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„ A anio³ siê zjawi³ i dziœ nam objawi³ ...”

WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ
POMOCY U NAS
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WANDA WERESZCZYÑSKA
W tym roku mija trzydziesta rocznica œmierci wybitnej, wywodz¹cej
siê z terenu naszej gminy, artystki,
która u szczytu s³awy by³a na jêzykach wielu koneserów sztuki z ca³ego niemal œwiata.
Wanda Bogumi³a Wereszczyñska
przysz³a na œwiat 20 VI 1910 roku,
pochodzi³a z rodziny ziemiañskiej, jej
rodzicami byli Stefan i Jadwiga z
Koby³eckich. Urodzi³a siê i wychowywa³a w Koœcielcu, gdzie do dziœ
znajduje siê piêkny, murowany dworek, pochodz¹cy z po³owy XIX wieku. W owej posiad³oœci spêdzi³a niemal ca³e dzieciñstwo, tam równie¿ ku
uciesze najbli¿szych, objawi³a swój
talent do sztuk plastycznych. Dumni
rodzice nie szczêdzili starañ i pieniêdzy by umo¿liwiæ swej córeczce rozwój zainteresowañ.
Po ukoñczeniu 12 roku ¿ycia,
Wanda podjê³a naukê w Prywatnym
Gimnazjum ¯eñskim im. C. Plater –
Zyberkówny w Warszawie, uczêszcza³a tam w latach 1922 – 1925. Do
dalszej edukacji powróci³a dopiero w
1930 roku, jako dwudziestoletnia,
niezwykle ambitna dziewczyna zaczê³a studiowaæ malarstwo i pedagogikê w ramach kursów indywidualnych i akademickich w Akademii
Sztuk Piêknych. Tam jej umiejêtnoœci trafi³y na podatny grunt i dostrze¿one zosta³y przez wybitnych artystów w zachwyt wprawia³y ich realistyczne portrety i pejza¿e stworzone
przez Wandê.
Od tamtego czasu, kariera m³odej malarki nabra³a niebywa³ego rozpêdu. Pierwsz¹ oficjaln¹ premier¹ jej
prac by³a Wystawa malarstwa w Wil-

nie w 1935 roku, na której pokaza³a
dwa swoje obrazy, wzbudzaj¹c spore
zainteresowanie. Dwa lata póŸniej na
Miêdzynarodowej Wystawie Plastyki w
Bukareszcie, œwiat³o dzienne ujrza³o,
a¿ siedem jej prac.
W 1936 roku otrzyma³a absolutorium na Wydziale Malarstwa, w 1938
roku, dyplom pedagogiczny, a w 1939
roku absolutorium na Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego. Jej niebywa³y talent dostrze¿ono
równie¿ na
najwy¿s z y c h
szczeblach
w³adzy
naszego
pañstwa,
przejawem tego,
by³o stypendium
zagraniczne, przyz n a n e
m³odej artystce z
Funduszu Kultury Narodowej.
Plany wyjazdu do W³och i dalszej
edukacji przekreœli³ wybuch II Wojny
Œwiatowej, która zatrzyma³a Wandê w
ogarniêtym okupacj¹ kraju, a zuchwa³a postawa hitlerowców pozbawi³a j¹
maj¹tku i oko³o stu prac malarskich i
rysunkowych. W 1941 roku, wraz z
rodzin¹ przenios³a siê do Czêstochowy,
gdzie zamieszka³a przy ul. D¹browskiego.
Po wojnie w³¹czy³a siê w odtworzenie ¿ycia kulturalnego miasta, bêd¹c
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Z gminy / Ludzie
wspó³organizatork¹ czêstochowskiej
Szko³y Sztuk Piêknych w której by³a
te¿ wyk³adowc¹. Jej sztuka nabra³a
olbrzymiego rozg³osu, w krótkim czasie sta³a siê jedn¹ z najbardziej znanych i cenionych polskich realistów,
a jej s³awa wybiega³a poza polskie
granice. Jej piêkne pejza¿e i obrazy
przedstawiaj¹ce martw¹ naturê, obecne by³y na wielu ogólnopolskich i miêdzynarodowych wystawach malarstwa, gdzie otrzymywa³a liczne wyró¿nienia.

U schy³ku ¿ycia, artystka boryka³a siê z powa¿n¹ chorob¹ oczu, a pomimo to tworzy³a niemal do ostatnich
swoich chwil. Zmar³a 7 XII 1978 roku
w Czêstochowie, a pochowana zosta³a
w grobie rodzinnym na cmentarzu w
Borownie. Prace Wandy Wereszczyñskiej do dziœ znajduj¹ siê w zbiorach
pañstwowych i prywatnych w kilku
du¿ych miastach w Polsce oraz w
Rosji, Kanadzie i Anglii.
Adam Jaruga
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Nasi przedstawiciele w gronie najlepszych. Po raz siódmy rozdano Statuetek Starosty Czêstochowskiego „Za
wybitne zas³ugi dla powiatu” . Uroczystoœæ mia³a miejsce w sobotê 16
lutego w Filharmonii Czêstochowskiej. Na widowni zasiedli znamienici goœcie, m.in.: senatorowie Czes³¹aw Ryszka i Andrzej Szewiñski, pos³owie Halina Rozpondek, Jadwiga
Wiœniewska, Krzysztof Matyjaszczyk
i Grzegorz Sztolcman, pierwszy wicewojewoda œl¹ski Stanis³aw D¹browa, o. Jan Golonka, prezydent miasta
Tadeusz Wrona, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Piotr Kurpios, wicestarosta iwiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Œniatyñskiego wraz z towarzysz¹c¹ im m³odzie¿¹, a tak¿e laureaci
poprzednich edycji Statuetek, szefowie wielu instytucji, organizacji,
s³u¿b i przedsiêbiorstw, wójtowie i
burmistrzowie. Gospodarz uroczystoœci, starosta czêstochowski Andrzej

Kwapisz przybli¿y³ zebranym ideê
Statuetek i podziêkowa³ osobom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom, które wytypowa³y tegorocznych kandydatów do Statuetek i
przygotowa³y wnioski uzasadniaj¹ce
swój wybór oraz Kapitule konkursu
za pomoc przy wy³onieniu laureatów.Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszyscy zg³oszeni do Statuetki zas³uguj¹ nanajwy¿szy szacunek i uznanie - mówi³
starosta. - Reprezentuj¹c ró¿neœrodowiska, zawody i zainteresowania
wyró¿niaj¹ siê du¿¹ aktywnoœci¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, pasj¹ tworzenia,
szacunkiem do pracy i jej
rezultatów, pozytywnym stosunkiem
do ludzi i otoczenia. S¹ otwarci na
potrzeby innych, znani z ofiarnoœci i
zaanga¿owania. Podnosz¹ jakoœæ
naszego ¿ycia, przyczyniaj¹ siê do
rozwoju powiatu czêstochowskiego
oraz promuj¹ go w kraju i poza jego
granicami. W tym roku statuetki

Chocia¿ czas pos³ugiwania siê starymi dowodami, tzw. zielonymi ksi¹¿eczkami przesuniêto do koñca marca, ci, warto, aby ci, którzy je maj¹
jak najszybciej pomyœleli o wymianie
dokumentu. Jak wynika z informacji
Urzêdu Stanu Cywilnego w Rêdzinach, w gminie jeszcze spora liczba
mieszkañców nie pomyœla³a o wymianie dowodu.
- Od stycznia 2001 roku, gdy rozpoczê³a siê wymiana dowodów na
nowe, do po³owy lutego tego roku
przyjêliœmy 8470 wniosków - opowiada Anna Dondela, kierownik USC. Wydaliœmy 7527 nowych dowodów
to¿samoœci. W dalszym ci¹gu wniosków nie z³o¿y³o jeszcze oko³o trzystu mieszkañców naszej gminy. Apelujê, aby nie czekali z za³atwieniem
tej sprawy i jak najszybciej zg³osili siê

do nas. Po pierwszym kwietnia bowiem osobom, które nie bêd¹ posiadaæ nowych dowodów groziæ maj¹
sankcje prawne.
Do wymiany dowodu osobistego
potrzebne s¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
* wype³niony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
* dwie aktualne, wyraŸne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35
mm, przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi
szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu
i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy.* dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego (30
z³);
* odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wst¹pi-
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otrzymali: Lidia Burzyñska (kategoria
Oœwiata), Martyna Kisiel (Sport i Turystyka), Jerzy Szyd³owski (Kultura),
Adam Markowski (Samorz¹dnoœæ),
Stanis³aw Bieñkowski (Przedsiêbiorczoœæ), Tadeusz Porada (Zdrowie i
Opieka Spo³eczna), OSP w Cisiu gm.
Blachownia (Inne szczególne osi¹gniêcia).W gronie nominowanych do tej nagrody nasza gmina mia³a a¿ dwóch
przedstawicieli. W kategorii Samorz¹dnoœæ zg³oszony zosta³ za swoj¹
dzia³alnoœæ na rzecz gminy i jej mieszkañców przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Rêdzinach Stefan Knol. W dziedzinie kultury nominowano Zespó³ Œpiewaczy ”Koœcielanki” za kultywowanie
tradycji i rozs³awianie nie tylko gminy
Rêdziny, ale powiatu czêstochowskiego. W gronie nominowanych w kategorii Zdrowia i Opieki Spo³ecznej nominacjê otrzyma³a Joanna Kmiecik prezez Stowarzyszenia Dar Serca.
RED

³y w zwi¹zek ma³¿eñski;
* odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa
wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, je¿eli dane zawarte w
dowodzie osobistym nie uleg³y zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajduj¹ siê odpisy akt stanu cywilnego
wnioskodawcy ponowne z³o¿enie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
* na ¿¹danie organu - poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny
dokument potwierdzaj¹cy posiadanie
polskiego obywatelstwa, je¿eli dane
zawarte w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœæ co do obywatelstwa osoby.
Wnioski o wymianê dowodu mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Rêdziny pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do
15:30, we wtorki od 8:00 do 16:00.
red
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Wsparliœmy fundacjê
Jurka Owsiaka
Tegoroczny, XVI Fina³ Wielkej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy Jurka
Owsiaka w naszej gminie by³ historyczny.
Po raz pierwszy bowiem w gminie powsta³ gminny sztab WOŒP i
zbiórka pieniêdzy na rzecz chorych
dzieci, odbywa³a siê na ulicach
wszystkich miejscowoœci.
Pomys³odawczyni¹ i wspó³oganizatork¹ sztabu razem z wicewójt Rêdzin Ma³gorzat¹ Wierzbick¹ by³a
Edyta Œwierczewska, dyrektorka
Gminnego Przedszkola w Rêdzinach,
a prywatnie od lat wolontariuszka Orkiestry.
- W przesz³oœci w gminie odbywa³y siê akcje w szko³ach, gdzie zbierano pieni¹dze, które trafia³y na konto

Z gminy

torka GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura, a tak¿e nauczycielki: Miros³awa Majchrowksa, Ma³gorzata Dziuba, Katarzyna Derdziak i Anna M¹czka. Razem z
nimi na ulice Rêdzin i okolicznych wsi ruszyli tak¿e uczniowie i harcerze. Liczenie pieniêdzy odbywa³o siê w siedzibie sztabu, któr¹ na czas fina³u WOŒP sta³a
siê hala sportowa w Rêdzinach.
Nad przygotowaniem
fina³u w gminie pracowali
p r z e d e
wszystkim pedagodzy z
gminnych
szkó³ i przedszkoli oraz
pracownicy
Urzêdu Gminy w Rêdzinach. W sk³ad
komisji licz¹-

cej pieni¹dze wesz³y oprócz wicewójt Wierzbickiej Beata Kitala i Joanna W³odarczyk, a nad
³¹cznoœci¹ ze sztabem warszawskim czuwa³ gminny informatyk Marcin Szych. Nad ca³oœci¹ patronat obj¹³ wójt Waldemar Chmielarz.
W dniu fina³u od godziny 14 do 20 w rêdziñskiej hali odbywa³y siê koncerty i wystêpy przygotowane przez dzieci i m³odzie¿ ze wszystkich
szkó³ i przedszkoli oraz podopiecznych Gminnego Oœrodka Kultury. Dla fundacji Jurka Owsiaka
wyst¹pi³y dwa zespo³y œpiewacze z gminy — Ko-

fundacji Owsiaka — opowiada Edyta Œwierczewska. — Tak od jedenastu lat Orkiestrê wspomaga miêdzy innymi Ma³gorzata Gruszewska, dyrektorka szko³y podstawowej w Rêdzinach-Osiedlu. Nigdy jednak akcja nie
wychodzi³a na ulice naszych wsi.
Ten rok by³ pod tym wzglêdem
szczególny. Wolontariusze z identyfikatorami i puszkami na datki pojawili siê na ulicach Rêdzin, Rudnik i innych wsi. Od rana kwestowali do
zmroku. W ulicznej zbiórce wziê³a
udzia³ pi¹tka wolontariuszy — dyrek-
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œcielanki i Jarzêbiny.
Punktualnie o godzinie 20 najbardziej wytrwali mogli podziwiaæ pokaz ogni sztucznych przygotowany w ramach ogólnopolskiej akcji Œwiate³ko do nieba.
W sumie w czasie XVI fina³u w gminie zebrano 10 271.24 z³ote. Akcjê mocno wspar³a znajduj¹ca siê w Rudnikach firma Cemex. Jej dyrektor Piotr B¹belewski w czasie koncertu przekaza³ 5
tysiêcy z³otych.
- Chcia³am podziêkowaæ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w
pracê naszego sztabu, a tak¿e pracowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy - mówi Edyta Œwierczewska. - Bez ich
pomocy nie moglibyœmy nic zdzia³aæ. Cieszê siê, ¿e w naszej gminie znaleŸli siê ludzie, którzy zechcieli poœwiêciæ swój wolny czas,
aby wesprzeæ tak szczytny cel. Mam nadziejê, ¿e za rok bêdzie nas
jeszcze wiêcej.
red

GMINA W LICZBACH
Prze³om roku, to zwykle czas podsumowañ. Statystyki za 2007 rok przygotowa³ Urz¹d Stanu Cywilnego w Rêdzinach. Z informacji przekazanych przez
kierownika rêdziñskiego USC wynika, ¿e na koniec
2007 roku w gminie mieszka³o 9 776 osób, w tym 4
783 mê¿czyzn i 4 993 kobiety.Od 1 stycznia do 31
grudnia 2007 roku w gminie urodzi³o siê 99 dzieci.
W tym samym czasie odesz³o od nas 111 osób. Na
œlubnym kobiercu w 2007 roku zdecydowa³y siê stan¹æ 63 ma³¿eñstwa. W tym samym czasie przemeldowa³o siê 149 osób, 3 wymeldowa³y siê z gminy z
powodu emigracji za granicê. Na pobyt czasowy zameldowano 168 osób.
red

U CH W A £ A Nr XII/37/2007
Rady Gminy Rêdziny
z dnia 8 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomoœci na ropk 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /
tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póŸn zm./, art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŸ. zm. / Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (Monitor Polski Nr 47, poz.
557)
Rada Gminy Rêdziny
uchwala:
§1
Ustal siê nastepuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoœci na rok 2008
1. O d gru n t ó w :
a)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,61 z³ od 1 m2 powierzchni
b)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,17 z³ od 1 ha powierzchni,
c)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego -0,20z³ od 1m2 powierzchni,
2. O d b u d y n k ó w lu b i c h c zê œ c i :
a) mieszkalnych -0,31 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej -17,37 z od od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym -7,97 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
d)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych -2,04z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,
e)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego - 3,37 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rêdziny
§3
Z dniem wejœcia niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr II/54/2006 Rady Gminy Rêdziny z dnia 6 grudnia 2006 roku w
sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomoœci na rok 2007
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2008 r
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U CH W A £ A Nr XII/38/2007
Rady Gminy Rêdziny z dnia 8 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm./, art.8 i art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
póŸ. zm. / Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paŸdziernika 2007 r w sprawie stawek podatku od
œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 r (Monitor Polski Nr 76 poz. 813) Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w
2008 r (Monitor Polski Nr 47, poz. 557)
Rada Gminy Rêdziny
u ch w a l a:
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od œrodków transportowych na rok 2008:
§1
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
619,00 z³
b/ powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
1.034,00 z³
c/ powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1.237,00 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszenia
uznanym za równowa¿ne
Dopuszczalna masa ca³kowita
nie mniej ni¿!

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

mniej ni¿ !

12 ton
13 ton
14 ton
15 ton
1.830,00 z³

13 ton
14 ton
15 ton
-

DWIE OSIE
1.358,00 z³
1.408,00 z³
1.468,00 z³
1.519,00 z³

1.670,00 z³
1.730,00 z³
1.780,00 z³

12 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton
2.142,00 z³

17
19
21
23
25
-

ton
ton
ton
tony
ton

TRZY OSIE
1.569,00 z³
1.620,00 z³
1.670,00 z³
1.730,00 z³
1.780,00 z³
1.831,00 z³

1.881,00
1.931,00
1.992,00
2.042,00
2.092,00

z³
z³
z³
z³
z³

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

ton
ton
ton
ton

CZTERY OSIE I WIÊCEJ
1.881,00 z³
1.932,00 z³
1.992,00 z³
2.163,00 z³
2.173,00 z³

2.193,00
2.253,00
2.304,00
2.453,00
2.453,00

z³
z³
z³
z³
z³

ton
ton
ton
ton
ton

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton -1.446,00 z³
4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

6
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Z gminy
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy+ naczepa,ci¹gnik balastowy +
przyczepa

nie mniej ni¿!

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszenia
uznanym za równowa¿ne

mniej ni¿ !

ton
ton
ton
ton

18 ton
25 ton
31 ton
-

DWI E O S I E
1.620,00 z³
1.670,00 z³
1.730,00 z³
1.780,00 z³

12 ton
40 ton

40 ton
-

TRZY OSIE
1.800,00 z³
2.223,00 z³

12
18
25
31

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.670,00
1.730,00
1.780,00
1.936,00

z³
z³
z³
z³

1.820,00 z³
2.505,00 z³

5. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego -1.237,00 z³
6. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
Inne systemy zawieszenia osi
Oœ/osie jezdne z zawieszeniem
jezdnych
pneumatycznym lub zawieszenia
uznanym za równowa¿ne
Dopuszczalna masa ca³kowita zespo³u pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy
nie mniej ni¿!

mniej ni¿!

12 ton
18 ton
25 ton

18 ton
25 ton
-

J E D N A OŒ
1.046,00 z³
1.097,00 z³
1.147,00 z³

1.097,00 z³
1.147,00 z³
1.207,00 z³

12
28
33
38

28 ton
33 tony
38 ton
-

DWIE OSIE
1.207,00 z³
1.258,00 z³
1.308,00 z³
1.600,00 z³

1.258,00
1.308,00
1.358,00
1.700,00

ton
ton
tony
ton

z³
z³
z³
z³

TRZY OSIE IWIÊCEJ
12 ton
38 ton

38 ton
-

1.408,00 z³
1.800,00 z³

7. Od autobusu:
a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 30 b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wy¿szej ni¿ 30 §2

1.439,00 z³
1.821,00 z³
1.439,00 z³
1.821,00 z³

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rêdziny
§3
Z dniem wekœcia niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr 11/53/2006 Rady Gminy Rêdziny z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych na rok 2007
§4
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2008 r.
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Z gminy

BAL DLA PAÑ
Jak co roku panie z grupy „Koœcielanki” przygotowa³y
œwiêto dla kobietmieszkaj¹cych w Koœcielcu i okolicy. Po
raz kolejny zaprosi³y kobiety d o koœcieleckiej remizy na
wspania³¹ zabawê. W tym roku gospodynie
spotkania postanowi³y po³¹czyæ swoj¹ imprez¹ dwa œwiêta Dzieñ Kobiet oraz tzw. ostatki. W ostatni wtorek karnawa³u
w remizie spotka³o siêponad 150 kobiet. Wyj¹tek zrobiono
jedynie
dla
wójta
gminy
Waldemara

Chmielarza oraz so³tysa Koœcielca - Ryszarda Kowalczyka. Spotkanie rozpoczê³o siê do wystêpu „Koœcielanek”. Panie zaœpiewa³y swoje najwiêksze przeboje, a
bisom i oklaskom nie by³o koñca. Po tej oficjalnej czêœci spotkania przyszed³ czas na prawdziw¹ zabawê taneczn¹. Wszystkie panie odesz³y od suto zastawionych
sto³ów, aby wspólnie siê bawiæ i cieszyæ swoim towarzystwem.
red.
U CH W A £ A Nr XII/40/2007
Rady Gminy Rêdziny
z dnia 8 listopada 2007 roku
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿ytta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Rêdziny na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póŸn zm./, art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / / tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŸ. zm. / Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2007 r. w sprawie œredniej ceny
skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 831)Rada Gminy Rêdziny
uchwala:
§1
Obni¿a cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rêdziny na rok 2008
do kwoty 28,00 z³ /s³ownie: dwadzieœcia osiem z³otych 00/
100/ za 1q
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rêdziny
§3
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr II/56/2006 Rady Gminy Rêdziny z dnia 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rêdziny
na rok 2007
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2008 r
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U CH W A £ A Nr XII/41/2007
Rady Gminy Rêdziny
z dnia 8 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/58/ 2005 Rady
Gminy Rêdziny z dnia 24 listopada 2005 w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomoœci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póŸn zm./, art.7
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z póŸ. zm. /
Rada Gminy Rêdziny
uchwala:
§1
Zmienia siê uchwa³ê Nr XXVII/58/2005 Rady Gminy
Rêdziny z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomoœci w ten sposób, ¿e dotychczxasowa
treœæ § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci w roku 2007 i
2008 budowle s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania
œcieków stanowi¹ce mienie komunalne inne ni¿ budowle
s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania œcieków stanowi¹ce mienie komunalne Gminy Rêdziny
§2
W pozosta³ej czeœci uchwa³a nie ulega zmianie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rêdziny
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³osdzenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2008
roku.

Kultura

31 stycznia w sali widowiskowej
Gminnego Oœrodka Kultury w Rêdzinach odby³ siê kolejny wieczór literacki. Spotkanie dla mi³oœników literatury po³¹czone by³o z rozstrzygniêciem Powiatowego Konkursu Literackiego pt. Gdy wieczorna gwiazda zab³yœnie. W konkursie wystartowali

uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu czêstochowskiego.
Prace ocenia³a komisja w sk³adzie:
Agnieszka Senderecka - instruktor
GOK Rêdziny, polonista Dorota Musia³ - instruktor ds. teatralnych ROK
Czêstochowa, Renata Pindral - bibliotekarka oraz Czes³awa Monczka - aktorka teatru im.Adama Mickiewicza
w Czêstochowie.
Uczestnicy konkursu, w zale¿no-

Klub powsta³ w marcu 2006 roku.
Sekcja , rozpoczê³a wtedy zajêcia tenisa sto³owego. Pod koniec 2006 w
paŸdzierniku po rozmowach Mariusza
Kowalika koordynatora sportu Gminy Rêdziny z przedstawicielem Firmy
CEMEX Polska pani¹ Kamil¹ Skorupiñsk¹ zosta³a utworzona sekcja
pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców,
której sponsorem generalnym zosta³
w³aœnie Cemex. Przeznaczy³ on
100.000z³ na rozwój tej sekcji i da³
podwaliny pod mo¿liwoœæ powrotu do
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œci od wieku, mieli za zadanie napisaæ pastora³kê, opowiadanie lub dramat. Oto wyniki konkursu:
KATEGORIA KLAS I-III
I miejsce - Aleksandra Mys³ek SP.
Koniecpol im. J. Pi³sudskiego i Kacper Korbela SP Rêdziny im. G. Morcinka
II miejsce - Adrianna
Grzywna SP. Koniecpol
im. J. Pi³sudskiego,
Wiktoria Kachniarz SP.
Rêdziny im. G. Morcin-

ka i Oliwia Maroñ SP. Kozieg³ówki
III miejsce - Klaudia Woœ MDK
Myszków i Bartosz Chudy SP. Koniecpol im. J. Pi³sudskiego
Wyró¿nienie: Tomasz Dudek SP. Rêdziny im. K. Pu³askiego, Kamil
Dró¿d¿ SP. Rybna w gm. Mykanów

tradycji siatkarskich jakie kiedyœ mia³y miejsce w Gminie Rêdziny.Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ panu
Wójtowi Gminy Rêdziny mgr. in¿.
Waldemarowi Chmielarzowi za udostêpnienie i mo¿liwoœæ korzystania z
obiektu, w którym mogliœmy przygotowywaæ siê i rozgrywaæ mecze w
roku 2007 bez ¿adnych op³at.
W lutym 2007 roku rozgrywki
rozpoczêli siatkarze, którzy „szli jak
burza” przez eliminacje pokonuj¹c rywala za rywalem. Niestety do III ligi
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KATEGORIA KLAS IV - VI
I miejsce -. Justyna KoŸlik SP. Rêdziny im. G. Morcinka gm. Rêdziny
II miejsce -. Ewelina Mielczarek SP.
w Olbrachcicach gm. D¹browa Zielona i. Malwina Tkacz SP w Rêdzinach
im. G. Morcinka gm. Rêdziny
III miejsce -. Martyna Orlikowska SP.
Konin im. M. Konopnickiej gm. Rêdziny i. Karolina Wareliœ SP. w £aŸcu
im. Jana Paw³a II gm. Konopiska.
Wyró¿nienie: Paulina Adamus SP. w
£aŸcu im. Jana Paw³a II gm. Konopiska, Kamil Kapral SP. w Janowie im.
R. Traugutta gm. Janów.
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce -. Iwona Kubarska
Gimnazjum nr 1
w Rêdzinach i.
Micha³ Leszuk
Gimnazjum nr 1
w Rêdzinach
II miejsce -. Ewa
Rygalik Gimnazjum w Starym
Cykarzewie
Wyró¿nienie:
Marta Serwiak
Gimnazjum w
Baronowie
WYRÓ¯NIENIE SPECJALNE: Monika Prud³o Gimnazjum nr. 2 w Rudnikach.
red.

nie uda³o siê awansowaæ. W maju przegraliœmy pó³fina³ i zajêliœmy i tak bardzo wysokie III miejsce wœród 17 zespo³ów. W sierpniu pojechaliœmy na
obóz sportowy (juniorki, juniorzy i seniorzy- 50 uczestników) , który mia³
na celu przygotowaæ nas do sezonu
2007/08. W paŸdzierniku rozpocz¹³ siê
sezon gry juniorek. Dziewczyny pierwszy raz bra³y udzia³ w takich rozgrywkach i musia³y po³ykaæ gorycze pora¿ek, jednak ich charakter nie pozwala³
im siê za³amaæ. Z meczu na mecz gra³y coraz lepiej, zgrywa³y siê ze sob¹ i
stworzy³y dobry kolektyw. Brakowa-

Dokoñczenie na str. 10

KURIER RÊDZIÑSKI - STYCZEÑ/LUTY 2008

II Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek. Œpiewali mali i duzi.
6 stycznia w Gminnym Oœrodku
Kultury w Rêdzinach odby³ siê koncert galowy II Gminnego Konkursu
Kolêd i Pastora³ek. Tradycyjne pieœni i nowoczesne utwory poœwiêcone
Bo¿emu Narodzeniu wykonywa³y
dzieci oraz m³odzie¿ z gminnych
przedszkoli i szkó³.
- Tradycja wspólnego kolêdowania powoli zanika, st¹d pomys³ na
nasz przegl¹d - opowiada Jolanta
Brzozowska Ciura, dyrektorka rêdziñskiego GOK-u. - Cieszy nas, ¿e
po raz drugi nie zawiedli nas m³odzi
wykonawcy i tak licznie uczestniczyli
w konkursie.
Do konkursu przyst¹pi³o ponad
trzydziestu wykonawców. Kolêdnicy
podzielili zostali na cztery grupy wiekowe. W najm³odszej - przedszkolaków pierwsze miejsce zajê³a Zuzanna Ma³olepsza -reprezentowa³a
przedszkole z Koœcielca, druga by³a
Natalia Kowalik oraz Dorota Pusz-

czyñska - obie z Rudnik. Na trzecim miejsca znalaz³ siê Jakub Sarna - przedstawiciel przedszkola w Rêdzinach.
W kategorii klasy I - III szkó³ podsta-

wowych jury przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca: pierwsze - Natalia Krzynowek - reprezentowa³a SP. z Koœcielca im. Janusza
Korczaka, drugie - Wiktoria Kachniarz z SP. w Rêdzinach, trzecie - Weronika
Dziagacz - z SP w Rudnikach. Wyró¿nienie w tej grupie otrzyma³a Klaudia Stanirowska - reprezentantce szko³y w Rudnikach.
Wœród uczniów klas IV-VI laureata-

Dokoñczenie ze str. 9
³o im jednak trochê doœwiadczenia i szczêœcia tak potrzebnego do wygrania meczu. W koñcu jednak uda³o siê
zdobyæ pierwsze punkty w lidze, a na koniec rundy eliminacyjnej wygraæ mecz i to w jakim stylu! Dru¿ynê juniorek reprezentowa³y dziewczêta: przyjmuj¹ce - Ewelina Wierzba kapitan zespo³u, Fresel Paulina, Koza Joanna, ¯urek Joanna, Cierniak Klaudia, Sobczak Roksana,
Roszczuk Joanna, Roszczuk Anna, libero-Marta Krupka, œrodkowe-Agnieszka Bartocha, Hetna³ Ola, Tatiana
Chrapek, atakuj¹ce- Marzena Rospêdek, Sylwia Go³da,
rozgrywaj¹ce
- Ola Jarczok, Ola Sadziak, Katarzyna Cinkowska.
Dru¿ynê prowadzili trenerzy :Mariusz Kowalik oraz
Pawe³ Cieœlak.
Muszê podkreœlic to jeszcze raz , ¿e udzia³ w lidze
zawdziêczamy przychylnoœci FIRMY CEMEX Polska ,
która da³a ogromn¹ kwotê na dzia³alnoœæ sekcji pi³ki siatkowej w roku 2007 i przed³u¿y³a chêæ pomocy klubowi
Corona Rudniki dzia³aj¹cemu przy szkole w Rudnikach
na 2008 rok w kwocie ponad 100.000 z³. Nadmieniam,
¿e sponsor nie promuje swoich produktów poprzez sponsoring, ale wspomaga m³odzie¿ i mieszkañców Gminy
Rêdziny chêtnych do uprawiania tej dyscypliny sporto-

Kultura/ Sport
mi zostali: Magdalena Sikorska
(SP Rudniki), Malwina Tkacz (
SP. w Rêdzinach) oraz Katarzyna Górna ze szko³y w Koœcielcu.
W grupie najstarszych kolêdników,
czyli uczniów gimnazjów najwy¿ej
oceniono interpretacjê Marty JóŸwiak
z Gimnazjum nr 2 z Rudnik oraz Marty Skiby - Gimnazjum nr 1 w Rêdzinach. Drugie miejsce zajê³y: Anna Bloma - Gmnazjum nr 1 w Rêdzinach oraz
Ewa Stefanowska - Gimnazjum nr 1
w Rêdzinach. Na trzecim miejscu uplasowali siê Martyna Nocuñ z rudnickiego gimnazjum oraz Kamil Czepiczek
z gimnazjum w Rêdzinach. Jurorzy
wyró¿nienie przyznali Patrycji Bronis
i Dawidowi Œliwiñskiemu.
Nagrody laureatom wrêczy³y - wicewójt Ma³gorzata Wierzbicka i radna
Sabina Po¿arlik. Koncert laureatów
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
widzów. W sali widowiskowej GOKu pojawili siê nie tylko rodzice m³odych wykonawców, ale tak¿e sporo
mieszkañców naszej gminy, którzy
wspólnie chcieli zakoñczyæ okres kolêdowania.
red

wej. W tym roku klub planowa³ zorganizowaæ obóz sportowy
dla dzieci, których sytuacja materialna rodziców nie pozwala
wys³aæ ich na letni wypoczynek , ale niestety nie dosta³ ¿adnej
pomocy z Urzêdu Gminy w formie darmowego korzystania z
obiektów sportowych i musi p³aciæ za korzystanie z sal gimnastycznych. K.S Corona Rudniki nie dostaje dofinansowania z
Urzêdu Gminy na swoj¹ dzia³alnoœæ.
Dru¿ynê mêsk¹ w tym sezonie reprezentowaæ bêd¹: Sarna
Stanis³aw, Proszowski Grzegorz, Mariusz Kowalik, Kuberski
Mariusz, Drabowicz Tomasz, Micha³ Suliga, .,£ukasz Kasprzyk,
£ukasz Solarczyk, Gawroñski Jacek, sk³ad seniorów zasilaj¹
juniorzy: Bêduch Bartosz, Marsyl Morawski , Mateusz Wojtasik, Tomasz Nocuñ. Rozgrywki w sezonie 2007/08 rozpoczn¹
siê 2 lutego 2008 r. Mecze bêd¹ rozgrywane w Gminnej Hali
Sportowej w Rêdzinach w soboty 16.00 oraz w niedziele 11.00.
Celem w tym sezonie jest awans do III ligi. Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich sympatyków pi³ki siatkowej na nasze mecze
– wstêp wolny.
Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ Firmie CEMEX
Naszemu Generalnemu Sponsorowi, bez którego nie moglibyœmy uczestniczyæ w rozgrywkach.
Prezes klubu – mgr Jaros³aw Krawczyk
Kierownik sekcji pi³ki siatkowej – mgr Mariusz Kowalik
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Informator

WA¯NE TELEFONY I ADRESY
Urz¹d Gminy w Rêdzinach
ul.Wolnoœci 87 , 42-242 Rêdziny
tel/fax. 034 32 79 014, 034 32 79 085,034
32 79 441

Gminny Zak³ad Komunikacyjny
ul. Dworcowa 8, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 588
kasa GZK 034 3201 530

Urz¹d Stanu Cywilnego
ul.Wolnoœci 87 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 014 lub 034 32 79 085

Urz¹d Pocztowy w Rêdzinach
ul. Wolnoœci 87 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 259

Szko³a Podstawowa im. Gustawa Morcinka w
Rêdzinach
ul. Szkolna 7 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 019

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Dzia³kowiczów 20 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 01 443 lub 034 32 01 444
Urz¹d Pocztowy w Rudnikach
ul. Ogrodowa 8 , 42-240 Rudniki

Szko³a Podstawowa im.Janusza Korczaka w Koœcielcu
ul.Wolnoœci 93, Koœcielec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 612

Gminny Oœrodek Kultury w Rêdzinach
Gminna Biblioteka w Redzinach
ul. Mickiewicza 7 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 998

Szko³a Podstawowa w Koninie
ul.Szkolna 37, Konin, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 552
Szko³a Podstawowa im. Kazimierza Pu³askiego
w Rêdzinach Osiedlu
ul. Dzia³kowiczów 3, 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 008

Biblioteka w Rudnikach
tel. 034 3279 570
Policja
Tel. alarmowy 997
dzielnicowy
sier¿. sztab. Robert Bugaj Komisariat Policji w
K³omnicach (teren dzia³ania Rêdziny, Rêdziny Osiedle, Rêdziny O³owianka,
Marianka Rêdziñska, Rudniki)
tel. stacjonarny 034 3281007,
kom. 0508 036 613

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. Jana Paw³a II
w Rudnikach
ul.Szkolna 11 , 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 541
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rêdzinach
ul. Dzia³kowiczów 20 , 42-242 Rêdziny
Tel. 034 32 01 450
Gminne Przedszkole Publiczne w Rêdzinach
ul.Wolnoœci 126, 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 005

WA¯NE STRONY I ADRESY
* www: gokredziny.pl
* e-mail: gok.redziny@op.pl
* www. redziny.pl
*e-mail: ug@redziny.pl
*e-mail: informatyk@redziny.pl
*e-mail: inwestycje@redziny.pl
*e-mail: przestrzenna@redziny.pl
*e-mail: geodezja@redziny.pl
* www: czestochowa.powiat.pl
* e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl
* www: razemnawyzyny.pl
*e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl
* www: silesia-region.pl

Gminne Przedszkole Rêdziny - Osiedle
ul.Broniewskiego 7, 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 79 004
Gminne Przedszkole w Koœcielcu
ul.Wolnoœci 90, Koœcielec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 694
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Mickiewicza 7 , 42-242 Rêdziny
tel. 034 32 01 015
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KURIER RÊDZIÑSKI - STYCZEÑ/ LUTY 2008

Gminny Dzieñ Kobiet w Koscielcu

Wieczór literacki i koncert kolêd
w Gminnym Oœrodku Kultury

12

