Kultura z udziałem środków unijnych
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach rozwija swoją działalność nie tylko dzięki dotacji z
budżetu gminy, ale także przy pomocy pozyskiwanych przez GOK środków z Unii
Europejskiej. Ośrodek realizuje wiele projektów, które pomogły wzbogacić ofertę kulturalnorekreacyjną. Odbywa się to poprzez tzw. projekty miękkie i inwestycyjne. Pozyskane przez
GOK fundusze to: 159 149, 96 złotych na projekty inwestycyjne oraz 57 tysięcy na projekty,
których podstawowym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rędziny.
W przeciągu ostatnich dwóch lat GOK zrealizował dwa projekty inwestycyjne:
W 2010 ośrodek zrealizował zadanie pod hasłem „Modernizacja pomieszczeń biblioteki w
budynku GOK” . Pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi. Ośrodek był bezpośrednim beneficjentem operacji. Kwota pomocy,
którą pozyskano na ten cel to 71 256, 96 zł, całkowita wartość projektu to: 116 429, 04. W
lutym 2011 projekt został całkowicie zakończony i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim.
Podstawowym celem projektu było podniesienie standardu świadczonych przez bibliotekę
usług oraz wzrost liczby osób korzystających z jej usług. Zwiększenie dostępu do kultury,
wiedzy i edukacji, umożliwienie korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
Zwiększenie atrakcyjności wsi i gminy Rędziny. Operacja ma za zadanie w dłuższej
perspektywie wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej. W ramach projektu dokonano remontu pomieszczeń biblioteki w Rędzinach.
Remont obejmował usprawnienie funkcjonowania biblioteki poprzez wykonanie robót
budowlanych, robót rozbiórkowych, remont instalacji elektrycznej oraz remont sanitariatów.
W ramach tej modernizacji zakupiono również meble biblioteczne.
Drugi projekt inwestycyjny, który został zrealizowany, ale jest w trakcie rozliczania z
Urzędem Marszałkowskim to Modernizacja Budynku - Filii GOK w Mariance
Rędzińskiej. Na ten cel zostały także pozyskane fundusze z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Kwota pomocy, jaką pozyskano na ten cel
to 87 893,00. Stanowi to 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt
projektu wyniósł 157 675, 55 zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel - poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców wsi. Podniesienie standardu świadczonych usług przez filię,
zwiększenie dostępu mieszkańcom miejscowości do kultury, wiedzy i umożliwienie
korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Zrealizowane zadanie wpłynie
na rozwój atrakcyjności wsi. Zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
projekt obejmował remont pomieszczeń i poprawę estetyki otoczenia filii GOK w Mariance
Rędzińskiej. Remont obejmował wykonanie robót budowlanych, robót rozbiórkowych,
renowację sanitariatów. Wykonane zostały roboty zewnętrzne: naprawa balustrady, naprawa
stopni betonowych, naprawa ogrodzenia, naprawa istniejących chodników i odtworzenie
opaski betonowej wokół budynku Wykonano ponadto remont stropu. Zakupiono
wyposażenie: stoliki, krzesła, biurko, szafy, rolety okienne. W ramach realizacji projektu
wymienione zostały podłogi, odnowiono ściany, wymieniono oświetlenie oraz instalację
elektryczną. Utworzono siedem stanowisk komputerowych.
Projekt jest w trakcie rozliczenia, pozytywnie przeszedł kontrolę dokumentów przetargowych,
złożono sprawozdanie i wniosek o rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz projektów inwestycyjnych GOK ma na swoim koncie szereg rozpoczętych projektów
miękkich w ramach tzw Małych Projektów z Europejskiego Funduszu Rolnego. Oto te
projekty:
1. Impreza bożonarodzeniowa, której głównym celem jest zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego, miejscowych tradycji, obrzędów i
zwyczajów. Przewodnim motywem projektu jest hasło „Pamiętajmy o tradycji”. Na
ten cel Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dotację unijną w wysokości 17 022, 59,
całkowita wartość projektu obliczona została na około 28 000,00 zł. Projekt jest w
trakcie realizacji. GOK podpisał już stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim.
2. Szkolna Liga szachowa, to cykl turniejów szachowych. Projekt jest realizowany w
gminach: Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Miedźno. Celem projektu jest
podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, popularyzacja gry szachowej w
środowiskach gminnych i wiejskich oraz wyrobienie u dzieci zdolności planowania
działań, logicznego myślenia poprzez grę w szachy. Zadaniem projektu jest także
integracja młodzieży szkolnej z gmin biorących udział w projekcie. Gminny Ośrodek
Kultury pozyskał kwotę 6 143, 49 zł, natomiast całkowity koszt projektu wynosi 8775,
42 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Do kwietnia 2012 roku ośrodek musi dokonać
rozliczenia.
3. Piknik Rodzinny „Barwy Lata 2012”. Na przygotowanie tej imprezy plenerowej
została podpisana stosowana umowa. Gminny Ośrodek Kultury pozyskał kwotę
pomocy w wysokości 19 269, 62 zł, natomiast całkowity koszt projektu to 27 528,03.
Projekt będzie realizowany w lipcu 2012 roku..
4. Wniosek na realizację zadania pt. „Wyposażenie w sprzęt multimedialny Filii
Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej” pełniącego funkcję
świetlicy wiejskiej przeszedł pozytywnie formalną ocenę. Jest w trakcie
merytorycznej oceny. Ośrodek jest już po drugich poprawkach i oczekuje na
podpisanie umowy. Koszt dofinansowania, o który stara się GOK to 14 640, 50 zł,
całkowity koszt projektu to 25 724, 75 zł.
Gminny Ośrodek Kultury jest także beneficjentem wniosku z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - Wzrost kwalifikacji
mieszkańców gminy Rędziny - konkurs w ramach działania 9.5 - Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich” – informuje dyrektorka GOK-u Jolanta BrzozowskaCiura. - Celem wniosku jest zwiększenie wiedzy z języka angielskiego i pierwszej pomocy
mieszkańców gminy Rędziny. Wnioskowana kwota dofinansowania to 49 300,00 zł. Wniosek
przeszedł pozytywnie formalną ocenę, czekamy na ocenę merytoryczną.

