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Wiadomości z gminy

Zimowe wakacje w GOK-u
Warsztaty plastyczne, których uczestnicy nie tylko
malowali, ale także wykonywali z masy papierowej
ozdobne ramki to jedne z wielu zajęć przygotowanych w
czasie ferii przez Gminny Ośrodek Kultury w
Rędzinach.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogli
przez całe zimowe wakacje uczestniczyć w zajęciach i
turniejach sportowych, które odbywały się w hali
sportowej w Rędzinach, a także oglądać filmy dla
najmłodszych czy właśnie brać udział w warsztatach
plastycznych. W programie ferii znalazły się także m.in.
wyjazd do aquaparku w Tarnowskich Górach, wyjście
do teatru czy wycieczka do Krakowa oraz warsztaty
modelarskie. Ciekawy program ferii sprawił, że
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy z pewnością nie
nudzili się w trakcie tegorocznych zimowych wakacji.
W pierwszym tygodniu ferii w hali odbył się Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych.
Zwycięzcą został Marcin Kępiński, drugie miejsce zajął Adam Lewkowicz, a trzecim nagrodzonym został
Grzegorz Kaźmierski. W tym samym tygodniu odbył się Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół
podstawowych. Wszyscy zawodnicy, którzy zajęli miejsca I, II, III zostali nagrodzeni medalami, a drużyny
otrzymały puchary i dyplomy. W drugim tygodniu ferii organizatorzy ferii przygotowali IV Turniej Dzikich
Drużyn. W tym roku do udziału zgłosiło się 14 drużyn, co
dało rekordową liczbę uczestników około 100 osób.
Podobna liczba kibiców dopingowała zawodników z
trybun. Zawodnicy z miejsc I - III otrzymali medale, a
drużyny puchary i dyplomy. Na zakończenie zimowych
wakacji hali odbył się Turniej Tenisa Stołowego dla
uczniów gimnazjów. Kolejność w tych zawodach była
następująca: I miejsce Przemysław Orzechowski, II
miejsce Kamil Kawecki, III miejsce Mateusz Mateja.
Wszyscy otrzymali puchary i dyplomy.
Środki finansowe na zakup nagród zostały przekazane
przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi
w Rędzinach.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Rędziny informuje o działaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. Wolności 87, w pokoju nr 1 (parter)
Czynny jest w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00.
Punkt świadczy usługi w zakresie:
- udzielania porad osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz DDA
- interwencji wobec osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin, kierowaniu ich do odpowiednich
instytucji i specjalistów
- przeprowadzaniu wywiadów motywacyjnych
- inicjowaniu procesu leczenia, motywowaniu do poddania się terapii odwykowej w specjalistycznych
placówkach
- pomocy w kierowaniu osób uzależnionych do Ośrodków Terapii Uzależnień typu stacjonarnego i
niestacjonarnego oraz oddziałów detoksykacyjnych
- udzielenie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych, w tym ofiarom przemocy domowej.
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Wazne telefony i adresy
Urząd Gminy w Rędzinach
ul.Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel/fax. 034 32 79 014, 034 32 79 085,034
32 79 441
Urząd Stanu Cywilnego
ul.Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 014 lub 034 32 79 085
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w
Rędzinach
ul. Szkolna 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 019
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Kościelcu
ul.Wolności 93, Kościelec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 00 212
Szkoła Podstawowa w Koninie im. Marii Konopnickiej
ul.Szkolna 37, Konin, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 552
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego
w Rędzinach Osiedlu
ul.Działkowiczów 3, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 008
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rudnikach
ul.Szkolna 11 , 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 541
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach
ul. Działkowiczów 20 , 42-242 Rędziny
Tel. 034 32 01 450
Gminne Przedszkole Publiczne im.Jana Brzechwy
w Rędzinach
ul.Wolności 126, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 005
Gminne Przedszkole Rędziny - Osiedle
ul.Broniewskiego 7, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 004
Gminne Przedszkole w Kościelcu
ul.Wolności 90, Kościelec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 00 194
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul.. Mickiewicza 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 01 015

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

Urząd Pocztowy w Rędzinach
ul. Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 259
Urząd Pocztowy w Rudnikach
ul. Ogrodowa 8 , 42-240 Rudniki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Działkowiczów 20 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 01 443 lub 034 32 01 444
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
Gminna Biblioteka w Rędzinach
ul. Mickiewicza 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 998
Biblioteka w Rudnikach
tel. 034 3279 570
Policja
Tel. alarmowy 997
Komisariat Policji w
Kłomnicach (teren działania Rędziny, Rędziny Osiedle, Rędziny Ołowianka,
Marianka Rędzińska, Rudniki)
tel. 034 3281007,

Strony www i e-maile
www.gokredziny.pl
e-mail: gokredziny@op.pl
www.redziny.pl
e-mail:
ug@redziny.pl
informatyk@redziny.pl
Inwestycje@redziny.pl
przestrzenna@redziny.pl
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
• Pismo wydawane przez Urząd Gminy •
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Z pracy Rady Gminy Rędziny

31 stycznia 2011 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w naszej gminie
Jak co roku w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy włączyli się mieszkańcy gminy Rędziny.
W niedzielę 9 stycznia z puszkami kwestowało na

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.
3. Zmiany w budżecie.
4. Przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Rędziny na lata 2011-2015
5. Rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Zakładu
Komunikacyjnego w Rędzinach.
6. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Rędziny.
III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism
i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Rędziny.
Sekretarzem obrad była Mirosława Michalak.

Pompa od Jurka Owsiaka
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach trafił pod koniec stycznia nowy sprzęt - pompa szlamowa typ
KTH80X wykorzystywana w trakcie powodzi i lokalnych podtopień. Pompę przekazała strażakom fundacja
Jurka Owsiaka.
- Ubiegłego roku wiosną naszą gminę, podobnie jak cały kraj, nawiedziły podtopienia i lokalne powodzie
opowiada prezes OSP w Rędzinach Anna Dondela. - Nasi
druhowie pomagali poszkodowanym zarówno w naszej
gminie, jak i w Częstochowie. Niestety nie dysponowaliśmy
wówczas na miejscu odpowiednim sprzętem. Brakowało
zwłaszcza pompy, która może być wykorzystywana przy
wypompowywaniu wody z piwnic domów.
Kiedy latem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Owsiaka
zbierała pieniądze dla poszkodowanych terenów Polski, pani
prezes napisała do fundacji pismo z prośbą o doposażenie
jednostki w specjalistyczny sprzęt. Pod koniec ubiegłego
roku przyszło oficjalne potwierdzenie, że Rędziny znalazły
się na liście jednostek, którym pomoże orkiestra. Ostatniego
stycznia tego roku strażacy z Rędzin odebrali pompę i
przywieźli do swojej jednostki.
Od WOŚP strażacy otrzymali pompę, która w ciągu minuty może wypompować 1.350 litrów wody oraz
osprzęt: trzy odcinki węża typu W75 i sześć metrów węża ssawnego. Teraz w razie zalania posesji czy domów
w gminie strażacy będą mogli szybciej udzielić poszkodowanym pomocy.
IB
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rzecz chorych dzieci ośmiu wolontariuszy.
Podobnie jak w trakcie ubiegłorocznego finału byli
to nauczyciele gminnych placówek oświatowych.
Wcześniej przeprowadzili oni zbiórkę w swoich
szkołach, zachęcając do wsparcia akcji Jurka
O w s i a k a u c z n i ó w.
Zbiórka w trakcie finału
WOŚP 7 stycznia
odbywała się na ulicach
w i ę k s z o ś c i
miejscowości w gminie.
W trakcie tegorocznego
XIX finału WOŚP
gminny sztab orkiestry
pracował pod
kierunkiem Ligii Sality. W kweście uczestniczyły:

Iwona Szczepka z Gminnego Publicznego
Przedszkola im. J. Brzechwy (podobnie jak
szefowa sztabu), Anna Mączka
Szkoła
Podstawowa im. G. Morcinka, Renata Kowalczyk
Gimnazjum nr 1, Małgorzata Dziuba Szkoła
Podstawowa im. K. Pułaskiego, Iwona Badowska i
Kamila Tomczyk Szkoła Podstawowa im. M.
Konopnickiej, Dagmara Mazurek Zespół Szkół w
Rudnikach oraz Mirosława Majchrowska Szkoła
Podstawowa im. J. Korczaka. Jak co roku, na kilka
dni przed wielkim finałem wolontariusze spotkali
się w Urzędzie Gminy.
Tegoroczny, XIX Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszej gminie przebiegał
spokojnie i zakończył się sukcesem. W trakcie

kwesty wolontariusze zebrali w gminie 8. 768,06
zł.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz udział w
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
zakończył się tak wspaniale - mówi szefowa
gminnego sztabu WOŚP Ligia Salita. - To
naprawdę bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę
fakt, iż u nas finał ograniczył się wyłącznie do
ulicznej zbiórki pieniędzy. Mieszkańcy gminy
Rędziny wykazali się w tym roku hojnością i
wspaniałym sercem. Chętnie wspierali akcję i
pomagali chorym dzieciom. Dziękuję im za to
serdecznie. Dziękuję także wszystkim
wolontariuszom oraz innym osobom, które
pomogły nam w przeprowadzeniu finału. Mam
nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, a
wynik zbiórki będzie jeszcze lepszy.
IB
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II GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW O PUCHAR
WÓJTA GMINY RĘDZINY
Już po raz drugi ponad 60 zawodników i
zawodniczek stanęło pod siatką do walki o Puchar
Wójta Gminy Rędziny w Piłce Siatkowej
Amatorów. Zeszłoroczna impreza odbyła się w ZSP w Rudnikach, ale ze względu na dużą liczbę
grających drużyn i kibiców postanowiliśmy
przenieść imprezę do większej hali w Rędzinach,
gdzie zawodnicy i kibice mają zdecydowanie
więcej miejsca. W kategorii kobiet zgłosiły się aż
trzy drużyny z Rudnik, uczennice gimnazjum,
absolwentki gimnazjum, a także drużyna kobiet,
która od kilku lat systematycznie trenuje w
miejscowym gimnazjum i niejednokrotnie brała
udział w podobnych rozgrywkach. Zwycięzcami w
tej kategorii zostały najmłodsze uczestniczki
turnieju (uczennice gimnazjum), kolejne miejsce

przypadło absolwentkom, a trzecie miejsce
drużynie kobiet. W kategorii mężczyzn do walki
przystąpiły 3 drużyny z terenu gminy i gościnnie
drużyna z gminy Mstów, która to pogodziła
miejscowe drużyny i odebrała puchar dla
najlepszego zespołu turnieju, drugie miejsce zajęła
drużyna grająca w barwach Gminy Rędziny,

kolejne, trzecie miejsce, zajęła, sprawiając wielką
niespodziankę, najmłodsza drużyna

gimnazjalistów z Rudnik, która pokonała w meczu
o trzecie miejsce znacznie starszą i bardziej
doświadczoną drużynę CEMEX u. Nad stroną
sportową rozgrywek czuwał sędzia pan Paweł
Kapica. Szczególne podziękowania na ręce pana
Aleksandra Minkiny z GOK-u w Rędzinach za
pomoc w organizacji turnieju, dla firmy CEMEX,
która tradycyjnie zabezpieczyła napoje chłodzące
dla zawodników a także dla dyrekcji ZS-P w
Rudnikach, która zasponsorowała słodki
poczęstunek dla zawodników i kibiców. Mamy
nadzieję, że tego typu rozgrywki na stałe wpiszą się
w kalendarz gminnych imprez i zachęcą kolejnych
sympatyków do udziału w tej imprezie, a trybuny
zapełnią się do ostatniego miejsca.
Turniej odbył się dzięki funduszom przekazanym
przez Gminną Komisję Przeciwdziałania
Alkoholizmowi w Rędzinach.
Adam Michalak

Statuetka dla Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”
19 lutego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła się
uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego. Coroczna
uroczystość zgromadziła osoby fizyczne, instytucje i przedsiębiorstwa
zasłużone dla powiatu częstochowskiego. Nagrody przyznawane przez
starostę wręczane są w następujących kategoriach: oświata, kultura, sport i
turystyka, samorządność, zdrowie i opieka zdrowotna, przedsiębiorczość
oraz inne szczególne osiągnięcia. Laureatem nagrody w ostatniej kategorii
zostało Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” , do którego należy gmina
Rędziny. Statuetkę z rąk starosty Andrzeja Kwapisza odebrała prezes
Stowarzyszenia Jolanta Brzozowska-Ciura, dyrektorka Gminnego Ośrodka
Kultury w Rędzinach.
Gratulujemy i życzymy kolejny sukcesów,
IB
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Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory członków do
Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Członkami samorządu rolniczego są osoby
fizyczne i prawne będące podatnikami podatku
rolnego, podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP
posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje
im prawo kandydowania do rady powiatowej izby
rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. W
gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do
rady powiatowej izby wybiera się - jednego
członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg
dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej
rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar
miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela. W każdym powiecie
ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby
rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w
wyborach do tego organu, otrzymają największą
ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa
izby wybiera, ze swego składu, po dwóch
delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby

Rolniczej. Rolnik, ubiegający się o mandat
członka rady powiatowej izby rolniczej musi
wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co
najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można
otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach
Śląskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione
dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14. III. 2011 r. na adres: Śląska
Izba Rolnicza, 40 - 159 Katowice, ul. Jesionowa 15,
tel. 32 258-04-45. Spis członków izby rolniczej
uprawnionych do głosowania, zostanie
udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy
(miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem
wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został
w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do
Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie
internetowej www.sir-katowice.pl w biurze izby
pod numerem telefonu: 32 258 04 45, oraz w
Urzędzie Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 , tel.34
3282057.

Remont remizy
Trwa modernizacja remizy OSP w Rędzinach.
Obecnie druhowie prowadzą prace
modernizacyjne wewnątrz budynku. Strażacy
samodzielnie dokonują wymiany części płytek, a
także poprawiają podwyższenie sceny.
Jednocześnie prowadzony jest remont toalet. To
nie koniec prac modernizacyjnych w remizie.
- Jak tylko zrobi się cieplej, przystąpimy do
wymiany ogrodzenia od strony ulicy Szkolnej zapowiada prezes OSP Anna Dondela.
Niezbędne materiały kupiliśmy już w ubiegłym
roku. W planach mamy także modernizację dachu i
zrównanie dachu nad dwiema dobudówkami
remizy.
Wraz z wymianą dachu nad garażem i
pomieszczeniami gospodarczymi oba
pomieszczenia zostaną podwyższone, dzięki
czemu powstanie dodatkowa przestrzeń
magazynowa. Dokumentacja dotycząca wymiany
dachu i podwyższenia obu dobudówek jest już w
trakcie opracowania. Zawarte będą w niej zarówno
kwestie dotyczące wymiany dachu, jak i
planowanej termomodernizacji remizy.

- W planach mamy termomodernizację remizy
wraz z montażem instalacji centralnego
ogrzewania wewnątrz budynku - informuje prezes
Dondela.- Chcielibyśmy przeprowadzić te
wszystkie prace przed 2012 rokiem, w którym
świętować będziemy 95. rocznicę powstania
naszej jednostki.
IB
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Młody lew z Rędzin
Hubert Łęgowik nie ma jeszcze szesnastu lat, a już
liczy się w żużlowym światku. Jego nieprzeciętny
talent doceniają fachowcy, twierdząc, że Hubert
może już niebawem stać się liczącym się
zawodnikiem na arenie ogólnopolskiej, a kto wie,
może i międzynarodowej.
W ubiegłym roku Hubert Łęgowik znalazł się w
gronie pięciu młodych częstochowskich
zawodników, którzy otrzymali profesjonalny
certyfikat „Ż”. Tak zwaną żużlową maturę
pochodzący z Rędzin zawodnik częstochowskiego
Włókniarza zaliczył w trakcie występu na torze w
Zielonej Górze w sierpniu 2010 roku. To nie koniec
ambitnych sportowych planów Huberta. W jednym
z wywiadów zapowiedział, że na początku sezonu
2011 chciałby powalczyć o profesjonalny
certyfikat.
Zawodnik dopiero w maju skończy 16 lat i do tego
czasu będzie mógł startować wyłącznie w
turniejach młodzieżowych. Jak mówi jednak,
będzie się starał wypaść w nich jak najlepiej, aby
zdobyć szansę startu w Ekstralidze.
Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia młodego
żużlowca marzenia te wydają się wcale nie takie
nierealne. Już w ubiegłym sezonie Hubert zaliczył
kilka udanych występów w imprezach
młodzieżowych. Zadebiutował na zawodach w
Opolu. Podczas imprezy rozgrywanej w ramach
Śląskiej Ligi Młodzieżowej wywalczył 7 punktów i
zaliczył także biegowe zwycięstwo.
Hubert Łęgowik
jest wychowankiem
częstochowskiego klubu żużlowego. Razem z
innymi młodymi zawodnikami szlifuje swoje
umiejętności pod okiem Jana Krzystyniaka, który
zastąpił na tym stanowisku Andrzeja
Jurczyńskiego. Hubert w rozmowach z
dziennikarzami podkreśla, że do czarnego sportu
trafił przypadkowo. Jego babcia, Elżbieta Łęgowik
ma jednak na ten temat trochę inną teorię.
- Jemu chyba był pisany ten sport - żartuje babcia
młodego sportowca. - Już jego ojciec próbował
zająć się tym sportem, ale ja wówczas
przestraszona, że może mu się coś stać
kategorycznie tego zabroniłam. O losie Huberta
decydowali już jego rodzice, a ci zgodzili się na
jego starty na żużlu. Sport i motoryzacja odgrywały
w życiu syna zresztą zawsze dużą rolę. Nie
pozwoliłam mu na stary na motocyklu, to został
mechanikiem na rajdach samochodowych. Hubert
najwyraźniej po nim odziedziczył zamiłowanie do
maszyn i szybkości - dodaje Elżbieta Łęgowik.
Babcia, chociaż początkowo zdecydowanie
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przeciwna startom Huberta na torze, z czasem stała
się jedną z jego najwierniejszych fanem. Prowadzi
prywatne archiwum z wycinkami z gazet,
kolekcjonuje pamiątki ze startów Huberta.
- Owszem boję się o wnuka, bo nie jest to
bezpieczny sport, ale gdy widzę, jak bardzo on to
kocha nie pozostaje mi nic innego, jak tylko go
wspierać i pomagać w miarę możliwości opowiada Elżbieta Łęgowik.
Pomoc i wsparcie, także finansowe ze strony
rodziny są młodemu żużlowcowi niezbędne. Żużel
to ciekawy i pasjonujący sport, ale sport niezwykle
kosztowny. Zawodnik sam musi zadbać o
motocykl, a także całe niezbędne wyposażenie i
serwis maszyny, a to kosztuje i to sporo. W tym
sporcie bez sponsora nawet największy talent nie
ma szans na osiągnięcie dobrych wyników. Hubert,
którego idolem jest Rune Holta, ma szansę,
zdaniem specjalistów, na prawdziwą karierę w tym
sporcie, właśnie taką, jaką zrobili Holta czy
Sławomir Drabik, potrzebuje jednak poważnego
wsparcia. Jak diament wymaga odpowiedniej
oprawy, tak żużlowiec wymaga odpowiedniego
sprzętu, aby odnosić sukcesy.
Hubert ma
prawdziwy talent, który wymaga wsparcia. Szkoda
by było, gdy się nie rozwijał z powodu braku
odpowiedniego sprzętu. Inwestycja w ten talent z
pewnością będzie inwestycją udaną, a sponsor,
który zechce wesprzeć młodego zawodnika na
pewno będzie mieć z tego powodu wiele
satysfakcji.
IB

Hubert Łęgowik z trenerem Janem Krzystyniakiem
Fot.www.espeedway.pl

Aktywność sposobem na bezrobocie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach
]podsumował trzecią edycję projektu „Program
Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny.
Czternaście osób (pięciu mężczyzn oraz dziewięć
kobiet), wybranych spośród bezrobotnych klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rędzinach w kwietniu 2010 r. podpisało kontrakt
socjalny przystępując do udziału w w/w projekcie.
Długotrwałe bezrobocie niesie za sobą wiele
niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak
wykluczenie zawodowe, a w konsekwencji spadek
poziomu życia rodzin. Niezmiernie ważne jest więc
podejmowanie działań których celem jest
wspieranie jednostki w jej dążeniach do
samodoskonalenia i aktywizacji zawodowej.
Beneficjenci projektu „Program Aktywnej
Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” mają
możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego
oraz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Z każdą
nową edycją projektu podejmowane są starania aby
oferowany wachlarz szkoleń był coraz szerszy i
bardziej różnorodny. W 2010 r. uczestniczące w
projekcie panie
n a b y w a ł y
umiejętności w
zawodach fryzjerka,
k r a w c o w a ,
kosmetyczka,
florystyka. Zgłębiały
także tajniki obsługi
komputera. Panowie
n a t o m i a s t ,
uczęszczali na kursy:
budowlany, wózków
jezdniowych,
magazyniera z
obsługą komputera i
kasy fiskalnej.
Niezależnie od płci
niemal wszyscy
beneficjenci
ukończyli kurs prawa
jazdy. Ubiegłoroczne
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działania zakończone został szkoleniem z zakresu
autoprezentacji
poprawy wizerunku.
29 grudnia 2010 r. w Sali Widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie
wieńczące trzecią edycję projektu: „Program
Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy
Rędziny”. W uroczystości, która miała charakter
kameralny wzięli udział uczestnicy projektu, oraz
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rędzinach. Spotkanie było okazją do
wymiany poglądów, wrażeń oraz uwag.
Trzecia edycja projektu „Program Aktywnej
Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” przeszła
do historii, ale nowy rok to nowe wyzwania i nowa,
czwarta już edycja projektu, której rozpoczęcie
planowane jest na wiosnę.
Zainteresowanych udziałem w w/w
przedsięwzięciu bezrobotnych klientów GOPSRędziny serdecznie zapraszamy do współpracy.
Natomiast ubiegłorocznym uczestnikom życzymy
powodzenia w efektywnym wykorzystaniu
zdobytych kwalifikacji.
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Wiadomości z gminy

Gmina w ujęciu statystycznym
Główny Urząd Statyczny przygotował
kompleksowe opracowanie dotyczące samorządów
w Polsce. Statystyczne Vademecum Samorządowca
to ciekawa lektura. Pokazuje kondycję finansową,
demograficzną, a także społeczną samorządów.
Znalazły się w nim dane zebrane w latach 2008 i
2009. Można się z nich dowiedzieć nie tylko jak
kształtowały się dochody i wydatki poszczególnych
samorządów, jak zmieniała się przez te dwa lata
liczba i struktura ludności, ilu było bezrobotnych,
ale także jaka jest liczba komputerów przypadająca
na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a
także ile książek wypożyczają mieszkańcy w
gminnych bibliotekach.
Oto kilka ciekawostek dotyczących naszej gminy
wybranych z tego opracowania:
Obszar gminy o powierzchni 41,2 km zamieszkuje
9,8 tys. osób co daje największą gęstość zaludnienia
wśród gmin powiatu częstochowskiego (237 osób
na 1 km ).Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet.
Gmina posiada rozbudowaną
infrastrukturę komunalną: sieć
wodociągową o długości 57,6 km,
kanalizacyjną o długości 8,7 km
oraz gazową 79,1 km (stan na
k o n i e c 2 0 0 8 r. ) . L u d n o ś ć
korzystająca z sieci wodociągowej
stanowi 86,4%, kanalizacyjnej
11,0%, a gazowej 50,5% ogółu
ludności gminy. W 2009 r. oddano
do użytkowania 32 mieszkania.
Zasoby mieszkaniowe liczone na
1000 ludności w 2008 r. wynosiły
301 mieszkań. Gmina ma
charakter przemysłowo-rolniczy.
Przeważający obszar gminy
zajmują gospodarstwa i działki
rolne. Lesistość stanowi jedynie
1,7% jej powierzchni. Na koniec
2009 r. w rejestrze Regon
zarejestrowanych było 760
podmiotów gospodarki
narodowej, wśród których
znaczące miejsce zajmuje
przetwórstwo przemysłowe. Największą grupę
wśród jednostek prowadzących działalność
stanowią osoby fizyczne - 85,8%. Liczba
pracujących w jednostkach zatrudniających
powyżej 9 osób wyniosła 1,8 tys. osób, natomiast
zarejestrowanych bezrobotnych - 0,5 tys. (7,5%
ludności w wieku produkcyjnym).
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W gminie Rędziny od kilku lat liczba ludności
utrzymuje się na podobnym poziomie oraz
obserwuje się wzrost dochodów budżetu gminy na 1
mieszkańca.
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych
stanowiły 57% ogółu dochodów budżetu gminy
Rędziny, natomiast dochody z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych 17% ogółu
dochodów budżetu gminy.
Wydatki gminy w latach 2008-2009:
- oświata i wychowanie 34,8 % ogółu wydatków
gminy
- transport i łączność 22,7 ogółu wydatków gminy
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,2
% ogółu wydatków gminy
- pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 11,6 % ogółu wydatków gminy
-administracja publiczna 7,4 % ogółu wydatków
gminy
- gospodarka mieszkaniowa
2,6 % ogółu
wydatków gminy
- kultura fizyczna i
sport 10,6 % ogółu
wydatków gminy
- kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego 2,7 %
ogółu wydatków
gminy
- rolnictwo i
łowiectwo 1,8 %
ogółu wydatków
gminy
- edukacyjna opieka
wychowawcza 1,2
% ogółu wydatków
gminy
- działalność
usługowa
0,4 %
ogółu wydatków
gminy
- ochrona zdrowia
0,6 % ogółu
wydatków gminy
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 0,8 % ogółu wydatków gminy.

Dokończenie na str. 6

Porównując wydatki pozostałych gmin powiatu
częstochowskiego można zauważyć, że wydatki
na kulturę fizyczną i sport są jednymi z
najwyższych w powiecie. Gmina Rędziny
znajduje się tutaj w gronie trzech gmin
przekazujących na sport najwięcej funduszy. W
gminie Olsztyn wydatki na kulturę fizyczną i
sport wyniosły w tym samym okresie 12,3 %
ogółu wydatków gminy, a w gminie Konopiska
7,4 % ogółu wydatków gminy. Pozostałe gminy
(także te miejsko-wiejskie, jak Blachownia czy
Koniecpol) przekazywały ze swojego budżetu na
sport znacznie mniejsze kwoty. Dla porównania
w gminach sąsiednich kwoty te wynosiły
odpowiednio: gmina Mykanów 2,2 %, gmina
Mstów 0,2 %, gmina Kłomnice 0,7 %.
Opracowanie GUS-u zawiera także m.in. dane
statyczne dotyczące oświaty. Wynika z nich na

przykład, że gmina dysponuje 305 miejscami w 5
placówkach wychowania przedszkolnego (w tym
4 przedszkola). W gminie działa pięć szkół
podstawowych oraz dwa gimnazja. W szkołach
podstawowych w 2008 roku było 50 komputerów
z dostępem do Internetu, rok później ich liczba
wzrosła do 58. Gimnazjaliści natomiast mają do
swojej dyspozycji 33 komputery z dostępem do
Internetu. Ludność gminy Rędziny według
edukacyjnych grup wieku:
3 6 lat - 335 osób
712 lat - 554 osoby
1315 lat - 369 osób (dane 2009 rok)
Opr. Na podstawie: http://www.stat.gov.pl/gus

Szkoła od innej strony
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach ma od
tego roku nową, odmienioną i bardziej
funkcjonalną stronę internetową. Pod adresem
www.zsprudniki.pl
znaleźć można wiele
ciekawych wiadomości na temat zespołu, a także
aktualności z życia podstawówki, gimnazjum i
przedszkola.
Na stronie umieszczono podstawowe wiadomości
dotyczące funkcjonowania zespołu, ale dodatkowo
każdej z placówek wchodzących w skład ZSP
poświęcono osobne podrozdziały. I tak wchodząc
na tę część strony poświęconej gimnazjum można
obejrzeć m.in. ·jakie koła zainteresowań mają do
dyspozycji gimnazjaliści, w jakich godzinach
pracują poszczególni nauczyciele, kiedy dyżury
pełni pedagog szkolny, a także jakie programy i
projekty realizowane są w szkole. Na stornie
umieszczono także
informacje ważne
nie tylko dla
obecnych, ale też
przyszłych uczniów,
np. zasady rekrutacji
czy regulamin
szkoły. Podobne
wiadomości

zamieszczono również dla uczniów szkoły
p o d s t a w o w e j i i c h r o d z i c ó w. R o d z i c e
najmłodszych wychowanków zespołu, czyli
przedszkolaków także znajdą na stronie przydatne
informacje. Mogą przeczytać nie tylko ramowy
plan zajęć, ale sprawdzić, jaki jadłospis
przygotowano dla ich pociech. Na
zmodyfikowanej stronie WWW sporo miejsca
poświęcono bieżącym wydarzeniom z życia
zespołu. Na stronie zajmuje się także galeria, na
której można obejrzeć najważniejsze wydarzenia z
życia szkoły. Jak na nowoczesną stronę przystało
jest także galeria gości, kalendarz, a także
możliwość przetłumaczenia najważniejszych
wiadomości na temat zespołu na trzy języki obce:
angielski, niemiecki i francuski.
IB
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