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KURIER RĘDZIŃSKI

W czerwcu cztery nowe hybrydowe 
autobusy  firmy MAN  trafiły do naszej 
gminy.  Ich  zakup  został  sfinansowany 
w  dużej  mierze  dzięki  unijnej  dotacji, 
której  pozyskanie  było  możliwe  jeśli 
zostałyby  spełnione  określone warunki 
m.in.  związane  z  kwestiami  ekologicz
nymi.  Mieszkańcy  mogą  podróżować 
MANami od 10 lipca.

29 czerwca na terenie zajezdni Gmin
nego  Zakładu  Komunikacyjnego  odbyła 
się  uroczystość  odebrania  i  poświęcenia 
nowiutkich  hybrydowych  autobusów, 
podczas  której w  roli  gospodarzy wystą
pili: wójt gminy Rędziny Paweł Militow
ski  i  kierownik  GZK  Adam  Wolski. 
MANy,  które  zasiliły  tabor  GZK,  kosz
towały 6,3 mln zł,  z  czego zdecydowaną 
większość  stanowi  unijne  dofinansowa
nie. Są to modele z serii Lion’s City Hy
brid,  które  od  kilku  lat  wykorzystywane 
są  już np. w Monachium, Paryżu, Barce
lonie czy Wiedniu. W sumie jeździ ich już 
kilkaset. To nowoczesne, klimatyzowane, 
wygodne  i  komfortowe  pojazdy  o  napę
dzie  elektrycznospalinowym, wyposażo
ne  w  tzw.  superkondensatory.  Mają 
charakterystyczne  dla  GZK  zielone  bar
wy, ale w odróżnieniu od dotychczas uży
wanych,  posiadają  dodatkowe  elementy 
graficzne  bezpośrednio  związane  z  naj
ważniejszymi dla naszej gminy miejscami 
i obiektami.

Opinie mieszkańców

12metrowe MANy  po  raz  pierwszy 
wyjechały na trasy w poniedziałek 10 lip
ca.  Zapytaliśmy mieszkańców,  co  o  nich 
sądzą.

 Na pewno jeździ się dużo lepiej. No
we są dłuższe o 2 metry niż stare. I widać 
tę  różnicę  –  stwierdził Tadeusz Małolep
szy z Kościelca.

  Jeżdżę nimi często do pracy. Wypa
dają 100 procent lepiej od tych starszych. 
Myślę,  że  pod względem wielkości  są w 
sam  raz.  Poza  godzinami  szczytu  ludzi 
przecież nie  jeździ  już autobusami aż tak 
dużo. Mnie bardzo się podobają – powie
działa z kolei Lidia Łeptuch z Karoliny.

Inni mieszkańcy wyrazili  opinie  ano
nimowo.

 Są nowoczesne, klimatyzacja działa, 
więc  jest  tak,  jak być powinno. Oceniam 
je  pozytywnie.  Czas  jednak  robi  swoje, 
dlatego  wypadają  dużo  nowocześniej  od 
Solarisów, a tym bardziej Jelczów. Wyda
wało  mi  się  tylko,  że  będą  bardziej  po
jemne.  Są  niby  trochę  większe,  ale 
czasem  i  tak  jest  ścisk,  a  co  dopiero  bę
dzie  kiedy  rozpocznie  się  rok  szkolny  – 
skomentował  jeden  z  mieszkańców  Rę
dzin.

Na  kwestie  gabarytowe  zwrócili  też 
uwagę inni.

  Mieszkam  tu  od  niedawna.  Wcze
śniej  mieszkałam  w  Częstochowie  i  by
łam  przyzwyczajona  do  większych 
autobusów.  Te  starsze  są  ewidentnie  za 
małe, a nowe mogłyby być jeszcze trochę 
większe,  bo  dużo  młodzieży  jeździ, 
szczególnie w roku szkolnym – zauważy
ła jedna z mieszkanek Rędzin.

  Fajne  są,  tylko miejsc  do  siedzenia 
zbyt mało – skomentowała z kolei miesz
kanka Rudnik.

Zdecydowanie  dominują  jednak  opi
nie pozytywne.

  Nie ma  porównania  z  poprzednimi. 
Jelczów  już  za  bardzo  nie  pamiętam,  ale 
od  Solarisów  są  na  pewno  dużo  lepsze  i 
nowocześniejsze.  I  super,  że  można  ko
rzystać z internetu. Duży plus za to – po
wiedział jeden z mieszkańców Kościelca.

  Przyznaję,  że  rzadko  korzystam  z 

autobusów,  bo  na  ogół  jeżdżę  własnym 
samochodem.  MANem  miałem  jednak 
okazję niedawno  jechać  i mam pozytyw
ne odczucia. W starszych  trudno wytrzy
mać,  kiedy  jest  upał.  Klimatyzacja  w 
MANach robi różnicę, dlatego podróżuje 
się  przyjemniej.  Poza  tym  na  pewno  od 
strony  wizualnej  prezentują  się  bardzo 
dobrze. Są ładne – zauważył mieszkaniec 
Rędzin.

Nasze hybrydy już na trasach

Uczestnicy uroczystości przekazania autobusów mogli je dokładnie obejrzeć na 
kilkanaście dni przed tym jak wyjechały na trasy.
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Zielonymi  hybrydami  interesują  się 
kierowcy  MPK  w  Częstochowie,  którzy 
m.in.  na  ul.  Piłsudskiego  często  podcho
dzą, zaglądają i dopytują. Chwalą je sobie 
również sami kierowcy GZK.

  Pracowałem  wcześniej  w  PKSie 
więc  mam  porównanie  różnych  autobu
sów.  I  ten MAN  jest najlepszym spośród 
tych  pojazdów,  którymi  do  tej  pory  jeź
dziłem.  Jest  wygodny,  dobrze  i  płynnie 
przyspiesza  oraz  hamuje.  Klimatyzacja 
działa  perfekcyjnie.  To  wielki  komfort 
przy  temperaturze  30  st.  C  –  stwierdził 
Mateusz Banaś, kierowca z Rędzin.  Pa
sażerowie  są  zadowoleni  od  pierwszego 
dnia. Autobus jest duży, większy od Sola
risów,  ma  dobrze  rozmieszczone  fotele, 
które  są  lepiej  dopasowane,  z  grubszej 
gąbki – dodał.

Warto  zaznaczyć,  że  elektrycznospa
linowe silniki w nowych pojazdach elimi
nują  konieczność  wykorzystania  skrzyni 
biegów,  dzięki  czemu  ruszają  bardzo 
płynnie. A z uwagi na fakt, że zawsze ru
szają    na  elektrycznej  części  napędu,  to 
pasażerowie  pozostający  na  przystanku 
nie muszą wdychać spalin.

Kierownik GZK wyjaśnia

Używane  w  ostatnich  latach  Solarisy 
mają  długość  niecałe  10  metrów. Wcze
śniejsze  Jelcze miały  12.  Planując  zakup 
hybryd  gmina  zdecydowała  się  powrócić 
do  dłuższych  pojazdów. Apelowało  o  to 
wiele osób.

 Wielokrotnie już przewijała się kwe
stia,  że  Solarisy  są  za  małe.  Widać  to 
przede  wszystkim  rano  i  po  południu, 
kiedy  obłożenie  jest  duże  i  pasażerowie 
zmuszeni są podróżować w mało komfor
towych warunkach. Dlatego  planując  za
kup nowych wiedzieliśmy,  że muszą być 
większe – powiedział kierownik GZK.

Gmina testowała jeszcze w 2015 roku 
15metrowe autobusy, ale ostatecznie zre
zygnowała z nich. Przede wszystkim kie
rowcy  mieliby  z  nimi  trudności  np.  na 
niektórych  zakrętach  czy  zawracaniu  na 
pętli. Zdaniem władz gminy  i kierownic
twa GZK nieco większa pojemność była
by  niewspółmierna  do  kosztów  zakupu  i 
utrzymania,  które  generowałyby  15me
trowe autobusy. Przede wszystkim jednak 
tym  byłby  problem  z  osiągnięciem  tzw. 
efektu  ekologicznego,  czyli  spełnieniem 

jednego z podstawowych warunków przy 
staraniach  o  unijne  dofinansowanie.  Po 
prostu  im większe  pojazdy,  tym większe 
zużycie  paliwa,  a  chodziło  o  to,  żeby 
maksymalnie ograniczyć emisję spalin.

  Wybór  12metrowych  był  jedynym 
rozwiązaniem,  jeśli  gmina  chciała  sko
rzystać  z  unijnej  dotacji,  ponieważ  gwa
rantował przewóz dużej liczby pasażerów 
przy  znacznym zmniejszeniu  zużycia pa
liwa.  W  MANach  mamy  silniki  Diesla 
Euro 6, czyli z najwyższą możliwą normą 
emisji  spalin  –  podkreślił Adam Wolski. 
Większe autobusy nie są zresztą potrzeb
ne.  Z  naszych  danych  wynika,  że  liczba 
pasażerów,  czyli  tzw.  potoki,  ustabilizo
wała  się w ostatnich  latach  na  takim po
ziomie,  że  12metrowe  w  zupełności 
wystarczają.  Oczywiście  szczególnie  w 
godzinach porannych bywają  zapełnione, 
ale to dobrze, bo przecież nie chodzi o to, 
żeby o każdej porze dnia jeździło nimi po 
kilka osób – dodał.

Trzeba  też  zdać  sobie  sprawę,  że  z 
uwagi  na  dużą  liczbę  samochodów  oso
bowych,  osób  korzystających  z  komuni
kacji zbiorowej jest znacznie mniej niż 10 
czy  15  lat  temu,  kiedy  w  barwach  GZK 
jeździły  też  12metrowe  Jelcze. A  skoro 
pasażerów  jest  mniej,  to  długość  MAN
ów jest optymalna. Ponieważ są one dłuż
sze  niż  nadal  wykorzystywane  Solarisy, 
to kierowane są na bardziej oblegane tra
sy.  Dlatego  nie  kursują  np.  do Marianki 
Rędzińskiej,  czemu  dziwiła  się  ostatnio 

Po  wielu  staraniach  i  bardzo 
długich uzgodnieniach udało się do
grać  wszystkie  formalności,  dzięki 
czemu  mogło  powstać  oświetlenie 
przy  ul.  Warszawskiej  w  Rudni
kach.

Oświetlenie  zostało  wykonane  na 
odcinku od wiaduktu w Rudnikach do 
granicy gminy (w kierunku Kłomnic). 
Inwestycja  polegała  na  demontażu 
istniejącej  linii  i  zabudowaniu  no
wych  słupów  wzdłuż  jezdni  wraz 
z montażem opraw oświetlenia ulicz
nego. Wykonane  zostały  także  nowe 
przyłącza  do  budynków  mieszkal
nych.  Zdecydowana  większość  kosz
tów  została  po  stronie  Zakładu 
Energetycznego TAURON. Jest to in
westycja,  która  spełnia  wieloletnie 
oczekiwania  zarówno  mieszkańców 
jak  i  wszystkich  korzystających  z  tej 
drogi,  przy  dużym zaangażowaniu  ze 
strony  gminy  i  minimalnym  udziale 
środków  finansowych  z  gminnego 
budżetu.

MANy chętnie sprawdzali zarówno dorośli, jak i dzieci.

jedna z mieszkanek tej miejscowości.

 Nie jeżdżą do Marianki, ponieważ to 
akurat  najmniej  oblegana  linia,  którą  ob
sługujemy  – wyjaśnił Adam Wolski,  kie
rownik GZK.

Nowe lampy na 
Warszawskiej
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Niecałe 3,3 mln zł będzie kosztowała 

rozbudowa  budynku Zespołu  Szkolno

Przedszkolnego  nr  1  w  Rędzinach,  z 

czego  ok.  2,5  mln  zł  to  środki  unijne. 

Inwestycja  dotyczy  przede  wszystkim 

wygospodarowania  miejsca  dla  przed

szkolaków,  które  będą  przeniesione  z 

budynku przy ul. Wolności.

Gminne  Przedszkole  im.  Jana  Brze

chwy  i  Szkoła Podstawowa  im. Gustawa 

Morcinka  od  początku  roku  szkolnego 

2016/2017  tworzą  jedną  placówkę  –  Ze

spół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Rędzi

nach. Przedszkole jednak nadal mieści się 

w  budynku  przy  ul. Wolności  126,  pod

czas gdy szkoła oraz administracja zespo

łu  działa  kilkaset  metrów  dalej  –  przy 

ul.  Szkolnej  7.  Władze  gminy  podjęły 

więc decyzję o przeniesieniu przedszkola 

na ul. Szkolną.

 Chodzi  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie 

dzieci.  Przedszkole  jest  za  blisko  coraz 

bardziej  ruchliwej Drogi Krajowej nr 91, 

a dzieci przebywają tam nawet powyżej 9 

godzin  –  uzasadnia wójt  Paweł Militow

ski.  Przy szkole są drzewa, większy plac 

i  sala  gimnastyczna,  która  może  też  być 

później  przez  przedszkolaków  wykorzy

stywana.  Jest  też  wyremontowana  nie

dawno scena, na której mogą się ujawnić 

młode  talenty  już  na  etapie  przedszkol

nym.  Obecnie  dzieci  mają  małe,  ciasne 

pomieszczenia,  a  wciąż  ich  przybywa. 

Chcę, żeby nie zabrakło miejsca w przed

szkolu. Pamiętajmy, że musimy przyjmo

wać  dzieci  3letnie,  a  i  6latki  zostały w 

przedszkolu – wyjaśnia.

2,5 mln zł unijnej dotacji

Ponieważ  budynek  na  ul.  Szkolnej  7 

nie jest odpowiednio przygotowany na to, 

żeby pomieścić wszystkie dzieci w wieku 

od 3 do 15  lat  (po  reformie edukacji do

chodzą  jeszcze  siódme  i  ósme  klasy  w 

SP), władze zdecydowały się na rozbudo

wę. Starania o pozyskanie dotacji unijnej 

zakończyły  się  pełnym  sukcesem.  Kilka 

dni  temu urząd gminy  rozstrzygnął  prze

targ  na  wykonanie  inwestycji  w  formule 

„zaprojektuj  i  wybuduj”.  Całość  –  pro

jekt, roboty budowlane i wyposażenie no

wo  powstałych  pomieszczeń  –  będzie 

kosztowała niecałe 3,3 mln zł, z czego ok. 

2,5 mln zł to właśnie środki unijne. Prace 

obejmą:  rozbudowę,  przebudowę  i  zmia

nę  sposobu  użytkowania  budynku  SP  w 

Rędzinach,  budowę  placu  zabaw  wraz  z 

przebudową istniejących sieci i instalacji. 

Przebudowane  zostaną  zarówno  parter, 

piętro, jak i piwnice, a także całe zaplecze 

kuchenne. Powstanie nowe wejście i klat

ka  schodowa  od  strony  północnej,  wy

mienione zostaną posadzki, część stolarki 

i  docieplenia.  Wybudowane  będzie  po

mieszczenie  hydroforni,  a  na  zewnątrz 

parking,  pochylnia  i  dojazd.  Zadaniem 

wykonawcy  jest  przygotowanie  pełnej 

dokumentacji,  uzyskanie  pozwolenia  na 

budowę  oraz  wykonanie  robót  budowla

nych  w  terminie  do  31  lipca  2018  roku. 

Wówczas  przedszkolaki  będą  mogły 

przenieść się z ul. Wolności na ul. Szkol

ną.

Co z budynkiem przedszkola?

Nie wiadomo jeszcze do końca w jaki 

sposób zostanie wykorzystana dotychcza

sowa  siedziba  przedszkola. Ale  pomysły 

już są.

 Z racji dobrej lokalizacji, chciałbym, 

żeby budynek po przedszkolu pozostał w 

rękach  gminy  –  mówi  wójt  Paweł  Mili

towski.    Rozważamy  przeniesienie  do 

niego  GOPSu.  Jest  to  budynek  partero

wy,  który  posiada  dwa  odrębne  wejścia, 

własny  parking  i  znajduje  się  w  bliskim 

sąsiedztwie  przystanków  autobusowych, 

co  pozwoli  osobom  potrzebującym  po

mocy,  często  z  niepełnosprawnością  ru

chową  czy  starszym,  dostać  się  bez 

przeszkód – argumentuje.

Zwolnione  pomieszczenia  byłyby 

przeznaczone  dla  Gminnego  Ośrodka 

Kultury na zajęcia dodatkowe.

  Pomieszczeń  brakuje  w  związku  z 

czym GOK często musi  odmawiać  przy

jęcia  nowych  dzieci  i  tworzenia  nowych 

grup, co powoduje, że rodzice wożą dzie

ci  na  zajęcia  do  innych  ośrodków  poza 

naszą gminą – dodaje wójt.

Takie  rozwiązanie  popiera  dyrektor 

ośrodka  Jolanta  BrzozowskaCiura  oraz 

większość radnych.

Szkoła i przedszkole będą w jednym budynku

Definitywne zakończenie rozbudowy budynku przy ul. Szkolnej 7 powinno nastąpić 
najpóźniej do 31 lipca 2018 roku.
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Przy ul. Bankowej w Rędzinach po
wstaną  kolejne  trzy  pomieszczenia  so
cjalne  przeznaczone  dla  osób  z 
wyrokami  eksmisyjnymi.  Będą  gotowe 
jesienią.

Urząd  gminy  właśnie  rozstrzygnął 
przetarg na  realizację drugiego etapu bu
dowy. W 2016  roku  na  terenie  gminnym 
przy ul. Bankowej  już  jeden  lokal wyko
nano.  Teraz  powstaną  trzy.  Największy 
będzie  siedmioosobowy  (minimum 
35  m2).  Obok  stanie  też  czteroosobowy 
(min.  20  m2)  i  jednoosobowy  (min. 
10 m2). Umieszczone  zostaną  na  płytach 
fundamentowych żelbetowych. W ramach 
drugiego etapu zaplanowano również wy
konanie  przyłączy  do  każdego  z  nich: 
wodociągowego,  elektrycznego  i  kanali

W 2015 roku gmina Rędziny po raz 
pierwszy przystąpiła do grupy zakupo
wej  energii  elektrycznej,  dzięki  czemu 
udało się zredukować koszty dostarcze
nia  prądu  do  podlegających  jej  obiek
tów. Dlatego chce to zrobić ponownie.

Nigdy wcześniej  gmina  nie  ogłaszała 
przetargów  na  energię  elektryczną.  Była 
związana  bezterminowymi  umowami, 
niekiedy  sprzed  wielu  lat. W  2015  roku 
wójt  Paweł  Militowski  uznał,  że  w  celu 
osiągnięcia  korzystniejszych warunków  i 
cen,  nie wystarczy  rozpisać  przetargu  na 
własną  rękę,  warto  natomiast  przystąpić 
do większej grupy zakupowej. Procedury 
przetargowe dla  takich grup  realizuje np. 
spółka Voltra  z Warszawy  i  to właśnie  z 
nią nasza gmina weszła we współpracę.

Dzięki  temu dostawcą prądu do urzę
du  gminy  i  kilkunastu  innych  obiektów 
publicznych podlegających gminie, zosta
ła Energa S.A. z Gdańska, która przedsta
wiła atrakcyjną propozycję cenową.

  Realizacja  tej  umowy  kosztuje  nas 
znacznie  mniej  niż  poprzednie  –  mówi 
Agnieszka Olszewska, kierownik Refera
tu  Zamówień  Publicznych,  Inwestycji, 
Funduszy  Zewnętrznych  i  Oświaty  w 
Urzędzie Gminy Rędziny.

A  ponieważ mniej  pieniędzy  publicz
nych  idzie  na  energię,  więcej  zostaje  w 
budżecie  na  realizację  zadań,  na  których 
szczególnie zależy mieszkańcom.

Obecna umowa kończy się 31 grudnia 
2017 roku. Następną gmina chciałaby za
wrzeć  w  podobny  sposób.  Voltra  już 
ogłosiła  przetarg  na  dostawę  energii  w 
sumie  dla  15  podmiotów  –  nie  tylko 
gmin,  ale  też  zakładów  opieki  zdrowot
nej, przedsiębiorstw komunalnych czy in
stytutów.  Jeśli  chodzi  o  naszą  gminę, 
chodzi  o  zaopatrzenie  w  prąd:  urzędu, 
ośrodków  zdrowia,  placówek  oświato
wych,  strażnic  OSP,  budynków  ośrodka 
kultury,  a  także  Gminnego  Zakładu  Ko
munikacyjnego oraz Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej  i  Komunalnej  w  Rędzi
nach.  Umowa  obejmie  również  całe 
oświetlenia uliczne. Zawarta będzie od 1 
stycznia  2018  roku  do  30  czerwca  2021 
roku.

Urząd gminy rozstrzygnął już prze
targ  na  przebudowę  pomnika  pamięci 
wraz z terenem przyległym na ul. Wod
nica w Rudnikach.

Obiekt  poświęcony  jest  pamięci  20 
mieszkańców  bestialsko  zamordowanych 
przez  hitlerowców  11  września  1942  ro
ku.  Dziewięciu  jest  wymienionych  z 
imienia  i  nazwiska,  jedenastu  to  ofiary 
anonimowe.  To  jedyny  na  terenie  naszej 
gminy obiekt tego typu, poświęcony ofia

Będą następne lokale 
socjalne

Gmina mniej płaci za 
prąd

Pomnik zmieni swoje 
oblicze

zacyjnego.  Cały  plac  będzie  ogrodzony, 
część  terenu  natomiast  wyłożona  kostką 
brukową. Termin zakończenia wyznaczo
no  na  10  października.  Lokale  przy  ul. 
Bankowej  przeznaczone  są  dla  osób  z 
wyrokami eksmisyjnymi.

 Zawierają wszystko czego wymaga
ją przepisy, a stanowią zarazem zdecydo
wanie  tańsze  rozwiązanie  niż  budowa 
standardowych  mieszkań  socjalnych  – 
mówi wójt Paweł Militowski.

rom  zbrodni  z  czasów  okupacji.  Pomnik 
ufundowała  społeczność  Rudnik  w  dwu
dziestą  rocznicę  dokonanego  przez  oku
panta mordu. Liczy sobie więc już 55 lat, 
co niestety widać m.in. po pękającej pły
cie. Dlatego władze gminy uznały, że już 
najwyższa  pora  na  odnowienie  tego 
obiektu.  Urząd  rozstrzygnął  już  przetarg 
na  przebudowę  pomnika wraz  z  terenem 
przyległym.  Zakres  prac  obejmuje m.in.: 
roboty  rozbiórkowe,  roboty  żelbetowe, 
montaż granitu, utwardzenie placu kostką 
brukową oraz ogrodzenie terenu. Jeśli uda 
się  szybko  znaleźć  wykonawcę,  obiekt 
powinien zmienić swoje oblicze do końca 
września.

Wizualizacja pomnika po przebudowie.
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Na asfaltowej części drogi biegnącej 
przy cmentarzu gmina zaplanowała re
mont, natomiast na pozostałym polnym 
odcinku 1 km – dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
 zamierza położyć asfalt.

Można więc powiedzieć, że ul. Cmen
tarną czeka i remont i rozbudowa. Odno

Z  początkiem  roku  weszła  w  życie 
nowa uchwała Rady Gminy Rędziny w 
sprawie  bonifikat  od  sprzedaży miesz
kań należących do gminy na  rzecz do
tychczasowych  najemców.  Przyjęto  w 
niej bardzo korzystne dla mieszkańców 
rozwiązania, które w przypadku złoże
nia  wniosku  do  końca  roku,  pozwolą 
nabywcom  ponieść  tylko  minimalne 
koszty. I zainteresowanie jest duże.

Uchwała  została  podjęta  27  paździer
nika 2016 roku, ale zaczęła obowiązywać 
od  1  stycznia  roku  bieżącego. Wprowa
dzono ją na podstawie ustawy o samorzą
dzie gminnym oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

 Stosowanie bonifikat to powszechna 
praktyka stosowana na terenie całego kra
ju. U  nas  została  jednak  szczególnie  ko
rzystnie  opracowana.  I  jest  tego 
wymierny  efekt.  Od  początku  roku  od 
osób  zainteresowanych  wykupem miesz
kań  na  korzystnych warunkach wpłynęło 
19 wniosków. Chodzi o osiedle w Rędzi

Będzie remont i rozbudowa ul. Cmentarnej

Mieszkańcy chcą kupować gminne lokale

nach  i  Mariankę  Rędzińską  –  mówi 
Krzysztof  Popiel,  sekretarz  w  Urzędzie 
Gminy  Rędziny,  który  podkreśla,  że  jest 
to niewątpliwy sukces.

Nic  dziwnego,  że  już  w  pierwszym 
półroczu zainteresowanie jest tak duże. W 
uchwale  jest mowa,  że  dotych
czasowi  najemcy,  którzy  złożą 
wnioski  o  wykup  między  1 
stycznia  i  31  grudnia  2017  ro
ku, będą mogli skorzystać z bo
nifikaty  w  wysokości  aż  99 
proc. Jeśli poczekają dłużej, bę
dą  musieli  ponieść  nieco  wyż
sze  koszty.  W  przypadku 
złożenia  wniosku w  2018  roku 
bonifikata wyniesie  75  proc.,  a 
w 2019 – 50 proc. Mieszkańcy, 
którzy zrobią to dopiero w 2020 
roku,  będą mogli  liczyć  na  bo
nifikatę  w  wysokości  25  proc. 
Bez  względu  na  to,  kiedy  zdecydują  się 
na  skierowanie  wniosku  o  wykup,  żeby 
móc  skorzystać  z  ustanowionych  przez 
gminę  udogodnień,  muszą  spełnić  trzy 
podstawowe  warunki:  wnieść  jednorazo

wą płatność, nie posiadać zaległości z ty
tułu  najmu  lokalu  mieszkalnego  oraz 
mieć  zawartą umowę najmu na czas nie
określony.

Wykup  mieszkań  komunalnych  w 
oparciu o bonifikaty to obopólna korzyść. 
Dotychczasowi  najemcy  po  niższych 
kosztach  nabywają  lokale  na  własność, 
więc tym samym mamy do czynienia z 

prawdziwym uwłaszczeniem, natomiast z 
barków  gminy  zdjęty  zostaje  w  ten  spo
sób obowiązek i koszt ich utrzymywania. 
Powstają więc oszczędności, które można 
wykorzystać na inne cele społeczne.

wiony  będzie  krótszy  odcinek  –  ok. 
725  m  –  od  skrzyżowania  z  ul.  Ko
ściuszki, wzdłuż cmentarza,  razem ze 
zjazdami do zabudowanych nierucho
mości oraz parkingiem przy nekropo
lii. Ten zakres prac gmina sfinansuje z 
własnego budżetu. Na drugi polny od

cinek  o  długości  blisko 
1  km,  udało  się  pozyskać 
dofinansowanie  z  Fundu
szu  Ochrony  Gruntów 
Rolnych,  dzięki  czemu 
zyska on nawierzchnię as
faltową. W efekcie Cmen
tarna  przejezdna  dla 
samochodów  będzie  o  1  km 
dłuższa.    Pozwoli  to  rolni
kom  dojeżdżać  do  pól,  a 
mieszkańcom  na  piesze  spa
cery  po  malowniczych  tere
nach.  Dodatkowo  droga  ta 
łączy  się  z  Częstochową  – 
mówi wójt Paweł Militowski. 

  To  drugi  pozytywnie  zaopiniowany 
wniosek  o  dotację  z FOGR w  tej  kaden
cji. Nigdy wcześniej gmina nie otrzymała 
środków z tego funduszu – podkreśla.

Urząd  gminy  jest  właśnie  na  etapie 
przygotowywania  przetargu  na  realizację 
robót  budowlanych,  które  mają  być  wy
konane jeszcze w tym roku.Mocno zniszczoną część drogi wzdłuż cmentarza 

czeka remont.

Polny dotychczas odcinek zyska 
nawierzchnię asfaltową.
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nach.  Pod  koniec  roku  2014  zakończyła 
się  i została  rozliczona budowa kanaliza
cji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  na  uli
cach:  Wesołej,  Stalowej  (jedna  część, 
teraz planowana  jest druga), Wojska Pol
skiego w Rudnikach oraz ul. Młyńskiej w 
Kościelcu.

Aktualnie  gmina  stara  się  pozyskać 
pieniądze  na  rozbudowę  oczyszczalni 
ścieków, która jest konieczna, żeby ścieki 
z  przyszłych  sieci  mogły  być  skutecznie 
oczyszczone  –  przypomnijmy  że  obecna 
oczyszczalnia  jest  zbyt  mała,  by  można 
wykonać  w  całości  zaprojektowaną  już 
kanalizację.

 Dlatego w  lutym  tego  roku  złożyli
śmy wniosek  do Wojewódzkiego  Fundu
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w  Katowicach  o  przyznanie  w 
części  umarzalnej  pożyczki  na  nową 
oczyszczalnię  ścieków,  którą  również 
musieliśmy  zaprojektować.  Teraz  czeka
my  na  informację  zwrotną  –  informuje 
wójt Paweł Militowski.

www.redziny.pl

Urząd  gminy  ogłosił  przetarg  na 
budowę  kanalizacji  sanitarnej  na  uli
cach:  Połanieckiej,  Srebrnej,  Prostej  i 
Kwiatowej  w  Mariance  Rędzińskiej 
oraz Wodnica i Willowej w Rudnikach.

Inwestycja powinna ruszyć już w naj
bliższych  tygodniach.  Wybudowana  zo
stanie  sieć  sanitarna  grawitacyjna  i 
tłoczna  wraz  z  przyłączami  w  granicach 
pasa drogowego, a także m.in. dwie prze
pompownie  wraz  z  infrastrukturą  towa
rzyszącą.  W  sumie  powstanie  kanał 
sanitarny grawitacyjny o długości prawie 
6 km i 288 przyłączy. Wybrany w przetar
gu  wykonawca  będzie  miał  okrągły  rok 
na  ukończenie  zadania.  Jest  także  spora 
szansa na to, że niedługo po sfinalizowa
niu  prac  kanalizacyjnych,  gruntownie 
przebudowana  zostanie  cała  ul.  Srebrna, 
czyli  droga  powiatowa.  Zarząd  powiatu 
częstochowskiego  wystąpił  do  gminy  z 
propozycją  zawarcia  porozumienia  w  tej 
sprawie.  Zgodnie  z  nim  gmina  miałaby 
pokryć  koszty  przygotowania  dokumen
tacji projektowej na tę przebudowę, a po
tem współfinansować  roboty  budowlane. 
Radni zgodzili  się  już na  takie  rozwiąza
nie  przesuwając na ostatniej  sesji  pienią
dze  na  ten  cel.  Podpisanie  takiego 
porozumienia  przez  starostwo  zagwaran
tuje złożenie wniosku o dofinansowanie.

Powiat  zamierza  pozyskać  pieniądze 
w  ramach  Programu  Przebudowy  Gmin

nej  i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogo
wej.  Wyniki  konkursu  będą  znane  pod 
koniec  roku  i  wtedy  okaże  się  czy  ul. 
Srebrna będzie w 2018 roku przebudowa
na.

Gmina zmierza starać się o dotacje na 
skanalizowanie  kolejnych  odcinków.  Jest 
już do tego przygotowana.

  Zostały  opracowane  kompletne  do
kumentacje  dotyczące  budowy  kanaliza
cji  sanitarnej  wraz  z  pozwoleniami  na 
budowę m.in.  dla  ul.  Stalowej  w  Rudni
kach wraz z przepompownią, ul. Dworco
wej i Ogrodowej z przejściem pod torami 
w Rudnikach oraz ulic w Rędzinach: Ko
ściuszki,  Okupnickiej,  Wesołej,  Żabiej, 
Łąkowej  i  Stawowej  oraz w Kościelcu  – 
wydłużenie  kanalizacji  do  lotniska,  jak 
również  ul.  Żabia,  Ogrodowa,  Krótka, 
Wiatrakowa  –  wymienia  Agnieszka  Ol
szewska,  kierownik  Referatu  Zamówień 
Publicznych,  Inwestycji,  Funduszy  Ze
wnętrznych i Oświaty w Urzędzie Gminy 
Rędziny.

Jeśli chodzi o Kościelec i odcinek ka
nalizacji  od  ul.  J.  Pawła  II  do  budynku 
Aeroklubu Częstochowskiego, to przetarg 
już  jest  zakończony,  a  wykonawca  ma 
czas na wybudowanie do końca listopada 
br.  Sieć  sanitarną  na  ul.  Dworcowej  w 
Rudnikach udało się w ubiegłym roku nie 
tylko zaprojektować, ale  i wybudować w 
pasie drogi powiatowej. W 2016 skanali
zowany  został  odcinek  na  ulicy  bocznej 
od ul. Stalowej, a w 2015 powstała sani
tarka  na  ul.  Madalińskiej  w  Kościelcu 
oraz  Cmentarnej  i  Wrzosowej  w  Rędzi

Powstanie blisko 6 km 
kanalizacji sanitarnej

Zakończyła  się  budowa  linii  oświe
tleniowych  w  Rędzinach  i  Kościelcu. 
Pojawiły się łącznie 23 nowe słupy wraz 
z oprawami.

Prace  dobiegły  końca  30  czerwca. 
Nowe linie wykonane zostały na ulicach: 
Dębowej,  Lipowej,  Brzozowej  i  końco
wym odcinku szkolnej w Rędzinach. Do
budowano  również  brakujący  odcinek 
oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej 
w Kościelcu. 

 Inwestycja ta była jednym z postula
tów  wysuwanych  przez  mieszkańców 

Nowe linie oświetleniowe tych  ulic  w  czasie  zebrań  sołeckich  w 
ubiegłym roku. Dlatego też, cieszymy się, 
że mogliśmy  spełnić  oczekiwania miesz
kańców. W sumie w ramach tych prac za
budowano  23  słupy 
oświetleniowe  wraz  z 
oprawami  oświetlenia 
ulicznego  – mówi wójt 
Paweł Militowski.

To nie wszystko. Na 
dwóch  słupach przy ul. 
Ogrodowej  w  Kościel
cu zamontowano dodat
kowe  oprawy 
oświetleniowe o zwięk
szonej mocy,  co pomo

Kanalizacja powstanie m.in. na 
ul. Srebrnej w Mariance Rędzińskiej.

że  doświetlić  boisko  sportowe  klubu 
„Lotnik”.  Ponadto  w  ramach  prac  zde
montowane zostały dwa stare i nieczynne 
już słupy.

Prace przy budowie linii, zlecone przez urząd gminy, 
zakończyły się 30 czerwca.
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Zakończyła  się  realizacja  projektu 
realizowanego  przy  współudziale  Sto
warzyszenia Rozwoju Zespołu Szkolno
Przedszkolnego  im.  Jana  Pawła  II 
w  Rudnikach  oraz  Stowarzyszenia 
„Razem na wyżyny”.

Całość inwestycji sfinansowana zosta
ła ze środków unijnych, a całkowity koszt 
to  prawie  220  tys.  zł.  Wykonawcą  cen
trum była firma FlowUp. Centrum rekre
acyjno    sportowe  „pumptrack,  street 
workut  oraz  piramida  linarna”  już  działa 
pełną parą i zaprasza wszystkich zakręco
nych na  sportowo. To miejsce do  aktyw
ności  dla  rowerzystów,  rolkarzy 
i deskorolkowców oraz wszystkich lubią
cych  aktywnie  spędzać  czas  na  świeżym 
powietrzu.  Tor  pumptrack  przeznaczony 
jest głównie do jazdy na rowerze. Jednak 
jest na tyle uniwersalny, że można jeździć 
tam na deskorolce czy rolkach. W ramach 
centrum  działa  też  siłownia  zewnętrzna 

Z odnowionej ul. Wesołej można już 
korzystać  na  całej  długości  tej  drogi  – 
od  ul.  Stalowej  do  ul. Wojska  Polskie
go.

Wiosną  tego  roku  gmina  ukończyła 
modernizację  350  metrowego  fragmentu 
od  ul.  Stalowej  do  zakrętu.  W  ramach 
przeprowadzonych  prac  m.in.  położona 

Pumptrack już działa
street  workout,  aktywująca  górne  partie 
ciała, wpływając na poprawę ogólną kon
dycji  i  sprawność  ruchową.  Wysokie 
urządzenie linarne kształtem przypomina
jące  piramidę,  to  atrakcyjna  propozycja 
zabaw  dla  dzieci  już  od  7  roku  życia. 
Obiekt  jest  ogrodzony,  wyposażony 
w stojaki na rowery, zadaszenie z ławecz

ką.  W  widocznym  miejscu  znajduje  się 
też  regulamin  korzystania  z  centrum, 
do którego przeczytania oraz przestrzega
nia wszystkich zachęcamy.

Zainteresowanych  nie  brakuje.  Cza
sem trzeba czekać nawet po kilkadziesiąt 
minut, żeby móc skorzystać z obiektu.

 Myślę,  że  to  bardzo  dobry  pomysł. 
Nie było czegoś  takiego w okolicy. Cen
trum  daje  dodatkową  możliwość,  żeby 

ciekawie  i  aktywnie  spędzić 
wolny  czas.  Dla  dzieci  fajna 
sprawa,  szczególnie  teraz  w 
wakacje  –  powiedział  jeden  z 
mieszkańców  Rudnik,  który 
pojawił się tu razem z synem.

Jest  duża  szansa,  że  w  naj
bliższym  czasie  atrakcji w  tym 
miejscu będzie jeszcze więcej.

 Chcielibyśmy wybudować 
tu  boisko  do  siatkówki  plażo
wej, może  jeszcze w  tym roku. 
Czekamy na projekt i wycenę – 
poinformował wójt Paweł Mili
towski.

została  nowa  na
kładka  asfaltowa, 
a  mieszkańcy  zy
skali  odnowione 
zjazdy  na  posesje. 
Pozostał  odcinek 
170  m  od  zakrętu 
do skrzyżowania z 
ul.  Wojska  Pol

skiego,  który  wyre
montowany  został 
na  początku  lipca. 
Wykonano  podbu
dowę  z  kruszywa 
oraz  nawierzchnię 
mineralno  –  bitu
miczną. 

  Inwestycja  ta 
wymagała  uzgod
nień  z  Polskimi Ko

Wesoła już wyremontowana

lejami  Państwowymi,  ale  w  sposób  zna
czący wpłynie na bezpieczeństwo miesz
kańców  i  wszystkich  użytkowników 
drogi. Efektem tych prac jest zupełnie od
nowiona  ulica,  z  nową  nawierzchnią  na 
całej długości, od ul. Stalowej do ul. Woj
ska Polskiego – mówi Agnieszka Olszew
ska,  kierownik  Referatu  Zamówień 
Publicznych,  Inwestycji,  Funduszy  Ze
wnętrznych i Oświaty Urzędu Gminy Rę
dziny.

Prace na 170 metrowym odcinku toczyły się na przełomie 
czerwca i lipca.

Centrum powstało przy ul. Ogrodowej 
w Rudnikach.

Wyremontowana ul. Wesoła od zakrętu do skrzyżowania 
z ul. Wojska Polskiego.
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przejście dla pieszych na drodze powiato
wej,  co  również poprawi bezpieczeństwo 
pieszych  uczestników  ruchu.  Fakt,  że 
koszt budowy chodnika po stronie gminy 

okazał się niewielki, wynika z owocnych 
i  skutecznych  negocjacji  prowadzonych 
przez  wójta  Pawła  Militowskiego.  Poro
zumienie  jest  też  efektem  dobrej  współ
pracy  na  linii  gmina  –  Cemex,  czego 
odzwierciedleniem jest choćby pomoc fi
nansowa  zakładu  dla  szkoły  w  Rudni
kach.

  Cementowania  Rudniki  to  jedyny 
tak  duży  zakład  z  terenu  naszej  gminy, 
który  podjął  szereg  działań  w  zakresie 
współpracy  z  naszym  urzędem  –  zazna
cza wójt Paweł Militowski.

www.redziny.pl

Chodnik  został  wybudowany  przy 
ul.  Wapiennej.  Inwestycja  rozpoczęła 
się 15 marca, a jej zakończenie nastąpi
ło 12 czerwca.

Budowa  chodnika  na  ul.  Wapiennej 
to kolejna inwestycja drogowa w tym so
łectwie. Tym samym Konin zyskał nowy 
chodnik  wraz  z  podjazdami  do  posesji 
o łącznej powierzchni 1114 m2. Koszt ca
łej  inwestycji  to  ok.  239  tys.  zł,  ale 
po  stronie gminy  tylko 89,2  tys.  zł. Była 
to  dosyć  trudna  inwestycja,  biorąc 
pod  uwagę  strome  podjazdy  mieszkań
ców do posesji. Skąd pomysły na chodnik 

Zakończyły się roboty budowlane w 

związku  z  drugim  etapem  zagospoda

rowania  terenu  służącego  rekreacji 

przy ul. Kościelnej w Koninie.

Prace  objęły  wykonanie  głównej  alei 

do altany oraz pozostałych alejek na całej 

nieruchomości,  zgodnie  z  wcześniej 

uzgodnionym  projektem,  wraz  z  miej

scem,  na  którym  zostaną  zamontowane 

urządzenia siłowe. Koszt to ok. 54 tys. zł. 

Pomysł na zagospodarowanie tego terenu 

wyszedł od mieszkańców Konina,  a  jego 

realizację  wsparła  finansowo  gmina  Rę

dziny.

Wcześniej kosztem blisko 96,5 tys. zł 

wykonano w tym miejscu: altankę wraz z 

kostką,  grilla  zewnętrznego,  kosze,  ka

mień wspinaczkowy, ogrodzenie oraz na

sadzono zieleń.

W Koninie powstał nowy chodnik

Zagospodarowanie przy ul. Kościelnej

właśnie na tej ulicy? W trakcie negocjacji 
z Cementownią Rudniki, dotyczących za
kupu przez gminę działki 
o  powierzchni  blisko  4 
ha, położonej przy drodze 
DK91  (której  niewielki 
kawałek  został  zabudo
wany  już  torem  rowero
wym  )  ustalono,  iż 
w zamian za znaczną ob
niżkę  ceny  zakupu  dział
ki  –  150  tys.  zł  –  gmina 
wybuduje  chodnik  na 
wskazanym przez Cemex 
odcinku  ul.  Wapiennej. 

Inwestycja  została 
niedawno  zakoń
czona.  Tym  sa
mym  doszło 
do  poprawy  bez
pieczeństwa 
na  wskazanym 
fragmencie,  będą
cym  ostatnią  pro
stą  w  drodze 
na  kopalnię.  Do
datkowo  w  ra
mach  prac 
powstało  nowe 

Plac przy ul. Kościelnej został zagospodarowany w dwóch etapach.

Prace przy ul. Wapiennej rozpoczęły się w połowie marca.

Budowa zakończyła się 12 czerwca.
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najbliższych  dniach.  Prace  remontowe 
mają potrwać najdłużej do końca sierpnia. 
Na  uroczystość  100lecia  istnienia  OSP 
Rędziny, które odbędzie się we wrześniu, 
teren będzie już wyłożony kostką.

 To nasz prezent dla jednostki z oka
zji  tego  jubileuszu,  na  który  serdecznie 
zapraszamy – mówi wójt Paweł Militow
ski.

Plany  na  najbliższe  tygodnie  gmina 
ma również wobec innych OSP. Jeśli cho
dzi o Konin,  to we wrześniu chce rozpo
cząć  prace  związane  z  wykonaniem 
fundamentów  pod  nowy  garaż  dla  wozu 
strażackiego.

 Obecnie remontowane są balkony w 
budynkach OSP Kościelec  i OSP Rudni
ki, ponieważ są one  już zalane  i poodpa
dały  z nich kafelki. Po  remoncie  zyskają 
posadzkę żywiczną – informuje wójt.

wania.  Postępowania  dotyczące  części  z 
nich  już  trwają  –  informuje  Katarzyna 
Oziębłowska z Urzędu Gminy Rędziny.

Usankcjonowaną  własnością  gminy 
stała  się  działka  rolna  pod  lasem  przy 
granicy  z  Borownem  (1,0940  ha)  oraz 
spora  część  działki  rolnej w Kolonii Rę
dziny  (0,5949  ha). Wiosną  udało  się  po
myślnie  zakończyć  postępowanie 
dotyczące działki z budynkiem biurowym 
Gminnego  Zakładu  Komunikacyjnego 
(0,2005  ha  w  Rudnikach).  Najświeższa 
sprawa  do  skomunalizowanie  stawu  w 
Rudnikach (0,1960 ha) – decyzja zapadła 
w czerwcu.

Co gmina zrobi z gruntami, które for
malnie w końcu należą do niej? Możliwo
ści jest kilka w zależności od lokalizacji i 
przeznaczenia.  Na  działkach  rolnych 
wprawdzie  nie  będzie  uprawiać  roli,  ale 
może je sprzedać lub wydzierżawić, dzię
ki  czemu  pojawią  się  dodatkowe  pienią
dze,  które  można  wykorzystać  na  cele 
publiczne.  Przejęcie  fragmentów  ulic 
otwiera  możliwość  zainwestowania  w 
przyszłości  np.  w  ich  modernizację  czy 
budowę chodników. Posiadając natomiast 
tytuł  prawny  do  działki  ze  stawem  w 
Rudnikach, gmina może zacząć myśleć o 
jego  rewitalizacji  i  urządzeniu  tu  zago
spodarowanego  miejsca  wypoczynku,  z 
którego  chętnie  będą  korzystali  miesz
kańcy.

tować  plac  na  własny  koszt.  Zgodnie  z 
planem ma on być w całości utwardzony 
kostką  brukową.  Urząd  gminy  szuka  już 
wykonawcy, który powinien być znany w 

www.redziny.pl

W  ciągu  ostatnich  kilkunastu  mie
sięcy gmina skomunalizowała działki w 
sześciu  lokalizacjach  na  terenie: Koni
na, Kościelca, Rudnik  i Kolonii Rędzi
ny.  To  nie  tylko  kwestia  uregulowania 
stanu prawnego, ale również krok m.in. 
w kierunku poszerzenia możliwości  in
westycyjnych.

  Komunalizacja  jest  obowiązkiem 
gminy.  Sporo  terenów  należy  jej  się  z 
mocy prawa, ale żeby mogła dysponować 
tytułami prawnymi do tych terenów, musi 

Niebawem  rozpocznie  się  remont 
placu  przed  strażnicą  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rędzinach.

  To  nasz  prezent  dla  jednostki  z 
okazji  jubileuszu 100lecia  jej  istnienia 
–  mówi  wójt  Paweł  Militowski.  Prace 
powinny  potrwać  najpóźniej  do  końca 
sierpnia.

Obecnie teren przed rędzińską remizą, 
nie  licząc  wąskiego  chodnika  z  kostki, 
jest  trwale  utwardzony  tylko  w  części  – 
na  dojeździe  do  garaży  o  wiekowej  już 
nawierzchni  asfaltowej.  Wychodząc  na
przeciw  oczekiwaniom  strażaków  i  nie 
tylko,  gmina  zdecydowała  się  wyremon

Komunalizacja – obowiązki i korzyści
najpierw złożyć odpowiednie wnioski do 
wojewody  i  czekać  na  przeprowadzenie 
postępowań  administracyjnych  –  wyja
śnia Krzysztof  Popiel,  sekretarz w Urzę
dzie Gminy Rędziny.

Takich spraw jest jednak wiele, dlate
go na  ich  zakończenie  trzeba  nieraz  cze
kać  bardzo  długo.  W  przypadku  naszej 
gminy udało się w ciągu ostatnich kilku
nastu miesięcy skomunalizować działki w 
sześciu lokalizacjach. Postępowania doty
czące tych gruntów – jak zawsze  odby
wały  się  przy  czynnym  udziale 

pracowników  naszego 
urzędu.  Gmina  Rędziny 
pozyskała  m.in.  tytuł 
prawny do części ul. Wa
piennej  (pięć  działek  o 
łącznej  powierzchni 
0,2008 hektara)  i ul. Par
kowej  w  Koninie  (dział
ka  o  powierzchni  0,0583 
hektara). W obu przypad
kach  to  krok  naprzód, 
choć obie ulice nadal nie 
należą w całości do gmi
ny.

 Zarówno na ul. Wa
piennej,  jak  i  ul.  Parko
wej zostało jeszcze sporo 
działek  do  skomunalizo

Gmina może zacząć myśleć o rewitalizacji stawu w 
Rudnikach i urządzeniu tu zagospodarowanego miejsca 

wypoczynku, z którego chętnie będą korzystali 
mieszkańcy.

Plac OSP Rędziny zostanie 
wykostkowany

Tak plac przed OSP Rędziny wygląda 
obecnie. Za kilka tygodni w całości 

będzie z kostki.
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Gmina  zawarła  kilka  korzystnych 
umów,  dzięki  którym  stała  się  właści
cielem działek m.in. w Rudnikach i Ko
ścielcu.  Nabyła  je  bezpłatnie.  Teraz 
może na nich np. zainwestować.

Żeby  móc  swobodnie  inwestować  na 
danym  terenie,  samorząd  musi  dyspono
wać do niego tytułem prawnym. W ostat

W  niedzielę  18  czerwca  na  ulicach 
Rędzin  królował  kolor  pomarańczowy, 
a  to  za  sprawą  koszulek  uczestników 
XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Koszulki  zapewnili  organizatorzy, 
czyli:  Gmina  Rędziny,  Gminny  Ośrodek 
KulturyGminna  Biblioteka,  Fundacja 
Cemex Budujemy  Przyszłość,  którzy  za
dbali  również  o  to,  by  nie  zabrakło  sił 
podczas  jazdy,  zapewniając  wodę  i  „coś 
słodkiego”.  Ponad  300  osób  w  różnym 
wieku  stanęło w  tym  roku na  starcie  raj
du, mimo niepewnej początkowo pogody. 
Po oficjalnym otwarciu imprezy przez or
ganizatorów,  uczestnicy  wyruszyli  na  27 
kilometrową trasę biegnącą przez malow
nicze  tereny  naszej  gminy  i  okolic.  Na 
mecie  na  zmęczonych,  ale  tryskających 
dobrym  humorem  rowerzystów  czekał 
pyszny  żurek  oraz  niespodzianka,  czyli 
losowanie  trzech  rowerów  i  licznych  ga
dżetów.  Fundatorami  nagród,  oprócz  or

Nowe grunty gminne, które nic nie 
kosztowały

XI Rodzinny Rajd Rowerowy Rudniki 2017

nim czasie udało się gminie uzyskać takie 
tytuły  do  kilku  nieruchomości.  Od  pry
watnych właścicieli nabyła trzy nierucho
mości  w  Rudnikach.  Najmniejsza  o 
powierzchni 0,0097 hektara (97 m2), zlo
kalizowana przy ul. Leśnej, przeznaczona 
jest  pod  przepompownię  ścieków.  Nieco 
większa    0,012  ha  (124  m2)  –  przy  ul. 
Wodnica  jest  już  zabudowana.  Znajduje 
się  na  niej  „Pomnik  Dwudziestu  Powie

szonych  w  Rudni
kach”, 
wybudowany  kosz
tem  i  staraniem 
mieszkańców  gmi
ny.  Zyskując  pełne 
prawa  do  tego  tere
nu,  władze  samo
rządowe  naszej 
gminy  mogły  przy
stąpić  do  przebudo
wy  nadgryzionego 
już  zębem  czasu 
pomnika.  Informo
waliśmy zresztą kil
ka  dni  temu,  że 
procedura  przetar

gowa już trwa.

Jeśli  chodzi  o  Rudniki,  to  przejąć  na 
własność udało się również nieruchomość 
o powierzchni 1,0833 ha przy ul. Polnej. 
Póki co to wprawdzie tylko grunty rolne, 
orne  i  sady. W miejscowym planie zago
spodarowania przestrzennego przewidzia
ne  są  jednak  pod  zabudowę 
mieszkaniową  jednorodzinną  (podstawo
we  przeznaczenie)  oraz  usługi  i  infra
strukturę  techniczną  (dopuszczalne),  ale 
bez handlu hurtowego, obiektów magazy
nowoprodukcyjnych  i  innych  obiektów 
powodujących  ruch  samochodów  powy
żej  3,5  t.  Trzeba  też  podkreślić,  że  war
tość  nieruchomości  oszacowano  na  100 
tys. zł.

  A  zarówno  tę  nieruchomość,  jak  i 
pozostałe  wspomniane  grunty  nabyliśmy 
bezpłatnie w formie darowizny – podkre
śla  Krzysztof  Popiel,  sekretarz  w  Urzę
dzie Gminy Rędziny.

Płacić nie trzeba było również za trzy 
działki  w  Kościelcu  (w  sumie  niespełna 
0,4 ha), które gmina pozyskała od Agen
cji Nieruchomości Rolnych.

  Są  one  przeznaczone  pod  drogi  do
jazdowe publiczne – informuje Małgorza
ta Radecka z urzędu gminy.Dzięki pozyskaniu gruntu, na którym stoi pomnik, gmina 

może przystąpić do jego przebudowy.

ganizatorów,  byli  również  sponsorzy: 
Starostwo  Powiatowe  w  Częstochowie, 
Sołectwo Rudniki  oraz  firma  erowery.pl. 
Losowanie  przeprowadzone  przez  wójta 
Pawła Militowskiego i jego zastępcę Ma
riusza  Spiechowicza 
wzbudziło  niesamowi
te  emocje  i  radość 
wśród tych, którzy wy
grali.  Dodatkową 
atrakcją było Miastecz
ko Rowerowe   symu
lacja prawdziwych ulic 
ze  znakami  i  licznymi 
przeszkodami.  Mia
steczko  stanowiło  nie 
lada wyzwanie dla naj
młodszych cyklistów, a 
akrobatyczne  wyczyny 
Piotra  Bielaka  nagro
dzano wielkimi brawa
mi.

Wyprawy  na  dwóch  kółkach  to  przy
jemna  i zdrowa    forma spędzania wolne
go  czasu  oraz  integracji  miłośników 
sportu  rowerowego  nie  tylko  z  naszej 
gminy. Zapraszamy za rok.

Losowanie przeprowadzone przez wójta Pawła 
Militowskiego i jego zastępcę Mariusza Spiechowicza 

wzbudziło niesamowite emocje.
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Występ grupy teatralnej „5 razy lepsi” na zakończenie se
zonu artystycznego w Gminnym  Ośrodku Kultury w Rędzi
nach to  już kilkuletnia  tradycja. W tym roku młodzi artyści 
zaprezentowali się w adaptacji przygód Harry'ego Pottera.

W  trakcie  roku  szkolnego  grupa  spotyka  się  przynajmniej 
dwa razy w miesiącu (w piątki). Gdy zbliża się premiera, próby 
odbywają się częściej. Wszystko dla doskonalenia warsztatu sce
nicznego tak, żeby efekt ich pracy mógł zachwycić na spotkaniu 
finałowym  –  najczęściej  w  dniu  zakończenia  roku  szkolnego. 
Nagrania z ostatnich lat publikujemy na naszej stronie interneto
wej.  Filmiki  ukazują  różnorodność  inspiracji  literackich. Chyba 
nie trzeba jednak przekonywać, że teatr najlepiej smakuje na ży
wo.

W tym roku podjęto konwencję fantasy. Na potrzeby licznego 
grona  aktorów  zmodyfikowano  historię  o  młodym  czarodzieju. 
Harry Potter  i  jego przyjaciele byli głównymi bohaterami insce
nizacji w reżyserii Bogdana Wąchały, który dokonał  innowacyj
nych  zabiegów  adaptacyjnych,  aby  najmłodszym  uczestnikom 
grupy przydzielić role. Wszystkie kreacje były ważne i zindywi
dualizowane,  dobrane  do  wieku,  możliwości  aktorskich,  często 

9 maja naszym gościem był Waldemar 
Cichoń, autor książek dla dzieci. Na spo
tkanie z właścicielem przecudnego kota  
łobuza  o  smacznym  imieniu  Cukierek, 
który jest bohaterem książek pana Cicho
nia,  zaprosiliśmy  uczniów  szkół  podsta
wowych z naszej gminy. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem i uśmiechem na ustach 
słuchały zabawnych opowieści o przygo
dach Cukierka  i  jego  rodziny. Mały  prę
gowany  kotek  i  jego  niezwykłe, 
niekoniecznie kocie, talenty podbiły serca 
młodych czytelników.

Mamy  nadzieję,  że  dzięki  temu  spo

„5 razy lepsi” w potterowej odsłonie
też  osobowości  (ukrytych!).  Młodzi  ludzie  świetnie  się  bawili 
zarówno na scenie, jak i poza nią. Kulisy to druga historia tego i 
każdego spektaklu, co czasami mają okazję usłyszeć widzowie w 
pierwszych rzędach. To właśnie tu – za zgrupowanymi na mate
racach  dzieciakami  zasiedli  przedstawiciele  władz  samorządo
wych gminy  wójt Paweł Militowski i radna Lidia Warwasińska. 
Nie zabrakło oczywiście wiernych sympatyków, przyjaciół  i  ro
dzin aktorów. Sala wypełniona była po brzegi, a atmosfera wspa
niała.

W  tegorocznym  spektaklu  premierowym  wzięło  udział  18 
młodych aktorów z  terenu gminy. Byli  to uczniowie  szkół pod
stawowych  i  gimnazjów  ze  wszystkich  miejscowości,  którzy 
zbudowali  zgrany  zespół  aktorski. Wzajemny  szacunek,  życzli
wość  są  spoiwem mocno zróżnicowanej grupy, której  członków 
na szczęście więcej łączy niż dzieli. Wspólna pasja to doskonała 
płaszczyzna  porozumienia  i  w Gminnym Ośrodku Kultury  pod 
okiem  dyrektor  Jolanty  BrzozowskiejCiury  oraz  instruktorów 
kultywowane  jest  zamiłowanie  do  sztuki  i  rozwijanie  talentów 
dzieci  i młodzieży. Dlatego podczas  finałowego występu dyrek
tor  zaprosiła  już  na  przyszły  sezon.  Scena  w  GOKu  czeka  na 
kolejnych adeptów sztuki aktorskiej i liczy na powrót „starej ka
dry”,  gdyż  dla  niektórych  była  to  już  piąta  premiera.  Przypo
mnijmy niektóre z nich:

2017 – adaptacja „Harry Potter i kamień filozoficzny”

2016 „Kot w butach x 2” 
https://www.youtube.com/watch?v=gzWYroHCvc

2015 – „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 
https://www.youtube.com/watch?v=0wqq47gvbY8&feature=you
tu.be

2014 – „Lampa Alladyna” 
https://www.youtube.com/watch?v=tQq1G4CK6ME

W latach wcześniejszych „Burza w teatrze GoGo” i pierwsze 
„Igraszki z diabłem”, które nie zostały nagrane w formie płyty i 
udostępnione na stronie GOKu.

Spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem

tkaniu,  słowo  lektura  nie 
będzie  się  kojarzyło  z 
obowiązkiem  czytania,  i 
że  do  książki  „Cukierku, 
ty łobuzie”, która znajdu
je  się  na  liście  lektur 
szkolnych  klas  I  –  III, 
dzieciaki  sięgną  z  przy
jemnością.  Tym  bardziej, 
że  po  spotkaniu  można 
było zakupić książki z se
rii o Cukierku i otrzymać 
autograf  autora  oraz  spe
cjalny koci stempelek. Po spotkaniu autor podpisywał i stemplował swoje książki.
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Zarząd Województwa Śląskiego 
zatwierdził  listę  projektów wybra
nych  do  dofinansowania  ze  środ
ków  unijnych  na  inwestycje  w 
oświetlenie.  Nasza  gmina  znalazła 
się w tym gronie, dzięki czemu wy
mieni  215  opraw  oświetleniowych 
na oprawy LED.

Projekt  Gminy  Rędziny  nosi  na
zwę:  „Modernizacja  oświetlenia 
ulicznego  w  Gminie  Rędziny”.  Cał
kowita  wartość  projektu  wynosi 
341  140,50  zł.  Kwota  dofinansowa
nia  pozyskanego  z  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  to 
238  789,80  zł.  Inwestycja  zostanie 
zrealizowana  jeszcze w  tym  roku w: 
Kościelcu,  Rudnikach,  Rędzinach, 
Koninie i Mariance Rędzińskiej. Uli
ce w  tych miejscowościach  będą  le
piej  oświetlone,  a  ponieważ  będą  to 
oprawy  energooszczędne,  to  gmina 
mniej zapłaci za prąd.

  Przedmiotem  projektu  jest  mo
dernizacja  oświetlenia  ulicznego  po
przez  wymianę  istniejących  215 
opraw  oświetleniowych  na  oprawy 
LED  wraz  z  niezbędnymi  pracami 
towarzyszącymi,  zapewniającymi 
poprawne  działanie  oświetlenia  oraz 
ze  względu  na  zły  stan  techniczny 
istniejącej infrastruktury (w tym: wy
miana  wysięgników,  zasilania)  –  in
formuje  Agnieszka  Olszewska, 
kierownik  Referatu  Zamówień  Pu
blicznych,  Inwestycji,  Funduszy  Ze
wnętrznych i Oświaty Urzędu Gminy 
Rędziny.

www.redziny.pl

14  czerwca  2017r.  odbyło  się  wrę
czenie  nagród  uczestnikom  Gminnego 
Konkursu  Profilaktycznego  pt.”Żyjmy 
zdrowo,  bez  używek!”.  Był  on  skiero
wany  do  trzech  grup  wiekowych  – 
uczniów  szkół  podstawowych  (klas  I
III, klas IVVI) i uczniów gimnazjum.

Celem  głównym  konkursu  było  pro
pagowanie aktywności fizycznej, zdrowia 
bez  stosowania  używek  i  świadomości 
dotyczącej wpływu żywienia wśród dzie
ci  i  młodzieży.  Zorganizował  go  Zespół 
SzkolnoPrzedszkolny  im.  Jana  Pawła  II 
w  Rudnikach,  a  konkretnie  Magdalena 
KolewińskaKołdon oraz Katarzyna Wie
rus.  Patronat  nad  konkursem  objęła 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble

mów Alkoholowych w Rędzinach.

Zadaniem uczniów klas IIII było wy
konanie  ulotki  informacyjnej  przedsta
wiającej  korzyści  spędzania  wolnego 
czasu  na  zajęciach  sportowych  zamiast 
przed monitorem komputera czy smartfo
na. Dzieci z klas IVVI musiały wykonać 
proporczyk  propagujący  zdrowy  styl  ży
cia  wolny  od  używek,  natomiast  gimna
zjaliści opracować przepis  i przygotować 
pierwsze  śniadanie  dla  ucznia  gimna
zjum.  Gimnazjaliści  na  żywo  przygoto
wywali  śniadania  na  podstawie 

opracowanego przepisu. Komisja konkur
sowa  w  składzie:  Elżbieta  Kowalczyk, 
Longina  Gęsiarz,  Jolanta  Wójcik,  Marta 
Jendrasiak,  degustowała  pyszne,  ciekawe 
i zdrowe śniadania. Prace plastyczne oce
niane były pod względem: zgodność z ha
słem  przewodnim  konkursu, 
innowacyjność i kreatywność w podejściu 
do  tematu,  ogólne  wrażenie  estetyczne, 
treści zgodne z tematem oraz forma infor
macyjnawartość perswazyjna przekazu.

Komisja  brała  pod  uwagę  nie  tylko 
walory  smakowe,  ale  przede  wszystkim 
pomysłowość przepisu, estetykę wykona
nia oraz żywienie zgodne z zasadami zbi
lansowanej  diety.  Laureaci  otrzymali 
dyplomy  i  bony  upominkowe  Empik,  a 

wszyscy uczestnicy dyplomy  i  upo
minki.

Laureaci kategorii kl.IIII: 
I miejsce – Oliwier Małolepszy kl.II 
SP Kościelec 
II  miejsce  –  Bartosz  Kołdon  kl.IIa 
SP Rudniki 
III miejsce – Natalia Postawa kl.IIIB 
SP Rudniki 

Wyróżnienie:
Damian Olejnik kl.II SP Konin 
Julia Gołda kl. II SP Kościelec 
Izabela  Ciecierska  kl.IIIb  SP  Ko
ścielec 
Maja Wypych kl. II SP Kościelec 
Pola Pijanka kl.II SP Kościelec

Laureaci kategorii kl.IVVI: 
I  miejsce  –  Samanta  Łapcik  kl.VI 
SP Rudniki 
II  miejsce  – Anita  Chojnacka  kl.VI 
SP Konin 

III  miejsce  –  Nikodem  Brączek  kl.V  SP 
Rudniki 

Wyróżnienie: 
Maja Gołda kl.V SP Kościelec 
Wiktoria Wychowaniec  kl.V  SP  Koście
lec 
Jagoda  Radecka  kl.VI  SP  Rędziny Osie
dle 
Nikola Łapeta kl.VI SP Kościelec 
Kinga Czok kl.IV SP Konin

Nagrodzeni uczniowie klas gimnazjal
nych: 
I  miejsce  –  Roksana  Biskup  kl.IIa  Gim

Prawie 240 tys. zł z Unii 
na oświetlenie

„Żyjmy zdrowo, bez używek!” nazjum nr 2 w Rudnikach 
II  miejsce  –  Nicola  Szymaczek  kl.  IIIb 
Gimnazjum nr 1 w Rędzinach 
III  miejsce  –  Julia  Gołda  kl.IIa  Gimna
zjum nr 2 w Rudnikach 

Wyróżnienie: 
Natalia  Kos  Gimnazjum  nr  2  w  Rudni
kach 
Paulina  Cholewińska  kl.IIa  Gimnazjum 
nr 1 w Rędzinach 
Martyna Waszczyk kl.IIIb 
Kamila Juszczyk kl.IIIb.

Uczestnicy konkursu.
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W  tym  roku  uroczyste  obchody 
Dnia  Strażaka  2017  w  naszej  gminie 
odbyły  się  3  maja,  czyli  przed  dniem 
św. Floriana, który przypada na 4 ma
ja.  Organizacji  podjęła  się  Ochotnicza 
Straż  Pożarna  w  Kościelcu,  któ
ra w tym roku obchodzi 95lecie istnie
nia.

Na  placu  przed  remizą  w  Kościelcu 
zgromadziły się delegacje drużyn strażac
kich ze sztandarami. W Kościelcu gościły 
jednostki z  terenu naszej gminy: Konina, 
Rudnik  i Rędzin oraz  samorządowe wła
dze gminy: wójt Paweł Militowski – pre
zes  oddziału    zarządu  gminnego  OSP 
w Rędzinach oraz zastępca wójta Mariusz 
Spiechowicz  i  członkowie  gminnego  od
działu zarządu OSP w Rędzinach. Zapro
szenie  na  obchody  przyjął  zastępca 
komendanta PSP w Częstochowie Janusz 
Benduch.  W  uroczystym  pochodzie 
w asyście Rędzińskiej Młodzieżowej Or
kiestry Dętej działającej przy OSP w Rę
dzinach  wszyscy  przemaszerowali 
do pobliskiego kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej. Mszę w inten
cji  strażaków  odprawił    proboszcz  tutej
szej  parafii  ks.  Władysław  Walczak. 
Po  nabożeństwie  wszyscy  powrócili 
na  plac  przed  OSP,  gdzie  odbył  się  uro
czysty  apel  poprowadzony  przez  prezesa 
OSP w Kościelcu, a jednocześnie komen
danta  gminnego  straży,    druha Andrzeja 
Krawczyka.

Kartki z historii

OSP  w  Kościelcu  powstała  w  1922 
roku.  Jej  utworzenie  zainicjowano  w 
sklepie należącym do Stanisława Kowal
czyka, który obok m.in. Pawła Winiarka i 
Walentego Kowalczyka był  jednym z za
łożycieli.  Na  czele  pierwszego  zarządu 
OSP  Kościelec  stanęła  Jadwiga  Weresz
czyńska.  Niebawem  wybudowano  dla 
jednostki drewnianą remizę oraz zakupio
no ręczną sikawkę i dwie beczki na wodę. 
W  kolejnych  latach  skład  zarządu  ulegał 
zmianom,  ale  Jadwiga  Wereszczyńska 
pełniła  funkcję  prezesa  do  1932  roku, 
kiedy  zastąpił  ją  na  tym  stanowisku Mi
chał Plącz. Pojawiły się pierwsze sukcesy 
– zwycięstwo w zawodach rejonowych w 
Mstowie, za które kościelecka OSP otrzy

mała  beczkę  dwu
kołową  na  wodę  i 
15 m węża  tłoczne
go. Rozwój jednost
ki  brutalnie 
zahamowała II woj
na  światowa,  pod
czas  której 
zgromadzony sprzęt 
został  zniszczony. 
Reaktywacja  nastą
piła  tuż  po  zakoń
czeniu  działań 
wojennych.  Szybko 
udało  się  zakupić 
niezbędny sprzęt, w 
czym  spory  udział 
miała  komenda  po
wiatowa. Rok  1949  to  nie  tylko  powoła
nie  nowego  zarządu,  ale  również 
pozyskanie  pierwszego  w  historii  OSP 
Kościelec  wozu  bojowego  (Opel  Kapi
tan). W latach 50tych zaczęło się plano
wanie  budowy  nowej  remizy.  Udało  się 
m.in.  zakupić  starą  stodołę  przeznaczoną 
do  rozbiórki,  z  której  materiał  przewie
ziono na plac budowy. Materiały skutecz
nie  pozyskiwano  także  z  innych  źródeł, 
dzięki czemu prace ruszyły jesienią 1957 
roku.  Budowała  trwała  6  lat.  Oddano  ją 
do użytku 20 października 1963 roku. W 

międzyczasie  jednostka  pozyskiwała  ko
lejne sprzęty i po raz pierwszy w okresie 
powojennym  utworzyła  funkcję  prezesa, 
którym w 1958 roku został Edward Woj
tasik  (przez  13  lat  byli  tylko  komendan
ci). W  1966  roku  Zakłady Chemiczne w 
Rudnikach  przekazały  dla  kościeleckich 
strażaków ciężarowego Stara 25, którego 
następnie wyremontowano  i wyposażono 
w  beczkę  na  wodę.  10  lat  później  prze
prowadzono  kolejne  prace  w  remizie  – 
położono zewnętrzną elewację, doprowa
dzono  wodę,  wykonano  toalety,  zbiornik 
na  nieczystości  oraz  maszt  do  suszenia 

Dzień Strażaka i 95lecie OSP Kościelec

Msza św. w intencji strażaków odbyła się w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej w Kościelcu.

Uroczysty pochód ulicami Kościelca.
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Pucharu  Wójta  Rędzin,  Pucharu  Mazda 
Klimczak  i  Pucharu  erowery.pl  w  po
szczególnych kategoriach. Zapraszamy na 
kolejną edycję!

PROGRAM ZAWODÓW

Kategorie  dzieci:  Chłopcy,  Dziew
czynki:

start 1 kat. wiek 8 do 10 lat 1200 me
trów 4 rundy (trasa Kids)

start 2 kat. wiek 11 do 13 lat 2400 me
trów 8 rund (trasa Kids)

start  3  kat.  wiek  14  do  15  lat  4200 
metrów 2 rundy (trasa Open grupy)

Kategorie  Open  grupy  od  16  lat  do 
50+

start  1.  grupy  Open12  Kobiet,  Męż
czyzn 12 rund po 2100 metrów

start 2. grupy Open8 Kobiet, 
Mężczyzn 8 rund   po 2100 me
trów

start  3.  grupy  Open4    Ko
biet, Mężczyzn 4 rundy po 2100 
metrów

Szczegóły  i  zapisy na  zmie
rzymyczas.pl  oraz  profilu  face
bookowym: 
eroweryrockredziny,  w  salo
nach  Erowery.pl  (Częstochowa, 
ulica Sobieskiego 5 i Aleja Nie
podległości 46A), i sekretariacie 
Urzędu Gminy Rędziny.

www.redziny.pl

11  czerwca  w  urokliwym,  nieczyn
nym kamieniołomie Lipówka w Rudni
kach odbyła się druga edycja zawodów 
z  cyklu:  Eroweryrockrędziny  Kolar
stwo Górskie.

Kamieniołom  potwierdził  po  raz  ko
lejny, że  jest miejscem wyjątkowym. Nie 
zawiodła pogoda, słońce świeciło uatrak
cyjniając zawody. Nie zawiedli  także wi
dzowie, ale przede wszystkim ponad 100 
zawodników ścigających  się w 6 katego
riach,  a  wśród  nich  zaangażowane  we 
współzawodnictwo dzieciaki.

Zawodnicy  na  zawodach  eroweryroc
krędziny  zmagali  się  z  trasą  znajdującą 
się  w  niecce  kamienioło
mu. Samo podłoże  ścieżek 
było  sporym  wyzwaniem, 
bowiem w  całej  rozciągło
ści  to  kamień  wapienny, 
dość  zdradliwy  przy  du
żych  prędkościach.  Dzięki 
firmie  zmierzymyczas.pl 
mogliśmy skorzystać z roz
wiązania  tzn.  start  wspól
ny.  O  pozycji  w 
klasyfikacji  decydował 
czas  zawodnika,  a  następ
nie  kolejność  przybycia 
poszczególnych  zawodni
ków na metę.

Na  wszystkich  zwy

cięzców  czekały  okazałe  statuetki  i  pu
chary oraz  nagrody rzeczowe ufundowa
ne  przez:  Gminę  Rędziny,  erowery.pl, 
Mazda Klimczak, firmę Romont. Podzię
kowania za wsparcie w organizacji zawo
dów należą się firmom: Ranal, DrogBud, 
Scout oraz Urmik.

Wśród zaproszonych gości byli przed
stawiciele Uczniowskiego Klubu  Sporto
wego SPEEDWAY Rędziny promującego 
sporty żużlowe wśród dzieci i młodzieży.

Eroweryrockrędziny  Kolarstwo  Gór
skie  to  druga  edycja  zawodów.  Pierwsza 
odbyła  się  30  kwietnia,  a  kolejną  zapla
nowano już na 24 września tego roku. Po 
zakończeniu  wszystkich  trzech  edycji 
wyłonieni zostaną generalni zwycięzcy 

Wielkie rowerowanie w Kamieniołomie

W drugiej edycji rowerowej imprezy wystartowało ponad 100 
zawodników.

węży. W  1978  roku,  kiedy  jednostka  li
czyła  sobie  54  druhów  z  prezesem  Cze
sławem Stelmaszczykiem na czele, miała 
miejsce szczególna uroczystość – nadanie 
sztandaru. Trzy  lata  później w Kościelcu 
pojawił  nowy  samochód  –  Star  244.  W 
połowie lat 90tych remiza została rozbu
dowana  m.in.  o  zaplecze  kuchenne.  2 
kwietnia  1997  roku  Zarząd  Główny 
Związku OSP RP nadał  tutejszej  jednost
ce  Złoty Medal  za  Zasługi  dla  Pożarnic
twa.  W  2000  roku  spotkało  ją  kolejne 
wyróżnienie  –  włączenie  do  Krajowego 
Systemu  RatowniczoGaśniczego.  Otrzy
mała  też  kolejny  wóz  bojowy  –  Lublin 
III. Trzy lata później wmurowano pamiąt
kową  tablicę  od  zarządu  OSP  dla  społe
czeństwa  oraz  zamontowano  figurkę 
patrona  strażaków  św.  Floriana. W  roku 

następnym  –  dzięki  dotacji  z  KSRG  i 
Urzędu Gminy w Rędzinach  –  jednostka 
zainstalowała  selektywne  alarmowanie. 
Ostatnie lata to m.in. zakup średniego sa
mochodu  pożarniczego  Mercedesa  Benz 
Atego i termomodernizacja remizy. Aktu
alny  zarząd,  powołany w  2015  roku,  za
mierza w najbliższej przyszłości: zakupić 
nowy  średni  zestaw  hydraulicznego  ra
townictwa  drogowego,  zmodernizować 
pomieszczenia kuchni  i zaplecza kuchen
nego  oraz  system  powiadamiania  (syre
ny),  a  także  doposażać  jednostkę  w 
niezbędny sprzęt ratowniczy.

Obecny  skład  zarządu  na  kadencję 
2015 – 2020

Andrzej Krawczyk – prezes 
Damian Gdawiec – wiceprezes 

Tadeusz Jędrasiak – komendant 
Robert Wójcik – zastępca komendanta 
Robert Kozierkiewicz – sekretarz 
Alfred Tromski – skarbnik 
Andrzej Powroźnik – gospodarz 
Wojciech Knapik – członek 
Marcin Wójcik – członek

Dotychczasowi prezesi (i komendanci 
w latach 1945 – 1958)

Jadwiga Wereszczyńska 
Michał Plącz 
Andrzej Palacz 
Marian Gołda 
Edward Wojtasik 
Czesław Stelmaszczyk 
Stanisław Witczak 
Benedykt Zwoliński 
Andrzej Krawczyk
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Projekty programu NCK DK +
Wakacje  dla  Gminnego  Ośrodka 

Kultury w Rędzinach to ciąg dalszy in
tensywnych  działań,  które  wiążą  się  z 
projektem „Mobilna Kultura diagnoza 
potrzeb  kultury  w  gminie  Rędziny”  w 
ramach  programu  Narodowego  Cen
trum  Kultury:  „Domy  Kultury+  Ini
cjatywy  Lokalne  2017”.  Nasz  znalazł 
się na liście rankingowej 50 instytucji z 
całej Polski, które otrzymały dotację w 
ramach tegoż programu.

Program Inicjatywy Lokalne 2017 po
kazuje    jak wielką  uwagę    domy kultury 
przywiązują  do  potrzeb  społeczności  lo
kalnej  oraz  troskę    jak    zasoby  gminne, 
potencjał  kulturotwórczy  wykorzystać 
najlepiej  dla  ludzi.  W  wyniku  projektu 
zostały przeprowadzone badania, powstał 
raport z diagnozy potrzeb kulturalnych w 
naszej  gminie.  Zbadaliśmy  potrzeby,  za
soby i potencjał społeczności gminy  Rę
dziny. Na spotkaniach w kwietniu  i maju 
w  poszczególnych  sołectwach  stawiali
śmy pytania,  jak  lepiej mógłby pracować 
ośrodek  kultury.  Zaplanowano  i  przepro
wadzono  trzynaście  spotkań  ze  społecz
nością  sołectw.  Wspólnie  szukaliśmy 

inicjatyw  w  dziedzinie  kultury,  chcąc 
włączyć  w  działania  kulturalne  społecz
ność.  Czy  cele  zostały  osiągnięte  okaże 
się w  listopadzie,  gdy  projekt  się  zakoń
czy, a może dopiero za kilka lat, kiedy za
uważymy  większą  integrację 
społeczności i wzrost liczby inicjatyw od
dolnych.

Spotkania i ankiety

GOK przeprowadził diagnozę potrzeb 
kulturalnych  na  terenie  gminy  –  podczas 
spotkań w sołectwach, a także za pośred
nictwem  specjalnych  ankiet,  które  mogli 
wypełnić  wszyscy  mieszkańcy  gminy 
(udostępniane  były  poprzez  biblioteki  i 
GOK). Spotkania diagnostyczne pokazały 
ogromne zróżnicowanie samej społeczno
ści  poszczególnych  sołectw,  jak  i  ich 
oczekiwania  w  stosunku  do  propozycji 
działań  kulturalnych.  Stanowi  to  istotną 
wartość  dla  przy
szłych  inicjatyw. 
Badania  miały  uka
zać  potencjał,  po
trzeby  i  opinie 
mieszkańców.  Każ
da informacja na ten 
temat była wartością 

pozyskaną na rzecz modelowania działań 
ośrodka.  Dzięki  rozmowom  poznano  lo
kalnych liderów, osoby związane z kultu
rą i sztuką mieszkające na terenie gminy  
wywodzące się z niej lub stanowiące ele
ment napływowy. Wskazano nowe obsza
ry  działań  zgodne  z  potrzebami 
mieszkańców. GOK dostał "zielone świa
tło"  dla  pojawiających  się  sporadycznie 
wydarzeń,  wskazano  na  potrzebę  posze
rzenia wiekowej  grupy  odbiorców  oferty 
GOKu.  Wysoka  frekwencja  na  spotka
niach jest potwierdzeniem zaangażowania 
zarówno  domu  kultury,  jak  i  mieszkań
ców w  identyfikację  potrzeb,  wzmacnia
nie  potencjału  kulturowego  i  relacji 
między GOKiem, a społecznością  lokal
ną. Mieszkańcy uczestniczący w badaniu 
pozytywnie ocenili wyjście z diagnozą w 
teren, co pozwoliło  im wypowiedzieć się 
na temat potrzeb kulturowych w poszcze
gólnych  sołectwach.  Pozytywnie  została 
oceniona oferta zajęć GOKu. Podkreśla
no, że wielu mieszkańców korzysta z niej, 
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Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny   
„Świat Malowany Plasteliną”  od wie
lu lat kojarzący się z Gminnym Ośrod
ku Kultury  zachęcił  do  udziału  ponad 
350  dzieci  i  młodzieży  z  województwa 
śląskiego.  Tegoroczna  tematyka  kon
kursu  ,,Świat  wyobraźni”  pozwoliła 
uczestnikom  pobudzić    fantazję,  stwo
rzyć  plastelinowe  dzieła  i  zachwycić 
pomysłem oraz precyzją.

Nad  oceną  wykonanych  prac  pla
stycznych  pracowało  wykwalifikowane 
jury  z  Regionalnego  Ośrodka  Kultury  w 
Częstochowie. Małgorzata Chebel i Tade
usz Ogonek wyróżnili wyjątkową pracę 
autorstwa  Martyny  Waszczyk  z 
Gimnazjum nr 1 w Rędzinach, która 
dzięki  przychylności  dyrektor  Mał
gorzaty  Majer  otrzymała  Nagrodę 
Dyrektora  Regionalnego  Ośrodka 
Kultury  w  Częstochowie.  Łącznie 
nagrodzono  i  wyróżniono  44  prace, 
a  oficjalne  odczytanie  wyników  i 
wręczenie  nagród  nastąpiło  13 
czerwca w sali widowiskowej GOK 
w Rędzinach. Wernisaż wystawy po
przedził występ Julii Olczyk z klasy 

Wójt  Paweł  Militowski  oraz  wójt 
gminy Mstów Tomasz Gęsiarz podpisa
li porozumienie w sprawie świadczenia 
usług  publicznego  transportu  zbioro
wego na linii komunikacyjnej Latosów
ka  –  Częstochowa,  przez  Konin  i 
Rędziny.

Do  podpisania  porozumienia  doszło 
20  czerwca w Urzędzie Gminy Rędziny. 
Było  to  zwieńczenie  trwających  od 
dłuższego czasu rozmów i ustaleń w 
sprawie  wpuszczenia  autobusów 
GZK  na  teren  gminy Mstów,  której 
częścią  jest  Latosówka.  Porozumie
nie  sygnowali  wójt  gminy  Rędziny 
Paweł  Militowski  i  wójt  gminy 
Mstów Tomasz Gęsiarz, w obecności 
m.in.  przewodniczących  rad  obu 
gmin  Macieja  Mroza  (Rędziny)  i 
Krzysztofa Choryłka (Mstów), a tak

,,Świat wyobraźni”
skrzypiec Grażyny Ciesielskiej z Zespołu 
Szkoły Muzycznej w Częstochowie, przy 
akompaniamencie Michała Ostalskiego.

Dzięki  zaangażowaniu  dyrektora 
GOK  –  Jolanty  Brzozowskiej    Ciury  i 
współpracy  ze  Starostwem  Powiatowym 
w Częstochowie i ROK w Częstochowie, 
konkurs ma  zapewniony  nie  tylko  patro
nat honorowy, ale i finansowy. Atrakcyjne 
nagrody  zachęcają  kolejne  pokolenia  ar
tystów do udziału w corocznej edycji. Ża
den uczestnik nie zostaje pominięty, gdyż 
organizator  zapewnia dyplomy za udział, 
a prace można podziwiać do końca wrze
śnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kul
tury.

Laureaci konkursu wojewódzkiego.

jednak  odległość,  brak  czasu  i  inne  oko
liczności  nie  pozwalają  na  pełne  czerpa
nie  z  propozycji  ośrodka.  Pojawiły  się 
pomysły,  by  filie  GOKu  były  niemal  w 
każdej  miejscowości  gminy  Rędziny. 
Podkreślono efektywność współpracy do
mu kultury z lokalnymi instytucjami oraz 
zaangażowanie  kadry.  Jednak, wskazując 
nowe obszary działań ośrodka,  zgodzono 
się  z  potrzebą  rozbudowy  instytucji,  by 
mogła  spełniać  się  jako  centrum  życia 
kulturalnego gminy. Spotkania zmotywo
wały  mieszkańców  do  zastanowienia  się 
nad  potrzebami  kulturalnymi    nieuświa
domionymi  często    i  priorytetami,  które 
będą  stanowić  wartość  dla  poszczegól
nych sołectw i całej gminy.

Diagnoza i wybór

Zgodnie  z  realizacją  zadania  „Mobil
na  kultura  –  diagnoza  potrzeb  kultury w 
gminie  Rędziny”  na  ostatnim  spotkaniu 
przeprowadzono  wybór  inicjatyw  lokal
nych. Podczas pierwszego cyklu  spotkań 
animacyjnodiagnostycznych  wyłoniono 
różne  propozycje  od  mieszkańców  po
szczególnych  sołectw.  W  drugiej  turze 
zainteresowani – podczas  dyskusji – wy
powiadali  się  na  temat  inicjatyw    najcie
kawszych  dla  danego  sołectwa. 
Uzgodniono  i  wybrano  po  jednym  z  po
mysłów. Liderzy mieli za zadanie kontak
tować  się  z  ośrodkiem  w  celu 
dopracowania  inicjatyw.  Pomysły  wpły
wały  do  GOKu  na  fiszkach  roboczych. 
Dopracowywane  były  podczas  spotkań 
indywidualnych.  Ostatecznie  zatwierdzo
no  już  przemyślane  i  przedyskutowane 
inicjatywy. Do realizacji zakwalifikowały 
się następujące projekty: 

1. Edukacja historyczna poprzez zabawę 
2. Rędziński Uniwersytet „Eko – Etno” 
3. Jura na pogodę ducha 
4. Poznajmy naszą miejscowość 
5. Miejsce folklorem stojące 
6. Młodzi z pasją

Czas  wakacyjny  to  moment  opraco
wania  raportów  diagnostycznych,  podsu
mowania  i  zliczenia  kosztów 
poszczególnych  projektów,  wypełnienia 
kolejnych druków, wniosków, weryfikacji 
ze  strony Narodowego Centrum Kultury. 
Gdy zapadnie decyzja, że zaproponowany 
przez  GOK  w  Rędzinach  projekt  mieści 
się w obszarze zainteresowań NCK DK+, 
musimy szybko – od sierpnia do listopada 
 przystąpić do realizacji planów.

że kierownika Gminnego Zakładu Komu
nikacyjnego  w  Rędzinach  Adama  Wol
skiego. 

Nowa  linia  będzie  przedłużeniem do
tychczasowej  linii  R,  a  do  Latosówki  w 
ciągu  doby  autobus  wjedzie  i  odjedzie 
sześć  razy.  Kursowanie  rozpocznie  się 
1  sierpnia  i  z  tą  datą  też  na  rozkładach 
jazdy  pojawi  się  oznaczenie  „RL”  doty
czące kursów właśnie na Latosówkę.

GZK też na Latosówce
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Natomiast  w  meczu  piłki  siatkowej 
po dwóch setach w celu wyłonienia zwy
cięzcy,  musiał  być  rozegrany  tie  break, 
w którym lepsi okazali się samorządowcy 
ze Śniatynia, wygrywając 19:17.

Nasza  gmina  zajęła  zaszczytne  5. 
miejsce  na  15  gmin  z  powiatu  często
chowskiego. Najwięcej  punktów zdobyły 
reprezentacje gmin: Mykanów – 155,66 – 
I miejsce, Lelów – 114 pkt. – II miejsce, 
91,5 pkt. – Konopiska –  III miejsce. Ry
walizowaliśmy  w  konkurencjach:  mecz 
piłki nożnej, mecz piłki siatkowej, strzały 
do bramki, bieg na nartach, rzut wałkiem, 
dziurawe  wiadro,  trzymanie  ciężarka,   
przeciąganie  liny,  rzut  do  kosza,  bieg 
na 60 m kobiet, bieg na 60 m mężczyzn, 
bieg  na  1000  m  mężczyzn,  skok  w  dal 
kobiet  i mężczyzn,  siatkonoga. Dodatko
wą  atrakcją  zorganizowana  przez  gminę 
Rędziny były strzały z procy do balonów 
oraz zapasy sumo.

Medale  i  puchary  najlepszym zawod
nikom,  drużynom  i  reprezentacjom  gmin 
wręczali: Krzysztof Smela – starosta czę
stochowski,  Stanisław  Gmitruk  –  prze

wodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego oraz Paweł Militowski – 
wójt gminy Rędziny. Spartakiadzie 
towarzyszyła  wystawa  „Polacy 
w  Igrzyskach  Olimpijskich  1924
2016”,  autorstwa  Macieja  Hupy   
działacza Regionalnej Rady PKOl.

Wyniki  poszczególnych  konku
rencji II Spartakiady

Piłka nożna:

1.  MYKANÓW  Grzegorz  Ma
kles, Jan Kociszewski, Filip Skow
ron,  Dawid  Kucharczyk,    Marcin 
Wolbisz,  Damian  Suwka,  Marcin 

Kiciński,  Hubert  Puchała,  Kacper  Maj
chrzak, Jakub Sobczyk

2.  BLACHOWNIA  Juliusz  Pyda, 
Oskar  Wolski,  Daniel  Szałaj,  Nikodem 
Grabarczyk,  Kacper  Lisek,  Jakub  Ma
szewski,  Cyprian  Ordon,  Marcel  Lanka
mer, Marcel Jelonek

3. POCZESNA Sebastian Pietrajczuk, 
Michał  Dekiela,  Grzegorz  Dekiela,  Piotr 
Kita,  Szymon  Kaźmierczak,  Dominik 
Wąsiński, Bartłomiej Kita

www.redziny.pl

20  maja  na  kompleksie  rekreacyj
nosportowym  „Orlik”  gościliśmy  re
prezentacje  15  gmin  w  ramach  II 
Spartakiady  Gmin  Powiatu  Często
chowskiego.  650  osób  rywalizowało  w 
16 konkurencjach.

Organizatorem  zawodów  były:  Po
wiatowe  Zrzeszenie  LZS,  Starostwo  Po
wiatowe  w  Częstochowie,  Gmina 
Rędziny  przy  finansowym wsparciu  Ślą
skiego  Wojewódzkiego  Zrzeszenia  LZS 
w  Katowicach. Wśród  zaproszonych  go
ści,  oprócz  władz  powiatu  częstochow
skiego,  obecni  byli  przewodniczący 
Sejmiku  Województwa  Śląskiego  Stani
sław Gmitruk, radna Sejmiku Wojewódz
twa  Śląskiego  Marta  Salwierak, 
wiceprezes  Zarządu  Śląskiego  Woje
wódzkiego  Zrzeszenia  LZS  w  Katowi
cach  Jacek  Staniewski.  Sprzyjająca 
zawodom pogoda, dobra organizacja i na
strój uczestników II Spartakiady sprawiły, 
że  rywalizacja  przebiegała  bez  zakłóceń, 
w  sportowej  i  przyjacielskiej  atmosferze. 
W rywalizacji wzięło udział 650 osób. 

II  Spartakiada  uświetniona  została 
udziałem  przedstawicieli  samorządow
ców  z  zaprzyjaźnionego    rejonu  śniatyń
skiego na Ukrainie, na czele z Bohdanem 
Svishchovskyim starostą  i  Iwanem Ugry
nem  przewodniczącym  Rady  Rejonu 
Śniatyńskiego.  Reprezentacja  rejonu  ro
zegrała  dwa  mecze  z  samorządowcami 
powiatu częstochowskiego. W meczu pił
ki  nożnej  po  zaciętym  spotkaniu,  które 
zakończyło się remisem 3:3 i serią rzutów 
karnych, zwyciężyli gospodarze 6:5.

Strzały do bramki:

1.  OLSZTYN  Dariusz  Górecki,  Ro
man Radecki

2. LELÓW Krzysztof Molenda, Grze
gorz Sikora

3.  KONIECPOL Mariusz  Bobrowski, 
Dariusz Saternus

Bieg na nartach:

1.  JANÓW    Dawid  Ossyra,  Emilia 
Szczepanek

2. KŁOMNICE  Adam Śliwakowski, 
Marek Szymczak

3. MSTÓW  Krzysztof Choryłek, Pa
weł Derda

Rzut wałkiem:

1.  MYKANÓW    Sonia  Rybaniec, 
Anna Dudek

2.  MSTÓW    Teresa  Nowakowska, 
Magdalena Tyras

3.  OLSZTYN    Edyta  Czajkowska, 
Alicja Matyja

„Dziurawe wiadro”:

1.PRZYRÓW    Oliwia  Czyż,  Leszek 
Lewandowski,  Zbyszek  Lewandowski, 
Mirosław Maciąg

2. STARCZA  Mateusz Morek, Jakub 
Ziora, Kamila Księżyk, Wiktoria Huras

3. MSTÓW   Marzena Nowakowska, 
Magdalena  Tyras,  Teresa  Nowakowska, 
Marcin Kempa

Siatkówka:

1.  MYKANÓW    Aneta  Grabińska, 

II Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego

Jedną z ciekawszych konkurencji było
„Dziurawe wiadro”.

Wójt Paweł Militowski i starosta 
częstochowski Krzysztof Smela (na 

pierwszym planie) z samorządowcami i 
uczestnikami Spartakiady.
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Bartosz Jabłoński, Radosław Gołębiowski

2.  KONOPISKA    Wiktoria  Kozik, 
Krystian  Siwek,  Emilian  Baor,  Bartosz 
Kosowski, Natalia Gondro

3. RĘDZINY  Łukasz Borkowski, Ja
kub Każmierski, Julia Wołek, Natalia Ko
walik

Trzymanie ciężarka:

1. LELÓW  Daniel Kozłowski

2. KONOPISKA  Edward Szyja

3. KŁOMNICE  Jakub Kulewnia

Przeciąganie liny:

1.  LELÓW    Karolina  Pytlarz,  Julia 
Choryłek, Arkadiusz  Nowak,  Łukasz  Ja
błoński, Dariusz Stala, Daniel Kozioł,

2. MYKANÓW  Artur Rybaniec, Da
mian  Powroźnik,  Michał  Szpigiel,  Ewa 
Machoń, Katarzyna Kłudka, Jarosław Ła
peta

3. PRZYRÓW   Justyna Pelikan, Re
nata Wiśniewska, Jacek Wiśniewski, Ma
ciej  Sowiński,  Lech  Lewandowski, 
Zbigniew Lewandowski

W  czerwcu  zakończyły  się  mię
dzyszkolne  zmagania  sportowe  o  Pu
char  Wójta  Gminy  Rędziny.  Osobno 
rywalizowały  gimnazja,  osobny  szkoły 
podstawowe.

12 czerwca  Czwórbojem Lekkoatle
tycznym    zakończono  zmagania między 
szkołami podstawowymi. Młodzież przez 
cały rok szkolny dzielnie uczestniczyła w 
różnych  dyscyplinach  sportowych  przy

gotowanych  przez 
animatorów.  W  kla
syfikacji  końcowej 
najlepsi  okazali  się 
uczniowie  z  podsta
wówki  działającej 
przy  ul.  Szkolnej  w 
Rędzinach,  którzy 
zgromadzili w sumie 
37  pkt.  Na  podium 
znalazły  się  jeszcze 

SP  z  rędzińskiego 
osiedla  (29  pkt)  i 
podstawówka  z 
Kościelca  (23 
pkt).

21  czerwca  – 
również  Czwór
bojem  Lekkoatle

Rzuty do kosza:

1. KONOPISKA  Piotr  i Kacper Py
rzyna

2.  MYKANÓW    Bartłomiej  Kluź
niak, Michał Żurawski

3. POCZESNA  Wiktoria Pietrajczuk, 
Paweł Wiśniewski

Bieg na 60 m kobiet:

1. KONOPISKA  Oliwia Zygadło

2. PRZYRÓW  Wiktoria Lewandow
ska

3. LELÓW  Kinga Świątek

Bieg na 60 m mężczyzn:

1. MSTÓW  Karol Sowa

2. RĘDZINY  Mateusz Bajor

3. OLSZTYN  Miłosz Kuter

Skok w dal kobiet:

1. KONOPISKA Monika Kowalczyk

2. KRUSZYNA  Rozalia Broniszew
ska

3. LELÓW  Kinga Świątek

Kto najlepszy w rywalizacji międzyszkolnej?

tycznym  –  końca  dobiegła  rywalizacja  o 
Puchar Wójta  Gminy  Rędziny,  która  to
czyła  się  między  gimnazjami.  W  tym 
przypadku  wyraźną  wygraną  odniosło 
Gimnazjum  nr  2  w  Rudnikach,  które 
zgromadziło  33  pkt.  Uczniom  z  Gimna
zjum  nr  1  w  Rędzinach  natomiast  udało 
się  uzbierać  22  pkt. Wszystkim  serdecz
nie gratulujemy!

Puchar Wójta wśród gimnazjów wywalczyła w tym roku 
placówka z Rudnik.

Uczestnicy rywalizacji między szkołami podstawowymi 
m.in. z zastępcą wójta Mariuszem Spiechowiczem.

Skok w dal mężczyzn:

1. LELÓW  Daniel Orawiec

2. MYKANÓW  Tomasz Huras

3. KRUSZYNA  Konrad Stajszczak

Bieg na 600 m kobiet:

1. MYKANÓW  Sonia Rybaniec

2. MSTÓW  Marta Kowalczuk

3. KONOPISKA  Oliwia Sławik

Bieg na 1000 m mężczyzn:

1. KONIECPOL   Mateusz  Lubczyń
ski

2. MSTÓW  Kacper Wojna

3. KŁOMNICE  Zbigniew Wojtasik

Siatkonoga

1. MYKANÓW  Jan Rybaniec, Jakub 
Kosin, Piotr Ostrowski

2.  RĘDZINY    Paweł  Malczewski, 
Marcin  Wąsik,  Marcin  Płoszaj,  Kamil 
Mikrus

3. DĄBROWA ZIELONA Jakub Zja
wiony, Mateusz Rak, Oskar Włodarczyk
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Cudowna  atmosfera,  smaczne  je

dzenie  i zaproszone przez wójta gminy 

Pawła Militowskiego oraz jego zastępcę 

Mariusza  Spiechowicza  gwiazdy,  przy

ciągnęły  tłumy  nie  tylko  mieszkańców 

gminy,  ale  i  okolicznych miejscowości. 

Z  gwiazdą wieczoru  –  zespołem  Popa

rzeni Kawą Trzy – miała okazję zagrać 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rędzin.

Wszyscy mogli  skorzystać  z  degusta

cji  rędzińskich  makaronów  przygotowa

nych  przez  uznanych  szefów  kuchni. 

Czekając na występy kolejnych artystów, 

można  było  posłuchać  piosenek  zapre

zentowanych  przez  Studio  Piosenki  oraz 

wziąć  udział w  licznych  zabawach  i  ani

macjach  zorganizowanych przez Gminny 

Ośrodek  KulturyGminną  Bibliotekę  w 

Rędzinach. Dzieciaki, które wraz z rodzi

cami przybyły na imprezę bardzo chętnie 

tworzyły  „makaronowe  misy  z  Rędzin”, 

czyli  makoronami  o  różnych  formach, 

strukturach  i  kolorach  wyklejano  formy 

stylowych  waz.  Nie  tylko  artyści  mogli 

zaistnieć  w  przygotowanych  konkuren

cjach.  Do  ubijania  piany  przystępowały 

całe rodziny, dzieci  i młodzież, niektórzy 

po raz pierwszy w życiu trzymali ubijacz

kę w ręku  i tak wszystkie dzieciaki, któ

re  chciały  zmierzyć  sie  z  wyzwaniem   

sprawdzian ubicia  to przechylenie naczy

nia  nad  własną 

głową,  jak  nie

którzy  próbowali 

  otrzymywały 

upominki  ufun

dowane przez fir

my 

makaroniarskie, 

które  przyłączyły 

się  do  tegorocz

nej  edycji:  Wy

twórnia 

Makaronu  „Do

mak”,  Goliard 

Sp.  z  o.o.,  Firma 

Golimak,  Maka

rony Babuni. Nie 

tylko  rozdawane 

makarony  zachęcały  do  rzutów  wałkiem 

czy jajkiem... Dzieci tworzyły makarono

wą biżuterię także z makaronów od spon

sorów  festiwalu  i  znów  zachwycała  ich 

róznorodność. W punkcie  zabaw przygo

towanych  przez  GOK  doskonale  bawili 

II Festiwal Makaronu w Rędzinach

się  i młodsi,  i starsi, którzy nie  tylko do

pingowali swe pociechy, ale razem z nimi 

szukali makaronowych skarbów...

Jako pierwszy wystąpił Kabaret Mło

dych  Panów,  po  nich  koncert  dały  połą

czone  orkiestry  dęte  z  Brzeźnicy  Starej, 

Lelowa  i  Rędzin,  które miały  okazję  za

grać  później  z  gwiazdą  wieczoru,  czyli 

zespołem  Poparzeni  Kawą  Trzy.  Wspa

niała  zabawa,  którą  zainicjował  zespół 

swoim  show,  trwała  do  późnych  godzin 

nocnych, kiedy to można było zaszaleć w 

tanecznych układach z DJ Maćkiem pro

ponującym taneczne aktywności.

Festiwal  był  ponadto  okazją  do 

wspólnego świętowania z GKS Unia Rę

dziny,  który  obchodził  jubileusz  20lecia 

swego istnienia. Klub zorganizował m.in. 

loterię  fantową, która cieszyła  się dużym 

zainteresowaniem.

Druga  edycja  święta  makaronu  znów 

okazała się sukcesem. Producenci w licz

nym gronie przyłączyli  się do  inicjatywy 

władz  samorządowych,  dopisała  też  fre

kwencja ze strony mieszkańców.

Gwiazdą drugiej edycji makaronowego święta był zespół 
Poparzeni Kawą Trzy.

Festiwal był okazją do zabawy z makaronem. Mieszkańcy stawili się na imprezie w licznym gronie.

Degustacja makaronu w kolejnej 
odsłonie.



strona 21

www.redziny.pl

XII Ogólnopolski Turniej Tańca To
warzyskiego  w  Rędzinach  przyciągnął 
pary z całej Polski. 260 tancerzy w róż
nych  klasach  tanecznych  i  wiekowych 
wystartowało  zarówno  w  kombinacji 
jak  i  stylach  klasycznych  i  latynoame
rykańskich.

Organizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury  przy wsparciu klubu tanecznego 
Zorba –  impreza, na stałe  już wpisała się 
w  mapę  wydarzeń  tanecznych,  stąd  nie
zmiennie  wysoka  frekwencja  zadowolo
nych uczestników i widzów. Na cudownie 

W  Zespole  SzkolnoPrzedszkolnym 
nr 2 w Rędzinach po raz pierwszy zor
ganizowano  przegląd piosenki pod ha
słem  „Na  ludową  nutkę”.  Był  on 
skierowany do przedszkolaków.

Konkurs  przygotowały  nauczycielki 
z grupy dzieci 5 i 6letniej: Marzanna Ję
drzejczykPakuła, 
Urszula  Gorzędow
ska  i  Dorota  Kro
mołowska.  Jego 
celem  było  upo
wszechnianie  pie
śni  ludowych 
w  najbliższym  śro
dowisku 
oraz  kształtowanie 
twórczego  rozwoju 
dziecka  w  oparciu 
o  edukację  patrio
tyczną  i  muzyczną. 
Powołane  jury  do

konało  oceny  prezentacji  konkursowych 
pieśni  ludowych  według  następujących 
kryteriów: autentyczność prezentowanych 
utworów,  technika  ich  wykonania,  opra
wa  artystyczna  oraz  ogólna  prezentacja. 
Przedszkolaki  ze  wszystkich  placówek 
oświatowych  z  terenu  gminy  Rędziny 
pięknie wykonały  swoje  pieśni.  Oczywi

Taneczne zmagania

W tanecznych zmaganiach wzięło udział 260 tancerzy.

Uczestnicy rywalizowali w różnych 
klasach tanecznych i wiekowych.

Oglądaliśmy zarówno tańce latynoamerykańskie, jak i klasyczne.

I Gminny Przegląd Piosenki Ludowej ście  nie  zabrakło  ciekawej  oprawy  arty
stycznej  i  regionalnych  strojów  ludo
wych.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali 
dyplomy i nagrody, a nauczyciele podzię
kowania za  trud włożony w przygotowa
nie dzieci do konkursu.

Laureaci konkursu

W kategorii dzieci 3letnie: 
Zuzanna Kowal – I miejsce 
Wiktoria Hereźniak – I miejsce

W kategorii dzieci 4letnie: 
Paweł Błaszczyk – I miejsce 
Julia Lesik – II miejsce

W kategorii dzieci 5letnie: 
Wera Mechelewska – I miejsce 
Emilia Romaniewicz – II miejsce 
Natasza  Jaruga,  Nela  Pijanka,  Zu
zanna Piechowicz II miejsce 
Julia Urbaniec – III miejsce

W kategorii dzieci 6letnie: 
Mikołaj Równiak – I miejsce 
Martyna Gaudy – II miejsce 
Zuzanna Lisiecka – II miejsce 
Patrycja Radecka – III miejsce

barwne  widowisko  wpływa  poziom  ta
neczny, który gwarantują tancerze z reno
mowanych klubów z całej Polski. A warto 
podkreślić,  że w  trzecim bloku prezento
wały  się  pary  z  trzydziestu  klubów.  Nie 
zabrakło  występów  dzieci  trenujących  w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. 
Jako pierwsza  zaprezentowała  się  forma
cja  tańca  nowoczesnego  Ekspresja,  a  po 
niej  tańczyły  dzieci  trenujące  taniec  to
warzyski.

W konkursie zaprezentowały się przedszkolaki ze wszystkich gminnych 
placówek.
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Muzycy  z  Młodzieżowej  Orkiestry 
Dętej  w  Rędzinach  aktywnie  przepra
cowali  ostatnie  miesiące,  nie  tylko  re
gularnie  szlifując  swoje  umiejętności 
podczas prób, ale  również dając  liczne 
występy  oficjalne.  Doceniła  to  gmina, 
dofinansowując  im wyjazd na  zasłużo
ne wakacje.

Działająca przy  tutejszym OSP orkie
stra, zainaugurowała swoją działalność 28 
września  2014  roku.  Od  początku  funk
cjonuje  pod  kierunkiem  Krzysztofa  Ga
jowniczka. W  tym  roku  już  trzeci  sezon 
artystyczny uświetnia uroczystości gmin
ne i nie tylko.

Świetnie  zaprezentowała  się  podczas 
II  Festiwalu  Makaronu  w  Rędzinach, 
wspomagając  gwiazdę  imprezy  –  zespół 
Poparzeni Kawą Trzy. W kwietniu gościła 
zaprzyjaźnionych  muzyków  z  Lelowa  i 
Brzeźnicy  Starej  wraz  z  kapelmistrzami 
na warsztatach orkiestr dętych. Intensyw
na  praca  na  zajęciach  sekcyjnych  i  pró
bach  połączonych  składów  wszystkich 
orkiestr,  zaowocowała  później  świetnym 
wspólnym występem właśnie na  II Festi
walu Makaronu.

Kilka tygodni później z bardzo dobrej 
strony pokazali się najmłodsi muzycy rę
dzińskiej grupy, wspólnie z uczniami Ze
społu  SzkolnoPrzedszkolnego  nr  1  w 
Rędzinach  występując  w  ramach  obcho
dów Dnia Ojca  i Dnia Matki. Uczniowie 
odgrywali  humorystyczne  scenki  z  życia 
wzięte, recytowali wiersze i śpiewali pio
senki  przy  akompaniamencie  „Małej Or

kiestry”. Po raz pierwszy mogli się zapre
zentować  najmłodsi  soliści:  Kacper  Mu
siał, Amelia  Musiał,  Julita  Szwedzińska, 
Agata Mielczarek, Mikołaj Zakręcki i Zo
fia  Pakuła.  I  podołali,  zarówno  akompa
niując  wokalistom,  jak  i  prezentując 
swoje  własne  wykonania  utworów.  Uda
nych  występów  było  jednak  znacznie 
więcej.

W maju,  czerwcu  i  lipcu można  było 
zobaczyć  rędzińską  orkiestrę  m.in.  pod
czas  gminnych  obchodów Dnia  Strażaka 
w  Kościelcu,  uroczystości  w  związku  z 
Bożym Ciałem w Kościelcu,  Pikniku  In
tegracyjnego  przy  Domu  Pomocy  Spo
łecznej  w  Blachowni,  Nadwarciańskich 
Nocach  Świętojańskich  w  Prusicku  czy 
urodzinach Energylandii w miejscowości 

W  sali  widowiskowej  Gminnego 
Ośrodka Kultury  w Rędzinach  odbyły 
się  wyjątkowe  zajęcia  z  udziałem 
uczniów.

Cykl  spotkań  zorganizowano  w  sali 
widowiskowej  GOK  w  czerwcu.  Popro
wadziła  je  animator  z  Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie. W za
jęciach  uczestniczyli  uczniowie  szkoły 
podstawowej. Dotyczyły one radzenia so

Pracowity okres dla rędzińskiej orkiestry Zator  (województwo  małopolskie).  Uda
nie  zaprezentowała  się  także  podczas  II 
Powiatowego  Przeglądu  Orkiestr  Dętych 
w Lelowie.  Ponadto wzięła  udział w ko
lejnych  warsztatach  orkiestr  dętych,  tym 
razem w Szczekocinach. Po tak aktywnie 
przepracowanym  okresie  przyszedł  w 
końcu czas na  chwilę oddechu. Docenia
jąc  zaangażowanie  i  ogrom  wykonanej 
pracy  przez  młodych  muzyków,  gmina 
dofinansowała  im  wyjazd  na  wakacje. 

Wójt  Paweł Militowski  od  początku  po
maga  rozwijać  się  orkiestrze  oraz  życzy 
im  samych  sukcesów.  Przypomnijmy,  że 
swoje  próby  mają  na  odremontowanej, 
profesjonalnej  scenie  w  szkole  w  Rędzi
nach, a będące pod nią pomieszczenia zo
stały urządzone przez młodych muzyków, 
przez  co  czują  się w nich  jak u  siebie w 
domu.

Orkiestra z Rędzin działa od 2014 roku.

bie  z  problemami,  realizacji 
marzeń. Animator  starała  się 
nauczyć  młodzież  pozytyw
nych  postaw  na  przykładzie 
filmowym.  To  film  właśnie 
najbardziej  przemawia  do 
wyobraźni  młodego  widza. 
Stanowi  atrakcyjną  formę 
poszukiwania  rozwiązań  i 
nasuwa  odpowiedzi  jak  ra
dzić  sobie  w  trudnych  sytu
acjach.

„Siła wyobraźni”  spotkanie z filmem

Projekcje filmowe pretekstem do rozmów o ważnych 
sprawach.
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Nastał  już  wprawdzie  okres 
wakacyjny,  ale  przedszkolaki  z 
Rudnik nie tylko odpoczywają.

Dzięki  pozyskaniu  środków  fi
nansowych z  fundacji Silesia, udało 
się  odświeżyć  teren przed głównym 
wejściem  do  budynku  Zespołu 
SzkolnoPrzedszkolnego  w  Rudni
kach.  Stare  schorowane  rośliny  za
stąpione zostały nowymi drzewkami 
i  kwiatami,  które  –  jak ma nadzieję 
społeczność  tutejszej  placówki 
oświatowej    będą  pięknie  kwitły, 
witając  wszystkich  gości.  I  właśnie 
w  pracach,  które  na  przełomie 
czerwca  i  lipca  odbywały  się  przed 
wspomnianym  wejściem,  dzielnie  i 
chętnie uczestniczyły przedszkolaki. 
Z  takiej  pomocy  zadowoleni  byli 
dorośli,  bo  maluchy  spisały  się  na 
medal. Dumne z  siebie były  zresztą 
same przedszkolaki,  ponieważ kilka 
sadzonek  wylądowało  w  ziemi  bez 
jakiejkolwiek pomocy dorosłych.

Maluchy dzielnie pomagały dorosłym.

Od zabawy na torze rowerowym po 
oglądanie skamieniałości sprzed tysięcy 
lat  i  zwiedzanie  cementowni  –  takie 
atrakcje  czekały  na  najmłodszych  w 
kamieniołomie  Lipówka  z  okazji  Dnia 
Dziecka.  Każdy  mały  przyrodnik  i 
sportowiec  znalazł  w  trakcie  „Dnia 
BioRóżnorodności” coś dla siebie.

Organizatorzy „Dnia BioRóżnorodno
ści”  zaplanowali  dla  najmłodszych  i  ich 
rodzin wiele aktywności. Mali przyrodni
cy  podziwiali  eksponaty  biologiczne  i 
geologiczne  oraz  skamieniałości  sprzed 
tysięcy  lat  –  wśród  nich  m.in.  amonity, 
małże i jeżowce. Naukowcy prezentowali 
im  także  ciekawe  doświadczenia  che
miczne  w  przystępnej  dla  najmłodszych 
formie  –  pokazywali  m.in.  jak  powstaje 
atrament sympatyczny, który w typowych 
warunkach  jest  niewidoczny  dla  ludzkie
go oka  i można go odczytać  tylko dzięki 
zastosowaniu specjalnych technik. Każdy, 
kto  odwiedził  wszystkie  stanowiska, 
wziął  udział  w  losowaniu  cennych  na
gród.

Uczestnicy pikniku mogli  przeszkolić 
się w zakresie pierwszej pomocy, ćwicząc 
na  profesjonalnych  symulatorach.  Przez 
cały  czas  trwania  wydarzenia  w  rowero
wym FunParku dyżurował instruktor. Pod 
jego okiem wszyscy chętni poznawali taj
niki  jazdy  na  torze  rowerowym  Pump
Track.  GOK  przeprowadził  konkurs 
plastyczny,  w  którym  nagrodzono  naj
piękniejsze dzieła z piasku i żwiru przed
stawiające florę i faunę kamieniołomu.

EkoDzień Dziecka w kamieniołomie Lipówka
Na  zakończenie  pikniku  uczestnicy 

zwiedzali  Cementownię  Rudniki.  Mogli 
na  własne  oczy  zobaczyć,  jak  powstaje 
cement,  bardzo  popularny  materiał  bu
dowlany.

–  Nasze  wydarzenie  z  jednej  strony 
popularyzuje naukę, z drugiej, zachęca do 
aktywnego  wypoczynku  na  terenie  ka
mieniołomu  Lipówka  –  powiedziała 
dr Anna  ŚliwińskaWyrzychowska  z  Ru
chu  Inicjatyw  SpołecznoEkologicznych 
„Przytulia”.  –  To  nieczynne  wyrobisko 
ma  bardzo  dużą  wartość  dla  przyrody  i 
krajobrazu. Dlatego  cieszymy  się,  że  tak 
piękne miejsce może być wykorzystywa
ne  w  celach  edukacyjnych  i  rekreacyj
nych – dodaje.

Czerwcowy  piknik  został  zorganizo
wany  przez  Cementownię  Rudniki  nale
żącą do CEMEX Polska, gminę Rędziny, 
stowarzyszenie  „Przytulia”  oraz  Akade
mię  im.  Jana Długosza w Częstochowie. 
Była  to  już  druga  edycja  wydarzenia. 
Pierwsza  zyskała  uznanie  niezależnych 
gremiów:  została  wyróżniona  w  konkur
sie  Jurajski  Produkt  Roku  organizowa
nym przez Regionalną Izbę Przemysłowo 
Handlową w Częstochowie oraz w Plebi
scycie  EkoInspiracje  2016  ogłaszanym 
przez portal EkoRynek.

Kamieniołom Lipówka
„Kopalnia przywrócona naturze”

Wyrobisko Lipówka w Rudnikach, na 
terenie którego odbył się piknik, do 1989 
roku było głównym źródłem wapienia dla 
Cementowni Rudniki. Obszar ten charak
teryzuje  się  wyjątkowymi  walorami 

widokowymi  oraz 
bogactwem  i 
różnorodnością 
przyrody.  W  2013 
roku  na  terenie 
dawnego  wyrobiska 
powstała  przyrod
nicza  ścieżka 
edukacyjna  –  „Ko
palnia  przywrócona 
naturze”.

Ścieżka,  dofin
ansowana  przez  CE
MEX  i  Fundację 
CEMEX  „Budujemy 

Przedszkolaki pomogły 
w porządkach

przyszłość”,  jest  efektem  współpracy 
firmy  z  Ogólnopolskim  Towarzystwem 
Ochrony  Ptaków  i  Akademią  im.  Jana 
Długosza  w  Częstochowie.  Celem  pro
jektu  jest  upowszechnienie  wiedzy  na 
temat  przyrody,  budowanie  społecznej 
akceptacji dla ochrony lokalnych wartości 
przyrodniczych,  zwiększenie  możliwości 
edukacji  przyrodniczej  oraz  rozwoju 
poznawczego  dzieci  i  młodzieży  oraz 
wzrost  walorów  rekreacyjnych  i  potenc
jału turystycznego regionu.

Wyróżnione prace zostały zaprezentowane w GOK Rędziny.
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tyki  Społecznej  Województwa  Śląskiego 

w  Katowicach  uchwałą  Zarządu  Woje

wództwa  Śląskiego  rozstrzygnął  nabór w 

konkursie dotacji na działania wspierające 

gminy w procesie opracowywania lub ak

tualizowania programów rewitalizacji

Rędziny znalazły się w wąskim gronie 

18 gmin, które otrzymały dofinansowanie. 

Wysokość  dotacji  to  37,8  tys.  zł,  przy 

wkładzie własnym gminy jedynie 4,2 tys. 

zł. W ramach projektu zostanie opracowa

ny  program  rewitalizacji,  który  to  zdefi

niuje działania rewitalizacyjne wraz z  ich 

źródłami finansowania. Dotychczas nasza 

gmina  nie  posiadała  takiego  dokumentu, 

dlatego  trzeba  stworzyć  go  od  podstaw. 

Dokument  ten  jest  niezbędny  przy  ubie

ganiu  się  o  środki  unijne,  a  jednocześnie 

podnosi  poziom  procentowy  możliwego 

do uzyskania dofinansowania.

Tabor Gminnego Zakładu Komuni
kacyjnego  powiększył  się  ostatnio  nie 
tylko  o  nowe  autobusy,  ale  również  o 
wóz techniczny.

Dotychczas  pracownicy  GZK  korzy
stali  z  mocno  wyeksploatowanego  już 
Poloneza  Trucka,  który  miał  już  dwu

dziestkę na karku. Dzięki wsparciu Urzę
du  Gminy  Rędziny  udało  się  jednak  po
zyskać  nowy  pojazd  techniczny.  Opel 
Movano  trafił pod siedzibę GZK w maju 
–  ponad  miesiąc  przed  odebraniem  hy
brydowych  autobusów.  Podobnie  jak 
wcześniej polonez, będzie służył m.in. do 

napraw  awarii  au
tobusów w terenie 
oraz  do  utrzyma
nia porządku i do
brego  stanu 
technicznego  na 
przystankach  na 
terenie  naszej 
gminy.  Oczywi
ście zarówno wła
dze samorządowe, 
jak  i  kierownic
two  zakładu  mają 
nadzieję,  że  nie 
będzie  konieczno
ści  używania  opla 
do usuwania  awa
rii w autobusach.

Pieniądze na ważny 
dokument

Opel zastąpił poloneza

Opel Movano będzie służył m.in. do napraw awarii autobusów 
w terenie oraz do utrzymania porządku na przystankach.




