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KURIER RĘDZIŃSKI

Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzi
nach  świętowała  100lecie  swojego  ist
nienia.  W  uroczystości  wzięli  udział 
znamienici  goście,  reprezentujący  wła
dze  różnego  szczebla.  Od  gminy  jed
nostka otrzymała w prezencie nie tylko 
dyplom  w  okrągłej,  pozłacanej  opra
wie, ale również odnowiony plac

Uroczystość  rozpoczęła  się  przemar
szem  rędzińskich  ochotników  oraz  dru
hów  z  zaprzyjaźnionych  jednostek  spod 
strażnicy  do  Kościoła  pw.  Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy, gdzie 
odbyła się msza św. w intencji strażaków. 
Poprowadziła  go  młodzieżowa  orkiestra 
dęta  działająca  przy  tutejszej  jednostce. 
Właściwa  część  obchodów  jubileuszu 
100lecia miała miejsce na placu pod  re
mizą  i  przebiegła  zgodnie  z  planem, mi
mo  niesprzyjającej,  deszczowej  aury. 
Trzeba  podkreślić,  że  na  placu  odnowio

nym, ponieważ gmina w prezencie utwar
dziła  ten  teren  kostką  brukową. 
Wszystkich  przybyłych  gości  powitała 
prezes OSP Rędziny Anna Dądela,  która 
następnie przedstawiła najważniejsze wy
darzenia  z  historii  rędzińskiej  straży.  W 
uroczystości uczestniczyli m.in.: wójt Pa
weł  Militowski,  jego  zastępca  Mariusz 
Spiechowicz, radni gminni Jolanta Bloma 
i  Szymon Wiśniewski,  poprzedni  wójto
wie  gminy  Waldemar  Chmielarz  i 
Krzysztof  Nowak,  radni  wojewódzcy: 
przewodniczący  Sejmiku  Śląskiego  Sta

nisław Gmitruk, Marta Salwierak i Stani
sław Dzwonnik, a także szefowie biur po
selskich  Haliny  Rozpondek  i  Lidii 
Burzyńskiej.  Przybyli  też 
radni powiatu częstochow
skiego – w podwójnych, a 
nawet potrójnych  rolach – 
Grażyna Knapik, także dy
rektor  biura  posłanki  na 
Sejm RP Lidii Burzyńskiej 
oraz Tadeusz Ciastko – ja
ko członek zarządu powia
towego Związku OSP RP i 
w  zastępstwie  starosty 
częstochowskiego Krzysz
tofa Smeli.

  Zasługujecie  jak  naj
bardziej  na  to,  żeby  was 
wspierać.  Podobnie  jak 
moi  poprzednicy,  mocno 
doceniam  waszą  pracę.  Żałuję  tylko,  że 
pieniędzy na straże jest  tak mało. Niesie

cie  pomoc  nie  tylko 
dla  naszych  miesz
kańców. Niesiecie  ją 
wszystkim  innym  – 
podkreślił  w  swoim 
przemówieniu  wójt 
Paweł  Militowski 
składając  OSP  Rę
dziny  życzenia, 
dziękując  jej  za  po
święcenie  i  apelując 
do  parlamentarzy
stów  o  większe 
wsparcie  finansowe 
dla  jednostek  ochot
niczych.

Głos  zabrali  nie
mal  wszyscy  naj

ważniejsi goście, obok życzeń, wręczając 
prezes  Annie  Dądeli  okolicznościowe 
upominki  z  okazji  100lecia  OSP.  Nie 

mogło  oczywiście  zabraknąć  odznaczeń. 
Tadeusz  Ciastko  udekorował  sztandar 
jednostki Złotym Znakiem Związku OSP 
RP,  a Stanisław Gmitruk   w asyście po
zostałych  obecnych  na  uroczystości  rad

nych  wojewódzkich    Złotą  Odznaką 
Honorową Za Zasługi Dla Województwa 
Śląskiego.  Radny  powiatowy  wspólnie  z 
wójtem Pawłem Militowski i prezes Anną 
Dądelą wręczyli  też odznaczenia  indywi
dualne  rędzińskim  strażakom.  Samorzą
dowcy  z  gminy  –  byli  i  obecni  – w  tym 
wójtowie,  otrzymali  ze  strony  zarządu 
OSP Rędziny specjalne podziękowania.

Odznaczenia  wręczone  podczas  ju
bileuszu 100lecia OSP Rędziny:

 Uchwałą Prezydium Zarządu Głów
nego  nr  280/40/2017  z  dnia  9  marca 
2017  r.  Ochotnicza  Straż  Pożarna w Rę
dzinach  została odznaczona Złotym Zna
kiem Związku OSP RP

 Sejmik Województwa Śląskiego wy

Gaszą i ratują już cały wiek

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście.

Przemarsz z kościoła na plac OSP.
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różnił Ochotniczą Straż Pożarną w Rędzi
nach Złotą Odznaką Honorową Za Zasłu
gi Dla Województwa Śląskiego

  Prezydium Zarządu Oddziału Woje
wódzkiego  Województwa  Śląskiego 
Uchwałą  nr  1/II/2017  z  dnia  20  lutego 
2017 r. nadało Brązowy Medal Za Zasłu
gi Dla Pożarnictwa druhom:

Grzegorz Ostrowski,

Paweł Rybak,

Wojciech Budzyński,

Mariusz Rozenberg,

Konrad Wawrzak.

  Prezydium  Zarządu  Oddziału  Po
wiatowego Uchwałą  nr  1/01/2017  z  dnia 
13 stycznia 2017 r. nadało Odznakę Stra
żak Wzorowy druhom:

Karol Rozenberg,

Kamil Rzeźniczak,

Kuba Rzeźniczak,

Rafał Fiszer,

Michał Krupka.

Decyzją  Prezesa  OSP  w  Rędzinach 
nadano Złoty Medal Na Straży druhom:

Lech Lesiakowski,

Dariusz Banaś,

Marek Michałowski.

Prezydium  Zarządu  Oddziału  Woje
wódzkiego  Województwa  Śląskiego 
Uchwałą  nr  1/II/2017  z  dnia  20  lutego 
2017 r. nadało Srebrny Medal Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa dla:

Mirosław Zasępa,

Krzysztof Bednarz.

Grażyna Knapik

Spośród licznych działań Pani Poseł 
Lidii  Burzyńskiej  dla  dobra  mieszkań
ców  naszego  regionu  szczególne  miej
sce  zajmują  sprawy  dotyczące 
bezpieczeństwa.

Jest ona bowiem inicjatorką przebu
dowy DK1  z DK    46  i  orędowniczką 
przebudowy dróg w miejscowości Biała 
Wielka,  Kłomnice,  Rzerzęczyce.  Także 
Gmina  Rędziny  w  wyniku  starań  Pani 
Poseł  Burzyńskiej  jest  beneficjentem 
inwestycji  drogowej. W  dniu  30  sierp
nia    2017  r.  Minister  Infrastruktury  i 
Budownictwa  Pan  Andrzej  Adamczyk 
w  ramach programu    Poprawa bezpie
czeństwa  ruchu  drogowego  na  drodze 
krajowej  91  woj.  śląskie    w  miejsco
wości Rędziny zatwierdził do  realizacji 
inwestycję obejmującą:

1.  Budowę  sygnalizacji  świetlnych 
wzbudzanych  na  przejściach  dla  pie

Wójt  gminy  Rędziny  Paweł  Mili
towski  dziękuje  Pani  Poseł  za  pomoc. 
Oznacza  to,  że  przygotowany  przez 
niego  i  skierowany  do wszystkich  par
lamentarzystów  regionu  częstochow
skiego  oraz Prezydenta RP  apel,  został 
zauważony.  Niestety  budowa  świateł 
przy  czterech  przejściach  dla  pieszych, 
to wciąż kropla w morzu potrzeb. Gmi
na  potrzebuje  kompleksowych  rozwią
zań.

 Sfinansowania budowy ok. 10 km 
dróg  alternatywnych,  obwodnic,  no
wych  rozwiązań,  które  poprawią  bez
pieczeństwo  –  wymienia  Paweł 
Militowski.    Bez wsparcia  finansowe
go  i  samorząd  powiatu  częstochow
skiego  nie  jest  w  stanie  wybudować 
obwodnicy dla Kościelca. Ze smutkiem 
należy  zaznaczyć,  że  sekretarz  gminy 
bezskutecznie  poszukiwał w  starostwie 
powiatowym  informacji  wskazujących 
na  to,  że  ktokolwiek w  ciągu ostatnich 
12  lat  podejmował  starania  w  tym  te
macie, a przecież o budowie autostrady 
słyszy  się  od  bardzo  długiego  czasu  – 
podkreśla. 

Oprócz  apelu  do  Prezydenta  RP  i 
parlamentarzystów,  wójt  interweniuje 
również  na  gruncie  lokalnym  m.in. 
właśnie w powiecie. Radni wojewódzcy dekorują sztandar jed

nostki Złotą Odznaką Honorową Za Za
sługi Dla Województwa Śląskiego.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
szych  z  ich  doświetleniem  w  rejonie 
skrzyżowań  z  ulicą  Szkolną, Kościusz
ki, Nową

2.  Budowę  sygnalizacji  świetlnej 
ostrzegawczej  wraz  z  doświetleniem 
przejścia  dla  pieszych w  rejonie  skrzy
żowania z ul. Okupnicką.

3.  Zabezpieczenie  i  przebudowę 
uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  roz
wiązaniami  projektowymi  w  niezbęd
nym zakresie.

Zadanie  zlokalizowane  jest  w  czte
rech  punktach  przy  ul. Wolności  i  bę
dzie  skierowane  na  poprawę 
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym 
przed  przystąpieniem  do  realizacji A1 
na odcinku Tuszyn  początek obwodni
cy Częstochowy.

Realizacja przedsięwzięcia odbędzie 
się w 2018 r., a szacunkowy koszt zada
nia wynosi  720  tyś  i  będzie  całkowicie 
sfinasowany z budżetu państwa.

  Deklaruję  pomoc  w  zadaniach, 
których  efektem  będzie  poprawa  bez
pieczeństwa – zapowiada. 

W  ciągu  niespełna  trzech  lat  sporo 
już udało się na  tym polu zrobić.   Wy
znaczono  nowe  przejścia  dla  pieszych 
na  drogach  powiatowych  w  Koninie  i 
Rudnikach.  Przy  Drodze  Krajowej  nr 
91 powstała nowoczesna linia oświetle
niowa  (od  stacji  paliw  do  granicy  z 
gminą Kłomnice, czyli tzw. rakiet) oraz 
chodnik  (od  Rędzin  do  ul.  Lipówka w 
Rudnikach).  Zmodernizowana  została 
też  droga  powiatowa  między  Rędzina
mi i Rudnikami. 

  Łączne  koszty  poniesione  przez 
gminę na te cele są znacznie wyższe od 
tych, które teraz zaplanowano na budo
wę świateł – podkreśla wójt Paweł Mi
litowski.    Nie  możemy  spocząć  na 
laurach.  Mieszkańcy  często  sugerują 
nawet,  żeby  zablokować  drogę  i w  ten 
sposób  zwrócić  uwagę  na  narastający 
problem  oraz  skłonić  osoby  decyzyjne 
do  wdrożenia  rozwiązań  komplekso
wych.  Wierzę  i  liczę,  że  mieszkańcy, 
nie będą musieli blokować dróg, a dal
sza  determinacja  i  pomoc  parlamenta
rzystów  w  tej  jakże  ważnej  kwestii, 
pozwoli  znaleźć  fundusze  i  rozwiązać 
kompleksowo  problemy  przed  odda
niem autostrady do użytkowania. (PW)
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wspierałem  ten  pomysł. To  również  suk
ces naszej gminy – mówi wójt Paweł Mi
litowski.

Namacalne korzyści dla gminy  to  za
równo  wpływy  z  podatku,  jak  i  możli
wość  znalezienia 
zatrudnienia dla na
szych  mieszkań
ców.  RFG  chce 
wybudować  giełdę 
w  dwóch  etapach  i 
uruchomić ją już po 
ukończeniu  pierw
szego  (15  ha),  co 
planuje na pierwszy 
kwartał  2020  roku. 
Docelowo  obiekt 
ma  przypominać 
ten  w  Broniszach 
pod  Warszawą 
(42,5 ha), czyli naj
większą  obecnie 
giełdę  rolno  –  spo
żywczą  w  kraju. A 
jak poinformował prezes Funduszu Miro
sław Matyszczak, tylko na umowy o pra
cę  jest  tam  zatrudnionych  ponad  100 
osób,  a  dochodzą  jeszcze  osoby  zatrud
nione  w  innej  formie.  Powstanie  giełdy 
może  także pomóc w wywalczeniu  środ

www.redziny.pl

Spółka Skarbu Państwa Regionalny 
Fundusz Gospodarczy w Częstochowie 
ogłosiła, że w bliskim sąsiedztwie lotni
ska Rudniki zamierza wybudować gieł
dę towarowo – handlową hurtu rolno – 
spożywczego,  wzorowaną  na  najwięk
szym  aktualnie  w  kraju  obiekcie  tego 
typu,  funkcjonującym  w  Broniszach 
pod Warszawą

Giełda  ma  powstać  na  terenie  o  po
wierzchni  53,7  ha,  w  zdecydowanej 
większości przeznaczonym pod przemysł. 
Spółka kupiła go od Agencji Mienia Woj
skowego. Wybrała  Kościelec ze względu 
na  bliskość  węzłów  autostradowych, 
znacznie niższe stawki podatku od nieru
chomości w  naszej  gminie  niż  np. w  są
siedniej  Częstochowie  oraz  fakt,  że 
podobnego  obiektu  nie  ma  ani  w  woje
wództwie  śląskim,  ani  województwach 
ościennych. Ulokowanie właśnie tutaj tak 
potężnej inwestycji, której koszt realizacji 
szacuje się na kilkadziesiąt milionów zło
tych, to w dużej mierze zasługa gminnych 
władz samorządowych.

  Już  ponad  rok  temu  wskazywałem 
zarządowi  RFG  ten  teren  jako  idealny 
pod tego rodzaju inwestycję. Od początku 

Firma  Insbud  z  Tarnowa  zbuduje 
na  zlecenie  gminy  kanalizację  sanitar
ną  na  ulicach:  Połanieckiej,  Srebrnej, 
Prostej  i  Kwiatowej  w  Mariance  Rę
dzińskiej  oraz  Wodnica  i  Willowej  w 
Rudnikach. Na gruntowną przebudowę 
ma szansę ul. Srebrna, która jest drogą 
powiatową

Urząd gminy rozstrzygnął już przetarg 
i  podpisał  umowę  na  realizację  prac  bu
dowlanych.  Wpłynęły  dwie  oferty,  spo
śród których zwycięska okazała się tańsza 
  złożona  przez  Insbud  na  kwotę  nieco 
ponad 7 mln zł. Powstanie  sieć  sanitarna 
grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami 
w  granicach  pasa  drogowego,  a  także 
m.in.  dwie przepompownie wraz  z  infra
strukturą  towarzyszącą.  W  sumie  wybu
dowany  będzie  kanał  sanitarny 

W Kościelcu powstanie
giełda rolno – spożywcza

ków na budowę dodatkowych dróg na te
renie naszej gminy w związku z obciąże
niem  ruchem  autostradowym.  Lokalne 
władze od dłuższego czasu zabiegają o to 
u prezydenta RP i parlamentarzystów, ar
gumentując  m.in.,  że  chodzi  o  bezpie
czeństwo mieszkańców. A żeby zapewnić 
odpowiednie  skomunikowanie  węzłów 
autostradowych  z  planowaną  giełdą,  do

datkowa  infrastruktura  drogowa  jest  nie
zbędna.

 Teraz  tym bardziej  będziemy  zabie
gać o nową drogę i środki zewnętrzne na 
jej budowę – dodaje wójt Paweł Militow
ski.

Rusza budowa prawie 6 km kanalizacji
grawitacyjny  o  długości  prawie  6  km  i 
288  przyłączy.  Wykonawca  ma  rok  na 
ukończenie wszystkich prac.  Jeśli dobrze 
pójdzie  to  gmina  nie  będzie musiała  od

twarzać  nawierzchni  ul.  Srebrnej  w Ma
riance  Rędzińskiej.  W  porozumieniu  z 
nią,  samorząd powiatu  częstochowskiego 
wystąpił  z  wnioskiem  o  dofinansowanie 

w  ramach Programu Przebudo
wy  Gminnej  i  Powiatowej  In
frastruktury Drogowej  (Srebrna 
to  droga  powiatowa).  Wyniki 
konkursu będą znane niebawem 
i  jeżeli wniosek powiatu i gmi
ny  zostanie  wysoko  oceniony, 
ul. Srebrna będzie w 2018 roku 
gruntownie  przebudowana.  Po
rozumienie między  samorząda
mi,  zakładające  m.in. 
współfinansowanie  inwestycji, 
jest  już  zawarte.  Szacowany 
koszt to ok. 5,1 mln zł, a udział 
gminy – 1 mln i 275 tys. zł.

Już ponad rok temu wskazywałem zarządowi RFG ten teren jako 
idealny pod tego rodzaju inwestycję – mówi wójt Paweł 

Militowski.

Kanalizacja powstanie m.in. na ul. Srebrnej, która 
niedługo później może zostać przebudowana.
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Dzięki pozyskaniu dotacji unijnej  z 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiej
skich,  gmina  przebuduje  ul. Warszaw
ską  w  Kościelcu.  Wybrała  już 
wykonawcę  inwestycji.  Zanim  jednak 
Warszawska  zyska nowy  asfalt  i  ścież
kę  pieszorowerową,  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  i  Kanalizacji  przebuduje 
tutejszą sieć wodociągową

Gmina  podpisała  umowę  na  przebu
dowę części drogowej ze zwycięzcą prze
targu. To P.H.U. „Larix” z Lublińca, które 
zobowiązało  się wykonać  zadanie w  cią
gu 304 dni za kwotę 2 mln 284,4  tys. zł. 
Inwestycja będzie realizowana w formule 
„zaprojektuj  i  zbuduj”    stąd  tak  odległy 
termin  zakończenia.  „Larix”  zaprojektuje 
przebudowę  w  oparciu  o  przygotowany 
już  wcześniej  program  funkcjonalno
użytkowy, a następnie uzyska pozwolenie 
na  budowę.  Zanim  jednak  przystąpi  do 
prac  w  terenie,  biegnący w  pasie  drogo
wym stary wodociąg  zostanie wymienio
ny  na  nowy  w  ramach  odrębnej 
inwestycji  Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Częstochowie. Część wo
dociągowa ma być sfinalizowana do koń

ca marca 2018 roku.

Pracowników  firmy  „Larix”  zobaczy
my  więc  na  placu  budowy  dopiero  wio
sną.  Ulica  Warszawska  zyska  całkiem 
nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 
ponad 2 km i szerokości 6 m. W zakresie 
prac  jest  także: ciąg pieszojezdny o sze
rokości 3 m, zjazdy publiczne, parking na 
10 stanowisk, utwardzenie poboczy, prze
pust na cieku Pijaw
ka,  odwodnienie  i 
regulacja  rowów 
oraz  perony  przy
stankowe  dla  GZK 
Rędziny.  Obecnie 
jezdnia  ul.  War
szawskiej  wydaje 
się  wprawdzie  być 
w  całkiem  niezłym 
stanie,  jednak  wójt 
Paweł  Militowski 
podkreśla,  że wyko
nanie  samego  chod
nika  i  ścieżki 
rowerowej z odwod
nieniem  kosztowa
łoby niewiele mniej, 
a  po  wymianie  wo

Przy  ul.  Nowej  w  Rędzinach  po
wstała  zatoka  parkingowa.  Zadanie  w 
całości zostało zrealizowane ze środków 
gminnych  i stanowi odpowiedź na wie
loletnie oczekiwania mieszkańców

Brak miejsc postojowych w tym miej
scu od dawna był dla mieszkańców utra
pieniem.  Kierowcy  pozostawiali  bowiem 

Warszawska na miarę XXI wieku

Prace toczyły się we wrześniu 
i październiku.

Więcej miejsc parkingowych

dociągu  asfalt  i  tak  trzeba  byłoby  odbu
dować. Ciąg pieszojezdny jest natomiast 
bardzo istotny z punktu widzenia bezpie
czeństwa. 

 Jestem zdania, że przy każdej drodze 
dochodzącej  do  szkoły  powinien  być 
chodnik – podkreśla wójt.  Dzięki pozy
skaniu unijnego dofinansowania wykona
my  inwestycję  kompleksowo.  Powstanie 
droga  na miarę XXI wieku,  która  będzie 
służyła na lata – zwraca uwagę.

Najpierw Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
przebuduje sieć wodociągową. Modernizacja drogi rozpocznie 

się na przełomie zimy i wiosny.

swoje samochody na jezdni, przez co do
chodziło  do  konfliktów  i  kłótni.  Spory 
niebawem powinny  jednak  stać  się  prze
szłością. We wrześniu rozpoczęła się 
budowa  zatoki  parkingowej  po  pra
wej stronie ul. Nowej patrząc w kie
runku Konina.

  To  odpowiedź  na  wieloletnie 
oczekiwania mieszkańców – podkre
śla Agnieszka Olszewska, kierownik 
Referatu Zamówień Publicznych, In
westycji,  Funduszy  Zewnętrznych  i 
Oświaty  w  Urzędzie  Gminy  Rędzi
ny.

Zakres  prac  objął  m.in.  roboty 
rozbiórkowe,  budowę  nowego  kra
wężnika  i  rabatek,  przebudowę  czę
ści  chodnika  z  kostki  brukowej  oraz 
przede  wszystkim  wykonanie  zatoki  z 
kostki brukowej. W ten sposób do dyspo
zycji kierowców oddane zostały dodatko

we miejsca parkingowe. Koszt zadania to 
ok. 56,2 tys. zł.

Jest  to druga inwestycja na ul. Nowej 
w  ostatnich  tygodniach.  Po  przeciwnej 

stronie – na odcinku od szeregowców do 
ul. Witosa  –  kosztem  154  tys.  zł  gmina 
wyremontowała chodnik, co również było 
spełnieniem oczekiwań mieszkańców.

Obecnie kierowcy nie muszą już parkować 
na drodze.
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Za nami wrześniowe zebrania sołec
kie,  podczas  których  mieszkańcy  zde
cydowali  na  jakie  zadania 
przeznaczone  zostaną  środki  z  fundu
szy sołeckich w przyszłym roku. Jedne 
były bardziej burzliwe, inne przebiegły 
w  spokojnej  atmosferze.  W  jednych 
głosowano  jednomyślnie,  w  innych  o 
wyborze  danego  wniosku  zdecydował 
zaledwie jeden głos

Najbardziej  „zacięte”  i  burzliwe  ze
branie miało miejsce w Kościelcu,  gdzie 
pod głosowanie  zostały poddane wnioski 
rady sołeckiej i Ludowego Klubu Sporto
wego „Lotnik”. Rada sołecka chciała, że
by  przyszłoroczny  fundusz  w  kwocie 
prawie 34 tys. zł (tyle samo miały do roz
dysponowania  pozostałe  sołectwa,  z  wy
jątkiem  Marianki  Rędzińskiej  –  ok.  25 
tys.  zł)  przeznaczyć  na  zakup  krzeseł  do 
sali  widowiskowej  OSP  Kościelec  oraz 

urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w ob
rębie  obiektu  sportowego.  Klub  z  kolei 
wnioskował  o  sfinansowanie  montażu 
piłkochwytów przy boisku oraz organiza
cji  imprezy  sportowo  –  rodzinnej.  Osta
tecznie  minimalne  zwycięstwo  w 
demokratycznym  głosowaniu  odnieśli 
zwolennicy  propozycji  „Lotnika”,  któ
rych było 45, natomiast za wnioskiem ra
dy  sołeckiej  opowiedziały  się  44  osoby. 
Dla odmiany w Koninie na wniosek rady 
sołeckiej  nie  zagłosował  nikt  i  jednogło
śnie przyjęto drugi, podpisany przez gru

pę  mieszkańców.  Trzeba  jednak  zwrócić 
uwagę, że zawierały one w zasadzie te sa
me  zadania,  choć  czasem  nieco  inaczej 
sformułowane.  Jedyną  różnicą  była  chęć 
przeznaczenia  środków  na  zakup  huśta
wek  na  placu  zabaw  po  stronie  rady  so
łeckiej,  podczas  gdy  w  drugim  wniosku 
zamiast  nich  znalazł  się  zakup  pomocy 
dydaktycznych  dla  uczniów  miejscowej 
szkoły.

 Nasze dzieci mają coraz lepiej – ład
niej,  nowocześniej  i  wygodniej,  ale  jeśli 
chodzi o pomoce dydaktyczne, to niestety 
w  szkole  ich  brakuje  –  argumentowała 
Bożena Lasak,  dyrektor  SP w Koninie.   
Tymczasem plac zabaw jest w opłakanym 
stanie. Młodzież nie  szanuje  tego,  co ma 
na zewnątrz. To my – jako szkoła – regu
larnie  ponosimy  koszty  napraw urządzeń 
na placu – podkreśliła.

Wszystkie  sołectwa  miały  do  rozdy
sponowania  o  kilka  tys.  zł  więcej  niż  w 

przypadku  funduszu  tego
rocznego.  Na  każdym  zebra
niu  wójt  Paweł  Militowski 
przedstawił  prezentację  pod
sumowującą    to  co  gminie  i 
jednostkom  jej  podlegającym 
udało  się  zrealizować  w  la
tach 2015 –  2017.  Jasno wy
nikało  z  niej  np.,  że wydatki 
na  poszczególne  sołectwa  w 
tym  okresie  były  znacznie 
wyższe  niż  kwoty  pozyskane 
przez  urząd  z  podatków  od 
mieszkańców.  Wójt  zadekla
rował  jednak,  że  nie  ma  za
miaru  podatków  podnosić, 
ponieważ, żeby efekt był wy
mierny,  musiałyby  to  być 

podwyżki  drastyczne. A  gmina  jest  bar
dzo  skuteczna  w  pozyskiwaniu  środków 
zewnętrznych.  W  ciągu  ostatnich  trzech 
lat  uzbierała  ich  już  prawie  16  mln  zł, 
dzięki czemu mogła zrealizować  lub zre
alizuje w najbliższych miesiącach bardzo 
istotne dla mieszkańców inwestycje.

Zadania  do  realizacji  z  funduszy  so
łeckich na 2018 rok:

Rędziny – Wyrazów (33.998,93 zł)

Zakup  instrumentów,  akcesoriów, 
strojów,  nagłośnienia  dla  Młodzieżowej 

Orkiestry  Dętej  w  Rędzinach  – 
3.998,93 zł,

Zakup  i montaż dwóch progów zwal
niających  na  ul.  Piaskowej,  przykręca
nych do powierzchni drogi – 12.000 zł,

Zagospodarowanie  terenu  gminnego 
na ul. Piaskowej, na którym obecnie znaj
duje  się  plac  zabaw  i  boisko,  tak  aby 
skarpa mogła być zieloną widownią z  ła
weczkami – 18.000 zł.

Rędziny – Okupniki (33.998,93 zł)

Wyposażenie  szatni w  szafki w  ZSP 
nr 2 w Rędzinach – 20.000 zł,

Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej 
w  Rędzinach  i  przegląd  instrumentów 
muzycznych – 3.998,93 zł,

Projekt techniczny na budowę chodni
ka przy ul. Działkowiczów – 10.000 zł.

Rędziny – Kolonia (33.998,93 zł)

Doposażenie  oraz  organizacja  warsz
tatów  muzycznych  dla  orkiestry  dętej  – 
5.598,93 zł,

Budowa minitoru UKS Speedway Rę
dziny – 5.000 zł,

Wykonanie  prac  mających  na  celu 
udrożnienie  i  odtworzenie  rowu  wzdłuż 
ul. Ołowianka – 6.000 zł,

Wykonanie dokumentacji  projektowej 
na  budowę  brakującego  oświetlenia  dro
gowego przy ul. Ołowianka – 7.400 zł,

Wykonanie dokumentacji  projektowej 
na budowę drogi ul. Wiznera – 10.000 zł.

Rędziny – Osiedle (33.998,93 zł)

Montaż  monitoringu  na  śmietnikach 
przy  ul.  Nowej  i  ul.  Broniewskiego  – 
15.703,30 zł,

Zakup i montaż urządzeń fitness – si
łownie plenerowe – 18.295,63 zł.

Kościelec (33.998,93 zł)

Montaż  piłkochwytów  na  boisku 
głównym  od  strony  sali  OSP  – 
11.998,93 zł,

Organizacja  imprezy  sportowo  –  ro
dzinnej wraz z zakupem niezbędnych rze
czy  i  występem  gwiazdy  wieczoru 
zespołu Power – Play – 22.000 zł.

Konin (33.998,93 zł)

Organizacja imprezy kulturalno – roz
rywkowej dla mieszkańców – 8.000 zł,

Co z funduszy sołeckich w 2018?

Mieszkańcy sołectwa Rędziny – Kolonia 
zdecydowali, że prawie 34 tys. zł będzie rozdzielone 

na pięć zadań.
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Władze  gminy  regularnie  nadają 
nazwy kolejnym ulicom.   Dzięki  temu 
wykluczamy sytuacje, w których osoby 
niezaznajomione  z  topografią  naszej 
gminy, nie mogą w siatce ulic odnaleźć 
właściwego adresu – podkreśla Krzysz
tof Popiel, sekretarz w Urzędzie Gminy 
Rędziny

Na  sesje  rady  gminy  sukcesywnie 
przygotowywane  są  projekty  uchwał  z 
propozycjami  odpowiednich  nazw.  Jak 
dotąd w tej kadencji radni zatwierdzili już 
20  takich  propozycji  i  na  pewno  będą 
przedkładane  kolejne.  Najwięcej  nazw 
przybyło w sołectwie Rędziny – Kolonia 
–  10.  Nowe  nadano  też  ulicom w  sołec
twach:  Rudniki,  Rędziny  –  Okupniki  i 
Marianka Rędzińska. 

  Działania  te  mają  na  celu  uporząd
kowanie stanu adresowego w naszej gmi
nie. Dzięki  nim wykluczamy  sytuacje, w 
których  osoby  niezaznajomione  z  topo

grafią  naszej  gminy,  nie  mogą  w  siatce 
ulic  odnaleźć  właściwego  adresu    pod
kreśla  Krzysztof    Popiel,  sekretarz  w 
Urzędzie  Gminy  Rędziny.    Podkreślić 
także należy, że nazwy nadawane są  tym 
ulicom, w których  zabudowa dopiero  się 
zaczyna.  Oznacza  to  wyeliminowanie  w 
przyszłości sytuacji, że w adresie widnie
je  nazwa  drogi  innej  niż  ta,  przy  której 
położony jest dom – dodaje.

Gmina w szczególności dziękuje wła
ścicielom  nieruchomości,  na  których  po
łożone  są  drogi  wewnętrzne.  Bez  ich 
zgody bowiem nie  byłoby możliwe  speł
nienie  wymogów  ustawy  o  drogach  pu
blicznych  i  nadanie  nazw  nie  mogłoby 
nastąpić. 

  Zgoda  taka  nie  tylko  pozwoliła  na 
spełnienie  warunków  ustawowych,  ale 
także  została  uznana  przez  władze  za 
przejaw  poparcia  dla  ich  starań  –  mówi 
sekretarz.

Urząd  apeluje,  żeby  mieszkańcy  ma

Organizacja  integracyjnego  spotkania 
opłatkowego  dla mieszkańców  o  charak
terze uroczystym – 3.000 zł,

Zakup  umundurowania  dla  młodzie
żowej drużyny pożarniczej przy OSP Ko
nin – 3.000 zł,

Zakup materiałów do  remontu kance
larii strażackiej OSP Konin – 4.000 zł,

Zakup zestawu multimedialnego w ra
mach  doposażenia  remizy  OSP  Konin 
(projektor,  ekran,  głośniki  i  mikrofon)  – 
4.000 zł,

Zakup pomocy dydaktyczno – nauko
wych  dla  uczniów  SP  w  Koninie  – 
8.998,93 zł,

Działalność  orkiestry  dętej  w  Rędzi
nach  (organizacja  warsztatów,  przeglądy 
instrumentów,  wyposażenie  sali  prób)  – 
3.000 zł.

Rudniki (33.998,93 zł)

Dofinansowanie  Rodzinnego  Rajdu 
Rowerowego – 2.000 zł,

Doposażenie orkiestry dętej w Rędzi
nach – 2.000 zł,

Doposażenie  kuchni  oraz  zakup  reje
stratora do monitoringu w OSP Rudniki – 

3.500 zł,

Zakup  sprzętu  mu
zycznego  i  doposaże
nie  placu  zabaw  w 
ZSP  w  Rudnikach  – 
5.000 zł,

Zakup i montaż lu
ster  drogowych  w 
Rudnikach na  ul.: We
sołej, Lipówka – Wito
sa,  Lipówka  –  zakręt, 
Grzybowska – Dolna  i 
Polna  –  Dolna  – 
5.000 zł,

Ufundowanie  tabli
cy  dla  upamiętnienia 
100 lat odzyskania nie
podległości – 2.000 zł,

Zakup materiałów do budowy maszy
ny startowej dla UKS Speedway Rędziny 
– 2.000 zł,

Zagospodarowanie  terenu  gminnego 
przy ul. Pocztowej – 12.498,93 zł.

Marianka Rędzińska (25.125,21 zł)

Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej 
w Rędzinach – 5.125,21 zł,

Zakup  wiaty  przystankowej  – 
6.000 zł,

Zagospodarowanie boiska sportowego 
przy  GOKu  w MR  (zakup  urządzeń  do 
ćwiczeń,  maty,  ławeczki  wraz  z  utwar
dzeniem kostką brukową miejsca pod  jej 
ustawienie) – 11.000 zł,

Organizacja imprezy kulturalno – roz
rywkowej dla mieszkańców – 3.000 zł.

jący na swoich działkach wytyczone pry
watne  drogi,  przy  których  budowane  są 
nowe  budynki,  wystąpili  z  wnioskami  o 
nadanie  im  nazw.  Dzięki  temu  dużo  ła
twiej  będzie  trafić  pod  konkretny  adres. 
Drogi pozostaną prywatną własnością, ale 
to  rada  gminy  musi  wyrazić  zgodę  na 
wprowadzanie nazw do obiegu.

Nazwy nadane w tej kadencji w rozbi
ciu na sołectwa:

Rudniki:

Lawendowa, Łódzka, Wiosenna, Miła.

Kolonia Rędziny:

Jabłoniowa, Morelowa, Gruszowa, Stani
sława  Wyspiańskiego,  Cypriana  Kamila 
Norwida,  Jana  Długosza,  Witolda  Gom
browicza,  Marii  Konopnickiej,  Juliusza 
Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego.

Sołectwo Rędziny Okupniki:

Spokojna, Cicha, Radosna.

Sołectwo Marianka Rędzińska:

Sosnowa, Wierzbowa, Złota.

Mamy 20 nowych ulic

Na każdym zebraniu wójt Paweł Militowski przedstawił 
prezentację podsumowującą  to co udało się zrealizować w 

latach 2015 – 2017 oraz odpowiadał na pytania 
mieszkańców.
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W  związku  z  reformą  oświaty  po 
raz pierwszy od 18 lat nauki nie rozpo
częły pierwsze klasy gimnazjalne, za to 
zainaugurowały  ją  klasy  siódme  szkół 
podstawowych

Nadal  kształcić  będą  się  jeszcze  dru
gie  i  trzecie  klasy  gimnazjum  –  aż  do 
ukończenia  nauki  na  tym  poziomie  we
dług starych zasad, czyli do czerwca 2019 
roku. W  chwili  obecnej  w  szkołach,  dla 
których organem prowadzącym  jest  gmi
na Rędziny, pozostaje jeszcze 199 gimna

Gmina pozyskała unijne dofinanso
wanie na realizację projektu edukacyj
nego  pod  nazwą  „Kompetencje 
przyszłości  –  rozwój  szkół  w  gminie 
Rędziny”.  Skorzystają  na  tym  ucznio
wie  szkół  podstawowych  i  klas  gimna
zjalnych  oraz  nauczyciele,  ale  zyskają 
też placówki oświatowe

Projekt  dotyczy  obu  szkół  podstawo
wych  w  Rędzinach  oraz  tutejszych  klas 
gimnazjalnych.

  Obejmuje  organizację  zajęć  dodat
kowych,  zakup  pomocy  dydaktycznych  i 
wyposażenia pracowni,  a  także  szkolenia 
dla nauczycieli i wyjazdy uczniów np. do 
Centrum  Nauki  Kopernik    informuje 

Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli nowy rok szkolny
zjalistów.  Jeśli  chodzi 
o podstawówki,  to ma
my  644  uczniów.  Do 
klas pierwszych poszło 
od września  90  dzieci, 
do    gminnych  przed
szkoli natomiast po raz 
pierwszy  zawitało  87 
maluchów,  a  w  sumie 
opiekę znalazło 289.

 Zapowiadałem, że 
miejsca  w  naszych 

przedszkolach  nie 
zabraknie i nie za
brakło.  A  za  rok, 
kiedy  placówkę 
działającą przy ul. 
Wolności  przenie
siemy  na  ul. 
Szkolną,  gdzie 
powstanie z myślą 
o  niej  nowa  sie
dziba,  tych miejsc 
będzie  jeszcze 
więcej  –  podkre
śla  wójt  Paweł 

Uroczystość w Hali Sportowej w Rędzinach.

Inauguracja roku szkolnego w ZSP w Rudnikach.

Agnieszka Olszewska, kierownik Refera
tu  Zamówień  Publicznych,  Inwestycji, 
Funduszy  Zewnętrznych  i  Oświaty  w 
Urzędzie Gminy Rędziny.

Koszt  w  90  proc.  pokryje  dofinanso
wanie  pozyskane  właśnie  przez  urząd, 
czyli  ok.  682  518,19  tys.  zł.  Projekt  bę
dzie  realizowany  przez  dwa  lata.  Każde 
zajęcia  będą  się  odbywały  przez  cztery 
semestry  średnio  po  dwie  godziny  tygo
dniowo.  W  przypadku  szkół  podstawo
wych  zaplanowano  m.in.  laboratorium 
kreatywności,  kółko  gier  planszowych, 
kółko  informatyczne,  matematykę  dla 
uzdolnionych,  zajęcia  plastyczne  czy  te
atralne.  Zakres  zajęć  dla  gimnazjalistów 
będzie bardzo zbliżony. W odróżnieniu od 
swoich  młodszych  kolegów  zyskają  oni 

jednak szanse na podszkolenie się z foto
grafii.  Zarówno w  przypadku  szkół  pod
stawowych,  jak  i  gimnazjum  część  zajęć 
będzie  realizowana  w  dwóch  grupach, 
część w jednej, a zajęcia z języka angiel
skiego  w  Szkole  Podstawowej  w  Rędzi
nach Osiedlu nawet w trzech.

„Kompetencje  przyszłości  –  rozwój 
szkół w gminie Rędziny”  to kolejny pro
jekt,  który  dojdzie  do  skutku  dzięki  sku
tecznym staraniom gminnych urzędników 
o  środki  unijne. Tylko  biorąc  pod uwagę 
dofinansowania  na  zadania  związane  z 
oświatą,  Rędziny  pozyskały  w  ostatnim 
czasie  ponad  2,7 mln  zł  na:  przebudowę 
sali gimnastycznej w SP nr 1, rozbudowę 
budynku  tej  szkoły  o  nowe  przedszkole 
oraz  zakup  książek  do  bibliotek  szkol
nych.

Środki unijne na kształcenie dzieci i młodzieży

Militowski. 

W  każdej  z  naszych  szkół,  czyli 
dwóch  w  Rędzinach  oraz  po  jednej  w: 
Rudnikach,  Kościelcu  i  Koninie,  rok 
szkolny  2017/2018  zainaugurowano  uro
czyście.  Wójt  Paweł  Militowski  wziął 
udział  w  uroczystościach  zorganizowa
nych  w  Zespole  SzkolnoPrzedszkolnym 
w  Rudnikach  oraz  Zespole  Szkolno
Przedszkolnym  nr  2  w  Rędzinach,  który 
gościł  także  m.in.  przedstawiciela  Ślą
skiego  Kuratorium  w  Katowicach  Dele
gatury  w  Częstochowie  wizytator  Edytę 
Świerczewską.
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Urząd  gminy  pracuje  nad  zmianą 
studium oraz  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla  całego  obszaru Rę
dzin,  Marianki  Rędzińskiej  i  Konina. 
Procedura  jest  długa  i  pracochłonna 
dlatego  jej  finalizacji  trzeba  spodzie
wać się latem 2018 roku. Tam gdzie bę
dzie  to  zgodne  z  przepisami, 
mieszkańcy będą więc mogli rozpocząć 
np.  budowę  domów,  a  część  terenów 
stanie  się  atrakcyjniejsza  dla  inwesto
rów

Plany miejscowe w gminie w obecnej 
formie liczą sobie  już 1112 lat. Przepisy 
prawa nakazują robić ich analizę przynaj
mniej raz na 4 lata. Władze gminy ją wy
konały  i  doszły  do  wniosku,  że  w 
Rędzinach, Mariance Rędzińskiej  i Koni
nie należy wprowadzić zmiany, a w zasa
dzie  to  przygotować  te  dokumenty  od 
nowa. Wynika to m.in. z zapotrzebowania 
na rozszerzenie obszaru, na którym moż

na  budować  domy  mieszkalne,  choć  nie 
tylko.

 Podjęliśmy ten wysiłek dla dobra lo
kalnej społeczności. Mało która gmina się 
na to decyduje, ponieważ sprawa wymaga 
wypełnienia  wielu  procedur  –  mówi 
Krzysztof  Popiel,  sekretarz  w  Urzędzie 
Gminy Rędziny.

 Tam gdzie będzie to możliwe, uwol
nione  zostaną  tereny  pod  zabudowę 
mieszkalną. Chcemy w  ten sposób wyjść 
naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców, 
którzy złożyli wnioski o zmianę przezna
czenia swoich nieruchomości – podkreśla 
Marzena Taborek,  która w urzędzie  gmi
ny  zajmuje  się  planowaniem  przestrzen
nym.

W trakcie przygotowywania jest także 
zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierun
ków  zagospodarowania  przestrzennego. 
Gmina szykuje ją w obrębie Kamienioło
mu  Lipówka  i  Lotniska  Rudniki    żeby 

uczynić  te  tereny  atrakcyjniejszymi  dla 
inwestorów. Pierwsze efekty starań wójta 
Pawła Militowskiego już są w postaci za
miaru wybudowania  przez  spółkę  skarbu 
państwa  Regionalny  Fundusz  Gospodar
czy  wielkiej  giełdy  rynku  rolno  –  spo
żywczego (szerzej informujemy o tym na 
str. 4)

  Po  zakończeniu  prac  nad  studium, 
zamierzamy uruchomić procedurę zmiany 
w planie również dla Kościelca i Rudnik. 
Powinno  to nastąpić w przyszłym roku – 
zapowiada wójt.

Zarówno  w  przypadku  planów,  jak  i 
studium, na finalizację procedur w posta
ci stosownych uchwał rady gminy, trzeba 
poczekać  do  lata  2018  roku. Urząd musi 
bowiem  uzgodnić  szczegóły  z  wieloma 
organami, które mogą wnosić sugestie lub 
poprawki.

 Wiosną  przyszłego  roku  planujemy 
publiczne wyłożenie przygotowanych do
kumentów.  Każdy  będzie  mógł  je  zoba
czyć,  złożyć  ewentualne  wnioski  czy 
uwagi, które będą podlegały rozpatrzeniu 
– informuje Marzena Taborek.

Zakończył  się  remont  chodnika  na 
ul. Nowej w Rędzinach. Było to zadanie 
realizowane  z  funduszu  sołeckiego,  ale 
przy  znacznym,  dodatkowym  udziale 
finansowym gminy.   Wyszliśmy w  ten 
sposób naprzeciw oczekiwaniom miesz
kańców,  dla  których  to  bardzo  ważna 
sprawa – mówi wójt Paweł Militowski

Roboty  objęły  odcinek  od  szeregow
ców  do  ul.  Witosa.  Wyremontowano 

chodnik  po  lewej  stronie,  patrząc w  kie
runku Konina. Nowa nawierzchnia  jest  z 
kostki brukowej, podobnie jak wjazdy na 
przyległe  posesje.  Kosztowała  ok.  154 
tys.  zł.  Jest  to zadanie, które mieszkańcy 
wybrali  do  realizacji w  ramach  funduszu 
sołeckiego.  Ale  ponieważ  kwota,  którą 
dysponowali  w  ramach  tego  funduszu, 
wystarczyłaby tylko na pokrycie niewiel
kiej  części  kosztów,  gmina  zdecydowała 
się  dołożyć  resztę.  Dzięki  temu  prace 
można było sfinalizować w całości. 

 Wyszliśmy w ten sposób na
przeciw oczekiwaniom mieszkań
ców, dla których to bardzo ważna 
sprawa – mówi wójt  Paweł Mili
towski.    Remont  chodnika  przy 
ul.  Nowej  stał  się możliwy m.in. 
dzięki  temu,  że  właściciele  przy
drożnych  posesji  wyrazili  zgody 
na wejście w swój teren, za co je
steśmy im wdzięczni – dodaje.

Wspomniane zgody są też po
trzebne  w  przypadku  budowy 
chodnika przy ul. Działkowiczów, 

którą gmina chciałaby zrealizować w naj
bliższej przyszłości. 

 Będziemy podejmować kolejne  roz
mowy  z  mieszkańcami.  Żeby  chodnik 
mógł  powstać,  musimy  mieć  zgody  na 
wejście w ich grunt – zwraca uwagę wójt. 

Paweł Militowski  zaznacza,  że  inwe
stycja przy ul. Działkowiczów jest istotna 
z punktu widzenia bezpieczeństwa przede 
wszystkim dzieci i młodzieży. 

 Jest tu szkoła, a ja jestem zdania, że 
chodnik  powinien  być  przy  każdej  pla
cówce  szkolnej  i  przedszkolnej  –  uważa 
wójt.

Gmina przygotowuje zmiany 
planistyczne

Nowy chodnik przy ul. Nowej

Chodnik przy ul. Nowej przed remontem.

Nowy chodnik z kostki brukowej.
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Kosztem blisko  6  tys.  zł  gmina wy
konała  utwardzony  zjazd  z  ul. Wolno
ści  do  funkcjonującego  przy  niej 
przedszkola w Rędzinach. Niby  niedu
żo,  ale  pracownicy  urzędu  musieli  się 
sporo  natrudzić,  żeby  załatwić  wszyst
kie  formalności  z  różnego  rodzaju  in
stytucjami, co trwało blisko dwa lata

Placówka  przedszkolna  znajduje  się 
przy  ruchliwej  Drodze  Krajowej  nr  91, 
więc było niebezpiecznie, ponieważ dzie
ci  mogły  wybiec  bezpośrednio  na  ulicę. 
Najpierw władze  gminy  porozumiały  się 
z  zarządcą  drogi  Generalną  Dyrekcją 
Dróg Krajowych  i Autostrad, która w ra
mach pierwszego etapu prac zamontowa
ła  na  własny  koszt  barierki  przed 
ogrodzeniem.  Drugi  etap  sfinansowała 
już  gmina,  ale  przeprowadzenie  całej 
skomplikowanej  procedury  poprzedzają
cej prace trwało prawie dwa lata. 

 Ponieważ zjazd znajduje się w pasie 
drogowym drogi krajowej, niezbędne by
ły  ustalenia  z  GDDKiA  –  wyjaśnia  wójt 
Paweł  Militowski.    Trzeba  było  m.in. 
przygotować  projekt  organizacji  ruchu, 
załatwić formalności związane z wycinką 
drzewa, które w zasadzie rosło w bramie, 
czy  kwestię  wyłączenia  prądu  na  czas 
prowadzonych robót, bo drzewo dotykało 
linii  energetycznej.  To  wszystko  trwało 

Gmina po  raz  drugi  przystąpiła  do 
grupy  zakupowej  energii  elektrycznej, 
dla  której  procedurę  przetargową  po
nownie  realizowała  spółka  Voltra  z 
Warszawy.  Jest  już  rozstrzygnięcie. 
Przez  trzy  i  pół  roku,  począwszy  od  1 
stycznia  2018,  dostarczenie  prądu  do 
obiektów  publicznych w  naszej  gminie 
znów będzie kosztowało znacznie mniej 
niż przed 2015 rokiem

Właśnie do 2015 roku gmina nie ogła
szała  przetargów  na  zakup  energii  elek
trycznej,  bazując  na  bezterminowych 

Bezpieczniej pod przedszkolem

umowach,  często  zawartych  wiele  lat 
wcześniej.  Wójt  Paweł  Militowski  do
szedł  do  wniosku,  że  są  one  zbyt  kosz
towne.  Uznał  jednak,  że  w  celu 
osiągnięcia  korzystniejszych warunków  i 
cen,  nie  wystarczy  ogłosić  przetargu  na 
własną  rękę,  ale  warto  przystąpić  do 
większej  grupy  zakupowej.  Rozpoczął 
więc  współpracę  z  warszawską  spółką 
Voltra,  która  dla  takich  grup  realizuje 
procedury przetargowe. W efekcie gmina 
zawarła na dwa i pół roku umowę z Ener
gą S.A. z Gdańska. Koszty ponoszone na 
oświetlenie  uliczne  opłacane  przez  urząd 
– według danych za 2016  rok    spadły o 
blisko 100 tys. zł w porównaniu z rokiem 
2014.  Znaczne  oszczędności  w  tym  ele
mencie  odnotowały  też  m.in.  placówki 
oświatowe,  Zarząd  Gospodarki Mieszka
niowej  i  Komunalnej  oraz  Gminny  Za
kład  Komunikacyjny.  Ponieważ  umowa 
kończy się 31 grudnia, władze gminy po
stanowiły  kontynuować  współpracę  z 
Voltrą. Warszawska spółka niedawno roz
strzygnęła  następny  przetarg  na  zakup 
energii  dla  15  podmiotów  –  nie  tylko 
gmin,  ale  też  zakładów  opieki  zdrowot
nej, przedsiębiorstw komunalnych czy in
stytutów.  Jeśli  chodzi  o  naszą  gminę, 

Kolejne oszczędności na energii elektrycznej
chodziło  o  zaopatrzenie  w  prąd:  urzędu, 
ośrodka zdrowia, placówek oświatowych, 
strażnic OSP, budynków ośrodka kultury, 
a  także GZK  oraz  ZGMiK w Rędzinach 
wraz  z  całym  oświetleniem  ulicznym.  I 
znów rozstrzygnięcie okazało się korzyst
ne.  W  przypadku  oświetlenia  ulicznego 
gmina  będzie  płacić  stawkę  0,2015 
 zł/kWh, podczas gdy na starych zasadach 
(jeszcze w  2014  roku)  płaciła  0,3443  zł. 
Dostarczenie  energii  do  pozostałych 
obiektów  publicznych  będzie  natomiast 
kosztowało 0,2260    zł/kWh  (do 2014  ro
ku  było  również  0,3443  zł). Nowa  umo
wa, która także została zawarta z gdańską 
Energą,  potrwa  od  1  stycznia  2018  roku 
do 30 czerwca 2021 roku, czyli o 12 mie
sięcy dłużej niż obecna. Dłuższa perspek
tywa  czasowa  oznacza  jeszcze  większe 
oszczędności,  które  będzie  można  prze
znaczyć  na  inwestycje  i  zadania  oczeki
wane przez mieszkańców. 

  Dzięki  tym  oszczędnościom  może
my rozbudowywać sieć oświetlenia ulicz
nego  w  gminie  i  wymieniać  oprawy  na 
nowocześniejsze  i  zużywające  mniej 
energii  –  podkreśla wójt  Paweł Militow
ski.

bardzo długo z przyczyn niezależnych od 
naszej gminy – wymienia. 

Na  szczęście  zarówno  formalności, 
jak i prace udało się już zakończyć. 

 Wycięliśmy drzewo, usunęliśmy sta
rą kostkę i wykonaliśmy podłoże z nowej 
kostki. Kosztowało to gminę ok. 6 tys. zł 
–  informuje  Agnieszka  Olszewska,  kie
rownik Referatu  Zamówień  Publicznych, 
Inwestycji,  Funduszy  Zewnętrznych  i 
Oświaty w Urzędzie Gminy Rędziny.Teraz jest znacznie bezpieczniej.

Konieczne było usunięcie drzewa, które 
rosło niemal w bramie.

W przypadku oświetlenia ulicznego gmina 
będzie płaciła stawkę 0,2015 zł/kWh, 

podczas gdy na starych zasadach (jeszcze 
w 2014 roku) płaciła 0,3443 zł/kWh.
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Z okazji zbliżającego się Dnia Edu
kacji Narodowej w Sali konferencyjnej 
Gminnej  Hali  Sportowej  w  Rędzinach 
odbyła się niecodzienna uroczystość

Na  spotkanie,  którego  gospodarzem 
był  wójt  Paweł  Militowski,  przybyli 
m.in.:  Stanisław  Gmitruk  –  przewodni
czący  Sejmiku  Województwa  Śląskiego, 
Stanisław  Dzwonnik  –  radny  Sejmiku 
Województwa  Śląskiego  oraz  pedagodzy 
z terenu gminy Rędziny. Święto Edukacji 

Narodowej stało się okazją, aby wyróżnić 
w pracy nauczycieli. Wójt w swoim prze
mówieniu podkreślił wyjątkową misję ja
ką  pełnią  nauczyciele  oraz  podziękował 
im wszystkim za trud, wysiłek i codzien
ne  starania,  by  kształtować  nowe, mądre 
pokolenia  Polaków.  Stanisław  Gmitruk 
wraz  ze  Stanisławem  Dzwonnikiem  na
grodzili  troje  nauczycieli  Srebrnymi  Od
znakami  za  Zasługi  na  rzecz 
Województwa Śląskiego: Magdalenę Sto

szek, Bożenę Lasak oraz Małgorzatę Hut
ny.  Kolejnym  punktem  było  wręczenie 
nagród  uczniom    laureatom  konkursów 
przedmiotowych  organizowanych  przez 
Śląskiego  Kuratora  Oświaty.  Ten  za
szczytny  tytuł,  a  co za  tym  idzie gratyfi
kację  pieniężną  z  puli  Gminy  Rędziny 
otrzymali:  Bartłomiej  Rozenberg  z  Ze
społu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1  w 
Rędzinach,  Nina  Zawadzka  z  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Rudnikach 
oraz Wiktoria Więckowska z Gimnazjum 
nr  1  im. Armii  Krajowej  w  Rędzinach. 
Tradycyjnie  nagrodzono  także  wyróżnia
jących  się  nauczycieli  z  każdej  placówki 
z  terenu  naszej  gminy.  Jeśli  chodzi  o 
szkoły rędzińskie, to w tym roku nagrody 
wypłacono:  Marzenie  Pacud  i  Grażynie 
Łaczmańskiej z ZSP nr 1 oraz Agnieszce 
Ryś,  Ewie  Stępień, Dorocie Łukasik,  Jo
annie Kmiecik i Marzannie Jędrzejczyk – 
Pakule  z  ZSP  nr  2. W  gronie  wyróżnio
nych  z  ZSP  w  Rudnikach  znalazły  się: 
Agnieszka Górniewicz, Dorota Popielarz, 
Monika  Kyzioł  i  Karolina  Kowalczyk. 
Ponadto  wójt  przyznał  nagrodę  Małgo
rzacie Dąbrowskiej  z ZSP w Kościelcu  i 
Renacie Minkinie z SP w Koninie.

Nowe tablice  i projekto
ry  trafią  do  placówek 
oświatowych w Rudnikach, 
Kościelcu  i  rędzińskiej  „je
dynki”  dzięki  kolejnemu 
dofinansowaniu pozyskane
mu przez urząd

Tym  razem  gmina  sku
tecznie  aplikowała  o  środki 
w ramach rządowego progra
mu rozwijania szkolnej infra
struktury  oraz  kompetencji 
uczniów  i  nauczycieli  w  za
kresie  technologii  informa
cyjno    komunikacyjnych 
„Aktywna  tablica”. W  sumie 
udało  się  pozyskać  33,6  tys. 
zł. Równo po 11,2 tys. zł bę
dzie  przeznaczone  dla  szkół 
podstawowych  w:  Rudni
kach, Kościelcu  oraz ZSP  nr 
1 w Rędzinach. SP w Rudni
kach zyska dwie tablice inte
raktywne z projektorami oraz 
dwa  zestawy  nagłaśniające. 
Uczniowie  placówki  w  Ko
ścielcu będą mieli  do dyspo
zycji  dwa  interaktywne 
monitory  dotykowe  o  prze
kątnej ekranu co najmniej 55 
cali.  Z  kolei  wyposażenie  w 
SP  w  Rędzinach  wzbogaci 
się o dwie tablice z projekto
rami. (PW)

Nagrody dla uczniów i nauczycieli

Wójt Paweł Militowski uhonorował 
laureatów konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty.

Przewodniczący Stanisław Gmitruk 
nagrodził troje nauczycieli Srebrnymi 

Odznakami za Zasługi na rzecz 
Województwa Śląskiego.

Wszyscy nagrodzeni nauczyciele z przedstawicielami władz gminnych 
i wojewódzkich.

SP w Rudnikach zyska dwie tablice 
interaktywne z projektorem oraz dwa 

zestawy nagłaśniające.

Rządowe pieniądze 
dla naszych szkół
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16 mln zł ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. ze środków 
unijnych,  pozyskała  już w  tej  kadencji  gmina Rędziny.  Pod 
tym względem  lokuje  się w  ścisłej  czołówce  subregionu  pół
nocnego województwa śląskiego

Jak  na  wrześniowych  zebraniach  sołeckich  podkreślał  wójt 
Paweł Militowski, żaden ze złożonych przez gminę od początku 
2015  roku  wniosków,  nie  został  odrzucony.  Daje  to  Rędzinom 
100 procentową skuteczność w staraniach o  tak  istotne przecież 
środki zewnętrzne.

 Z własnego budżetu, bez dotacji,  jesteśmy w stanie wygo
spodarować na inwestycje średnio kilka mln zł rocznie. Tymcza
sem  obecnie  ceny  poszły  mocno  do  góry  i  np.  tylko  za  1  km 
wybudowanej  drogi  trzeba  zapłacić  ok.  1,5  mln  zł  –  wylicza 
wójt.   Gdyby  nie  skuteczne,  czasochłonne  działania  pracowni
ków urzędu gminy, wymagające często przygotowania wielu do
kumentów, nie bylibyśmy w stanie pozyskać tylu dofinansowań. 

A bez dofinansowań nasze możliwości inwestycyjne byłyby nie
porównywalnie mniejsze – podkreśla.

Urząd czeka aktualnie na rozpatrzenie kilku wniosków o na
stępne dotacje. Ale już na tę chwilę może pochwalić się pozyska
niem  w  tej  kadencji  prawie  16  mln  zł.  To  przede  wszystkim 
środki  unijne,  które  pomogą  m.in.  przy  rozpoczynających  się 
niebawem: przebudowie ul. Warszawskiej w Kościelcu, budowie 
kanalizacji  sanitarnej  w Mariance  Rędzińskiej  i  Rudnikach  czy 
rozbudowie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w 
Rędzinach o nową  siedzibę przedszkola,  funkcjonującego obec
nie przy ul. Wolności. Od lipca po drogach gminy jeżdżą też no
wiutkie  hybrydowe  autobusy  firmy  MAN,  których  zakup  nie 
byłby możliwy bez 3,6 mln zł z UE.

 Sprawa starań o środki na zakup autobusów bardzo dobrze 
obrazuje  jak czasochłonne są  to procesy. Różne modele autobu
sów testowaliśmy już  jesienią 2015 roku. Wniosek o dofinanso
wanie złożyliśmy w marcu 2016 roku. A nowe MANy pojawiły 
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się  u  nas  dopiero  pod  koniec  czerwca  tego  roku.  Niestety  tak 
długo trwają nieraz przygotowania i realizacja kluczowych inwe
stycji, na co my – jako urząd i gmina – często nie mamy wpływu 
– zwraca uwagę Paweł Militowski.

Wójt przypomina, że jak do tej pory nie sięgnął i w dalszym 
ciągu nie ma zamiaru sięgać do kieszeni mieszkańców, żeby za
pewnić  gminie większe wpływy. Zresztą  żeby  podwyżki  podat
ków  miały  wymierny  efekt  pod  kątem  inwestycyjnym, 
musiałaby być naprawdę drastyczne.

 Dlatego tak dużą wagę przykładamy do starań o środki ze
wnętrzne.  Chcemy  ich  pozyskać  ile  tylko  się  da  –  zaznacza. 
(PW)

Dofinansowania z poszczególnych kategoriach:

Infrastruktura drogowa  3.380.063,68 zł,

Transport zbiorowy  3.647.843,00 zł,

Sport, oświata i wychowanie  3.867.616,82 zł,

Ochrona środowiska – 3.579.605,84 zł,

Bezpieczeństwo – 599.051,82 zł,

Pozostałe – 845.805,58 zł.

Dotacje pozyskane na najważniejsze inwestycje:

 Zakup czterech nowych hybrydowych autobusów niskopo
dłogowych  –    3.647.843,00  zł  ze  środków  unijnych  (85  proc. 
kosztów kwalifikowalnych),

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do pose
sji na odcinku Marianka Rędzińska (Połaniecka, Srebrna, Kwia
towa i Prosta) – Rudniki (ul. Wodnica i Willowa) – 3.500.000 zł 
ze środków UE,

 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 
1 w Rędzinach – 2.500.000 zł,

 Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu  ul. Warszawska – 
1.529.728 zł ze środków UE (63,63 proc. kosztów kwalifikowal
nych),

 Przebudowa dróg gminnych – ulic Prusa  i Herberta w Rę
dzinach  –  734.623,67  zł  ze  środków  UE  (100  proc.  kosztów 
kwalifikowalnych),

 „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w gminie Rędzi
ny”  682.518,19 zł ze środków UE,

 Zakup samochodu ratowniczo  gaśniczego dla OSP w Rud
nikach – 135.879,30 zł  (unijne),  200.000 zł  (Śląski Urząd Mar
szałkowski), 200.000 zł (WFOŚiGW) – w sumie 535.879,30 zł,

 Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa w Koninie – 241.123 
zł  ze  środków  ministerialnych  w  ramach  Programu  rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019 
(50 proc. kosztów kwalifikowalnych),

  Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  w  Kościelcu,  Rudni
kach, Rędzinach, Koninie i Mariance Rędzińskiej  238.789,80 zł 
ze środków unijnych (71,81 proc. kosztów kwalifikowalnych).

Urząd pozyskuje dotacje ze 100 procentową skutecznością

Od lipca po drogach gminy jeżdżą cztery nowe hybrydowe 
autobusy firmy MAN, których zakup nie byłby możliwy bez 3,6 

mln zł z UE.
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Częstochowska  Organizacja  Tury
styczna  rozstrzygnęła  13.  edycję  kon
kursu  i  jak  co  roku  przyznała 
certyfikaty  za:  produkt  turystyczny, 
potrawę  regionalną  i  pamiątkę  tury
styczną  oraz  wyróżnienia  „Za  zasługi 
dla  rozwoju  turystyki  regionu  często
chowskiego”.  W  gronie  laureatów  po 
raz kolejny znalazła się gmina Rędziny

W  ostatnich  latach  nasza  gmina  zdo
była już kilka cennych wyróżnień na róż
nych  polach  m.in.  przyznanych  przez 
Regionalną  Izbę Przemysłowo – Handlo
wą  w  Częstochowie.  Intensywne  działa
nia w zakresie turystyki  już w 2016 roku 
dostrzegła  Częstochowska  Organizacja 
Turystyczna,  nagradzając  Rędziny  w  ka
tegorii  „Produkt  turystyczny”  za  organi
zację  Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego. 
CzOT nie zapomniał o naszej gminie tak
że  podczas  tegorocznej,  13.  już  edycji 
konkursu i znów wyróżnił ją certyfikatem 
w tej samej kategorii. Tym razem uznanie 
organizacji zdobyły zawody w kolarstwie 
górskim  „Erowery  Rock  Rędziny”,  za 
które  certyfikat  odebrał  w  imieniu wójta 
Pawła Militowskiego zastępca wójta Ma
riusz  Spiechowicz. To  impreza  organizo
wana  w  Kamieniołomie  Lipówka  we 
współpracy  z  firmą  sportową  erowery.pl. 
We wrześniu odbyła się już trzecia jej od
słona w bieżącym roku. Będą następne.

  CzOT  to  kolejna  instytucja,  która 
dostrzegła,  że  nasza  gmina 
stawia  na  sport  i  turystykę 
oraz, że poprzez organizację 
imprez  rowerowych promu
je także swoje walory – mó
wi wójt Paweł Militowski.  
Staramy  się  w  ten  sposób 
zachęcać  zarówno  dzieci, 
młodzież,  jak  i  dorosłych, 
do aktywnego wypoczynku. 
Robimy  to  za  pomocą  róż
nych  metod  i  form.  Nasza 
propozycje  ewoluują,  żeby 
przyciągnąć  jak  największą 
liczbę uczestników. Pod ką
tem  przyszłorocznych  za
wodów  rozważamy  już  np. 
wprowadzenie  duathlonu  – 
dodaje.

Do  gminy  Rędziny  coraz  chętniej 
przyjeżdżają sympatycy rowerowej rywa
lizacji,  bo  i  nie  brakuje  sposobności  do 
uczestniczenia  w  niej.  Oprócz  „Erowery 
Rock  Rędziny”,  w  kamieniołomie  regu
larnie odbywają się  także zawody Pump
track Battle,  a mieliśmy przecież  jeszcze 
XC Eliminator Rajd Rowerowy  (obydwa 
też  zostały  już  docenione). A  ci,  którzy 
wolą zwyczajnie pojeździć trasami w ma
lowniczej  scenerii,  niekoniecznie  próbu
jąc wykręcić  jak najlepsze  czasy,  zawsze 
mogą wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym. (PW)

Najważniejsze  wyróżnienia  przy
znane gminie w latach 2015  2017:

Jurajski  Produkt  Roku  2016  (Regio
nalna  Izba  Przemysłowo  –  Handlowa  w 
Częstochowie) – wyróżnienie w kategorii 
„Produkt  inny”  za  imprezę  sportową 
Rock  Rędziny  Puchar  Pumptrack  Battle 
w Kamieniołomie Lipówka,

Jurajski  Produkt  Roku  2016  (Regio
nalna  Izba  Przemysłowo  –  Handlowa  w 
Częstochowie) – wyróżnienie w kategorii 
„Produkt  inny”  za  edukacyjnorekreacyj
ne wydarzenie „Dzień Różnorodności nie 
tylko biologicznej” w Kamieniołomie Li
pówka,

Jurajski  Produkt  Roku  2016  (Regio
nalna  Izba  Przemysłowo  –  Handlowa  w 
Częstochowie) – wyróżnienie w kategorii 

„Produkt  inny”  za  organizację  Festiwalu 
Rędzińskiej Ciżemki,

Jurajski  Produkt  Roku  2015  (Regio
nalna  Izba  Przemysłowo  –  Handlowa  w 
Częstochowie) – wydarzenie kulturalno – 
sportowe   XC Eliminator Rajd Rowero
wy w Kamieniołomie Lipówka,

Mecenas Edukacji Ekologicznej  2016 
(redakcja  portalu  Ekorynek.com)  –  za 
wspieranie działań edukacyjnych na rzecz 
zrównoważonego  rozwoju  i  ochrony  śro
dowiska naturalnego,

Certyfikat Częstochowskiej Organiza
cji Turystycznej w kategorii „Produkt  tu
rystyczny  2016”  za  Rodzinny  Rajd 
Rowerowy

Certyfikat  „Zielony Lider 2015”  (Bu
siness  Communication  Group  sp.  z  o.o.) 
za wysokie zaangażowanie w działalność 
proekologiczną i realizację przedsięwzięć 
edukacyjnych  z  zakresu  gospodarowania 
odpadami  i  selektywnej  zbiórki  surow
ców wtórnych,

Oprócz  gminy  Rędziny,  wyróżnienia 
CzOT za produkt turystyczny Częstocho
wy i regionu częstochowskiego 2017 tra
fiły do:

*  Urzędu  Gminy Wręczyca Wielka  i 
Właścicieli Gospodarstwa Stefanówka za 
Agroturystyczne  Gospodarstwo  Rolne 
Stefanówka,  Zagroda  Edukacyjna w No
wej Szarlejce gm. Wręczyca Wielka,

*  Moniki  i  Dariusza  Owczarków  za 
Owczarkową  Zagrodę  w 
Wąsoszu gm. Konopiska,

*  Urzędu  Gminy 
Mstów za Piknik Rycersko 
–  Archeologiczny  „Sło
wiański  Gąszczyk  –  Wa
leczni Przodkowie”,

* Urzędu Miasta i Gmi
ny  Żarki  za  „Kampus  Eu
reka” w Żarkach,

*  Urzędu  Gminy  Olsz
tyn  za  „Festiwal  Sztuki  i 
Wina” w Olsztynie,

*  Urzędu  Gminy  w 
Olsztynie  za  Chatę  na  Za
kolu  „Wojtówka”  w  Olsz
tynie.

Gmina wyróżniona za „Erowery Rock Rędziny”

Laureaci tegorocznego konkursu CzOT z certyfikatami, w tym m.in. 
zastępca wójta gminy Rędziny Mariusz Spiechowicz.

(fot. Urząd Miasta Częstochowy)
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podkreślano –  stanowi wyzwanie dla  na
uczycieli,  wychowawców,  mentorów 
i duchowych przewodników dzieci i mło
dzieży, od których zależy kształt naszego 
domu – Polski. 

sające, historyczne wydarzenia. Mszę po
lową  celebrował  proboszcz  parafii 
pod  wezwaniem  Miłosierdzia  Bożego 
ks. Zdzisław Simiński wraz z ks. 
gen.  dywizji  Stanisławem  Roz
pondkiem,  a  młodzież  z  ZSP 
w  Rudnikach  zaprezentowała 
wzruszający  montaż  poetycki 
w hołdzie pomordowanych Pola
ków.  Tego  dnia  dobitnie  wy
brzmiały  słowa  dotyczące 
patriotyzmu,  zachowania  tożsa

mości  społecznej,  pielęgno
wania  tradycji  narodowych, 
zachowania  we  wdzięcznej 
pamięci  tych,  dzięki  któ
rym  możemy  żyć  w  wolnej 
Polsce.

Do włodarza  naszej  gminy  – 
wójta  Pawła Militowskiego  – 
znamienici  goście  uczestni
czący  w  tej  podniosłej  uro
czystości  skierowali  ważne 
słowa  podziękowania  za  od
powiedzialne, mądre, dojrzałe 
działania  służące  ocaleniu 
od  niepamięci  ważnych  kart 
naszej  naznaczonej  krwią 

i  męstwem  przodków  historii, 
dziejów  Ojczyzny.  Przekazywa
nie  tej wiedzy młodemu pokole
niu  –  jak  wielokrotnie 
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11 września w  75.  rocznicę  tragicz
nych  wydarzeń  z  1942  roku w Rudni
kach,  odbyła  się  uroczystość 
poświęcenia nowego pomnika wzniesio
nego ku czci ofiar terroru hitlerowskie
go  –  20  bestialsko  zamordowanych 
Polaków.  Dzięki  zaangażowaniu  środ
ków  gminnych  i  funduszu  sołeckiego 
zastąpił on stary 55letni już obiekt

W  ceremonii  wzięli  udział  przedsta
wiciele  władz  naszej  gminy  z  wójtem 

Pawłem  Militowskim  –  pomysłodawcą 
pomnika w nowej  formie   na czele oraz 
władz  różnego  szczebla:  posłanka  na 
Sejm  RP  Halina  Rozpondek,  senator  RP 
Ryszard  Majer,  starosta  powiatu  często
chowskiego Krzysztof Smela,  radny Sej
miku Województwa  Śląskiego  Stanisław 
Dzwonnik czy radna powiatowa Grażyna 
Knapik. Wśród szacownych gości znaleź
li  się  również:  ks.  generał  dywizji  Stani
sław  Rozpondek,  Edyta  Świerczewska  z 
częstochowskiej  delegatury  Kuratorium 
Oświaty  w  Katowicach,  przedstawiciele 
władz  wojskowych,  środowisk  komba
tanckich,  wójtowie  zaprzyjaźnionych  są
siednich  gmin,  dyrektorzy  placówek 
oświatowych wraz z pocztami sztandaro
wymi, sołtysi,  radni, przedstawicieli  stra
ży pożarnej i mieszkańcy. 

Uroczystość  rozpoczęła  się  od  prze
mówienia  dyrektora  Zespołu  Szkolno
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rud
nikach  Dawida  Krzętowskiego, 
którego wychowankowie opiekują się po
mnikiem  upamiętniającym  tamte  wstrzą

Parafia  pw.  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego  w  Koninie  zaprosiła  społecz
ność  lokalną  na  odpust  parafialny  po
łączony  z  Instalacją  Relikwii  św.  Jana 
Pawła  II.  Msza  św.  wyprawiona  z  tej 
okazji, której przewodniczył abp senior 
Stanisław  Nowak,  była  jednocześnie 
dziękczynną za tegoroczne plony

Uroczystości  odpustowe  rozpoczęły 
się już w południe prezentacjami dzieci z 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rędzi
nach. Wystąpiło Studio Piosenki oraz for
macja  tańca  nowoczesnego  Ekspresja. 
GOK  zapewnił  animacje  plastyczne  dla 
dzieci,  które  licznie  uczestniczyły  w  za

bawie. Na  scenie  zaprezentowały  się  pa
nie z zespołu śpiewaczego Kościelanki, a 
także  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  w 
Koninie.  Dużym  zainteresowaniem  pu
bliczności  cieszył  się występ Młodzieżo
wej Orkiestry Dętej działającej przy OSP 
Rędziny, która uczestniczyła także w uro
czystym powitaniu Księdza Arcybiskupa i 
w oprawie Mszy świętej. 

W  zorganizowanie  festynu  zaangażo
wała  się  Rada  Sołecka  Konina.  Miesz
kańcy  przygotowali  wypieki,  którymi 
częstowano uczestników, a najmłodsi do
stali także lody i popcorn. 

Po  uroczystej mszy  św.  celebrowanej 
przez  arcybiskupa  Nowaka,  rozlosowano 
rowery, które ufundowali m.in. proboszcz 

Ocalić od zapomnienia

Poświęcenia dokonał  proboszcz parafii 
pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 

ks. Zdzisław Simiński.

Uroczystości odpustowe

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli 
udział przedstawiciele władz różnego szczebla.

Stary pomnik upamiętniał wymordowanych 
przez 55 lat.
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liczną grupę wiernych do kościoła. A  ten 
kto  chciał,  mógł  później  zacieśnić  są
siedzkie więzi podczas grilla czy na dmu
chanym  placu  zabaw,  zapewniającym 

rozrywkę 
najmłod
szym  przez 
firmę  Ce
mex.  Dzięki 
zaangażo
waniu  para
fian  oraz 
wsparciu  in
stytucji  i 
firm z terenu 
gminy i oko
lic,  uroczy
stość  miała 
godną  opra
wę.

www.redziny.pl

Szkoła  Podstawowa  im. Marii 
Konopnickiej  w  Koninie  święto
wała 95lecie swojego istnienia. W 
uroczystości  uczestniczyli  m.in. 
przedstawiciele  władz  gminy  z 
wójtem Pawłem Militowskim, dy
rektorzy  innych  placówek,  na
uczyciele i mieszkańcy

Obchody  rozpoczęły  się  Mszą 
Świętą  w  Kościele  Parafialnym, 
którą  celebrował  arcybiskup  Wa
cław Depo oraz tutejszy proboszcz ksiądz 
Paweł Greń. Po mszy uczniowie, nauczy
ciele,  zaproszeni goście,  rodzice  i miesz
kańcy  Konina  udali  się  do  remizy  OSP 
na  część  oficjalną  i  artystyczną. Wszyst
kich  zebranych  powitała  dyrektor  szkoły 
Bożena  Lasak.  Następnie  wszyscy  udali 
się do budynku szkoły, gdzie mieli okazję 
obejrzeć  stare  kroniki  i  archiwalne  foto

Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej  w  Rędzinach 
uczestniczy    w  programie Ak
tywizacji  i  Integracji  „Praca 
To jest TO”

Do  uczestnictwa  w  Progra
mie Aktywizacji  i Integracji wy
ekspediowanych  zostało  10 
osób.  Uczestnicy  realizują  20 
godzin  zajęć  tygodniowo. To 10 
godzin  prac  społecznie  użytecz
nych na rzecz gminy oraz 10 go
dzin  zajęć  z  trenerem  z  zakresu 
integracji  społecznej, które mają 
służyć  w  kształtowaniu  aktyw
nego  nastawienia  oraz  w  pełni 
zaangażowanej postawy w życiu 
społecznym oraz zawodowym.

Program Aktywizacji  i  Inte
gracji „Praca To jest TO” rozpo
czął  się  5  września  2017roku. 
Zajęcia  grupowego  i  indywidu
alnego  poradnictwa  specjali
stycznego  będą  trwały  2 
miesiące. Po zakończeniu udzia
łu  w  programie  każdy  z  uczest
ników  może  zostać  skierowany 
do  zatrudnienia  wspieranego 
u pracodawcy lub podjęcia pracy 
w Centrum Integracji Społecznej 
przez osoby prawne, a także ko
lejny raz przejść procedurę usta
lenia profilu pomocy.

Program Aktywizacji  i  Inte
gracji  „Praca  To  jest  TO”  łączy 
działania  Urzędu  Pracy,  Urzę
dów  Gmin  oraz  Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej.

Integrują i aktywizująKolejna jubilatka – tym razem w Koninie

Gratulacje i życzenia dla dyrektor Bożeny 
Lasak.

Część artystyczna w wykonaniu 
uczniów.

W akademii zaprezentowali się 
również nauczyciele.

grafie.  Nie  mogło  zabraknąć  uroczystej 
akademii przygotowanej na tę wyjątkową 
okoliczność.  Zaprezentowali  się  w  niej 
nie  tylko  uczniowie,  ale  i  nauczyciele. 
Jedni  i  drudzy  wykazali  się  talentem  i 
zdolnościami  artystycznymi.  Docenili  to 
goście  zasiadający  na  widowni,  którzy 
nagrodzili  wykonawców  gromkimi  bra
wami. 

ks. Paweł Greń oraz wójt gminy Rędziny 
Paweł Militowski. 

Uroczysty  odpust  połączony  z  festy
nem  spełnił  swą  rolę,  gdyż  przyciągnął 
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Edyta Bauć

Trzeci kwartał 2017 roku to dla Lo
kalnej  Grupy  Działania  „Razem  na 
wyżyny” i jej mieszkańców czas wzmo
żonego myślenia  o  pozyskiwaniu  środ
ków unijnych oraz wytężonej pracy na 
przygotowaniem  dokumentacji  kon
kursowych

Zapraszamy do składania wniosków o 
dofinansowanie  ludzi  przedsiębiorczych, 
którzy  chcą  tworzyć  lub  rozwijać  firmy 
na  obszarze  gmin  Dąbrowa  Zielona, 
Kłomnice,  Kruszyna,  Miedźno,  Myka
nów, Rędziny,  a w październiku otwiera
my  szeroko  drzwi  naszego  biura  dla 
organizacji  pozarządowych,  których  ce
lem jest rozwój naszego obszaru i działa
nie  na  rzecz  wszystkich  mieszkańców  i 
które  będą  mogły  aplikować  o  fundusze 
na  tworzenie  miejsc  aktywności  rucho
wej.

W  wielkim  skrócie  warto  przypo
mnieć  o  najważniejszych wytycznych  do 
poszczególnych konkursów.

Podejmowanie  działalności  gospodar
czej:

>  kwota  dofinansowania  wynosi  50 
000 zł, wypłacana jest w formie premii;

> wnioskodawca musi  być mieszkań
cem jednej z 6 gmin LGD (Dąbrowa Zie
lona,  Kruszyna,  Kłomnice,  Mykanów, 
Miedźno, Rędziny);

> wnioskodawca nie podlega ubezpie
czeniu  społecznemu  rolników  z  mocy 
ustawy i w pełnym zakresie;

> wnioskodawca przez minimum 2 la
ta  poprzedzające  złożenie  wniosku  nie 
prowadził działalności gospodarczej;

>  zakładana  działalność  gospodarcza 
musi  być  zarejestrowana  i  firma  prowa
dzona na obszarze jednej z 6 gmin LGD;

>  otrzymując  dofinansowanie  wnio
skodawca jest zobowiązany utworzyć mi
nimum  jedno  miejsce  pracy  (1  etat 
rozliczany  średniorocznie)  i  utrzymać  je 
przez minimum 2 lata;

>  operacja  (pomysł  na  biznes)  musi 
realizować cele Strategii Rozwoju Lokal
nego  Stowarzyszenia  „Razem  na  wyży
ny”  oraz  uzyskać  minimalną  liczbę 
punktów z kryteriów wyboru.

Rozwój działalności gospodarczej:

> kwota dofinansowania wynosi od 25 
001 do 300 000 zł, wypłacana jest w for
mie refundacji tzn. po zrealizowaniu ope
racji,  maksymalny  poziom 
dofinansowania wynosi  do  70% kosztów 
kwalifikowalnych  jeśli  o  dofinansowanie 
ubiega się firma prowadzona przez kobie
ty  (grupa  defaworyzowana  określona  w 
LSR) i do 50% dofinansowania dla pozo
stałych podmiotów (w tym spółek);

>  wnioskodawca  prowadzi  firmę  co 
najmniej  365  dni  (nie wliczając  okresów 
zawieszenia działalności)

>  jeśli  wnioskodawca  skorzystał  ze 
środków  PROW  na  lata  20142020 

na  założenie  firmy  to  upłynęło 
minimum  2  lata  od  dnia 
przyznania pomocy;

>  firma  jest  prowadzona 
jako  mikro  lub  małe  przed
siębiorstwo;

>  otrzymując  dofinanso
wanie  wnioskodawca  jest 
zobowiązany  utworzyć  mi

nimum jedno miejsce pracy  (1 etat  rozli
czany średniorocznie) i utrzymać je przez 
minimum 3 lata;

>  operacja  (pomysł  na  biznes)  musi 
realizować cele Strategii Rozwoju Lokal
nego  Stowarzyszenia  „Razem  na  wyży
ny”  oraz  uzyskać  minimalną  liczbę 
punktów z kryteriów wyboru.

Projekt  grantowy  na  rozwój  miejsc 
aktywności ruchowej:

>  kwota  dofinansowania  tzw.  grantu 
wynosi  do  25  000  zł  i  może  stanowić 
100%  dofinansowania  kosztów  kwalifi
kowalnych;

> wnioskodawcą mogą  być  organiza
cje pozarządowe, jednostki sektora finan
sów  publicznych  i  inne  podmioty  nie 
prowadzące działalności gospodarczej;

> minimum 10% wnioskowanej kwo
ty grantu musi być przeznaczona na dzia
łania  aktywizacyjne  i  integrujące  wokół 
powstającego  obiektu  aktywności  rucho
wej, natomiast pozostała kwota może być 
przeznaczona  zakup  urządzeń,  sprzętów, 
przedmiotów  związanych  z  budową  lub 
przebudową obiektu;

>  na  etapie  składania wniosku  trzeba 
posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na  budowę  lub  potwierdzenie  nie  wnie
sienia  sprzeciwu  wobec  zgłoszonego  za
miaru  wykonania  robót  budowlanych, 
jeżeli zakres prac tego wymaga.

Po większą dawkę niezbędnych infor
macji  zapraszamy  do  biura  Stowarzysze
nia  „Razem  na  wyżyny”  do  Mykanowa 
ul. Cicha 72, tel. 724 043 108.

Wszystkie  środki,  jakimi  dysponuje 
LGD „Razem na wyżyny” w konkursach 
pochodzą  z  budżetu Unii  Europejskiej,  z 
Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Eu
ropa  inwestująca w obszary wiejskie  i  są 
wdrażane  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na  lata  20142020, 
program LEADER.

www.redziny.pl

Rusza II edycja naboru wniosków na zakładanie i rozwój firm 
oraz dofinansowanie miejsc aktywności ruchowej
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Na początku roku Gminny Ośrodek 
Kultury w Rędzinach znalazł  się na  li
ście  rankingowej  instytucji  wśród  50 
innych  ośrodków  z  całej  Polski  –  o 
czym pisaliśmy wcześniej  które otrzy
mały dotację w ramach programu Na
rodowego  Centrum  Kultury:  „Domy 
Kultury+  Inicjatywy  Lokalne  2017”. 
 Teraz czas na finisz intensywnych dzia
łań, które wiążą się z projektem  „Mo
bilna  Kultura  diagnoza  potrzeb 
kultury  w  gminie  Rędziny”  w  ramach 
tegoż programu

Nasz  Ośrodek  w  ramach  działań  po
kusił się o diagnozę potrzeb społeczności 
lokalnej. Spotkania diagnostyczne odbyły 
się w ramach sołectw. Po 13. spotkaniach 
(po  dwa  na  każde  sołec
two)  wykrystalizowała  się 
mapa potrzeb kulturalnych 
w obrębie badanych obsza
rów. Wspólnie  szukaliśmy 
inicjatyw w dziedzinie kul
tury,  chcąc  włączyć  w 
działania  kulturalne  spo
łeczność  obszaru  gminy 
Rędziny. 

Dzięki  zaangażowaniu 
dyrektor  GOK  Jolanty 
Brzozowskiej  Ciury, któ
ra już w grudniu ubiegłego 
roku  zgłosiła  wniosek  do 
Narodowego  Centrum 
Kultury,  ośrodek  przystą
pił  do  projektu,  który wy
magał  zaangażowania 
całej  kadry  w  działania  o 
charakterze  niemal  ekspe
rymentalnym. Choć dyrektor współpraco
wała  już  z  NCK  w  Warszawie,  to 
kierowana  przez  nią  instytucja  po  raz 
pierwszy była jej beneficjentem.  

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. Dlatego w ramach dia
logu  między  mieszkańcami  sołectw,  a 
także  samymi  sołectwami wybrano  sześć 
inicjatyw.

Edukacja historyczna przez zabawę w 
Mariance  Rędzińskiej  ruszyła  już  w 

sierpniu,  gdy  dzieciaki  oraz  ich  rodzice 
uczestniczyli  w  warsztatach  modelar
skich, a modele nawiązywały tematycznie 
do  II wojny  światowej,  którą poznawano 
– także w na pobliskim lotnisku w Rudni
kach. Edukacja historyczna poprzez zaba
wę  nie  może  być  nudna,  dlatego 
uczestnicy  tego  projektu  doskonale  się 
bawili i wiele dowiedzieli.

Na  moment  rozpoczęcia  projektu  z 
niecierpliwością czekano w Kościelcu. To 
„Miejsce  folklorem  stojące”  także  reali
zowane  w  sierpniu.  Wtedy  Kościelanki, 
czyli  członkinie  ludowego  zespołu  śpie
waczego, przeprowadziły zajęcia, na któ
rych najmłodsze pokolenie uczyło się wić 
wieńce  dożynkowe,  śpiewać  tak  drogie 

paniom  pieśni  obrzędowe,  a  nawet  wy
piekać  chleb w  sposób  tradycyjny.  Efekt 
mogliśmy  podziwiać  (i  degustować)  na 
początku  września  w  czasie  Kościelec
kich Dożynek, które zgromadziły nie tyl
ko mieszkańców sołectwa, ale  i gminy, a 
także władze samorządowe. Również pod 
koniec  wakacji  ruszył  projekt  Poznajmy 
naszą  miejscowość  –  inicjatywa  miesz
kańców  Konina.  Spotkania 
mieszkańców chcących po
dzielić się wspomnieniami i 
zdjęciami  z  pokoleniem 
młodszym  czy  tez  napły
wowym  to  ważny  element 

budowania  tożsamości  i  dziedzictwa  lo
kalnego. W połowie września – w czasie 
festynu w Koninie   odbyła  się prezenta
cja fotograficzna projektu. Czekamy jesz
cze  na  wydanie  albumu,  który 
zaprezentuje miejscowość  i wspomnienia 
z  nią  związane  w  zwizualizowanej  for
mie.

Młodzi mieszkańcy sołectwa Rudniki, 
którzy chcą  rozwijać  swoje pasje  i mogą 
zarazić innych swymi zainteresowaniami, 
realizują projekt, który poparli ich rodzice 
i  dziadkowie.  Ideą  inicjatywy  „Młodzi  z 
pasją”  jest  ukazanie  takich  aktywności, 
które  są  ciekawe,  rozwijające  i  związane 
działalnością OSP, a także chóru. 

Wrzesień  i  październik  to  czas  reali
zacji projektów sołectw: Wyrazów, Kolo
nia i Rudniki.  Dwa pierwsze zjednoczyły 

siły  w  organizacji 
wycieczek  eduka
cyjnych na  teren Ju
ry.  Wspólnie 
odwiedzono  Boboli
ce,  Ogrodzieniec,  a 
także Pieskową Ska
łę  i  Jaskinię  Nieto
perza,  bo  przecież 
projekt  nosi  tytuł 
„Jesień  na  pogodę 
ducha”.

Ostatnim  zada
niem  realizowanym 
jest  projekt  „Uni
wersytet Rędziński”. 
Jest to cykl warszta
tów  z  decupage,  fil
cowania  oraz 
frywolitki.  Przewi
dywane są warsztaty 

z filcowania na mokro i sucho. Uniwersy
tet „Ekoetno stawia na rozwój manualny 
i powrót do rękodzieła artystycznego.

Czy  cele  zostały  osiągnięte  okaże  się 
w  listopadzie,  gdy  projekt    Inicjatywy 
Lokalne  2017  się  zakończy,  a może  do
piero  za  kilka  lat,  gdy  zauważymy  inte
grację  społeczności  i  wzrost  inicjatyw 
oddolnych. (A.S.)

www.redziny.pl

Inicjatywy lokalne

Projekt realizowany w sołectwie Marianka Redzińska
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Mimo nie  najlepszej  pogody miesz
kańcy tłumnie stawili się na placu koło 
Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach, 
gdzie  zorganizowana  została  druga 
edycja  Rędzińskiego  Festiwalu  Ciżem
ki. Wójt  Paweł  Militowski  poinformo
wał ze sceny, że planuje już trzecią – w 
jeszcze  bardziej  rozbudowanej  formie 
niż dotychczas 

Sobotnie  atrakcje  rozpoczęły  już  w 
godzinach porannych, kiedy do rywaliza
cji  przystąpili  sportowcy  w  ramach  Tur
nieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Rędziny Ciżemka Cup. Na pierwsze wy
stępy sceniczne trzeba było jednak pocze
kać  do  godz.  16.00,  kiedy  swoje  talenty 
wokalne  zaprezentowały  dzieci  i  mło
dzież  ze  Studia  Piosenki  w  Gminnym 
Ośrodku  Kultury  w  Rędzinach. Występy 
młodych wokalistów  zapowiadała  dyrek
tor GOK Jolanta Brzozowska – Ciura. 

W  ostatnim  czasie  niemal  każdą 
gminną  imprezę  uświetnia  Młodzieżowa 
Orkiestra  Dęta  przy  OSP  Rędziny,  więc 
nie  mogło  jej  zabraknąć  i  na  Ciżemce. 
Kilkudziesięciominutowy  pokaz  umiejęt
ności młodych muzyków zbiegł się z po
prawą  pogody  (przestało  padać),  więc  i 
pod  sceną  zaczęło  gościć  coraz  więcej 
widzów. Wójt  Paweł  Militowski  oficjal

nie  otworzył  wówczas  tegoroczny  festi
wal. Nie omieszkał też wspomnieć o pla
nach  wobec  kolejnej,  przyszłorocznej 
edycji  Ciżemki,  która  –  jeśli  wszystko 

pójdzie  dobrze  – ma  szansę  odbyć  się w 
jeszcze bardziej rozbudowanej formule na 
Lotnisku Rudniki. 

Oczywiście  do  powiększenia  fre

kwencji przyczynił się również zbliżający 
się  koncert Baciarów. Kapela  z  Poronina 
zagrała nie tylko góralskie szlagiery, ale i 
dobrze znane piosenki z innych gatunków 
muzycznych – we własnych aranżacjach. 
Po  Baciarach  nastąpiła  chwila  oddechu 

od muzycznych atrakcji  wójt Paweł Mi
litowski i jego zastępca Mariusz Spiecho
wicz  wręczyli  wtedy  puchary  i  nagrody 
dla  najlepszych  drużyn  turnieju  piłkar
skiego.  Kiedy  przed  publicznością  poja
wiła  się  Renata  Zarębska,  zaczęło  się 
ściemniać. Ta polska aktorka, kaskaderka, 
artystka  kabaretowa  i  wokalistka  –  po
dobnie  jak  Baciary  –  postawiła  na  prze
krojowy  repertuar,  w  którym  sporo  było 
już  znanych  kompozycji. Nie  obyło  się  i 
bez  największego  przeboju  artystki  pt. 
„Noc z Renatą”. 

Występ  gwiazdy  wieczoru,  czyli  ze
społu  Łzy,  poprzedziło  rozstrzygnięcie 
loterii fantowej i wręczenie związanych z 
nią  nagród  oraz  pokaz mody  jesień/zima 
2017/2018, w którym – zgodnie z nazwą 
imprezy  – można  było  obejrzeć  najnow
sze  propozycje  damskich  butów,  zapre
zentowane  przez  modelki.  Koncert  Łez, 
przy  wypełnionym  już  po  brzegi  terenie 
koło  hali,  rozpoczął  się  po  godz.  21.00. 
Zespół  skupił  się  na własnych  utworach, 
więc mieszkańcy mogli  zobaczyć  i  usły
szeć  największe  przeboje  grupy  m.in. 

www.redziny.pl

II Rędziński Festiwal Ciżemki

Publiczność rozgrzała grupa Baciary.

Gwiazdą wieczoru był zespół Łzy.
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Wycieczka do „Kolejkowa” w Gliwicach.

Wakacje są znów przed nami, bo do 
nich tęsknimy w czasie jesiennych wie
czorów.  Zimą  planujemy,  wiosną  już 
 oczekujemy gotowej oferty. Tak też jest 
z  programem  wakacyjnym  GOKu  w 
Rędzinach – w czasie wyjazdów, np. już 
podczas kąpieli w termach w Uniejowie 
wiemy, że trzeba rezerwować, najlepiej 
od razu

To miejsce na stale wpisało się w pro
gram  wakacyjnych  wyjazdów  i  w  zasa
dzie  można  w  drodze  powrotnej  robić 
zapisy na kolejny  rok.  I  znów pełne dwa 
autokary. Podobnie Park Rozrywki w Za
torze  również kusi rozmaitymi atrakcja
mi, których co roku przybywa i  plany na 
kolejne wakacje … Warszawa  też do po
wtórzenia – dla tych co nie mogli skorzy
stać. A uczestnicy – przeważnie chłopcy  
są żywą reklamą tej wyprawy na Stadion 
Narodowy  (trasa  „Poczuj  się  jak  VIP” 
wiele  sugeruje). Ciekawe czy udział  pol
skiej  reprezentacji  w  Mistrzostwach 
Świata    zapewni  frekwencję  na  tej  wy

www.redziny.pl

Wakacje za nami, ale już planujemy następne
cieczce  i  trzeba będzie  zorganizować na
stępną  wycieczkę  na  stadion?  Muzeum 
Motoryzacji  i  Techniki  w  Otrębusach   
dobrze,  że  zamykali,  to  wróciliśmy  do 
Rędzin  o  przyzwoitej  porze.  Wycieczka 
do Torunia skusiła miłośników pierników 
i  zwiedzania.  Spacer  po  mieście  z  prze

wodnikiem, skosztowanie lodów o smaku 
piernikowym,  a  przede  wszystkim  wła
snoręczne  wykonanie  przysmaku  w Mu
zeum  Piernika  to  niewątpliwe  atrakcje. 
Kolejne  przed  nami…  zaplanujcie  je  z 
nami,  pamiętając,  że  dysponujemy  tylko 
ośmioma tygodniami wakacji. A.S.

„Agnieszka  już dawno...”,  „Narcyz  się nazywam” czy „Oczy 
szeroko zamknięte”. Publiczność chętnie śpiewała  je  razem z 
wokalistką Sarą Chmiel. Imprezę zakończyła dyskoteka. War
to podkreślić,  że działo  się nie  tylko na  scenie. W specjalnie 
rozłożonych namiotach m.in. prezentowali się na motocyklach 
zawodnicy  z  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Speedway 
Rędziny, zajęcia organizował GOK, było też mini wesołe mia
steczko, namiot edukujący jak zapobiegać i walczyć z alkoho
lizmem  i  narkomanią  oraz  liczne  punkty  gastronomiczne. 
(PW)

Gmina  dziękuje  za  wsparcie  finansowe  w  organizacji  festi
walu następującym firmom: 

Hula  Kula  z  Rędzin,  Fama  z  Rędzin,  Zalbut Arturo  Vicci 
Collezione  z Rudnik,  Fama Bis  z Rudnik, AGMAR  z Rędzin, 
Inżynieria Paweł Jędrysik z Rudnik, Urmik z Michałowa Rud
nickiego, HydroKan z Zabrza, Masa z Nowej Wsi, SzydBud z 
Rudnik, CEMEX Cementownia Rudniki,  Probud  z Radomska, 
MarMont  z  Olkusza,  Rafalin  z  Blachowni,  Inż.  Strzelecki 
Krzysztof  Zakład  inżynierii  sanitarnej  ochrony  środowiska 
Ochrona  środowiska  z Nierady  oraz  Łukasz Grot  Firma Usłu
gowa Remontowa z Kościelca.

Mimo nie najlepszej pogody
mieszkańcy tłumnie stawili się pod sceną.

Nie zabrakło tańców i wspólnego śpiewania.
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W niedzielę 30 lipca na boisku spor
towym klubu Lotnik w Kościelcu odby
ły  się  Gminne  Zawody  Sportowo   
Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Rę
dziny

Do  strażackich  zma
gań  przystąpiły  cztery 
drużyny  OSP:  Kościelec, 
Rędziny,  Konin  i  Rudni
ki. Strażacy  rywalizowali 
w  dwóch  konkurencjach: 
sztafecie  pożarniczej  i 
ćwiczeniach  bojowych. 
Po  zaciętej  walce  pierw
sze miejsce  i  zwycięstwo 
w  gminnych  zawodach 
odnieśli  ochotnicy  z  Ko
nina – przed OSP Rudni
ki  i  OSP  Rędziny. 

Kierujący  zarządem  Ochotni
czej Straży Pożarnej w Rudnikach 
Adam  Jaruga  znalazł  się  w  czo
łówce  laureatów XXIV Ogólnopol
skiego  Konkursu  na  pamiętniki, 
wspomnienia,  relacje  i  opracowa
nia „Z dziejów OSP”

Prezes Adam Jaruga jest autorem 
publikacji  pt.  „Bogu  na  chwałę  lu
dziom  na  pożytek.  Dzieje  Ochotni
czej  Straży  Pożarnej w Rudnikach”. 
To  monografia  rudnickiej  jednostki, 
która została wydana w 2016 roku – 
przy  okazji  uroczystości  poświęce
nia  świeżo  zakupionego  samochodu 
bojowego.  Publikacja  była  jedną  z 
92  zgłoszonych  do  XXIV  Ogólno
polskiego  Konkursu  na  pamiętniki, 
wspomnienia,  relacje  i  opracowania 
„Z  dziejów  OSP”,  organizowanego 
przez  Zarząd  Główny  Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP. 
W  dniach  14  –  15  października  w 
Warszawie  poznaliśmy  zwycięzców 
tego  konkursu.  Pracę Adama  Jarugi 
najpierw  sklasyfikowano  w  pierw
szej  dziesiątce  i  tym  samym zakwa
lifikowano  do  grona  laureatów. 
Ostatecznie  znalazła  się  tuż  za  po
dium, czyli na miejscu czwartym, za 
co autor otrzymał wyróżnienie. 

  To  dla mnie  duże  zaskoczenie, 
bowiem  praca  powstawała  z  zamy
słem  uwiecznienia  dziejów  jednost
ki,  a  nie  pod  konkurs.  Dla 
człowieka,  który  „żyje  strażą” 
wszystko  co  z nią  związane,  jest  ra
dością  – mówi prezes OSP Rudniki. 
(PW)

www.redziny.pl

Strażacka rywalizacja w Kościelcu

Uczestnicy zawodów w Kościelcu.

Druhowie walczyli jak podczas prawdziwych akcji ratowniczych.

Sukces prezesa 
OSP Rudniki

Adam Jaruga z dyplomem podczas 
ogłoszenia wyników w Warszawie.

Czwarta lokata przypadła tym razem dru
hom z Kościelca. 

  Wszystkim  strażakom  bardzo  dzię
kuję. Podczas zawodów wykazaliście się 

umiejętnościami, 
które  są  bezcenne 
w  ratowaniu  ludz
kiego  życia.  Zawo
dy  to  nie  tylko 
dobra  zabawa,  ale 
również  trening  i 
sprawdzenie  się  w 
pracy  zespołowej 
pod  presją  czasu. 
Gratuluję  wszyst
kim  zespołom  – 
powiedział  wójt 
Paweł  Militowski. 
(PW)

Zmagania strażaków były podzielone na dwie 
konkurencje.
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Gmina  Rędziny  zorganizowała  w 
Kamieniołomie  Lipówka  II  Puchar 
Polski  Pumptrack  Battle  i    po  raz 
pierwszy  Dual Slalom Polish 4X Open 
pod  patronatem wójta  Pawła Militow
skiego.  Dzieci  i  dorośli  mieli  okazję 
uczestniczyć  oraz  sprawdzić  swoje 
umiejętności  w  kolarstwie  grawitacyj
nym. A to wszystko przy słonecznej po
godzie,  w  wyjątkowej  oprawie 
krajobrazowej,  przy dźwiękach dobrej 
muzy  i  zapachu  znakomitej  kawy  ser
wowanej przez Bike Cafe

Znamy  już  zatem  generalnych  zwy
cięzców  cyklu,  czyli  najlepszych  zawod
ników  obydwu  edycji  w  kategorii 
Pumptrack  rozegranych  zmodyfikowa
nym  przed  zawodami  torze  dualowo
pumptrackowym.  Wśród  chłopców  z 
roczników 2006 – 2009 pierwszy był To
biasz Szarek,  drugi    jego  brat Beniamin 
Szarek, trzeci  Borys Tajchman. W kate
gorii Chłopcy 20032005 zwyciężył Woj
ciech  Dendys,  drugi  był  Wściekly 
Byczek,  trzecią  lokatę  zdobył    Mikołaj 
Hupa.  Wśród  dziewcząt  z  roczników 
2003 –  2009  zwyciężyła Pola Motoszko, 
po niej mętę przekroczyła była Julia Mili
towska,  brąz  „zgarnęła”  natomiast  Maja 
Dendys Małecka. Jeśli chodzi o juniorów 
to najlepsi okazali się ex aequo  Filip Ra
wicki  i Miłosz Michta, drugi był Marceli 
Żychowski, trzecie miejsce zajął Mateusz 
Rathe. W kategorii Open  zwyciężył Bar
tosz Giemza, zanim nim uplasował się Ja
kub  Kantor  i  Oskar  Pianka. 
W Mastersach pierwszy był Jakub Durlik, 
drugi  Wojciech  Sikora,  trzeci    Maciej 
Kucbora. Wśród kobiet najlepsza okazała 
się Anna Domagała,  drugie miejsce zaję
ła  Inka Januła, a trzecie Natalia Budner.

A  teraz  zwycięzcy  drugiej  edycji  Pu
charu  Polski  Pumptrack Battle. W    kate
gorii  Dziewczynki  20032009  pierwsza 
była  Pola  Motoszko,  a  druga  na  metę 
przybyła  Maja  DendysMałecka.  Zwy
cięzcą wśród  chłopców 2006  –  2009  zo
stał  Tobi  Szarek,  przed  Brajanen 
Nowakiem  i  Jakubem  Kowalikiem,  a 
chłopców 2003 – 2005 Wściekły Byczek, 
przed  Wojciechem  Dendysem  oraz  Pio
trem  Sosnowskim.  Kategorię  WOMEN 

wygrała Inka Januła, po niej na metę wje
chała Anna  Domagała,  przed Aleksandrą 
Ziają. Spośród juniorów najlepiej wypadł 
Miłosz  Michta,  drugi  był  Filip  Rawicki, 
trzeci  Marceli  Żychowski.  W  katego
rii  Open  zwycięzcą  okazał  się  Bartosz 
Giemza,  drugi  był  na  mecie  Hubert  Po
smyk,  trzeci  Jakub  Kocjan.  Najlepszym 
„Mastersem” został Maciej Kucbora, dru
gi  był  Jakub Durlik,  a  trzeci Maciej Kli
mek.

Podobnie  jak  poprzednio,  rywalizacja 
na pumptracku okazała  się  świetną zaba
wą  dla  samych  zawodników  i  widzów 
oraz  wyjątkowym  sprawdzaniem  ludz
kich możliwości.

W  kamieniołomie  rywalizowano  też 
po raz pierwszy w konkurencji Dual Sla
lom  Polish  4X  Open  zorganizowanej 
wspólnie  z  Polish  4x  Open.  Na  nowo 
przygotowanej  trasie  biegnącej  z  tarasu 
widokowego kamieniołomu do mety usy
tuowanej  bezpośrednio  przy  torze  pump
track,  zawodnicy  ścigali  się  w  tej 
zapomnianej  już,  lecz  kultowej  odmianie 
kolarstwa  górskiego.  Wyznaczona 
po  stromym  zboczu  trasa  okazała  się 
wielkim  wyzwaniem  dla  zawodników. 
Znakomita, emocjonująca rywalizacja po
zostanie  w  pamięci.  Wśród  juniorów 
zwyciężył Filip Rawicki, przed Wiktorem 

Musialikiem  i  Bartkiem  Kuźmińskim. 
W  kategorii  Open  najlepszy  był  Hubert 
Posmyk,  drugi  Radek  Kajetaniak,  trzeci 
Daniel Oziębała. Na najwyższym stopniu 
podium  jeśli  chodzi  o  kategorię Masters, 
stanął  Maciej  Kucbora,  na  drugim  miej
scu  był  Maciej  Klimek,  a  trzecim  Piotr 

Szwedowski. Rywalizację kobiet wygrała 
Anna Domagała przed Aleksandrą Ziają.

Dodatkową  atrakcją  zawodów  były 
zmagania  na  stacjonarnych  rowerach 
ostrokołowych  goldsprint    organizowa
ne przez Carbon Sprints.

Głównym sponsorem wydarzenia była 
gmina Rędziny. Nagrody zostały ufundo
wane  przez  sklep  rowerowy  Bikemania 
oraz  firmę  Foog    znaną  polską  markę 
odzieży rowerowej.

www.redziny.pl

Pumptrack Battle – odsłona druga

Impreza znów przyciągnęła sporą liczbę sympatyków – starszych i młodszych.

Po raz pierwszy rywalizowano
w konkurencji

Dual Slalom Polish 4X Open.
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Gminny Ośrodek Kultury  i Funda
cja  Cemex wspólnie  podjęły  wyzwanie 
organizacji  imprezy  sportowej  skiero
wanej  szczególnie  do  mieszkańców 
gminy Rędziny – choć miło widzieć, że 
sympatycy  aktywności  sportowej  do
cierają i z innych okolic

Czy to pogodna złota jesień, czy miłe 
wspomnienia  z  poprzednich  edycji  ścią
gnęły  w  niedzielne  popołudnie  prawie 
setkę  miłośników  zdrowego  stylu  życia. 
Każdy  uczestnik  niezależnie  od  miejsca, 

www.redziny.pl

Marszobieg  rywalizowali starsi i młodsi
które zajął, przemierzając trasę, od
czuwał  satysfakcję,  że  pokonał  nie 
tylko  1800  metrów,  ale  i  własne 
ograniczenia. Nagroda – medal cze
kający  na  każdego    to  symbol,  że 
warto zatroszczyć się o własna kon
dycję.  Czasami  stanowi  podsumo
wanie  sezonu,  a  może  być 
inspiracją do podjęcia wyzwania w 
kolejnym roku.

Na  szczególne  wyróżnienie  za
służyli  zdobywcy  podium  w  kategorii 

uczniów  szkół  podsta
wowych  –  klasy  młod
sze  i  starsze,  a  także 
gimnazjum.  Nie  da  się 
ukryć,  że  szkołą,  która 
najaktywniej  odpowie
działa  na  zaproszenie 
była  SP  z  Konina. 
Uczniowie  zdobyli 
większość  pucharów  w 
swej kategorii. Nagrody 
indywidualne  to  rów
nież niewątpliwa zasłu
ga  animatorów  i 
opiekunów,  którzy  po

przez  sport  budują  wiarę  w  zwycięstwo 
młodego człowieka.

Co pozostało  –  poza  pamiątkową ko
szulką  i  30.  pucharami,  które  trafiły  do 
rąk  wytrwałych  biegaczy  –  spacerowi
czów  (Nordic)    po  tegorocznej  piątej 
edycji?  Oczywiście  zdjęcia  na  Facebo
oku,  informacje  o  zwycięzcach  na  po
szczególnych  miejscach  na  stronie 
www.gok.redziny.pl  i  satysfakcja,  że 
„chciało  się  chcieć”.  Do  zobaczenia  za 
rok  w  kamieniołomie  Lipówka,  bo  tam 
zawsze  jest  mikroatmosfera    sprzyjająca 
relaksowi  w  pięknych  okolicznościach 
przyrody.

W rywalizacji uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci.

Dyrektor GOK Jolanta Brzozowska – Ciura 
wręcza puchary najmłodszym uczestnikom.
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Dwa tygodnie po zawodach Pumptrack Battle Kamienio
łom Lipówka  znów gościł  sympatyków czynnej  jazdy na  ro
werze. Mowa o trzeciej i ostatniej w tym roku edycji imprezy 
Erowery Rock Rędziny,  organizowanej  przez  gminę  i  firmę 
erowery.pl

Chociaż wrzesień był raczej deszczowy, to w dzień zawodów 
aura  dopisała.  Imprezę  przeznaczona  była  dla  zwolenników 
czynnej jazdy na rowerze w wieku od 8 do ponad 70 lat. W prze
rwie  między  startami  dzieci,  a  dorosłymi,  swoje  akrobatyczne 
umiejętności na rowerze trialowym zaprezentował Piotr Bielak – 
jeden z najlepszych na świecie na tym polu. Na terenie nieczyn
nego kamieniołomu wytyczono dwie trasy w formie pętli o dłu

gości  od  300  m 
do  2  km.  Oprócz 
tryumfatorów 
wrześniowych 
zmagań,  wyłonio
no  również  naj
lepszych 
zawodników  i  za
wodniczki  z  całe
go cyklu. 

Wszyscy  mali 
uczestnicy  otrzy
mali  okoliczno

Jak  napisać  dobry  kryminał  i  to w 
dodatku taki, który rozśmieszy do  łez? 
Tego  i  innych  ciekawostek  z  życia  i 
twórczości młodej pisarki Olgi Rudnic
kiej  mogliśmy  się  dowiedzieć  13  paź
dziernika podczas  spotkania  z autorką 
 

Pani  Olga  oczarowała  uczestników 
spotkania,  a  jej  łatwość  nawiązywania 
kontaktu z czytelnikiem spowodowała, że 
spotkanie przebiegło w przesympatycznej 
atmosferze. 

Pisarka  wspominała  swój  debiut  lite
racki,  kiedy  to  nie  znając  realiów wyda
wania  książek,  wysłała  swój  rękopis  do 
samego  „szefa”  dużego  wydawnictwa  i 
dzięki temu jej pierwsza książka „Martwe 
jezioro”  ukazała  się  bardzo  szybko,  a  ją 
samą  dziewiętnastoletnią,  nieśmiałą 
dziewczynę  pochłonęła  machina  promo
cji.  W  zabawny  sposób  opowiadała  o 
swoim roztargnieniu i bogatej wyobraźni, 

która ułatwia pisanie, ale też utrudnia ży
cie,  o  swoich  pasjach  i  zainteresowa
niach.  Odkrywając  tajniki  twórczości, 
opowiadała,  skąd  się  wzięło  jej  zamiło
wanie do wątków kryminalnych  historia 
o  Babci    Buni,  wielbicielce  programów 
kryminalnych, wywołała salwy śmiechu. 

Autorka  pisze  kryminały,  ponieważ 
lubi się bać i choć chciałaby, żeby czytel
nicy  też  odczuwali 
choć lekki dreszczyk 
podczas  czytania  jej 
powieści, to wrodzo
ne  poczucie  humoru 
samo  przechodzi  na 
karty  jej  książek, 
udziela się ich boha
terom  i  dzięki  temu 
mamy  kryminalną 
komedię. A  ona  na
dal  marzy  o  napisa
niu  książki,  która 
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ściowe medale zaprojektowane specjalnie 
na tę imprezę w formie tzw. puzzla, dają

ce na koniec cyklu imprez ciekawą statuetkę inicjującą sporty ro
werowe.  Ponadto  do  wygrania  były  puchary:  wójta  gminy 
Rędziny,  erowery.pl,  Mazda  Klimczak  oraz  puchar  firmy  Ro
mont. Na 2018 rok planowane jest już kolejne rowerowanie z cy
klu Erowery Rock Rędziny. Nie powinno zabraknąć nowości.

 Pod kątem przyszłorocznych  zawodów  rozważamy  już np. 
wprowadzenie duathlonu – mówi wójt Paweł Militowski. (PW)

Wyniki

Open4

1. Bartolewski Wojciech – Scout Częstochowa

2. Bachniak Damian – www.erowery.pl Częstochowa

3. Pełka Zbigniew – Jura Bike Częstochowa

Open8

1. Karon Piotr  LKS Katolik Częstochowa Janów

2. Latek Mateusz  Janów

3.  Socha  Krzysztof  –  Dzikie  Borówki MTB  Squad  Często
chowa

Open12

1. Stępień Maciej – Victoria Helman Sport Team Częstocho
wa

2. Bartolewski Marcin – Scout Częstochowa

3. Bareła Michał – Jura Bike Częstochowa Radomsko

Cykl Erowery Rock Rędziny zakończony

Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką zmroziłaby krew w żyłach.

Spotkanie  autorskie  to  okazja  by  po
znać  osobiście  ulubioną  pisarkę,  poroz
mawiać, zrobić sobie pamiątkową fotkę  i 
otrzymać autograf. Wielbicieli twórczości 
pani Olgi nie trzeba zachęcać do przeczy
tania  kolejnych  książek,  a  tych,  którzy 
chcieliby  dopiero  rozpocząć  przygodę  z 
ich  bohaterami  zapraszamy  do  naszych 
bibliotek,  gdzie  znajdują  się  wszystkie 
pozycje Olgi Rudnickiej. (RP)

Uczestnicy spotkania razem z Olgą Rudnicką.

Uczestnicy mieli do pokonania dwie trasy 
o długości od 300 m do 2 km.
(fot. Jura Bike Częstochowa)
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GRAJ RAZEM Z NAMI !

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA PRZY OSP RĘDZINY

Szanowni Państwo!

Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  działająca  przy  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  w  Rędzinach  pragnie  zaprosić  do  współpracy 
wszystkie osoby z gm. Rędziny i okolic  bez względu na wiek, 
które są zainteresowane rozpoczęciem nauki gry na  intrumencie 
dętym. Zachęcamy do wstąpienia w nasze  szeregi  również oso

KOLOR  wielkość modułu
102 x 145 mmm (1/4 strony).....................60 zł
210 x145 mm (1/2 strony).......................120 zł
210 x 290 mm (pełna strona)...................240 zł

CZARNO  BIAŁE  wielkość modułu
58 x 87 mm (pion).....................................15 zł
87 x 58 mm (poziom)................................15 zł
1/2 strony...................................................60 zł
pełna strona.............................................120 zł

Reklama w Kurierze Rędzińskim
OGŁOSZENIA JEDNORAZOWE

by,  które  chcą  kontynuować  rozwój  swoich  umiejętności  mu
zycznych. 

Lubisz 
muzykę? 
Chcesz nauczyć 
się grać na instrumencie dętym? A może umiesz grać i chcesz 
rozwijać swoją pasję? Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP 
Rędziny  zaprasza  osoby  w  każdym  wieku  do  wstąpienia  w 
swoje szeregi. 

Kontakt: Krzysztof Gajowniczek  660 031 395




