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KURIER RĘDZIŃSKI

Grudzień to odpowiedni moment na 

podsumowanie tego, co wydarzyło się w 

ciągu  ostatnich  12  miesięcy.  I  o  takie 

podsumowanie  poprosiliśmy  wójta 

gminy  Rędziny  Pawła  Militowskiego. 

Wójt powiedział też co nieco o najważ

niejszych planach i wyzwaniach na rok 

kolejny

Kurier Rędziński: 2017 był dobrym 

rokiem dla gminy?

Paweł  Militowski:  Bardzo  dobrym. 

Uważam,  że  każdy  następny  jest  lepszy 

od poprzedniego. Każdy rok przynosi no

we wyzwania i nowe rzeczy do zrobienia. 

W  2017  udało  się  podpisać  umowy  na 

duże projekty unijne, które są już realizo

wane, a zakończą się w 2018. Przed nami 

kolejne  duże  inwestycje,  przede  wszyst

kim rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Karolinie, na którą otrzymamy 

pożyczkę  z  Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wod

nej w Katowicach. Warto  też  podkreślić, 

że  po  kilkunastu miesiącach  starań,  czy

nionych  z  mojej  i  gminy  strony,  Regio

nalny  Fundusz  Gospodarczy  S.A.  w 

Częstochowie zakupił ponad 50 hektarów 

gruntów w Kościelcu pod przyszłą giełdę 

rolno  –  spożywczą. To  da  nowe miejsca 

pracy  dla  mieszkańców  naszej  gminy 

oraz wpływy  z  podatków. Oczywiście w 

perspektywie  kilku  lat,  ponieważ  inwe

stycja wymaga czasu. 

KR: Największy sukces?

PM:  Fakt,  że  każdy  wniosek  o  dofi

nansowanie,  złożony  przez  nasz  urząd, 

został rozpatrzony pozytywnie. Mało któ

ra gmina może poszczycić się takim osią

gnięciem.  Oczywiście  jest  kilka 

złożonych  wniosków,  gdzie  czekamy 

jeszcze  na  decyzję,  ale  te,  których ocena 

już  się  zakończyła,  dały  nam  dofinanso

wania. Mam  na myśli  m.in.  budowę  ka

nalizacji  sanitarnej  w  Rudnikach  i 

Mariance  Rędzińskiej,  przebudowę  ul. 

Warszawskiej  w  Kościelcu,  rozbudowę 

„Każdy rok przynosi nowe wyzwania”
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w 

Rędzinach czy zakup nowych autobusów. 

Poza  tym  pozyskaliśmy  też  pieniądze  na 

wiele mniejszych zadań oświatowych np. 

doposażenie  szkół,  czy  tzw.  projektów 

miękkich. Naprawdę dużo się na tym po

lu dzieje. Łącznie na przestrzeni ostatnich 

trzech lat pozyskaliśmy ponad 16 mln zł. 

KR: Jest  coś,  czego nie udało  się w 

tym roku zrobić, a na czym mocno Pa

nu zależało?

PM: Nie  udało  nam  się  uzyskać  żad

nego  zapewnienia  w  sprawie  budowy 

dróg alternatywnych dla autostrady na te

renie  naszej  gminy.  Sukcesem  było  z 

pewnością  doprowadzenie  np.  do  wybu

dowania  oświetlenia  przy  Drodze  Krajo

wej  nr  91  w  Rędzinach  i  Rudnikach,  co 

również  służy  poprawie  bezpieczeństwa, 

ale  drogi  alternatywne  to  obecnie  w  tej 

materii  kluczowa  sprawa. Mam nadzieję, 

że w 2018 roku uda się coś w tej sprawie 

załatwić. Myślę,  że nikt  nie będzie w  tej 

walce  szczędził  słów,  ani  pism.  Najważ

niejsze,  żeby mieszkańcy chcieli  tu żyć  i 

czuli  się  tu bezpiecznie. Staramy się  jed

nak robić co możemy w ramach własnych 

środków.  Udzieliliśmy  pomocy  finanso

wej OSP Kościelec  na  zakup nożyc  i  in

nych  urządzeń  niezbędnych  w  akcjach 

ratowniczych  dotyczących  wypadków 

drogowych.  To  sprzęt  bardzo  potrzebny 

tej  jednostce,  która  często  interweniuje 

podczas zdarzeń na DK 1 i DK 91. W ten 

sposób również działamy na rzecz popra

wy bezpieczeństwa mieszkańców. 

KR: A czegoś Pan żałuje?

PM:  Tego,  że  doba  jest  za  krótka 

(śmiech).  Pracy  jest  dużo.  Często  jestem 

w  rozjazdach,  żeby  rozmawiać  i  przeko

nywać np. w celu uzyskania pomocy dla 

naszej  gminy.  Przynosi  to  pozytywny 

efekt, czego przykładem są choćby nowe 

autobusy,  które  wyróżniają  naszą  gminę 

w  skali  regionu,  a  nawet  całego  kraju. 

Dzięki  temu  gmina  jest  zauważalna,  nie 

tylko za to, że posiada własną komunika

cję autobusową, ale też za to jaką posiada 

tę komunikację – wygodną i nowoczesną. 

Czasu  jednak  i  tak  brakuje    żeby  być 

wszędzie  tam,  gdzie  bym  sobie  tego  ży

czył i rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, z 

którymi  uważam,  że  należy  rozmawiać 

dla  dobra  gminy.  Nierzadko  brakuje  też 

czasu na rozmowę z mieszkańcami, choć 

wiem, że to bardzo potrzebne. Kiedy tyl

ko mogę, to staram się to robić. Na szczę

ście pod moją nieobecność służą pomocą 

pracownicy urzędu i mój zastępca. 

KR: Największe wyzwania  na  2018 

rok?

PM:  Przede  wszystkim  dokończyć  w 

terminie  trwającą  już budowę kanalizacji 

sanitarnej i ruszyć z następną – na ul. Sta

lowej i Leśnej w Rudnikach – gdzie cze

kamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku 

o  dofinansowanie.  Dużym  wyzwaniem 

będzie  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków. 

Zaczynamy  szykować  się  do  ogłoszenia 

przetargu  na  wykonanie  robót  budowla

nych, które prawdopodobnie zakończą się 

w roku 2019. Będzie to już oczyszczalnia 

docelowa, która pozwoli na dalszą rozbu

dowę  sieci  kanalizacyjnej,  czyli  spełnie

nie  oczekiwań  wielu  mieszkańców. 

Kolejne  inwestycje  kanalizacyjne  będą 

jednak możliwe dopiero w  latach następ

nych,  po  oddaniu  do  użytku  znacznie 

większego obiektu oczyszczalni. 



strona 3

www.redziny.pl

Wyzwaniem jest też to, że sami narzu

ciliśmy  sobie  duże  tempo  realizacji  nie

których  projektów,  które  wykonujemy w 

tym samym czasie. Chodzi m.in. o rozbu

dowę szkoły „na górce”, z czym wiąże się 

kolejne  wyzwanie  –  żeby  od  września 

2018  roku  dzieci  mogły  już  uczęszczać 

do  nowego  przedszkola  na  ul.  Szkolnej. 

Wiadomo,  że  na  pogodę  nikt  nie  ma 

wpływu.  Inwestycja  powinna  się  zakoń

czyć  latem,  ale  nabór  do  przedszkola, 

które  pomieści  więcej  oddziałów  niż  to 

przy ul. Wolności, planujemy ogłosić  już 

w marcu. Przetarg na wykonanie wygrała 

firma,  która  wcześniej  wykonywała  mo

dernizację  budynku  Lotnika  Kościelec. 

Zrobiła  to  dobrze  i  rzetelnie, więc  liczy

my,  że  i w przypadku  rozbudowy  szkoły 

sprostają  naszym  oczekiwaniom  pod 

względem jakości  i  terminów. Uzyskamy 

nowe oblicze budynku, który jest jednym 

z  najstarszych  obiektów  publicznych  w 

naszej gminie. 

KR:  To  kolejna  inwestycja  w  tej 

placówce oświatowej. 

PM:W ostatnich latach dokonuje się w 

niej mnóstwo zmian. Był  już  remont  sali 

gimnastycznej, sceny i szatni, teraz mamy 

rozbudowę szkoły o przedszkole. To bar

dzo  dużo  dla  poprawy warunków kształ

cenia  i  bezpieczeństwa  dzieci,  które 

obecnie korzystają  z przedszkola  znajdu

jącego  się  w  bardzo  bliskim  sąsiedztwie 

ruchliwej drogi krajowej. Przy ul. Wolno

ści  brakuje  wystarczającej  liczby  miejsc 

parkingowych,  żeby  rodzice  mogli  spo

kojnie się zatrzymać i zaprowadzić dziec

ko do przedszkola, a otwarcie okna w tym 

budynku wiąże się z narażeniem na wiel

ki hałas. Poza tym przestrzeń w starej sie

dzibie  nie  daje  dzieciom pełnej  swobody 

ruchowej  i  wystarczających  możliwości 

rozwoju. 

KR:  Wiadomo  już  jaka  będzie 

przyszłość  dotychczasowej  siedziby? 

Kilka miesięcy temu mówił Pan o moż

liwości przeniesienia tam GOPS...

PM:  Taka  możliwość  nadal  istnieje, 

ale  pojawiło  się  też  ze  strony mieszkań

ców  sporo  zapytań  odnośnie  zorganizo

wania tu komisariatu policji. We wrześniu 

wysłaliśmy  w  tej  sprawie  pismo  do  Ko

mendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 

żeby  sprawdzić  czy  jest  zainteresowana 

uruchomieniem tutaj nowej jednostki. Na 

ostatniej sesji rady gminy – zgodnie z su

gestią  komendanta  miejskiego  policji  – 

radni  zajęli  oficjalne  stanowisko,  że 

chcieliby użyczyć budynek przy ul. Wol

ności pod komisariat. Czekamy na stano

wisko Komendy Wojewódzkiej  Policji w 

Katowicach, do której  będzie należał de

cydujący głos. 
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Zakończyły  się  prace  przy  wymia
nie 215 istniejących opraw oświetlenio
wych na oprawy typu LED. To projekt 
unijny,  który  był  realizowany  w  kilku 
miejscowościach  dzięki  pozyskanemu 
przez  urząd  gminy  dofinansowaniu  w 
wysokości blisko 240 tys. zł

Prace  realizowała  firma  ETEC  z  Ol
kusza kosztem prawie 368 tys. zł. 

 Przedmiotem projektu była moderni
zacja  oświetlenia  ulicznego  poprzez  wy
mianę  istniejących  215  opraw 
oświetleniowych na oprawy LED wraz  z 
niezbędnymi  pracami  towarzyszącymi, 
zapewniającymi  poprawne  działanie 

Wojewoda Śląski przyznał blisko 21 
tys.  zł  dofinansowania  z  budżetu  pań
stwa  na  doposażenie  gabinetów  profi
laktyki  zdrowotnej  w  szkołach 
podlegających naszej gminie

W  listopadzie  wójt  Paweł Militowski 
zawarł  w  tej  sprawie  umowę  z  Jolantą 
Pietrzak – Wolny, zastępcą dyrektora Wy
działu  Zdrowia  w  Urzędzie  Wojewódz
kim  w  Katowicach,  reprezentującą 
wojewodę  śląskiego.  Dofinansowanie 
wynosi  łącznie  20.760,20  zł  i  zostało 
gminie  Rędziny  przyznane  w  związku  z 
ustawą z 15 września 2017 roku o szcze
gólnych  rozwiązaniach  zapewniających 
poprawę  jakości  i  dostępności  świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

 Dzięki  środkom z budżetu państwa, 
nasze szkoły zostaną doposażone w: wagi 

oświetlenia  oraz  ze  względu  na  zły  stan 
techniczny  istniejącej  infrastruktury  (w 
tym: wymiana wysięgników,  zasilania)  – 
informuje Agnieszka Olszewska,  kierow
nik Referatu  Zamówień  Publicznych,  In
westycji,  Funduszy  Zewnętrznych  i 
Oświaty Urzędu Gminy Rędziny.

Nowe  pojawiły  się  w:  Kościelcu, 
Rudnikach, Rędzinach, Koninie i Marian
ce Rędzińskiej. Dzięki temu część ulic w 
tych  miejscowościach  jest  lepiej  oświe
tlonych. A  ponieważ  są  to  oprawy  ener
gooszczędne,  to  gmina  mniej  zapłaci  za 
prąd.  Oszczędza  także  na  korzystnej 
umowie  dotyczącej  zakupu  energii  elek
trycznej, zawartej ze zwycięzcą przetargu 
ogłoszonego przez firmę Voltra dla grupy 
zakupowej. I będzie również w kolejnych 
latach  w  ramach  nowej  umowy,  o  czym 
niedawno  informowaliśmy.  Wójt  Paweł 
Militowski  podkreśla,  że  właśnie  dzięki 
tym  oszczędnościom  gmina  może  inwe
stować  w  rozbudowę  sieci  oświetlenia 
ulicznego oraz wymieniać oprawy na no
wocześniejsze  i  zużywające  mniej  ener
gii. W efekcie w tej kadencji przybyło już 
ponad 130 lamp na ulicach: Dworcowej i 
Warszawskiej  w  Rudnikach,  Szkolnej, 
Brzozowej, Lipowej, Dębowej i Nowej w 

Rędzinach oraz przy Drodze Krajowej nr 
91 od urzędu gminy do wiaduktu w Rud
nikach. (PW)

Gdzie założono oprawy LED

Rędziny  –  61  sztuk    na  ulicach:  Ko
ściuszki, Wesołej i Mstowskiej

Rudniki  –  69  sztuk,  ulice:  boczna  od 
Wojska  Polskiego,  Ogrodowa,  Szkolna, 
Dworcowa,  Pocztowa,  Grzybowska,  Po
lna, Dolna,  Stawowa,  Słoneczna, Lipów
ka i Witosa

Kościelec  –  29  sztuk  na  ulicy  War
szawskiej

Konin – 42 sztuki, ulice: Szkolna, Ko
ścielna i Wapienna

Marianka  Rędzińska  –  14  sztuk  na 
ulicy Kwiatowej

medyczne  ze wzrostomierzem,  ciśnienio
mierze,  parawany,  stetoskopy,  stoliki  za
biegowe,  szafy  lekarskie,  biurka, 
apteczki,  kozetki,  tablice  do  badania 
wzroku  –  wymienia Agnieszka  Olszew
ska,  kierownik  Referatu  Zamówień  Pu
blicznych,  Inwestycji,  Funduszy 
Zewnętrznych  i Oświaty w Urzę
dzie Gminy Rędziny. 

Realizacja  nastąpi  do  końca 
bieżącego roku. (PW)

Dotacje  na  wyposażenie  w  po
szczególnych placówkach:

Zespół  Szkolno  –  Przedszkol
ny nr 1 w Rędzinach – 5.533 zł

Zespół  Szkolno  –  Przedszkol
ny nr 2 w Rędzinach – 3.709 zł

Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  w 
Rudnikach – 1.809,20 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ko
ścielcu – 5.025 zł

Szkoła  Podstawowa  w  Koninie  – 
4.676 zł

Jaśniej, nowocześniej i oszczędniej

Tak wyglądają nowe oprawy. 

Oprawy LED na ul. Grzybowskiej 
w Rudnikach.

Gmina doposaży gabinety w szkołach. Pomoże państwo

Najwięcej środków – 5.533 zł – zaplanowano na 
doposażenie gabinetu w ZSP nr 1 w Rędzinach.
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W  październiku  rozpoczęła  się 
przebudowa  wiekowej  już  sieci  wodo
ciągowej  na  ul.  Warszawskiej  w  Ko
ścielcu. Wiosną natomiast zrealizowana 
zostanie  tutaj  inwestycja  drogowa,  na 
którą gmina pozyskała unijne dofinan
sowanie

Inwestycja wodociągowa, wykonywa
na  przez  pracowników  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w Częstocho
wie,  obejmuje  odcinek  2282,5  m,  licząc 
razem  z  przyłączami.  Roboty  ruszyły  18 
października. Ich zakończenie planowane 
jest  na  przełomie marca  i  kwietnia  2018 
roku. W  najbliższych  tygodniach  można 
spodziewać  się  prac  bezpośrednio  doty

Ulice  Wesoła  i  Wodnica  w  Rudni
kach mają  już nową numerację, a nie
bawem  zyska  ją  również  ul. 
Konwaliowa w Rędzinach. Dzięki temu 
łatwiej  będzie  można  odnaleźć  kon
kretną posesję

To kolejny etap prostowania wprowa
dzonych  w  przeszłości  rozwiązań,  które 
okazały  się  kłopotliwe. A  takie  były  dla 
nieznających terenu oznaczenia literowe i 
numery nadane nie po kolei. Urząd posta
nowił  zająć  się  tym  problemem.  Dzięki 
temu  ulice Wodnica  i  Wesoła  w  Rudni
kach mają już całkiem nową, o wiele bar
dziej  przejrzystą  numerację,  niebawem 
natomiast  zyska  ją  też  m.in.  ul.  Konwa
liowa w Rędzinach.

czących  przyłączy  do  posesji  mieszkań
ców.  

  Przebudowy,  przepięcia  przyłączy 
będą prowadzone etapowo. Pierwszy etap 
obejmuje odcinek ok. 600 m do ul. Mada
lińskiej  –  informuje  Karolina  Kowalska, 
rzecznik prasowy PWiK w Częstochowie. 

Przedsiębiorstwo  zapowiedziało,  że 
uzgadnianie  terminów  z  odbiorcami  na
stąpi  po otrzymaniu  sprawozdań  z  badań 
szczelności wskazanego odcinka oraz ba
dań  fizykochemicznych  i  mikrobiolo
gicznych,  stwierdzających,  że  woda  z 
wodociągu jest zdatna do picia. 

Wymiana wodociągu jest bardzo waż
ną  inwestycją,  o  którą  zabiegał  wójt 
Paweł Militowski w PWiK, ze względu 
na  liczne  skargi mieszkańców w  spra
wie ciśnienia wody czy też jej mętnego 
koloru.  Ponadto  jej  realizacja  jest  ko
nieczna  w  kontekście  budowy  nowej 
oczyszczalni  ścieków,  gdyż  i  tam  jest 
potrzebna woda o właściwym ciśnieniu 
przewidzianym  do  prawidłowego  jej 
funkcjonowania.

Kiedy tylko wodociąg będzie gotowy, 
na  ul.  Warszawską  wejdą  pracownicy 

Na Warszawskiej przebudowują sieć 
wodociągową

Koniec numeracyjnego chaosu

Przebudowa wodociągu rozpoczęła się w 
październiku, a powinna zakończyć na 
przełomie marca i kwietnia 2018 roku.

  Mieszkańcy  zrozumieli  i  sami  za
wnioskowali  o  zmianę.  Numery,  które 
były nie po kolei  i w dodatku z oznacze
niem  literowym,  powodowały  znaczne 
utrudnienia szczególnie w momentach za
grożenia  życia  –  zwraca  uwagę 
wójt Paweł Militowski.  Dotych
czas  kilka  budynków,  mimo  że 
usytuowane były przy ul. Konwa
liowej,  to adresy miały od zupeł
nie  innej  ulicy,  co  było 
ogromnym problemem – dodaje.

Mowa np. o karetkach pogoto
wia,  których  kierowcy  często 
mieli  problem  z  odnalezieniem 
wskazanego adresu. 

 Wzięliśmy ciężar tych zmian 
na siebie, informując o nich wiele 
instytucji. Obecnie adresu nie za

mieszcza się w dowodzie osobistym więc 
zmiana  nie  powoduje  konieczności  wy
miany dokumentu – podkreśla wójt. 

Gmina służy pomocą i czeka na kolej
nych  zdeterminowanych  mieszkańców, 
którzy chcieliby uporządkować chaos nu
meracyjny na swojej ulicy.

firmy „Larix” z Lublińca, która na zlece
nie gminy przebuduje drogę w ciągu kilku 
tygodni.  Inwestycja drogowa będzie,  a w 
zasadzie  już  jest  (rozstrzygnięcie  przetar
gu nastąpiło latem) realizowana w formu
le  „zaprojektuj  i wybuduj”. Łączny koszt 
to 2,3 mln zł. 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 Pijawka, odwodnienie  i  re
gulacja rowów oraz perony przystankowe 
dla GZK Rędziny. Wójt Paweł Militowski 
podkreśla, że ciąg pieszojezdny  jest bar
dzo  istotny  z  punktu  widzenia  bezpie
czeństwa. Wykonanie  samego  chodnika  i 
ścieżki  rowerowej z odwodnieniem kosz
towałoby jednak niewiele mniej, a po wy
mianie  wodociągu  asfalt  i  tak  trzeba 
byłoby odbudować. 

 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. (PW)

Całkiem nową numerację nadano m.in. posesjom 
przy ul. Wesołej.
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Zakończyła  się  budowa  nowego  as
faltowego  odcinka  ul.  Cmentarnej  w 
Rędzinach,  zrealizowana  dzięki  dofi
nansowaniu  z  Funduszu  Ochrony 
Gruntów Rolnych. A w przyszłym roku 
przy  udziale  pieniędzy  z  tego  samego 
źródła, gmina planuje wyposażyć w as
faltową nawierzchnię ul. Zakładową w 
Koninie

Drogę  o  długości  990  m  w  kierunku 
Częstochowy (ul. Kresowa) i szerokości 4 
m  wybudowała  firma  „Domax”  z  Boro
nowa.  Nowy  asfalt  nie  sięgnął  granic 
gminy Rędziny z miastem – pozostaje do 
niej  jeszcze ok. 700 m polnej drogi. Dla
czego? Inwestycja realizowana była m.in. 

Trwają  roboty  w  ramach  jednej  z 
największych  i  najważniejszych  inwe
stycji w gminie Rędziny ostatnich lat – 
budowy  kanalizacji  sanitarnej  na  uli
cach:  Połanieckiej,  Srebrnej,  Prostej  i 
Kwiatowej  w  Mariance  Rędzińskiej 
oraz Wodnica i Willowej w Rudnikach. 
Gmina  pozyskała  na  ten  cel  ponad  3 
mln zł unijnego dofinansowania

Wykonawcą  prac  jest  firma  Insbud  z 
Tarnowa  –  zwycięzca  rozstrzygniętego 
latem  przetargu  nieograniczonego,  ogło
szonego  przez  urząd  gminy. Koszt  inwe
stycji,  która  powinna  być  ukończona 
latem 2018 roku, to nieco ponad 7 mln zł. 
Powstanie  sieć  sanitarna  grawitacyjna  i 
tłoczna  wraz  z  przyłączami  w  granicach 
pasa drogowego, a także m.in. dwie prze

dzięki pozyskanemu przez urząd dofinan
sowaniu  z  Funduszu  Ochrony  Gruntów 
Rolnych  na  drogi  dojazdowe  do  pół. A 
zasady są  takie, że za odcinki powyżej 1 
km  jest  mniej  punktów  konkurso
wych, więc gdyby gmina wystąpiła 
o dotację na prawie 1700 m, to mo
głaby jej nie otrzymać. W przyszło
ści  planuje  jednak  dociągnąć  asfalt 
aż do Częstochowy. 

Wykonanie  990  m  w  ramach 
trwającego  zadania  sprawiło,  że  ul. 
Cmentarna jest utwardzona w sumie 
na  odcinku  blisko  1900  m.  W  ra
mach tego samego zadania bowiem, 
gmina dodatkowo zleciła wykonaw
cy  położenie  nakładki  na  blisko 

100metrowym  fragmencie 
już  w  terenie  zabudowanym,  gdzie 
asfaltu nie było.

W  2018  roku  gmina  zamierza 
również  starać  się  kolejne  dofinan
sowanie  z  FOGR  –  tym  razem  na 
przebudowę  polnego  fragmentu  ul. 
Zakładowej  w  Koninie.  Część 
mieszkańców  pewnie  w  tym  mo
mencie  zastanawia  się o  co chodzi, 
zwracając  uwagę,  że  przecież 
wspomniana ulica asfalt już ma. 

  Wiele  osób  nie  zdaje  sobie 

sprawy,  że  ul. Zakładowa nie  kończy  się 
na  skrzyżowaniu  z  polną  drogą. Właśnie 
ta polna droga, biegnąca od torów kolejo
wych  do  ul.  Leśnej,  czyli  równolegle  do 

ul. Słonecznej,  to  również Zakładowa. O 
pieniądze na przebudowę jej nawierzchni 
na asfaltową chcemy wystąpić – wyjaśnia 
wójt Paweł Militowski. 

Jeżeli starania zakończą się sukcesem, 
będzie to trzecie dofinansowanie z FOGR 
przyznane na drogi w gminie Rędziny, po 
ul.  Cmentarnej  i  zmodernizowanej  przed 
rokiem  ul.  Sosnowej    w  Mariance  Rę
dzińskiej. Wszystkie urząd pozyskał w tej 
kadencji. (PW)

pompownie  wraz  z  infrastrukturą  towa
rzyszącą.  W  sumie  wybudowany  będzie 
kanał  sanitarny  grawitacyjny  o  długości 
prawie 6 km i 288 przyłączy. Wykonawca 
zaczął od robót przy ul. Wodnica koło to
rów kolejowych oraz na północ od tej uli
cy  wzdłuż  Pijawki,  w  rejonie  firmy 
Bauland  i  granicy Rudnik  z Kościelcem. 
Powstający  tu  rurociąg ma być włączony 
do  już  istniejącej  sieci  przy  drodze  po
wiatowej  ul. Wojska Polskiego i Wolno
ści.  Zgodnie  z  harmonogramem  w  tym 
roku  zrealizowany  będzie  kanał  grawita
cyjny na obszarze niezabudowanym m.in. 
właśnie przy ul. Wodnica. Większość prac 
zaplanowano  natomiast  dopiero  na  rok 
2018.  Jeśli  warunki  atmosferyczne  po
zwolą, to w styczniu wykonawca wejdzie 
na ul. Srebrną w Mariance Rędzińskiej. A 
po  zakończeniu  prac  kanalizacyjnych 

droga  zostanie  przebudowana,  ponieważ 
wspólny  wniosek  gminy  i  powiatu  czę
stochowskiego  złożony  do  Programu 
Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infra
struktury  Drogowej  znalazł  się  na  liście 
projektów  dofinansowanych  z  minister
stwa. (PW)

Ponad 1 km asfaltu więcej na Cmentarnej

Cmentarna przed budową.

Cmentarna z nakładką asfaltową.

W Rudnikach budują już kanalizację

Wykonawca zaczął od robót przy ul. 
Wodnica koło torów kolejowych oraz 
na północ od tej ulicy wzdłuż Pijawki, 

w rejonie firmy Bauland i granicy 
Rudnik z Kościelcem. 
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O wyłonieniu wykonawcy inwestycji 
pod  nazwą  „Rozbudowa  budynku  Ze
społu  SzkolnoPrzedszkolnego  nr  1 
przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z 
zakupem  wyposażenia”  informowali
śmy w lipcu. Chodzi jednak o realizację 
w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  a 
ponieważ    przygotowanie  niezbędnych 
dokumentów  musiało  potrwać,  to  na 
rozpoczęcie robót trzeba było poczekać

Wykonawcą  jest  konsorcjum  firm: 
F.U.H.  Dziedzicki  (lider)  z  Konopisk  i 
Agbud  z  Częstochowy  (partner).  Zobo
wiązał się on do przygotowania projektu, 
a  następnie  realizacji  robót  budowlanych 
za  łączną  kwotę  blisko  3,3  mln  zł.  Po 
stronie  gminy koszty będą  jednak  znacz
nie mniejsze,  ponieważ  pozyskała  na  ten 

cel ok. 2,5 mln zł unijnego dofinansowa
nia. Zakończenie robót planowane jest na 
31  lipca 2018. Oznacza  to, że  już na  rok 
szkolny  2018/2019  Gminne  Przedszkole 
im. Jana Brzechwy  obecnie wspólnie ze 
Szkołą  Podstawową  im.  Gustawa  Mor
cinka  tworzące  Zespół  Szkolno  –  Przed
szkolny  nr  1  w  Rędzinach    zostanie 
przeniesione z budynku przy ul. Wolności 
126 na ul. Szkolną 7. To właśnie w głów
nym budynku ZSP nr  1 dobudowana  zo
stanie część przedszkolna. 

 Chodzi  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie 
dzieci.  Przedszkole  jest  za  blisko  coraz 

Gmina  sfinansowała  zakup m.in. 
nożyc  hydraulicznych  i  rozpieraczy 
dla  jednostki  pożarniczej  z  Kościel
ca. Dzięki  temu strażacy będą mogli 
skuteczniej walczyć o zdrowie i życie 
uczestników  wypadków  samochodo
wych

O  dofinansowanie  na  ten  cel  OSP 
Kościelec  ubiegała  się  z  budżetu  pań
stwa.  W  związku  z  coraz  częstszymi 
interwencjami dotyczącymi wypadków 
drogowych    m.in.  na  trasie  szybkiego 
ruchu,  taki  sprzęt  ratowniczy  stał  się 
niezbędny. 

 Ale chociaż OSP Kościelec  inter
weniuje  na  dwóch  drogach  krajowych 
– nr 1  i  nr 91,  ratując  zdrowie  i  życie 
uczestnikom wypadków, to jej wniosek 
nie uzyskał aprobaty – mówi wójt Pa
weł Militowski.  Ponieważ taki sprzęt 
jest  strażakom bardzo  potrzebny,  gmi
na postanowiła pomóc  i w całości  sfi
nansowała  zakup.  Bezpieczeństwo 
mieszkańców  jest  najważniejsze  – 
podkreśla. 

W  listopadzie  urząd  gminy  roz
strzygnął przetarg na dostawę: agrega
tu  hydraulicznego,  nożyc 
hydraulicznych,  rozpieracza  ramienio
wego,  rozpieracza  kolumnowego  oraz 
dwóch  węży  hydraulicznych  COAX. 
Zwycięzca  postępowania  firma  Air 
Press  z  Opola  już  go  dostarczyła. 
Koszt  zakupu  to  prawie  75  tys.  zł. W 
sobotę  16  grudnia  w  strażnicy  OSP 
Kościelec odbyło się uroczyste przeka
zanie sprzętu. (PW)

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.

Dyrektor ZSP nr  1 Agnieszka Rydec
ka uważa, że rozbudowa przyniesie wiele 
korzyści m.in. ułatwi pracę i znacznie po
prawi warunki nauczania. 

  Łatwiej  będzie 
szkołą  zarządzać. 
Zdecydowanie  po
prawią  się  warunki 
lokalowe  dla  dzieci. 
Rozwiązany  zostanie 
problem  niewystar
czającej  liczby 
miejsc  w  przedszko
lu.  Będzie  nowocze
śnie,  estetycznie  i 
bezpiecznie  –  wy
mienia dyrektor. 

Inwestycja  obej
muje:  rozbudowę, 
przebudowę  i  zmianę 
sposobu  użytkowania 
budynku  SP  w  Rę
dzinach, budowę pla

cu 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 klatka schodowa od strony 
północnej, wymienione zostaną posadzki, 
część stolarki i docieplenia. Wybudowane 
będzie  pomieszczenie  hydroforni,  a  na 
zewnątrz  parking,  pochylnia  i  dojazd. 
Prace w terenie rozpoczęły się 23 listopa
da.  Wykonawca  zaprojektował  całość  w 
oparciu  o  koncepcję,  która  powstała  w 
2015  roku.  Roboty  zaczął  na  zewnątrz   
od budowy klatki schodowej. (PW)

Rozbudowa szkoły „na górce”

Wykonawca rozpoczął roboty na zewnątrz  od budowy 
klatki schodowej. 

Strażacy z Kościelca 
otrzymali nowy sprzęt

Strażacy z wójtem Pawłem 
Militowskim i nowo zakupionym 

sprzętem. 
OSP Kościelec
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Budynek  dworca  kolejowego  w 
Rudnikach od dłuższego czasu stoi pu
sty i niszczeje, a w najbliższej przyszło
ści może nawet w ogóle przestać istnieć. 
Władze  gminy  nie  chcą  do  tego  dopu
ścić, co więcej chciałyby przywrócić go 
do życia

Wójt  Paweł  Militowski  rozmawiał  w 
tej sprawie z przedstawicielami PKP pod

Ze środków funduszu sołeckiego so
łectwa  Rędziny  –  Osiedle  oraz  urzędu 
gminy  zagospodarowano  klomb  poło
żony  przy  ul.  Mickiewicza.  Żeby  jed
nak doszły do  skutku prace wykonane 
w ostatnich tygodniach, gmina musiała 
w pierwszej kolejności zlecić i sfinanso
wać  inne  m.in. usunąć stare drzewa i 
 przebudować linię energetyczną

Decyzję  o  przeznaczeniu  pienię
dzy na ten cel – prawie 5,3 tys. zł – 
mieszkańcy podjęli na wrześniowym 
zebraniu.  Było  to  możliwe,  ponie
waż  na  zadania  wcześniej  zaplano
wane  w  ramach  tegorocznego 
funduszu  sołeckiego,  nie  wykorzy
stano  pełnej  kwoty  przysługującej 
sołectwu Rędziny – Osiedle. 

  Zagospodarowanie  klombu 
znajdującego się w centrum sołectwa 
poprawi  wygląd  Osiedla  i  zwiększy 
ilość obszarów zielonych – czytamy 

droga  zostanie  przebudowana,  ponieważ 
wspólny  wniosek  gminy  i  powiatu  czę
stochowskiego  złożony  do  Programu 
Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infra
struktury  Drogowej  znalazł  się  na  liście 
projektów  dofinansowanych  z  minister
stwa. (PW)

czas  listopadowego  spotkania  Związku 
Gmin i Powiatów. Mowa była zarówno o 
lepszym  zabezpieczeniu  budynku,  jak  i 
poważniejszym  zainwestowaniu  w  ten 
obiekt.

 Z informacji, które uzyskaliśmy wy
nika, że PKP nie zamierzają dłużej utrzy
mywać dworca w Rudnikach i rozważają 
jego  wyburzenie  w  niedalekiej  przyszło
ści  –  mówi  wójt.    Tymczasem  wielu 

mieszkańców  życzyłoby  so
bie,  żeby  gmina  budynek 
przejęła i odnowiła. I właśnie 
takie starania podejmujemy – 
dodaje. 

Władze  samorządowe 
przymierzają się do realizacji 
projektu  rewitalizacyjnego, 
na  który  chciałyby  pozyskać 
środki  zewnętrzne.  Sprawa 
jest  na wstępnym  etapie,  ale 
nietrudno  przewidzieć,  że 
byłaby  to  kosztowna  inwe
stycja,  więc  bez  dofinanso
wania  bardzo  trudno  byłoby 
ją zrealizować. Zanim jednak 

urząd w ogóle przystąpi do projektowania 
i starań o pomoc finansową, musi stać się 
właścicielem  terenu,  obecnie  w  dalszym 
ciągu  należącego  do  kolei.  Rozmowy  w 
tej kwestii trwają. 

Dworzec w Rudnikach  od  dawna  nie 
funkcjonuje  jako  obiekt  obsługujący  pa
sażerów  pociągów.  Przez  jakiś  czas  – 
jeszcze kilka lat temu – niektóre pomiesz
czenia  były  wykorzystywane,  służąc  za 
lokale mieszkalne  lub miejsce prowadze
nia  działalności  gospodarczej.  Ostatnio 
niestety  stoi  już  całkowicie pusty  i  coraz 
bardziej niszczeje. (PW)

w  argumentacji  wniosku,  który  zyskał 
przychylność mieszkańców. 

Żeby teren zyskał całkiem nowe obli
cze,  trzeba było  jednak większych nakła
dów.  Obecnie  wykonane  prace  związane 
z  zagospodarowaniem  kosztowały  w  su
mie blisko 7,5 tys. zł, a brakujące ok. 2,2 
tys. zł dopłaciła gmina. Ale to nie wszyst
ko.

 Ten teren mógł być zagospodarowa
ny w  ten  sposób  tylko  dzięki  wcześniej
szym pracom zleconym i sfinansowanym 
przez  gminę.  Między  innymi  usunięto 
stare  wielokrotnie  przycinane  drzewa, 
których  gałęzie  sięgały  do  napowietrznej 
linii  energetycznej  –  zwraca  uwagę wójt 
Paweł  Militowski.    Zlikwidowano  słup 
energetyczny, a cała linia która przecinała 

wcześniej  skwerek  została 
przebudowana  i  zastąpiona 
linią kablowa. Zamontowano 
również  skrzynkę  elektrycz
ną, która w przyszłości przy
czyni  się  do  doświetlenia 
centralnie  wsadzonego  tam 
drzewa,  tworząc odpowiedni 
nastrój  w  okresie  świątecz
nym. Dopiero po wykonaniu 
tego  szeregu  prac,  skwerek 
mógł  być  zagospodarowany 
tak,  jak życzyli  sobie miesz
kańcy  osiedla  –  podkreśla. 
(PW)

Możliwa rewitalizacja dworca PKP

Budynek dworca może niebawem w ogóle przestać 
istnieć.

Żeby mógł być wykorzystany, trzeba 
przeprowadzić w nim kompleksowy 

remont.

Klomb w centrum osiedla został zagospodarowany
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Działająca  przy  osiedlowej  kotłow
ni hydrofornia nie była gruntownie re
montowana  od  wielu  lat. Aż  do  tego 
roku. Właśnie  zakończyła  się  jej  mo
dernizacja, obejmująca także zbiornik 
wody  pitnej  i  studnię  głębinową.  Do
szła do  skutku dzięki  dotacji  z  gminy 
w wysokości 185 tys. zł

Urządzenia  w  hydroforni  przez  lata 
były  jedynie  doraźnie  naprawiane  i 
uszczelniane.  Pompy  przeciekały, 
wszystko było skorodowane. W dodatku 
stare  urządzenia  zużywały  dużo  energii 
elektrycznej. 

 W 2012 roku kotłownia została wy
remontowana,  ale  w  pomieszczeniu,  w 
którym znajduje się hydrofornia nie zro

Pod  koniec  października  wójt  Pa
weł  Militowski  miał  okazję  opowie
dzieć  młodzieży  szkolnej  o 
funkcjonowaniu gminy  i  lokalnego  sa
morządu.  Słuchaczy  miał  niecodzien
nych,  ponieważ  oprócz  uczniów 
Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w 
Rudnikach,  do  rędzińskiego  urzędu 
zawitali  też  uczniowie  z  niemieckiego 
Bensheim

 Od  czasu  powołania  naszej  organi
zacji  przez  rządy  Polski  i  Niemiec  w 
1991 roku wsparliśmy finansowo projek
ty z udziałem ponad 2,7 miliona młodych 
ludzi  –  czytamy  na  stronie  internetowej 
 PolskoNiemieckiej  Współpracy  Mło
dzieży. 

To organizacja, która  inicjuje, wspie
ra merytorycznie, a nade wszystko dotuje 
różnorodne spotkania młodzieży polskiej 

W urzędzie gminy wprowadzone 

zostały  całkiem  nowe  wewnętrzne 

numery  telefonów,  są  też  nowe  nu

mery  poszczególnych  pokoi.  Zmia

ny  mają  na  celu  uporządkowanie  i 

ujednolicenie  numeracji  oraz  uła

twienie  mieszkańcom  dostępu  do 

pracowników  poszczególnych  refe

ratów.  Dlatego  oznaczenia  pokoi 

bezpośrednio  powiązano  z  numera

mi wewnętrznymi telefonów według 

zasady  np.  pokój  nr  1  – wew.  101, 

pokój nr 7 – wew 107, pokój nr 16 – 

wew  116  itd.  Poniżej  przedstawia

my  pełny  wykaz  aktualnych  nume

rów. (PW)

i  niemieckiej:  od  warsztatów  teatralnych 
poprzez wspólne obozy treningowe aż po 
projekty ekologiczne. I właśnie dzięki jej 
pomocy  ZSP  w  Rudnikach  od  kilku  już 
lat  współpracuje  z  jedną  ze  szkół  z  nie
mieckiego  miasta  Benshaim,  leżącego 
niedaleko  Frankfurtu  nad  Menem. 
Uczniowie  i  nauczyciele  obu  placówek 
odwiedzają się nawzajem. Rudniccy – jak 
powiedziała  nam  wicedyrektor  ZSP  Elż
bieta  Kowalczyk  –  gościła  w  Bensheim 
już  cztery  razy  (z  czego  raz  w  ramach 
projektu Comenius). 

 Współpraca z tą szkoła świetnie nam 
się  układa.  Poza  PolskoNiemiecką 
Współpracą Młodzieży finansowo wspie
rają  nas  w  tym  również  m.in.  rodzice  i 
gmina – mówi Elżbieta Kowalczyk. 

Ostatnio  niemiecka  młodzież  gościła 
u nas. Gospodarze  z Rudnik  zaplanowali 
dla  niej  m.in.  zwiedzanie  urzędu  gminy. 

Hydrofornia jak nowa

Młodzież gościła w urzędzie. Nie tylko polska

Uczniów przywitał wójt Paweł 
Militowski, który opowiedział im o 

gminie, funkcjonowaniu samorządu i 
urzędu, a także przekazał upominki.

Porządki w 
urzędzie

Przed modernizacją – nr 1  6

Po modernizacji – nr 7  12

biono  nic.  Była  w  opłakanym  stanie  – 
mówi wójt Paweł Militowski. 

Niezbędna  była  gruntowna  moderni
zacja, która do skutku doszła w tym roku. 
Prace  już  się  zakończyły.  Dzięki  dotacji 
w wysokości 185 tys. zł, udzielonej przez 
gminę  Zarządowi  Gospodarki  Mieszka
niowej  i  Komunalnej  w  Rędzinach,  hy
drofornia  wygląda  teraz  jak  nowa.  Jak 
nowa  też  funkcjonuje, ponieważ zastoso
wano  zupełnie  inną,  nowoczesną  techno
logię,  która  przyniesie  oszczędności  jeśli 
chodzi  o  koszty  zużycia  energii  elek
trycznej.  Modernizacja  objęła  ponadto 
zbiornik wody pitnej i studnię głębinową. 
(PW)

Uczniów  przywitał  wójt  Paweł  Militow
ski, który opowiedział im o gminie, funk
cjonowaniu  samorządu  i  urzędu.  A  na 
koniec przekazał upominki. Otrzymała  je 
nie  tylko  młodzież  z  Bensheim,  ale  i  z 
Rudnik. W sumie w urzędzie pojawiło się 
bowiem  53  polskich  i  niemieckich 
uczniów z nauczycielami. (PW)
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We  wrześniu  informowaliśmy,  że 
Ministerstwo  Infrastruktury  i  Budow
nictwa sfinansuje w 2018 roku budowę 
sygnalizacji  świetlnych  przy  czterech 
przejściach dla  pieszych na ul. Wolno
ści  w  Rędzinach,  czyli  Drodze  Krajo
wej nr 91. Władze gminy  i mieszkańcy 
są  jednak zgodni,  że dla poprawy bez
pieczeństwa  na  ruchliwej  „krajówce” 
trzeba  więcej  rozwiązań m.in.  przebu
dowy  głównego  skrzyżowania  w  Rud
nikach

Mowa o skrzyżowaniu DK 91 z dwo
ma  drogami  powiatowymi    ul. Dworco
wą  i  ul.  Mstowską.  Pisma  i  apele  w 
sprawie  poprawy  bezpieczeństwa  w  tym 
miejscu, gmina i dyrekcja Zespołu Szkol
no  –  Przedszkolnego  w 
Rudnikach,  skierowały 
 już do Generalnej Dyrek
cji Dróg Krajowych i Au
tostrad  wiosną. 
Argumentowali,  że  naj
lepszym  rozwiązaniem 
byłaby  przebudowa 
skrzyżowania  na  rondo, 
ewentualnie  wykonanie 
sygnalizacji świetlnej. 

  Z  informacji  rodzi
ców  i  policji  wiemy,  że 
na przejściu dla pieszych 
w  tym miejscu  dochodzi 
bardzo często do sytuacji 
zagrażających  zdrowiu  i 
życiu osób pieszych oraz 
podróżujących  samocho
dami  –  podkreślił Dawid 
Krzętowski,  dyrektor 
ZSP w Rudnikach.   Bu
dowa  obwodnicy  auto
stradowej  spowoduje  dodatkowe 
obciążenie tej drogi samochodami z gmin 
sąsiednich. W  sumie  ilość  pojazdów  po
ruszających  się  po  DK  91  może  zwięk
szyć  się  o ok.  30  tys.  dziennie –  zwrócił 
uwagę w piśmie wysłanym wiosną. 

Na  wrześniowym  zebraniu  sołeckim 
mieszkańcy  Rudnik  komentowali,  że 
skrzyżowanie przy  sali weselnej Castello 
jest nawet bardziej niebezpieczne niż te w 
Rędzinach,  które  ministerstwo  chce  wy
posażyć  w  sygnalizacje  świetlne. W  go

dzinach szczytu i nie tylko, bardzo trudno 
włączyć się do ruchu na ul. Warszawskiej 
i  Częstochowskiej  –  szczególnie  kierow
com skręcającym w lewo z dróg powiato
wych. 

Wójt Paweł Militowski już wtedy po
informował,  że  kilka  dni wcześniej  skie
rował  w  tej  sprawie  kolejną  pisemną 
prośbę  o  realizację  inwestycji    –  tym  ra
zem wprost do Ministerstwa Infrastruktu
ry  i  Budownictwa.  Przebudowę 
skrzyżowania  bowiem  zaplanowano,  ale 
pieniędzy na ten cel nie zabezpieczono. 

  W  mojej  ocenie  dopiero  wówczas 
sygnalizacje świetlne zaplanowane w Rę
dzinach  spełnią  swoje  przeznaczenie,  al
bowiem  pierwsze  zatory  i  miejsca 
częstych  kolizji  tworzą  się  właśnie  tam, 

gdzie DK 91 krzyżuje  się  z  drogami  po
wiatowymi – zaznaczył wójt.  Ze wzglę
dów  bezpieczeństwa  zasadna  będzie  też 
budowa  chodnika w Rudnikach  o  długo
ści 970 m – do granic z gminą Kłomnice 
– dodał.

W październiku  resort  otrzymał  z  na
szej  gminy  następne  pismo.  Paweł Mili
towski  ponowił  w  nim  prośbę  o 
inwestycję na skrzyżowaniu w Rudnikach 
oraz  budowę  chodnika,  którą  rozszerzył 
jednak także o budowę ścieżki rowerowej 

wzdłuż DK 91 na całej długości jej prze
biegu w granicach gminy Rędziny. 

  Duża  część  mieszkańców  gminy 
przemieszcza się po  jej  terytorium na ro
werach.  W  chwili  obecnej  osoby  te  w 
znacznej mierze zmuszone są korzystać z 
w/w  drogi,  co  już  dzisiaj  obarczone  jest 
dużym  ryzykiem  kolizji  z  poruszającymi 
się  nią  pojazdami  –  podkreślił  wójt.   
Uwzględnienie  w  planach  inwestycyj
nych  formułowanych przeze mnie postu
latów  nie  tylko  pozwoli  uniknąć 
większości  negatywnych  skutków  budo
wy A1, ale również wzmocni w obywate
lach  poczucie  podmiotowości  i  roli 
partnera  dla władz publicznych –  stwier
dził Paweł Militowski. 

Przy  okazji  wójt  ponownie  zwrócił 
uwagę  na  koniecz
ność  wybudowania 
dróg alternatywnych

na  terenie gminy 
wobec  powstającej 
autostrady.  Zaprosił 
też  przedstawiciela 
ministerstwa na spo
tkanie  z  mieszkań
cami – w ustalonym 
wcześniej  terminie. 
Lokalne  władze  sa
morządowe  czekają 
na  odpowiedź  ze 
strony resortu. Przy
pominają  ponadto, 
że  same  już  zaanga
żowały własne środ
ki  finansowe  w 
poprawę  bezpie
czeństwa na DK 91, 
choć droga nie nale
ży  do gminy. Mowa 

m.in.  o wykonaniu oświetlenia ulicznego 
w Rędzinach i Rudnikach. 

 W  październiku  otrzymałem  telefon 
z GDDKiA   z pytaniem, w którym miej
scu  widzielibyśmy  drogi  alternatywne  i 
czy możemy wskazać je na naszym planie 
zagospodarowania  przestrzennego.  Nie 
przyszła  żadna  informacja,  ale  jednak 
ktoś  się  sprawą  zainteresował.  Z  jakim 
skutkiem?  Może się dowiemy wkrótce – 
powiedział wójt Militowski. (PW)

Walka o rondo, chodnik i ścieżkę rowerową

Główne skrzyżowanie w Rudnikach należy do najniebezpieczniejszych 
w gminie.
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W  dniach  1  –3  grudnia,  podobnie 
jak w całym kraju, prowadzona była w 
naszej  gminie  zbiórka  żywności  pod 
patronatem Banku Żywności. Wolonta
riusze  kwestowali  w  sklepach  „Dino” 
(Rudniki) i „ABC” (Rędziny – Osiedle). 
Zebrane  produkty  przekazano  już  po
trzebującym mieszkańcom naszej  gmi
ny

www.redziny.pl

8  listopada  w  Kościelcu  odbyła  się 
doroczna  gminna  uroczystość  jubile
uszy małżeńskich, przygotowana z my
ślą  o  parach  małżeńskich 
posiadających  najdłuższy  staż. W  uro
czystościach  zorganizowanych 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Rędzi
nach wzięły udział pary obchodzące 40 
i  i  45lecie  zawarcia małżeństwa, Złote 
Gody,  a  także  pary  świętujące  55.,  60. 
i  65.  rocznicę  zawarcia  związku  mał
żeńskiego

Uroczyste  obchody  rozpoczęła  msza 
święta w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny  Różańcowej  w  Kościelcu  odpra
wiona  przez  ks.  proboszcza Władysława 
Walczaka.  W  trakcie  mszy  nastąpiło 
wzruszające odnowienie ślubów przez ju
bilatów.  Po  nabożeństwie  zaproszeni  go
ście  udali  się  do  remizy  OSP 
w Kościelcu, gdzie nastąpiło oficjalne po
witanie Jubilatów przez wójta gminy Rę
dziny Pawła Militowskiego. Uroczystości 
zainaugurowało  „Sto  lat”  zagrane 

na  cześć  jubilatów 
przez  orkiestrę  dętą 
i  uroczysty  toast. 
Następnie wysłucha
li oni krótkiego kon
certu 
przygotowanego 
przez  młodych  mu
zyków  specjalnie 
na  tą  okazję. W dal
szej  części  uroczy
stości  otrzymali 
okolicznościowe  dy
plomy  i  upominki. 
Małżonkowie,  któ
rzy  w  2017  roku 
świętowali  50.  rocz

Jubileusze małżeńskie

Ponad 487 kg żywności dla potrzebujących

Wójt i pracownicy GOPS.

Podobnie  jak  w  przypadku  poprzed
nich  edycji,  organizacją  zajął  się  Paweł 
Poliszewski  przy  wsparciu  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Gminnego 
Ośrodka  Kultury,  szkół  i  władz  gminy 
Rędziny.  W  akcję  zaangażowało  się  ok. 
40 uczniów gminnych placówek oświato
wych, a także m.in. działacze i zawodnicy 
GKS Unii Rędziny, którzy kwestowali w 
„Dino”  i  „ABC”.  Wynik  trzydniowej 
zbiórki  to  przeszło  487  kg  różnych  pro
duktów  żywnościowych,  które  trafiły  do 
najbardziej  potrzebujących mieszkańców. 
Część z nich – zarówno rodzin,  jak  i po
jedynczych  osób  –  odebrała  paczki  pod
czas  krótkiej  uroczystości,  która  odbyła 
się 5 grudnia na sali widowiskowej GOK, 
część  paczek  natomiast  rozwieziono.  W 
ośrodku  kultury  wójt  Paweł  Militowski 
oraz  Barbara  Gołda  –  kierownik  GOPS 
wraz z pracownikami ośrodka, przekazali 

je grupie mieszkańców z najlepszymi ży
czeniami bożonarodzeniowymi. 

  To  kilogramy  serca  i  miłości  –  po
wiedział wójt.  Mnóstwo osób zaangażo
wało  się  w  tę  akcję,  żeby  umilić  wam 
święta.  Życzę wam wszystkim  zdrowia  i 
żeby  te  podarunki  zapewniły  wam  rado
sne święta – podkreślił. (PW)

Paczki odebrały zarówno rodziny,
jak i pojedyncze osoby.

nicę zawarcia  związku,  zostali odznacze
ni  Medalami  Za  Długoletnie  Pożycie 
Małżeńskie  przyznawanymi  przez  Prezy
denta RP. W jego imieniu medale wręczył 
wójt Paweł Militowski. Dyplomy, kwiaty 
i  upominki  przekazali  natomiast  jubila
tom zastępca wójta Mariusz Spiechowicz 
oraz  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Rędzinach  Anna  MorońMielczarek. 
Muzycznym  przerywnikiem  w  trakcie 
uroczystości  był  występ  zespołu  Koście
lanki,  które  zaprezentowały  wiązankę 
pieśni  ludowych.  Panie  przygotowały 
także poczęstunek dla zaproszonych gości 
oraz wspaniały  tort  dla  jubilatów.  Po  za
kończeniu  oficjalnej  części  uroczystości, 
dla najwytrwalszych uczestników przewi
dziano zabawę taneczną przy akompania
mencie zespołu muzycznego New Joker.Jubilaci z przedstawicielami władz gminy i kierownictwem 

USC.

Wójt Paweł Militowski wręcza medale 
nadane przez Prezydenta RP. 
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Paweł  Poliszewski  to  nauczyciel  i 
 wicedyrektor  Zespołu  Szkół  Samocho
dowo    Budowlanych  w  Częstochowie. 
To również działacz społeczny m.in. or
ganizator  zbiórek  żywności  pod  patro
natem  Banku  Żywności  oraz  akcji 
krwiodawstwa,  także  w  naszej  gminie. 
Właśnie na ten temat, choć nie tylko, z 
nim rozmawialiśmy

Kiedy  rozpoczął  Pan  działalność 
społeczną?

Paweł  Poliszewski:  Początki  sięgają 
lat  szkolnych,  a w  dorosłym  życiu  to  od 
1999  roku,  kiedy  powołano 
mnie na funkcję społecznego 
kuratora sądowego i nieprze
rwanie  tę  funkcję  pełnię. W 
swej    pracy  kuratorskiej  po
magam  rodzinom  oddziału
jąc 
profilaktycznoresocjaliza
cyjne,  oraz  opiekuńczowy
chowawczo. Poza  tym przez 
cztery  lata  byłem  radnym 
dzielnicy Trzech Wieszczów 
w Częstochowie,  stąd  zresz
tą  pochodzę.  W  2012  roku 
nawiązałem  współpracę  z 
częstochowskim  oddziałem 
Banku Żywności  –  zapropo
nowałem  siebie  do  roli  wo
lontariusza  i  jednocześnie  organizatora 
zbiórek  żywności.  Zacząłem  to  robić  w 
Mstowie,  najpierw  w  jednym  punkcie 
handlowym. Projekt  spotkał  się  z  dużym 
zainteresowaniem  lokalnej  społeczności  i 
pozytywnym odzewem. Zbiórki  odbywa
ją się trzy razy w roku: przed Wielkanocą, 
we  wrześniu  akcja  „Podziel  się  posił
kiem” oraz przed Bożym Narodzeniem. 

W  2015  roku  postanowił  Pan  roz
szerzyć  organizowaną  przez  siebie  ak
cję o gminę Rędziny...

PP:  Tak.  Początkowo  również  odby
wała się w sklepie ”ABC” na rędzińskim 
osiedlu. Później otwarto w Rudnikach du
ży market  „Dino”  i  od  drugiej  zbiórki w 
tej  gminie  kwestujemy  również  tam. Nie 
byłoby  to możliwe  bez moich współpra
cowników  –  wolontariuszy  :  młodzieży 

szkolnej, studentów osób pracujących za
wodowo.  Podziękowania  za  szczególne 
zaangażowanie  należą  się  również:  dy
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rę
dzinach  Jolancie  Brzozowskiej    Ciurze, 
prezesowi klubu sportowego Unia Rędzi
ny Pawłowi Rybakowi, dyrektorom szkół, 
nauczycielom,  kierownik  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rędzi
nach  Barbarze  Gołdzie  i  pracownikom 
socjalnym  oraz  wójtom  gminy  Pawłowi 
Militowskiemu  i Mariuszowi  Spiechowi
czowi,  którzy  dali  projektowi  zielone 
światło  i  pomogli  w  jego  realizacji.  Co 
szczególnie  warte  podkreślenia,  mieli 

świetny  pomysł,  aby  podczas    podsumo
wania  zbiórki,  gdy  rozdaję  pamiątkowe 
dyplomy, w GOKu ufundować duży tort, 
kawę i herbatę.

Dlaczego wybór padł akurat na Rę
dziny?

PP:  To  wyszło  dość  przypadkowo. 
Robiłem zbiórkę w Mstowie i w końcu po 
sąsiedzku  poszło  też  na  Rędziny,  w  któ
rych mam wielu znajomych. Rozmawiali
śmy  i  od  słowa  do  słowa  rozmowy 
przerodziły się w działania. Na podstawie 
dotychczasowej  doświadczeń    stwier
dzam,  że w Rędzinach  jest  dobry  klimat 
do rozwoju wolontariatu. 

Jest Pan zadowolony z wyników do
tychczasowych  zbiórek?  Zarówno  pod 
kątem  zainteresowania,  jak  i  ilości  ze

branych projektów.

PP: Jedną z najważniejszych cech wo
lontariatu  jest  oddziaływanie  na  społe
czeństwo.  Każda  akcja  jest  sukcesem  i 
wydarzeniem.  Skala  bywa  bardzo  różna. 
Tu nie chodzi o to, że jeśli zbierze się du
żo to jest super, a jak mniej to jest gorzej. 
Dziękujmy za każdy najmniejszy produkt 
przekazany  podczas  zbiórki.  Ważne  jest 
zaangażowanie  i  zrozumienie  potrzeby 
pomocy  osobom  najbardziej  potrzebują
cym mieszkańcom naszych miejscowości. 
Wielokrotnie  małe  dzieci  przy  udziale 
swoich opiekunów do koszyka dokładają 
np. batony i inne słodkości, osoby starsze, 
którym się nie przelewa  darują produkty. 
Cieszę  się,  że  jest  zainteresowanie  ze 
strony  darczyńców,  którzy czują potrze

bę  wspierania  zbiórki  i 
dzielenia  się  żywnością. 
Według  badań  psycholo
gicznych,    pomagając  in
nym    stajemy    się 
 zdrowsi  i dłużej żyjemy – 
czyli  pomagając    innym, 
 pomagamy sobie. 

W  Rędzinach  zorga
nizował  Pan    również 
akcje  krwiodawstwa. 
Planuje Pan kolejne?

PP:  Dotychczas  były 
dwie  akcje.  Odzew  był 
umiarkowany.  Chętnych 
nie  było  wielu,  tak  liczy
łem.  Akurat  tak  się  nie

szczęśliwie  zbiegło,  że  ci    mieszkańcy 
gminy  Rędziny  którzy  regularnie  oddają 
krew,  chwilę  wcześniej  już  zrobili  to 
gdzie  indziej i po prostu nie mogli. Część 
 znajomych  która  się  deklarowała  prze
chodziła  infekcje  i  się  nie  odliczyli.  W 
najbliższym czasie nie planuję, ponieważ 
zajmują mnie  różne  inne  projekty,  ale w 
przyszłości mogę do tego powrócić. 

Właśnie.  Podjął  Pan  się  w  dużego 
przedsięwzięcia, jakim jest budowa po
mnika  dla  najwybitniejszego  polskiego 
pięściarza, urodzonego w Częstochowie 
Jerzego  Kuleja.  Jako  pomysłodawca 
Przewodniczy Pan Społecznemu Komi
tetowi  w  którym  jest  wiele  osobistości 
Proszę powiedzieć na  jakim etapie  jest 
ta inicjatywa?

PP: Społeczny Komitet zawiązał się w 

„Dziękujemy za każdy najmniejszy 
produkt”

Paweł Poliszewski (drugi z prawej) z wolontariuszami podczas 
jednej ze zbiórek żywności.
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Gminny  Klub  Sportowy  Unia  Rę
dziny powstał w 1997 roku, więc w tym 
roku mija  20  lat  jego  funkcjonowania. 
Właśnie  z  tej  okazji w Hali  Sportowej 
w  Rędzinach  odbył  się  w  listopadzie 
specjalny  turniej  halowej  piłki  nożnej, 
połączony z jubileuszową uroczystością

Na  gali  jubileuszowej  –  obok  m.in. 
aktualnych  i byłych działaczy klubu oraz 
zawodników i kibiców – pojawili się zna
mienici  goście,  jak  np. wójt  Paweł Mili
towski,  jego  zastępca  Mariusz 
Spiechowicz czy gminni  radni na czele z 

przewodniczącym  Maciejem  Mrozem. 
Zarząd Unii dziękował za zaangażowanie 
w  działalność  klubu,  goście  składali  ży
czenia  i wręczali upominki. Nie zabrakło 
rocznicowego tortu. 

 Wyrażamy  wdzięczność  za  przyby
cie:  dostojnym  gościom,  byłym  i  obec
nym działaczom,  trenerom, zawodnikom, 
sponsorom,  sympatykom  i kibicom – za
komunikował  na  swoim  profilu  facebo
okowym  zarząd  klubu.    Nasz  jubileusz 
był okazją do spotkań, wspomnień i pod
sumowań. Był to również czas podzięko
wań.  Dziękujemy  wszystkim  za  okazaną 
sympatię, gratulacje  i  życzenia. Ma
my nadzieję  na dalszą współpracę  z 
Państwem.  Jeszcze  raz  dziękujemy 
za przybycie  i  to,   że  jesteście z na
mi. „20 lat trwamy w tym, co kocha
my”  podkreślił.

W Halowym Turnieju Piłki Noż
nej zorganizowanym z okazji  jubile
uszu, wystąpiło osiem drużyn. 

Unia  Rędziny  okazała  się  mało 
gościnna – oczywiście jeśli chodzi o 
rywalizację sportową. W meczu fina
łowym  pokonała  sędziów  z  OKS 
Częstochowa. Trzecia lokata przypa

dła Piastowi Przyrów. Ponadto  z  freesty
lowym pokazem wystąpiła mistrzyni Pol
ski Kalina Matysiak. 

GKS Unia Rędziny został założony w 
1997 roku przez: Jana Polewiaka, Bogda
na Meresińskiego, Andrzeja Kosińskiego, 
Bogdana  Dzionka,  Pawła  Błaszczyka, 
Edwarda  Nowaka,  Ryszarda  Nocunia  i 
Jana Jędrasiaka. 

  Uznali,  że  taki  klub  jest  w  Rędzi
nach  potrzebny,  ponieważ  jest  tu  dużo 
młodzieży, która nie ma gdzie grać – po
wiedział prezes Unii Paweł Rybak w wy
wiadzie dla portalu www.czpilka.pl .

Pierwsza drużyna, początkowo złożo
na  wyłącznie  z  miejscowych  zawodni
ków,  rozpoczęła  zmagania  od  najniższej 
klasy  rozgrywkowej  czyli B  –  klasy.  Już 
w pierwszym sezonie awansowała jednak 
do A – klasy. W 10. rocznicę działalności, 
klub  awansował do  ligi  okręgowej,  a  za
raz  potem  do  IV  ligi,  w  której  występo
wał  przez  cztery  sezony.  Obecnie  Unia 
występuje w A – klasie i po 13 kolejkach 
sezonu  2017/2018  zajmuje  5.  miejsce  w 
tabeli z dorobkiem 23 punktów. (PW)

Końcowa  kolejność  Halowego  Tur
nieju Piłki Nożnej z okazji 20lecia

1. Unia I Rędziny

2. OKS Częstochowa

3. Piast Przyrów

4. Unia II Rędziny

5. Warta Mstów

6. Ajaks Częstochowa

7. Old Boys Rędziny

8. Grom Miedźno

www.redziny.pl

końcu  kwietniu  br.  jego  celem  jest  upa
miętnienie Jerzego Kuleja pomnikiem. W 
skład Komitetu wchodzą  członkowie  ho
norowi  m.in.  Andrzej  Supron  olimpij
czyk, Zbigniew Buczkowski aktor, Marek 
Cieślak  żużlowiec  trener, Marek  Piwow
ski  reżyser.,  Jerzy  Rybicki  pięściarz, 
mistrz  olimpijski.  W  minionym  miesią
cach  wśród  wielu  propozycji  Komitet 
szukał  odpowiednich  lokalizacji  (3)  na 
pomnik.  Zgodnie  z  moją  propozycją 
 podczas sondy przeprowadzonej w lokal
nym  mediach,  większość  mieszkańców 
wskazała  miejsce,  która  w  ich  odczuciu 
jest  najbardziej  właściwa,  czyli  styk  ul. 
Piłsudskiego z I Aleją NMP. Jest tam tzw. 
wyspa przy sygnalizacji  świetlnej. Mamy 
już  do  tego  miejsca    pozytywne  opinie 
Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Częstocho
wie  oraz  Wojewódzkiego  Konserwatora 
Zabytków w Katowicach. Złożyliśmy już 
projekt pomnika przekazany przez najwy
bitniejszego częstochowskiego artystę Je
rzego  Kędziorę. W  najbliższym  terminie 
wystąpimy do Rady Miasta Częstochowy, 
żeby  podjęła  stosowną  uchwałę  zatwier
dzającą  lokalizację  pomnika.  Jesteśmy w 
trakcie  rejestracji  Stowarzyszenie  Pamię
ci Jerzego Kuleja w Częstochowie,  które 
będzie zbierać środki na ten cel. Szukamy 
darczyńców,  osoby  fizyczne,  instytucje, 
firmy,  które  będą  chciały  dołożyć  swoją 
cegiełkę. Planujemy spory obiekt ok. 3 m 
–  monument  przedstawiający  sylwetkę 
pięściarza w charakterystycznej  pozie  na 
podium    będzie  ukazywał  największe 
sukcesy w karierze  Jerzego Kuleja,  czyli 
dwa  złote  medale  olimpijskie  z  Tokio 
1964 i Meksyk 1968 r. Wierzę, że pomnik 
Kuleja na  stałe  zapisze  się w krajobrazie 
miasta i będzie atrakcją turystyczną.

Jak znajduje Pan czas na te wszyst
kie  inicjatywy?  Trochę  się  tego  uzbie
rało (śmiech). 

PP:  Udało  mi  się  zgromadzić  wokół 
 siebie fantastycznych ludzi przez co praca 
społeczna  daje  dużo  satysfakcji.  Na  co 
dzień  tego  czasu  trochę  brakuje,  ale 
wszyscy mamy go tyle samo, więc jest to 
kwestia  organizacji.  Dlatego  staram  się 
krócej spać (śmiech). 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Wiewióra

Unii stuknęła 20tka

Radni gminni życzą zarządowi klubu 
wielu sukcesów.

Gratulacje i nagrody
dla najlepszych
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W  sobotę  2  grudnia  w  Hali  Sportowej  w  Rędzinach 
Gminny Ośrodek Kultury świętował 20 – lecie swojego funk
cjonowania, a Gminna Biblioteka  jubileusz 70 –  lecia  istnie
nia.  Uroczystość,  podczas  której  zaprezentowała  swoje 
talenty m.in. młodzież uczęszczającą na zajęcia artystyczne w 
ośrodku, stała się  też okazją do wręczenia tytułu Honorowe
go Obywatela Gminy Arturowi Barcisiowi

Do Hali Sportowej przy ul. Działkowiczów przybyło kilkuset 
gości  m.in.:  przedstawicieli  władz  różnego  szczebla,  pracowni
ków zaprzyjaźnionych ośrodków kultury, bibliotek, jednostek or
ganizacyjnych  oraz  mieszkańców.  Na  wstępie  mieli  okazję 
obejrzeć wspominkowy film prezentujący w skrócie działalność i 
osiągnięcia  GOK  oraz  rędzińskiej  biblioteki  od  momentu  po
wstania po dzień dzisiejszy. Ta druga, założona w 1948 roku, dy
rektorów miała w przeszłości kilku, natomiast o 50  lat młodszy 

ośrodek  (obecnie  podlega  pod  niego  biblioteka,  która  nie  ma 
osobnego  kierownictwa)  tylko  jednego  –  Jolantę Brzozowską  – 
Ciurę, nieprzerwanie kierującą tą jednostką od samego początku.

 Mogę z dumą stwierdzić, że z każdego działania pozostały 
nie tylko zdjęcia, ale również umiejętności i wspomnienia – po
wiedziała Jolanta Brzozowska  Ciura.

Tego dnia dyrektor prawie nie schodziła ze sceny. Witała na 
niej gości, dziękowała instruktorom, którzy pracują i w poprzed
nich  latach  pracowali w GOK,  samorządowcom  i  lokalnym  fir
mom  za  okazaną  pomoc  oraz  zespołom  z  ośrodkiem 
współpracującym. Wreszcie  sama  przyjmowała  podziękowania, 
gratulacje  i odznaczenia. Wraz z  reprezentującą Gminną Biblio
tekę Renatą Pindral odebrała Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Wo
jewództwa  Śląskiego”,  wręczoną  przez  przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka i radnego 
wojewódzkiego  Stanisława Dzwonnika. Wójt  Paweł Militowski 
przekazał z kolei miłą informację o uhonorowaniu pani dyrektor 

Okrągłe jubileusze GOK i Gminnej Biblioteki

Artur Barciś Honorowym Obywatelem Gminy Rędziny.

Przewodniczący sejmiku województwa wręcza odznaczenia 
dla dyrektor GOK i Gminnej Biblioteki.

Wyróżnienie ze strony władz gminy spotkało także mamę 
Artura Barcisia.

Pracownicy GOK z życzeniami i gratulacjami dla dyrektor 
Jolanty Brzozowskiej – Ciury.
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Odznaką  „Zasłużony  dla  Kultury  Pol
skiej”,  nadaną  przez  Ministra  Kultury  i 
Dziedzictwa Narodowego.

 Jak widzieliśmy na filmie, tych 
działań było sporo – przyznał wójt. 
 GOK  i biblioteka  to dobrze  funk
cjonujący zespół, złożony z pracow
ników oddanych  i  zaangażowanych 
w  swoją  pracę. To  jeden  z  najważ
niejszych  fundamentów  lokalnej 
społeczności – podkreślił Paweł Mi
litowski,  dodając,  że  jego  marze
niem  jest,  żeby  ośrodek  w  końcu 
otrzymał  siedzibę  na  miarę  XXI 
wieku.

Wszystkim przybyłym organiza
torzy zapewnili moc atrakcji. Zade
monstrować  swoje  talenty 
artystyczne mieli  okazję  uczestnicy 
zajęć  odbywających  się  w  ośrodku  oraz 
członkowie grup i zespołów z nim współ
pracujących.  Gwiazdą  imprezy  był  nato

miast  znany  polski  aktor  pochodzący  z 
Rędzin  –  Artur  Barciś,  który  wystąpił 
podczas  inauguracji  działalności GOK w 
1997.  Teraz  przedstawił  widzom  kilku
dziesięcio  minutowy  recital.  W  sposób 
humorystyczny opowiadał o swojej karie
rze, śpiewał piosenki, a także przy pomo
cy  wójta  Militowskiego  i  jego  zastępcy 
Mariusza Spiechowicza,  uczył mieszkań
ców dykcji. W początkowej fazie uroczy
stości  odebrał  też  z  rąk  włodarzy  gminy 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rę
dziny,  decyzją  radnych  nadany  kilka  dni 
wcześniej. Władze uhonorowały  też mat
kę artysty.

  Jako  mały  chłopiec,  chodząc  do 
szkoły „na górce”, marzyłem o tym, żeby 
zostać  aktorem  i  wtedy  wszyscy  się  ze 

Grupa teatralna w interpretacji Harry'ego Pottera.

Działające w GOK Studio Piosenki 
w akcji. 

www.redziny.pl

mnie śmiali. A teraz biją mi brawo – sko
mentował aktor.

Tego  dnia  również Artur Barciś  dzię
kował  i  nagradzał.  Niedawno  po
mógł  Janowi  Łaczmańskiemu  w 
rozpromowaniu  akcji  pod  nazwą 
„Zbieram  stare  klucze  dla  „Budzi
ka”. Jej celem było zgromadzić i na
stępnie  zezłomować  możliwie  jak 
największą ilość kluczy, a pozyskane 
z tego tytułu środki przekazać na kli
nikę  „Budzik”.  Udało  się    w  na
szych  szkołach  zebrano  110  kg 
kluczy. W  sobotę  obaj  panowie  – w 
ramach  podziękowania  dla  gminy  – 
przekazali  wójtom  certyfikat  z  jed
nym  dużym  kluczem,  składającym 
się z 60 małych.

Uroczystość zakończyła się przed 
godz.  21  –  pokrojeniem  jubileuszowego 
tortu  i  poczęstowaniem  nim  wszystkich 
gości. (PW)

Grupa tańca towarzyskiego.

Zespół Ekspresja w nowej odsłonie.
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Piękne,  podniosłe,  momentami 
wzruszające oraz skłaniające do reflek
sji i zadumy widowisko, zaprezentowa
ła nasza młodzież 10 listopada z okazji 
kolejnej  rocznicy  odzyskania  przez 
Polskę  niepodległości.  Świetnym  uzu
pełnieniem, do którego każdy mógł do
łączyć  swój  głos,  były  występy 
„Kościelanek”  i  Młodzieżowej  Orkie
stry  Dętej  z  Rędzin,  składające  się  z 
polskich pieśni patriotycznych 

Uroczystość,  której  nadano  wyjątko
wą  oprawę,  zorganizowano  w  Gminnej 
Hali  Sportowej  w  Rędzinach,  dzięki 
współpracy:  Urzędy  Gminy,  Gminnego 
Ośrodka  Kultury,  miejscowego  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  2  oraz  Ze
społu  Szkolno  –  Przedszkolnego w Rud
nikach.  Na  widowni  –  oprócz  licznej 

grupy  mieszkańców, 
uczniów,  rodziców  i  na
uczycieli – zasiadło wielu 
znamienitych  gości.  Wi
dowisko patriotyczne pod 
nazwą  „Razem  dla  Nie
podległej”  objął  patrona
tem  wójt  gminy  Paweł 
Militowski i to właśnie on 
– wkrótce po rozpoczęciu 
–  zabrał  głos.  W  swoim 

przemó
wieniu  cy
tował 
 wielkich 
Polaków 
jak  papież 
Jan Paweł II czy kard. Ste
fan  Wyszyński.  Mówił  o 
historii naszego kraju i na
rodu,  naznaczonej  krwią, 
przypieczętowanej  boha
terstwem  i  honorem,  skła
daniu  bezcennej  ofiary  w 
postaci od
dawania 
życia  za 
ojczyznę. 

  Po
przednim  pokoleniom 
winni  jesteśmy  niegasną
cą  wdzięczność  i  szacu
nek. Nasze dzieje uczą, że 
Polacy zawsze byli zdolni 
do  wielkich  ofiar  dla 
utrzymania  niepodległo
ści  lub  jej  odzyskania  – 

powie
dział  wójt. 
  Historię 
naszego  kraju,  narodu,  je
go  kulturę  i  tradycję  trze
ba  kultywować,  ponieważ 
to na nich wykształciła się 
nasza odrębność,  tak waż
na dla każdego społeczeń
stwa  podkreślił. 

Na ręce wójta wpłynę
ły  listy  z  podziękowania
mi  za  zaproszenie  od 
europoseł  Jadwigi  Wi
śniewskiej  oraz  prezyden
ta  Częstochowy 

Krzysztofa  Matyjaszczyka,  którzy    nie 
mogli pojawić się na widowisku. Nie by
ło  też  poseł  na  Sejm  RP  Lidii  Burzyń
skiej,  ale   w  jej  imieniu  uczestniczyła w 
uroczystości i odczytała list dyrektor biu
ra  poselskiego  i  radna  powiatu  często
chowskiego Grażyna Knapik. Głos zabrał 

też  przewodniczący  Sejmiku Wojewódz
twa  Śląskiego  Stanisław  Gmitruk,  który 
następnie  w  asyście  innego  radnego wo
jewódzkiego  z  naszego  regionu  Stanisła
wa  Dzwonnika,  wręczył  Odznaki  za 
Zasługi  dla  Województwa  Śląskiego. 
Otrzymali  je  generał  dywizji  ks.  Stani
sław Rozpondek oraz Kazimiera Rospon
dek,  czyli  m.in.  założycielka  Zespołu 
Śpiewaczego  „Jarzębina”,  działającego 
pod patronatem GOK w Rędzinach. 

 Byłem proboszczem m.in. garnizonu 
Łódź,  Warszawa  i  Kielce.  To    dlaczego 

Na widowni – oprócz licznej grupy mieszkańców, 
uczniów, rodziców i nauczycieli – zasiadło wielu 

znamienitych gości.

Pieśni patriotyczne w wykonaniu gości i gospodarzy.

Występ rędzińskiej orkiestry z niecodziennymi 
solistami.

Uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości

Widowisko patriotyczne w wykonaniu młodzieży 
szkolnej.
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Gmina  zamierza w przyszłym roku 
wydać  album  z  archiwalnymi  fotogra
fiami  przedstawiającymi  jej  historię. 
To pomysł wójta Pawła Militowskiego. 
  Przejrzyjcie  domowe  albumy,  po
dzielcie się zdjęciami, na których widać 
zmieniające się nasze otoczenie, zmiany 
w  modzie,  naszych  mieszkańców  przy 
pracy,  osoby  które  broniły  naszej  nie
podległości – apeluje wójt

Album  miałby  powstać  w  związku  z 
jubileuszem  setnej  rocznicy  odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości,  którą  bę
dziemy świętować w listopadzie 2018 ro
ku. Chodzi o zdjęcia zrobione w różnych 
okresach, przedstawiające zarówno ludzi, 
jak  i  zmieniające  się  otoczenie.  Wójt 
chciałby, żeby zebrane w jednym miejscu 
fotografie  pobudziły  wspomnienia  i  wy
obraźnię mieszkańców.  Prośbę swą kie
ruję  do  wszystkich  osób,  które  mogłyby 
posiadać  w  swoich  archiwach  ciekawe 
fotografie.  Pamiętajmy,  że  nasza  gmina 
miała kiedyś inne granice. Bądźmy wszy

scy autorami pięknego albumu  „Historia 
Gminy  na  starej  fotografii  w  100lecie 
Odzyskania  Niepodległości”    mówi  Pa
weł Militowski. 

Jeśli  ktoś  dys
ponuje  dobrym 
sprzętem  fotogra
ficznym  i  może 
zrobić  nim  zdjęcia 
archiwalnych  foto
grafii  w  wysokiej 
rozdzielczości,  to 
wraz z opisami mo
że  je  przesłać  w 
formie  elektronicz
nej  na  adres mailo
wy 
promocja@redzi
ny.pl  .  Materiały 
można  również 
przynieść  i  zosta
wić  (także  z  opisa
mi)  w  sekretariacie 
urzędu  gminy. Kie

dy tylko je zeskanujemy lub sfotografuje
my, skontaktujemy się w sprawie  ich od
bioru,  dlatego  ważne,  żeby  zostawić  do 
siebie jakiś kontakt. 

Powstanie album z archiwalnymi zdjęciami 

wróciłem do Rędzin? Ponieważ tak te Rę
dziny kocham – powiedział ks. Stanisław 
Rozpondek. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
część artystyczną, najpierw w wykonaniu 
Teatru  „Maska”  z  Zespołu  Szkolno  – 
Przedszkolnego  w  Rudnikach,  uczniów 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w 
Rędzinach oraz młodzieży z GOK w Rę
dzinach.  Były  występy  solo  i  występy 

grupowe. Były pieśni, de
klamacje  i  scenki.  A 
wszystko  z  umiejętnie 
dobraną  muzyką,  czasem 
chowającą  się  w  tle,  a 
czasem  wychodzącą  na 
pierwszy plan. Nic dziw
nego,  że  licznie  zgroma
dzeni  goście  nie 
szczędzili  młodzieży 

oklasków. 
Nie był to 
koniec 
patrio
tycznych 
wrażeń. 
Zespół  „Kościelanki”  pod 
wodzą  swojej  instruktorki 
muzycznej  Agnieszki 
Krzynówek,  odśpiewał 
najpiękniejsze  polskie 
pieśni  patriotyczne.  Panie 
zrobiły  to  przy  wydajnej 
pomocy publiczności, wy
posażonej  w  śpiewniki, 
które  rozdawano  przy 
wejściu  do  hali.  Był  to 
pomysł wójta Pawła Mili

Ks. Stanisław Rozpondek oraz Kazimiera Rospondek 
odbierają Odznaki za Zasługi dla Województwa 

Śląskiego

towskiego i jego zastępcy Mariusza Spie
chowicza, którzy sami chętnie śpiewali – 
i  to  nie  tylko  z miejsc,  które  zajmowali. 
Kiedy  na  scenie  ulokowała  się Młodzie
żowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP 
Rędziny,  wójtowie  w  asyście  m.in.  na
uczycielek  ZSP  nr  2  Iwony  Dudek  (J. 
polski)  i  Joanny  Kmiecik  (muzyka),  a 
później  również ks. Rozpondka,  jako  so
liści  wspomagali  muzyków  kontynuują
cych koncert patriotyczny. (PW)

Uroczystość nadania sztandaru Zbiorczej Szkole Gminnej w 
Rędzinach (obecnie Szkole Podstawowej im. G.Morcinka).

Członkowie Studia Piosenki działającego przy GOK. 

www.redziny.pl
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Poraz drugi mieszkańcy bawili się na imprezie andrzejko
wej  zorganizowanej  w  Hali  Sportowej  przez  Urząd  Gminy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Rozrywkę, któ
ra trwała do późnych godzin wieczornych, zapewniły trzy ze
społy

Rędzińskie  Andrzejki  zorganizowano  17  listopada.  Rozpo
częły się o godz. 17.00, kiedy wszystkich przybyłych gości przy
witali:  wójt  Paweł  Militowski,  zastępca  wójta  Mariusz 
Spiechowicz oraz Jolanta Brzozowska – Ciura – dyrektor Gmin
nego Ośrodka Kultury w Rędzinach. A w imprezie uczestniczyła 
liczna, bo kilkuset osobowa grupa mieszkańców. Cieszy szeroki 

przekrój  wiekowy  gości,  co  oznacza,  że  ta  forma  świętowania 
Andrzejków  jest  interesująca  dla  różnych  pokoleń.  Za  symbo
liczną  tylko  opłatą,  organizatorzy  gwarantują  poczęstunek,  a  za 
pośrednictwem występujących grup  świetną zabawę. 

Najpierw rozrywkę zapewnił zespół „Kościelanki”, czyli sta
ły już bywalec organizowanych przez gminę imprez i uroczysto
ści. Panie, które w kilku utworach wspomogła wokalnie dyrektor 

Zabawa andrzejkowa przy Działkowiczów

Występ Kościelanek

Grupa An Dreo e Karina z powodzeniem zachęcała wspólnego 
śpiewania.

Około godz. 21.00 występ rozpoczął zespół „Limits” z Kościelca. 

Mieszkańcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

GOK, zaprosiły  także do wspólnego  śpiewania mieszkańców. Z 
powodzeniem zachęcała również do tego grupa „An Dreo e Ka
rina”, czyli – jak sami o sobie mówią  „jedyny na świecie cover 
band Al Bano  e Romina  Power”.  Polski  duet występujący  przy 
akompaniamencie  tworzonym  przez  żywe  instrumenty  (gitarzy
sta,  basista  i  perkusista),  zaprezentował  nie  tylko  garść  przebo
jów  swojego  znanego  włoskiego  pierwowzoru,  ale  i  własne 
piosenki. Po koncercie An Dreo e Karina był czas na autografy i 
wspólne  zdjęcia.  Na  scenie  wójtowie  złożyli  duetowi  specjalne 

podziękowania. Podobny zaszczyt spotkał zresztą „Kościelanki”. 
Około godz. 21.00 występ rozpoczął zespół „Limits” z Kościel
ca. Zaserwował doskonale wszystkim znane przeboje, przy któ
rych goście bawili się do późna. 

Były  to  drugie  Andrzejki  zorganizowane  w  Gminnej  Hali 
Sportowej w Rędzinach. Wszystko wskazuje na  to,  że będą ko
lejne edycje. 

 Myślę, że ten miły sposób integracji na stałe zagości w na
szej gminie – mówi wójt Paweł Militowski. (PW)
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Gminny  Ośrodek  Pomocy  Spo
łecznej  w  Rędzinach  wraz  z  Urzę
dem  Gminy  Rędziny  zorganizował 
spotkanie mikołajkowe dla dzieci.

W  spotkaniu,  które  odbyło  się  25 
listopada,  wzięli  udział  zaproszeni 
goście  wraz  z  wójtem  Pawłem  Mili
towskim. W  oczekiwaniu  na  Św. Mi
kołaja  dzieci  obejrzały  edukacyjną 
bajkę  z  postaciami  Disneya  w  rolach 
głównych.  Tuż  po  projekcji  na  salę 
wszedł  sam  Św.  Mikołaj.  Jego  po
mocnicy,  w  rolę  których  wcielili  się 
pracownicy GOPS,    pomagali w  roz
dawaniu  przygotowanych  wcześniej 
prezentów. Doprowadzali  też rozentu
zjazmowanych  najmłodszych  do  Mi
kołaja,  który  chętnie  pozował  z 
dzieciakami do zdjęć  i składał  im bo

Zakończyła się zbiórka prowadzona 
z  myślą  o  Polakach  mieszkających  na 
Wileńszczyźnie,  którą w  naszej  gminie 
koordynował  zastępca  wójta  Mariusz 
Spiechowicz. Dary, zgromadzone w ra
mach  akcji  „Święty  Mikołaj  na  Wi
leńszczyźnie”, dotarły już na Litwę

Organizatorem  akcji  charytatywnej  i 
patriotycznej  zarazem,  jest  Towarzystwo 
Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. W 
tym  roku  jej  celem 
była  pomoc  dla 
mieszkańców  gmin: 
Jaszuny,  Kowalczuki, 
Mickuny, a  także pol
skiej  parafii w Nowej 
Wilejce  oraz  polskich 
szkół  w:  Mickunach, 
Egliszkach,  Kowal
czukach,  Ławrysz
kach  i  Pakienie. 
Gmina  Rędziny  już 
po  raz  trzeci  wzięła 
udział  w  zbiórce  da
rów. Koordynatorem został zastępca wój
ta  Mariusz  Spiechowicz,  który  m.in. 
namówił  do  udziału  w  akcji  lokalnych 
przedsiębiorców.

  Czynnie  uczestniczyli  w  niej  także 
już wcześniej. Mają dobre i hojne serca – 
mówi  Mariusz  Spie
chowicz.  Jak zwykle 
w  zbiórkę  mocno  za
angażowały  się  rów
nież  nasze  szkoły  i 
przedszkola,  za  co  je
steśmy  im  bardzo 
wdzięczni.  Akcja  po
nownie  spotkała  się  z 
pozytywnym  odze
wem.  Dzięki  temu 
udaje  nam  się  groma
dzić coraz więcej pro
duktów – dodaje. 

Zebrano  artykuły  żywnościowe, 
szkolne, chemiczne, słodycze, ale  też np. 
piłki  czy  buty,  podarowane  przez  przed
siębiorców. Delegacja naszej gminy – ni
czym  św.  Mikołaj    pojechała  na  Litwę, 
żeby mieszkającym tam Polakom przeka
zać wszystkie zgromadzone dary. (PW)

Przedsiębiorcy, którzy przekazali dary 
w  ramach  akcji  „Święty Mikołaj  na Wi
leńszczyźnie”

P.P.H. Sigma Wytwórnia makaronów

Domak Wytwórnia Makaronu

Makarony  Babuni  Ryszard  Kaczo
rowski

Firma Golimak Zygmunt Majewski

Wytwórnia  Makaronu  GOLDMAK 
Łukasz Nowak

Goliard Sp. z o.o.

Urmik sp. z o.o.

P.P.H.U. Marcin Rumin

Kasbut  Roberto  Vitali  Robert  Stasz
czyk

Hula Kula Paweł Zatoń

Z.P.H. Zalbut Zalasiński Artur

Firma Masa Maciej Sagan

Inżynieria Paweł Jędrysik

GOPSowe 
Mikołajki

Pomogliśmy Polakom na Wileńszczyźnie

Zebrane produkty trafiły już ... 

... do naszych rodaków na Litwie.

Spotkanie odbyło się na sali 
widowiskowej GOK w Rędzinach.

żonarodzeniowe  życzenia.  My  też, 
pragniemy się do nich dołączyć  i  ży
czyć  wszystkim  dzieciom,  którymi 
opiekują  i  zajmują  się  pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Rędzinach  – Zdrowych, Weso
łych  i  Spokojnych  Świąt  Bożego 
Narodzenia  oraz  Szczęśliwego  No
wego Roku.
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Dyrekcja  i  pracownicy  Gminnego 
Ośrodka    Kultury  życzą  wszystkim 
spokoju  na  nadcchodzące  Święta  i 
przeżywania tylko dobrych chwil i wrażeń 
w  Nowym  Roku.  �Mikołaj  serdecznie 
dziękuje  swoim  pomocnikom:  Firmie 
CEMEX,  Hurtowni  SoloKolos,  Marke
towi Jaskółka oraz Hurtowni FRUCTOP.

Czekamy  na Was  za  rok  – Mikołaj  i 
jego pomocnicy…

dyrektor  Jolanta  Brzozowska  – 
Ciura – i po raz kolejny zaprosili
śmy  dzieci  na  przedstawienie  te
atralne.  Tym  razem  był  to 
spektakl  „Pinokio” w wykonaniu 
teatru Małgo. 

Także  pracownicy  z  niecier
pliwością  czekają  na  widzów,  w 
końcu  jako  pomocnicy  Mikołaja 
mają  swój  wkład  w  przygotowa
niu  drobnych  upominków,  które 
zwyczajowo  otrzymują  przy  tej 
okazji  dzieciaki.  Cieszymy  się 
bardzo,  że  tak  wielu  najmłodszych  ze
chciało  wraz  z  nami  na  godzinkę  prze
nieść  się  w  świat  fantazji  i  przeżywać 
niesamowite  przygody  z  małym  pajacy
kiem. Historia znana, inaczej opowiedzia
na – odegrana, wciąga w interakcje widza 
i aktora. Spektakl wywołał dużo emocji, a 
na twarzach milusińskich raz po raz poja
wiał się uśmiech, zadziwienie. 

A po przedstawieniu pojawił się ON – 
Święty Mikołaj,  dla  każdego miał  ciepłe 
słowo i upominek. 

Na  wiele  wydarzeń  czekamy  nie
cierpliwie,  zwłaszcza,  gdy  staramy  się 
przez cały rok, a przynajmniej w listo
padzie … czekamy na Mikołaja. Przy
chodzi  w mniej  lub  bardziej  widoczny 
sposób.  Ci,  którzy  wątpią,  czy  istnieje 
mogą  na  własne  oczy  przekonać  się  w 
Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rędzi
nach. U nas zjawia się w pełnej krasie, 
również w tym roku 8 grudnia przybył 
i  nie  zawiódł  kolejnego  pokolenia  naj
młodszych widzów

 Od  lat dzieci  i  ich opiekunów gości
my z okazji mikołajek w Ośrodku – mówi 

www.redziny.pl

Mikołajki z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rędzinach

Dzieci żywo uczestniczyły w 
konkursach.

Mikołajkowe prezenty dla wszystkich dzieci.




