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Urząd  gminy  ogłosił  przetarg  na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ka
rolinie.  Inwestycja,  której  zakończenie 
planowane jest na jesień 2019 roku, jest 
niezbędna  dla  przyjęcia  ścieków  z  ko
lejnych odcinków sieci kanalizacji sani
tarnej,  planowanych  do  budowy  w 
przyszłości

Przygotowania  do  realizacji  tego 
kosztownego  zadania władze  gminy  roz
poczęły już w pierwszych miesiącach ka
dencji  2014  –  2018.  Najpierw  zleciły 
opracowanie  koncepcji,  a  następnie  w 
oparciu o nią przygotowanie dokumenta
cji projektowo – kosztorysowej. I chociaż 
projektem  gmina  dysponowała  już  w 
2016 roku,  to sporo czasu zajęły starania 
o  pomoc  finansową  na  wykonanie  robót 
budowlanych,  których  szacowany  koszt 
przerasta możliwości  budżetowe  naszego 
samorządu.  Dopiero  jesienią  2017  roku 
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowi
ska  i  Gospodarki Wodnej  w  Katowicach 
zgodził  się  udzielić  w  części  umarzalnej 

W  styczniu  wykonawca  dofinanso
wanej  ze  środków  Unii  Europejskiej 
budowy  kanalizacji  sanitarnej  w Rud
nikach  i Mariance Rędzińskiej,  rozpo
czął  roboty  na  ulicach  Srebrnej  i 
Kwiatowej  w  tej  ostatniej  miejscowo
ści. Jesteśmy już za półmetkiem prac

Latem  2017  roku 
gmina  rozstrzygnęła 
przetarg na realizację tej 
dużej  i  kosztownej  in
westycji. Zwycięzca po
stępowania    firma 
Insbud z Tarnowa – nie
długo później  rozpoczął 
roboty  w  terenie.  Na 
pierwszy  ogień  poszły 
Rudniki.  W  listopadzie 
informowaliśmy,  że 
trwają  roboty  przy  ul. 
Wodnica koło torów ko
lejowych  oraz  na  pół
noc od  tej  ulicy wzdłuż 

W Karolinie powstanie docelowa oczyszczalnia

Kanalizują już Mariankę Rędzińską

pożyczki  na  ten  cel.  Pod  koniec  lutego 
urząd ogłosił przetarg na budowę mecha
niczno  –  biologicznej  oczyszczalni  o 
przepustowości  2000  m3/  dobę.  Dla  po
równania  obecnie  funkcjonujący  obiekt, 
wybudowany  kilka  lat  temu,  dysponuje 
przepustowością  tylko  300 m3/dobę.  Już 
teraz bliski  jest  osiągnięcia  tej  granicy,  a 
przecież  trwa  rozbudowa  sieci  kanaliza
cyjnej,  więc  niebawem  ścieków  przybę
dzie. 

Ponieważ  jedna  oczyszczalnia  już 
działa,  inwestycję  można  nazwać  rozbu
dową,  tym  bardziej,  że  nowa  instalacja 
powstanie  obok  starej  i  będzie  z  nią 

współpracowała.  Z  drugiej  strony  jednak 
to  właśnie  obiekt  planowany  do  oddania 
w przyszłym  roku będzie głównym  i do
celowym,  dlatego  pasuje  również  okre
ślenie budowa. 

 Nowa oczyszczalnia będzie w stanie 
przerobić ścieki z całej gminy. Mając  in
stalację  o  tak  dużych  mocach  przerobo
wych,  po  zakończeniu  tej  inwestycji 
możemy  spokojnie  skupić  się  na  rozbu
dowie sieci kanalizacji sanitarnej – mówi 
wójt Paweł Militowski. 

Na ukończenie budowy, wyłoniony w 
postępowaniu  wykonawca  będzie  miał 
czas do 30 października 2019 roku. (PW)

Pijawki, w rejonie firmy Bauland i grani
cy Rudnik  z Kościelcem. Zgodnie  z har
monogramem  do  końca  2017  roku  miał 
być  zrealizowany  kanał  grawitacyjny  na 
obszarze  niezabudowanym  (czyli  m.in. 
właśnie  przy  ul.  Wodnica),  natomiast  w 
styczniu  –  jeśli  warunki  pogodowe  po
zwolą    ekipa  budowlana  miała  pojawić 

się w Mariance Rędzińskiej. I tak się sta
ło.  Na  początku  roku  inwestycja  dotarła 
do  ul.  Srebrnej  i  ul.  Kwiatowej.  Łącznie 
na  ten moment powstały  już ponad 3 km 
kanalizacji sanitarnej, co oznacza, że pół
metek inwestycji został przekroczony. Fi
nisz  powinien  nastąpić  latem  tego  roku. 
W  sumie  powstanie  kanał  sanitarny  gra
witacyjny  o  długości  prawie  6  km  oraz 
288 przyłączy – na ulicach: Połanieckiej, 
Srebrnej, Prostej i Kwiatowej w Mariance 
Rędzińskiej  oraz Wodnica  i  Willowej  w 
Rudnikach. Koszt inwestycji to nieco po
nad 7 mln zł, z czego ponad 3 mln zł sta
nowi  dofinansowanie  unijne  pozyskane 
przez urząd gminy. (PW)

Roboty na ul. Srebrnej.

Inwestycja dotarła także do ul. Kwiatowej.
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prowadzenia. 

Zadanie  obejmuje:  rozbudowę,  prze
budowę  i  zmianę  sposobu  użytkowania 
budynku SP w Rędzinach, budowę placu 
zabaw  wraz  z  przebudową  istniejących 
sieci  i  instalacji. W  jego  zakres wchodzi 
przebudowa zarówno parteru, piętra, jak i 
piwnic,  a  także  całego  zaplecza  kuchen
nego. Będzie nowe wejście i klatka scho
dowa  od  strony  północnej,  która  jest  już 
widoczna, wymienione zostaną posadzki, 
część stolarki i docieplenia. Wybudowane 
będzie  pomieszczenie  hydroforni,  a  na 
zewnątrz parking, pochylnia  i dojazd. Po 
zakończeniu  prac  dzieci  i młodzież  będą 
mogły kształcić się w zdecydowanie bar
dziej  komfortowych  warunkach,  przybę
dzie  też  miejsc  w  przedszkolu,  które 
zostanie  tu  przeniesione  z  ul.  Wolności. 
(PW)

boty  powodują 
utrudnienia,  za 
które  dyrekcja 
Zespołu  Szkolno 
– Przedszkolnego 
nr  1  i  władze 
gminy  przepra
szają,  ale  nie  da
ło  się  tego 
uniknąć.  Wyko
nawcą  jest  kon
sorcjum  firm: 
F.U.H.  Dziedzic
ki (lider) z Kono
pisk  i  Agbud  z 
Częstochowy 
(partner). Zobowiązał się on do przygoto

wania  projektu,  a 
następnie  realiza
cji  robót  budow
lanych  za  łączną 
kwotę  blisko  3,3 
mln  zł.  Po  stronie 
gminy  koszty  bę
dą  jednak  znacz
nie  mniejsze, 
ponieważ  pozy
skała  na  ten  cel 
ok.  2,5  mln  zł 
unijnego  dofinan
sowania.  Bez  do
tacji  realizacja  tak 
szeroko  zakrojo
nej  inwestycji  by
łaby  bardzo 
trudna  do  prze

www.redziny.pl

Trwa  rozbudowa  budynku  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  im.  Gustawa  Mor
cinka w Rędzinach, która już od wrze
śnia ma umożliwić przeniesienie na ul. 
Szkolną  7  przedszkola  z  ul.  Wolności 
126.  Inwestycja  obejmuje  jednak  nie 
tylko  utworzenie  całkiem  nowych  po
mieszczeń,  ale  również  remont  części 
istniejących oraz zakup wyposażenia

Prace budowlane rozpoczęły się 23 li
stopada.  Na  ich  zwieńczenie  trzeba  po
czekać jeszcze kilka miesięcy – oficjalny 
termin  to  31  lipca.  Szkoła  funkcjonuje  i 
nadal  będzie  w  tym  czasie  normalnie 
funkcjonowała.  Oczywiście  trwające  ro

SP nr 1 zmienia się za unijne

Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego wejścia i klatki 
schodowej.

W lipcu rozbudowana szkoła powinna zostać oddana do użytku.
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gminy,  zorganizowano  dyżury  dzielnico
wych,  strzegących bezpieczeństwa w na
szej  gminie,  a  będących 
funkcjonariuszami  komisariatu  w  Kłom
nicach. Obecnie  dyżury  odbywają  się  na 
pierwszym piętrze budynku GOK – w po
koju znajdującym się na wprost schodów 
(nr 19). Mimo  to mieszkańcy czuliby  się 
pewniej  i  bezpieczniej,  gdyby  w  Rędzi
nach znów działała całodobowa jednostka 
policji. Dlatego władze gminy postanowi
ły temat rozeznać i skierowały w tej spra
wie pisma do Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie.  Na  prośbę  komendanta 
miejskiego  rada  gminy  przyjęła  nawet 

oficjalne  stanowisko,  że  chciałaby  uru
chomienia komisariatu. 

 Trwają ustalenia w sprawie budowy 
jednostki Policji na  terenie gminy Rędzi
ny.  Komenda  Miejska  Policji  w  Często
chowie nawiązała w tym temacie kontakt 
z Komendą Wojewódzką Policji w Kato
wicach. Otrzymaliśmy  już również  infor
mację  od  Wójta  Gminy  Rędziny,  który 
bierze  pod  uwagę  obie  ewentualności   
zarówno  powstanie  posterunku  jak  i  ko
misariatu – informuje podkom. Marta La
dowska,  oficer  prasowy  KMP  w 
Częstochowie. 

Za daleko do autostrady?

Kłomnicki  komisariat  przekazał  już 
dane na temat stanu zagrożenia na tym te
renie. Kierownictwa komendy wojewódz
kiej  i  miejskiej  analizują  sprawę.  Wójt 
Paweł  Militowski  spotkał  się  też  bezpo
średnio  z  komendantem  miejskim  mł. 
insp. mgr inż. Dariuszem Atłasikiem. 

  Była  również  mowa  o  utworzeniu 
tzw. komisariatu autostradowego. Ale bu
dynek  przy  ul.  Wolności  może  być  za 
bardzo oddalony od powstającej autostra
dy, żeby policjanci mogli skutecznie dbać 
o bezpieczeństwo w odbywającym się na 
niej ruchu drogowym – mówi wójt.  Jeśli 
komisariat  stricto  autostradowy  miałby 
powstać  w  naszej  gminie,  to  prędzej 

gdzieś w Kościelcu, 
czyli  w  bliskiej  od
ległości  od  plano
wanego  węzła  – 
dodaje. 

Oczywiście  ko
misariat  autostrado
wy  –  podobnie  jak 
inne  jednostki  tego 
typu    zajmowałby 
się  głównie  zabez
pieczaniem  ruchu 
drogowego.  Ale  je
śli  patrolowałby  nie 
tylko autostradę, ale 
też  inne  okoliczne 
drogi,  to  policjanci 
z  kłomnickiego  ko
misariatu  zostaliby 
częściowo odciążeni 
i mogli w większym 
stopniu  skupić  się 
na innych aspektach 
bezpieczeństwa 

m.in.  na  terenie  gminy Rędziny.  Póki  co 
nie wiadomo  jednak  jaki  będzie  finał  tej 
sprawy,  ponieważ  wciąż  nie  ma  decyzji. 
Komenda  miejska  podkreśla,  że  jeszcze 
za  wcześnie  na  bardziej  rzeczową  ocenę 
tej czy innej lokalizacji. 

Trzeci komisariat w kraju

Ewentualny  komisariat  autostradowy 
w  naszej  gminie  byłby  trzecią  jednostką 
tego typu w kraju. 

 W  polskiej  Policji  funkcjonują  dwa 
komisariaty  autostradowe  tj.  Komisariat 
Policji  Balice  (garnizon  małopolski)  i 
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Policja analizuje sprawę ponownego 
uruchomienia  komisariatu  w  naszej 
gminie.  Po  sugestiach  ze  strony miesz
kańców, władze samorządowe zapropo
nowały  budynek  przedszkola  przy  ul. 
Wolności  w  Rędzinach.  Ale  w  grę 
wchodzą też inne lokalizacje. Nadal ak
tualna  pozostaje  opcja  ulokowania  we 
wspomnianym  budynku  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jak  już  informowaliśmy,  przedszkole 
wchodzące  obecnie  w  skład  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1,  którego 
siedziba  mieści  się  przy 
ul.  Szkolnej,  ma  zostać 
przeniesione  docelowo 
właśnie  do  niego.  Tym 
samym  zwolni  się  do
tychczasowy obiekt przy 
ul.  Wolności.  Władze 
gminy  wstępnie  przy
mierzały  go  pod  nową 
siedzibę  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Spo
łecznej.  Pracownicy  i 
osoby  korzystające  z 
usług  GOPS  zyskałyby 
lepsze warunki, z kolei  

Gminny  Ośrodek 
Kultury  w  Rędzinach 
mógłby  w  pełni  wyko
rzystać  pod  swoją  dzia
łalność  zwolnione 
pomieszczenia w budyn
ku przy ul. Mickiewicza. 
Do urzędu gminy zaczę
ły  jednak  w  międzycza
sie  spływać  sugestie  mieszkańców,  żeby 
obiekt z ul. Wolności przeznaczyć na ko
misariat policji. 

Chcą czuć się bezpieczniej

W Rędzinach mieliśmy już komisariat 
funkcjonujący  w  pomieszczeniach  GOK 
na ul. Mickiewicza,  ale przestał  istnieć  z 
dniem  31  grudnia  1998  roku,  kiedy  we
szły w życie zmiany administracyjne kra
ju,  likwidujące  m.in.  województwo 
częstochowskie. W późniejszych latach w 
tych samych pomieszczeniach funkcjono
wał  rewir  dzielnicowych. Kiedy  i  rewiru 
zabrakło, staraniem m.in. obecnych władz 

Będziemy mieli komisariat?

Budynek przedszkolny przy ul. Wolności od dłuższego czasu przymierzany 
jest pod nową siedzibę GOPS, ale w ostatnich miesiącach pojawił się 

również temat przeznaczenia go na komisariat.
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Urząd  gminy  rozstrzygnął  przetarg 
na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpa
dów  komunalnych.  Najkorzystniejszą 
ofertę cenową złożyła firma Eko – Sys
tem Bis Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością  Spółka  Komandytowa  z 
siedzibą w Konopiskach

Nowy  wykonawca  będzie  odbierał 
śmieci  przed  dwa  lata,  począwszy  od  1 
kwietnia. Dotychczas  robiła  to  firma  Pa
ver z Włoszczowej i będzie robić jeszcze 
do końca marca. Pełne pojemniki z odpa
dami  zmieszanymi  oraz worki  z  odpada
mi  segregowanymi,  należy  wystawiać  w 
dniu  ich  odbioru  w  te  same  miejsca  co 
dotychczas.  Każdy  właściciel  nierucho
mości  otrzymał  już  lub  w  ciągu  najbliż
szych  dni  otrzyma  od  nowego 
wykonawcy  kosz  na  odpady  zmieszane, 
na popiół (o ile o taki wnioskował), worki 
oraz  harmonogram  odbioru  odpadów  od 
kwietnia 2018 roku.

 Do chwili otrzymania pojemnika od
pady  zmieszane  wrzucamy  do  własnego 
worka,  który  należy  umieścić  w  koszu 
dostarczonym  przez  firmę  –  informuje 
urząd  gminy.    Prosimy  o  wyrozumia
łość w początkowym okresie świadczenia 

Eko – System zamiast Pavera
usługi  odbioru  odpadów  komunalnych 
przez nowo wyłonioną firmę. W przypad
ku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji 
w  dniu  odbioru  śmieci,  prosimy  o  tym 
fakcie  niezwłocznie  urząd  powiadomić, 
dzwoniąc  pod  nr  telefonu:  34  327  90  14 
wew. 106, w celu podjęcia  stosownej  in
terwencji. Za utrudnienia i niedogodno
ści przepraszamy – dodaje urząd. 

Eko – System Bis będzie odbierać:

* odpady zmieszane – kosze podstawi 
firma

*  odpady  zbierane  selektywnie,  takie 
jak:

* popiół kosze 240 litrów dla wszyst
kich  zadeklarowanych  podstawi  firma 
(NOWOŚĆ)

*  papier  i  tektura  –  worek  niebieski 
(NOWOŚĆ)

* szkło białe  i kolorowe – worek zie
lony

*  tworzywa  sztuczne, metale,  odpady 
wielomateriałowe – worek żółty

*  odpady  ulegające  biodegradacji 
worek brązowy.

Komisariat Policji Gliwice  (garnizon ślą
ski), które realizują na podległym terenie 
zadania  z  zakresu  ochrony  bezpieczeń
stwa  ludzi  oraz  utrzymania  bezpieczeń
stwa  i  porządku  publicznego,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  bezpie
czeństwa  i  porządku w  ruchu  drogowym 
–  podaje  Zespół  Prasowy  Komendy 
Głównej Policji. 

Lokalizacja  w  Kościelcu  wydaje  się 
bardziej  prawdopodobna.  Tym  bardziej, 
że    przedstawiciele  firmy  opracowującej 
studium wykonalności dla budowy giełdy 
hurtu rolno – spożywczego obok lotniska 
Rudniki,  poinformowali,  że  na  terenie 
obiektu  planowane  jest  zapewnienie  za
plecza m.in. dla policji. 

Pod koniec lutego rada gminy podjęła 
tymczasem kolejne stanowisko w sprawie 
komisariatu.  Podkreśla  w  nim,  że  jeśli  z 
nic  nie  wyjdzie  z  ulokowania  go  w  bu
dynku  przedszkola,  to  widzi  możliwość 
nieodpłatnego przekazania działek nr 4/4 
i  4/3  w  Rędzinach  o  powierzchni  blisko 
2000 m 2. 

 Działki te położone są w bezpośred
nim  sąsiedztwie  drogi  krajowej  DK91. 
Ich wartość  szacowana  jest na kwotę ok. 
200 tys. zł – czytamy w stanowisku.  Al
ternatywą  dla  komisariatu  nie  może  być 
utworzenie na  terenie Rędzin Posterunku 
Policji. Jednostka taka bowiem ze wzglę
du na swój charakter, strukturę i prawdo
podobny  stan  osobowy  nie  będzie  w 
stanie  efektywnie  zapewniać  bezpieczeń
stwa i porządku publicznego. Najbardziej 
efektywnym ze względu na koszty byłoby 
zwiększenie stanu etatowego Komisariatu 
w  Kłomnicach,  albowiem  infrastruktura, 
którą  dysponuje  ta  jednostka  pozwala  na 
podjęcie takiej decyzji – uważają radni. 

A kwestia  przeprowadzki GOPSu na 
ul. Wolności wciąż  jest otwarta. Pracow
nicy  ośrodka    oglądali  już  swoją  poten
cjalną przyszłą  siedzibę  i  pozytywnie  się 
na jej temat wypowiedzieli. 

 W 2018 roku nie da rady, ale w 2019 
mógłby się tu GOPS przenieść. Pozostaje 
kwestia  dostosowania  warunków  tech
nicznych  tak,  żeby  ośrodek mógł  spraw
nie  funkcjonować  w  nowej  lokalizacji. 
Jest  szansa,  że udałoby  się  to  zrobić  sto
sunkowo niedużym kosztem – mówi wójt 
Paweł Militowski. (PW) Firma Paver będzie odbierać odpady do końca marca.
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punktów skupu. 

  Mamy  licznych  hodowców  piecza
rek czy kwiatów, którzy muszą wyjeżdżać 
do Łodzi lub Wrocławia, żeby sprzedać to 
co, wyhodują – zwrócili uwagę, przyzna
jąc, że otwarcie centrum, w którym były
by  dostępne  chłodnie  i  w  którym 
regularnie  można  byłoby  liczyć  na  ko
rzystne  transakcje  handlowe,  mogłoby 
doprowadzić  do  reaktywacji  upraw  tru
skawek,  borówki  amerykańskiej  czy  ka
szarni. 

„Od pola do stołu”

Rolnicy  oraz  przedstawiciele  EPRD  i 
RFG  zgodzili  się,  że wszystko musi  być 
dobrze  zgrane  i  zintegrowane. Wspólnie 
stwierdzili,  że  konieczne  są  wiarygodne 
relacje biznesowe i stosowanie stabilnych 
cen oraz,  że w planowanym centrum po
winna być możliwość zakupienia wszyst
kiego  co  z  rolnictwem  i  ogrodnictwem 
jest związane, czyli także m.in. nawozów, 
środków ochrony roślin, a nawet sprzętu. 
Uczestnicy spotkania akcentowali ponad
to  konieczność  zapewnienia  rolnikom 
wsparcia  informacyjnego  m.in.  w  zakre
sie treści zawieranych umów, ale też bez
pośrednio  związanego  z  procesem 
produkcji, co mogłyby zapewnić  regular
nie organizowane wystawy i targi. Mówi
li o potrzebie scalania gruntów, ponieważ 
rozwój upraw i produkcji nierzadko ogra
niczają zbyt rozdrobnione działki. 

Wykonawca  studium  wykonalności 
poinformował, że w planie  jest   otwarcie 
na terenie przygotowywanego obiektu np. 
centrum  ogrodniczego  z wieloma  działa
mi m.in. pszczelarskim. 

  Chcemy,  żeby  powstał  kompleks 
rolniczy,  w  którym  będzie  można  sprze
dać  i  kupić wszystko  co  z  tą  gałęzią  go
spodarki  jest  związane,  jak  to  sami 
nazywamy „od pola do stołu”  stwierdzi
li  pracownicy  ERPD.    Przewidujemy 
uruchomienie  codziennego  handlu  hurto
wego, ale też możliwości zrobienia zaku
pów  przez  każdego mieszkańca.  Dlatego 
też  planujemy  wybudowanie  w  pobliżu 
pętli autobusowej – dodali. 

W  realizację  i  funkcjonowanie  giełdy 
mają  się  również  zaangażować  prywatne 
podmioty.  RFG  podkreśla,  że  prowadzi 

końca 2020  roku, drugi natomiast – 38,5 
ha, do 2025. Już po wykonaniu pierwsze
go etapu RFG planuje  jednak giełdę uru
chomić. 

Powstaje studium wykonalności

Aktualnie    na  zlecenie  spółki    kon
sorcjum składające się z firmy doradztwa 
gospodarczego EPRD Biuro Polityki Go
spodarczej  i Rozwoju Regionalnego oraz 
biura  projektowego  Commercecon,  pra
cuje  nad  studium wykonalności  inwesty
cji,  czyli  tzw. Master Planem. Dokument 
ma  być  gotowy  w  połowie  maja.  Przed
stawiciele  EPRD  i  RFG  spotykają  się  z 
rolnikami i ogrodnikami, których próbują 
zainteresować  inwestycją,  ale  też  dowie
dzieć się od nich czego oczekują po takim 
obiekcie. We wtorek 6 lutego pojawili się 
w Urzędzie Gminy Rędziny. Na spotkanie 
przybyła  wprawdzie  niewielka  grupa 
mieszkańców naszej gminy, ale za  to ak
tywnie uczestniczyła w dyskusji dotyczą
cej centrum. Nasi  rolnicy zgodzili  się, że 
taki obiekt jest bezwzględnie potrzebny w 
północnej części województwa śląskiego, 
w  której  rozwój  rolnictwa mocno  wyha
mował  po  likwidacji  województwa  czę
stochowskiego.  Podkreślili,  że 
zainteresowanie  produkcją  rolną  wciąż 
jest  duże,  ale  brakuje  m.in.  przetwórni  i 

www.redziny.pl

Mowa  o  giełdzie  towarowo  –  han
dlowej hurtu rolno – spożywczego, któ
rą  w  sąsiedztwie  lotniska  Rudniki  w 
Kościelcu zamierza wybudować spółka 
Skarbu Państwa Regionalny Funduszu 
Gospodarczy  w  Częstochowie.  Na  jej 
zlecenie  konsorcjum  składające  się  z 
firmy doradztwa gospodarczego EPRD 
oraz  biura  projektowego  Commerce
con,  pracuje  właśnie  nad  studium wy
konalności  inwestycji.  We  wtorek 
przedstawiciele  ERPD  spotkali  się  w 
Rędzinach  z  lokalnymi  rolnikami  i 
ogrodnikami

Jak  informowaliśmy  jesienią,  giełda, 
którą  nazwano  „Centrum  obrotu  rolno  – 
spożywczego”,  ma  powstać  na  terenie  o 
powierzchni 53,7 ha. Spółka RFG kupiła 
go  od Agencji Mienia Wojskowego. Wy
brała  Kościelec  ze  względu  na  bliskość 
węzłów  autostradowych,  znacznie  niższe 
stawki  podatku  od  nieruchomości  w  na
szej  gminie  niż  np. w  sąsiedniej  Często
chowie  oraz  fakt,  że  podobnego  obiektu 
nie ma ani w województwie  śląskim, ani 
województwach  ościennych.  Inwestycję 
podzieliła  na  dwa  etapy.  Pierwszy  obej
mujący  zagospodarowanie  powierzchni 
15,5  ha,  miałby  został  zrealizowany  do 

Centrum obrotu rolno – spożywczego do końca 2020 roku

6 lutego przedstawiciele EPRD i RFG spotkali się z rolnikami i ogrodnikami 
z naszej gminy.
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Na zlecenie gminy wyczyszczone zo
stały rowy przy czterech ulicach w Ko
ninie, o co wnioskowali mieszkańcy  tej 
miejscowości.  Wójt  zwraca  jednak 
uwagę na problemy z przepustami pod 
zjazdami

Jakiś  czas  temu  mieszkańcy  Konina 
wskazali  tereny,  które  ich  zdaniem  wy
magają ingerencji ciężkiego sprzętu, czyli 
m.in. koparki. Chodziło o niedrożne rowy 
wzdłuż  dróg.  Na  „pierwszy  ogień”  po
szedł  dość  długi  odcinek  ul.  Szkolnej, 
skąd  było  najwięcej  zgłoszeń.  Czyszcze
nie okazało się konieczne, ponieważ  rów 
od  dłuższego  czasu  był  zapchany  oraz 
często stała w nim woda. Podobnie sytu
acja wyglądała w przypadku ulic: Zakła
dowej,  Leśnej  i  Słonecznej.  Tu  również 
rowy  zostały  już  udrożnione,  wnioski 
mieszkańców  zostały  więc  zrealizowane. 
Wójt  Paweł  Militowski  zwraca  jednak 
uwagę, że sporym problemem są kwestie 
dotyczące  przepustów  pod  zjazdami  na 
posesje. 

  Konin  jest  terenem,  gdzie  woda  w 
rowach  przydrożnych  płynie  nie  tylko w 
deszczu,  a  ich  utrzymanie  w  należytym 

Rowy w Koninie zostały udrożnione

prace  nad  identyfikacją  kluczowych  in
westorów  i  operatorów,  którzy  poprzez 
swoje  inwestycje  i  działalność  operacyj
ną, będą stanowili istotne części składowe 
całego systemu sektora rolnego i spożyw
czego. 

Wpływy  z  podatków,  praca  dla miesz
kańców

Ulokowanie w Kościelcu tak potężnej 
inwestycji,  której  koszt  realizacji  szacuje 
się  na  kilkadziesiąt milionów  złotych,  to 
w  dużej mierze  zasługa  gminnych władz 
samorządowych.

  Już w  2016  roku wskazywałem  za
rządowi RFG  ten  teren  jako  idealny  pod 
tego  rodzaju  inwestycję.  Od  początku 
wspierałem  ten  pomysł. To  również  suk
ces naszej gminy – podkreśla wójt Paweł 
Militowski. 

Namacalne korzyści dla gminy  to  za
równo wpływy  z  podatków,  jak  i  możli
wość  znalezienia  zatrudnienia  dla 

stanie  wymaga  nie  tylko  czasu.  Brak 
drożności  to  nie  tylko  zły  stan  rowu  na 
obecnie  regulowanej  długości,  ale  rów
nież brak wykonania właściwych zjazdów 
na  posesję    zaznacza.    Chodzi  o  to,  że 
rury  znajdują  się  na  różnych  poziomach, 
różne  są  ich  średnice. Niektóre  zjazdy w 

ogóle nie posiadają wybudowanego prze
pustu. Takie  sytuacje  znacząco wpływają 
na  właściwą  gospodarkę  wodną.  Nie  raz 
zdarza się, że osoby, które zgłaszają pro
blem,  same  do  niego  doprowadziły,  nie 
zastanawiając  się    być  może  z  powodu 
pośpiechu    przy  budowie  zjazdu. W  ten 
sposób  niestety  stworzyły  problem  i  to 
nie tylko dla siebie – dodaje. (PW)

naszych  mieszkańców.  Docelowo  obiekt 
ma  przypominać  ten  w  Broniszach  pod 
Warszawą  (42,5  ha),  czyli  największą 
obecnie giełdę rolno – spożywczą w kra
ju. Tylko na umowy o pracę – jak jesienią 
poinformował  zarząd RFG    jest  tam za
trudnionych ponad 100 osób, a dochodzą 
jeszcze osoby zatrudnione w innej formie. 
(PW)

Na  terenie  planowanego  centrum  zo
staną zrealizowane m.in.:

* nowoczesne pawilony handlowe

* targowisko przeznaczone dla bezpo
średniej  sprzedaży  przez  rolników  i 
ogrodników

*  spichlerze,  magazyny,  chłodnie  i 
mroźnie składowe

* zakłady przetwórcze

* centra logistyczne

* powierzchnie biurowe

*  tereny  przeznaczone  na  targi  i  wy

stawy branżowe oraz rozległe tereny par
kingowe dla wszystkich typów pojazdów

*  inne  udogodnienia  dla  klientów  w 
postaci:  poczty,  bankomatów  czy  punk
tów gastronomicznych

W ramach inwestycji przewiduje się 
również:

* uruchomienie  szerokiego wachlarza 
usług  prowadzonych  przez  podmioty  z 
otoczenia rolnictwa, obejmujących obsłu
gę  administracyjną,  naukowo  –  badaw
czą, finansową, edukacyjną i doradczą

*  zaplanowanie  odpowiednich  po
mieszczeń  dla  podmiotów  publicznych 
takich jak: służby fitosanitarne, weteryna
ryjne i celne, dla zapewnienia kontroli ja
kości  i  standaryzacji  dużych  płodów 
rolnych

* zapewnienie zaplecza dla straży po
żarnej,  policji  i  służb  medycznych,  jako 
ważnych elementów zapewniających bez
pieczeństwo ludzi i mienia

Wyczyszczony został m.in. rów przy ul. Szkolnej.
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Jak  już  informowaliśmy  w  grud
niu,  decyzją  władz  gminy  stawki  po
datku  od  nieruchomości  i  podatku 
rolnego na 2018 rok nie zmieniły się w 
porównaniu  z  2016  i  2017  rokiem. A 
jednak do urzędu zgłaszają się miesz
kańcy Rędzin i Konina, którzy dziwią 
się, że w tym roku przyjdzie im zapła
cić  znacznie  więcej  niż  w  latach  po
przednich.  To  jednak  wynik 
modernizacji ewidencji gruntów  i bu
dynków,  dokonanej  przez  Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie

 Wszelkie zmiany wysokości podat
ku, w szczególności dla osób posiadają
cych  nieruchomości  w  sołectwach 
Konin  i  Rędziny  Okupniki,  wynikają 
przede wszystkim ze zmian powierzchni 
działek  i  klasyfikacji  gruntów  dokona
nych  przez  Starostwo  Powiatowe  w 

Skierowanie przez dyrektora szkoły 
w Kościelcu  przeszkolonego  pracowni
ka  do  przeprowadzania  uczniów przez 
jezdnię  przynosi  oczekiwany  efekt. 
Dzięki  obecności  „Pana  Stop”  dzieci 
mogą  bezpiecznie  przejść  na  drugą 
stronę zarówno w drodze do szkoły, jak 
i po lekcjach

Szkoła  w  Kościelcu  mieści  się  przy 
ruchliwej drodze powiatowej  (ul. Wolno
ści) oraz w sąsiedztwie dość niebezpiecz
nego  skrzyżowania.  Problem  jeżdżących 

Stawki podatkowe nie wzrosły!

Dzięki „Panu Stop” pod szkołą jest bezpieczniej
tędy  z  nadmierną  prędkością  kierowców 
znany  jest od dawna.  Już poprzednia dy
rektor tej placówki Mirosława Majchrow
ska kierowała pisma do policji o częstsze 
patrole oraz do Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie o montaż progów zwalnia
jących. I kiedy policja bywała tu częściej, 
wlepiając  mandaty,  ruch  się  uspokajał. 
Funkcjonariusze  nie  mogą  jednak  prze
cież  cały  czas  patrolować  tylko  ul. Wol
ności.  Z  kolei  montaż  progów 
zwalniających okazał się niemożliwy, po
nieważ  zgodnie  z  przepisami  ich  stoso

Częstochowie  na  skutek  modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków, a także z 
opodatkowania  budynków  dotychczas 
niezgłaszanych przez podatników do opo
datkowania – podkreśla Referat Finanso
wy Urzędu Gminy Rędziny. 

Referat  zwraca  uwagę,  że  przy  wy
miarze  podatków wójt  związany  jest  da
nymi  zawartymi  w  ewidencji  gruntów  i 
budynków  prowadzonej  oraz  aktualizo
wanej  przez  starostwo,  zarówno  co  do 
wielkości  działek,  jak  i  sposobu  ich  kla
syfikacji.  Urząd  nie  może  więc  przyjąć 
innych  podstaw  opodatkowania  niż  dane 
wynikające  z  ewidencji  gruntów,  nie  jest 
też  uprawniony  do  kwestionowania  tych 
danych.  A  kwestionują  nowe  ustalenia 
niektórzy mieszkańcy, zwracający uwagę, 
że wyniki pomiarów są niezgodne ze sta
nem faktycznym. Już kilka miesięcy temu 
mieli możliwość zapoznania się z projek
tem modernizacji i zgłosić do niego uwa

gi    podczas  wyłożenia  projektu  do 
wglądu  w  dniach  17  –  28  lipca  2017 
(Konin) i 3 – 24 sierpnia 2017 r. (Rędzi
ny  Okupniki).  UG  informował  o  tym 
m.in.  publikując  ogłoszenia  Starosty 
Częstochowskiego  na  stronach  BIP 
Gminy  Rędziny  oraz  przez  sołtysów. 
Właściciele  nieruchomości  mogli  też 
zgłaszać  zarzuty  do  nowych  danych  po 
publikacji  ogłoszeń  o  zakończeniu mo
dernizacji  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Ci,  którzy  nie 
skorzystali  z  tego w ustawowym  termi
nie, a mają zastrzeżenia, powinni złożyć 
w  Starostwie  Powiatowym  w  Często
chowie  wniosek  o  zmianę    danych 
 ujawnionych w ewidencji gruntów i bu
dynków.

  Do  wniosku  należy  dołączyć  sto
sowną  dokumentację,  z  której  wynika
łoby,  że  dane  te  są  błędne  np. 
dokumentację  architektonicznobudow
laną. W  razie  pytań  służymy  pomocą   
pokój numer 22 w Urzędzie Gminy Rę

wanie na drogach klasy G (ulica główna) 
jest  niedozwolone.  A  zdecydowania 
większość powiatówek, w tym ul. Wolno
ści,  to  właśnie  drogi  tej  klasy.  Gdyby 
jeszcze  nie  jeździły  nią  autobusy,  to  do
puszczalne byłoby zamontowanie progów 
wyspowych. Ale jeżdżą. 

Obecny  dyrektor  Zespołu  Szkolno  – 
Przedszkolnego  w  Kościelcu  Arkadiusz 
Ryszczuk  próbował  wywalczyć  światła, 
ale  póki  co  bezskutecznie.  Żeby  więc 
ograniczyć  zagrożenie  dla  uczniów,  zde
cydował  się  na  początku  roku  szkolnego 
2017/2018 skierować w okolice przejścia 
dla pieszych koło szkoły specjalnie prze
szkolonego  pracownika.  Mowa  o  prze
prowadzaczu  ze  znakiem  „stop”,  który 
wchodząc  na  pasy  i  zatrzymując  samo
chody,  umożliwia  pieszym  bezpieczne 
przedostanie  się  na  druga  stronę. Dyrek
tor  informuje,  że  był  to wspólny  pomysł 
jego i rodziców. 

 To właściwie jedyne co mogłem zro
bić – mówi Arkadiusz Ryszczuk, podkre
ślając  jednak,  że  „stopka”  daje 
oczekiwane efekty i rodzice są zadowole
ni.   Pan przeprowadzający przez  jezdnię 
to nasz konserwator. Nie musieliśmy więc 
zatrudniać  nowej  osoby  i  generować  w 
ten  sposób  dodatkowych  kosztów  dla 
szkoły i gminy. Najważniejsze było, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo uczniom z klas 
1  –  3.  Nasz  konserwator  przeprowadza 

Dzięki przeszkoleniu szkolnego konserwatora, kościeleccy uczniowie mogą 
bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.
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W obu  rędzińskich podstawówkach 

oraz  klasach  gimnazjalnych  ZSP  nr  2 

trwa  realizacja  projektu  edukacyjnego 

pod nazwą „Kompetencje przyszłości – 

rozwój  szkół  w  gminie  Rędziny”,  na 

który urząd gminy pozyskał unijne do

finansowanie. Obejmuje on m.in. orga

nizację  zajęć  dodatkowych,  zakup 

pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenia 

pracowni,  a  także  szkolenia  dla  na

uczycieli i wyjazdy uczniów

Starania pracowników urzędów gminy 

zakończyły  się  sukcesem  jesienią.  Z  Eu

ropejskiego Funduszu Społecznego udało 

się pozyskać ok. 682,5  tys. zł. To środki, 

które w 90 proc. pokryją koszty realizacji 

projektu,  która  potrwa dwa  lata. Wszyst

kie zajęcia będą się odbywały przez czte

ry  semestry  średnio  po  dwie  godziny 

tygodniowo. W  przypadku  szkół  podsta

wowych mowa o m.in.  laboratorium kre

atywności, kółku gier planszowych, kółku 

informatycznym,  matematyce  dla  uzdol

nionych,  zajęciach  plastycznych,  teatral

Pracują nad kompetencjami przyszłości
nych,  informatycznych  czy  z  języka  an

gielskiego.  Zakres  zajęć  dla  gimnazjali

stów  jest  bardzo  zbliżony,  ale  w 

odróżnieniu  od  swoich  młodszych  kole

gów zyskają oni także szanse na podszko

lenie się z fotografii.

  Podczas  zajęć  uczniowie  rozwijają 

kreatywność,  poznają  ciekawe  sposoby 

spędzania  wolnego  czasu  i  twórczego 

myślenia. Wszyscy są bardzo zadowoleni 

z  realizacji  projektu,  który  daje  możli

wość  rozbudzania  pasji.  Korzyści  są 

współmierne  dla  nauczycieli  i  uczniów. 

Wspólne  spędzanie  czasu w  sposób  inte

resujący  pozwala wzmacniać więzy i in

tegrować  społeczność  szkolną  – 

podkreśla Zespół Szkolno – Przedszkolny 

nr 1.

Kolaż  zdjęć  z  warsztatów  i  zajęć  w 

szkole podstawowej „na górce” przedsta

wiamy  obok.  Jeśli  chodzi  natomiast  o 

ZSP nr 2 to można przekonać się jak wy

glądają, śledząc profil szkolny na Facebo

oku  https://www.facebook.com/zsp2red

ziny/ .(ZSP nr 1, oprac. PW)

Kolaż z zajęć organizowanych w ZSP nr 1.

wtedy,  kiedy  idą  na  lekcje,  czyli między 
godziną  7.30  i  8.00  oraz  kiedy  kończą 
lekcje – zaznacza. 

Ponieważ  pomysł  okazał  się  trafiony, 
dyrektor postanowił skierować na szkole
nie również innych pracowników obsługi. 
W kościeleckiej szkole zresztą do kwestii 
bezpieczeństwa przykłada się dużą wagę. 
Jeszcze  przed  rozpoczęciem  ferii  zimo
wych, uczniowie klasy VI: Julia Małolep
sza, Wiktoria Wychowaniec oraz Nataniel 
Kapica  pod  kierunkiem Doroty Wawrzy
niak,  przedstawili  najważniejsze  zasady 
bezpieczeństwa  jakich  powinny  prze
strzegać wszystkie dzieci w czasie ferii. 

Przypomnieli jak ważne jest właściwe 
ubieranie  się,  mówili  o  niebezpieczeń
stwie  zjeżdżania  na  sankach  w  pobliżu 
jezdni,  wchodzenia  na  kruchy  lód  oraz 
rzucania  twardymi  śnieżkami. W  swoim 
stroju  zaprezentował  się  też  wówczas 
uczniom  szkolny  “Pan  Stop”,  który  za
chęcił  ich  do  bezpiecznych  zabaw  oraz 
podarował  im  odblaskowe  opaski. 
 Przypominamy,  że  o  poprawę 
bezpieczeństwa    nie  tylko  dla 
mieszkańców  Kościelca    wójt  Paweł 
Militowski  zabiegał  w  Sejmie  RP, 
wystąpił  również  z  apelem  do 
parlamentarzystów  w  sprawie 
dodatkowych  dróg  i  obwodnic.    Nadal 
czekamy  na  odpowiedź,  licząc  że  głos 
mieszkańców  i mój  będzie wysłuchany   
mówi wójt. (PW)

dziny – informuje Referat Finansowy. 

Zmiany  w  ewidencji,  skutkujące 
dla  części mieszkańców koniecznością 
naliczenia  wyższych  podatków,  mogą 
wynikać  m.in.  z  błędnych  danych  co 
do wielkości gruntów i budynków uję
tych w  poprzedniej wersji  dokumentu. 
Są  też przypadki, że niektórzy dotych
czas  w  ogóle  nie  odprowadzali  podat
ku  od  istniejących  budynków, 
ponieważ  po  zakończeniu  ich  budowy 
nie zlecili geodecie wykonania stosow
nych  pomiarów  i  nie  zgłosili  tego  do 
starostwa powiatowego. Może to ozna
czać  konieczność  zapłaty  zaległego 
podatku z ostatnich pięciu lat. 

 W takiej sytuacji, jeśli uiścić trze
ba wysoką  sumę,  a mieszkańcy  nie  są 
w stanie zrobić tego jednorazowo, mo
gą  wystąpić  z  wnioskiem  o  rozbicie 
zaległości na raty – zwraca uwagę wójt 
gminy  Rędziny  Paweł  Militowski. 
(PW)
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sytet Warszawski),  Joannę Mazur  i Annę 
Oblacińską  (Zakład  Zdrowia  Dzieci  i 
Młodzieży,  Instytut  Matki  i  Dziecka  w 
Warszawie) w  roku  szkolnym 2012/2013 
tylko  74%  uczniów  uczestniczyło  we 
wszystkich  lub  prawie  wszystkich  lek
cjach WF, a 11% brało udział najwyżej w 
połowie  tych  lekcji.  Udział  uczniów  w 
lekcjach  WF  zmniejszał  się  z  wiekiem, 
był mniejszy u dziewcząt niż u chłopców. 

  Z  dumą  możemy  stwierdzić,  że  z 
pewnością  dane  te  nie  dotyczą  naszej 
szkoły.  Nasi  uczniowie  nie  tylko  chętnie 
biorą  udział w  zajęciach wychowania  fi
zycznego,  lecz  także  aktywnie  spędzają 

czas  pozalekcyjny 
na  zajęciach  SKS. 
Uśmiechnięte  buzie 
naszych  uczniów, 
widoczne  na  zdję
ciach,  mówią  same 
za  siebie –  informu
je Zespół  Szkolno  – 
Przedszkolny nr 1 w 
Rędzinach.

(ZSP nr 1)

www.redziny.pl

  Gaz  to  paliwo  znacznie  bardziej 
ekologiczne niż np. węgiel, który zresz
tą drożeje – podkreśla wójt Paweł Mili
towski,  zachęcając  mieszkańców,  żeby 
przyłączali  się  do  sieci  należącej  do 
Polskiej Spółki Gazownictwa. A spółka 
nie  widzi  większego  problemu,  żeby 
więcej  mieszkańców  naszej  gminy  za
częło z niej korzystać

Wójt  prowadził  rozmowy w  kie
runku rozszerzenia liczby odbiorców 
gazu w naszej gminie z częstochow
ską gazownią, która podlega pod Od
dział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 
Obecnie  sieć  gazowa  obejmuje: Ka
rolinę,  Konin,  Kościelec,  Mariankę 
Rędzińską, Rędziny i Rudniki. 

 Gmina Rędziny jest w większo
ści zgazyfikowana, ale nadal są przy
siółki czy ulice, gdzie ten gaz jeszcze 

Sezon  2017/2018  amatorskiej  siatkar

skiej  Ligi  40latków  dobiegł  końca.  Bardzo 

dobrze  spisała  się drużyna Gminy Rędziny, 

która ostatecznie uplasowała  się na  trzecim 

miejscu, zaledwie o włos przegrywając „sre

bro”

Walka  trwała do ostatniej  kolejki  spotkań. 

A w niej rędzińska drużyna w stosunku 2:0 po

konała siatkarzy z Temidy. Do zwycięstwa ze

spół  z  naszej  gminy  poprowadził  Adam 

Michalak,  który  został  uznany najlepszym za

wodnikiem spotkania  (MVP). Dałoby  to Gmi

nie  Rędziny  drugie  miejsce  w  tabeli 

końcowej...gdyby  Blachownia  przegrała  w 

ostatniej  kolejce.  Ale  zwyciężyła,  więc  wy

przedziła Rędziny  o  1  pkt. Trzecie miejsce  to 

drugi  najlepszy  wynik  tej  ekipy  w  rozgryw

kach Ligi  40latków, po drugiej  lokacie w  se

zonie 2012/2013. MVP rędzińskiej drużyny za 

właśnie  zakończony  sezon  został  Stanisław 

Sarna. Następny – 2018/2019 – będzie  jubile

uszowym 10. sezonem tych rozgrywek. I znów 

zobaczymy w nim Gminę Rędziny. Koniec se

zonu 2017/2018 nie oznacza bynajmniej końca 

siatkarskich  zmagań  z  udziałem naszej  druży

ny,  w  najbliższych  tygodniach  powalczy  ona 

bowiem jeszcze o puchar ligi. (oprac. PW)

Dużo w ostatnich  latach mówi się o 
słabnącym  zainteresowaniu  dzieci  i 
młodzieży lekcjami wychowania fizycz
nego.   Z dumą możemy stwierdzić,  że 
z pewnością dane te nie dotyczą naszej 
szkoły  –  zapewnia  Zespół  Szkolno  – 
Przedszkolny nr 1 w Rędzinach

Rosnącym  problemem  w  skali  kraju 
jest  fala  zwolnień  z  wychowania  fizycz
nego.  Według  raportu  „Uczestnictwo 
uczniów w  lekcjach  wychowania  fizycz
nego w szkołach w Polsce” opracowane
go przez Barbarę Woynarowską  (Katedra 
Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Sek
suologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwer

Kolejne przyłącza? Gazownia nie widzi problemu

Gmina Rędziny 
na podium

W „Jedynce” WF ma się dobrze

nie  dotarł.  W  trakcie  rozmów  z  często
chowskim  zakładem  okazało  się,  że  nie 
ma problemu z rozszerzeniem sieci o no
we przyłącza. Zainteresowani mieszkańcy 
muszą tylko skierować wnioski o określe
nie  warunków  przyłączenia,  do  czego 
mocno zachęcam – mówi wójt Paweł Mi
litowski. 

Wszelkie  niezbędne  informacje  w  tej 
sprawie  oraz  wzory  wniosków  można 
znaleźć  na  stronie  internetowej  Polskiej 
Spółki  Gazownictwa   
https://www.psgaz.pl/wniosekwarunki
przylaczeniadosiecigazowej  .  Ewentu
alne  koszty  zainteresowani  poznają  po 
określeniu warunków. 

Wójt zwraca uwagę, że gaz jest 
korzystniejszy  dla  zdrowia  miesz
kańców niż inne paliwa.

  Jest  znacznie  bardziej  ekolo
giczny niż np. węgiel, który zresztą 
drożeje  –  podkreśla  Paweł  Mili
towski.    Gdyby  więcej  mieszkań
ców  zaczęło  korzystać  m.in.  z 
ogrzewania gazowego, to z pewno
ścią byłoby to z pożytkiem dla śro
dowiska  naturalnego  i  naszego 
zdrowia. A  przecież  tyle  mówi  się 
ostatnio o walce ze smogiem – do
daje. (PW)www.psgaz.pl 
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12 stycznia w Muzeum Monet i Me
dali Jana Pawła II w Częstochowie, od
było  się  podsumowanie  I  etapu 
projektu  pn.  „Patriotyczne  Impresje”. 
W  jego  realizacji  uczestniczy  Zespół 
Szkolno  – Przedszkolny  nr  1 w Rędzi
nach

W  uroczystości  wzięli  udział  przed
stawiciele  Kuratorium  Oświaty  w  Kato
wicach, Delegatury KO w Częstochowie, 
przedstawiciele  władz  samorządowych  i 
parlamentu  oraz  ks.  Ryszard  Umański. 
Uczestniczyli w niej także uczniowie Ze
społu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1  w 
Rędzinach,  zaangażowani  w  realizację 
projektu.  Uczniom  towarzyszyli:  wójt 
gminy  RędzinyPaweł  Militowski,  dyrek
tor Agnieszka Rydecka oraz Ewelina Bo

www.redziny.pl

Blisko  21  tys.  zł  udało  się w  naszej 
gminie  zebrać  podczas    26.  Finału 
Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomo
cy. To o ok. 6 tys. zł więcej od poprzed
niego  rekordu,  odnotowanego  przed 
rokiem. Tym razem    impreza  towarzy
sząca  rędzińskiemu  finałowi,  obejmu
jąca m.in. występy sceniczne i licytacje, 
została zorganizowana w Gminnej Hali 
Sportowej

26. Finał WOŚP był dla naszej gminy 
wyjątkowy nie  tylko w  związku  z  rekor
dową  sumą,  którą  udało  się  zgromadzić 
na  wyrównywanie  szans  w  leczeniu  no
worodków.  Sztab  i  wydarzenia  towarzy
szące zorganizowano w Rędzinach już po 
raz jedenasty. Po raz drugi finał odbył się 
w hali sportowej przy ul. Działkowiczów. 
Ale  po  raz  pierwszy  przybrał  on  formę 
imprezy o tak dużym rozmachu. Orkiestra 
dęta  działająca  przy  OSP  Rędziny  – 
wspólnie  z wójtem Pawłem Militowskim 
,  jego  zastępcą  Mariuszem  Spiechowi
czem  oraz  szefową  rędzińskiego  sztabu 
WOŚP Ligią Salitą (wicedyrektor ZSP nr 
1)    otworzyła  ją  ok.  godz.  13.45,  za
mknął natomiast późnym wieczorem wy
stęp zespołu „Ona i Oni”. 

WOŚP. Mamy rekord!

Patriotyczne impresje

Działo się!

Przez blisko osiem godzin można było 
zobaczyć  w  akcji  m.in.  zespół  „Koście
lanki”,  rockową  formację  z  Kłobucka 
„Nigdy Więcej”  czy  grupę  „Kapitan  Di
sco”.  Talenty  wokalne  zaprezentowała 
młodzież ze Studia Piosenki działającego 
przy  GOK  w  Rędzinach,  uczniowie  Ze
społu  Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1  w 
Rędzinach  (montaż  słowno    muzyczny) 

oraz  przedszkolaki  z  Zespołu  Szkolno  – 
Przedszkolnego w Rudnikach, które śpie
wały i tańczyły. W programie znalazły się 
liczne  pokazy:  pierwszej  pomocy,  sztuk 
walki,  tańca  nowoczesnego  i  towarzy
skiego oraz zumby. 

Datki na  leczenie noworodków w od
działach  neonatologicznych  można  było 
wrzucać  do  puszek,  ale  też  uczestnicząc 
w kiermaszu i licytacjach. A wylicytować 
można  było  najróżniejsze  rzeczy  np.:  lot 
szybowcem, talon do fryzjera, obrazy, lu
stro,  rower,  kosmetyki,  koszulki,  mono

chenkiewicz i rodzice. 

Zadaniem  zwień
czającym I etap projek
tu  było  przygotowanie 
filmu pt.  "Z  filmowym 
przewodnikiem po Nie
podległości".  Podczas 
konferencji zaprezento
wane  zostały  filmy 
przygotowane  przez  6 
szkół  z  Częstochowy  i 
powiatu  częstochow
skiego  oraz  przez  6 
szkół polskich na Litwie. Przed pokazem 
filmów, dzięki telekonferencji, uczestnicy 
mogli  ponownie    na  żywo    zobaczyć 
swoich  przyjaciół  z  Litwy.  Również 
uczniowie  polskich  szkół  na  Litwie 
uczestniczyli  w  podsumowaniu  I  etapu 
projektu w Jaszunach. Uroczystość wzbo

gacił  występ  młodzieży  ze  Szkoły  Pod
stawowej nr 52 im. Małego Powstańca w 
Częstochowie, którzy zaśpiewali piękne i 
wzruszające  pieśni  patriotyczne.  Przed 
nami realizacja kolejnych etapów projek
tu oraz gala  finałowa,  która odbędzie  się 
w październiku 2018 roku.

Otwarcie rędzińskiego finału.



strona 12

www.redziny.pl

Sezon  2017/2018  amatorskiej  siatkar

skiej  Ligi  40latków  dobiegł  końca.  Bardzo 

dobrze  spisała  się drużyna Gminy Rędziny, 

która ostatecznie uplasowała  się na  trzecim 

miejscu, zaledwie o włos przegrywając „sre

bro”

Walka  trwała do ostatniej  kolejki  spotkań. 

A w niej rędzińska drużyna w stosunku 2:0 po

konała siatkarzy z Temidy. Do zwycięstwa ze

spół  z  naszej  gminy  poprowadził  Adam 

Michalak,  który  został  uznany najlepszym za

wodnikiem spotkania  (MVP). Dałoby  to Gmi

nie  Rędziny  drugie  miejsce  w  tabeli 

końcowej...gdyby  Blachownia  przegrała  w 

ostatniej  kolejce.  Ale  zwyciężyła,  więc  wy

przedziła Rędziny  o  1  pkt. Trzecie miejsce  to 

drugi  najlepszy  wynik  tej  ekipy  w  rozgryw

kach Ligi  40latków, po drugiej  lokacie w  se

zonie 2012/2013. MVP rędzińskiej drużyny za 

właśnie  zakończony  sezon  został  Stanisław 

Sarna. Następny – 2018/2019 – będzie  jubile

uszowym 10. sezonem tych rozgrywek. I znów 

zobaczymy w nim Gminę Rędziny. Koniec se

zonu 2017/2018 nie oznacza bynajmniej końca 

siatkarskich  zmagań  z  udziałem naszej  druży

ny,  w  najbliższych  tygodniach  powalczy  ona 

bowiem jeszcze o puchar ligi. (oprac. PW)

grafię OSP Rędziny czy żużlowe gadżety – plastron Huberta Łę
gowika z gali lodowej w Częstochowie z autografem (żużlowiec 
był zresztą gościem imprezy)  i koszulkę z podpisem Józefa Ka
fla. Mieszkańcy mieli do dyspozycji  kawiarenkę z kawą, herbatą 
i  pysznymi  ciastami,  a  także  pajdy  domowego  chleba  ze  smal
cem  i  ogórkiem  kiszonym.  UKS  Speedway  Rędziny  zademon
strował  swoje  motocykle,  z  którymi  można  było  zrobić  sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Dla najmłodszych przygotowano  specjalny 
kącik artystyczny. 

Rekord poprawiony

W zbiórkę  zaangażowało  się  27 wolontariuszy,  którzy  kwe
stowali  do  puszek  przed  finałem  w  placówkach  oświatowych 
oraz w dniu finału. Byli to nauczyciele z naszych szkół, pracow
nicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach  oraz  uczniowie. 
Po  raz  pierwszy  w  akcję WOŚP  włączył  się  także  UKS  Spe
edway Rędziny,  z  którego  dwóch wolontariuszy  działało w  na
szym sztabie.

Łącznie, wliczając wyniki licytacji gadżetów WOŚP podczas 
imprezy  towarzyszącej,  jak  również  innych  działań  podjętych 
przez wolontariuszy, nauczycieli, uczniów i pracowników GOK, 
dało  to sumę 20.409,76 zł oraz 108,68 euro. W ten sposób nasz 
sztab  znacząco  poprawił  ubiegłoroczny  rekord  (niecałe  15  tys. 
zł). Tuż  przed  zwyczajowym  światełkiem do  nieba,  czyli  poka
zem  sztucznych  ogni,  szefowa  sztabu  oraz  władze  gminy 
podziękowały  za  zaangażowanie  wszystkim  wolontariuszom, 
wszystkim, którzy wspomogli organizację finału oraz wszystkim, 
którzy przekazali na rzecz WOŚP swoje pieniądze. 

  Jestem  bardzo  zadowolona,  a  nawet  mile  zaskoczona  tak 
wielkim  zaangażowaniem  i  zainteresowaniem  naszym  finałem. 
Jeśli  będzie  nam  dane  działać  na  rzecz WOŚP  także  za  rok,  to 
postaramy  się,  żeby  był  on  zorganizowany  z  jeszcze większym 
rozmachem – mówi Ligia Salita. 

„To dzięki Wam!”

W przeliczanie zebranych środków – jak co roku – zaangażo
wali się pracownicy gminy. Wczoraj

w pięciu  bezpiecznych kopertach  zostały  one przez  szefową 
sztabu przekazane do mBanku w Częstochowie.

  Dziękujmy  władzom  gminy,  wszystkim  wolontariuszom, 
dyrektorom  placówek  oświatowych,  nauczycielom  i  pracowni
kom GOK,  jednostkom OSP gminy Rędziny,  paniom przelicza
jącym  zebrane  środki,  za  zaangażowanie,  za  trud  i  poświęcony 
czas  –  podsumowuje  Ligia  Salita.    Wielkie  podziękowania 
wszystkim Przyjaciołom 26. Finału WOŚP Sztabu Gminy Rędzi
ny  za wspieranie  tak  szczytnych  działań. Wszystkim mieszkań
com  gminy,  dzieciom    i  młodzieży  oraz  wszystkim  którzy 
pomogli w przeprowadzeniu finału, dziękujemy za granie w Naj
większej  Orkiestrze  Świata!  Dziękujemy  za  włączenie  się  do 
WOŚP, za serce i życzliwość! To dzięki Wam bijemy kolejne re
kordy i pomagamy coraz więcej – podkreśla. (PW)

Ile zebraliśmy w poszczególnych latach

2008 r. XVI Finał WOŚP  10.271,24 zł  (w  tym 5.000 zł od 
firmy Cemex)

2009 r. XVII Finale WOŚP – 5.624,70zł

2010 r. XVIII Finał WOŚP – 5.256,38 zł

2011 r. XIX Finał – 8.768,06 zł

2012 r. XX Finał WOŚP – 5.920,54 zł

2013 r. XXI Finał WOŚP – 5.025,58 zł

2014 r. XXII Finał WOŚP – 8.178,06 zł

2015 r. XXIII Finał WOŚP – 10.138,06 zł.,

2016 r. XXIV Finał WOŚP – 12.937,55 zł.,

2017 r. XXV Finał WOŚP – 14.855,57 zł.

2018 r. XXVI Finał WOŚP – 20.409,67 zł oraz 108,68 euro

Przyjaciele 26. Finału WOŚP  sztabu gminy Rędziny:

Aeroklub Częstochowski

AltLan Drewniana Architektura Ogrodowa Łukasz Śpiewakow
ski

Balonowa Częstochowa „Wiola”

BCE Szkolenia i Doradztwo Katarzyna Drogosz – Rędziny Osie
dle

WOŚP. Mamy rekord! c.d.

Występy dzieci i młodzieży.

Wylicytować można było najróżniejsze rzeczy.



strona 13

Stajnia Cavalla Chorzenice Anna Majchrzak

Studio Fryzjerskie Mariusz Grzywaczewski  Rędziny

Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach  z  in
struktorem  p. Agnieszką  Krzynowek

Studio Urody PRESTIGE  Rędziny

SunFit Studio Doskonalenia Ciała  Częstochowa

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie

Zajazd Wysoczański  Kościelec

Zeler Desing Częstochowa  Krzysztof Wojcieszak

Zespół disco polo „Kapitan Disko”

Zespół disco polo „Ona i Oni”

Zespół Ludowy Kościelanki Gminnego Ośrodka Kultury w Rę
dzinach z instruktorem  p. Agnieszką Krzynowek

Zespół rockowy „Nigdy Więcej”

Zespół Szkolno  Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Zespół Szkolno  Przedszkolny Nr 1 w Rędzinach

Zespół Szkolno  Przedszkolny Nr 2 w Rędzinach

Zespół Szkolno  Przedszkolny w Kościelcu

www.redziny.pl

Biuro rachunkowofinansowe INVESTOR – Częstochowa

Castello – Centrum Przyjęć Okolicznościowych w Rudnikach 

Dworek  Mariański  –  Centrum  Przyjęć  Okolicznościowych    – 
Marianka Rędzińska

FHU Tomaszek Tomalak Sporty Zimowe, Fajerwerki

Firma KLIMEK PLAST  Częstochowa

Firma Leopard – Piotr Dudek – Rędziny

Firma PAWEX – Marianka Rędzińska

Formacja Tańca Nowoczesnego Ekspresja z  instruktorem p. Ka
tarzyną DrążekPasternak

Fundacja Filary – Konopiska

Gabinet Kosmetyczny Anna Musiałek  Kościelec

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GREEN PACK Tadeusz Szymanek  Częstochowa

Hair Stylist Bartłomiej Staniec – Częstochowa

Jolanta i Marcin Rumin  Obrazy ręcznie malowane  Kościelec

Józef Kafel – wieloletni Zawodnik Włókniarza Częstochowa

KAMINSKY DESIGN Paweł Kamiński – Warszawa

Kawiarenka Tazza –Rudniki Lotnisko

KAZURRO KEBAB  Rędziny Osiedle

Klub UKS Speedway Rędziny

Kręgielnia Dziecięcy Raj Hula Kula  Rędziny

Kuchnia Babuni – Halina Bujacz

Magic Boxes  Katarzyna Szyda

Masarnia Andrzej Kosiński  Rudniki

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Rędziny z kapelmistrzem 
Krzysztofem Gajowniczkiem 

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rędziny

Ozdoby z drewna  Mariusz Kowalczyk

Pan Hubert Łęgowik – zawodnik żużlowy

Pan Marek Wilk – instruktor sztuk walki z sekcji Kik Boksingu

Pani Agnieszka Kupczak –licencjonowany  instruktor Zumby

Piekarnia Kuliś  Rędziny

Pizzeria Podkowa  Rędziny Osiedle

POLPAPIER   Częstochowa

Salon Fryzjerski Laura Kasiura  Kościelec

Salon Fryzjerski Marzena Sarna – Rędziny

Salon Fryzjerski Stylizacja Paznokci Makijaż PRAXIS  Rędziny

Salon  Kosmetyczny  Oaza  Piękności  –  Dorota  Lewandowska  – 
Częstochowa

Sklep Jaskółka  p. Andrzej Plaskacz

Solo Kolos  Częstochowa

Światełko do nieba.

Podsumowanie i podziękowanie.
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5  stycznia  remiza OSP Kościelec  po  brzegi wypełniła  się 
przedstawicielkami płci pięknej. Była  to kolejna, osiemnasta 
już,  impreza  zorganizowana  przez  zespół  „Kościelanki”  z 
okazji Dnia Kobiet

Dzień Kobiet na początku stycznia? Tak to nie pomyłka. Pa
nie  tworzące zespół „Kościelanki”  lubią  święto płci pięknej ob
chodzić  hucznie.  Nie  jest  to  możliwe  w  okolicach  8  marca  z 
powodu Wielkiego  Postu,  dlatego  imprezę  organizują  w  czasie 
karnawału.  Termin  tegorocznej  okazał  się  wyjątkowo  wczesny, 
ale inaczej się nie dało.

 Ze względu na krótki karnawał, który kończy się już 9 lute
go – wyjaśnia pomysłodawczyni Dnia Kobiet w Kościelcu  i za
łożycielka  „Kościelanek”  Henryka  Krzynowek.    Od  samego 
początku występuje u nas zespół „System”, który robi  to nieod
płatnie,  dlatego  musimy  wszystko  dobrze  zgrać.  A  ponieważ 
wiele  pań  to  praktykujące  katoliczki,  zależy  nam,  żeby  zdążyć 
przed Wielkim Postem – dodaje, podkreślając, że ostatnia edycja 
w pełni  się udała  i  jak zawsze odbyła  się w świetnej,  luźnej at
mosferze. 

W zabawie uczestniczyło ok. 180 osób – głównie pań,  choć 
nie tylko. Tradycyjnie „Kościelanki” zaprosiły na nią wójta Paw
ła Militowskiego i jego zastępcę Mariusza Spiechowicza (z mał
żonkami).  Płeć  męską  reprezentowali  też:  wiceprzewodniczący 
rady gminy Cezary Strzeszyna, sołtys Kościelca Ryszard Kowal
czyk oraz ks. proboszcz Władysław Walczak. Na zaproszenie or
ganizatorek  pojawiły  się  ponadto  m.in.  Jolanta  Brzozowska  – 
Ciura – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach, rad
na powiatowa Grażyna Knapik, a także Bożena Nabiałczyk i Jo

www.redziny.pl

Kościelankowy Dzień Kobiet ma już 18 lat

Życzenia od sołtysa Kościelca.

Kościelanki z wójtem Pawłem Militowskim i zastępcą wójta 
Mariuszem Spiechowiczem.

Humory dopisywały.

W zabawie uczestniczyło ok. 180 osób – głównie pań, 
choć nie tylko. 

lanta Rumin, którym w  ten  sposób „Kościelanki” podziękowały 
za pomoc w działalności  zespołu. Dzień Kobiet w Kościelcu  to 
jednak  przede  wszystkim  płatna  impreza  zamknięta,  na  którą 
trzeba się wcześniej zapisać. I lepiej robić to jak najszybciej.

 Mamy już komplet na następny rok. Panie świetnie się ba
wiły więc od razu zapisały się na kolejną zabawę – mówi Henry
ka Krzynowek. 

Pierwszy Dzień Kobiet w Kościelcu zorganizowano 18 lat te
mu  na  sali  gimnastycznej  miejscowej  szkoły.  Wzięło  w  nim 
udział ok. 80 osób. Od czwartej  edycji,  aż po dziś,  zabawa  jest 
już co roku organizowana w strażnicy OSP.  
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Słobodziana – prezesa Zarządu Stowarzy
szenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

 w kategorii „Samorządność  i przed
siębiorczość”  statuetkę  zdobył  Jerzy  Żu
rek  wójt Gminy Konopiska,

 w kategorii „Wydarzenie Roku” sta
tuetką (którą odebrała dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lelowie Ewa Molen
da) nagrodzono Festiwal Kultury Polskiej 
i Żydowskiej „Święto CiulimuCzulentu”. 
Lelowskie Spotkanie Kultur

  w  kategorii  „Osobowość/Instytucja 
Roku”  wręczono  dwie  statuetki  –  otrzy
mali  je: Bożena Zalewska – dyrektor Po
wiatowego  Zarządu  Dróg  w 
Częstochowie  i  Stowarzyszenie  Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Prometeus” z Konopisk

www.redziny.pl

17  lutego  w  Filharmonii  Często
chowskiej  odbyła  się  uroczysta  gala 
wręczenia  Statuetek  Starosty  Często
chowskiego  „Za  zasługi  dla  powiatu” 
za  2017  rok. W  gronie  nominowanych 
był też Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” 
z Kościelca. Ostatecznie nagroda trafiła 
wprawdzie  do  kogo  innego,  ale  i  tak 
wielkie  gratulacje  dla  Kościelanek  za 
wyróżnienie

Zespół  z  Kościelca  był  nominowany 
w  kategorii  „Edukacja  i  kultura”    obok: 
Anny  Tarczyńskiej    dyrektor  Samorzą
dowego Ośrodka Kultury  i  Sportu w  Ja
nowie  oraz    Aliny  Mazoń  –  dyrektor 
Zespołu  SzkolnoPrzedszkolnego  w  Lu
bojnie.  Statuetka  trafiła  ostatecznie  do 
Anny Tarczyńskiej, ale Kościelanki – po
dobnie  jak  inne osoby wyróżnione nomi
nacją – otrzymały dyplomy i kwiaty. 

Uroczystość  w  Filharmonii  Często
chowskiej  przyciągnęła  ponad  700  osób. 
Statuetki oraz dyplomy wręczyli: starosta 
częstochowski Krzysztof Smela, wicesta
rosta  Henryk  Kasiura  i  przewodniczący 
rady  powiatu  Andrzej  Kubat.  Ponadto 
przewodniczący  Sejmiku  Województwa 
Śląskiego  Stanisław  Gmitruk  oraz  radni 

„Pamięć  ocala,  przekaz  umacnia 
więź,  a  teraźniejszość  czerpie  z  prze
szłości….” – pod tym hasłem 21 lutego 
społeczność  Zespołu  Szkolno  –  Przed
szkolnego nr 2 w Rędzinach obchodziła 
dzień  patrona  oddziałów  gimnazjal
nych – czyli Armii Krajowej

Gimnazjaliści  przygotowali  ciekawy 
montaż słowno – muzyczny. Inscenizacja 
wzbogacona  była  montażem  filmowym 
przedstawiającym  obrazy  okupowanej  i 
powstańczej  Warszawy,  sceny  z  walki  i 
codziennego życia żołnierzy Armii Krajo
wej.  Wzruszająca  piosenka  pt.  „Dziew
czyna  z  granatem w  ręku”  zachwycająco 
zaśpiewana  przez Natalię Kubicę,  uzmy
słowiła uczniom, że 70 lat temu młodzież 
tak  samo  potrafiła  się  bawić,  śmiać,  tań
czyć  i  kochać,  mimo  wojny  i  okupacji, 

Dzień Armii Krajowej

Wyróżnienie dla Kościelanek
wojewódzcy Marta Salwierak i Stanisław 
Dzwonnik, wręczyli złote Odznaki Hono
rowe  za  Zasługi  dla  Województwa  Ślą
skiego:  Andrzejowi  Kubatowi, 
Leonardowi  Smolarskiemu  i  Krystynie 
Skoczylas. Na  scenie  zaprezentowali  się: 
Wiktoria i Weronika Konieczne – laureat
ki  XI  Przeglądu  Dziecięcych  i  Młodzie
żowych  Wokalistów  Powiatu 
Częstochowskiego  oraz  kolejny  z  laure
atów  Piotr  Woldan  z  Zawad  w  gminie 
Kłomnice.  Gwiazdą  części  artystycznej 
imprezy  był  natomiast  Janusz  Radek. 
(PW)

Statuetki  „Za  zasługi  dla  powiatu” 
2017

  w  kategorii  „Kultura  i  Edu
kacja”  zwyciężyła Anna  Tarczyń
ska    dyrektor  Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Janowie,

 w kategorii  „Sport  i  turysty
ka”  laureatem  został  Grzegorz 
Dors    nauczyciel  w  Szkole  Pod
stawowej w  Piasku,  trener Kabex 
LKS „Podkowa” w Janowie,

  w  kategorii  „Polityka  spo
łeczna”  uhonorowano Kazimierza 

ale musiała  też  szybciej dorosnąć, ponie
waż  „Chciała  walczyć!  Chciała  odpłacić 
Niemcom za  terror, głód  i  śmierć!”. Pro
gram  ciekawie  dopełniały  prezentacje 

multimedialne  i  podkłady muzyczne.  Na 
uwagę  zasługiwała  także  scenografia. 
Zgromadzona  społeczność  szkolna  z  na
leżytą uwagą wysłuchała recytacji, narra
cji  i  piosenek,  a  dyrektor Agnieszka Ryś 
podziękowała uczniom za zaangażowanie 
w  przygotowanie  tak  niezwykłej  lekcji 

historii.

Warto podkreślić,  iż  in
scenizację,  oprawę  mu
zyczną  i  plastyczną 
przygotowali  uczniowie  z 
kl. II a i III b w ramach re
alizacji  projektu  edukacyj
nego pod kierunkiem Beaty 
Gulińskiej.  „Wolność,  god
ność,  honor  –  tego  nic  nie 
zastąpi.  Żołnierzom  Armii 
Krajowej  chwała,  Polska 
nie  zapomni”  –  podobnie 
jak  uczniowie  rędzińskiej 
„Dwójki”. (ZSP nr 2)

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gimnazjaliści przygotowali ciekawy montaż
słowno – muzyczny.
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dziemy musieli  pomyśleć  o  przygotowa
niu  jeszcze  większej  liczby  zaproszeń  – 
mówi  Mariusz  Spiechowicz,  zastępca 
wójta gminy. 

społu  Kościelanki.  Później  przerwa  na 
ciepły  posiłek  i  na  scenie  zameldowała 
się gwiazda wieczoru – Brygida  i Robert 
Łukowski. Mieszkańcy bujali  i kiwali się 
w rytm muzyki już podczas koncertu Ko
ścielanek. Kiedy  natomiast  dobrze  znane 
przeboje  zaczęli  prezentować  Brygida  i 
Robert,  mieszkańcy  postanowili  masowo 
udać się do tańca. I tak – z krótkimi prze
rwami – pozostało już w zasadzie do koń
ca  imprezy.  Zresztą  swoje  umiejętności 
taneczne wybrane  panie  i wybrani  pano
wie mieli  okazję  zademonstrować  też  na 
scenie,  na  którą  zaprosił  ich  Robert  Łu
kowski.  Gwiazda  nie  tylko  śpiewała,  ale 
też  rozśmieszała  żartami  i 
dowcipami. Podobała się tak 
bardzo,  że musiała  bisować. 
A  wójt  Paweł  Militowski  i 
jego  zastępca Mariusz  Spie
chowicz  wręczyli  członkom 
zespołu  statuetkę  z  podzię
kowaniem  za  występ  w  Rę
dzinach. 

Koniec koncertu gwiazdy 
wieczoru nie oznaczał końca 
zabawy  w  Gminnej  Hali 
Sportowej.  Niedługo  po 
opuszczeniu  sceny  przez 
Brygidę, Roberta  i  ich kom

panów,  zainstalował 
się  na  niej  doskonale 
wszystkim  znany,  pochodzący  z 
Rudnik  zespół Avans.  Kapela  za
pewniła kolejną porcję przebojów, 
przy  których  mieszkańcy  bawili 
się  do  późnych  godzin  wieczor
nych. 

Imprezę  zorgani
zował  Urząd  Gminy 
Rędziny  i  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w 
Rędzinach. W  tej  for
mie  świętowanie Wa
lentynek  odbyło  się 
po  raz  drugi  –  przed 

rokiem w hali wystąpili: Par
tita, Grupa Romana i Limits. 

  Zainteresowanie  było 
jeszcze  większe  niż  rok  te
mu. Już tydzień przed impre
zą  zabrakło  biletów.  Przy 
okazji  kolejnych  edycji  bę

www.redziny.pl

Do późnych godzin wieczornych ba
wili  się mieszkańcy  naszej  gminy  pod
czas  imprezy  walentynkowej, 
zorganizowanej w Gminnej Hali Spor
towej przy ul. Działkowiczów. Pokaźną 
dawkę  rozrywki  zapewniły  im  trzy  ze
społy

Impreza  rozpoczęła  się o godz. 17.00 
powitaniem  wszystkich  gości  przez  wła
dze  gminy. A  do  specjalnie  pod  Walen
tynki  udekorowanej  hali  (m.in.  licznymi 

czerwonymi  balonami)  przybyło  ponad 
300  mieszkańców  w  różnym  wieku.  Z 
pewnością  przybyło  z  nadzieją  na  porcję 
dobrej  zabawy,  tym  bardziej,  że  impreza 

walentynkowa odbywała się zaledwie kil
ka  dni  przez  tzw.  ostatkami,  kończącymi 
tegoroczny karnawał. I dobrej zabawy na 
pewno nie zabrakło. 

Muzyczne  atrakcje  rozpoczęły  się  od 
występu  stałych  bywalczyń  wszelkich 
gminnych  uroczystości,  czyli  pań  z  ze

Roztańczone Walentynki

Robert Łukowski miał specjalne 
zadania dla dwóch ochotników.

Pamiątkowe zdjęcie wójtów z zespołem
Brygidy i Roberta.

Mieszkańcy szybko ruszyli do tańca.

W imprezie wzięło udział ponad 300 osób.

Do późnych godzin wieczornych rozrywkę za
pewnił zespół Avans.

W założeniu bowiem Walentynki ma
ją być w ten sposób obchodzone cyklicz
nie, podobnie zresztą jak Andrzejki, które 
również miały  już w hali sportowej dwie 
odsłony. (PW)
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pretekst do podziękowania za ich zaangażowanie i wsparcie. 

W  gronie  pań  gościł  i  wójt  gminy  Paweł Militowski,  który 
złożył im serdeczne życzenia. 

Miłych słów i spotkań nigdy dość, tak więc do kolejnego mi
łego spotkania.

GOK

www.redziny.pl

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rędzinach  po 
raz kolejny gościł panie z okazji  ich święta. Na 
scenie w niedzielne popołudnie  4 marca  zapre
zentowali się artyści kabaretowi EWG oraz czę
stochowski freestyler Mikser

  Po  raz  kolejny  okazało  się,  że  kultura  łączy 
pokolenia. Hip hopowe rytmy  i żarty wprawiły w 
doskonały nastrój, a panie w różnym wieku wspól
nie się śmiały z relacji damsko męskich, które sta
nowiły  leitmotiv  wieczoru.  Pozytywnie 
wzmocniona  setka  pań  z  uśmiechem  na  ustach  i 
sercem w dłoni (balon) po kilku godzinach dosko
nałej  zabawy  przy  słodkim  poczęstunku  (kalorie 
były natychmiast spalane w związku z zaaplikowa
niem  kuracji  śmiechu)  opuściła  wypełnioną  po 
brzegi salę GOKu. 

Serdecznie  dziękuję  Paniom  za  przybycie.  Jako  organizator 
działań o charakterze kulturalnym zawsze możemy liczyć na ak
tywne  kobiety  czytelniczki,  uczestniczki  warsztatów,  spotkań 
autorskich, wycieczek  i wielu  innych  inicjatyw  – mówi  Jolanta 
Brzozowska Ciura. – Ten wieczór jest podziękowaniem i uhono
rowaniem  kobiet  aktywnych,  a  zbliżający  się  Dzień  Kobiet  to 

Dzień Kobiet

W ośrodku kultury dzieci  mogły 
aktywnie  spędzić  czas  ferii 
zimowych  jeśli  tylko  w  domu  się 
nudziły  lub  chciały  poznać  nowe 
miejsca, pobawić się z kolegami

  Miejscem  spotkań  lubiących 
planszówki  stała  się  tradycyjnie 
biblioteka,  która  zapewniała 
przestrzeń  do  zabawy  i  gry.  Innymi 

Ferie
w GOKu

...a zabawa była przednia.

formami aktywnego spędzania czasu były 
zajęcia  warsztatowe.  Tradycyjnie 
popularnością  cieszą  się  spotkania 
 plastyczne w edycji z decoupagem, który 
inspiruje  do  sięgania  pod  okiem 
instruktora  po  trudniejsze  techniki 
plastyczne,  a  także  warsztaty 
modelarskie.  Na  spotkanie  do  GOKu 
przychodzą próbujący swych sił, a  raczej 
cierpliwości,  adepci  zajęć  o  charakterze 
technicznym.  Gdy  własnoręcznie 
sklejony  model  przypomina  oryginał,  to 
pierwszy  krok,  by  dołączyć  do  grupy 
Rozbitek,  która  zakotwiczyła  w  filii 

Kabaret bawił nasze Panie ...

GOKu w Mariance Rędzińskiej.

Zimowa  aktywność  zakłada 
zarówno  jazdę  na  łyżwach,  kąpiele  a 
także  wycieczki.  W  tym  roku 
odwiedziliśmy  więc  lodowisko  w 
Częstochowie,  basen  w  Tarnowskich 
Górach  i  otwarte  tuż  przed  feriami 
Centrum  Nauki  i  Techniki  EC1  w 
Łodzi,    w  którym  utworzono 
merytoryczne  ścieżki  edukacyjne.  Tak 
więc w  ferie mogliśmy  się  nudzić  lub 
nie – wybór oczywisty (lub nie). 

AS

...uśmiechy gościły na ich twarzach...
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„You  Can  Dance" 
roztańczyły  całą 
Polskę.  Pojawiły 
się  filmy  taneczne 
„Kochaj  i  tańcz" 
oraz  zagraniczne 
produkcje  typu 
„Step  Up"  czy 
„Shall We  Dance". 
Tańczą  dzieci  w 
przedszkolach, 
podstawówkach, 
studenci i dorośli – 
wymienia  Marcin 
Kiszteliński. 

  Dbając  o  wszystkie  detale,  które 
wpływają  na  sprawny  przebieg  turnieju, 
odpowiednią  atmosferę  i  ogólny  wizeru
nek  turnieju,  stworzyliśmy  niesamowite 
widowisko.  Poziom  rywalizacji  był  bar
dzo wysoki, co podziwiało wielu widzów, 
którzy na turniej przybyli – zaznacza. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się tan
cerze z naszej gminy. Roksana Bi
skup  z  Kościelca  wraz  ze  swoim 
partnerem  Jakubem  Jadczakiem 
wytańczyli  w  sobotniej  imprezie 
bardzo wysokie drugie miejsce  w 
klasie B  oraz  półfinał w  kategorii 
1618 lat w stylu latynoamerykań
skim. Z kolei w ćwierćfinale moc
no obsadzonego Grand Prix Polski 
w  stylu  standardowym,  uplasował 
się  Wojciech  Pakuła  z  partnerką 
Natalią  Kęsik.  Był  to  pierwszy  z 
sześciu  turniejów  cyklu  Grand 
Prix  Polski  PTT.  Dekoracji  laure

atów dokonali m.in. wójt gminy Rędziny 
Paweł  Militowski,  w  imieniu  marszałka 
województwa  radny  sejmiku  śląskiego 
Stanisław Dzwonnik  oraz w  imieniu  sta
rosty częstochowskiego zastępca dyrekto

ra  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
Roman Pakuła.  Patronat medialny 
nad  imprezą  objęły:  TV  Orion  w 
Częstochowie  i  częstochowskie 
Radio Jura. 

Zwycięzców  wszystkich  kate
gorii  znajdziecie  w  materiale  pod 
tym  samym  tytułem,  zamieszczo
nym na stronie internetowej gminy 
www.redziny.pl . (oprac. PW)

www.redziny.pl

Ostatni  weekend  24  –  25  lutego 
upłynął w naszej gminie przede wszyst
kim pod znakiem tańca towarzyskiego. 
Mowa o Grand Prix Polski oraz Ogól
nopolskim  Turnieju  Tańca  Towarzy
skiego „...z  pasji  do  tańca...”  o Puchar 
Starosty  Częstochowskiego,  Wójta 
Gminy  Rędziny  i  pod  Patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego

Podczas  dwóch  wspomnianych  im
prez  tanecznych,  które  mieliśmy  okazję 
zobaczyć  w  Gminnej  Hali  Sportowej  w 
Rędzinach,  zaprezentowało  się  prawie 
500 par z całej Polski. Za organizację od
powiadały  Stowarzyszenie  Taneczne 
ZORBA oraz Klub Tańca Towarzyskiego 
ZORBA Częstochowa  przy współudziale 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Tre
ner  KTT  Zorba  i  prezes  Stowarzyszenia 
Tanecznego ZORBA Marcin Kiszteliński 
podkreśla, że klub od lat organizuje liczne 
turnieje wysokiej  rangi,  robiąc  to na naj

wyższym  poziomie.  Nie  inaczej  było  w 
przypadku ostatniej  imprezy, która kiero
wana była do dzieci, młodzieży oraz do
rosłych. 

  Konkursy  „Tańca  z  gwiazdami", 

W Rędzinach rywalizowali tancerze z całej Polski

WJAMM Foto Jacek Galewicz

WJAMM Foto Jacek Galewicz

WJAMM Foto Jacek Galewicz

WJAMM Foto Jacek Galewicz

WJAMM Foto Jacek Galewicz
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kówkę w naszej 
gminie grają za
równo  młodzi, 
jak  i  nieco  star
si. 

Różnica 
wieku  między 
najmłodszym  i 
najstarszym  za
wodnikiem  wy
nosiła 
„zaledwie”  52 
lata.  W  katego
rii kobiet wygrała drużyna Gminy Rędziny I, na drugim stopniu 
podium  stanęła  drużyna  Gminy  Rędziny  II,  która  wyprzedziła 
ekipę z Gminy Janów, prowadzoną do boju przez kapitan Martę 
Treścińską. W kategorii męskiej najskuteczniej punktowała dru
żyna Brembo, która zakończyła rywalizację na pierwszym miej
scu.  Drugie,  trzecie  i  czwarte  miejsce  wywalczyły  drużyny  z 
Rędzin, zaś stawkę zamknęła drużyna Cemex Rudniki, która jed
nak z najlepszymi przegrała po bardzo dobrej wyrównanej wal
ce. 

 Wielkie podziękowania dla firmy Cemex  za napoje, grupy 
Delicpol za słodycze oraz wójta gminy Rędziny Pawła Militow
skiego  za  puchary  i  medale  –  podkreśla    drużyna  40latków 
Gminy Rędziny wraz z opiekunem Adamem Michalakiem, która 
jak co roku zajęła się organizacją zawodów. 

www.redziny.pl

Pieniądze gminne dla klubów 
sportowych i orkiestry

Komisje  zakończyły  opiniowanie  ofert  zgłoszonych  do 
konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy z 
zakresu:  „Kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzic
twa narodowego” p.n.  „Prowadzenie Orkiestry Dętej  z  tere
nu  Gminy  Rędziny”  oraz  „Upowszechnianie  kultury 
fizycznej i sportu”

Otwarte  konkursy  ofert  urząd  gminy  tradycyjnie  ogłosił  na 
początku roku. Jeśli chodzi o zadania sportowe, do rozdyspono
wania było 222 tys. zł, natomiast na prowadzenie orkiestry dętej 
–  60  tys.  zł. Orkiestrę mamy w  gminie  jedną  –  działającą  przy 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Rędzinach  –  dlatego  tylko  ona 
złożyła ofertę  i właśnie  jej wójt Paweł Militowski przyznał całą 
wspomnianą kwotę. Klubów sportowych mamy natomiast kilka, 
więc w przypadku zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu” trzeba było się nieco bardziej nagłowić. Osta
tecznie  największą  kwotę  z  dostępnej  puli  –  101  tys.  zł  – wójt 
przyznał  Ludowemu Klubowi  Sportowemu  „Lotnik” Kościelec. 
Nieco  mniej,  bo  86  tys.  zł  otrzyma  Gminny  Klub  Sportowy 
„Unia” Rędziny. Stowarzyszeniu Rodzin  i Przyjaciół Osób Nie
pełnosprawnych „Dar Serca” przyznano 10 tys. zł, Stowarzysze
niu  Rozwoju  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Rudnikach  i 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Speedway Rędziny” po 
5  tys. zł, a KS „Coronie” Rudniki 15  tys. zł. W przypadku tego 
ostatniego  klubu  po  7,5  tys.  zł  pójdzie  na  tenis  stołowy  i  siat
kówkę. (PW)

VIII  Turniej  o  Puchar Wójta  Gminy  Rędziny  przeszedł 
już do historii. W tegorocznej edycji przystąpiło do niego aż 
osiem zespołów: pięć męskich i trzy kobiece

Cieszy fakt, że sześć zespołów to drużyny z naszej gminy, na 
które jak co roku możemy liczyć. Cieszy również fakt że, w siat

Siatkarskie zawody
w gminnej hali

Do rywalizacji przystąpiło osiem 
zespołów.

Wśród kobiet o zwycięstwo w turnieju walczyły trzy drużyny.
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Spalanie  śmieci  w  piecach  domo
wych  jest  niezgodne  z  prawem  i  grozi 
mandatem w wysokości  500  zł.  Przede 
wszystkim  jednak  generuje  mnóstwo 
zanieczyszczeń,  które  osłabiają  zdro
wie,  a  nawet  zabijają.  Zastanówcie  się 
czy  oszczędzanie  na  surowcach  opało
wych jest ważniejsze od zdrowia i życia 
– waszego i waszych najbliższych

Średnio 50 – 60 mln m3 odpadów ko
munalnych  rocznie  produkuje  się  w  na
szym  kraju.  Niestety  mimo 
przeprowadzenia wielu  akcji  informacyj
nych  oraz  funkcjonowania  sankcji  praw
nych,  wciąż  znaczna  ich  część  ląduje  w 
domowych  paleniskach.  Powstają  w  ten 
sposób  zanieczyszczenia  powietrza 
(smog) silnie oddziałujące na nasze zdro
wie. W czasie  spalania odpadów w pale
niskach  domowych  jest  bowiem 
emitowanych  kilkaset  razy  więcej  diok
syn niż podczas spalania ich w specjalnie 
przeznaczonych do tego spalarniach. 

Wyjątkowo  niebezpieczne  jest  spala
nie  tworzyw  sztucznych  m.in.  butelek, 
materiałów polakierowanych, worków fo
liowych  czy  elementów gumowych. Pro
wadzi  to  do  emisji  rakotwórczych 
dioksyn,  których  wpływ 
może  dać  o  sobie  znać 
dopiero  po  upływie  kil
kudziesięciu  lat.  Szacuje 
się, że wdychanie powie
trza  zanieczyszczonego 
przez spalanie w piecach 
nieodpowiednich  mate
riałów, może  skrócić  ży
cie  każdego  z  nas 
średnio  o  9    10 miesię
cy. 

Niektórym może  jed
nak  skrócić  je  znacznie 
bardziej.  Kilkadziesiąt  tysięcy  Polaków 
umiera  co  roku  wskutek  oddziaływania 
szkodliwych substancji.

Dolegliwości na ogół zaczynają się od 
kaszlu  i  uczucia  duszności,  wywoływa
nych przez dwutlenek siarki. Podrażnione 
płuca  i  schorzenia  układu  nerwowego  to 

już  wpływ  tlenków  azotu.  Na  choroby 
związane z układem oddechowym i obni
żoną  odpornością,  objawiającą  się w  po
staci  alergii,  narażeni  są  przede 
wszystkim  najmłodsi.  Smog  powoduje 

również poważne choro
by  serca  i  układu  krąże
nia.  Ponadto  trzeba 
pamiętać,  że  spalanie 
odpadów,  zwłaszcza 
wilgotnych,  może  za
kończyć  się  zatkaniem 
przewodów  komino
wych  morką  sadzą  i 
uszkodzeniem  instalacji, 
a  więc  w  dalszej  kolej
ności zatrucia czadem.  

Powód  wykorzysta
nia  śmieci  do  palenia  w 

piecach  jest  powszechnie  znany. To  chęć 
zaoszczędzenia  poprzez  zastąpienie  czę
sto kosztownego paliwa opałowego odpa
dami,  które  generuje  przecież  każdy. 
Każdy jednak powinien odpowiedzieć so
bie  na pytanie  czy wspomniane oszczęd
ności  są  ważniejsze  od  zdrowia  i  życia 
ludzkiego. (PW)

Nie pal odpadami!




