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KURIER RĘDZIŃSKI

Roboty  w  ramach  budowy  kanali
zacji  sanitarnej  w  Mariance  Rędziń
skiej  i  Rudnikach  dobiegły  już  końca. 
 Niebawem  będzie  można  zacząć  się 
podłączać do sieci, do której dostęp zy
ska  blisko  1500  mieszkańców.  Na  ul. 
Srebrną  wszedł  już  wykonawca  prze
budowy drogi, czyli wspólnej inwestycji 
naszej gminy i powiatu częstochowskie
go

Realizacja  jednej  z  największych 
i  najważniejszych  inwestycji  w  gminie 
Rędziny ostatnich lat, czyli budowy kana
lizacji  sanitarnej 
na  ulicach:  Połaniec
kiej,  Srebrnej,  Prostej 
i  Kwiatowej  w  Ma
riance  Rędzińskiej 
oraz Wodnica  i Willo
wej w Rudnikach, roz
poczęła  się  w  2017 
roku.  Urząd  pozyskał 
na ten cel ponad 3 mln 
zł  unijnej  dotacji.  Za
kres  prac,  wykonywa
nych  przez  firmę 
Insbud z Tarnowa, ob
jął m.in. budowę kana
łu  sanitarnego 
grawitacyjnego  o  dłu
gości  prawie  6  km 
oraz 288 przyłączy. 

Wkrótce  po  ukoń
czeniu kanalizacji w Rudnikach i Marian
ce,  na  ul.  Srebrną  w  Mariance 
Rędzińskiej  wejdą  pracownicy  firmy 
„Hucz” sp. z o.o. sp. k. z Boronowa, która 
wygrała  przetarg  na  przebudowę  tej  dro
gi.  To  wspólna  inwestycja  powiatu  czę
stochowskiego i gminy Rędziny, na którą 
udało się pozyskać dofinansowanie mini
sterialne  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury 
Drogowej na lata 20162019. 

10 mln zł zainwestowane w Mariankę

Przebudowa ma kosztować prawie 4,5 
mln  zł,  z  czego połowę pokryje dofinan
sowanie.  Położony  zostanie  chodnik 
z kostki brukowej betonowej i krawężniki 
betonowe.  Powstaną  miejsca  postojowe, 

także  z  kostki  brukowej  betonowej. 
Zresztą podobną nawierzchnię będą miały 
przebudowane  zjazdy  do  posesji.  W  za
kresie prac jest również odwodnienie oraz 
wykonanie  zatoczki  autobusowej  przy 
granicy  z  Częstochową.  Termin  zakoń
czenia  inwestycji  to  31  października. Li
cząc  razem  z  budową  kanalizacji,  to  już 
ok. 10 mln zł zainwestowane w ostatnich 
dwóch  latach  w  sołectwo  Marianka  Rę
dzińska. 

W 2016 roku – także wspólnymi siła
mi powiatu i gminy na mocy porozumie
nia  z  2015  roku  –  przebudowany  został 

inny  odcinek  tej  samej  powiatówki,  roz
poczynający  się  zaraz  za  przejazdem ko
lejowym oraz  łączący Rędziny  i Rudniki 
(ul. Dworcowa i Fabryczna). Po ukończe
niu Srebrnej będzie więc można podróżo
wać  nową  drogą  na  łącznym  odcinku 
ponad 5 km   od granicy  z Częstochową 
w Mariance Rędzińskiej  aż  do głównego 

Finisz budowy kanalizacji, start przebudowy ul. Srebrnej
skrzyżowania w Rudnikach. 

 To niezwykle ważna  inwestycja, za
równo  z  punktu  widzenia  kierowców, 
którzy będą korzystać z nowoczesnej dro
gi na miarę XXI wieku, jak i bezpieczeń
stwa  mieszkańców.  Na  kwestie 
bezpieczeństwa kładziemy duży nacisk, a 
wybudowanie  chodników  i miejsc posto
jowych  przy  ul.  Srebrnej  na  pewno  je 
zwiększy  –  podkreśla  wójt  Paweł  Mili
towski.    Warto  też  zwrócić  uwagę  na 
idealne  zgranie  w  czasie  obu  inwestycji 
na  tej  ulicy. Dzięki współpracy  z  powia
tem częstochowskim, gruntownie przebu

dowana  zostanie  cała 
ulica, zniszczona przecież 
także  podczas  robót  ka
nalizacyjnych.  Powstanie 
zupełnie  nowa  na
wierzchnia,  finansowana 
z trzech źródeł – dodaje. 

Utrudnienia w ruchu

Roboty  drogowe  na 
Srebrnej  sprawiają,  że 
ulica  jest  częściowo  nie
przejezdna.  Inwestycja 
wymusza  też  oczywiście 
zmianę w kursowaniu au
tobusów. 

  Zgodnie  z  wprowa
dzoną  tymczasową  orga
nizacją ruchu, od 10 lipca 
przez  okres  ok.  jednego 
miesiąca,  autobus  li

nii  Rm  dojeżdżać  będzie  tylko  do  przy
stanku  MARIANKA  RĘDZIŃSKA 
BLOKI.  Na  tym  przystanku  znajdować 
się będzie tymczasowa pętla, do której i z 
której  odjeżdżać  będzie  autobus  –  zgod
nie z rozkładem jazdy obowiązującym na 
tym przystanku – wyjaśnia Adam Wolski, 
kierownik GZK. (PW)

Inwestycja kanalizacyjna objęła budowę kanału sanitarnego 
grawitacyjnego o długości prawie 6 km oraz 288 przyłączy.
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Kończą się prace w ramach przebu
dowy ul. Warszawskiej w Kościelcu, na 
którą gmina pozyskała unijne dofinan
sowanie. W  związku  z  realizowaną  in
westycją  obowiązuje  zmieniona  trasa 
dla  autobusów GZK. Gmina  i  kierow
nictwo  zakładu  przepraszają  pasaże
rów za utrudnienia

Jak  podkreśla  kierownictwo Gminne
go  Zakładu  Komunikacyjnego  w  Rędzi
nach,  trwające  roboty  powodują  brak 
możliwości przejechania autobusu. 

 Dlatego  zmienia  się  trasę  linii  Rk  i 
RkZ  w  ten  sposób,  że  przystankiem  po
czątkowym  i  końcowym obu  linii  będzie 
przystanek  KOŚCIELEC  –  ZAJAZD. 
Autobus  nie  będzie  dojeżdżał  ulicą War
szawską do pętli w miejscowości Karoli
na  –  podał  Adam  Wolski,  kierownik 
GZK. 

Powyższe  zmiany  obowiązują  w  go
dzinach od 7:30 do 16:30 w dni  robocze 
oraz  soboty.  W  pozostałym  okresie,  tj. 

przy kursach porannych, popołudniowych 
i  wieczornych,  autobusy  kursują  bez 
zmian.  Na  przełomie  czerwca  i  lipca 
GZK  poinformowało  również,  że  ostatni 
przed  przerwą  autobus  z  Karoliny 
przez  ul.  Warszawską  odjeżdża  teraz 
w dni robocze o godzinie 7:50, a w sobo
ty  (podczas  których  trwają  prace  remon
towe) o godzinie 6:20.

  Natomiast  pierwszy  autobus  jadący 
po  przerwie  na  Karolinę  przez  ul.  War
szawską,  odjeżdżać  będzie  z  ul.  Piłsud
skiego  z  Częstochowy  w  dni  robocze 
o  godzinie  15:35,  a w  soboty  o  godzinie 
14:55 – poinformował Adam Wolski. 

Roboty powinny się zakończyć w naj
bliższych tygodniach. Do tego czasu ruch 
samochodów  osobowych  będzie  się  od
bywał  jednym  pasem.  Są  więc  utrudnie
nia  i  kierowcy  powinni  mieć  się  na 
baczności. 

Wykonawcą  inwestycji  na  ul.  War
szawskiej  jest  firma  „Larix”  z  Lublińca. 
Jej łączny koszt to ok. 2,3 mln zł, w tym 

Ministerstwo Infrastruktury sfinan
suje  budowę  czterech  sygnalizacji 
świetlnych  przy  przejściach  dla  pie
szych na ul. Wolności. Światła powinny 
być  gotowe  jesienią. W  tym  roku  pla
nowane  jest  ponadto  zadanie  inwesty
cyjne  związane  z  budową  sygnalizacji 
na  głównym  skrzyżowaniu  w  Rudni
kach

O  decyzji  ministerstwa  informowali
śmy  we  wrześniu.  Budowę  sygnalizacji 
świetlnych  wzbudzanych  na  przejściach 
dla  pieszych, wraz  z  doświetleniem  tych 
przejść,  zaplanowało  w  rejonie  skrzyżo
wań z ul. Szkolną, Kościuszki i Nową. Z 
kolei przy skrzyżowaniu z ul. Okupnicką 
 zdecydowano  się  na  sygnalizację  ostrze
gawczą  wraz  z  doświetleniem  przejścia. 
Koszt  inwestycji  oszacowano na  ok.  720 
tys.  zł.  Początku  prac  –  jeśli  wszystko 
pójdzie  sprawnie    możemy  spodziewać 
się w wakacje. Zleci je i będzie nadzoro
wać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (oddział w Katowicach).

 Termin zakończenia zadania przewi
dziano na przełomie października  i  listo
pada  br.  Dochowanie  tego  terminu 
uzależnione jest od przebiegu postępowa
nia  przetargowego  oraz  warunków  reali
zacji  +inwestycji  –  poinformował Marek 
Prusak z katowickiej GDDKiA.

Urząd Gminy w Rędzinach, który jest 
w stałym kontakcie z generalną dyrekcją i 
monitoruje  sprawy  związane  z  bezpie
czeństwem na ruchliwej Drodze Krajowej 
nr  91,  skierował  do  Katowic  pismo,  w 
którym pytał o szczegóły i terminy, zwią
zane ze wspomnianą inwestycją. W odpo
wiedzi  GDDKiA  podała,  że  w  tym  roku 
planuje  także  inne  zadanie  inwestycyjne 

na DK 91 w naszej gminie – budowę sy
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 
Mstowską  i Dworcową w Rudnikach. To 
miła  niespodzianka,  ponieważ mieszkań
cy od dawna sygnalizują jak niebezpiecz
ne  to  skrzyżowanie,  a  gmina  i  dyrekcja 
szkoły w Rudnikach pisały  już do GDD
KiA,  domagając  się właśnie  świateł  albo 
budowy ronda przy restauracji Castello. 

Warszawska w przebudowie. Zmiana trasy GZK

Światła na DK 91 nie tylko w Rędzinach, ale i w Rudnikach?

unijne  dofinansowanie  przyznane  w  ra
mach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich.  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. (PW)

  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 – skomentował wówczas wójt 
Paweł Militowski.   Według mnie  skrzy
żowanie,  które  doprowadza  do  ogrom
nych korków, spóźnień autobusów czy też 
ściąga  policjantów  do  kierowania  ru
chem,  to  skrzyżowanie  DK  91  z  drogą 
powiatową  ul.  Stalową  przy  stacji  paliw. 
Podczas ostatniego spotkania z GDDKiA 
w Katowicach zwracaliśmy na  to uwagę. 
Nie  mniej  jednak  cieszę  się,  że  kolejna 
ważna  inwestycja  służąca  poprawie  bez
pieczeństw  powstanie w  naszej  gminie  – 
dodał niedawno. 

Szczegółów  i  terminów  dotyczących 
inwestycji  w  Rudnikach  (pod  Castello) 
póki co GDDKiA nie podała. 

 Wiemy, że zadanie to znalazło się na 
ogólnopolskiej  liście  inwestycji  przewi
dzianych do realizacji. Ale nie wiemy czy 
np. w tym roku będzie wykonany projekt, 
a budowa dopiero w przyszłym, czy  jed
no  i  drugie  nastąpi  w  bieżącym  roku  – 
powiedział  wójt  Paweł Militowski.   Te
mat będziemy dalej monitorować  i kiedy 
tylko  poznamy  więcej  szczegółów  to  o 
nich poinformujemy – zapewnił. (PW)

Przebudowa ul. Warszawskiej 
realizowana jest przy udziale dotacji 

unijnej.

Tu w najbliższych miesiącach pojawi się 
sygnalizacja świetlna wzbudzana.
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wać się na przenosiny do nowego przed
szkola,  do którego będą uczęszczać od 1 
września – mówi wójt Paweł Militowski. 

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  ze
wnątrz parking, pochyl
nia  i  dojazd. 
Po  zakończeniu  prac 
dzieci  i  młodzież  będą 
mogły  kształcić  się 
w  zdecydowanie  bar
dziej  komfortowych 
warunkach.  Będzie  też 
więcej miejsc w  przed
szkolu. 

 Ponadto dzieci zy
skają  nową  bibliotekę  i 
czytelnię,  które  zostaną 
wykonane  w  ramach 
prac dodatkowych – in
formuje wójt. (PW)

www.redziny.pl

Rozbudowa  budynku  Szkoły  Pod
stawowej  nr  1  im.  Gustawa Morcinka 
w  Rędzinach  wkroczyła  w  decydującą 
fazę.  Nowy  rok  szkolny  przedszkolaki 
będą  więc  mogły  rozpocząć  w  nowej 
siedzibie przy ul. Szkolnej 7 

Jak  już  informowaliśmy,  inwestycja 
ma  na  celu  m.in.  właśnie  przeniesienie 
na ul. Szkolną 7 przedszkola z ul. Wolno
ści 126. Obejmuje jednak nie tylko utwo
rzenie  całkiem  nowych 
pomieszczeń,  ale  również 
remont  części  istniejących 
oraz zakup wyposażenia. 

Prace  budowlane  roz
poczęły  się  23  listopada – 
po  ukończeniu  fazy  pro
jektowej.  Trwające  roboty 
oczywiście  powodują 
utrudnienia  w  funkcjono
waniu  placówki,  za  które 
dyrekcja  Zespołu  Szkolno 
–  Przedszkolnego 
nr 1  i władze gminy prze
praszają,  ale  nie  dało  się 
tego  uniknąć. Wykonawcą 
jest  konsorcjum  firm: 
F.U.H.  Dziedzicki  (lider) 
z  Konopisk  i  Agbud 

z Częstochowy  (partner). Zobowiązał  się 
on do  realizacji  całości  (projekt + wyko
nanie  robót)  za  3,3  mln  zł.  Po  stronie 
gminy  koszty  będą  jednak  znacznie 
mniejsze,  ponieważ  pozyskała  na  ten  cel 
ok.  2,5 mln  zł  unijnego  dofinansowania. 
Bez  dotacji  realizacja  tak  szeroko  zakro
jonej  inwestycji  byłaby  bardzo  trudna 
do przeprowadzenia. 

 W wakacje  prace  będą  zakończone. 
Nasze  przedszkolaki  mogą  więc  szyko

Eksperci z krakowskiej Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej,  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  i  Uniwersytetu  Ekono
micznego  w  Krakowie  przygotowali 
Ranking  Finansowy  Samorządu  Tery
torialnego.  Bardzo  dobrze  wypadła  w 
nim gmina Rędziny

Ranking  przygotowano  na  IV  Euro
pejski  Kongres  Samorządów.  Opracowa
no  go  w  podziale  na  5  kategorii:  gminy 
wiejskie,  gminy miejskowiejskie,  gminy 
miejskie,  miasta  na  prawach  powiatu  i 
powiaty  ziemskie,  na  podstawie  danych 
za  2016  rok.  Pod  uwagę  wzięto  siedem 
wskaźników:  udział  dochodów własnych 
w  dochodach  ogółem,  relacja  nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków  inwestycyjnych  w  wydatkach 

Niebawem nowe przedszkole

Nasza gmina wysoko w rankingu finansowym

Władze gminy zapewniają, że nowe przedszkole będzie gotowe na 
rok szkolnych 2018/2019.

ogółem,  obciążenie  wydatków  bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od  wynagrodzeń,  udział  środków  euro
pejskich w wydatkach ogółem  bez porę
czeń,  relacja  zobowiązań  do  dochodów 
ogółem  oraz  udział  podatku  dochodowe
go od osób fizycznych w dochodach bie
żących. 

Nasza gmina oceniana była w katego
rii  gmin  wiejskich,  których  na  terenie 
kraju funkcjonuje 1559. 

Uplasowała  się  na  bardzo  dobrym 
188.  miejscu.  Jeśli  chodzi  o  powiat  czę
stochowski  lepiej  wypadły  tylko:  141. 
Olsztyn  i  183.  Mstów.  Rozszerzając  to 
grono  do  samorządów  wiejskich  z  pół
nocnej  części  województwa  śląskiego, 
wyżej był jeszcze Boronów (powiat lubli
niecki)  –  40. miejsce  oraz  Lipie  (powiat 

kłobucki) – 162. W pierwszej piątce  ran
kingu znalazły się:

1. Kobierzyce (woj. dolnośląskie),

2.  Dobra  Szczecińska  (woj.  zachod
niopomorskie),

3. Kleszczów (woj. łódzkie), 

4.  Osielsko  (woj.  kujawskopomor
skie)

5. Michałowice (woj. mazowieckie). 

Na  314  samorządów  powiatowych, 
nasz powiat  częstochowski  zajął  również 
bardzo  dobre  24.  miejsce.  Myszkowski 
był 43., kłobucki 68., a lubliniecki dopie
ro  232. W  gronie  miast  na  prawach  po
wiatu, wysoko uplasowała  się granicząca 
z naszą gminą Częstochowa, która zajęła 
10. miejsce (na 66 miast). 
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możliwa do realizacji w ramach środków, 
jakie gmina jest w stanie na ten cel wyło
żyć, przyjdzie jednak jeszcze poczekać.

–  Z  uwagi  na  ograniczone  środki  w 
budżecie, w  tym  roku możemy wykonać 
tylko jedno z  tych dwóch zadań. Podjęli
śmy  decyzję,  że  w  pierwszej  kolejności 
należy zrobić remont w szkole, ponieważ 
chodzi  tu  o  kwestie  bezpieczeństwa  oraz 
poprawy  jakości  edukacyjnej. To  kolejna 
duża inwestycja w palcówki oświatowe – 
wyjaśnia wójt. – Ale od tematu stawu nie 
uciekamy.  Cały  czas  jest  on  w  naszych 
planach, tyle, że zmuszeni jesteśmy odło
żyć go na nieco późniejszy czas – zwraca 
uwagę.

Na  jednej  z  ubiegłorocznych  sesji 
przegłosowane  zostało,  aby  przeznaczyć 
środki finansowe na projekt stawu, jednak 
jako priorytet potraktowano  i zaprojekto
wano prace remontowe w szkole.

–  Wierzę,  że  mieszkańcy  Kościelca, 
którzy  zabiegali  o  uprzątnięcie  stawu, 
uzbroją  się  w  cierpliwość.  Zapewne  im 
również  zależy  na  najmłodszych  obywa
telach  gminy,  którzy  na  co  dzień  korzy
stają  z  sali  gimnastycznej  – mówi Paweł 
Militowski.

www.redziny.pl

Urząd  Gminy  Rędziny  sfinansuje 
roboty  budowlane  przy  remoncie  po
krycia dachowego i instalacji  wentyla
cji  mechanicznej  oraz  c.o.  sali 
gimnastycznej  i  szatni  w  budynku 
Szkoły Podstawowej w Kościelcu 

Przetarg na  ich realizację został ogło
szony w kwietniu. 

–  Dach  przecieka.  Zamiast  biegać 
między pachołkami,  dzieci muszą  biegać 
między  wiaderkami,  zbierającymi  wodę 
kapiącą  z  góry.  Remont 
jest  więc  sprawą  pilną  – 
podkreślił  wówczas  Pa
weł  Militowski,  wójt 
gminy  Rędziny.  –  Prace 
zakładają  wykonanie  za
dania  z  uwzględnieniem 
najnowszych norm, zwią
zanych  z  termomoderni
zacją, a co za tym idzie z 
ekologią  –  dodaje.  Spo
śród  dwóch  zgłoszonych 
ofert, wybrano tę opiewa
jącą  na  niższą  kwotę   

Zgodnie z oczekiwaniami, urzędowi 
gminy udało się pozyskać dofinansowa
nie z Funduszu Sprawiedliwości na za
kup  sprzętu  ratowniczego  dla  naszych 
ochotniczych straży pożarnych. Nieste
ty  nie  obejmuje  ono  dodatkowych 
urządzeń dla OSP Kościelec

 

W  ramach  Fundusz  Sprawiedliwości 
przeznaczono  na  województwo  śląskie 
7,5 mln zł na 960 jednostek, czyli po 7,5 
– 8  tys. zł dla  jednej OSP. Gmina Rędzi
ny,  na  terenie  której  działają  cztery  jed
nostki,  wystąpiła  jednak  o  68  280  zł. 
Minister Ziobro już na początku zapowie
dział  przekazanie  pieniędzy  w  pierwszej 
kolejności  na  torby  ratownicze  i  defibry
latory.  I  z  myślą  o  nich  przeznaczono 
wspomnianą kwotę. Władze nasze gminy 
uznały  natomiast,  że  warto  spróbować 
powalczyć o coś więcej. Do wniosku do
łączyły więc: zestaw łańcuchów do zesta
wu  WEBERSP  49,  rozpieracz 
kolumnowy do zestawu WEBER oraz ze

Remont w budynku szkoły w Kościelcu

Są pieniądze na sprzęt dla strażaków
staw  poduszek wysokociśnieniowych  dla 
OSP  Kościelec,  której  bardzo  przydałby 
się  on  podczas  licznych  akcji  ratowni
czych  na  dwóch  drogach  krajowych  – 
nr 1 i nr 91. Niestety na ten cel pieniędzy 
pozyskać  się  nie  udało,  choć  sprzęt  ten 
jest niezbędny  i co za  tym idzie, starania 
o  niego w pełni  uzasadnione. Gmina  bę
dzie szukała innych możliwości sfinanso
wania tego zakupu.

–  Pieniądze  były  na  sprzęt 
służący  ratowaniu  życia,  zatem 
wnioskowaliśmy o więcej niż in
ne  gminy,  ponieważ  niezwykle 
ważne  dla  nas  jest  bezpieczeń
stwo – podkreśla wójt Paweł Mi
litowski.  –  Cieszymy  się, 
że  otrzymaliśmy  kolejne  duże 
dofinansowanie,  jednakże  tak, 
jak  mieszkańcy  pragną 
by w każdym temacie działo się 
dużo,  tak  i  my  prosimy  o  to, 
by dostrzeżono i uwzględniono 

najważniejsze  potrzeby  naszych  jedno
stek OSP. W tym wypadku nacisk położo
ny został na OSP Kościelec. We wniosku 
o  dofinansowanie  zawarliśmy  wszystko, 
co w  rozumieniu  strażaków  tej  jednostki 
służy poprawie bezpieczeństwa  i  ratowa
niu  życia.  Dziękujemy  za  defibrylatory 
i  torby,  choć  następnym  razem  prosimy 
o więcej – dodaje. (PW)

389,9  tys.  zł.  Złożyła  ją  firma  F.U.H. 
„Dziedzicki” z Konopisk, z którą wczoraj 
gmina zawarła umowę. Termin zakończe
nia remontu wyznaczono na 10 sierpnia.

Od  dłuższego  czasu  mieszkańcy  Ko
ścielca domagają  się  również, żeby zająć 
się  stawem  naprzeciwko  kościoła.  Nie
którzy sugerują, żeby go oczyścić i ogro
dzić,  inni  żeby  oczyścić  i  częściowo 
zasypać, tworząc przestrzeń pod dodatko
we  miejsca  parkingowe,  a  jeszcze  inni 
chcieliby  całkowitego  zasypania  stawu. 
Na  decyzję,  która  opcja  jest  najlepsza  i 

Prace remontowe mają być zakończone w sierpniu.

Pieniądze udało się pozyskać na sprzęt dla 
wszystkich czterech gminnych jednostek OSP.



strona 6

wykładzina była już w strasznym stanie.

Ponadto  poważnego  remontu  wyma
gał dach budynku przedszkolnego, ponie
waż  woda  zaczynała  przeciekać  do 
wewnątrz.  Na  szczęście  gmina  znalazła 
środki i na ten cel. (ZSP nr 2)

gminnego budżetu sfinansować szkolenie 
z  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  – 
podkreśla.

Zajęcia odbywały się w weekendy na 
terenie remizy OSP Rudniki (w budynku i 
na  zewnątrz).  Część  druhów  przeszła 
szkolenie  od  podstaw,  natomiast  ci,  któ
rzy już w przeszłości zostali przeszkoleni, 
zrobili recertyfikację. (PW)

czają  środki  finansowe 
m.in.  na  zakup  odpowied
niego  sprzętu  ratowniczego 
(np. nożyc dla OSP Koście
lec),  rozwój  infrastruktury, 
z której druhowie korzysta
ją (np. rozpoczęcie budowy 
nowego  garażu  dla  OSP 
Konin), a nawet – jak przed 
dwoma  laty  w  przypadku 
OSP Rudniki – zakupu wo
zów  strażackich.  Sprzęt  i 
infrastruktura  to  jednak nie 
wszystko, bo trzeba jeszcze 
wykwalifikowanych ludzi.

  Staramy  się  wysyłać  strażaków  na 
szkolenia, mimo że Państwowa Straż Po
żarna  też  je  organizuje  – mówi wójt  Pa
weł  Militowski.    Każda  jednostka 
powinna być dobrze wyposażona, ale naj
ważniejsze,  żeby  składała  się  z  odpo
wiednio  przeszkolonych  ludzi,  którzy 
wiedzą  jak  właściwie  udzielać  pomocy. 
Dlatego  podjęliśmy  decyzję,  żeby  z 

Urząd  Gminy  Rędziny  zorganizo
wał i sfinansował szkolenie z kwalifiko
wanej  pierwszej  pomocy  druhom  ze 
wszystkich jednostek OSP działających 
na terenie gminy

Władze  samorządowe  dokładają 
wszelkich  starań,  żeby  nasze  jednostki 
były  odpowiednio  wyposażone.  Przezna

www.redziny.pl

Dzięki  funduszom  przyznanym  na 
rozwój  świetlicy  środowiskowej  przez 
Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Pro
blemów  Alkoholowych,  uczniowie  Ze
społu  Szkolno    Przedszkolnego  nr  1 
mogą cieszyć się nowym boiskiem

Mowa  o  kompaktowym  obiekcie  do 
gry  w  ringo,  badmintona  lub  minisiat
kówkę.  Boisko  powstało  z  myślą  o 
uczniach  uczęszczający  na  zajęcia  w 
świetlicy środowiskowej, ale nie tylko oni 
z  niego  korzystają,  ale  cała  społeczność 
szkolna.  I  korzysta  często,  ponieważ  po
goda  zdecydowanie  sprzyja  aktywności 
na  świeżym powietrzu. Kompaktowe bo
isko umożliwia dzieciom grę na trawie, a 
nie  na  asfaltowym  boisku,  co  znacząco 
podnosi  poziom  bezpieczeństwa.  Poza 
tym,  na  trawie  jest  po  prostu...  przyjem
niej. (ZSP nr 1)

Pomieszczenie  kuchenne  w  gmin
nym przedszkolu, wchodzącym w skład 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 
w Rędzinach, zyskało nowe, świeżo po
malowane  ściany,  a  przede  wszystkim 
nowe meble

Odnowiona  kuchnia  robi  teraz  duże 
wrażenie.  Przed  remontem  była  w  złym 
stanie technicznym. 

Strażacy się 
doszkolili

Nowe boisko dla uczniów 
szkoły „na górce”

Kuchnia w przedszkolu została 
wyremontowana

Część druhów przeszła szkolenie od 
podstaw, część zrobiła recertyfikację.

Szkolenia odbywały się w weekendy na terenie remizy 
OSP Rudniki

(w budynku i na zewnątrz).

A tak wygląda po remoncie.

Tak kuchnia wyglądała przed remontem.

 Nowy wizerunek zyskała dzięki pa
nu wójtowi Pawłowi Militowskiemu, któ
ry przeznaczył pieniądze na  jej  remont – 
mówi Dorota Łukasik, wicedyrektor ZSP 
nr 2. 

Remont  kuchni  stanowi  dopełnienie 
ubiegłorocznych prac. Podczas wakacji w 
2017 roku, dzięki środkom gminnym po
łożono  w  holu  przedszkolnym  nowocze
sną  termozgrzewalną  wykładzinę.  Stara 
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W  ramach  projektu  unijnego 
„Kompetencje  przyszłości  –  rozwój 
szkół  w  gminie  Rędziny”,  do  naszych 
placówek  dostarczono  kolejne  pomoce 
dydaktyczne  i  sprzętu do realizacji  za
jęć 

Wspomniany  projekt,  na  który  gmina 
pozyskała 682,5 tys. zł unijnego dofinan
sowania,  realizowany  jest  w  rędzińskich 
szkołach  podstawowych  oraz  klasach 
gimnazjalnych Zespołu Szkolno – Przed
szkolnego  nr  2.  Obejmuje  organizację 
licznych  zajęć  dodatkowych  oraz  zakup 
sprzętu  i  pomocy  dydaktycznych,  nie
zbędnych m.in. właśnie podczas  tych za
jęć.  Część  z  nich  gmina  zakupiła  już 
w 2017 roku, kiedy projekt ruszył. Do na
bycia  pozostały pomoce do  zajęć:  dodat
kowych  z  języka  angielskiego, 
plastycznych,  teatralnych,  kółka  gier 
planszowych oraz zajęć z uczniami o spe
cjalnych  potrzebach  edukacyjnych.  Jeśli 
zaś  chodzi  o  sprzęt,  to  do  rędzińskich 

Ostatnie  szkolenie  w  ramach  pro
jektu „Aktywna tablica” dla nauczycie
li  z  gminnych  placówek  oświatowych 
odbyło się 18 maja w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym  w  Kościelcu.  Pedago
dzy  zapoznali  się  z  możliwościami  do
tykowego monitora  i pracowali m.in.  z 
aplikacjami  na  platformie  Learnin
gApps

Szereg szkoleń, które odbywały się w 
szkołach, umożliwił nauczycielom posze
rzenie  wiedzy  w  zakresie  TIK.  Dzięki 
technologii  informacyjnej  zajęcia  dydak
tyczne są bardzo atrakcyjne dla uczniów. 
Wykorzystanie  tablic  interaktywnych 
oraz  monitora  dotykowego  sprawia,  że 
dzieci  i  młodzież  są  zdecydowanie  bar
dziej  aktywne,  zaangażowane w  tok  lek
cji.  Współczesny  świat,  to  świat,  w 
którym  Internet  i  wykorzystywanie  jego 
ogromnych  możliwości  jest  codzienno
ścią.  Dlatego  trzeba  wychodzić  jej  na
przeciw.

Jesienią Urząd Gminy Rędziny pozy
skał  środki w  ramach  rządowego progra
mu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

W  Urzędzie  Gminy  Rędziny  uru

chomiony został darmowy system płat

ności  elektronicznej.  Teraz  –  za 

pośrednictwem  zainstalowanego  w 

punkcie  kasowym  terminala  –  każdy 

mieszkaniec  może  zapłacić  kartą  lub 

telefonem  wszelkie  zobowiązania  wo

bec gminy

Płacenie  kartą  lub  telefonem w  urzę

dzie odbywa się tak samo jak w sklepach 

czy  stacjach  paliw  posiadających  termi

nale. Mieszkaniec nie ponosi z tego tytułu 

żadnych kosztów. Terminal, w który wy

posażono stanowisko kasowe w urzędzie, 

służy  jednak  tylko do  regulowania  zobo

wiązań wobec gminy. Można więc za  je

go pośrednictwem zapłacić m.in. podatki, 

opłaty  skarbowe,  opłatę  adiacencką  czy 

opłatę  za  odbiór  odpadów  komunalnych. 

Nie  ma  limitu  przeprowadzonych  opera

cji,  co  oznacza,  że  można  w  ten  sposób 

uiścić nawet najniższe kwoty. 

Uruchomienie  terminala  przy  kasie 

związane  jest  z przystąpieniem przez na

szą  gminę  do  programu  realizowanego 

przez  Ministerstwo  Rozwoju  we  współ

pracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. 

(KIR). Program skierowany  jest m.in. do 

wszystkich urzędów wojewódzkich, mar

szałkowskich, urzędów miast i gmin oraz 

starostw powiatowych.  Jednostki admini

stracji publicznej również nie płacą za in

stalację i używanie terminali. 

  Chociaż  obrót  bezgotówkowy  staje 

się  coraz  bardziej  powszechny,  obecnie 

tylko  ok.  10  proc.  jednostek  samorządu 

terytorialnego  umożliwia  dokonywanie 

tego  rodzaju  płatności. Aby  poprawić  tę 

sytuację,  Ministerstwo  Rozwoju  we 

współpracy  z Krajową  Izbą Rozliczenio

wą S.A. uruchomiło Program upowszech

niania  płatności  bezgotówkowych  w 

administracji publicznej. Jednym z plano

wanych działań jest wprowadzenie możli

wości  płacenia  kartą  i  telefonem  w 

urzędach  jednostek  samorządu  terytorial

nego,  urzędach wojewódzkich  i  Policji  – 

poinformował KIR w ubiegłym roku, kie

dy program wchodził w życie.

Kolejny sprzęt i pomoce dla naszych szkół

Nauczyciele zakończyli szkolenia w 
ramach „Aktywnej tablicy”

Podatki zapłacisz 
kartą lub telefonem

zakresie  technologii  informacyjno  –  ko
munikacyjnych  „Aktywna  tablica”.  Na
szej  gminie  przyznano  łącznie  33,6  tys. 
zł.  równo po 11,2 tys. zł dla szkół pod
stawowych w: Rudnikach, Kościelcu oraz 
ZSP  nr  1  w  Rędzinach.  W  przypadku 
Rudnik pozyskano środki na dwie tablice 
interaktywne z projektorami oraz dwa ze
stawy nagłaśniające, Kościelca    dwa  in
teraktywne  monitory  dotykowe  o 
przekątnej  ekranu  co  najmniej  55  cali,  a 
SP  nr  1    dwie  tablice  z  projektorami. 
(ZSP nr 1)

szkół  trafić  jeszcze mają:  tablice  interak
tywne  dotykowe,  sprzęt  do  pracowni 
przyrodniczej  i  matematycznej 
oraz sprzęt do realizacji zajęć koła dzien
nikarskiego  i  filmowego.  Urząd  gminy 
rozbił  tę  listę  na  dwie  części  i    wybrał 
w przetargu wykonawców obu: „Nordwe
co”  ze  Szczecina  (ok.  43  tys.  zł) 
oraz  „Victores”  ze  Skrzynna  (ok.  34  tys. 
zł). 

Projekt  współfinansowany  jest 
przez Unię Europejską ze środków Euro
pejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ra
mach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego 
na  lata  20142020  dla  osi  priorytetowej: 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjne
go  dla  działania  11.1.  Ograniczenie 
przedwczesnego  kończenia  nauki  szkol
nej  oraz  zapewnienie  równego  dostępu 
do  dobrej  jakości  elementarnej,  kształce
nia  podstawowego  i  średniego  dla  pod
działania  11.1.4  Poprawa  efektywności 
kształcenia ogólnego.
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Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecz
nej w Rędzinach  informuje, że  skorzy
stanie  ze  świadczenia  „Dobry  Start”, 
oraz  świadczenia  wychowawczego 
„500+”,  zasiłku  rodzinnego wraz  z do
datkami  i  świadczenia  z  funduszu  ali
mentacyjnego  w  zbliżającym  się 
okresie  świadczeniowym  wymaga  zło
żenia nowego wniosku

W  ramach  programu  „Dobry  Start” 
raz w roku każda rodzina otrzyma 300 zł 
na  każde  dziecko  uczące  się  w  szkole  – 
bez  względu  na  dochody.  Świadczenie 
będzie  przysługiwało  na  rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończenia 20.  ro
ku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w  szkole  otrzymają  je  do ukończenia 
24.  roku  życia.  Niebawem  ruszy  nabór 
wniosków. 

W formie elektronicznej jest to możli
we od 1 lipca, natomiast w formie papie
rowej od 1 sierpnia.

W jaki sposób?

Od 1 lipca wnioski można złożyć:

• elektronicznie za pomocą:

– ministerialnego Portalu  Informacyj
noUsługowego Emp@tia ,

– bankowości elektronicznej,

– PUE ZUS – Platformy Usług Elek
tronicznych ZUS,

–  ePUAP  –  elektronicznej  Platformy 
Usług Administracji Publicznej.

Od  1  sierpnia  wypełnione  wnioski 
można złożyć:

Nabór wniosków o świadczenia. Jest nowość – 300 zł wyprawki
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rędzinach przy ul. Mickie
wicza 7, pok. 15, I piętro,

• drogą pocztową na adres: GOPS w Rę
dzinach,  ul.  Mickiewicza  7,  42242  Rę
dziny,

• elektronicznie za pomocą:

ministerialnego Portalu Informacyjno
Usługowego Emp@tia, bankowości elek
tronicznej,  PUE ZUS  –  Platformy Usług 
Elektronicznych  ZUS,  ePUAP  –  elektro
nicznej  Platformy  Usług  Administracji 
Publicznej.

Kiedy pieniądze?

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” 
będą  przyjmowane  najpóźniej  do  dnia 
30 listopada. 

Złożone  po  upływie  tego  terminu   
pozostawione  będą  bez  rozpatrzenia. 
Ustalenie  prawa  do  świadczenia  „Dobry 
Start”  oraz wypłata  następuje w  terminie 
2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawi
dłowo  wypełnionego  wniosku.  W  przy
padku  wniosków  złożonych  w  lipcu  lub 
w sierpniu, ustalenie prawa do świadcze
nia oraz wypłata następuje nie później niż 
do 30 września.

W  przypadku  gdy  osoba  ubiegająca 
się o świadczenia wychowawcze na nowy 
okres,  złoży wniosek wraz  z dokumenta
mi:

• w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierp
nia 2018 r., ustalenie prawa do świadcze
nia  wychowawczego  oraz  wypłata 
świadczenia  przysługującego  za  miesiąc 
październik  2018  r.następuje  do  31  paź
dziernika 2018 r.

•  w  okresie  od  1  września  2018  r. 
do  30  września  2018  r.,  ustalenie  prawa 
do  świadczenia  wychowawczego 
oraz  wypłata  świadczenia  przysługujące
go  za  miesiąc  październik  i  listopad 
2018 r. następuje do 30 listopada 2018 r.

•  w  okresie  od  1  października  2018  r. 
do 31 października 2018 r., ustalenie pra
wa  do  świadczenia  wychowawczego 
oraz  wypłata  świadczenia  przysługujące
go za miesiąc październik, listopad i gru
dzień  2018  r.  następuje  do  31  grudnia 
2018 r.

Wszelkie informacje w GOPS

Formularze wniosków  i  innych doku
mentów  niezbędnych  do  ubiegania  się 
o świadczenie „Dobry Start”, świadczenie 
wychowawcze,  zasiłek  rodzinny  wraz 
z  dodatkami  oraz  fundusz  alimentacyjny 
dostępne  będą  w  GOPS  w  Rędzinach 
przy ul. Mickiewicza 7, pok. 15, I piętro.

W  nowym  okresie  świadczeniowym 
do wyliczenia dochodu rodziny będą bra
ne  pod  uwagę  dochody  z  roku  2017. 
Pod  uwagę  będą  brane  również wszelkie 
zmiany  w  sytuacji  dochodowej  rodziny, 
które nastąpiły po 2017 r. takie jak utrata 
oraz  uzyskanie  nowego  dochodu 
przez  członka  rodziny.  Zwracamy  się 
z  prośbą  o  składnie wypełnionych wnio
sków  wraz  z  kompletem  dokumentów 
(do  wniosku  należy  załączyć  kserokopie 
wymaganych  dokumentów  a  oryginały 
okazać do wglądu). Wszelkich informacji 
udzielamy  w  GOPS  przy  ul.  Mickiewi
cza 7, pok. 15, I piętro oraz pod nr telefo
nu 34/320 19 98. 

(GOPS Rędziny, PW)

Zarząd Województwa Śląskiego  za
twierdził  listę wniosków wybranych do 
dofinansowania  na  inwestycje  z  zakre
su gospodarki wodno –  ściekowej. Jest 
wśród nich projekt pod nazwą „Budo
wa kanalizacji  sanitarnej wraz  z przy
łączami  do  posesji  w  Rudnikach,  ul. 
Stalowa i ul. Leśna”

To kolejny sukces Urzędu Gminy Rę
dziny. Jak już kilka razy informowaliśmy, 
w tej kadencji pracy samorządu, skutecz
ność  w  aplikowaniu  o  środki  zewnętrze 
wynosi  100  procent  tj.  każdy  złożony 

Dofinansowanie unijne na kanalizację Stalowej i Leśnej
wniosek  został  pozytywnie  oceniony  i 
dofinansowanie  przyznane.  Teraz  może
my do  tej długiej  już  listy dopisać kolej
ny.

Ze  Śląskiego  Urzędu  Marszałkow
skiego  w  Katowicach  przyszła  informa
cja,  że  Zarząd  Województwa  Śląskiego 
zatwierdził listę wniosków wybranych do 
dofinansowania  w  ramach  poddziałania 
5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa Re
gionalne  Inwestycje  Terytorialne  Subre
gionu  Północnego  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego  na  lata  2014  –  2020.  Wśród 

nich znalazł się projekt budowy kanaliza
cji  sanitarnej  w  ul.  Stalowej  i  Leśnej  w 
Rudnikach. Gmina Rędziny czeka jeszcze 
na  podpisanie  umowy  dotacyjnej,  więc 
trudno  na  razie  bardziej  szczegółowo 
określić  termin  realizacji  tej  inwestycji, 
ale  na  pewno  jest  to  kwestia  najbliższej 
przeszłości.

Na  ul.  Leśnej  i  Stalowej  powstanie 
ponad  3200 m  kanalizacji.  Zaplanowano 
527  m  przyłączy  kanalizacyjnych,  1050 
m  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  oraz 
1632,80 m kanalizacji sanitarnej grawita
cyjnej. 
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Na  spotkanie  Polskiego  Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło 
nr  4  w  Rędzinach,  zorganizowane 
przez  przewodniczącą  Sabinę  Pożarlik 
w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rę
dzinach,  zaproszono  radną  Sejmiku 
Województwa Śląskiego Martę Salwie
rak.  Radna  wspólnie  z 
wójtem  Pawłem  Mili
towskim  promowała 
ideę „koperty życia”

Mowa  o  wspólnej 
akcji:  Urzędu  Marszał
kowskiego  Wojewódz
twa  Śląskiego, 
Pełnomocnika  Tereno
wego  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich  w  Kato
wicach  oraz  Komendy 
Wojewódzkiej  Policji  w 
Katowicach.  W  działa
nia  na  rzecz  seniorów 
zaangażował  się  obecny 
na  zebraniu  wójt  gminy 

Dzięki  środkom  finansowym  pozy
skanym z Ministerstwa Edukacji Naro
dowej  w  ramach  priorytetu  3 
Narodowego  Programu  Rozwoju  Czy
telnictwa,  księgozbiory  kolejnych  na
szych  szkół  powiększą  się  o  nowe 
pozycje

W pierwszym naborze z dofinansowa
nia i  tym samym nowych książek cieszył 
się  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  w 
Rudnikach.  Teraz  pieniądze  trafią  do 
trzech  kolejnych    gminnych  placówek 
oświatowych, czyli ZSP nr 1 i 2 w Rędzi
nach  oraz  Szkoły  Podstawowej  w  Koni
nie.

 Oznacza  to, że niebawem wszystkie 
nasze szkoły będą miały jeszcze bogatsze 
księgozbiory  –  podkreśla Agnieszka  Ol
szewska,  kierownik  Referatu  Zamówień 
Publicznych,  Inwestycji,  Funduszy  Ze
wnętrznych i Oświaty w Urzędzie Gminy 
Rędziny. 

Szkoła  „na  górce”  oraz  „Dwójka”  z 
rędzińskiego osiedla otrzymają po 12 tys. 

Otrzymali „koperty życia”

Większe księgozbiory w gminnych szkołach

Paweł Militowski    oraz  dyrektor GOKu 
Jolanta Brzozowska  Ciura. Na spotkaniu 
przybliżono  dobrą  praktykę  stosowania 
„koperty” w  domach  ludzi  starszych.  In
formacje w niej zawarte ułatwiają  ratow
nikom medycznym  i  służbom  socjalnym 
dotarcie  do  informacji  mogących  urato

zł, przy 3 tys. zł obowiązkowego wkładu 
własnego, czyli dofinansowanie wyniosło 
80 proc. kosztów. Podstawówka w Koni
nie z kolei  zakupił książki za 5  tys.  zł,  z 
czego  4  tys.  zł  to  pieniądze  z MEN,  a  1 
tys.  zł  wkład  własny.  Takie,  a  nie  inne 
kwoty  dofinansowań  wynikają  z  odgór
nych  zasad,  ustalonych  przez  minister
stwo. W przypadku szkół liczących do 70 
uczniów,  dotacja  nie  może  być  większa 
niż  2.480 zł, a jeśli liczą sobie między 71 
a  170  uczniów  –  4  tys.  zł. Większe  pla
cówki mogą  natomiast  liczyć maksymal
nie  na  12  tys.  zł.  Oznacza  to,  że  nasze 
szkoły skorzystają z tak wysokich dotacji, 
jak tylko się dało. 

Priorytet 3 w „Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa”  jest  re
alizowany  jako  program 
wspierania  w  latach  2016
2020  organów  prowadzą
cych  szkoły  podstawowe, 
gimnazja,  szkoły  ponad
gimnazjalne dla dzieci  i 
młodzieży,  szkoły  ar
tystyczne  realizujące 

kształcenie  ogólne.  Obejmuje  również 
 szkoły,  zespoły  szkół  i  szkolne  punkty 
konsultacyjne  przy  przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych 
i  przedstawicielstwach wojskowych Rze
czypospolitej  Polskiej  działające  w  ra
mach  Ośrodka  Rozwoju  Polskiej 
Edukacji za Granicą oraz biblioteki peda
gogiczne w  zakresie  rozwijania  zaintere
sowań  uczniów  przez  promowanie  i 
wspieranie  rozwoju  czytelnictwa  wśród 
dzieci i młodzieży.

  Głównym  celami  programu  są: 
zwiększenie  atrakcyjności  oferty  biblio
tek  szkolnych  i  pedagogicznych  przez 
zwiększenie  udziału  nowości  wydawni
czych  w  zbiorach  bibliotek,  wzrost  do
stępności  książek  w  bibliotekach 

szkolnych  i  pedagogicznych 
oraz  rozwój  współpracy  po
między szkołami a biblioteka
mi publicznymi i bibliotekami 

pedagogicznymi  –  infor
muje Ministerstwo  Eduka
cji Narodowej. 

wać  życie.  Kartę  wkłada  się  najczęściej 
do  lodówki,  na  której  umieszcza  się  na
klejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Dla
czego  w  lodówce?  Ponieważ  jest  to 
urządzenie,  które  znajdziemy  w  każdym 
domu  i  ze  względu  na  spore  rozmiary  – 
łatwe jest do znalezienia przez służby ra
townicze.

Seniorzy,  którzy  odliczyli  się  na  co
miesięcznym  spotka
niu  w  sali  GOK, 
otrzymali  „kopertę 
życia”,  czyli  kartę,  w 
której  podaje  się  in
formacje dotyczące jej 
właściciela  –  dane 
osobowe,  numer  tele
fonu  do  bliskiej  oso
by,  przebyte  choroby, 
zażywane  leki  i  uczu
lenia.  Choć  „koperta” 
adresowana  jest  pro
gramowo  do  senio
rów,  to  jednak  warto 
propagować  tę  akcję 
wśród  ludzi  samot
nych, przewlekle cho
rych.Przewodnicząca Sabina Pożarlik, wójt Paweł Militowski i radna 

wojewódzka Marta Salwierak.
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Dzięki  kolejnym  dofinansowaniom 
unijnym,  tym  razem  pozyskanym  za 
pośrednictwem LGD Razem na Wyży
ny, w najbliższych miesiącach  powsta
ną:  nowy  plac  zabaw  przy  GOK  w 
Rędzinach,  boisko  wielofunkcyjne  w 
Rudnikach oraz siłownia zewnętrzna w 
Kościelcu. To  inwestycje  stowarzyszeń, 
ale ich realizacja będzie możliwa dzięki 
wsparciu gminy 

Zadania  te  będą  wykonane  według 
podobnej  formuły  co  w  ubiegłym  roku 
centrum  sportowo  –  rekreacyjne  pump
track w Rudnikach, o środki na które wy
stąpiło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w 
Rudnikach oraz będący w  trakcie projekt 
„Codziennie pewna siebie – cykl zajęć in
tegracyjnych  dla  kobiet  z  obszaru  LGD” 
realizowany przez Stowarzyszenie Inicja
tyw Rozwojowych działające przy GOK.

 Gmina ma  fundusz pożyczkowy dla 
stowarzyszeń. Stowarzyszenie może  spo
kojnie  realizować  projekty  unijne  na  za
sadzie  refundacji  tzn.  jeżeli  aplikowało  i 
pozyskało finanse, ale najpierw musi zre
alizować projekt, a później dopiero nastę
puję  płatność  –  wyjaśnia  Jolanta 
Brzozowska – Ciura, dyrektor Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Rędzinach  i  prezes 
Lokalnej Grupy Działania Razem na Wy
żyny.    Dlatego  by  zrealizować  projekt 

Plac zabaw, strefa aktywności i boisko za unijne
musi mieć zabezpieczone  środki.  I ma  je 
dzięki  umowie  pożyczki  pomiędzy  sto
warzyszeniem  i  gminą.  Po  realizacji  i 
rozliczeniu,  kiedy  następuje  płatność 
przez instytucję wdrażającą, środki w 100 
procentach  zostają  oddane  gminie  –  tłu
maczy.

80 tys. zł na plac przy GOK

Dzięki  niedawnym  pozytywnym  roz
strzygnięciom  na  szczeblu  LGD,  Stowa
rzyszenie  Inicjatyw  Rozwojowych 
pozyskało  80  tys.  zł  na  modernizację  i 
rozbudowę  placu  zabaw  przy  GOK. 
Stworzy bezpieczną strefę zabaw z zago
spodarowaniem  terenu,  który  zostanie 
wyrównany, a miejsca niebezpieczne zni
welowane.  Teren  będzie  przygotowany 
pod  nawierzchnię  bezpieczną  –  elastycz
ną.  W  sumie  przewidziano  zastosowane 
dwóch powierzchni:  elastycznej  i piasku. 
Drugim  elementem  operacji  jest  remont 
istniejących urządzeń na placu zabaw. 

  Unowocześniony  plac  zabaw  kom
ponuje się z warunkami otoczenia. Będzie 
bezpieczny,  atrakcyjny  i  rozwijający 
dzieci.  Zabawa  na  odnowionym  elemen
cie  zabawowym  ze  zjeżdżalnią  wpłynie 
na poprawę równowagi oraz odpowiednie 
bilansowanie  ciałem,  a  zjazd  końcowy 
nauczy dzieci odpowiedniego upadania – 
informuje Jolanta Brzozowska – Ciura. 

Nowe  elementy,  które  pojawią  się 
przy  GOK  to:  zjazd  linowy  „Tyrolka”, 

Gmina  pozyskała  teren,  na  którym 
w  przyszłości  –  miejmy  nadzieję,  że 
niedalekiej  – powstanie boisko  i  zaple
cze  socjalne  dla  Klubu  Sportowego 
Unia Rędziny 

Dzięki wójtowi Unia bliżej własnego stadionu
Zakupiony przez urząd grunt znajduje 

się przy Drodze Krajowej nr 91 na prze
ciw Huli Kuli, pomiędzy tablicą na grani
cy  Rędzin  i  Rudnik,  a  ul.  Ogrodową  w 
Rudnikach. 

 Na potrzeby budowy stadionu wyko
rzystany  byłby  teren  bliżej  tablicy  –  in
formuje  Paweł  Rybak,  prezes  Unii 
Rędziny.

Klub  czyni  starania o budowę od po
czątku swojego istnienia, czyli 1997 roku.

  Była  szansa  na  powstanie  takiego 
obiektu na terenie, gdzie obecnie stoi hala 
sportowa.  Powstało  boisko  i  klub  miał 
nadzieję  na  budowę  infrastruktury.  Nie
stety  zamiast  tego,  istniejące  boisko  zo
stało zabrane pod budowę hali, a piłkarze 

wrócili  na Wapnorud  –  przypomina  pre
zes, który twierdzi, że nie było przychyl
ności ze strony poprzednich władz gminy 
dla realizacji inwestycji.

Pozyskanie  gruntu  pod  budowę  przy 
DK  91  na  pewno  czyni  sprawę  bardziej 
realną. Teraz  kluczową  kwestią  jest  zna
lezienie niemałych przecież pieniędzy na 
wykonanie. Klub liczy na gminę, ale szu
ka też innych sponsorów.

 Nie ma kogoś kto wybudowałby sta
dion za własne pieniądze. Jest to zadanie, 
które niestety musi wziąć na siebie urząd 
gminy. Z posiadanych przeze mnie infor
macji  wynika,  że  są  jednak  osoby,  które 
mogłyby  wspomóc  realizację  tego  zada
nia,  jednak  nie  potrafią  odpowiedzieć  w 
jakim zakresie – mówi Paweł Rybak. 

Symboliczne wbicie łopaty na działce, 
na której w przyszłości powstanie 

boisko i zaplecze dla Unii.

nowy  zestaw  huśtawkowy,  ławeczki,  ko
sze,  stojaki  na  rowery  oraz  przede 
wszystkim bezpieczne podłoże.

Po 25 tys. zł dla Rudnik i Kościelca

Na  terenie  naszej  gminy  powstaną  w 
tym  roku  także  inne  obiekty  dofinanso
wanie ze środków unijnych za pośrednic
twem  LGD  Razem  na  Wyżyny.  LKS 
Lotnik pozyskał dotację na budowę ogól
nodostępnej  strefy  aktywności  ruchowej, 
czyli siłowni zewnętrznej w Kościelcu. 

  Dofinansowanie  wynosi  25  tys.  zł, 
co  stanowi  93,30 proc.  całego kosztu  re
alizacji  operacji. W  ramach  realizacji  za
dania  będą  zamontowane  4  podwójne 
urządzenia do ćwiczeń oraz zostaną zaku
pione  kosze  na  śmieci  –  informuje  klub 
na swojej stronie internetowej. 

Po  raz  kolejny  skutecznie  aplikowało 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespo
łu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Rudni
kach,  dzięki  czemu  w  Rudnikach 
wybudowane  będzie  boisko  wielofunk
cyjne do siatkówki plażowej, piłki ręcznej 
plażowej i piłki nożnej plażowej. 

Łącznie w  tej kadencji, na  inwestycje 
realizowane w naszej gminie, z Razem na 
Wyżyny  udało  się  pozyskać  1,3  mln  zł. 
Lokuje  to  gminę  Rędziny  na  drugim 
miejscu  w  grupie  samorządów,  których 
teren  obejmuje  działaniem  wspomniana 
LGD. 
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Podczas  czerwcowej  sesji  Rada 
gminy przyznała wójtowi Pawłowi Mi
litowskiemu absolutorium z wykonania 
budżetu za 2017 rok, a także odmówiła 
obniżenia mu wynagrodzenia 

Procedowanie  uchwały  było  poprze
dzone analizą sprawozdania z wykonania 
budżetu. Na  jego podstawie Komisja Re
wizyjna wystąpiła do całej Rady Gminy z 
wnioskiem  o  przyznanie  absolutorium. 

www.redziny.pl

Absolutorium dla wójta
Także wynik głosowania podczas sesji ra
dy  gminy  był  dla  wójta  Pawła  Militow
skiego  pozytywny. Wójt,  który  otrzymał 
w  ten  sposób  tzw.  kredyt  zaufania,  nie 
omieszkał  podziękować  za  okazane  mu 
uznanie.  Podkreślił  też,  że  dużo  dobrego 
udało się w 2017  roku dla gminy zrobić. 
Wymienił kluczowe inwestycje, które zo
stały  już  zakończone,  jak  m.in.:  zakup 
czterech  nowych  autobusów  hybrydo
wych,  remont  ul. Wesołej  w  Rudnikach, 
wymiana opraw oświetlenia ulicznego na 

oprawy  LED,  budowa 
przedłużenia  ul.  Cmen
tarnej  w  Rędzinach, 
przebudowa  pomnika 
ocalonych  i  budowa  toru 
pumptrackowego w Rud
nikach czy budowa zato
ki  parkingowej  i  remont 
chodnika  przy  ul. Nowej 
w Rędzinach.

To jednak nie wszyst
ko.  Jeszcze w 2017  roku 
gmina  rozpoczęła  reali
zację  rozbudowy  budyn

ku szkoły „na górce” w Rędzinach, kana
lizacji sanitarnej w Mariance Rędzińskiej 
i  Rudnikach  oraz  przebudowy  ul.  War
szawskiej  w  Kościelcu  (faza  projektowa 
+  wymiana  wodociągu  wykonana  przez 
PWiK w Częstochowie. Wspomniane  in
westycje,  na  które  urząd  pozyskał  dofi
nansowania z Unii Europejskiej, są już w 
fazie końcowej. 

Mimo wielu działań na polu  inwesty
cyjnym, gmina jest w bardzo dobrej kon
dycji finansowej. 

  Ktoś  rozpowszechnia  ostatnio  plot
kę,  jakoby gmina miała 80 mln zł zadłu
żenia.  Bardzo  mocno  mija  się  z 
rzeczywistością. Na obecną chwilę nasze 
zadłużenie  wynosi  ok.  600  tys.  zł  i  jest 
dalekie  od  dopuszczalnej  granicy.  Pod 
względem  finansowym  jesteśmy  bez
pieczni, więc możemy dalej inwestować – 
mówi wójt Paweł Militowski.

Podczas tej samej sesji radni procedo
wali  również uchwałę o obniżeniu pensji 
wójtowi  w  związku  z  nowym  rozporzą
dzeniem Rady Ministrów. Projekt uchwa
ły  przygotował  sam  wójt  Paweł 
Militowski, ale radni jednomyślnie zagło
sowali przeciwko obniżce. 

W Koninie przy zaangażowaniu fir

my CEMEX powstaje  centrum aktyw

ności  społecznej.  Będą  w  nim 

organizowane  zajęcia,  które  zaintere

sują zarówno dzieci, jak i seniorów

Nowa  propozycja  dla  mieszkańców 

naszej gminy to m. in. efekt dobrej komu

nikacji  władz  samorządowych  z  firmą 

CEMEX.  Wychodząc  naprzeciw  ich 

oczekiwaniom,  Fundacja  Cemex  „Budu

jemy przyszłość” chce zaoferować cieka

wy  program  zajęć  w  nowo  powstającej 

placówce przy ul. Zakładowej w Koninie. 

 Będzie to miejsce, gdzie każdy może 

usiąść,  porozmawiać,  ale  również  i  na

uczyć się czegoś – podkreśla wójt gminy 

Rędziny Paweł Militowski.   Opiekunem 

centrum  będzie  CEMEX.  Prace  nad  tym 

projektem  rozpoczęły  się  w  pierwszym 

kwartale tego roku. Nadszedł czas, żeby o 

Centrum aktywności społecznej w Koninie
nim  opowiedzieć,  ponieważ  nie  ma  już 

tylko wymiaru  słownego. Zyskał  aproba

tę,  zatem  teraz  pozostało  rozpocząć  pro

ces  inwestycyjny  oraz  „rozruchowy”   

mówi wójt.

Fundacja CEMEX zwraca uwagę, że z 

centrum  będą  mogli  korzystać  nie  tylko 

mieszkańcy  naszej  gminy,  ale  również 

gmin  ościennych:  Mstów,  Kłomnice  i 

Mykanów. Wylicza, że do tej pory zreali

zowała  już  na  ich  terenie  26  projektów 

wolontariackich,  a  z  dotacji  fundacji  lo

kalne stowarzyszenia i placówki oświato

we  zrealizowały  76  projektów.  Teraz 

postanowiła  zwiększyć  swoje  zaangażo

wanie poprzez otwarcie placówki realizu

jącej zajęcia kulturalno – oświatowe.

 Trwają pracę przygotowawcze ukie

runkowane  na  uruchomienie  placówki  i 

przygotowanie  planu  zajęć  odpowiadają

cego  potrzebom  lokalnej  społeczności. 

Dostosowanie  placówki  do  wymogów 

prawa  budowlanego,  a  także  przeprowa

dzenie  modernizacji  są  zagadnieniami, 

którymi  się  obecnie  zajmujemy  –  infor

mują przedstawiciele Fundacji.

W związku z przygotowywaniem me

rytorycznej  strony  działalności  placówki, 

pod  koniec  kwietnia  przeprowadzono 

konsultacje  z  mieszkańcami,  którzy  pro

ponowali kierunki działań i rozwoju oraz 

pomysły na konkretne zajęcia. Na koniec 

wszyscy uczestnicy otrzymali raport z za

pisem przebiegu dyskusji. 

 Misja i program centrum będą nasta

wione  na  realizację  zajęć  kulturalno

oświatowych  dla  dzieci  i  młodzieży,  a 

także  osób  dorosłych.  Chcemy,  aby  zor

ganizowane  miejsce  stanowiło  platformę 

dialogu  i  działań  społecznych  dla  sąsia

dów  zakładu  CEMEX.  Jesteśmy  otwarci 

na systematyczną współpracę z lokalnymi 

władzami,  organizacjami,  placówkami 

oświatowymi – deklarują przedstawiciele 

Fundacji CEMEX. 
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Gmina  Rędziny  obchodzi  Dzień 

Dziecka  w  wyjątkowy  sposób,  zapew

niając  nie  tylko  elementy  charaktery

styczne  dla  typowych  festynów,  ale 

również  umożliwiając  młodemu  poko

leniu  nabycie  pożytecznej  wiedzy. A  w 

tym roku inicjatywę pod nazwą „Dzień 

Bioróżnorodności  i  Sportu”  połączono 

jeszcze  z  otwarciem  toru miniżużlowe

go dla UKS Speedway Rędziny

Organizacją „Dnia Bioróżnorodności i 

Sportu” zajęły się: Urząd Gminy Rędziny, 

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rędzinach, 

firma Cemex, Uniwersytet Matematyczno 

– Przyrodniczy im. Jana Długosza w Czę

stochowie  (do  niedawna  Akademia), 

Ruch  Inicjatyw  Społeczno  –  Ekologicz

nych  „Przytulia”,  stowarzyszenie  Jurabi

ke oraz UKS Speedway Rędziny.  

W niedzielę 10 czerwca mieliśmy sło

neczną, wręcz upalną pogodę, dlatego do 

kamieniołomu  Lipówka  ściągnęło  wielu 

mieszkańców  –  nie  tylko  naszej  gminy. 

Otwarcie  imprezy  nastąpiło  o  godz. 

12.00.  Rozłożono  liczne  stanowiska  na

ukowe  m.in.  pracowników  Uniwersytetu 

Humanistyczno – Przyrodniczego w Czę

walorów  geologicznych  i  nie  tylko.  W 

2013  roku  powstała  w  nim  przyrodnicza 

ścieżka  edukacyjna,  dzięki  której  możli

we jest upowszechnianie wiedzy na temat 

przyrody i która wpływa na wzrost walo

rów rekreacyjnych i potencjału turystycz

nego regionu. 

Ponadto  strażacy  udzielali  porad  z 

pierwszej  pomocy,  a  najmłodsi  mieli  do 

dyspozycji  dmuchańce  i 

inne  atrakcje  zapewniają

ce  dobrą  zabawę  na  po

wietrzu.  Zapewniono  też 

punkty  gastronomiczne 

wraz  ze  sprzedażą  napo

jów.  Kamieniołom  słynie 

w  ostatnich  latach  z  im

prez  rowerowych  i  tego 

dnia  również  o  sympaty

kach  kolarstwa  górskiego 

pomyślano,  organizując 

kolejne  zawody.  Ale  wy

ścigi rowerowe nie były w 

niedzielę  jedyną  atrakcją 

sportową.  W  pobliżu 

miejsca, gdzie mieściły się 

stoiska naukowe, od ubie

głego roku  trwała budowa 

toru  miniżużlowego  dla 

zawodników  UKS  Spe

edway  Rędziny.  Obiekt 

stochowie  oraz  licznych  instytucji  i  sto

warzyszeń,  specjalizujących  się  w  kon

kretnych dziedzinach nauki. Było coś dla 

sympatyków m.in. biologii,  chemii  i  pla

styki.  Można  było  obejrzeć  misternie 

przygotowane  wystawy,  ale  i  zasięgnąć 

wiedzy  od  osób,  które  chętnie  się  nią 

dzieliły. Zorganizowano też wycieczkę po 

kamieniołomie  –  w  celu  poznania  jego 

Dzień Bioróżnorodności i Sportu

Mieszkańcy – szczególnie ci najmłodsi – mieli okazję dowiedzieć się 
wielu pożytecznych rzeczy.

Otwarcie toru miniżużlowego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

www.redziny.pl
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będzie  szlifować  swoje  umiejętności  na 

tym  torze,  w  przyszłości  będzie  godnie 

reprezentować i rozsławiać naszą gminę – 

powiedział wójt.

Klub  UKS  Speedway  Rędziny  działa 

od marca 2017 roku. 

W  czerwcu  rozpo

czął  budowę,  która 

właśnie  dobiegła 

końca.  Zawiązano 

też  stowarzyszenie, 

którego  prezesem 

został Sławomir Mi

siewicz.  Trenerem 

młodych  adeptów 

żużla,  których  obec

nie  uczy  się  w  klu

bie  siedmiu 

(najmłodszy  ma  5 

lat!), jest Józef Kafel 

–  były  zawodnik 

CKM  Włókniarz 

niedawno  ukończono 

i właśnie w niedzielę 

miało  miejsce  jego 

uroczyste  otwarcie. 

Tor  wybudowano 

przy  wsparciu  finan

sowym  sponsorów 

m.in.  firmy  Cemex, 

która  dostarczyła  też 

materiały do budowy, 

a  jej  pracownicy 

uczestniczyli  w  pra

cach.  To  od  cemen

towni  w  Rudnikach 

gmina wydzierżawiła 

grunt  w  kamienioło

mie,  który  następnie 

udostępniła  klubowi 

UKS  Speedway  Rę

dziny.  Środki  na  bu

dowę  przekazały  też 

sołectwa – Rędziny – 

Kolonia  i  Rudniki. 

Swój  udział  w  po

wstaniu obiektu mieli 

też m.in. strażacy z OSP Rudniki, a także 

kilka innych firm i osób. 

Wójt  gminy  Rędziny  Paweł Militow

ski,  który  uczestniczył  w  symbolicznym 

przecięciu wstęgi  i  tym  samym  otwarciu 

toru,  podkreślił,  że  dzięki  takim  inicjaty

wom  kamieniołom  Lipówka  –  choć  for

malnie nieczynny –  jest nadal żywy, a w 

ostatnich  latach  nawet  coraz  bardziej. 

Osobom  zaangażowanym w  budowę  po

dziękował za zaangażowanie.

  Mam  nadzieję,  że  młodzież,  która 

www.redziny.pl

Symboliczne przecięcie wstęgi z udziałem m.in. wójta Pawła Militowskiego,
stanowiące oficjalne otwarcie toru.

Strażacy udzielali porad z pierwszej pomocy.

Można było sprawdzić się w niestandardowych konkurencjach.

Częstochowa. 

Podczas  niedzielnego  otwarcia  mieli 

oni  okazję  zaprezentować  się  na  rudnic

kim  torze.  Zresztą  nie  tylko  oni.  Do  ka

mieniołomu  Lipówka  przyjechali  też 

wciąż  jeszcze młodzi,  choć  już  licencjo

nowani  zawodnicy Włókniarza, Get Well 

Toruń i MKMŻ Rybek Rybnik. 

Poza  przedstawicielami  władz  gminy 

Rędziny,  pojawili  się  także  przedstawi

ciele  samorządowych  władz  Częstocho

wy.  Przy  nowym  torze  można  było 

również  spotkać  m.in.  legendę  często

chowskiego żużla Sławomira Drabika.
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mach  trzech  degustacji.  Przyrządzili  go  i 

zademonstrowali Andrzej Szuszkiewicz z 

„Mercure  Hotels”  oraz  Juan  Salvador 

Hernandez  Tovar  z  restauracji  „Juan”. A 

jeśli komuś makaron się znudził, czekały 

food trucki. Było więc co zjeść, czego się 

napić i gdzie usiąść.

www.redziny.pl

Łącznie kilka  tys. osób uczestniczy

ło  w  III  Festiwalu  Makaronu,  który 

pod  patronem  honorowym  wójta  gmi

ny Rędziny Pawła Militowskiego odbył 

się  na placu  obok Gminnej Hali  Spor

towej  w  Rędzinach.  Nie  zabrakło 

atrakcji  różnego  rodzaju,  wśród  któ

rych  prym  wiodły  jednak  kulinarne  i 

artystyczne

Tylko przez chwilę postraszyła ulewa, 

na  szczęście  później  było  już  pogodnie, 

więc na frekwencję podczas  trzeciej edy

cji  festiwalu  nie  można  narzekać. A  im 

bliżej  było  występów  gwiazd  wieczoru, 

tym  większa  grupa  widzów  meldowała 

się przy scenie. 

Od  początku  imprezy  mieszkańcy 

mieli możliwość sprawdzania  jej kulinar

nego  aspektu.  Na  terenie  naszej  gminy 

działa kilka firm produkujących makaron 

i tego makaronu uczestnicy festiwalu mo

gli próbować w różnych postaciach w ra

III Festiwal Makaronu przeszedł do historii

The Beatlmen i brawurowe wersje szlagierów The Beatles. 

Nie mogło obejść się bez loterii fanto

wej,  której  zwycięzców  rozlosowały  na 

scenie  dzieci.  Z  myślą  o  najmłodszych 

przygotowano  słodki  poczęstunek,wesołe 

miasteczko  i  namiot,  w  którym  pod 

okiem instruktorów z Gminnego Ośrodka 

Kultury  w  Rędzinach,  dzieci  mogły  dać 

upust  swoim  ar

tystycznym  fa

scynacjom  np. 

wykonując 

bransoletki  z 

makaronu.  Tuż 

obok  natomiast 

radna  Sejmiku 

Województwa 

Śląskiego  Marta 

Salwierak  za

chęcała  do  za

opatrzenia  się w 

tzw.  kopertę  ży

cia.  Podczas  fe

stiwalu 

realizowany  był 

również  inny 

szczytny  cel  – 

zbiórka  publicz

na  środków  na 

zakup  protezy Mieszkańcy w licznym gronie stawili się na terenie przy hali sportowej.
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Drugą  gwiaz

dą  wieczoru  był 

działający  już  na 

rockowej  scenie 

od  30  lat  Golden 

Life.  Zespół  za

grał  zarówno  sta

re hity, jak i garść 

nowszych  kom

pozycji.  Po  spo

rej  porcji 

gitarowego  gra

nia  nastał  czas 

zabawy  w  ryt

mach  disco,  po

prowadzonej 

przez DJa.

Imprezę  zor

ganizował  Urząd 

Gminy Rędziny  i 

Gminny  Ośrodek 

Kultury w Rędzi

nach,  przy 

wsparciu  finan

sowym  Urzędu 

prawej  ręki,  rehabilitację  i  le

czenie  mieszkańca  gminy  Pio

tra  Blachnickiego  (organizator: 

Komitet  Społeczny  Podajmy 

Piotrowi  Pomocną  Dłoń,  nr 

zbiórki: 2018/2039/KS).

Na  scenie  w  pierwszej  ko

lejności zaprezentowali się mło

dzi  artyści  ze  Studia  Piosenki 

działającego  w  GOK  oraz 

Gminna  Orkiestra  Dęta  OSP 

Rędziny.  Widzów  szczególnie 

starszej  daty  rozruszał  zespół 

The Beatlmen, serwujący cove

ry  słynnej  czwórki  z  Liverpo

olu,  czyli  The  Beatles,  ale  też 

Czerwonych  Gitar  czy  Skal

dów.

Bardzo  duże  zainteresowa

nie wzbudził występ grupy znanego m.in. 

z  serialu  „Rodzinka.pl” Tomasza Karola

ka.  Pączki  w  Tłuszczu    bo  taką  nazwę 

nosi  ta  formacja    zaprezentowały  jeden 

autorski  utwór  i  masę  coverów  popular

nych przebojów z różnych gatunków mu

zycznych,  zagranych  na  rockową modłę. 

A  sam  Tomek  Karolak  z  powodzeniem 

zabawiał  publiczność  humorystycznymi 

opowiastkami.  Po  koncercie  natomiast 

wyszedł  do  fanów,  którzy  chętnie  robili 

sobie z nim zdjęcia i prosili o autografy. 

www.redziny.pl

Wójt, dyrektor i pracownicy GOK oraz dzieci losujące nagrody w loterii,
a z nimi członkowie zespołu Pączki w Tłuszczu.

Grupa Golden Life zagrała zarówno swoje największe przeboje, 
jak i trochę nowych kompozycji.

Skoro Festiwal Makaronu to i makaronu nie brakowało
– w różnej postaci. I zawsze ustawiały się po niego kolejki.

Marszałkowskiego  Województwa  Ślą

skiego,  Starostwa  Powiatowego  w  Czę

stochowie  oraz  firm:  EkoMak 

MAKARONY BABUNI Ryszard Kaczo

rowski, Goliard Sp. z o.o., Golimak Zyg

munt  Majewski,  GOLDMAK  Łukasz 

Nowak  Sp.  J.,  SIGMA. Wytwórnia  Ma

karonów, DOMAK Wytwórnia makaronu, 

Andrzej  Kosiński  Przetwórstwo  Mięsa, 

FRUCTOP.  Topolscy  s.j.,  Inżynieria  Pa

weł  Jędrysik,  URMIK  ,  MASA  Maciej 

Sagan,  CEMEX  Cementownia  Rudniki 

oraz Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
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nicy  najpierw  musieli  pokonać  wyzna
czoną po kamieniołomie  trasę biegiem, a 
następnie przesiąść się na rower i na nim 
przejechać  kolejne  kilometry  po  drodze 
powiatowej  (ul. Dworcowa  i Fabryczna). 

www.redziny.pl

Za  nami  start  tegorocznych wyczy
nowych  imprez  rowerowych  w  kamie
niołomie  Lipówka.  29  kwietnia 
zorganizowano  I Puchar Polski Pump
track Battle, a tydzień później pierwsze 
w  tym  roku  zawody  z  cyklu  Erowery 
Rock  Rędziny.  Współorganizatorem 
obu jest gmina Rędziny

W I Pucharze Polski Pumptrack Battle 
/ Dual Slalom Polish 4x Open zawodnicy 
konkurowali  w  systemie  pucharowym w 
kategoriach:  pierwszy  start  (osoby  które 
nigdy nie brały udziału w zawodach),  ju
nior  (roczniki  20002003),  open  (ur.  w 
1999 r.  i wcześniej), masters  (ur. w 1988 
r.  i  wcześniej),  women  (  ur.  w2003  r.  i 
wcześniej). Poza kategoriami pucharowy
mi odbędą się  rywalizowały  też dzieci w 
ramach Kids Pumptrack Battle w katego
riach: chłopcy rocznik 20072010, chłop
cy  rocznik  20042006  oraz  dziewczynki 
rocznik  20042010.  Zawody  cieszyły  się 
dużym  zainteresowanie.  Był  dużo  zdro
wej rywalizacji, ale i mnóstwo dobrej za
bawy. 

Już  tydzień później 6 maja kamienio
łom  znów  wypełnili  rowerzyści,  którzy 
stawili się na pierwsze w tym roku zawo
dy z cyklu Erowery Rock Rędziny, orga
nizowane  przez  gminę  oraz  firmę 
erowery.pl. Ale  tego dnia  ścigano  się  nie 
tylko na rowerach. Po raz pierwszy orga
nizatorzy  wprowadzili  duathlon.  Uczest

Erowery Rock Rędziny i Pumptrack Battle 2018

Nowością podczas ERR było duathlon, czyli rywalizacja rowerowa połączona z 
biegową.

Kończyli  jednak  znów  o  własnych  no
gach,  ponieważ  ostatni  odcinek  musieli 
przebiec. 

Duathlon  był  jednak  jedną  z  wielu 
konkurencji,  wśród  których  mimo 
wszystko  dominowały  stricto  rowerowe. 
Długość  tras  dostosowano  do  wieku  i 

W pierwszej tegorocznej odsłonie Erowery Rock Rędziny wystartowało ok. 180 osób.

możliwości  startujących,  których  podzie
lono  na  kilka  kategorii  wiekowych. 
Sprawdzić  się  miały  okazję  już  kilkulet
nie dzieci, a także nieco starsza młodzież. 
Dorośli  rywalizowali  już  oczywiście  na 

znacznie  dłuższym  dystansie  i  przede 
wszystkim  znacznie  trudniejszym,  bo 
wiodącym  po  zakrętach,  górkach  i  nie
równościach  kamieniołomu  Lipówka. 
Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątko
we medale  i  dyplomy,  z kolei najlepsi w 
poszczególnych  kategoriach  jeszcze  do
datkowe nagrody. 

 Sukcesem okazała się pogoda, która 
dopisała po raz kolejny – powiedział wójt 
Paweł Militowski, który nie tylko wręczał 
nagrody  i  gratulował,  ale  również  sam 
wziął  udział  w  rywalizacji  rowerowej.   
Cieszy mnie, że impreza ma coraz więcej 
zwolenników  i  liczba  uczestników wzra
sta z roku na rok. Teraz wystartowało już 
180  osób,  co  pokazuje,  że  jest  zapotrze
bowanie  na  rywalizację w  duchu  sporto
wym,  pięknym  otoczeniu  i  gronie 
życzliwych ludzi – skomentował.

Wygląda na to, że zarówno Pumptrack 
Battle,  jak  i  Erowery  Rock  Rędziny  na 
stałe  zagoszczą w  kalendarzu  imprez  or
ganizowanych  na  terenie  naszej  gminy. 
Następna  odsłona  zawodów  na  torze 
pumptrackowym 9 września, a cyklu Ero
wery  16  września.  Wyniki  dotychczaso
wych  można  znaleźć  na 
www.zmierzymyczas.pl .
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30  kwietnia  w  Szkole  Podstawowej 
w  Koninie  odbyła  się  gminna  uroczy
stość  z  okazji  Święta  Narodowego  3 
Maja.  Uczniowie  w  wyjątkowy  sposób 
upamiętnili  227.  rocznicę  uchwalenia 
konstytucji,  mającej  niezwykle  ważne 
miejsce w polskiej historii

Obchody  miały  dwuczęściowy  prze
bieg. Najpierw w kościele parafialnym w 
Koninie  odbyła  się  uroczysta  msza  św. 
odprawiona przez ks. Przemysława Sobo
nia, który namawiał nas do tego, abyśmy 
pokazywali  czym  jest  współczesny  pa
triotyzm i jak moż
na  go  okazywać  w 
czasie  pokoju.  Tę 
część  uroczystości 
uświetniła  obec
ność  pocztów 
sztandarowych  ze 
wszystkich  placó
wek oświatowych z 
terenu  gminy  Rę
dziny  oraz  straży 
pożarnej  w  Koni
nie.

Kolejna  część 
obchodów  odbyła 
się  w  sali  OSP  w 
Koninie.  Zaproszo
nych  gości,  rodzi
ców,  nauczycieli  oraz  uczniów  powitała 
dyrektor  miejscowej  szkoły  Bożena  La
sak.  Część  artystyczną  zainicjowało 
wprowadzenie  sztandaru  i  odśpiewanie 

Jolanta  Brzozowska  –  Ciura, 
która  kieruje  Gminnym  Ośrod
kiem Kultury w Rędzinach od po
czątku  jego  istnienia,  czyli  już 
20  lat,  została  wyróżniona  odzna
ką honorową  ,,Zasłużony dla Kul
tury Polskiej”

 

Odznakę  nadał  minister  kultury 
i  dziedzictwa  narodowego  Piotr 
Gliński,  a  wręczył  senator  RP  Ry
szard  Majer.  Ten  miły  akcent  miał 
miejsce podczas marcowej  sesji Ra
dy Gminy Rędziny.

–  Nagroda  jest  miłym  docenie
niem  dotychczasowych  osiągnięć. 
Moja  praca  to  moja  pasja.  Gdy
by  nie  pasja  i  zaangażowanie, 
nie  można  byłoby  pracować  12  go
dzin  na  dobę,  często  poświęcając 
na  rzecz  pracy  czas  przeznaczony 
dla  rodziny  i  dla  siebie  –  podkreśla 
Jolanta  Brzozowska  –  Ciura.  – 
Ale nie osiągnęłoby się tego wszyst
kiego,  gdyby  nie  ludzie,  którzy  nas 
otaczają, ludzie z pomysłami, z chę
cią  do  działań,  gdyby  nie  załoga 
Gminnego  Ośrodka  Kultury, 
gdyż  za każdym  sukcesem kryją  się 
ludzie.  Nagroda  ta  utwierdza  mnie 
w  przekonaniu,  że  wybrałam  dobrą 
ścieżkę, a zarazem motywuje do dal
szej  pracy  na  rzecz  kultury,  integra
cji,  aktywizacji  społecznej – dodaje. 
(PW)

Gminne Obchody rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Odznaka ministra dla 

dyrektor GOK w Rędzinach

Wręczenie odznaki miało miejsce 
podczas sesji rady gminy.

hymnu narodowego. Następnie odbyło się 
przedstawienie,  podczas  którego  otrzy
maliśmy możliwość przypomnienia sobie 
całej  historii  dotyczącej  tego  zdarzenia. 
Uczniowie klas młodszych zatańczyli po
loneza, a starsi wychowankowie szkoły w 
Koninie  zaprezentowali  wiersze,  scenki 
historyczne  oraz  zaśpiewali  piosenki  na
wiązujące  do  trzech  najważniejszych 
wartości:  Bóg,  Honor,  Ojczyzna. Młodzi 
artyści  przypomnieli  nam  nie  tylko  jak 
doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
ale  również  podnieśli  kwestię  pielęgno
wania  wartości  patriotycznych  i  przeka

zywania  ich  kolejnym  pokoleniom. 
Świetna  inscenizacja  apelu  sprawiła,  że 
zarówno  uczniowie,  jak  i wszyscy  pozo

stali goście, oglądali 
go z powagą i zacie
kawieniem.

W  uroczystości 
uczestniczyli  przed
stawiciele  samorzą
du,  na  czele  z 
wójtem Pawłem Mi
litowskim,  radnymi 
naszej  gminy,  sołty
sami,  dyrektorami 
placówek  oświato
wych,  kierownikiem 
GZK.  Nie  zabrakło 
mieszkańców  Koni
na  i  emerytowanych 
pracowników  tutej
szej szkoły. (PW, SP 
Konin)

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz gminy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i dyrektorzy szkół.

W części artystycznej swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie SP w Koninie.
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„Matka dzieci Holokaustu”. Spektakl zro
bił  duże  wrażenie  na  jury.  „Euforia”  zo
stała  zaszeregowana  do  kategorii 
gimnazjum,  co  zaskoczyło  młodzież  z 
„jedynki”. Dla uczniów szkoły podstawo
wej  było  to  zarazem  spore  wyróżnienie, 
ponieważ  oznaczało,  że  przechodzą  do 
kategorii  wyższej.  Miłą  niespodzianką 
było  również  wyróżnienie  autorskiego 

scenariusza  Karoliny  Wrza
lik,  uczennicy  klasy  VII, 
która  pod  opieką  mgr  Lilli 
Wieczorek, stworzyła minia
turę  dramatyczną.  Scena
riusz  o  Irenie  Sendlerowej 
zajął  pierwsze miejsce! Wy
stęp  „Euforii”  w  Fundacji 
Klub  KONTRA  to  jednak 
przede  wszystkim  bezcenne 
doświadczenia  dla  młodych 
artystów szkoły „na górce”.

www.redziny.pl

W  Zespole  Szkolno    Przedszkol

nym  im.  Jana  Pawła  II  w  Rudnikach 

odbyła  się  uroczystość  odsłonięcia mu

ralu  patriotycznego  w  100lecie  odzy

skania przez Polskę niepodległości

30  kwietnia  wpisał  się  w  historię 

szkoły  w  Rudnikach,  jako  dzień  święto

wania  100lecia  odzyskania  przez  nasz 

kraj niepodległości. Zorganizowano cere

monię odsłonięcia muralu patriotycznego, 

przedstawiającego  wizerunki  wielkich 

Polaków:  króla  Jana  III  Sobieskiego,  Jó

zefa Piłsudskiego, Św. Jana Pawła II i na

wiązującego  do  niezłomności,  odwagi  i 

męstwa polskiej husarii. W progi  rudnic

kiej  szkoły  zawitali  znamienici  goście: 

włodarz gminy Rędziny – wójt Paweł Mi

litowski,  zastępca  wójta  Mariusz  Spie

chowicz,  Jolanta  Skrzypczyk  –  starszy 

wizytator Kuratorium Oświaty w Katowi

cach – delegatura w Częstochowie, ksiądz 

generał  Stanisław Rospondek  (honorowy 

obywatel  gminy  Rędziny),  pułkownik 

Zygmunt  Sojda,  Zygmunt  Simiński  – 

proboszcz  parafii  w  Rudnikach,  sołtys 

Rudnik Andrzej Wolski  Rzewuski, radni 

gminni,  przewodnicząca  rady  Rodziców 

Kamila  Gwiazda  –  Fluks  oraz  rodzice 

uczniów.  Odsłonięcia  muralu  dokonał 

wójt Militowski  wraz  z  dyrektorem  ZSP 

Dawidem Krzętowskim.

W części artystycznej programu ob

22 maja  zespół  teatralny  „Euforia” 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 
1 uczestniczył w Regionalnym Konkur
sie  Małych  Form  Teatralnych  TE
ATROIDA w Bytomiu

Uczniowie uczestniczyli w dwóch ka
tegoriach:  scenariusza  i  przeglądu.  Nasi 
młodzi artyści zaprezentowali sztukę pt. 

Mural na 100lecie niepodległości

Teatralne sukcesy uczniów „jedynki”

chodów  rocznicowych,  mogliśmy  obej

rzeć  wymowną  prezentację  multimedial

ną  przygotowaną  przez  Aleksandrę 

Banaszek    Lis  oraz wzruszający występ 

najmłodszych  wychowanków  szkoły  – 

przedszkolaków,  które  przygotowane 

przez panie: Katarzynę Roszczuk, Jadwi

gę Lupę, Karolinę Kowalczyk, Anetę Ku

bicę,  Martę  Krupkę,  oczarowały  swoim 

tańcem  –  polo

nezem.  Milu

sińscy 

zaprezentowali 

wiersze,  wśród 

nich  ,,Kto ty je

steś?”  oraz  pa

triotyczne 

piosenki.  Wy

stęp  uświetnił 

spektakl  zespo

łu  teatralnego 

MASKA,  dzia

łającego  w  rud

nickiej  placówce  już  od  16  lat 

pod kierunkiem:  Igi Długoszewkiej   Za

wadzkiej  i Agnieszki  Krzynowek.  Na  tę 

Występ uświetnił spektakl zespołu 
teatralnego MASKA, działającego 

w rudnickiej placówce już od 16 lat.

Odsłonięcia muralu dokonał wójt Paweł Militowski wraz z 
dyrektorem ZSP Dawidem Krzętowskim.

podniosłą  uroczystość  młodzi  aktorzy 

przygotowali  przedstawienie  o  polskich 

drogach  do  wolności  –  naznaczonych 

krwią  przodków,  niezłomnością  i  hartem 

ducha  dobrych,  mądrych  ludzi,  dla  któ

rych  ojczyzna  stanowiła  dobro  najwyż

sze.  Młodzież  w  sugestywny  sposób, 

wykorzystując  jedną  z  najtrudniejszych 

form teatralnych – pantomimę – zobrazo

wała rozbiory Polski, a  teksty przejmują

cych  wierszy  i  głębokich  w  treści 

piosenek,  stanowiły  dobitne  dopełnienie 

tego patriotycznego montażu. Udało się w 

ten sposób zbudować nastrój zadumy, po

wagi  i  refleksji  nad  przyszłym  kształtem 

naszego kraju. (ZSP Rudniki)

znacznie  dłuższym  dystansie  i  przede 
wszystkim  znacznie  trudniejszym,  bo 
wiodącym  po  zakrętach,  górkach  i  nie
równościach  kamieniołomu  Lipówka. 
Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątko
we medale  i  dyplomy,  z kolei najlepsi w 
poszczególnych  kategoriach  jeszcze  do
datkowe nagrody. 

 Sukcesem okazała się pogoda, która 
dopisała po raz kolejny – powiedział wójt 
Paweł Militowski, który nie tylko wręczał 
nagrody  i  gratulował,  ale  również  sam 
wziął  udział  w  rywalizacji  rowerowej.   
Cieszy mnie, że impreza ma coraz więcej 
zwolenników  i  liczba  uczestników wzra
sta z roku na rok. Teraz wystartowało już 
180  osób,  co  pokazuje,  że  jest  zapotrze
bowanie  na  rywalizację w  duchu  sporto
wym,  pięknym  otoczeniu  i  gronie 
życzliwych ludzi – skomentował.

Wygląda na to, że zarówno Pumptrack 
Battle,  jak  i  Erowery  Rock  Rędziny  na 
stałe  zagoszczą w  kalendarzu  imprez  or
ganizowanych  na  terenie  naszej  gminy. 
Następna  odsłona  zawodów  na  torze 
pumptrackowym 9 września, a cyklu Ero
wery  16  września.  Wyniki  dotychczaso
wych  można  znaleźć  na 
www.zmierzymyczas.pl .
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Gmina  Rędziny  tradycyjnie  wspo

mogła  Aeroklub  Częstochowski  w  or

ganizacji  Międzynarodowych  Targów 

Lotnictwa Lekkiego ParaRudniki 2018. 

Impreza odbyła się oczywiście przy lot

nisku Rudniki w Kościelcu

Była  to  już  siódma  edycja  ParaRud

nik. Dwudniowe targi rozpoczęły się ran

kiem  w  sobotę  26  maja  i  trwały  do 

Wolontariusze  i  mieszkańcy  naszej 
gminy  po  raz  kolejny  wzięli  udział  w 
Wielkanocnej  Zbiórce  Żywności  Ban
ków  Żywności.  Podczas  dwudniowej 
kwesty  udało  się  zebrać  ponad  163  kg 
produktów

Zbiórka odbyła  się w dniach 16 – 17 
marca. Kwestowało 28 tys. wolontariuszy 

II Gminny Przegląd Piosenki Ludo
wej  „Na Ludową nutkę”  zorganizowa
no  w  przedszkolu  działającym  na 
rędzińskim osiedlu

Konkurs  skierowany  był  do  przed
szkolaków.  Jego  celem  jest  upowszech
nianie  pieśni  ludowych  w  naszym 
najbliższym  środowisku.  Do  Komisji 
Konkursowej  powołano  solistkę  chóru 
i  kierownika  artystycznego  Zespołu 
„Śląsk”  Dorotę  Sitek,  zaprzyjaźnionego 
ze  wspomnianym  przedszkolem  muzyka 
Roberta Śliwińskiego oraz przewodniczą
cą Rady Rodziców Agatę Jarugę.

Przybyłych  gości  powitała  dyrektor 
naszego  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkol
nego nr 2 Agnieszka Ryś, która podzięko
wała wszystkim za przyjęcie zaproszenia. 
Złożyła  również  podziękowania  nauczy
cielom  za  zorganizowanie  i  przygotowa
nie  konkursu:  Urszuli  Gorzędowskiej, 
Agnieszce  Rudzińskiej,  Marzannie  Ję
drzejczykPakule  oraz  Dorocie  Kromo
łowskiej.

Święto lotnictwa 
w Kościelcu, czyli 
ParaRudniki 2018

Zbierali żywność dla potrzebujących

II Przegląd piosenki ludowej

Zwycięzców wyłoniono w czterech 
kategoriach wiekowych.

w ponad 2 tys. sklepów na terenie całego 
kraju. Przed rokiem udało się zgromadzić 
346 ton żywności, która zapewniła godne 
i  spokojne  święta  ponad  170  tys.  osób. 
Jeszcze nie wiadomo czy tegoroczny wy
nik  okaże  się  lepszy,  ponieważ  liczenia 
trwa. Wiemy już natomiast ile produktów 
zebrali wolontariusze w naszej gminie. To 
ponad  163  kg. W  akcję,  którą  na  terenie 
gminy Rędziny po raz kolejny zorganizo
wał Paweł Poliszewski, zaangażowała się 
przede wszystkim młodzież szkolna. 

Wsparcie  przy  organizacji  zapewniły: 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Rędzinach, 
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Rędzinach,  gminne  placówki  oświatowe 
oraz władze samorządowe. 

niedzielnego  popołudnia.  Przez  niemal 

cały weekend można więc  było  tu  kupić 

lub  przynajmniej  obejrzeć  wszystko  co 

dotyczy lotnictwa lekkiego. W programie 

przewidziano  m.in.  loty  paralotniowe  i 

szybowcowe za wyciągarką, pielgrzymkę 

paralotniową  na  Jasna  Górę,  zawody 

PPGPPGG,  biesiadowanie  przy  ognisku 

z muzyką na żywo oraz Rudnickie Świe

tliki, czyli konkurs oświetlenia paralotni i 

nocne latanie oraz jurajską wycieczkę pa

ralotniową.

Zakończenie  targów poprzedziło wrę

czenie  nagród  i  medali  zwycięzcom  za

wodów PPGPPGG. Kolejne ParaRudniki 

pewnie w maju 2019 roku i pewnie znów 

przy wsparciu naszej gminy. (PW)

Lista laureatów

W kategorii dzieci 3letnich:

I  miejsce:  Jan  Jasiński  z  przedszkola 
w  ZSP  nr  1  w  Rędzinach  oraz  Milena 
Gaudy z przedszkola w ZSP nr 2

W kategorii dzieci 4letnich:

I miejsce – Zuzanna Kowal (ZSP nr 2)

II  miejsce  –  Wiktoria  Knapik  (ZSP 
w Kościelcu),

III miejsce – Jan Kołodziejczyk (ZSP 
w Rudnikach) oraz Helena Szmidla (ZSP 
nr 1 w Rędzinach) 

W kategorii dzieci 5letnich:

I  miejsce  –  Kalina  GwiazdaFluks 
(ZSP w Rudnikach),

II  miejsce  –  Paweł  Błaszczyk  (ZSP 
nr 2)

III  miejsce  Igor Augustyniak  i Maja 
KrzyszczyGrozik  (ZSP  w  Kościelcu) 
oraz Wiktoria Hereźniak (ZSP nr 1 w Rę
dzinach). 

W kategorii dzieci 6letnich:

I miejsce – Zuzanna Piechowicz (ZSP 
w Kościelcu)

II miejsce – Wera Mechelewska z Od
działu  Przedszkolnego  w  Szkole  Podsta
wowej  im.  M.  Konopnickiej  w  Koninie 
oraz Lena Kosentka (ZSP nr 2)

III  miejsce  –  Aleksander  Stawarz 
(ZSP  nr  1)  oraz  Emilia  Kołdon  (ZSP 
w Rudnikach).
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Jak  co  roku,  gmina  Rędziny  we  współpracy  z  Fundacją 
Cemex,  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  w  Rędzinach,  sołec
twem  Rudniki  i  Starostwem  Powiatowym  w  Częstochowie, 
zorganizowała Rodzinny Rajd Rowerowy. I jak zwykle wzię
ła w nim udział liczna grupa cyklistów

Wszyscy  zainteresowani  uczestnictwem  w  rajdzie,  zgroma
dzili się na parkingu pod Cemexem. Powitał ich wójt Paweł Mi
litowski,  który  podkreślił  swoje  zadowolenie  z  frekwencji  i 
życzył  rowerzystom  dobrej,  aktywnej  i  bezpiecznej  zabawy. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach gościł Grze
gorz Kasdepke – jeden z najpopularniejszych, współczesnych 
pisarzy książek dla dzieci 

 

Do najważniejszych książek, które napisał Grzegorz Kasdep
ke,  należą  niewątpliwie:  ,,Miasteczko  misiów”,  ,,Wakacje  po
tworka”,  ,,Najpiękniejsze mity  dla  dzieci”,  ,,Kuba  i Buba,  czyli 
awantura do kwadratu”, oraz cykl opowieści o detektywie zwa
nym Pozytywką.

Podczas  spotkania  autorskiego  w  GOK,  pisarz  zdradził, 
że wiele pomysłów na  swe książki dostaje od dzieci,  z którymi 
rozmawia. Dzieci mogły też kupić książki pisarza i na pamiątkę 
otrzymać jego autograf.

XII Rodzinny Rajd Rowerowy
Rudniki 2018

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke

Ks. Przemysław Soboń dokonał poświęcenia
przed wyruszeniem w trasę.

W 28 kilometrową trasę ruszyło blisko 400 rowerzystów.

Właśnie między  innymi  po  to,  żeby  jazda  była  bezpieczna,  po
święcenia  tuż  przed wyruszeniem w  trasę  dokonał  ks.  Przemy
sław  Soboń  z  Parafii  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w 
Koninie.

Na starcie rajdu pojawiło się blisko 400 osób – od dzieci po 
seniorów. Rowerzyści w gronie których znaleźli się również wójt 
Militowski i jego zastępca Mariusz Spiechowicz, mieli do poko
nania  28  kilometrową  trasę,  wiodącą  przez  teren  trzech  gmin: 
Rędziny, Kłomnice  i Mstów. Po wyruszeniu spod Cemexu skie
rowali  się  na Latosówkę,  następnie  pojechali  przez:  Przybyłów, 
Niwki, Adamów, Skrzydlów i Łuszczyn. W tym ostatnim zrobili 

Powitanie uczestników, nakreślenie trasy i przebiegu rajdu.

sobie przerwę na złapanie oddechu, ale  i posiłek  regeneracyjny. 
Dalsza  trasa  wiodła  przez:  Kłobukowice,  Kuchary,  Cegielnię  i 
znów  Latosówkę.  Finisz  nastąpił  pod  kościołem  w  Koninie, 
gdzie m.in.  rozlosowano  nagrody w  postaci  rowerów  i  akceso
riów rowerowych.

Koniec  rowerowych  atrakcji  nie  oznaczał  bynajmniej,  a  w 
każdym razie nie musiał oznaczać konieczności powrotu do do
mu. Cykliści mogli zostać w Koninie  i wziąć udział w festynie. 
(PW)
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gólnych kategoriach.

Pełną  listą  laureatów  można  znaleźć 

na www.gokredziny.pl .

Kategoria Przedszkolaki:

Olga Gęsiarz  ZSP nr 2 w Rędzinach, 

Maja  Bałazy  ,  ZSP  nr  2  w  Rędzinach, 

Ignacy Łachmański  ZSP 

nr 1 w Rędzinach 

Kategoria klasy 13:

Szymon Ligmanowski 

  ZSP  nr  2 w Rędzinach, 

Nadia  Jędrasiak    ZSP  w 

Kościelcu 

Kategoria klasy 4 – 6:

Patrycja Dróżdż  ZSP 

nr1 w Rędzinach, Marty

na  Muskalska    ZSP  nr  1  w  Rędzinach, 

Kamil Zajder  ZSP w Kościelcu

Kategoria klasa VII i klasy gimnazjum:

Natalia  Wosik    Oddział  gimnazjum 

ZSP nr 2 w Rędzinach, Daria Borowiecka 

 ZSP nr 1 w Rędzinach 

Dzieci  i  młodzież  z  województwa 
śląskiego  wzięły  udziału  w  XIII Woje
wódzkim  Konkursie  Plastycznym 
Świat Malowany Plasteliną 2018 „Czte
ry  pory  roku”,  organizowanym  przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach 
oraz  Regionalny  Ośrodek  Kultury  w 
Częstochowie

Celem  konkursu  było:  zachęcenie 
dzieci i młodzieży do wkroczenia w świat 
fantazji i wyobraźni, odkrywanie nowych 
możliwości,  jakie daje plastelinowa masa 
plastyczna  oraz  odejście  od  schematycz
nego używania tego materiału, stworzenie 
za pomocą plasteliny konkurencji dla farb 
olejnych, wodnych, pasteli, kredek ołów
kowych itp., rozwijanie umie
jętności  mieszania  kolorów 
za pomocą rąk oraz wyzwala
nie  w  dzieciach  zdolności 
eksperymentowania  na  dro
dze prób i błędów. 

Konkurs  adresowany  był 
osób w wieku od 4 do 16 lat, 
uczestników  zajęć  plastycz
nych:  w  szkołach,  ośrodkach 
kultury na  terenie wojewódz
twa  śląskiego. Każdy  uczest
nik  mógł  nadesłać  jedną 
pracę  formatu A4,  zgodną  z 

Przedszkole nr 2 w Kłobucku.

Klasy I – III:

Patrycja  Owczarek  –  Szkoła  Podsta
wowa nr 32 im J. DudyGracza w Często
chowie,

Weronika Krawczyk  Szkoła Podsta
wowa im S. Ligonia w Truskolasach,

Adrianna Ziętal  Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Koninie.

Klasy IV – VI:

Wiktoria Świącik   Szkoła Podstawo
wa  im.  J.  Kochanowskiego  w Witkowi
cach, 

Zuzanna Ślęzak – Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Częstochowie,

Mikołaj Marczyk – Szkoła Podstawo
wa nr 1 w Częstochowie,

Małgorzata Mika  –  Gminny  Ośrodek 
Kultury w Boronowie,

Martyna  Bula    GOK  w  Boronowie, 
Aleksandra Mika  GOK w Boronowie.

Klasy VII i gimnazjalne:

Nagroda  Dyrektora  Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie– Wik
toria Dmochowska – Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Częstochowie,

I  miejsce  –  Daria  Kapuścińska    Ze
spół SzkolnoPrzedszkolny nr 2 w Rędzi
nach  oraz  Oliwia  Witczak    Szkoła 
Podstawowa w Kościelcu.

www.redziny.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzi

nach  zorganizował  Gminny  Konkurs 

Plastyczny  „Na  Kartkę  Wielkanocną 

2018”  we współpracy z Fundacją Ce

mex  oraz  Stowarzyszeniem  Inicjatyw 

Rozwojowych

Celem  konkursu  była  popularyzacja 

plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, 

rozwijanie  wyobraźni  plastycznej  oraz 

kultywowanie  tradycji  Świąt Wielkanoc

nych.  Każdy  uczestnik  mógł  nadesłać 

dwie prace płaskie w formacie A5 wyko

nane  w  dowolnej  technice  plastycznej. 

Ogłoszenie wyników konkursu  i wręcze

nie nagród miało miejsce 28 marca na sali 

widowiskowej GOK w Rędzinach.  Poni

żej prezentujemy zwycięzców w poszcze

Zaczarowały świat plasteliną

Kto stworzył najładniejsze kartki wielkanocne?

Autorzy najwyżej ocenionych kartek.

tematem konkursu, używając do jej stwo
rzenia tylko dwóch materiałów: kartki pa
pieru,  którą należało wypełnić plasteliną. 
Praca  miała  przypominać  obraz  olejny, 
akwarelę, rysunek bądź grafikę. 

Ogłoszenie  wyników  konkursu  i  roz
danie  nagród  odbyło  się  10  maja  w  sali 
widowiskowej  GOK  w  Rędzinach.  Lau
reatów wskazano w czterech kategoriach. 
Poniżej podajemy zwycięzców.

Pełne  wyniki  są  dostępne  na  stronie 
www.gokredziny.pl 

Kategoria przedszkolaki:

Alicja  Kręt  –  Gminne  Przedszkole 
ZSP w Lgocie Małej,

Stanisław Krysiński lat 6 – Gminne 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu.
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Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpie
waków  Ludowych w Kazimierzu to je
den  z  najbardziej  prestiżowych 
konkursów promujących kulturę  ludo
wą i folklor

Podczas tegorocznego, 52 już konkur
su,  na  scenie  kazimierskiego  rynku  w 
dniach 2124 czerwca zaprezentowało się 
blisko  900  wykonawców.  Tym  bardziej 

Gratulujemy  kolejnego  spektaklu   

kolejnego sukcesu  premiery, która już 

od  wielu  lat  odbywa  się  w  piątek  w 

dniu zakończenia roku szkolnego. Wte

dy  też  publiczność  może  podziwiać 

efekt  całorocznej  pracy  uczestników 

zajęć teatralnych, które w piątkowe po

południa  odbywają  się  w  sali  widowi

skowej GOKu

Już  od  kilku  lat  scena  nie  mieści 

wszystkich aktorów i  trudno znaleźć sce

nariusze,  które  dla  ponad  dwudziestu 

Sukces Kościelanek

młodych  ambitnych  aktorów    zapewnią 

odpowiednie role. W tym roku prowadzą

cy zajęcia sięgnął po sztukę, którą debiu

tował  przed  sedmiu  laty  na  rędzińskiej 

scenie.

Premiera Igraszek z diabłem grupy te

atralnej  „5  razy  lepsi”  działającej 

w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  ukazuje 

jak  bez  kompleksów  dzieci  i  młodzież 

sięgają  po  nieoczywistą  klasykę  i  wspa

niale  się  bawią.  Publiczność  też  ma  za

pewnioną  sporą  dawkę  śmiechu  i  z 

zapartym tchem uczestniczy w ukazanych 

z  humorem  i  ironią  przygodach  wojaka 

Marcina Kabata. Jednak nowością są trzy 

Kaśki (Jaśki czy Baśki) i trzy księżniczki 

–  takie  rozwiązania  dają  nowe  pole  do 

eksperymentu  z  tekstem.  Podobnie  po

trójny  zestaw  pustelników,  a  Diabełków 

oczywiście pełne piekło…

Reżyser Bogdan Wąchała, który przez 

cały  sezon  (rok  szkolny)  bawi  w  teatr, 

uczy  sztuki  aktorskiej,  ale  zawsze  sku

tecznie przygotowuje spektakl z dwudzie

stoma  aktorami,  nie  może  narzekać  na 

braki  w  obsadzie. Musi,  sięgając  po  no

watorskie  rozwiązania,  stworzyć  spek

takl,  w  którym  każdy  uczestnik  zajęć 

otrzyma rolę na miarę jego możliwości i z 

której będzie zadowolony.

Rędzińska  scena  łączy  dzieci  z  róż

nych miejscowości, szkół, w różnym wie

ku i o różnym temperamencie. Zawsze są 

to  jednak młodzi  ludzie,  którzy  chcą  coś 

dla  siebie  zrobić,  rozwinąć  pasję,  osobo

wość, poznać nowych kolegów i koleżan

ki.  Co  jeszcze  ich  łączy?  Rzetelność  i 

odpowiedzialność,  ciężka  praca    chyba 

pod tym względem dorównujemy teatrom 

profesjonalnym .

cieszy  fakt,  że  nasze Kościelanki  zostały 
laureatkami  III  miejsca  w  kategorii  ze
społów  śpiewaczych.  Jury  doceniło  za
równo  repertuar,  zgodny  z  tradycjami 
naszego regionu, wykonanie jak i wygląd 
pań  z  Kościelca,  które  na  scenie  zapre
zentowały  się  rewelacyjnie.  Podczas  kil
ku  festiwalowych  dni  stanowiły 
wspaniałą  wizytówkę  naszej  gminy.  Ser
decznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych 
sukcesów.

Premiera
Igraszek z diabłem
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Przez  kilka  miesięcy  aktorzy  –  rodzice 
oraz  kilkoro  dzieci  spotykali  się  na  pró
bach  teatralnych,  pieczołowicie  ćwicząc 
swoje  role,  samodzielnie  przygotowując 

www.redziny.pl

Ostatnie  tygodnie  obrodziły w  god

ne  odnotowania  sukcesy  uczniów  na

szych szkół. Przedstawiamy największe 

z nich

Uczeń klasy VII w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach Bartosz 

Palacz  zajął  pierwsze miejsce w  ogólno

polskim  konkursie  historycznym  zatytu

łowanym  „Nasi  sąsiedzi  Żydzi”.  Bartosz 

wykonał  pracę  plastyczną  techniką  gra

ficzną  linorytu,  która  robi  ogromne wra

żenie. 

Duży  sukces  odniosła  też    Maria 

Tkacz  z  klasy  drugiej  gimnazjum w  Ze

spole  Szkolno  –  Przedszkolnym  nr  2  w 

Rędzinach,  będąc  podopieczną Alicji  Pi

wowarczyk.  Decyzją  jury  XVI  Ogólno

polskiego  Konkursu  Poetyckiego  im. 

Gustawa Zielińskiego w Skępem pod pa

tronatem  Marszałka  Województwa  Ku

jawskoPomorskiego,  Starosty 

Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gmi

ny  Skępe,  Marysia  została  laureatką  I 

miejsca  w  kategorii  wiekowej  1015  lat. 

Gimnazjalistkę  nagrodzono  za  zestaw 

12  czerwca  sala  gimnastyczna  Ze

społu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w 

Rudnikach przemieniła się w baśniową 

krainę

Przemieniła  się  za  sprawą  pięknych 

scenografii,  będących  efektem  inwencji 

twórczej  rodziców,  którzy  przygotowali 

spektakl teatralny pt. „Kopciuszek”.

Przedszkolaki  oraz  klasy  I,  II  i  III 
szkoły  podstawowej  z  zapartym  tchem 
i z niecierpliwością oczekiwały kolejnych 
postaci,  które  pojawiały  się  na  scenie. 
Dzieci uważnie  słuchały, oglądały przed
stawienie  i  z  wielkim  zaciekawieniem 
śledziły  losy  bohaterów.  Doskonałą  grę 
rodziców uzupełniły  fantastycznie dobra
ne stroje i rekwizyty. Każda z postaci za
grana  została  wyjątkowo  i  oryginalnie. 

Sukcesy uczniów gminnych szkół

Baśniowa kraina zamiast sali gimnastycznej

Marysia Tkacz została laureatką I miejsca w kategorii wiekowej 1015 lat.

wierszy, subtelnie wyrażających spostrze

żenia młodej autorki na temat otaczające

go świata, ludzi i uczuć. 

Borys Sobkowiak z klasy V w Zespo

le  Szkolno  –  Przedszkolnym  w  Rudni

kach  został  laureatem  jednego 

z najstarszych i największych konkursów 

recytatorskich  (mówienia  scenicznego) 

w  województwie  śląskim    XXX Regio

nalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wraż

liwość  na  słowa”  dla  dzieci  i młodzieży. 

Chłopiec zajął w nim II miejsce. 

Uczeń  klasy VII  ZSP  nr  1  w  Rędzi

nach  Bartłomiej  Rozenberg  został  laure

atem  Wojewódzkiego  Konkursu 

Przedmiotowego  z  Matematyki.  W  po

wiecie  częstochowskim  mieliśmy  tylko 

czterech  laureatów  tego  konkursu,  spo

śród  których  to  właśnie  Bartłomiej  uzy

skał  najwyższy  wynik.  W  całym 

województwie  śląskim  tylko  59,  spośród 

131 uczniów biorących udział w konkur

sie, otrzymało tytuł laureata. 

Gratulujemy  wszystkim  naszym 

uczniowie i życzymy dalszych sukcesów! 

(oprac. PW)

kostiumy  i  bajkową  dekoracje  do wystę
pu. Bajka wszystkim się podobała o czym 
świadczył  śmiech  dzieci,  gromkie  brawa 
oraz owacje na stojąco. (ZSP Rudniki)
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Ligi  40latków,  po  drugiej  lokacie w  se

zonie 2012/2013. MVP rędzińskiej druży

ny  za  właśnie  zakończony  sezon  został 

Stanisław Sarna. 

Kilka tygodni później w hali „Często

chowianka”  Miejski  Ośrodek  Sportu  i 

Rekreacji  w  Częstochowie  zorganizował 

rozgrywki o Puchar Amatorskiej Ligi 40

latków.  Nasi  siatkarze 

bili się o brąz z Myka

nowem. Spotkanie by

ło  bardzo wyrównane, 

ale  ostatecznie  to  Rę

dziny  odniosły  zwy

cięstwo,  a  MVP 

meczu  został  uznany 

Tomasz Jurczyński. 

Następny  sezon  – 

2018/2019  –  będzie 

jubileuszowym 10. se

zonem  tych  rozgry

wek.  I  znów 

zobaczymy  w  nim 

Gminę Rędziny. 

www.redziny.pl

Sezon  2017/2018  siatkarskiej Ama

torskiej  Ligi  40latków  dobiegł  końca. 

Bardzo  dobrze  spisała  się  drużyna 

Gminy  Rędziny,  która  ostatecznie 

uplasowała  się  na  trzecim miejscu,  za

ledwie  o  włos  przegrywając  „srebro”. 

Trzecia  była  też  w 

rywalizacji  pucharo

wej 

Walka  trwała  od 

ostatniej  kolejki  spo

tkań. A w niej  rędziń

ska  drużyna  w 

stosunku 2:0 pokonała 

siatkarzy  z  Temidy. 

Do zwycięstwa zespół 

z naszej gminy popro

wadził  Adam  Micha

lak,  który  został 

uznany  najlepszym 

zawodnikiem  spotka

Gmina Rędziny znów na podium
nia  (MVP).  Dałoby  to  Gminie  Rędziny 

drugie miejsce w tabeli końcowej...gdyby 

Blachownia przegrała w ostatniej kolejce. 

Ale zwyciężyła, więc wyprzedziła Rędzi

ny o 1 pkt. Trzecie miejsce  to drugi naj

lepszy  wynik  tej  ekipy  w  rozgrywkach 

Rozgrywki pucharowe odbyły się w hali „Częstochowianka”.




