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Skuteczność w pozyskiwaniu środków, 
realizacja ważnych inwestycji

Dla wójta Pawła Militowskiego 
i Rady Gminy Rędziny zbliża się koniec 
kadencji 2014 -  2018, nastał więc odpo
wiedni czas na dokonanie podsumo
wań. A jest co podsumowywać, 
ponieważ gmina rozkwitła w tym okre
sie, realizując wiele istotnych inwesty
cji, w większości dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych

Nacisk na starania o środki zewnętrz
ne, m.in. unijne, był jednym z priorytetów 
Pawła Militowskiego, kiedy w grudniu 
2014 roku obejmował funkcję wójta gmi
ny. Pod jego kierownictwem i przy apro
bacie rady, pracownicy urzędu 
przygotowali wiele wniosków o dofinan
sowania. A skuteczność w ich pozyskiwa
niu okazała się 100 procentowa. W sumie 
w ciągu czterech ostatnich lat udało się 
wywalczyć ok. 20,7 mln zł środków ze
wnętrznych, co pozwoliło naszej gminie 
awansować z ostatnich na czołowe miej
sca w zestawieniach. Jeśli chodzi o ilość 
pozyskanych dofinansowań unijnych 
w ramach tzw. Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych, obecnie Rędziny zajmują 
pod tym względem drugie miejsce wśród 
23 gmin wiejskich subregionu północne
go. Również drugie miejsce zajmują 
w gronie gmin, które zasięgiem działania 
obejmuje Lokalna Grupa Działania „Ra
zem na Wyżyny”. Dzięki aktywności 
i skuteczności w staraniach o środki ze
wnętrzne, gmina mogła zrealizować waż
ne inwestycje, tylko w stosunkowo 
niewielkim stopniu angażując własne pie
niądze budżetowe. Wszechstronne wy
kształcenie wójta, który m.in. dysponuje 
tytułem magistra z budownictwa, jest po 
studiach podyplomowych z pedagogiki, 
ukończył automatykę i studia z wyceny 
nieruchomości, pozwoliło dokonać traf
nego wyboru zadań oraz nadzorować od
powiednie ich wykonanie.

Rozbudowa infrastruktury drogowej 
i kanalizacyjnej

W kadencji 2014 -  2018 gmina prze
budowała i wybudowała w blisko 11 km 
dróg i 9 km chodników -  na własną rękę 
oraz we współpracy z powiatem często
chowskim. Najważniejsze inwestycje 
drogowe wykonała na ulicach: Warszaw
skiej w Kościelcu, Dworcowej i Fabrycz

nej w Rudnikach i Rędzinach, Srebrnej 
w Mariance Rędzińskiej (prace są na 
ukończeniu), Sadowej w Koninie i Cmen
tarnej w Rędzinach. Zakres prac każdej 
z tych inwestycji prócz ul. Cmentarnej 
obejmował również chodniki. Ponadto 
powstały one m.in. przy ul. Wapiennej 
w Koninie, ul. Nowej w Rędzinach. 
W całej gminie przybyło ponad 100 
miejsc postojowych i wybudowano pra
wie 3,4 km oświetlenia ulicznego. We 
wszystkich sołectwach w ramach projektu 
unijnego oraz przy współpracy z TAU- 
RON-em wymieniono 283 stare oprawy 
na energooszczędne oprawy LED.

Gmina kontynuowała rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, wydłużając ją  o ko
lejne przeszło 8 km (ok. 330 przyłą
czy) m.in. w Mariance Rędzińskiej 
(Połaniecka, Srebrna, Kwiatowa i Prosta), 
Rudnikach (Willowa, Wodnica, Miła) 
i Rędzinach (Cmentarna i Wrzosowa) 
oraz Kościelec (ul. Madalińska , wydłu
żenie ul. Jana Pawła II ). Dysponuje już 
projektami i pozwoleniami na budowę 
kolejnych 10 km sieci, a w niektórych 
przypadkach (Stalowa i Leśna w Rudni
kach) nawet przyznanym dofinansowa
niem unijnym -  budowa już w przyszłym 
roku.

Rozwój GZK, lepsze warunki edukacji

Tabor Gminnego Zakładu Komunika
cyjnego - dzięki skutecznym działaniom 
gminy - powiększył się o cztery nowo
czesne, hybrydowe autobusy firmy MAN. 
A sam zakład otrzymuje od 2017 roku 
dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego na swoją działalność. 
Uruchomiono również wewnętrzną linię, 
którą ostatnio rozbudowano o trzy dodat
kowe kursy, ułatwiło i usprawniło miesz
kańcom to dojazd np. do ośrodka 
zdrowia, a młodzieży dało większą moż
liwość korzystania z budynków kultural-
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nych i sportowych.

Duże środki przeznaczono w tej ka
dencji na infrastrukturę oświatową. W tej 
kategorii trzeba wymienić przede wszyst
kim rozbudowę budynku Zespołu Szkol
no - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach 
o pomieszczenia przedszkolne oraz roz
budowę i modernizację sali gimnastycz
nej wraz z zapleczem socjalnym we 
wspomnianej placówce. Wykonane zosta
ły też kosztowne, ale niezbędne remonty 
dachów w ZSP w Rudnikach i Kościelcu.

Sport i rekreacja. Nowe obiekty, cieka
we imprezy

Gmina aktywnie wspierała lokalne 
kluby sportowe. Postarała się o dofinan
sowanie i przeznaczyła pieniądze budże
towe na termomodernizację i przebudowę 
budynku Lotnika Kościelec, zakup dział
ki pod budowę boiska i zaplecza sporto
wego dla Unii Rędziny. Udzieliła też 
wsparcia UKS-owi Speedway Rędziny, 
co pozwoliło na pozyskanie gruntu i bu
dowę toru do miniżużla w kamieniołomie 
Lipówka w Rudnikach. Zresztą warto 
podkreślić, że sam należący do spółki Ce- 
mex kamieniołom mocno odżył w ostat
nich latach, dzięki zawodom 
pumptrackowym i kolarstwa górskiego 
oraz Dniu Bioróżnorodności, które zorga
nizowano z inicjatywy i przy czynnym 
udziale gminy. Ponadto we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła 
II w Rudnikach oraz Stowarzyszeniem 
„Razem na Wyżyny” gmina wybudowała 
w 2017 roku własny tor pumptrackowy 
pod nazwą „Centrum rekreacyjno - spor
towe „pumptrack, street workut oraz pira
mida linarna” przy ul. Ogrodowej 
w Rudnikach. Dzięki dobrej współpracy 
z rudnickim stowarzyszeniem niebawem 
powstanie w Rudnikach również boisko
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wielofunkcyjne do siatkówki plażowej, 
piłki ręcznej plażowej i piłki nożnej pla
żowej.

Dużo kultury i rozrywki, dbałość 
o bezpieczeństwo

Dzięki kreatywności i pomysłowości 
Wójta Gminy Rędziny zapoczątkowano 
cyklicznie odbywające się: Festiwal Ma
karonu i Festiwal Ciżemki. Od 2015 roku 
odbyły się już po trzy edycje Festiwalu 
Makaronu i Festiwalu Ciżemki, na któ
rych wystąpiły gwiazdy polskiej estrady, 
przyciągając tłumy mieszkańców.

Dzięki m.in. niewygórowanym staw
kom podatkowym gmina zapewniła od
powiednie warunki do działalności 
gospodarczej. W efekcie liczba podmio
tów gospodarczych na terenie gminy 
wzrosła z 499 w 2014 roku do 567 na ko
niec 2017 roku.

Chcąc jeszcze bardziej zintegrować 
środowisko lokalne urząd nie ograniczał 
się tylko do organizacji dużych, plenero
wych festiwali. Gmina przy pomocy pod
legającym jej jednostkom, jak np. 
Gminny Ośrodek Kultury, zorganizowała 
też m.in. imprezy andrzejkowe i walen- 
tynkowe w rędzińskiej hali sportowej 
oraz kontynuowała tradycję organizacji

Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Wójt i radni dołożyli wszelkich sta
rań, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecz
nie. Owocem tych starań jest np. budowa 
oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 91 
w Rudnikach czy budowa sygnalizacji 
świetlnych na głównym skrzyżowaniu 
w Rudnikach oraz przy czterech przej
ściach dla pieszych w Rędzinach w ciągu 
tej samej „91”. Bezpieczeństwo to rów
nież jednostki OSP. Każdego roku gmina 
udzielała im wsparcia w staraniach 
o środki z różnych źródeł. Nowy wóz za
kupiła dla OSP Rudniki, natomiast jedno
stce z Kościelca sfinansowała zakup 
sprzętu ratowniczego niezbędnego przy 
wypadkach drogowych. Na 100-lecie 
OSP Rędziny wyremontowała plac przed 
rędzińską remizą, a w chwili obecnej roz
poczyna budowę nowego garażu dla OSP 
Konin.

Plany na przyszłość

Doprowadzić do szczęśliwego finału 
udało się w tej kadencji znacznie więcej 
zadań mniejszych i większych, ale nie 
sposób wszystkich wymienić. Dużo bę
dzie się działo także w kolejnych latach, 
ponieważ gmina dysponuje już dokumen
tami na kolejne ważne inwestycje. W za

kresie zadań drogowych priorytetem bę
dzie przebudowa ul. Kościuszki w Rędzi
nach we współpracy z powiatem (oraz 
wcześniejsze jej skanalizowanie), ul. 
Cmentarnej w Rędzinach (tu najpierw 
wymiana wodociągu przez Przedsiębior
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Czę
stochowie) oraz budowa całkiem nowej 
drogi w pobliżu lotniska łączącej Marian- 
kę Rędzińską i Rudniki. W najbliższych 
miesiącach skanalizowane będą ul. Leśna 
i Stalowa w Rudnikach, gmina rozpocz
nie też rozbudowę oczyszczalni ścieków, 
niezbędnej, żeby kolejne inwestycje sani
tarne mogły być realizowane. Urząd zło
żył już wniosek o dofinansowanie na 
rozbudowę budynku po przedszkolu przy 
ul. Wolności w Rędzinach, gdzie planuje 
utworzyć Centrum Usług Społecznościo- 
wych. Niebawem wykona termomoderni- 
zację siedziby GZK oraz budynku GOK 
w Mariance Rędzińskiej. Chce również 
zagospodarować stawy w Rudnikach 
i Kościelcu, wybudować plac zabaw z si
łowniami zewnętrznymi w Kościelcu. 
W Koninie zamierza przebudować ul. 
Szkolną oraz rozbudować szkołę o salę 
gimnastyczną. Planów ma znacznie wię
cej, będziemy o nich informować na bie
żąco.

Rędziny to najmniej zadłużona gmina w subregionie
Z rankingu Polskiej Agencji Praso

wej, przygotowanego w oparciu o dane 
Ministerstwa Finansów, wynika, że Rę
dziny są jedną z najmniej zadłużonych 
gmin w kraju

Po naszej gminie rozniosły się ostat
nio plotki, jakoby w ostatnich latach jej 
zadłużenie drastycznie wzrosło i osiągnę
ło nawet poziom 15 mln zł. Na wrześnio
wych zebraniach sołeckich wójt Paweł 
Militowski dementował te niezgodne ze 
stanem faktycznym doniesienia. Na po
twierdzenie przytaczamy dane, które zna
lazły się w rankingu zadłużenia gmin, 
przygotowanego przez Polską Agencję 
Prasową w oparciu o informacje przeka
zane przez Ministerstwo Finansów we
dług stanu na koniec 2017 roku 
(http://samorzad.pap.pl/depesze/wiado- 
mosci_centralne/184200/Zadluzenie- 
gmin-Najbardziej-i-najmniej-zadluzone- 
gminy-w-Polsce). Wynika z nich, że za
dłużenie Rędzin na koniec ubiegłego roku

wynosiło łącznie tylko 670 941 tys. zł, co 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
dało kwotę niespełna 67 zł. Jeśli chodzi
0 subregion północny województwa ślą
skiego, obejmujący powiaty: częstochow
ski, kłobucki, myszkowski
1 Częstochowę, żaden samorząd nawet nie 
zbliżył się do wyniku nasze gminy. 
W żadnej ogólna kwota długa nie spadła 
poniżej 1 mln zł i 200 zł w przeliczeniu 
na mieszkańca. Jedynie znajdujące się już 
w powiecie lublinieckim Herby (subre
gion centralny) osiągnęły minimalnie niż
sze zadłużenie od Rędzin (437 192 zł i 63 
zł na mieszkańca). Na blisko 2,5 tys. 
gmin w całej Polsce, nasza miała wyższe 
zadłużenie od zaledwie kilkudziesięciu.

Dane na koniec każdego roku budże
towego są najbardziej miarodajne, dlate
go te z końca 2017 pozostają aktualne. 
Już teraz wójt Paweł Militowski zapew
nia jednak, że sytuacja finansowa gminy 
nie uległa zmianie.

- Musieliśmy jedynie zaciągnąć zobo- 
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wiązania na realizację tegorocznych in
westycji, na które przyznano nam dofi
nansowania. Zostaną one spłacone zaraz 
potem, jak fizycznie otrzymamy pienią
dze w ramach dofinansowań, co zawsze 
następuje po zakończeniu i rozliczeniu 
inwestycji -  wyjaśnia wójt.

Z danych Ministerstwa Finansów wy
nika, że na koniec 2017 roku największy 
dług w skali całego kraju, bo w wysoko
ści aż 18,6 tys. zł na jednego mieszkańca, 
miała gmina Ostrowice (województwo 
zachodniopomorskie). W efekcie gmina 
ta ma zostać zlikwidowana, co jeszcze ni
gdy wcześniej nie miało miejsca. Drugie 
miejsce pod względem zadłużenia zajmu
je Rewal (województwo zachodniopo
morskie), który podobnie jak Ostrowice 
zadłużał się w parabankach. W tym przy
padku dług na mieszkańca wynosił 
14,3 tys. zł. Trzecia w zestawieniu gmina 
Byczyna z województwa opolskiego mia
ła zadłużenie na poziomie 12 tys. zł na 
mieszkańca.
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RADNI
KADENCJA 2014 -  2018

Maciej Mróz - przewodniczący
Dorota Miśkiewicz - wiceprzewodnicząca
Cezary Strzeszyna - wiceprzewodniczący
Agnieszka Bajor
Jolanta Bloma
Alicja Jamrozik
Marzena Gołda
Mirosława Michalak
Sabina Pożarlik
Lidia Warwasińska
Alfred Chobot
Dominik Glica
Łukasz Kulesza
Szymon Wiśniewski
Lidia Wychowaniec

KADENCJA 2010 -  2014
Roman Pakuła -  przewodniczący
Norbert Sołtys -  wiceprzewodniczący
Dorota Miśkiewicz -  
wiceprzewodnicząca
Maciej Mróz -  wiceprzewodniczący
Ryszard Fuchs - wiceprzewodniczący
Anna Polińska
Adam Jaruga (do 2014)
Andrzej Rzemiński (do 2014)
Marzena Gołda (od 2014)
Grażyna Dudzik
Jerzy Komorowski
Barbara Krzywda
Mirosława Michalak
Grzegorz Ostrowski
Jolanta Palacz
Helena Wiewiórowska

KADENCJA 2006 -  2010 
Stefan Knol -  przewodniczący 
Grażyna Dudzik -  wiceprzewodnicząca 
Jolanta Olawa -  wiceprzewodnicząca 
Dorota Miśkiewicz 
Joanna Naturalna 
Adam Jaruga 
Sabina Pożarlik 
Jerzy Komorowski 
Mirosława Łęgowik 
Małgorzata Ulewicz 
Jolanta Palacz 
Anna Sadziak
Małgorzata (Smolińska) Błaszczyk 
Stanisław Spiechowicz 
Helena Wiewiórowska

KADENCJA 2002 -  2006 
Stanisław Spiechowicz -  przewodniczący

(do 2006)
Stefan Knol -  wiceprzewodniczący (od 
2006)
Grażyna Dudzik -  wiceprzewodnicząca
Jerzy Komorowski -  
wiceprzewodniczący
Mieczysław Gawron
Stefan Grzeliński
Artur Kaźmierski
Stanisław Kitala
Grażyna Knapik
Edmund Koza
Barbara Młyńczyk (do 2003)
Alfred Chobot (od 2003)
Jolanta Ulawa
Małgorzata Ulewicz
Joanna Naturalna
Helena Wiewiórowska

KADENCJA 1998 -  2002
Ryszard Nocuń -  przewodniczący
Anna Kisiel -  wiceprzewodnicząca (do 
1999)
Krzysztof Urbaniec -  
wiceprzewodniczący (od 1999)
Grzegorz Palacz -  przewodniczący
Kryspin Błaszczyk
Marek Błaszczyk
Marian Gołda
Mariusz Gromczyk
Jeremiasz Klekowski
Stefan Knol
Zygmunt Mucha
Krzysztof Nowak
Zbysław Orczyk
Małgorzata Rozenberg
Ewa Piechowicz (Bodziachowska)
Dorota Skrońska
Janina Skrzypczyńska
Wacław Sojda
Wiesława Sojda
Stanisław Spiechowicz
Benedykt Zwoliński

KADENCJA 1994 -  1998
Zdzisław Wyrębski -  przewodniczący
Gabriela (Banasiak) Zajder
Barbara (Pomorska) Żurawska
Lech Świerczyński
Marek Błaszczyk
Waldemar Chmielarz
Ryszard Cierniak
Adam Ciupa
Ryszard Fuchs
Elżbieta Dziembor
Stanisław Spiechowicz

Marzanna (Jędrzejczyk -  Pakuła) 
Jędrzejczyk
Michał Moroń
Barbara Mydlak
Tadeusz Witczak
Zbysław Orczyk
Jan Polewiak
Dorota Popielarz
Jerzy Radecki
Dorota Skrońska
Stanisław Stępień

KADENCJA 1990 -  1994
Franciszek Franciszkiewicz -  
przewodniczący (do 1991)
Tadeusz Witczak -  przewodniczący (od 
1991)
Kazimierz Anzorge -  
wiceprzewodniczący
Małgorzata Górska -  
wiceprzewodnicząca (od 1991)
Grzegorz Biś
Ryszard Cierniak
Krzysztof Denderski
Ryszard Fuchs
Ireneusz Grzebiela
Eugeniusz Idziak
Ryszard Janik
Jan Kluska (od 1993)
Aleksander Kuligowski
Stanisława Kyzioł
Zygmunt Mucha
Zbysław Orczyk
Kazimierz Ratoń
Mirosław Sikorski
Alfred Tromski
Stanisław Wasylkiewicz

WÓJTOWIE i ZASTĘPCY
KADENCJA 2014 -  2018

Paweł Militowski -  wójt
Mariusz Spiechowicz -  zastępca wójta 

(do 2018)
KADENCJA 2002 -  2006, 2006 -  2010, 

2010 -  2014
Waldemar Chmielarz -  wójt

Małgorzata Wierzbicka -  zastępczyni 
wójta (2002 -  2008)

KADENCJA 1998 -  2002
Krzysztof Nowak -  wójt

Kryspin Błaszczyk -  zastępca wójta
KADENCJA 1994 -  1998

Ryszard Fuchs -  wójt
Jacek Gajewski -  zastępca wójta

KADENCJA 1990 -  1994
Henryk Kańczugowski - wójt (do 1993)

Ryszard Fuchs -  pełniący obowiązki 
wójta (od 1993)

http://www.redziny.pl


Przedszkole Marzeń -  większe i nowocześniejsze już otwarte
Rozbudowa budynku Szkoły Pod

stawowej im. Gustawa Morcinka w Rę
dzinach zakończona. Od września 
zamiast przy ul. Wolności, przedszkole 
funkcjonuje w właśnie przy ul. Szkol
nej. Dzieci mają bardziej komfortowe 
warunki i zamiast trzech oddziałów 
przedszkolnych, działają cztery

Prace budowlane dobiegły końca 
w sierpniu. Inwestycja objęła: rozbudo
wę, przebudowę i zmianę sposobu użyt
kowania budynku SP w Rędzinach, 
budowę placu zabaw wraz z przebudową 
istniejących sieci i instalacji. W jego za
kres weszła przebudowa zarówno parteru, 
piętra, jak i piwnic, a także całego zaple
cza kuchennego. Powstało nowe wejście 
i klatka schodowa od strony północnej, 
wymienione zostały posadzki, część sto
larki i docieplenia. Wybudowano po
mieszczenie hydroforni, a na zewnątrz

parking, pochylnię i dojazd.
Ponadto dzieci zyskały nową 
bibliotekę i czytelnię, które 
wykonano w ramach prac do
datkowych. Teraz mogą 
kształcić się w zdecydowanie 
bardziej komfortowych wa
runkach. W przedszkolu jest 
też więcej miejsc -  cztery od
działy zamiast trzech funkcjo
nujących dotychczas przy 
ul. Wolności.

- Już od 2015 roku czynili
śmy starania, żeby poprawić 
bezpieczeństwo i warunki edukacji naj
młodszych. Najpierw przygotowaliśmy 
koncepcję, następnie program funkcjonal
no -  użytkowy i złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie unijne. Efektem tych 
wszystkich działań jest wybudowanie no
wego przedszkola -  mówi wójt Paweł 
Militowski, który zwraca uwagę, że część 
osób powątpiewała w powodzenie tej in-

W takich salach maluchy spędzają czas.

westycji. - Większy i nowocześniejszy 
obiekt przyciągnął już dzieci i rodziców, 
którzy nawet poprzenosili swoje pociechy 
z innych przedszkoli -  dodaje wójt.

Realizacja inwestycji nie byłaby moż
liwa, gdyby nie ok. 2,5 mln zł unijnej do
tacji, pozyskanej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 -  2020.

Korytarze wykonane z dbałością o każdy szczegół. Powstało nowe wejście i klatka schodowa.

Przedszkole marzeń to również nowoczesna kuchnia... ...i nowoczesne sanitariaty.

http://www.redziny.pl


Blisko 400 tys. zł z UE na nowo wybudowane przedszkole
Od września w Przedszkolu Pu

blicznym im. Jana Brzechwy wchodzą
cym w skład Zespołu Szkolno -  
Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, re
alizowany jest projekt unijny „Przed
szkole Marzeń w Gminie Rędziny”. 
Dzięki niemu opiekę w tej placówce 
znalazło więcej dzieci, zapewniono też 
lepsze warunki edukacji i możliwość 
udziału w zajęciach dodatkowych

To kolejny projekt realizowany przez 
naszą gminę ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. I kolejne środki 
unijne, dzięki którym warunki kształcenia 
w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 1 
zostały podniesione na wyższy poziom. 
Informowaliśmy już, że dzięki dofinanso
waniu w wysokości ok. 2,5 mln zł gmina 
rozbudowała budynek szkoły przy 
ul. Szkolnej 7, umożliwiając tym samym 
przeprowadzkę dzieciom, dotychczas 
uczęszczającym do przedszkola z siedzi

bą przy ul. Wolności. Projekt „Przedszko
le Marzeń w Gminie Rędziny” umożliwił 
z kolei zwiększenie ilość miejsc w tej 
placówce o 25, doposażenie jej oraz roz
szerzenie oferty przedszkola o dodatkowe 
zajęcia.

- Grupę docelową stanowi 95 dzieci, 
w tym 48 z opiniami o potrzebie terapii 
logopedycznej -  wylicza Urząd Gminy 
Rędziny. - Celem jest poprawa jakości 
usług świadczonych poprzez zwiększenie 
dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 
uczestników, wyrównywanie szans dzieci 
ze specjalnymi potrzebami (70 uczestni
ków) oraz udoskonalenie procesu wycho
wania dzięki wdrożeniu kompleksowych 
działań dydaktycznych i organizacyjnych 
wzbogacających zakres i jakość oferty 
edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3-6 
lat -  wymienia.

Gmina skutecznie aplikowała o środki 
unijne, uzasadniając we wniosku m.in., że 
dysponuje zbyt małą liczbą miejsc w sto

sunku do potrzeb, a także podkreślając 
niezadowalające wyniki obserwacji i dia
gnoz oraz zwiększającą się liczbę dzieci 
z dysfunkcjami potwierdzanymi opiniami 
poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
oraz pedagoga.

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie po
tencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. 
Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dostępu do dobrej jakości edukacji ele
mentarnej, kształcenia podstawowego 
i średniego dla poddziałania: 11.1.3. 
Wzrost upowszechnienia wysokiej jako
ści edukacji przedszkolnej.

Działania w ramach projektu „Przed
szkole Marzeń w Gminie Rędziny” będą 
prowadzone do końca sierpnia 2019 roku. 
Wartość projektu -  382.632,50 zł.

Warszawska jest już na miarę XXI wieku
W okresie letnim końca dobiegła przebudowa ul. 

Warszawskiej w Kościelcu, na którą gmina pozyskała 
dofinansowanie z Unii Europejskiej

Wykonawcą inwestycji była firma „Larix” z Lublińca. 
Realizowała przebudowę w formule „zaprojektuj i wybu
duj”, dlatego chociaż gmina rozstrzygnęła przetarg latem 
2017 roku, to firma weszła na plac budowy dopiero wio
sną. Wcześniej jednak przez kilka miesięcy trwała na ul. 
Warszawskiej wymieniana wodociągu, którą realizowało 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstocho
wie.

Łączny koszt inwestycji drogowej wyniósł ok. 2,3 mln 
zł, z czego większość stanowiło unijne dofinansowanie 
przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej
skich.

Warszawska zyskała całkiem nową nawierzchnię asfal
tową na odcinku ponad 2 km i szerokości 6 m. Zakres prac 
objął ponadto: ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m, zjazdy 
publiczne, parking na 10 stanowisk, utwardzenie poboczy, 
przepust na cieku Pijawka, odwodnienie i regulacja rowów 
oraz perony przystankowe dla GZK Rędziny.

Warszawska przed przebudową.

Warszawska po przebudowie.

http://www.redziny.pl


Centrum Usług Społecznościowych w miejscu przedszkola
Od początku września nie ma już przy ul. Wolności 

przedszkolaków, które zostały przeniesione do nowych po
mieszczeń w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 7. Obiekt gmi
na zamierza rozbudować i stworzyć w nim Centrum Usług 
Społecznościowych

Już w ubiegłym roku informowaliśmy, że po przeniesieniu 
dzieci na ul. Szkolną, do budynku przy ul. Wolności prawdopo
dobnie przeniesiony zostanie 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, funkcjonujący 
dotychczas w „Klinkierku” na 
rędzińskim osiedlu. I tak fak
tycznie się stanie, ale władze 
gminy doszły do wniosku, że 
warto postarać się o pieniądze 
unijne i zrobić tam coś wię
cej. Powstał więc projekt wy
konania Centrum Usług 
Społecznościowych. Chodzi o 
rozbudowę istniejącego bu
dynku o dodatkową część. Do 
tej, która jest, przeniesie się 
GOPS, w nowopowstałej zna
lazłyby się natomiast po
mieszczenia przeznaczone 
właściwie dla wszystkich.

- To będzie miejsce dla każdego -  od dzieci i młodzieży po 
seniorów, a może i Stowarzyszenie „Dar Serca” tam zagości -  
mówi wójt Paweł Militowski.

W planie jest urządzenie tu m.in. kuchni, sali konferencyjnej, 
sali kinowej czy miejsca do tańczenia. W CUS znalazłby się też 
np. stół do bilarda czy stół do tenisa stołowego. Dobry dostęp do 
dwukondygnacyjnego w założeniu budynku, miałyby osoby nie
pełnosprawne, z myślą o których pomyślano o specjalnej win
dzie.

Wizualizacja CUS przy ul. Wolności w Rędzinach.

Gmina rozbudowuje linię wewnętrzną GZK
Trzy nowe kursy w ramach linii 

„W” zaczęły funkcjonować od ponie
działku 17 września. - Mieszkańcom 
gminy dały tym samym możliwość jesz
cze wygodniejszego dostępu do ośrodka 
zdrowia -  mówi Adam Wolski, kierow
nik Gminnego Zakładu Komunikacyj
nego

Linia wewnętrzna rozpoczęła funkcjo
nowanie na terenie naszej gminy 4 paź
dziernika 2017 roku.

W początkowej fazie realizowała dwa 
kursy - poranny i popołudniowy. Ze 
wspomnianych kursów mogli skorzystać 
mieszkańcy, którzy chcieli dojechać bez
pośrednio pod ośrodek zdrowia w Rędzi
nach lub z niego wrócić. Ostatnio zyskali 
ku temu jeszcze więcej możliwości.

- Od 17 września br. linia ta została 
rozbudowana o kolejne 3 kursy, dając

tym samym możliwość jeszcze wygod
niejszego dostępu do ośrodka zdrowia 
mieszkańcom gminy. Linia „W” jest za
tem oparta w sumie na 5 kursach w go
dzinach od 7:20 do 15:00, a godziny 
odjazdów z przystanków zaplanowane są 
w ten sposób, aby pasażerowie z terenu 
całej gminy mogli wygodnie dostać się 
pod ośrodek zdrowia, a dzieci i młodzież 
może korzystając z tego autobusu dotrzeć 
do obiektów sportowych , kulturalnych -  
wyjaśnia Adam Wolski, kierownik GZK.

Trasa linii wewnętrznej opracowana 
jest tak, że mieszkańcy Rędzin, Konina i 
Rudnik mogą autobusem o oznaczeniu 
„W” dojechać bezpośrednio na 
ul. Działkowiczów. W przypadku 
mieszkańców Marianki Rędzińskiej 
i Kościelca (Nowych Rudnik) potrzebna 
jest natomiast przesiadka na przystankach 
Rudniki Księgarnia - Rędziny Osiedle -

z autobusów rejsowych. Autobus 
wewnętrzny startuje spod ośrodka 
zdrowia, wykonując pętlę przez 
miejscowości Konin, Rudniki, Rędziny 
Urząd Gminy i wraca ul. Mstowską na 
ul. Działkowiczów. Dzięki temu, 
wsiadając w autobus „W”, zawsze 
możemy dojechać pod ośrodek zdrowia, 
halę sportową czy Orlik (poza ostatnim 
kursem spod ośrodka).

Rozkład jazdy autobusu na linii we
wnętrznej opracowany został jako osobny 
rozkład i zamieszczony na przystankach 
autobusowych oraz stronie internetowej 
(zakładka GZK + /Rozkład jazdy).

Wójt Paweł Militowski przypomina 
ponadto, że wydłużenie linii GZK przez 
nową linię RKz w Kościelcu znacznie 
wcześniej umożliwiło mieszkańcom 
dojazd do tamtejszego ośrodka zdrowia.

http://www.redziny.pl


Sygnalizacje świetlne zarówno w Rędzinach, jak i w Rudnikach
Część mieszkańców pewnie niepo

koiła się, że w temacie zapowiedzianych 
przed rokiem świateł na drodze krajo
wej nr 91 długo nic się nie działo. Ale 
sygnalizacje mają być niebawem goto
we. I to nie tylko w czterech miejscach 
na terenie Rędzin, ale i na głównym 
skrzyżowaniu w Rudnikach

Inwestycja, na realizację której 
w ubiegłym roku zaplanowało środki Mi
nisterstwo Infrastruktury, ma na celu 
przede wszystkim poprawę bezpieczeń
stwa pieszych. W kwietniu informowali
śmy, że zarządca DK 91 -  katowicki 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

Sygnalizacja świetlna powstanie też na 
skrzyżowaniu DK 91 z ul. Mstowską

i Dworcową w Rudnikach.

wych i Autostrad, zamierza w maju ogło
sić przetarg na roboty budowlane, z ter
minem zakończenia na przełomie 
października i listopada.

- Dochowanie tego terminu uzależnio
ne jest od przebiegu postępowania prze
targowego oraz warunków realizacji 
inwestycji -  zwróciła uwagę GDDKiA.

Niestety mijały kolejne tygodnie, 
a prace nie tylko się nie rozpoczynały, ale 
nie było nawet postępowania przetargo
wego. Ogłoszono je dopiero w lipcu, 
a w sierpniu wyłoniono wykonawcę. 
Chociaż nastąpiło to później niż zapowia
dano, termin oddania sygnalizacji do 
użytku pozostał ten sam -  przełom paź
dziernika i listopada.

W zakresie prac na DK 91 w Rędzi
nach jest budowa sygnalizacji świetlnych 
wzbudzanych na przejściach dla pieszych 
z ich doświetleniem w rejonie skrzyżo
wań z ulicami: Szkolną, Kościuszki i No
wą oraz budowa sygnalizacji świetlnej 
ostrzegawczej wraz z doświetleniem 
przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. 
Okupnicką. To nie koniec dobrych wieści.

Mieszkańcy, władze gminy z Pawłem 
Militowskim na czele oraz społeczność

szkoły w Rudnikach wielokrotnie zwra
cali uwagę na potrzebę poprawy bezpie
czeństwa na głównym skrzyżowaniu pod 
restauracją Castello, czyli u zbiegu DK 
91 oraz dwóch dróg powiatowych -  
ul. Mstowskiej i Dworcowej. W tym roku 
urząd gminy otrzymał z GDDKiA pismo, 
w którym poinformowała ona o planowa
nej na ten rok inwestycji sygnalizacyjnej 
także na tej niebezpiecznej krzyżówce. 
Wcześniej dyrekcja nie zdradzała jednak 
szczegółów czy chodzi o sfinalizowanie 
budowy w 2018 roku, czy np. tylko o za
kończenie fazy projektowej. W sierpniu 
potwierdziła -  w ramach tego samego 
zlecenia co światła w Rędzinach, wybu
dowana zostanie też sygnalizacja świetlna 
w Rudnikach.

Jednocześnie GDDKiA realizuje prace 
odwodnieniowe na DK 91 na wysokości 
głównego wjazdu na plac kościelny. Od 
lat po większych opadach deszczu 
tworzyło się tam zastoisko. Dbając o 
względy bezpieczeństwa, gmina 
monitowała w generalnej dyrekcji o 
rozwiązanie tego problemu, wysyłając 
liczne pisma. W końcu się udało. Po 
zakończeniu trwających prac problem 
zastoiska przestanie istnieć.

Tauron przestawił słupy. Chodnik coraz bliżej
Gmina ma już gotowy projekt na 

budowę chodnika przy ul. Nowej w Rę
dzinach w kierunku Konina. Ważnym 
krokiem w stronę realizacji inwestycji 
była również realizacja porozumienia 
zawartego z firmą Tauron

Chodzi o odcinek od skrzyżowania 
z ul. Witosa do granicy z Koninem.

- W ramach porozumienia z Tauro- 
nem, zakład na swój koszt przesunął słu
py energetyczne na tym odcinku, tak żeby 
znajdowały się dalej od drogi. Projekt bu
dowy chodnika już mamy i przygotowu
jemy się do realizacji inwestycji -  mówi 
Agnieszka Olszewska, kierownik Refera
tu Zamówień Publicznych, Inwestycji, 
Funduszy Zewnętrznych i Oświaty.

Przesunięcie słupów sprawi, że nie 
będą one kolidowały z budową chodnika,

którego wykonanie będzie tym samym ła
twiejsze i mniej kosztowne.

Rok temu kosztem ok. 154 tys. zł, 
gmina wyremontowała istniejący chodnik 
na odcinku od szeregowców do ul. Wito
sa. Położono nową nawierzchnię z kostki 
brukowej, także na wjazdach na przyległe 
posesje. Było to zadanie, które mieszkań
cy wybrali do realizacji w ramach fundu
szu sołeckiego, ale żeby 
doszło do skutku gmina mu
siała większość dołożyć.

-  Wyszliśmy w ten spo
sób naprzeciw oczekiwa
niom mieszkańców, dla 
których to bardzo ważna 
sprawa -  podkreślił wów
czas wójt Paweł Militowski.
-  Remont chodnika przy 
ul. Nowej stał się możliwy

m.in. dzięki temu, że właściciele przy
drożnych posesji wyrazili zgody na wej
ście w swój teren, za co jesteśmy im 
wdzięczni -  dodał.

Kolejnym etapem prac na ul. Nowej 
będzie więc wybudowanie chodnika tam, 
gdzie jeszcze go nie ma. Powstanie po tej 
samej stronie, co ten remontowany 
w 2017 roku.
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LGD „Razem na wyżyny” ogłasza konkursy dla 
przedsiębiorców i podmiotów społecznych

Edyta Bauć
Ubiegłoroczne rozdanie dotacji na 

zakładanie firm i rozwój działalności 
gospodarczej miało być ostatnim w ra
mach strategii rozwoju lokalnego, 
w obecnym okresie wdrażania Progra
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Ale pod koniec pierw
szego półrocza 2018 pojawiły się infor
macje, iż kilku beneficjentów rezygnuje 
z aplikowania o środki na rozwój firm 
oraz ze wsparcia na zakładanie działal
ności gospodarczej i tym sposobem 700 
tys. zł znów trafi do wspólnej puli środ
ków

Na podstawie prowadzonego doradz
twa władze LGD doszły do wniosku, że 
program wsparcia na zakładanie firm cie
szy się wyjątkowym zainteresowaniem. 
Dlatego Zarząd zaproponował przesunię
cie środków przeznaczonych na rozwój 
przedsiębiorczości. W ramach konkursu 
na rozwój ograniczona została maksymal
na kwota dofinansowania projektu do 
150 tys. zł i limit środków w konkursie 
do 300 tys. zł. Pozostała kwota, czyli 
400 tys. zł, została przeznaczona dla ope
ratywnych mieszkańców mających cieka
wy pomysł na stworzenie własnego 
biznesu, a którym brakuje funduszy na je
go „rozkręcenie”. Zaproponowane przez 
Zarząd zmiany strategii, zostały poddane 
konsultacjom społecznym w sierpniu. 
We wrześniu zostały zatwierdzone przez 
członków Stowarzyszenia „Razem na 
Wyżyny”. Po wprowadzeniu tych zmian 
do umowy ramowej pomiędzy LGD a Za
rządem Województwa Śląskiego, będą 
ogłaszane konkursy.

W grudniu 2018 roku prowadzony bę
dzie nabór wniosków na wsparcie dla 
osób fizycznych, mieszkańców obszaru, 
niebędących rolnikami, którzy chcą zało
żyć własną firmę. Do wykorzystania bę
dzie kwota 400 tys. zł i wsparcie dla

8 projektów. Kwota dofinansowania każ
dego projektu to 50 tys. zł, za które wnio
skodawca może dokonać zakupu 
przedmiotów i usług, remontów budyn
ków, niezbędnych do prowadzenia dzia
łalności. Osoba chcąca pozyskać 
wsparcie nie musi wnosić swoich środ
ków i może pozyskać 100% dofinanso
wania na wszystkie wydatki wskazane w 
zestawieniu kosztów. W ramach konkursu 
należy złożyć wniosek o przyznanie po
mocy wraz z załącznikami i biznesplan. 
Wniosek jest spisem najważniejszych da
nych. Biznesplan to zobrazowanie całego 
pomysłu na biznes. Zawiera opis ofero
wanych produktów lub usług, dostawców, 
odbiorców, sposobów promocji, dystry
bucji, analizę konkurencji oraz kalkulację 
kosztów i przychodów prowadzenia fir
my.

Również w grudniu ogłoszony zosta
nie konkurs dla podmiotów sfery społecz
nej, które działają na rzecz swoich 
lokalnych społeczności. W ramach pro
jektu grantowego, z zakresu tradycji, hi
storii i lokalnego dziedzictwa, organizacje 
pozarządowe i osoby fizyczne mogą po
zyskać grant w wysokości od 10 do 25 
tys. zł z przeznaczeniem na działania 
skierowane do mieszkańców sześciu 
gmin LGD, czyli Mykanowa, Rędzin, 
Kłomnic, Kruszyny, Dąbrowy Zielonej 
i Miedźna. Nie ma tutaj ograniczenia co 
do rodzaju podejmowanych inicjatyw. 
Najważniejsze, aby tematem przewodnim 
była historia i tradycja naszego obszaru. 
Koszty, które mogą zostać sfinansowane 
z przyznanej pomocy, stanowią szeroki 
wachlarz usług, opłat i zakupów. Zgodnie 
z założeniami minimum 12 wnioskodaw
ców otrzyma dofinansowanie na realiza
cję pomysłów. Ograniczenie dotyczy 
wysokości łącznej kwoty na zakup sprzę
tów, urządzeń, przedmiotów, w szczegól
ności środków trwałych - może stanowić

ona maksymalnie 50% wnioskowanej 
kwoty. Wartość całego zadania (projektu) 
musi obejmować również wkład własny 
wnioskodawcy w wysokości minimum 
5% wnioskowanej kwoty grantu - może 
być to nieodpłatna praca osób zaangażo
wanych w realizację projektu.

O dotacje dla firm, które chcą się roz
wijając, będzie można aplikować 
w II kwartale 2019 roku. Wówczas firmy, 
które działają na terenie jednej z sześciu 
gmin, z doświadczeniem powyżej 1 roku, 
mogą otrzymać wsparcie na rozwój. Dla 
firm prowadzonych przez kobiety będzie 
to do 70 % dofinansowania, a dla firm 
prowadzonych przez mężczyznę oraz 
spółek do 50%. Dokładniejsze informacje 
z tego zakresu przybliżymy Państwu 
przed naborem wniosków.

W 2019 roku Stowarzyszenie "Razem 
na wyżyny" będzie ogłaszało konkurs na 
operacje własne. Jedną z nich jest - 
Sieciowanie organizacji pozarządowych- 
na ten cel mamy przewidziane 50 tyś 
złotych. Inną operacją własną jest - 
Opracowanie koncepcji ścieżek 
rowerowych na obszarze LGD oraz 
projekt związany z przedsiębiorczością 
młodzieży. To wszystko czeka nas 
w najbliższym czasie. Wspólnie na 
wszystkie projekty własne mamy 
przewidziane 150 tyś. Pod koniec 2019 
roku planujemy ogłoszenie projektu 
grantowego ważnego dla organizacji 
społecznych, a dotyczącego wzmocnienia 
organizacji pozarządowych.

Informacje szczegółowe o konkur
sach, warunkach pozyskania wsparcia, 
terminach, można uzyskać od pracowni
ków biura Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny” w siedzibie w Mykanowie 
ul. Cicha 72 lub pod numerami telefo
nów: 724 043 108 lub 34 374 00 01, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
800 do 1600. Warto skorzystać!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Uczniom nie kapie już na głowyUdrożnienie rowu 
przy ul. Ołowianka

Gmina wyczyściła i udrożniła 
przydrożny rów biegnący wzdłuż 
ul. Ołowianka

Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków gminnych, przeznaczo
nych na ten cel przez sołectwo Rę
dziny -  Kolonia w ramach funduszu 
sołeckiego. Zakres prac obejmował: 
wyprofilowanie rowu, wywóz nad
miaru gruntu na odcinku ok. 150 
mb oraz wyczyszczenie przepustów 
pod zjazdami.

Przypomnijmy. W ramach tego
rocznego funduszu sołeckiego -  
oprócz robót mających na celu 
udrożnienie i odtworzenie rowu 
wzdłuż ul. Ołowianka -  sołectwo 
Rędziny -  Kolonia zaplanowało 
środki na: doposażenie i organizację 
warsztatów muzycznych dla orkie
stry dętej, budowę minitoru żużlo
wego dla UKS Speedway Rędziny, 
wykonanie dokumentacji projekto
wej na budowę brakującego oświe
tlenia drogowego przy 
ul. Ołowianka oraz wykonanie do
kumentacji projektowej na budowę 
drogi ul. Wiznera.

Udrożnienie wykonano na przeło
mie lipca i sierpnia.

Zakończyły się roboty budowlane 
przy remoncie pokrycia dachowego 
i instalacji wentylacji mechanicznej 
oraz c.o. sali gimnastycznej i szatni 
w budynku Szkoły Podstawowej w Ko
ścielcu. Uczniowie i pracownicy szkoły 
nie muszą już obawiać się ulewnych 
deszczów

Problem z przeciekającym dachem 
nad salą gimnastyczną i szatnią był od 
dawna. Ale w ostatnich tygodniach 
2017 roku nasilił się szczególnie, więc 
władze gminy podjęły decyzję o przezna
czeniu z budżetu pieniędzy na remont.

- Zamiast biegać między pachołkami, 
dzieci muszą biegać między wiaderkami, 
zbierającymi wodę kapiącą z góry. Re
mont jest więc sprawą pilną -  podkreślił 
Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny. -  
Prace zakładają wykonanie zadania 
z uwzględnieniem najnowszych norm, 
związanych z termomo- 
dernizacją, a co za tym 
idzie z ekologią -  do
dał.

Były już dyrektor 
Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Ko
ścielcu Arkadiusz Rysz- 
czuk powiedział nam 
w wakacje, że wypo
wiedź wójta o wiader
kach i pachołkach 
dobrze oddaje stan fak
tyczny.

- Woda stała na podłodze w kilku 
miejscach, dlatego wiaderka musiały być 
rozłożone na dużej powierzchni sali. 
Ściana w górnej części była zagrzybiona. 
Szatnia też pływała. Z dachu lało się jed
nak nie w czasie ulewnych deszczy, ale 
na ogół następnego dnia -  stwierdził, do
dając, że w takich warunkach organizacja 
lekcji wychowania fizycznego, nie mó
wiąc o międzyszkolnych zawodach spor
towych, była mocno utrudniona.

W obecnym roku szkolnym tego pro
blemu już nie będzie. Remont zakończył 
się w sierpniu. Dzieci i młodzież mogą 
przebierać się i ćwiczyć w dużo bardziej 

komfortowych warun
kach i nie chodzi tylko 
o brak wody kapiącej 
na głowę. Sala gimna
styczna została odświe
żona (m.in. malowanie, 
położenie boazerii na 
ścianach pod koszami), 
przybyło koszy do gry 
w koszykówkę, pojawi
ła się też elektroniczna 
tablica wyników i 
oświetlenie ewakuacyj
ne. Zmodernizowana 
została instalacja
grzewcza. Nie ma już 
wentylatorów na dachu 

-  nagrzewnice wentylatorowe zamonto
wano w ścianach. Inwestycja przyniesie 
również oszczędności w dłużej perspek
tywie czasowej m.in. dzięki montażowi 
paneli ledowych, zużywających dużo 
mniej prądu niż dotychczasowe oświetle
nie.

Wyremontowano także dach nad szatniami.

Remont dachu i wentylacji sali gimnastycznej 
zakończył się w sierpniu.
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OSP Rudniki najlepsza w gminnych zawodach

Rywalizacja w konkurencji ćwiczenia bojowe.

W niedzielę 22 lipca na boisku spor
towym klubu „Lotnik” w Kościelcu od
były się kolejne Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta 
Gminy Rędziny. Podczas dekoracji na
stąpiło również oficjalne przekazanie 
sprzętu zakupionego ze środków Mini
sterstwa Sprawiedliwości

Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 
1000. W tym roku przystąpiły do niej re
prezentacje tylko trzech jednostek: OSP 
Kościelec, Rudniki i Konin, zabrakło nie
stety drużyny OSP Rędziny. Strażackie 
zmagania tradycyjnie odbyły się w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej

i ćwiczeniach bojo
wych. W obu najlepsze 
czasy wykręcili ochotni
cy z Rudnik i to oni 
zwyciężyli w całych za
wodach. Drugiej miej
sce przypadło
ubiegłorocznym trium
fatorom z OSP Konin, 
a trzecie gospodarzom 
z OSP Kościelec. Sę
dzią zawodów był 

st. kpt. mgr Kamil 
Dzwonnik z Komendy 
Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie, który 
po zakończeniu rywalizacji przedstawił 

oficjalne wyniki. Wręcze
nia pucharów i dyplomów 
dokonał wójt gminy Rę
dziny Paweł Militowski 
w asyście prezesa OSP 
Kościelec Andrzeja Kraw
czyka. Wójt podziękował 
uczestnikom za udział 
w zawodach i pogratulo
wał sportowego ducha. 
Przy okazji przekazał też 
wszystkim czterem gmin
nym jednostkom OSP tor

by i defibrylatory, zakupione ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości.

- Mam nadzieję, że nie będziemy mu
sieli ich używać, ale bardzo dobrze, że je 
mamy -  powiedział Paweł Militowski.

Sztafeta pożarnicza.Przekazanie zakupionego sprzętu.

Dofinansowanie na szkolenia dla nauczycieli
Urząd gminy pozyskał kolejne środ

ki unijne. Tym razem pieniądze z Re
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
będą przeznaczone na zakup pomocy 
dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla 
uczniów i szkolenia dla nauczycieli Ze
społów Szkolno -  Przedszkolnych 
w Rudnikach i Kościelcu

Pozyskać udało się prawie 280,9 tys. 
zł. Projekt będzie realizowany do końca 
sierpnia przyszłego roku we współpracy 
z partnerem -  firmą „Future”. Jego celem 
jest poprawa efektywności kształcenia 
przy pomocy nowoczesnych metod. 
W sumie 19 nauczycieli z placówek 
w Rudnikach i Kościelcu przejdzie spe

cjalne szkolenia doskonalące. Dla 
uczniów przygotowano natomiast pakiet 
zajęć dodatkowych, który umożliwią im 
nabycie umiejętności przydatnych na ryn
ku pracy. Weźmie w nich udział ok. 250 
dzieci.

Podczas kursu uczestnicy: podniosą 
sprawność zapamiętywania poprzez tech
niki pamięciowe i mapy myślowe, wyeli
minują stres szkolny, opracują 
indywidualny styl uczenia, który pomoże 
osiągać lepsze wyniki. Nabędą nową wie
dzę o świecie poprzez elementy z zakresu 
chemii, fizyki, geografii, biologii itp. Na
uczą się konstruktywnego działania 
w grupie, empatii oraz radzenia sobie 
z krytyką. Dzięki udziałowi w projekcie 
rozwiną pozytywne myślenie, wyobraźnię 
i intuicję, będą skutecznie rozwiązywać 
i tworzyć łamigłówki umysłowe. Ucznio-

i zajęcia dla uczniów
wie rozwiną swoją kreatywność, asertyw- 
ność i autoprezentację.

Młodzież z ZSP w Rudnikach zosta
nie podzielona na 10 grup, uczniowie 
z Kościelca natomiast na dziewięć. Każda 
z grup odbędzie 32 ok. 90 minutowe spo
tkania.

Dofinansowanie przyznano gminie 
w ramach Regionalnego Programu Ope
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz Społecz
ny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnie
nie potencjału edukacyjnego dla 
działania: 11.1. Ograniczenie przedwcze
snego kończenia nauki szkolnej oraz za
pewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego dla poddziała- 
nia: 11.1.4. Poprawa efektywności kształ
cenia ogólnego.
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Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2019 rok
We wszystkich sołectwach naszej 

gminy odbyły się we wrześniu zebrania 
sołeckie, podczas których mieszkańcy 
zdecydowali o przeznaczeniu środków 
finansowych przewidzianych w ramach 
funduszu sołeckiego na 2019 rok

Siedem sołectw miało do dyspozycji 
37 769,33 zł. Jedynie Mariance Rędziń- 
skiej, która jest najmniejszym sołectwem, 
przysługiwała kwota 27 987,07 zł. Były 
to więc wyższe sumy niż przed rokiem 
i znacznie wyższe niż kilka lat temu. Do 
każdego sołectwa z prośbą o przeznacze
nie części środków zwracała się Ochotni
cza Straż Pożarna w Rędzinach (na 
działalność gminnej orkiestry).

Jeśli chodzi o sołectwo Rędziny -  
Okupniki, prawie 100 procentowe po
parcie uzyskała propozycja przeznaczenia 
całej dostępnej kwoty na utwardzenie ul. 
Witosa (odcinek od ul. Nowej do ul. Li- 
pówka).

W Rędzinach -  Osiedlu pod głoso
wanie poddane zostały trzy wnioski, które 
zostały przygotowane i złożone zgodnie 
z przepisami. We wszystkich trzech suge
rowano przeznaczenie części środków na 
działalność Gminnej Orkiestry Dętej OSP 
Rędziny i modernizację posadzki w miej
scu krzyża świętego. Ponadto wskazywa
no m.in. na potrzebę sfinansowania 
zakupu urządzeń na plac zabaw za GOK, 
zagospodarowanie placu przy ul. Bro
niewskiego 3 i 4, posadzenie drzew 
i krzewów przy parkingu na ul. Broniew
skiego, położenie kostki brukowej 
w miejscu wydeptanej 
ścieżki przy ul. Broniew
skiego 6 czy remont szat
ni w budynku klubu Unii 
Rędziny. Ostatecznie 
mieszkańcy wybrali do 
realizacji wniosek nr 3. 
Zaproponowano w nim, 
żeby na doposażenie or
kiestry dętej, moderniza
cję posadzki w miejscu 
krzyża i modernizację 
szatni klubowej przezna
czyć po 3 tys. zł, resztę 
natomiast, czyli 28 tys.

769,33 zł, na zakup sprzętu na plac za
baw.

W Rudnikach wpłynął tylko jeden 
wniosek -  od sołtysa i rady sołeckiej -  
dlatego tylko on został poddany pod gło
sowanie. Największe środki - 12.769,33 
zł -  mieszkańcy przeznaczyli na rozbudo
wę infrastruktury rekreacyjnej przy ist
niejącym pumptrucku, znajdującym się 
u zbiegu ul. Ogrodowej i drogi krajowej 
nr 91. Niewiele mniej, bo 12 tys. zł, pój
dzie na zakup oraz montaż tablic ogłosze
niowych na wiatach przystankowych na 
terenie sołectwa. Pozostałe zadania, które 
będą realizowane w ramach funduszu so
łeckiego na 2018 rok to: dofinansowanie 
do Rodzinnego Rajdu Rowerowego orga
nizowanego w Rudnikach (2 tys. zł), do
posażenie Orkiestry Dętej w Rędzinach 
z przeznaczeniem na zakup instrumentów 
i akcesoriów, organizację warsztatów oraz 
skompletowanie strojów na kwotę (2 tys. 
zł), zakup elementów doposażenia samo
chodu strażackiego w postaci narzędzi 
naprawczych OSP Rudniki na kwotę 
(1 tys. zł), dofinansowanie budowy 
dwóch parkingów rowerowych oraz 
wmurowanie tablicy (kamienia) pamiąt
kowego z okazji 100 lat odzyskania nie
podległości w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rud
nikach (5 tys. zł), zakup strojów sporto
wych dla młodzieży z klubu Unia 
Rędziny (1 tys. zł) oraz zakup szyn do 
kosmetyki toru UKS Speedway Rędziny 
(2 tys. zł).

wnioski. Pierwszy -  złożony przez radę 
sołecką -  dotyczył przekazania funduszu 
sołeckiego na zakup i montaż urządzeń 
do ćwiczeń na powietrzu (siłowni) w ob
rębie obiektu sportowego Lotnika Ko
ścielec na pełną kwotę dostępną 
w ramach funduszu, czyli 37 tys. 769 zł 
i 33 gr. We wniosku nr 2 zarząd OSP Ko
ścielec proponował przekazanie środków 
na wymianę 150 szt. krzeseł i zakup 
sprzętu do kuchni w budynku miejscowej 
remizy na kwotę 27 tys. zł. Zarząd OSP 
Rędziny z kolei -  podobnie jak w przy
padku innych sołectw - wnioskował 
o przeznaczenie części środków na dzia
łalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
(we wniosku nie podano kwoty). Pod 
ostatnim czwartym wnioskiem podpisali 
się mieszkańcy sołectwa Kościelec, któ
rzy chcieli: wykonania dokumentacji 
techniczno - projektowej na wykonanie 
otwartej siłowni dla mieszkańców (5 tys. 
zł), zakup wyposażenia dla OSP Koście
lec (4 tys. zł) oraz wykonania remontu 
wewnątrz Zespołu Szkolno - Przedszkol
nego w Kościelcu (28 tys. 769 zł 33 gr). 
Pod głosowanie zostały poddane trzy 
wnioski : nr 1, 3 i 4 (nr 2, ze względu na 
brak podanej kwoty, nie mógł być głoso
wany). Większością głosów wybrano do 
realizacji ostatni z wniosków, czyli nr 4.

Pod kątem funduszu dla sołectwa Rę
dziny -  Wyrazów wpłynęły trzy wnioski. 
Ale tylko jeden poddano pod głosowanie. 
Nie zrobiono tego w przypadku wniosku 
zarządu OSP Rędziny o przekazanie środ
ków na działalność Gminnej Orkiestry 
Dętej działającej przy tej jednostce oraz 

wniosku klubu Unia Rę
dziny, która zwróciła się 
z prośbą o pomoc finanso
wą przy remoncie po
mieszczeń klubowych. 
Kwota 2 tys. zł na rzecz 
Unii znalazła się jednak 
we wniosku sołtys, 
a w trakcie zebrania włą
czono do niego również 
3 tys. zł na rzecz orkiestry. 
Właśnie wniosek sołtys 
został poddany pod głoso
wanie i decyzją mieszkań
ców będzie realizowany

W Kościelcu łącznie wpłynęły cztery
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w 2019 roku. Znalazły się w nim rów
nież: zamontowanie wiaty przystankowej 
i tablicy przy ul. Kościuszki (9 tys. zł), 
zamontowanie tablic z numerami posesji 
przy skrzyżowaniu ul. Mstowskiej i Wol
ności (1 tys. zł), sporządzenie dokumen
tacji projektowej na montaż lamp przy ul. 
Jaskrowskiej (7,5 tys. zł), doposażenie 
placu zabaw przy ul. Piaskowej -  montaż 
dodatkowych urządzeń (14 tys. 269 zł 33 
gr) oraz zakup strojów dla UKS Spe- 
edway Rędziny (1 tys. zł).

Na zebraniu sołectwa Rędziny -  Ko
lonia procedowane była dwa wnioski. 
W głosowaniu większe poparcie uzyskała 
propozycja przygotowana przez sołtysa. 
Fundusz zostanie więc przeznaczony na 
realizację następujących zadań: zakup 
i montaż dwóch wiat przystankowych 
przy ul. Wolności w kierunku Rędzin 
(15 tys. zł), zakup i montaż luster drogo
wych przy skrzyżowaniach ul. Polnej 
i Mstowskiej oraz ulic Bankowej i Cmen
tarnej (3 tys. zł), partycypowanie w kosz
tach organizacji wycieczki dla 
mieszkańców sołectwa Rędziny Kolonia 
(3 tys. zł), doposażenie oraz organizacja 
warsztatów muzycznych dla orkiestry 
(7 769,33 zł), wykonanie prac mających 
na celu rozbudowę przedszkolnego terenu 
przy ZSP nr 1 w Rędzinach (3 tys. zł), 
doposażenie infrastruktury oraz zawodni
ków UKS SPEEDWAY Rędziny -  (3 tys. 
zł) oraz doposażenie infrastruktury oraz 
zawodników GKS Unia Rędziny (3 tys. 
zł). Drugi z wniosków dotyczył przezna
czenia całej kwoty na utwardzenie ul. Wi- 
znera.

W Mariance Rędzińskiej wpłynęły 
dwa wnioski, spośród których więcej gło
sów zdobył ten zgłoszony przez sołtys. 
Najwięcej -  14 tys. zł -  pójdzie na wyko
nanie boiska do siatkówki plażowej 
o wym. 10x20m, z rabatkami wokół bo
iska oraz 25 mb płotu wraz z furtką. Po
nadto środki sołeckie pójdą na: remont 
budynku (szatni) Unii Rędziny (4 tys. zł), 
doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej 
(1 tys. zł), remont krzyża w Mariance Rę
dzińskiej (2 tys. zł), zakup sprzętu sporto
wego - piłki do siatkówki i do piłki 
nożnej (987,07 zł), dofinansowanie Ze
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Rędzinach (1 tys. zł) oraz zorganizo
wanie imprezy kulturalno-rozrywkowej 
dla mieszkańców (5 tys. zł).

VI Gminny Marszobieg

Na koniec uczestnicy ubrani w białe i czerwone "marszobiegowe " koszulki zapozowali 
do grupowego zdjęcia, ustawieni kolorystycznie we flagę Polski.

Obchody rocznicy odzyskania nie
podległości mobilizują instytucje i or
ganizacje z terenu Rędzin do 
wspólnych działań. Bieg „Dla Niepod
ległej” był motywem przewodnim 
VI Gminnego Marszobiegu, rokrocz
nie odbywającego się w Kamienioło
mie Lipówka

malowniczego wyrobiska. Na mecie na 
każdego czekał medal i słodki poczęstu
nek.

Wójt Paweł Militowski i dyrektor 
Ośrodka Kultury Jolanta Brzozowska- 
Ciura wręczając najlepszym zawodni
kom puchary, nie kryli zadowolenia

Biegacze na dystansie prawie dwóch 
kilometrów mieli okazję podziwiać do
tychczas nieeksplorowaną trasę, wiodą
cą po ścieżkach przyrodniczych

Finałem wydarzenia, które wpisuje 
się w obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, było utwo
rzenie żywej flagi i pamiątkowe zdjęcie.

Firma CEMEX 
po raz kolejny 
wsparła organiza
tora Gminny Ośro
dek Kultury, oraz 
wystąpiła jako go
spodarz terenu, 
chętnie użyczane-

Najszybsi zawodnicy z jednej z kategorii z wójtem Pawłem 
Militowskim i dyrektor GOK Jolantą Brzozowską-Ciurą.

go na imprezy 
gminne. W organi
zację imprezy za
angażowała się 
również Gminna 
Komisja Rozwią
zywania Proble
mów
Alkoholowych, 
dzięki której uczestnicy mogli zaprezen
tować się w koszulkach w kolorystyce 
nawiązującej do naszych barw narodo
wych.

z popularności marszobiegu, w którym 
biorą udział nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy. Jako organizatora cieszy nas fre
kwencja- powiedziała pani dyrektor.

http://www.redziny.pl
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Święto plonów w Kościelcu
W niedzielę 19 sierpnia odbyły się 

w Kościelcu Dożynki Gminne. Zespół 
„Kościelanki” jak zwykle zadbał o wa
lory artystyczne i kulinarne

Dożynki rozpoczęły się tradycyjnym 
przemarszem korowodu dożynkowego

spod remizy strażackiej w Ko
ścielcu do miejscowego kościoła 
p.w. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej. W korowodzie nie 
zabrakło wójta gminy Pawła Mili
towskiego, sołtysa Kościelca Ry
szarda Kowalczyka, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

w Rędzinach Jolanty 
Brzozowskiej -  Ciury, a tak
że członkiń Zespołu Śpiewa
czego „Kościelanki” i pocztu 
sztandarowego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kościelcu. 
Punktualnie o godz. 1100 
uczestnicy zameldowali się 
pod kościołem, gdzie przy
witał ich oraz poświęcił do
żynkowy chleb ks. 
Władysław Walczak. Po czę
ści oficjalnej i mszy św. 
przyszedł czas na część bie
siadną, którą przygotowano

Powitanie pod kościołem i poświęcenie 
dożynkowego chleba.

na placu przed remizą strażacką. Miesz
kańców powitali wójt i dyrektor GOK, po 
czym występ dały „Kościelanki”, które 
zaprezentowały także co nieco ze swoje
go najnowszego repertuaru. Talenty arty
styczne zademonstrowały ponadto 
dziewczynki: Wiktoria Knapik i Zuzanna 
Piechowicz. „Kościelanki” zadbały, żeby 
podczas dożynek i walory kulinarne były 
na jak najwyższym poziomie. Uczestnicy 
mieli więc okazję nacieszyć podniebienie 
m.in. grillowanymi smakołykami, chle
bem ze smalcem i ogórkiem, a także 
owocami i warzywami.Występy artystyczne przed remizą OSP.

Drugie miejsce w LGD Razem na Wyżyny
Łącznie w tej kadencji na inwesty

cje realizowane w naszej gminie, za po
średnictwem Lokalnej Grupy Działania 
Razem na Wyżyny udało się już pozy
skać blisko 1,4 mln zł środków unij
nych. Lokuje to gminę Rędziny na 
drugim miejscu w grupie samorządów, 
których teren obejmuje działaniem 
wspomniana LGD

Nie zawsze było tak dobrze. Jeszcze 
kilka lat temu nasza gmina była pod tym 
względem na końcu stawki. Na szczęście 
sytuacja uległa znaczącej poprawie. 
Obecnie współpraca urzędu gminy ze sto
warzyszeniami jest na tyle owocna, że 
pula pozyskanych środków z „Razem na 
Wyżyny” wywindowała Rędziny na dru
gą pozycję. Jak niedawno informowali
śmy, wiosną pozytywnie zostały przez 
LGD rozpatrzone trzy wnioski dotyczące 
zadań z terenu naszej gminy: moderniza
cja i rozbudowa placu zabaw przy Gmin
nym Ośrodku Kultury w Rędzinach, 
budowa ogólnodostępnej strefy aktywno
ści ruchowej, czyli siłowni zewnętrznej 
w Kościelcu oraz budowa boiska wielo
funkcyjnego do siatkówki plażowej, piłki

ręcznej plażowej i piłki nożnej plażowej 
w Rudnikach. Razem z nimi licząc, pula 
pozyskanych środków z „Razem na Wy
żyny” osiągnęła w gminie Rędziny kwotę 
1 mln 361 tys. 137 zł.

Zadania te przygotowano do realizacji 
na podobnej zasadzie jak poprzednie, do
finansowane z tego samego źródła.

- 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 
zrealizować projekt, a później dopiero na
stępuje płatność -  wyjaśnia Jolanta Brzo
zowska -  Ciura, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rędzinach i prezes 
LGD Razem na Wyżyny. - Dlatego by 
zrealizować projekt, musi mieć zabezpie
czone środki. I ma je dzięki umowie po
życzki pomiędzy stowarzyszeniem 
i gminą. Po realizacji i rozliczeniu, kiedy 
następuje płatność przez instytucję wdra
żającą, środki w 100 procentach zostają 
oddane gminie -  tłumaczy.

Wysokość dofinansowań unijnych po
zyskanych w tej kadencji za pośrednic

twem LGD Razem na Wyżyny we 
współpracy ze stowarzyszeniami

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSP w 
Rudnikach

Budowa Centrum Reakreacyjno -  Spor
towego Pumptrack, Street workout w 
Rudnikach -  219 555 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego do siat
kówki plażowej, piłki ręcznej plażowej, 
piłki nożnej plażowej -  25 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych 
przy GOK w Rędzinach

Modernizacja placu zabaw za GOK-iem
-  80 000 zł

„Codziennie pewna siebie" - cykl zajęć 
integracyjnych dla kobiet z obszaru LGD
-  14 812 zł

Klub Sportowy Lotnik Kościelec

Budowa siłowni zewnętrznej w Kościelcu
-  25 000 zł

Ponadto w ramach środków z LGD:

Rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD
-  Gmina Rędziny -  897 000 zł

Założenie firmy przez LGD -  100 000 zł

http://www.redziny.pl


Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty.
W gminnych placówkach spore zmiany

Wójt Paweł Militowski i dyrektor ZSP nr 1 Agnieszka 
Rydecka przywitali dzieci w nowym przedszkolu. Dyrektor Agnieszka Ryś inauguruje rok szkolny w ZSP nr 2.

W okresie wakacyjnym 
przeprowadzono generalny remont 

toalety w budynku szkoły w Rudnikach.

ca z góry woda i zalewanie ścian nie po
winny więcej niepokoić społeczności 
szkolnej.

Sporo działo się też w budynku ZSP 
Rudniki, gdzie m.in. przeprowadzono ge
neralny remont toalety dla uczniów oraz 
pokoju nauczycielskiego.

Wszystkim uczniom życzymy, aby 
rok szkolny 2018/2019 był dla nich 
szczęśliwy, radosny, ale i pracowity. 
Gmina, nauczyciele i pracownicy naszych 
szkół dokładają wszelkich starań, żeby 
zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki 
do nauki oraz rozwijania swoich pasji.

Pełna sala gimnastyczna w Rudnikach, czyli 
rozpoczęcie roku w tutejszym ZSP im. Jana Pawła II.

W Kościelcu gmina sfi
nansowała natomiast nie

zwykle istotny 
remont dachu hali 
sportowej i szatni 
oraz wentylacji. 
Dzięki temu kapią

W poniedziałek 3 września zainau
gurowały rok szkolny 2018/2019 
wszystkie gminne placówki oświatowe. 
Niektóre mają nowych dyrektorów, in
ne nowe i lepsze warunki

Wójt Paweł Militowski uczestniczył 
w uroczystościach rozpoczynających na
ukę wszędzie tam, gdzie był w stanie do
trzeć na czas. A dotarł do Zespołu 
Szkolno -  Przedszkolnego nr 1 w Rędzi
nach, Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego 
w Rudnikach, Zespołu Szkolno -  Przed
szkolnego w Kościelcu oraz Szkoły Pod

stawowej w Koninie. Dwie ostatnie pla
cówki oświatowe w okresie wakacyjnym 
zyskały nowych dyrektorów. Kierującą 
przez wiele lat podstawówką w Koninie 
Bożenę Lasak, która zdecydowała się 
przejść na emeryturę, zastąpił Adam Jaru
ga, Arkadiusza Ryszczuka w Kościelcu 
natomiast Małgorzata Hutny.

Jak co roku przez okres wakacji trwa
ły w szkołach prace remontowe. Jeśli 
chodzi o ZSP nr 1 i ZSP w Kościelcu były 
to również duże i kosztowne inwestycje. 
Szkoła „na górce”, przy znacznym udzia
le środków unijnych, została zmodernizo

wana i rozbudowana o część 
dla przedszkolaków, które 
przeniosły się tu z budynku 
przy ul. Wolności. 3 września 
wójt Paweł Militowski i dy
rektor ZSP nr 1 Agnieszka 
Rydecka, przywitali więc 
dzieci i ich rodziców w prze
budowanym obiekcie przy 
ul. Szkolnej. W nowej lokali
zacji funkcjonuje jeden od
dział przedszkolny więcej 
niż dotychczas.

http://www.redziny.pl


Setki mieszkańców na III Festiwalu Ciżemki
Za nami kolejna edycja jednej 

z dwóch największych imprez ple
nerowych w naszej gminie. W sobo
tę 2 września gościliśmy 
w Rędzinach naprawdę duże 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej, 
czyli Kombii i Papa D. Ale oczywi
ście działo się znacznie więcej

III Festiwali Ciżemki, którego na
zwa i pomysł na organizację wziął się 
od licznie występujących na terenie 
naszej gminy firm produkujących bu
ty i elementy obuwia, miał też stronę 
sportową. Już od rana toczyła się ry
walizacja piłkarska w ramach Ciżem
ka Cup, podczas której strzelono 52 
bramki. Wzięły w niej udział cztery 
drużyny, spośród których najlepsza 
okazała się miejscowa ekipa Kasbut. 
Nagrody i puchary - także m.in. dla 
najlepszego strzelca, bramkarza i au
tora najładniejszej bramki - wójt Pa
weł Militowski wręczył zawodnikom 
wieczorem już podczas części arty
stycznej, w asyście dyrektor GOK 
w Rędzinach Jolanty Brzozowskiej -  
Ciury.

Część artystyczna rozpoczęła się 
po godz. 1600 występem Gminnej Or

Liderzy Kombii z wójtem Pawłem Militowskim 
i dyrektor GOK Jolantą Brzozowską -  Ciurą.

Po dawce artystycznych uniesień 
zaserwowanych przez młodych, przy
szedł czas na występy starszych, 
uznanych i popularnych grup. Chwilę 
po godz. 18.00 na scenę wkroczył ze
spół Papa D, czyli spadkobiercy Papa 
Dance. Wybrzmiały największe prze
boje z lat 80-tych, a także nowsze 
piosenki. Paweł Stasiak i jego kompa
ni od samego początku złapali świet
ny kontakt z publicznością, której 
przybywało pod sceną z każdą niemal 
minutą. Pod koniec koncertu popisy 
muzyków Papa D oklaskiwał już 
prawdziwy tłum. W przerwie między 
występami gwiazd -  podobnie jak 
w poprzednich edycjach festiwalu -  
można było zobaczyć modelki w ko

Pamiątkowe zdjęcie z zespołem Papa D.

kiestry Dętej OSP Rędziny, w wyko
naniu której można było usłyszeć na
wet rockowo -  metalowe szlagiery 
np. „Crazy Train” Ozzy'ego Osbour- 
ne'a czy „Smoke on the Water” Deep 
Purple. Po demonstracji umiejętności 
ze strony rędzińskich muzyków przy
szedł czas na popisy lokalnych woka
listów młodego pokolenia, 
szlifujących swoje talenty w Studiu 
Piosenki działającym przy GOK 
w Rędzinach. W repertuarze zarówno

polskim, jak i zagranicznym zapre
zentowało się 13 wykonawców, ale 
Jolanta Brzozowska -  Ciura podkre
śliła, że Studio Piosenki tworzy ponad 
20 osób. Zaprosiła też chętnych do 
uczestnictwa w zajęciach organizo
wanych przez ośrodek.

- Ci młodzi artyści wykazali się 
nie tylko wielkim sercem i talentem, 
ale również odwagą. Myślę, że będą 
godnie reprezentowali naszą gminę, 
nawet za granicą -  powiedział wójt 
Paweł Militowski.

http://www.redziny.pl


lekcji ubrań przygotowanej przez 
młodą projektantkę Magdalenę Ber- 
naś. Modelki zaprezentowały też buty 
firmy Roberto Vitali by Kasbut.

Było już ciemno, kiedy na scenie 
ponownie pojawił się wójt Paweł Mi- 
litowski zapowiadając koncert Kom- 
bii. Formacja dowodzona przez 
Grzegorza Skawińskiego zagrała naj
większe hity z pierwszego wcielenia 
zespołu, kiedy działał on pod nazwą 
Kombi. Ale ponieważ grupa udanie 
wróciła na salony kilkanaście lat te
mu, zaserwowała też sporo nowszych, 
niemniej popularnych utworów. Grze
gorz Skawiński czarował świdrujący
mi solówkami gitarowymi. Koniec 
występu Kombii nie oznaczał końca 
III Festiwalu Ciżemki. Po godz. 2200 
rozpoczęła się koło hali sportowej 
dyskoteka, którą poprowadził DJ He- 
lou.

Impreza -  jak co roku -  miała wie
le atrakcji towarzyszących m.in. we
sołe miasteczko dla dzieci, punkty 
gastronomiczne, kino sferyczne, na
miot, w którym zajęcia prowadziły in
struktorki GOK, czy obszerne stoisko 
z butami i torbami.

Organizatorem III Festiwalu Ci
żemki był Urząd Gminy Rędziny 
i Gminny Ośrodek Kultury w Rędzi
nach, przy wsparciu lokalnych firm: 
Urmik, Fama Bis, Ranal, Cemex, Fa
ma, Agmar, Roberto Vitali by Kasbut 
i Hula Kula. Patronatem medialnym 
objęła natomiast imprezę Telewizja 
Orion.

Publiczność rozgrzała rędzińska orkiestra.

Wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju piłkarskiego.

Występy gwiazd oglądały setki mieszkańców. Nie zabrakło pokazu mody.
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Obchody 76. rocznicy hitlerowskiego mordu w Rudnikach
Uroczystość zorganizowano w Ze

spole Szkolno -  Przedszkolnym im. Ja
na Pawła II oraz pod pomnikiem ku 
czci 20 Pomordowanych przez hitle
rowców 11 września 1942 r. w Rudni
kach -  pod patronatem Urzędu Gminy 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzi
nach

Właśnie pod przebudowanym przed 
rokiem pomnikiem uroczystość się rozpo
częła. Odmówiono tu modlitwę, zapalono 
znicze i złożono kwiaty. Następnie 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć wzru
szające przedstawienie patriotyczne 
w wykonaniu szkolnego teatru „Maska”, 
działającego pod opieką: Igi Długoszew-

Wzruszający spektakl w wykonaniu 
teatru „Maska”.

skiej-Zawadzkiej i Agnieszki Krzynowek. 
Wymowna scenografia do tego spektaklu 
została natomiast przygotowana przez: 
Aleksandrę Banaszek-Lis, Magdalenę 
Kolewińską-Kołdon i Martę Krupkę. 
W ZSP w Rudnikach odbyła się również 
niezwykle ciekawa, pouczająca debata hi
storyczna. Poprowadził ją  dr historii 
Adam Jaruga, z udziałem księdza genera
ła Stanisława Rospondka - honorowego 
obywatela gminy Rędziny, doktora Juliu-

W ZSP w Rudnikach odbyła się 
również ciekawa debata historyczna.

sza Sętowskiego - kie
rownika Ośrodka Ba
dania Dziejów
Częstochowy i Jana 
Cezarego Lisa - miło
śnika historii ziemi 
powiatu częstochow
skiego i radomszczań
skiego, autora wielu 
publikacji. Ponadto 
zaprezentowano prze
kaz wideo prosto ze 
Strasburga -  z udzia
łem europoseł Jadwigi 
Wiśniewskiej, której 
obowiązki służbowe 
nie pozwoliły uczest
niczyć w uroczystości 
osobiście.

Wśród gości nie 
zabrakło wielu sza
cownych osobistości. 
W uroczystości
uczestniczyli m.in.: 
wójt gminy Paweł Mi- 
litowski, przybyła w 
zastępstwie męża Szy
mona Giżyńskiego, 
czyli posła na Sejm 
RP i sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rol
nictwa i Rozwoju Wsi
- Urszula Giżyńska, 
Edyta Waryś i Jacek 
Zasępa ze Starostwa 
Powiatowego w Czę
stochowie, Urszula 
Michalak -  przedsta
wicielka Kuratorium 
Oświaty w Częstocho
wie, Jolanta Brzozow
ska -  Ciura -  dyrektor 
GOK w Rędzinach, 
Małgorzata Szczęsna
-  kierownik działu hi-

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele 
środowisk kombatanckich.

Wójt Paweł Militowski złożył kwiaty pod pomnikiem.

Przybyłych gości przywitał dyrektor ZSP w Rudnikach 
Dawid Krzętowski.storii Muzeum Często

chowskiego, Mariusz Grzyb z Muzeum 
Częstochowskiego i ks. proboszcz parafii 
w Rudnikach Jerzy Siemiński. Pojawili 
się ponadto dyrektorzy placówek z terenu 
gminy i zaprzyjaźnionych placówek z te
renu Częstochowy, przedstawiciele rady 
rodziców, poczty sztandarowe, komba-

tanci, rodziny pomordowanych i rodziny 
bohaterów walki konspiracyjnej na ziemi 
rędzińskiej.

Więcej zdjęć na: https://www.facebo- 
ok.com/Jan-Pawe%C5%82- 
1641047749551021/

https://www.facebo-ok.com/Jan-Pawe%C5%82-1641047749551021/
https://www.facebo-ok.com/Jan-Pawe%C5%82-1641047749551021/
https://www.facebo-ok.com/Jan-Pawe%C5%82-1641047749551021/
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Pumptrack Battle i Jura Bike Rock Rędziny
We wrześniu na terenie kamieniołomu Lipówka od

były się kolejne zawody kolarstwa górskiego oraz w ry
walizacji pumptrackowej. Obie współorganizowane 
przez gminę imprezy zakończyły się sukcesem, do czego 
w dużej mierze przyczyniła się słoneczna pogoda

Najpierw 9 września mieliśmy okazję śledzić rywaliza
cję w ramach II Pucharu Polski Pumptrack Battle. Zawod
nicy konkurowali w systemie pucharowym w kategoriach: 
pierwszy start (osoby, które nigdy nie brały udziału w za
wodach), junior (roczniki 2000-2003), open (ur. w 1999 r. 
i wcześniej), masters (ur. w 1988 r. i wcześniej) i women 
(ur. w 2003 r. i wcześniej). Poza kategoriami pucharowymi 
zorganizowano też zmagania dla dzieci Kids Pumptrack 
Battle w kategoriach: chłopcy rocznik 2007-2010 chłopcy 
rocznik 2004-2006 oraz dziewczynki rocznik 2004-2010.

Najlepsi zawodnicy Pumptrack Battle w swoich kategoriach 
otrzymali nagrody.

Zawody drugiego pucharu rozegrano na torze 
pumptrackowym w kamieniołomie.

Wójt Paweł Militowski dekoruje zwyciężczynie 
jednej z kategorii Jura Bike Rock Rędziny.

Rywalizacja w kolarstwie górskim jak  zwykle przyciągnęła 
wielu zawodników.

Tydzień później, czyli 16 września, w innej części ka
mieniołomu ścigano się już w zawodach kolarstwa gór
skiego Jura Bike Rock Rędziny. Rozpiętość wiekowa 
uczestników była bardzo szeroka -  od 3 do ponad 70 lat -  
do rywalizacji mógł więc przystąpić właściwie każdy. 
Dzieci w wieku do 13 lat, w tym najmłodsi na rowerkach 
biegowych, pojechały rozdzielone na sześć kategorii w za
leżności od wieku i płci. Im starsi byli uczestnicy, tym 
dłuższa była trasa do pokonania. W kategoriach open za
wodnicy wystartowali w trzech grupach: rowerzyści 
w wieku od 16 lat do ponad 50 lat 8 rund po ok. 3,5 km 
(kobiety i mężczyźni), w tym samym wieku 4 rundy po ok. 
3,5 km oraz open junior w wieku 14 -  15 lat także 4 rundy 
po ok. 3,5 km.

Na najlepszych zawodników zarówno w Pumptrack 
Battle, jak i Jura Bike Rock Rędziny czekały atrakcyjne 
nagrody. Pełne wyniki zawodów możecie znaleźć na 
www.zmierzymyczas.pl

http://www.zmierzymyczas.pl
http://www.redziny.pl


Rędzińska orkiestra z wizytą w naszych szkołach
We wrześniu Gminna Orkiestra Dęta działająca 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach odwie
dziła placówki oświatowe w naszej gminie

Najpierw muzycy zawitali do Szkoły Podstawowej 
w Koninie.

- Uczniowie uczestniczyli w krótkiej prelekcji na temat 
instrumentów dętych, a potem wysłuchali przepięknego 
koncertu w wykonaniu podopiecznych orkiestry. Wszyscy 
zainteresowani mogli zadać pytania kapelmistrzowi, a na-

A później pokazy umiejętności gry.

Najpierw były prelekcje na temat instrumentów.

wet wziąć udział w przesłuchaniu -  poinformowała SP 
w Koninie.

Jeszcze w tym samym dniu odwiedziła z podobnym 
programem Zespół Szkolno -  Przedszkolny nr 1 w Rędzi
nach. Później rędzińscy muzycy udali się do Szkoły Pod
stawowej im. K. Pułaskiego oraz budynku po Gimnazjum 
nr 1, czyli Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 2 w Rę
dzinach. Akcję promocji orkiestry zwieńczyła wizyta w 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w 
Rudnikach.

http://www.redziny.pl

