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KURIER RĘDZIŃSKI

21 października i 4 listopada odbyły 
się w  naszej  gminie Wybory  Samorzą
dowe,  podczas  których  wybraliśmy 
władze  gminy  Rędziny  na  pięcioletnią 
kadencję 2018 – 2023 

Mieszkańcy  naszej  gminy  oddawali 
głosy  w  sześciu  obwodach.  Jeśli  chodzi 
o wybory na wójta gminy, mieliśmy dwie 
tury. W  pierwszej  głosować  można  było 
na  czterech  kandydatów. Dotychczasowy 
wójt Paweł Militowski zgromadził 2 258 
głosów (48.45 %),  Mariusz Spiechowicz 
 1 529 głosów (32.81 %), Grażyna Kna
pik    777  głosów  (16.67  %),  a  Stefan 
Bogdał – 96 głosów (2.06 %). Wyborcza 
dogrywka  przeprowadzona  została  4  li
stopada i również zakończyła się zwycię
stwem  Pawła  Militowskiego,  którego 
poparło  2375  mieszkańców  (57.84  %). 
Na  Mariusza  Spiechowicza  głosowało 
1731 osób (42.16 %).

21  października  mieszkańcy  wybrali 
15 członków Rady Gminy Rędziny na la
ta  2018  –  2023. W  jej  składzie  znaleźli 
się: 

Jolanta Bloma
Justyna Kowalczyk
Karolina Matuła
Mateusz Kurkowski
Szymon Wiśniewski
Eryk Łęgowik
Sabina Pożarlik
Lidia Warwasińska
Agnieszka Bajor
Lidia Wychowaniec
Marcin Kowalczyk
Halina Majewska
Diana Jarczok
Anna Sadziak
Piotr Kurowski

Zaprzysiężenie  zarówno  wójta,  jak  i 
radnych  nowej  kadencji  miało  miejsce 
podczas  inauguracyjnej sesji zwołanej 21 
listopada.  Przewodniczącą  Rady  Gminy 
Rędziny  została  Agnieszka  Bajor,  a 
wiceprzewodniczącymi  zostali  Szymon 
Wiśniewski i Eryk Łęgowik.

*W  poprzednim  wydaniu  Kuriera 
Rędzińskiego  zamieszczaliśmy  skład  rad 
gminy wszystkich kadencji począwszy od 
1990  roku.  Niestety  jeśli  chodzi  o 
kadencję  2014  –  2018  wkradł  się  błąd, 
ponieważ  nie  uwzględniliśmy  wśród 
radnych  Mariusza  Spiechowicza,  który 
przez  kilka  miesięcy  –  zanim  objął 
funkcję  zastępcy  wójta  –  sprawował 
mandat  randego.  Za  błąd  przepraszamy. 
(PW)

Mieszkańcy  ulic:  Połanieckiej, 

Srebrnej,  Prostej  i  Kwiatowej  w  Ma

riance Rędzińskiej oraz Wodnica i Wil

lowej  w  Rudnikach  mogą  już  zacząć 

podłączać się do sieci sanitarnej

Roboty w ramach budowy kanalizacji 

sanitarnej w Mariance Rędzińskiej i Rud

nikach wprawdzie dobiegły końca już kil

ka miesięcy temu, ale trzeba było jeszcze 

dopiąć wszystkie formalności, żeby reali

zacja podłączeń mogła ruszyć.

 Trwało to tak długo, ponieważ m.in. 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanali

zacji  w  Częstochowie  musiało  dopuścić 

kanalizację do użytku. A to przecież długi 

odcinek – przypomina wójt gminy Rędzi

ny Paweł Militowski. 

Realizacja  jednej  z  największych 

i  najważniejszych  inwestycji  w  gminie 

Rędziny ostatnich lat, czyli budowy kana

Wyniki Wyborów 
Samorządowych 

2018

Można już podłączać się do kanalizacji sanitarnej
lizacji sanitarnej na ulicach: Połanieckiej, 

Srebrnej, Prostej i Kwiatowej w Mariance 

Rędzińskiej  oraz  Wodnica  i  Willowej 

w Rudnikach,  rozpoczęła  się w 2017  ro

ku.  Urząd  pozyskał  na  ten  cel  ponad 

3 mln zł unijnej dotacji. Zakres prac, wy

konywanych przez firmę Insbud z Tarno

wa,  objął  m.in.  budowę  kanału 

sanitarnego  grawitacyjnego  o  długości 

prawie  6  km  oraz  288  przyłączy.  Prace 

zakończyły się w sierpniu. Dostęp do ka

nalizacji  sanitarnej  przy  wspomnianych 

ulicach  zyskało  blisko  1500  mieszkań

ców. 

Istnieje  możliwość  przyłączania  po

szczególnych  posesji  na  uproszczonych 

zasadach tj, bez konieczności wykonywa

nia dokumentacji projektowej. Mieszkań

cy mogą  też starać się w urzędzie gminy 

o zwrot kosztów za wykonanie przyłącza 

w wysokości 70 % poniesionych kosztów, 

ale nie więcej niż 1 000 zł.(PW)

Rada Gminy Rędziny 2018 – 2023 z wójtem Pawłem Militowskim.
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  Rozładowalibyśmy 
w  ten  sposób  ruch  samo
chodowy,  zmniejszyli  korki 
i  zwiększyli  bezpieczeń
stwo  na  Drodze  Krajowej 
nr  91,  która  już  teraz 
w  związku  z  budową  auto
strady  jest  mocno  obciążo
na, a kiedy powstanie węzeł 
autostradowy  w  Kościelcu, 
będzie  jeszcze  bardziej  – 
mówi  wójt  Paweł Militow
ski.

Ponadto  byłby  to  alter
natywny dojazd do lotniska. 
A  w  przyszłości  można 
również realnie myśleć o połączeniu tego 
odcinka z ul. Połaniecką w Częstochowie, 
dzięki  czemu  sąsiadujący  z  drogą  teren 
przewidziany  pod  działalność  gospodar
czą,  stałby  się  atrakcyjny  dla  potencjal
nych inwestorów. 

Przygotowanie całej inwestycji to jed
nak skomplikowana sprawa, która wyma
gała  wielu  uzgodnień  i  decyzji.  Dlatego 
dopiero w  tym roku gmina mogła złożyć 
wniosek  o  dofinansowanie  na  realizację 
pierwszego  etapu,  obejmującego  wspo
mnianą przebudowę ul. Prostej. Pozytyw
na  decyzja  o  przyznaniu  pomocy  z  Unii 

Europejskiej  oznacza,  że  pierwszy  etap 
dojdzie do skutku w 2020 roku.

ofinansowanie  unijne  zostało  gminie 
przyznane  w  ramach  poddziałania 
„Wsparcie  inwestycji  związanych  z  two
rzeniem,  ulepszaniem  lub  rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w  tym  inwestycji  w  energię  odnawialną 
i  w  oszczędzanie  energii”  objętego  Pro
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata  2014–2020  współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolne
go  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiej
skich (EFRROW). (PW)

www.redziny.pl

Zarząd  Województwa  zatwierdził 
listę  informującą  o  kolejności  przysłu
giwania  pomocy  finansowej  w  ramach 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiej
skich  na  operacje  typu  „budowa  lub 
modernizacja dróg  lokalnych”. Jest na 
niej  również  przebudowa  ul.  Prostej 
w  Mariance  Rędzińskiej,  którą  gmina 
wykona przy udziale środków unijnych 
w wysokości ponad 1 mln zł

Przebudowa  ul.  Prostej  to  pierwszy 
etap większej inwestycji, mającej na celu 
wykonie całkiem nowego połączenia dro
gowego  między  Marianką  Rędzińska 
i  Rudnikami  (ul.  Wojska  Polskiego/Gli
nianki).  Ulica  Prosta  zostanie  zmoderni
zowana  i  poszerzona  m.in.,  żeby  mogły 
nią  poruszać  się  autobusy GZK,  a w ko
lejnym  etapie  wydłużona  o  odcinek  no
wej drogi, który pobiegnie w sąsiedztwie 
lotniska w kierunku Rudnik. Dokumenta
cja projektowa obejmuje także przedłuże
nie  ul.  Wodnica  w  Rudnikach,  która  po 
zakończeniu prac nie byłaby już ślepa. 

Władze  gminy wpadły  na  pomysł  re
alizacji  tej  kosztownej  inwestycji  z  kilku 
powodów. Dzięki nowej drodze skróci się 
trasa dla autobusów GZK, co przyciągnie 
dodatkowych pasażerów. 

Gmina pozyskała pieniądze unijne na przebudowę drogi

Przebudowa ul. Prostej to pierwszy etap
większej inwestycji drogowej.
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którędy  kierowane  będą  objazdy. 
W związku z planowanym tymczasowym 
zamknięciem  dla  ruchu  kołowego  odcin
ków  dróg  od DK  1  do  Borowna,  objazd 
miałaby  stanowić m.in.  powiatówka  bie
gnąca  przez  Kościelec  i  Rudniki.  Nega
tywnie  zaopiniował  ten  projekt  zarówno 
powiat częstochowski, jak i nasza gmina. 
Priorytetem nadal pozostaje potrzeba wy

budowania  dróg  alter
natywnych. Uczynienie 
z dróg lokalnych objaz
du  dla  ruchliwej  Drogi 
Krajowej  nr  1  spowo
duje  bowiem,  że  stan 
ich  nawierzchni  ule
gnie znacznemu pogor
szeniu,  podobnie 
zresztą  jak  bezpieczeń
stwo mieszkańców. 

Czy zatem zbliżają
ce  się  wybory  parla
mentarne  przyczynią 
się  do  zauważenia 
i rozwiązania problemu 
zgłaszanego  przez 
mieszkańców?

we  połączenia  są  niezbędne,  dlatego  bę
dziemy w tym temacie monitować dalej – 
podkreślił.

W  tym  roku wyłoniony  został  wyko
nawca budowy autostrady A1 od obwod
nicy Częstochowy do Tuszyna. Niedawno 
GDDKiA  rozesłała  do  urzędów  projekt 
tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
realizacji  inwestycji.  Obrazuje  on  m.in. 

www.redziny.pl

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajo
wych  i Autostrad  przysłała  do  Urzędu 
Gminy  Rędziny  projekt  tymczasowej 
organizacji  ruchu w czasie mającej  się 
niebawem rozpocząć budowy autostra
dy  na  odcinku Częstochowa  – Tuszyn. 
Nasza gmina zaopiniowała go negatyw
nie.  Podobnie m.in.  jak  powiat  często
chowski,  wnioskuje  o  wybudowanie 
dróg alternatywnych 

Gmina  już  w  poprzed
nich latach – razem z powia
tem  i  innymi  samorządami 
gminnymi – wnioskowała do 
GDDKiA  oraz  Ministerstwa 
Infrastruktury o budowę cał
kiem  nowych  odcinków 
w  sąsiedztwie  planowanej 
A1 na północ od Częstocho
wy (pobiegnie po śladzie ak
tualnej DK 1 – do Tuszyna). 
Nasze  władze  samorządowe 
są bowiem zdania, że dodat
kowe drogi alternatywne nie 
tylko  zapewnią  lepszy  do
stęp do autostrady dla miesz
kańców,  ale  i  uchronią 
istniejące  drogi  lokalne  przed  zniszcze
niami  wynikającymi  ze  znacznie  zwięk
szonego ruchu samochodowego. 

Latem  ubiegłego  roku  samorządowcy 
otrzymali  odpowiedź  ministerstwa  na 
apel  w  tej  spawie.  Resort  stwierdził,  że 
celem budowy autostrad  jest kanalizowa
nie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego, 
a samorządy, w razie potrzeb, mogą indy
widualnie, zespołowo lub we współpracy 
ze Skarbem Państwa – planować  i  finan
sować  inwestycje  drogowe  na  swoim  te
renie.

– Musielibyśmy w naszej gminie wy
budować ok. 10 km dróg. Przy zachowa
niu  odpowiednich  standardów  mówimy 
o 20 mln zł. Tego nie jest w stanie udźwi
gnąć nasz samorząd – zwrócił uwagę wójt 
Paweł Militowski. – W wyniku powstania 
autostrady  spotęguje  się  ruch  m.  in. 
na przebiegającej przez naszą gminę Dro
dze  Krajowej  nr  91  oraz  w  Kościelcu, 
w sąsiedztwie węzła autostradowego. No

Budowa A1 między Częstochową i Tuszynem.
Którędy objazdy?
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wództwa Śląskiego na  lata 2014 – 2020) 
była  w  pełni  zasadna.  Tak  nowoczesny 
budynek szkolno  przedszkolny każdego 
dnia  ułatwia   wszechstronny  rozwój wy
chowanków  i  umożliwia  kształcenie 
przyszłych,  świadomych  pokoleń  mło
dych Polaków. Nowa część budynku sta
nowi  przedszkole  na  miarę  XXI  wieku, 
wyposażone w  tablice  interaktywne, bez
pieczny plac zabaw, nowoczesną kuchnię, 
jadalnię,  świetlicę  oraz  monitoring,  za
pewniający  bezpieczeństwo  wychowan
kom. 

Po  zakończeniu  części  artystycznej 
zaproszeni goście mogli obejrzeć „Przed
szkole marzeń” oraz poczęstować się tor
tem, ufundowanym przez Radę Rodziców 
ZSP nr  1. W całość  przedsięwzięcia  roz
budowy  szkoły  było  zaangażowanych 
wiele  osób.  Ich  siła,  determinacja  i  co
dzienna  praca  przyniosły  wymierne  ko
rzyści dla gminy.(Katarzyna Jasińska)

www.redziny.pl

11 października odbyła się w Zespo
le  Szkolno  – Przedszkolnym nr  1  przy 
ul. Szkolnej 7 w Rędzinach uroczystość 
oficjalnego  otwarcia  nowego  przed
szkola  im.  Jana  Brzechwy.  Nie  zabra
kło  symbolicznego  przecięcia  wstęgi 
oraz  występów  artystycznych  uczniów 
i przedszkolaków

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa,
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna...”

Słowami wiersza Tadeusza Różewicza 
uczeń  ZSP  nr  1  w  Rędzinach  rozpoczął 
montaż słowno  muzyczny, przygotowa
ny  z  okazji  otwarcia  przedszkola.  Uro
czystość  zorganizowano  w  sali 
widowiskowo  –  gimnastycznej,  gdzie 

zgromadzili  się  zaproszeni  goście,  spo
łeczność zespołu,  rodzice oraz mieszkań
cy. 

Uczestników  zachwycił  Polonez 
w  wykonaniu  pięciolatków  i  sześciolat
ków,  ubranych  w  białoczerwone  stroje. 
Następnie  w  obecności  sztandaru  szkoły 
i  pocztu  flagowego,  wprowadzonego 
zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, 
wszyscy  uczestnicy  odśpiewali  hymn 
państwowy  w  pełnej,  czterozwrotkowej 
wersji.

Nie  mogło  zabraknąć  symbolicznego 
przecięcia wstęgi. Przy akompaniamencie 
Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  w  Rędzi
nach  dokonali  go:  wójt  gminy  Rędziny 
Paweł  Militowski,  dyrektor  Delegatury 
Częstochowskiej  Kuratorium  Oświaty 
Alicja Janowska, radny Sejmiku Woje

„Przedszkole marzeń” uroczyście otwarte
wództwa  Śląskiego 
Stanisław Dzwonnik 
oraz    proboszcz  pa
rafii  św.  Otylii 
w Rędzinach  ksiądz 
kanonik Paweł Kłos. 
Towarzyszyli  im 
uczniowie  ubrani 
w  regionalne  stroje 
ludowe. 

Występ  przed
szkolaków  z  grup: 
czterolatków, pięcio
latków  i  sześciolat
ków  oraz  kilkunastu 
uczniów  szkoły podstawowej pokazał  ta
lenty  recytatorskie, muzyczne  i  taneczne. 
Uświadomił wszystkim dziecięce zdolno

ści,  odkrywane  na  co 
dzień  przez  nauczycieli. 
Wiersze mówiły  o  pięk
nie  ziemi  ojczystej,  du
mie  z  symboli 
narodowych,  radości 
z  wolności  i  niepodle
głości.  Choreografia 
tańców  z  biało    czer
wonymi  szarfami,  chus
tami  i  flagami 
wyzwoliła  wiele  pozy
tywnych  emocji  i  dumę 
z bycia Polakiem. 

Wystąpienia  zapro
szonych  gości  uświado

miły  wszystkim  zgromadzonym  wagę 
i konieczność przedsięwzięcia, jakim była 
rozbudowa  i  remont szkoły oraz przenie
sienie do niego przedszkola z ul. Wolno
ści. 
W  przemówieniach 
padło  wiele  ciepłych 
słów,  wzbogaconych 
o  osobiste  refleksje 
i  doświadczenia.  Dy
rektor  ZSP  nr  1 
Agnieszka  Rydecka 
oraz  przemawiający 
goście podkreślali, że 
inwestycja  zrealizo
wana  przy  udziale 
środków  unijnych 
(Regionalny  Program 
Operacyjny  Woje Podczas uroczystości nie zabrakło akcentów patriotycznych.

Polonez w wykonaniu pięciolatków i sześciolatków.

Symboliczne przecięcie wstęgi.
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Zakończyły  się  prace  w  ramach 
przebudowy  ul.  Srebrnej  w  Mariance 
Rędzińskiej,  czyli  drogi  powiatowej 
nr 1060 S na odcinku od granicy z mia
stem  do  przejazdu  kolejowego.    Bez 
zaangażowania  gminy Rędziny  i  wnie
sionego  przez  nią  wkładu  finansowego 
niemożliwe  byłoby wykonanie  tego  za
dania  w  tak  szerokim  zakresie  –  pod
kreślił  starosta  częstochowski 
Krzysztof Smela

Samorząd  powiatu  częstochowskiego 
od  dawna  realizuje  duże  inwestycje  dro
gowe w  porozumieniu  z  gminami,  przez 
teren  których  one  przebiegają. W  pierw
szej  kolejności  przebudowuje  odcinki, 
które władze gmin zgadzają się wesprzeć 
finansowo. Na  ogół  dopiero  po  zawarciu 
porozumienia  powiatowo  –  gminnego 
w tym zakresie, podejmuje starania o po
zyskanie środków zewnętrznych. 

Tak  właśnie  było  w  przypadku  ul. 
Srebrnej. Władze  gminy  Rędziny  już  po 
raz  drugi  w  tej  kadencji  (pierwsza  była 
przebudowa ul. Dworcowej i Fabrycznej) 
zgodziły  się  udzielić  dofinansowania. 
Doskonale  zdają  sobie  bowiem  sprawę, 
że chociaż chodzi o drogę powiatową,  to 
korzystają  z  niej  przede  wszystkim 
mieszkańcy  gminy,  dla  których  ważne 
jest bezpieczeństwo, a nie kto jest właści
cielem. 

 Realizacja tak dużej i kosztownej in
westycji  możliwa  była  dzięki  dobrej 
współpracy  władz  powiatu  częstochow
skiego  i  władz  gminy  Rędziny.  Dzięki 
umowie  podpisanej  z  wójtem  Pawłem 
Militowskim  możliwe  było  pozyskanie 
środków w  ramach  III  edycji  „Programu 
Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infra

Podsumowując  wrześniowe 
zebrania wiejskie w poprzednim 
wydaniu  Kuriera  Rędzińskiego, 
przypadkowo  pominęliśmy  wy
niki głosowania w Koninie, choć 
mieszkańcy  mogli  o  tym  prze
czytać  na  stronie  urzędu  gminy 
www.redziny.pl.  Nadrabiamy 
zatem  i  prezentujemy  zestawie
nie  zadań,  na  które mieszkańcy 
rozdzielili fundusz sołecki 2019 

Zebranie w Koninie było ostat
nim  z  zorganizowanych we wrze
śniu  w  naszej  gminie,  podczas 
których  mieszkańcy  decydowali 
o podziale  funduszu. Wpłynął  tyl
ko  jeden wniosek   od sołtys  i  ra
dy  sołeckiej.  I  to  właśnie  on 
będzie  realizowany.  Największą 
kwotę – 10  tys.  zł – zaplanowano 
na  wykonanie  dokumentacji  pro
jektowej  na  rozbudowę  Szkoły 
Podstawowej  w  Koninie  o  salę 
gimnastyczną  i  zagospodarowanie 
terenu  szkolnego.  Nieco  mniej  – 
9  tys.  zł  –  pójdzie  na  organizację 
festynu  środowiskowego  przy 
współpracy  sołtysa,  rady  sołec
kiej,  szkoły  oraz  OSP  Konin, 
8 tys. zł natomiast na zakup sprzę
tu multimedialnego  i  strażackiego 
dla OSP Konin. Pozostałe zadania, 
które  będą  sfinansowane  z  tego 
funduszu  to:  organizacja  integra
cyjnego  spotkania  (4  tys.  zł),  za
kup  umundurowania  dla 
rędzińskiej  orkiestry  (1,5  tys.  zł), 
doposażenie  terenu przy OSP Ko
nin  przy  ul. Kościelnej  (zakup  ła
weczek – 2,5 tys. zł), doposażenie 
 infrastruktury  oraz  zawodników 
UKS  SPEEDWAY  Rędziny 
(1  269,33  zł)  oraz  przeznaczenie 
środków na stowarzyszenie ,,DAR 
SERCA”  na  prowadzenie  m.in. 
zajęć  rehabilitacyjnych  dla miesz
kańców  sołectwa  Konin  (1,5  tys. 
zł). (PW)

Ulica Srebrna w Mariance Rędzińskiej 
już przebudowana

Co w Koninie
z funduszu sołeckiego?

Srebrna przed przebudową.

Srebrna po przebudowie.

struktury Drogowej na Lata 2016  2019” 
  zwrócił  uwagę Krzysztof  Smela,  staro
sta  częstochowski.    Bez  zaangażowania 
gminy  Rędziny  i  wniesionego  przez  nią 
wkładu  finansowego,  niemożliwe  byłoby 
wykonanie  tego  zadania  w  tak  szerokim 
zakresie – dodał. 

Starosta  zaznaczył,  że współpraca  sa
morządów:  wojewódzkiego,  powiatowe
go  i  gminnego  umożliwiła  nie  tylko 
poszerzenie jezdni do 6 metrów, ale rów
nież  wybudowanie  na  całej  długości  in
westycji  (2  370 metrów)  dwumetrowych 
chodników  oraz  tzw.  peronów  autobuso
wych. 

  Ponadto  uporządkowano  oraz  uzu
pełniono  oznakowanie  pionowe  i  pozio
me,  a  także  skorygowano  i  uzupełniono 
oznakowanie  skrzyżowań,  przejść  dla 
pieszych  i miejsc niebezpiecznych – wy
mienia Krzysztof Smela.

Łączny koszt przebudowy ul. Srebrnej 
wyniósł  blisko 4,5 mln  zł.  Poza partycy
powaniem w kosztach  realizacji prac bu
dowlanych,  gmina  współfinansowała 
także  opracowanie  dokumentacji  projek
towej.  

Bardzo  dobrze  układająca  się  współ
praca  powiatu  i  gminy  może  przynieść 
wymierne  korzyści  również  w  następnej 
kadencji.  Władze  obu  samorządów 
wstępnie  rozmawiały  już  na  temat  prze
budowy ul. Kościuszki w Rędzinach. Po
dobnie  jak  w  przypadku  Marianki, 
w  planie  jest  odpowiednie  skorelowanie 
prac,  tak aby realizację inwestycji drogo
wej  rozpocząć zaraz po zakończeniu wy
miany  wodociągu  i  budowy  kanalizacji 
sanitarnej. (PW)
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Na  głównym  skrzyżowaniu w Rud
nikach  oraz  przy  czterech  przejściach 
dla pieszych w Rędzinach w ciągu Dro
gi Krajowej nr 91 wybudowane zostały 
sygnalizacje  świetlne,  których  celem 
jest poprawa bezpieczeństwa

Przypomnijmy.  Inwestycja objęła wy
konanie  w  ramach  jednego  zlecenia  sy
gnalizacji  świetlnych  w  Rędzinach 
i  Rudnikach.  Realizowała  ją  Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ze 
środków  przekazanych  przez  Minister
stwo Infrastruktury. W zakresie prac, któ
rych  celem  jest  zwiększenie 
bezpieczeństwa  na  Drodze  Krajowej 
nr 91, była budowa w Rędzinach sygnali
zacji  świetlnych  wzbudzanych  na  przej
ściach  dla  pieszych  z  ich  doświetleniem 
w rejonie skrzyżowań z ulicami: Szkolną, 
Kościuszki  i Nową oraz budowa sygnali

Inwestycja,  której  realizację  dofi
nansuje Unia Europejska, zostanie wy
konana w 2019 roku

Jak  już  informowaliśmy,  pozytywnie 
został rozpatrzony wniosek na rozbudowę 
placu  zabaw  za  Gminnym  Ośrodkiem 
Kultury  w  Rędzinach.    Stowarzyszenie 
Inicjatyw  Rozwojowych,  które  działa 
przy  GOK,  pozyskało  na  to    zadanie 
80  tys.  zł. Umowa  została  już  podpisana 
w  Urzędzie Marszałkowskim  w  Katowi
cach,  realizacja  jest  umówiona  do  końca 
czerwca  2019  roku. W  tym  terminie  na
stąpi  też  otwarcie  nowego  placu  zabaw. 
Prace modernizacyjne ruszą na wiosnę. 

  Stworzymy  bezpieczną  strefę  z  za
gospodarowaniem  terenu. Zostanie odno
wiony element zabawowy ze zjeżdżalnią. 
Pojawia się nowe elementy: zjazd linowy 
„Tyrolka”, nowy zestaw huśtawkowy,  ła
weczki,  kosze,  stojaki  na  rowery, 
a   przede wszystkim bezpieczne podłoże. 
Przewidziane  jest  zastosowanie  dwóch 
bezpiecznych  nawierzchni:  elastycznej 
i  piasku.  Już  teraz  zapraszamy na otwar
cie, które przewidujemy na Dzień Dziec
ka – informuje  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Rozwojowych. 

W piątek 9 listopada Szkoła Podsta
wowa  w  Koninie  zakończyła  tydzień 
świętowania setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. I zrobiła to 
w  wyjątkowy  sposób.  W  uroczystości 
uczestniczył m.in. wójt Paweł Militow
ski

Społeczność  szkoły  rozpoczęła  ob
chody  w  poniedziałek,  kiedy  uczniowie 
wykonywali  kotyliony. We  wtorek  przy
szedł czas na godło, a w środę każdą lek

Powstały sygnalizacje świetlne

Rozbudowa placu 
zabaw za GOK 
w Rędzinach

Światła na skrzyżowaniu
z ul. Nową w Rędzinach.

Nowa sygnalizacja na głównym
skrzyżowaniu w Rudnikach.

Pamiątkowa tablica w SP Konin
na 100lecie

Odsłonięcie tablicy było zwieńczeniem 
obchodów niepodległościowych

w SP Konin.

Na koniec – przy budynku szkoły – 
wkopano drzewo pamięci.

cję  zaczynali  od  odczytania  fragmentów 
poezji patriotycznych. Konkurs pieśni pa
triotycznych  odbył  się  z  kolei  w  czwar
tek. W końcu przyszedł czas na uroczystą 
akademię  w  piątek,  po  której  dokonano 
odsłonięcia  tablicy  pamiątkowej  z  okazji 
100lecia  niepodległości.  A  chwilę  póź
niej – za sprawą m.in. wójta gminy Pawła 
Militowskiego  i  dyrektora  szkoły Adama 
Jarugi  –    wkopano  przy  budynku  szkoły 
drzewo pamięci. (PW, SP Konin)

zacji  świetlnej  ostrzegawczej  wraz  z  do
świetleniem  przejścia w  rejonie  skrzyżo
wania  z  ul.  Okupnicką.  W  Rudnikach 
natomiast  sygnalizację  wybudowano  na 
skrzyżowaniu DK 91 z drogami powiato
wymi  ul.  Mstowską  i  Dworcową,  o  co 
wielokrotnie  zabiegał  wójt  Paweł  Mili
towski,  społeczność  szkoły w Rudnikach 

oraz mieszkańcy. 

GDDKiA  zrealizowała  też  prace  od
wodnieniowe  na  DK  91  w  Rudnikach. 
Chodzi  o  odcinek  na wysokości  główne
go  wjazdu  na  plac  kościelny.  Od  lat  po 
większych  opadach  deszczu  tworzyło  się 
tam zastoisko. Dbając o względy bezpie
czeństwa,  gmina  monitowała  w  general
nej dyrekcji o rozwiązanie tego problemu, 
wysyłając liczne pisma. W końcu się uda
ło, za co dziękujemy (PW)
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Widowisko  zorganizowane  9  listo
pada  na  sali  gimnastycznej  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  nr  1  w  Rę
dzinach  pod  patronatem  wójta  gminy 
Pawła  Militowskiego,  było  zwieńcze
niem  inicjatyw  związanych  z  obchoda
mi  setnej  rocznicy  odzyskania 
niepodległości  przez  Polskę  na  terenie 
naszej gminy

Zaczęło się od pokazu tańca w wyko
naniu najmłodszych, po którym nastąpiło 
uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły 
i  odśpiewanie  pełnej  wersji  hymnu  Pol
ski. Następnie wszystkich uczestników tej 
podniosłej  uroczystości  powitały: 
Agnieszka Rydecka  –  dyrektor  ZSP  nr  1 
i  Jolanta Brzozowska – Ciura  –  dyrektor 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rędzi
nach.  Jolanta  Brzozowska  –  Ciura  pod
kreśliła, że to już kolejne przedsięwzięcie 
patriotyczne  przygotowane  na  okolicz
ność obchodów 100lecia  niepodległości, 
które swoim patronatem objął wójt gminy 
Paweł  Militowski.  Oczywiście  wójta  nie 
mogło  zabraknąć  na  widowni,  podobnie 
jak m.in.  radnych  gminnych,  dyrektorów 
i  nauczycieli  placówek  oświatowych, 
przedstawicieli  duchowieństwa,  uczniów 
i rodziców. Sala gimnastyczna szkoły „na 
górce”  pękała  w  szwach.  A  było  kogo 
oglądać  i kogo posłuchać. Uczniowie za
demonstrowali piękny taniec biało – czer
wonych  flag.  Grupa  teatralna  „5  razy 
lepsi”  z  rędzińskiego  GOK  zaprezento
wała chwytający za serce montaż słowno 
– muzyczny  z  umiejętnie  wkomponowa
nymi  scenkami  z  historii  naszego  kraju. 
Młodzi członkowie Studia Piosenki dzia
łającego w GOK zaśpiewali piękne pieśni 
patriotyczne  –  zarówno  grupowo,  jak 
i  solo.   Wzniosłą  atmosferę  podtrzymały 
panie  z  Zespołu  Śpiewaczego  „Koście
lanki”,  które  podczas  swojego  występu 
skupiły się na doskonale znanych wszyst
kim utworach patriotycznych, dodając też 
coś  ze  swojego  tradycyjnego  repertuaru. 
Na koniec pokaz umiejętności po raz ko
lejny dała Gminna Orkiestra Dęta działa
jąca  przy  OSP  w  Rędzinach,  która 
charakterem  zaprezentowanych  kompo
zycji także świetnie wpisała się w niepod
ległościowy  nastrój.  Widowisko 

Widowisko patriotyczne na 100lecie odzyskania niepodległości

Uroczystość prowadziły dyrektor ZSP 
nr 1 Agnieszka Rydecka oraz dyrektor 

GOK Jolanta Brzozowska – Ciura.

Na widowni zasiedli m.in. 
przedstawiciele władz gminy z wójtem 

Pawłem Militowskim, a także 
duchowieństwa i wszystkich szkół z 

terenu gminy. 

Widowisko rozpoczęło się od Poloneza 
w wykonaniu najmłodszych.

 Montaż słowno – muzyczny 
zaprezentowała Grupa teatralna

„5 razy lepsi”.

W akcji Studio Piosenki
działające w GOK.

W repertuarze „Kościelanek”
nie zabrakło pieśni patriotycznych.

Na zakończenie widowiska popis dała 
rędzińska orkiestra.

patriotyczne  w  ZSP  nr  1  zakończyło  się 
podzieleniem  specjalnie  przygotowanego 
na  tę  okazję  tortu.  Organizacją  przedsię
wzięcia zajęły się: Urząd Gminy Rędziny, 
GOK w Rędzinach  i  ZSP  nr  1 w Rędzi
nach.

Gmina  aktywnie  świętowała  rocznice 
odzyskania niepodległości już w poprzed
nich  latach,  organizując  m.in.  akcję  wy
wieszania  flag  państwowych  czy 
widowisko patriotyczne w hali  sportowej 
w Rędzinach. W tym roku – z okazji 100
lecia  –  szereg  inicjatyw  niepodległościo
wych  podjęły  też  wszystkie  placówki 

oświatowe,  dla  których  organem  prowa
dzącym jest gmina Rędziny. Tematom pa
triotycznym  szkoły  i  przedszkola 
poświęciły właściwie cały ostatni tydzień 
poprzedzający Narodowe Święto Niepod
ległości,  choć  działały  w  tym  kierunku 
także już wcześniej. (PW)
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ła się w remizie OSP w Kościelcu. Na po
witanie  zaproszonym  gościom  „Sto  lat” 
zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP  w  Rędzinach.  Potem  nastąpił  uro
czysty  toast  i  okolicznościowe  przemó

wienie wójta gminy Rędziny 
Pawła Militowskiego. W dal
szej  części  dostojni  jubilaci 
otrzymali  okolicznościowe 
dyplomy  i  upominki.  Mał
żonkowie, którzy w 2018 ro
ku  obchodzili  50.  rocznicę 
zawarcia  małżeństwa  zostali 
odznaczeni  Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Mał
żeńskie  przyznawanymi 
przez  Prezydenta  RP. 
W  imieniu  głowy  państwa 
polskiego  medale  za  długo
letnie  pożycie  wręczył  wójt 
w  towarzystwie  kierownik 
USC w Rędzinach Anny Mo
roń    Mielczarek.  Uroczy
stość  uświetnił  koncert 
w wykonaniu  orkiestry  dętej 
oraz  występ  „Kościelanek”, 
które  zaprezentowały  pieśni 
biesiadne  i  patriotyczne. 
„Kościelanki”  przygotowały 
także poczęstunek dla zapro
szonych  gości  oraz wspania
ły tort. (USC)

W  Kościelcu  odbyła  się 
doroczna  gminna  uroczy
stość  Jubileuszy  Małżeń
skich  przygotowana 
z  myślą  o  parach  małżeń
skich z naszej gminy posia
dających najdłuższy staż

W uroczystościach zorga
nizowanych przez Urząd Sta
nu  Cywilnego  w  Rędzinach 
wzięły udział pary obchodzą
ce  Złote Gody,  choć  nie  tyl
ko.  Świętowali  jubilaci 
obchodzący  55.,  60.  i  65. 
rocznicę  zawarcia  związku 
małżeńskiego oraz  te z nieco 
krótszym; 40 i 45letnim sta
żem małżeńskim. Najdłuższy 
staż małżeński,  bo  aż  70let
ni,  w  naszej  gminie  mają 
państwo  Marianna  i  Włady
sław Wartacz z Kościelca.

Uroczyste obchody trady
cyjnie rozpoczęła msza świę
ta  w  kościele 
pw.  Najświętszej Maryi  Panny  Różańco
wej  w  Kościelcu  odprawiona 
przez  ks.  proboszcza  Władysława  Wal
czaka. Oficjalna część uroczystości odby

www.redziny.pl

Jubileusze Małżeńskie w Kościelcu

Gminny  Zakład  Komunika
cyjny w Rędzinach wprowadził 
udogodnienia  dla  mieszkańców 
związane  z  formą  płatności  za 
bilety autobusowe

Władze  gminy  Rędziny  sta
wiają na  rozwój  i  nowoczesność, 
starając  się  iść  z  postępem  we 
wszystkich  kierunkach  jej  funk
cjonowania. Podobnie czynią jed
nostki  organizacyjne  jak  m.in. 
 Gminny  Zakład  Komunikacyjny 
w Rędzinach. W poprzednim wy
daniu  Kuriera  Rędzińskiego  in
formowaliśmy  o  uruchomieniu 
trzech nowych kursów w ramach 
linii wewnętrznej. Linia „W” jest 
 więc teraz w sumie oparta na pię
ciu  kursach  w  godzinach 
od  720  do  1500,  a  godziny  odjaz
dów  z  przystanków  zaplanowane 
są w  ten  sposób,  że  pasażerowie 
z  terenu  całej  gminy  mogą  wy
godnie dostać się np. pod ośrodek 
zdrowia. W październiku Gminny 
Zakład  Komunikacyjny  wprowa
dził kolejne udogodnienie dla pa
sażerów,  tym  razem  związane 
z formą płatności za bilety. Obec
nie  można  za  nie  zapłacić  także 
kartą  płatniczą.  Taką  opcję  uru
chomiono  z  myślą  o  mieszkań
cach w kasie GZK. (PW)

Za bilet 
autobusowy 

zapłacisz kartą
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Tradycją  gminy  stały  się wspólne  spotkania  inspiro
wane  kalendarzem  imprez,  a  23  listopada  bawiono  się 
z okazji andrzejek. W tym roku organizatorzy zapewnili 
występ  Kabaretu  z  Konopi  oraz  zabawę  taneczną  z  ze
społem  Limits.  Renoma  imprez  biesiadnomuzycznych 

przyciągnęła  liczną  grupę  amatorów  dobrej  zabawy. 
Była okazja do wspólnych  spotkań  towarzyskich,  jak 
i z kabaretem oraz muzyką na żywo. Andrzejki są im
prezą  integrującą  społeczność  gminy,  gdyż  wspólnie 
bawią  się wszyscy  jej mieszkańcy. Wójt  Paweł Mili
towski,  radni,  a  także  dyrektor  GOK  Jolanta  Brzo
zowskaCiura  są  obecni  na  przedsięwzięciach,  które 
zawierają  właściwą  proporcję  dobrego  humoru  oraz 
zabawy,  a  tego  na  wieczorku  andrzejkowym  nie  za
brakło. 

W drugim postępowaniu przetargo
wym  udało  się  wyłonić  wykonawcę, 
który  wybuduje  nową    oczyszczalnię 
ścieków w Karolinie. Niezwykle istotna 
dla  naszej  gminy  inwestycja  jest  nie
zbędna  dla  przyjęcia  ścieków  z  kolej
nych  odcinków  sieci  kanalizacji 
sanitarnej,  planowanych  do  budowy 
w przyszłości

Wykonawcy  nie  udało  znaleźć  się 
w  pierwszym  postępowaniu  przetargo
wym  ogłoszonym  w  tym  roku,  ale  na 
szczęście udało się w drugim. Umowa na 
realizację  robót  budowlanych  została  już 
podpisana.  Gmina  zawarła  ją  z  konsor
cjum  firm:  P.B.i  I.  „ABT”  sp. 
z  o.o.  w  Częstochowie  (lider),  Grupa 
Szymbud  sp.  z  o.o.  z  Kłomnic  (partner) 
oraz ABT  sp.  z  o.o.  i  Wspólnicy  sp.  k. 
z  Częstochowy  (partner).  Wspomniane 
konsorcjum  zadeklarowało  wykonanie 
prac za 15 682 500 zł. Termin realizacji to 
30 marca 2020 roku. Wykonawca wejdzie 
na plac budowy z początkiem 2019 roku. 

Na  sfinansowanie  inwestycji  gmina 
ma  już  zapewnioną  pożyczkę  z  Woje
wódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  Jest  to  pożyczka  w  dużej  części 

Jest wykonawca budowy
docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie

Nowa docelowa oczyszczalnia ścieków 
powstanie w bliskim sąsiedztwie 

dotychczasowej.

Andrzejki w naszej gminie

umarzalna, więc po zakończeniu prac nie 
będziemy musieli  zwracać całej przyzna
nej  kwoty  –  podkreśla  wójt.    Pożyczka 
z WFOŚiGW to najkorzystniejsze dla na
szej gminy rozwiązanie, ponieważ nie ma 
obecnie  możliwości  pozyskania  środków 
unijnych  lub dofinansowań z  innych źró
deł na realizację tego rodzaju inwestycji – 
zwraca uwagę Paweł Militowski.

Przygotowania  do  realizacji  tego 
kosztownego  zadania władze  gminy  roz
poczęły już w pierwszych miesiącach ka
dencji  2014  –  2018.  Najpierw  zleciły 
opracowanie  koncepcji,  a  następnie 
w oparciu o nią przygotowanie dokumen
tacji  projektowo  –  kosztorysowej.  I  cho
ciaż  projektem  gmina  dysponowała  już 
w 2016 roku, to sporo czasu zajęły stara
nia o pomoc finansową na wykonanie ro
bót  budowlanych,  których  szacowany 
koszt  przerasta  możliwości  budżetowe 
naszego samorządu.  

Nowa  mechaniczno  –  biologiczna 
oczyszczalnia  będzie  miała  przepusto
wość  2000  m3/  dobę.  Dla  porównania 
obecnie funkcjonujący obiekt wybudowa
ny  kilka  lat  temu,  dysponuje  przepusto
wością  tylko  300  m3/dobę.  Już  teraz 
bliski  jest osiągnięcia  tej granicy, a prze
cież gmina rozbudowuje sieć kanalizacyj
ną,  więc  niebawem  ścieków  przybędzie. 

Nowy  obiekt,  który  planowany  jest  do 
oddania  w  2020  roku,  będzie  głównym 
i docelowym. 

 Nowa oczyszczalnia będzie w stanie 
oczyścić  ścieki  z  całej  gminy. Mając  in
stalację  o  tak  dużych  mocach  przerobo
wych, dopiero po zakończeniu inwestycji 

możemy  spokojnie  skupić  się  na  rozbu
dowie sieci kanalizacji sanitarnej – mówi 
wójt Paweł Militowski.

Ponadto,  żeby planowana oczyszczal
nia  mogła  działać  w  pełnym  wymiarze, 
gmina  musi  także  ponieść  koszt  zapew
nienia jej odpowiedniego źródła zasilania. 
(PW) 

www.redziny.pl
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wystawiły  swoje  poczty  sztandarowe. 
Uczestniczyli  w  niej  m.in.  dyrektorzy 
wspomnianych  placówek  Adam  Jaruga 
(Konin)  i  Dawid  Krzętowski  (Rudniki), 
wójt  Paweł  Militowski,  zastępca  wójta 
gminy  Kłomnice  Adam  Śliwakowski, 
ks. gen. Stanisław Rospondek, sołtys An
drzej Wolski – Rzewuski oraz uczniowie, 
nauczyciele i harcerze. (PW)

www.redziny.pl

Zakończyła się kolejna edycja akcji, 

której  celem  jest  pomoc  dla  Polaków 

mieszkających  na  wschodnich  kresach 

dawnej  Rzeczypospolitej.  Zgromadzo

ne dary trafią na Wileńszczyznę, Ukra

inę  i  Białoruś.  Do  akcji  ponownie 

przystąpiła gmina Rędziny

Tradycyjnie  organizatorem  akcji  cha

rytatywnej  i  patriotycznej  zarazem  był 

ks.  Ryszard  Umański  oraz  Towarzystwo 

Patriotyczne  „Kresy”  w  Częstochowie. 

A  nasza  gmina  tradycyjnie  w  zbiórce 

uczestniczyła.  Przed  rokiem  dzięki  zaan

gażowaniu  pracowników  rędzińskiego 

urzędu,  mieszkańców  oraz  kilkunastu 

przedsiębiorców  działających  na  terenie 

gminy,  udało  się  zebrać  dużą  ilość  arty

kułów  m.in.  żywnościowych,  szkolnych, 

chemicznych,  ale  też  np.  piłki  czy  buty, 

podarowane  właśnie  przez  przedsiębior

ców.   Trafiły one do mieszkańców gmin: 

Jaszuny,  Kowalczuki,  Mickuny,  a  także 

W  październiku  odbyła  się  uroczy
stość  odsłonięcia  obelisku  upamiętnia
jącego  20  mieszkańców 
zamordowanych  przez  hitlerowców  11 
września  1942  roku.  Umieszczono  go 
w  lesie  na  terenie  Michałowa  Rudnic
kiego  w  gminie  Kłomnice,  gdzie  znaj
dowała się ich mogiła

 

O  wykonanie  obelisku  od  2006  roku 
zabiegał  sołtys Rudnik Andrzej Wolski  – 
Rzewuski  oraz  Rada  Sołecka  w  Rudni
kach,  na  terenie których  znajduje  się  po

Zbiórka dla Polaków na kresach 2018

Obelisk upamiętniający 20 pomordowanych w Rudnikach

W uroczystości wzięli udział
m.in. młodzi harcerze.

polskiej  parafii  w  Nowej  Wilejce  oraz 

polskich szkół w: Mickunach, Egliszkach, 

Kowalczukach,  Ławryszkach  i  Pakienie. 

Kiedy  w  tym  roku  –  na  zaproszenie 

ks. Umańskiego – w naszym regionie go

ściły  dzieci  z  Litwy,  Łotwy  i  Białorusi, 

również  otrzymały  dary  ufundowane 

przez wójta naszej gminy Pawła Militow

skiego.

Rędziny wzięły  czynny 

udział  także w  tegorocznej 

zbiórce,  zorganizowanej 

z myślą o Polakach miesz

kających  na  Wileńszczyź

nie, Ukrainie i Białorusi. W 

tym roku akcja charaktery

zowała  się    szczególnie 

mocnym  aspektem  patrio

tycznym,  ponieważ  prowa

dzona  była  w  100lecie 

odzyskania  przez  Polskę 

niepodległości. Nasi miesz

kańcy znów stanęli na wy

sokości  zadania. Akcja  cieszyła  się  z  ich 

strony  dużym  zainteresowaniem,  a  prze

kazane  dary  niebawem  trafią  do  naszych 

rodaków.

W zbiórkę aktywnie zaangażowały się 

społeczności  placówek  oświatowych  na

szej  gminy. Wójt  Paweł Militowski  oraz 

dyrektorzy  szkół  przekazali  zebrane dary 

w  dniu  15  i  16  listopada    do  siedziby 

zbiórki w Częstochowie. (PW)

mnik  poświęcony 
wspomnianej  grupie 
zamordowanych 
przez  okupanta.  Wie
loletnie  starania 
sołtysa  znalazły 
szczęśliwy  koniec 
w  tym  roku  m.in. 
dzięki  staraniom wój
ta  gminy  Rędziny 
Pawła  Militowskiego. 
Wykonanie  i  usytu
owanie  obelisku  stało 
się  możliwe  dzięki 
współpracy  naszej 
gminy z gminą Kłom
nice,  a  także  pomocy 
Nadleśnictwa  Gidle 
z  nadleśniczym  Janem  Wiśniewskim  na 
czele,  które  uprzątnęło  teren  oraz  firmy 
Cemex,  która  zapewniła  kamień  i  kostkę 
granitową.  Oficjalne  odsłonięcie  odbyło 
się  w  Michałowie  Rudnickim  10  paź
dziernika.  Uroczystość  zorganizowały 
Szkoła  Podstawowa  w  Koninie  i  Zespół 
Szkolno  –  Przedszkolny  w  Rudnikach, 
które  podobnie  jak  szkoła  z  Witkowic 

W akcję zaangażowali się
również najmłodsi.

Obelisk odsłonięto w lesie
na terenie Michałowa Rudnickiego.
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do środka pojazdów bojowych komando
sów  i  wozu  strażackiego.  Jeśli  komuś  ta 
duchowa  uczta  nie  wystarczyła  miał  też 
możliwość skosztowania żołnierskiej gro
chówki. A  ponieważ  aura  była  iście  je
sienna  na  koniec  rozpalono  "ogień 
wolności", czyli ognisko na jasnogórskich 
błoniach,  w  którego  blasku  uczestnicy 
mogli ogrzać skostniałe dłonie.

Obchody  setnej  rocznicy  odzyskania 
niepodległości  dostarczyły  wszystkim 
wielu  pozytywnych  wrażeń  i  stanowią 
cenną  lekcję  historii,  o  której  tak  mówił 
Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje 
swojej przeszłości, nie zasługuje na teraź
niejszość i nie ma prawa do przyszłości”.

Jasnogórskie  Obchody  100lecia  Od
zyskania Niepodległości pod narodowym 

patronatem prezydenta RP sta
nowiły  podsumowanie  projek
tu  edukacyjnego  „Nie 
chciejcie Ojczyzny,  która Was 
nic nie kosztuje”, realizowane
go  przez:  Jasną  Górę,  delega
turę  w  Częstochowie 
Kuratorium  Oświaty  w  Kato
wicach,  Katolickie  Stowarzy
szenie  „Civitas  Christiana”  w 
Częstochowie  oraz  ponad  130 
szkół  i  przedszkoli  z  Często
chowy oraz powiatów: często
chowskiego,  myszkowskiego, 
kłobuckiego  i  lublinieckiego. 
Realizowały  go  także  placów
ki  oświatowe  z  naszej  gminy. 
(Katarzyna Stanisz, PW) 

kiestrę  melodie  nie
podległościowe.  Pod 
Jasną  Górą  pojawili 
się  również  Polacy 
mieszkający  na  Li
twie,  którzy  przyje
chali  do  Polski 
z  rewizytą  w  ramach 
projektu „Patriotyczne 
Impresje”,  realizowa
nego  przez  ZSP  nr  1 
w Rędzinach i właśnie 
w  szkolne  „na  górce” 
również  zaplanowano 
ich wizytę. 

Zgromadzeni  pod 
klasztorem  goście 
mieli  okazję  z  bliska  przyjrzeć  się  histo
rii,  która  zdarzyła  się  tutaj  sto  lat  temu. 
Uczniowie amatorskiego  teatru z VII LO 
im.  Mikołaja  Kopernika  przybliżyli  nam 
przebieg wydarzeń w rekonstrukcji histo
rycznej. Kulminacją niedzielnego święto
wania  było  rozwinięcie  białoczerwonej 
flagi  z  wieży  jasnogórskiej.  W  podnio
słym nastroju, przy dźwiękach hymnu na
rodowego  oraz  pieśni  "Marsz  pierwszej 
brygady"  i  "Szara  piechota"  uczestnicy 
mogli  podziwiać  rozwijanie  100  metro
wej  flagi  ze  szczytu  Jasnej  Góry  przez 
żołnierzy z Jednostki Wojskowej Koman
dosów w Lublińcu.

Podczas  pikniku  można  też  było  na
być  pamiątkową monetę  5  zł wydaną  na 
okoliczność  setnej  rocznicy  odzyskania 
niepodległości, podziwiać, a nawet wejść 

www.redziny.pl

W niedzielne przedpołudnie, 4 listo
pada,  reprezentacja  społeczności 
uczniowskiej  ZSP  nr  1  w  Rędzinach 
wraz  z  dyrektor  Agnieszką  Rydecką 
i  nauczycielami  brała  udział  w  patrio
tycznym  pikniku  u  stóp  Jasnej  Góry. 
W  Jasnogórskie  Obchody  100lecia 
Odzyskania  Niepodległości  zaangażo
wały  się  jednak również  inne placówki 
oświatowe z naszej gminy oraz rędziń
ska orkiestra

Wydarzenie otwarte zostało uroczystą 
mszą św., której przewodniczył metropo
lita  częstochowski  abp.  Wacław  Depo. 
Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe 
ze  szkół  podlegających  częstochowskiej 
delegaturze Kuratorium Oświaty w Kato
wicach. Po mszy św. poczty wyprowadzi
ła na błonia Gminna Orkiestra Dęta przy 
OSP  w  Rędzinach.  Następnie  odsłonięto 
pamiątkową  tablicę:  „Kpt.  Artur  Wi
śniewski,  Jasnogórski  Bohater  Narodo
wy”. To właśnie wydarzenie sprzed stu lat 
z  udziałem  kpt. Wiśniewskiego  stało  się 
inspiracją  niedzielnych  obchodów.  Pod 
jego komendą 4 listopada 1918 r. polskie 
wojsko  przejęło  klasztor  z  rąk  zaborców 
i to tutaj na wieży klasztornej powiewały 
jako  pierwsze  w  kraju  białoczerwone 
flagi.

Tuż  przy  pomniku Marszałka  Piłsud
skiego  na  Placu Biegańskiego w Często
chowie  zgromadzeni  przedstawiciele 
wielu szkół z Częstochowy i okolicznych 
powiatów uformowali barwny korowód, 
który  krokiem  marsza, 
a  następnie  poloneza,  po
dążył na jasnogórskie bło
nia.  W  pochodzie 
mogliśmy  podziwiać 
barwne  stroje  ludowe, 
ubiory z czasów dwudzie
stolecia międzywojennego 
oraz  najliczniej  reprezen
towane czapki maciejówki 
  charakterystyczny  ele
ment stroju Marszałka Pił
sudskiego.  Nad 
korowodem  powiewały 
białoczerwone  flagi, 
a uroczysty nastrój podno
siły  wygrywane  przez  or Kulminacją uroczystości patriotycznych było

wywieszenie flagi Polski o długości 100 metrów.

Rędzińska młodzież podczas obchodów na Jasnej Górze.

Krokiem Poloneza ku Niepodległej.
Obchody na Jasnej Górze z udziałem naszych szkół
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wyremontować  łazienkę  dla  chłopców. 
Szkoła  prezentuje  się  naprawdę  dobrze, 
ale  toalety  pozostawiały wiele  do  życze
nia – przyznaje dyrektor.

Rodzice  regularnie  wspierają  szkołę 
przy  zakupie  nagród  dla  uczestników 
konkursów.  Pomagają  przy  organizacji 
różnego  rodzaju  inicjatyw,  jak  np.  tego
roczny  wyjazd  Szkolnego  Teatru  „Ma
ska”  do  Teatru  „Studio  Buffo” 
w  Warszawie.  Warta  podkreślenia  jest 

przede  wszystkim  organizacja 
charytatywnych  imprez  karna
wałowych  i  andrzejkowych. 
Cieszą się one dużą popularno
ścią,  a  zyski  zasilają  fundusze 
szkoły.  Ponadto  rodzice  poma
gają  w  rozwiązywaniu  proble
mów,  dotykających  zarówno 
placówki,  jak  i  uczęszczają
cych do niej dzieci. 

  Do  stworzenia  nowocze
snej  szkoły  potrzebni  są  także 
rodzice.  I  rodzice  naszych 
uczniów  to  rozumieją,  dzięki 

czemu  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny 
w Rudnikach ciągle się rozwija – podkre
śla Dawid Krzętowski. (PW)

my  wręcz  hamować  ich  pomysłowość  – 
dodaje półżartem.

Latem  tego  roku  gruntownie  wyre
montowana  została  łazienka  dla  dziew
cząt. Były wprawdzie zaplanowane na  to 
środki gminne, ale z powodu drastyczne
go  wzrostu  cen  materiałów  i  usług  bu
dowlanych na rynku, ta niezwykle istotna 
dla szkoły inwestycja mogła nie dojść do 
skutku.  Na  szczęście  z  pomocą  przyszli 
rodzice. W efekcie – dzięki kooperacji fi

nansowej gminy i rodziców  łazienka dla 
dziewcząt wygląda jak nowa. 

  Liczymy,  że  w  2019  roku  uda  się 

było  ze  100leciem  odzyska
nia przez Polskę niepodległo
ści.  Omawiane  w  niej 
wydarzenia dotyczą szczegól
nie  tych  z  czasów  II  wojny 
światowej.  Barwna  opowieść 
obejmuje  także  losy  rodów 
właścicieli  okolicznych 

dworków  w  Madali
nie,  Kościelcu,  Rzą
sawach  czy  Garnku 
i Chorzenicach.

Wieczór  poświę
cony historii wzbogaciły występy 
artystyczne  dzieci  i  młodzieży 
szlifującej swoje talenty w Gmin
nym  Ośrodku  Kultury  w  Rędzi
nach.  Na  spotkaniu  obecni 
byli m.in. wójt gminy Paweł Mi
litowski,  ks.  Stanisław  Rospon
dek  oraz  Radosław  Radkowski, 
badacz  przeszłości  naszej  okoli

www.redziny.pl

Mocno  zacieśniła  się  w  ostatnim 
czasie  współpraca  kadry  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Rudni
kach z Radą Rodziców. Dzięki temu do 
skutku  doszło  wiele  ciekawych  inicja
tyw  oraz  m.in.  remont  łazienki  dla 
dziewcząt, zrealizowany latem

Zaangażowanie  rodziców  w  sprawy 
szkoły  wyraźnie  wzrosło  w  ostatnich  la
tach. A  że  dyrekcji  rudnickiej  placówki 
bardzo  dobrze  współpracuje  się 
też z gminą, tutejszy zespół szkol
no  –  przedszkolny  tylko  na  tym 
zyskuje. 

  Kiedy  obejmowałem  stano
wisko, aktywność rodziców w za
sadzie ograniczała  się głównie do 
symbolicznych wpłat na Radę Ro
dziców.  Datki  wpływały  tylko  na 
poziomie ok. 30 proc. Teraz nato
miast  to  już  ok.  60  proc.  Bardzo 
się cieszę, że udało się przekonać 
rodziców  do  wspólnego  działania 
w  szerszym  zakresie  – mówi Da
wid Krzętowski,  dyrektor  ZSP w Rudni
kach.    Obecnie  aktywność  grupy 
rodziców  jest  tak  duża,  że  czasem musi

Autor promował w Gminny Ośrod
ku  Kultury  w  Rędzinach  książkę  pt. 
„Świat,  który  odszedł”.  Miłośnicy  hi
storii  Rędzin  mieli  okazję  dowiedzieć 
się  wielu  nieznanych  dotąd  informacji 
o przeszłości okolicy i jej mieszkańców 

Wydanie  publikacji  pt.  „Świat,  który 
odszedł”  Cezarego  Jana  Lisa  związane 

„Do stworzenia nowoczesnej szkoły potrzebni są rodzice”

Spotkanie autorskie Cezarego Jana Lisa

Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się
czegoś więcej na temat historii

ich najbliższego otoczenia.

cy,  który  opowiadał  o  losach  kapitana 
Wiznera. Obecnie zajął się zrehabilitowa
niem imienia innego rędzinianina  Stani
sława  Klimczaka.  Dyrektor 
GOKu  Jolanta  Brzozowska  Ciura,  dzię
kując  za  liczne  przybycie,  obiecała 
uczestnikom  zorganizowanie  kolejnych 
imprez  przybliżających  przeszłość. 
(GOK, PW)

Cezary Jan Lis promował publikację
pt. „Świat, który odszedł”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach.
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jawili  się  zawodnicy  rędzińskiego  klubu, 
czyli  m.in.  mieszkańcy  naszej  gminy, 
a także z Częstochowy i Rybnika. Puchar 
miał trafić do zdobywcy największej licz
by punktów. Żeby go wyłonić, konieczny 
był bieg dodatkowy, ponieważ dwóch za
wodników  zgromadziło  po  12  oczek. 
Ostatecznie wygrał reprezentant gospoda
rzy Łukasz Szczepański.

Dekoracji najlepszych żużlowców do
konał  były  wieloletni  zawodnik  CKM 
Włókniarz  Częstochowa  i  reprezentant 

Polski  Sebastian  Ułamek.  Na  to
rze w kamieniołomie nie zabrakło 
też  oczywiście  wójta  gminy  Rę
dziny Pawła Militowskiego.

– Klub pragnie serdecznie po
dziękować  Panu Wójtowi  Pawło
wi  Militowskiemu  za  udział 
w  zawodach.  Za  pomoc  w  przy
gotowaniu  imprezy  podziękowa
nia  należą  się:  TOIToI  Polska, 
SGP, BtSport, Piekarni Kuliś, Fir
mie  Cemex,  Firmie  Zwierz, Auto 

Złomowi Andrzeaja  Bajora,  Firmie  Pia
stek.  Podziękowanie  za  przygotowanie 
upominków  dla  uczestników  należą  się 
Firmie  Koksownia  Częstochowa  Nowa. 
Za udział w zawodach i dekorację zawod
ników  dziękujemy  również  Sebastianowi 
Ułamkowi,  rodzicom  adeptów,  członkom 
stowarzyszenia  oraz  wszystkim  ludziom 
dobrej woli, którzy pomagają pchać naszą 
działalność  do  przodu  –  wymienił  UKS 
Speedway Rędziny na swoim facebooko
wym profilu. (PW)

Zdjęcia  Panatom.media 

www.redziny.pl

Z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Urzędzie  Gminy 
Rędziny  odbyła  się  specjalna  uroczystość,  podczas  której 
wójt  Paweł Militowski  i  sekretarz Agnieszka Olszewska  po
dziękowali nauczycielom za codzienny wkład w wychowanie 
dzieci i młodzieży, a uczniom wręczyli stypendia

Święto  edukacji  –  jak  co  roku    uroczyście  obchodziły 
wszystkie gminne placówki oświatowe, ale o zaangażowaniu pe
dagogów oczywiście nie zapomniały też władze gminy. Z okazji 
Dnia  Nauczyciela  w  Urzędzie  Gminy  Rędziny  zorganizowana 

Na  minitorze  żużlowym  w  kamie
niołomie  Lipówka  odbył  się  w  paź
dzierniku  Turniej  o  Puchar  Wójta 
Gminy  Rędziny,  zorganizowany 
przez  UKS  Speedway  Rędziny 
we współpracy z gminą

Żużlowa młodzież ścigała się na mini
torze  oddanym  do  użytku  w  czerwcu. 
Chociaż turniej miał charakter pokazowy, 
to  rywalizacja  była  zacięta. Na  torze  po

Gmina podziękowała nauczycielom i uczniom

Żużlowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Rędziny

Podziękowania złożyli wójt Paweł Militowski i sekretarz 
Agnieszka Olszewska.

Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej gmina doceniła 
osiągnięcia zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Chociaż turniej miał charakter 
pokazowy, to_rywalizacja była zacięta.

została specjalna uroczystość. Wójt Paweł Militowski podkreślił, 
że  nauczycielom powierzono wyjątkową misję  kształcenia mło
dych mieszkańców i zarazem kształtowania ich charakterów. Po
dziękował  pedagogom  uczącym  w  naszych  placówkach 
oświatowych,  przede  wszystkim  za  codzienny  trud  wkładany 
w  proces  edukacji.  Wspólnie  z  sekretarz  w  urzędzie  gminy 
Agnieszką Olszewską  nagrodził wyróżniających  się  nauczycieli 
z  każdej  gminnej  placówki.  Uroczystość  związana  ze  świętem 
edukacji była  także okazją do wręczenia stypendiów dla najbar
dziej uzdolnionych uczniów naszych szkół. (PW)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary.
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Od  6  grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury możemy  zoba
czyć wystawę bombek z kolekcji pani Bożeny Miłoś. Pani Boże
na  urodziła  się w Wiśle,  tam  też  ukończyła  szkołę  podstawową 
i  liceum  ogólnokształcące.  Jest  magistrem  chemii,  ukończyła 
także bibliotekoznawstwo w Krakowie oraz zarządzanie  szkoła
mi  ponadpodstawowymi,  obecnie mieszka w Rędzinach. Od  lat 
kolekcjonuje  pisanki  i  jajka  dekorowane,  a  także  wielkanocne 
i  bożonarodzeniowe  kartki  świąteczne  z  całego  świata  oraz 
bombki. Tym razem możemy podziwiać bogatą kolekcję bombek 
  każda  inna,  wszystkie  przepiękne.  Ciekawostką  prezentowa
nych eksponatów jest to, iż wszystkie mają kształt jajek. Wszyst
kich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do GOKu.

Wystawa  Sebastiana  Wróblewskiego  obejmuje  wybrane 
dzieła  związane    z  tematyką  krajobrazów  Śródziemnomorskich 
(Grecja  kontynentalna,  wyspy  greckie,  Cypr  i  Sycylia  oraz 
Maroko),  odwiedzonych  przez  autora  w  trakcie  licznych 
podróży.

„Tajemnice  świętego Mikołaja”, w  przystępnej  dla  najmłod
szych  formie  teatru  kukiełkowego,  zostały  odkryte  7  grudnia 
2018  roku  w  Gminnym Ośrodku  Kultury  w  Rędzinach.  Dzieci 
z zapartym tchem śledziły akcję przedstawienia i żywo reagowa
ły na perypetie bohaterów. Pan Teatrzyk z ogromnym wdziękiem 
porwał publiczność w świat niezwykłych przygód Świętego Mi

Mikołajkowe spotkanie w rędzińskim ośrodku kultury

kołaja.  On  sam  przybył  i  po  spektaklu  obdarował milusińskich 
drobnymi, słodkimi upominkami.

Serdecznie dziękujemy pomocnikom Mikołaja, którymi były 
firmy:  CEMEX,  Hurtownia  FRUCTOP,  Market  JASKÓŁKA, 
SOLO KOLOS. (GOK)
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Lokalna  Grupa  Działania  „Razem  na  Wyżyny”,  swoim 
zasięgiem działania obejmująca m.in. teren naszej gminy, na 
grudzień zaplanowała ogłoszenie naboru wniosków w dwóch 
działaniach. Będą  one  już  oceniane według  zmienionych  za
sad. Wnioskodawcy mogą też liczyć na większe dofinansowa
nie

We wrześniu zarząd stowarzyszenia „Razem na Wyżyny” do
konał  zmian w procedurze oceny  i wyboru grantobiorców. Naj
ważniejsze z nich to:

*  zwiększenie  wyprzedzającego  finansowania  z  36,37% 
do 50% kosztów kwalifikowalnych grantu;

*  zniesienie  konieczności  założenia  wyodrębnionego  konta 
bankowego  do  wyprzedzającego  finansowania,  co  powodowało 
ponoszenie  dodatkowych  opłat  bankowych  przez  Grantobior
ców;

*  uszczegółowienie  informacji  o  załącznikach  składanych 
na etapie rozliczania grantów;

* zmiany w Umowie o powierzenie grantu

więcej  informacji:  https://razemnawyzyny.pl/zmianaproce
duryocenywyborugrantobiorcow/

W  grudniu  2018  r.  prowadzony  będzie  nabór  wniosków 

Zmiana procedury oceny i wyboru grantobiorców
w LGD „Razem na Wyżyny”

na wsparcie  dla  osób  fizycznych, mieszkańców  obszaru,  niebę
dących  rolnikami, którzy chcą założyć własną  firmę. Do wyko
rzystania  będzie  kwota  400  tys.  zł  i  wsparcie  dla  8  projektów. 
Kwota dofinansowania każdego projektu  to 50 000 zł https://ra
zemnawyzyny.pl/grudniuoglaszamykonkurszakladaniedzia
lalnoscigospodarczej/

31 grudnia rozpocznie się nabór wniosków w ramach projek
tu  grantowego  z  zakresu  tradycji,  historii  i  lokalnego  dziedzic
twa, który potrwa do 28 stycznia 2019 r. Środki mogą pozyskać 
organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne nie prowa
dzące  działalności  gospodarczej.  Zgodnie  z  założeniami  mini
mum 12 wnioskodawców otrzyma dofinansowanie na  realizację 
pomysłów w wysokości od 10 000 do 25 000 tyś zł. Koszty, któ
re  mogą  zostać  sfinansowane  z  przyznanej  pomocy,  stanowią 
szeroki  wachlarz  usług,  opłat  i  zakupów. Ograniczenie  dotyczy 
wysokości  łącznej  kwoty  na  zakup  sprzętów,  urządzeń,  przed
miotów, w szczególności środków trwałych – może stanowić ona 
maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty. Wartość całego zadania 
(projektu) musi obejmować również wkład własny wnioskodaw
cy  w  wysokości  minimum  5%  wnioskowanej  kwoty  grantu  – 
może być to nieodpłatna praca osób zaangażowanych w realiza
cję projektu.




