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KURIER RĘDZIŃSKI

Budowa  odcinka  autostrady  A1  w 
kierunku  Łodzi  to  w  rzeczywistości 
przebudowa  istniejącej  DK  1.  Drogi 
przebiegające  przez  naszą  gminę  będą 
więc  pełnić  funkcję  dróg  alternatyw
nych  dla  „jedynki”. Gmina  nie  zamie
rza dopuścić do ich zniszczenia, dlatego 
wnioskuje  o  wdrożenie  niezbędnych 
rozwiązań

Wzmożony  ruch  samochodowy,  a 
przede wszystkim ciężarowy, negatywnie 
wpłynie na stan nawierzchni zarówno DK 
91,  jak  i  dróg  powiatowych  oraz  gmin
nych na naszym terenie. Nie chodzi tylko 
o  okres  budowy  A1,  ponieważ  także  po 
oddaniu autostrady do użytku, nadal będą 
one trasami alternatywnymi. 

Ruch  ten  będzie  jeszcze  bardziej 
wzmożony  w  związku  z  budową  węzła 
autostradowego  w  Kościelcu.  Węzeł  bę
dzie  także obsługiwał uczestników  ruchu 
z gmin ościennych, takich jak: Kłomnice, 
Mstów,  Mykanów  i  Kruszyna.  Niestety 
nasze drogi – z uwagi na ich parametry i 
stan techniczny  nie są przygotowane do 
tak dużych obciążeń.

Konieczne  zaplecze  dla  wzmożonego 
ruchu

Jako  mieszkańcy  nie  możemy  pomi
nąć  tak  ważnej  kwestii,  jaką  jest  brak 
właściwego  zaplecza  dla  wzmożonego 
ruchu  i  spokojnie  oczekiwać  na  efekty 
przebudowy DK 1. Droga krajowa nr 91 
w wielu miejscach nie spełnia standardów 
drogi  krajowej  (nierówna  nawierzchnia, 
zapadnięte  krawężniki,  brak  chodników). 
Przejazd  „91”  już  obecnie  jest  niebez
pieczny  dla  pojazdów  i  pieszych.  A  po 
wybudowaniu  A1  to  zagrożenie  jeszcze 
znacznie wzrośnie.  Już dziś  ruch  jest  tak 
duży,  że bezpieczne korzystanie  z  dróg  i 
przejść dla pieszych jest bardzo utrudnio
ne. W związku z  faktem, że nie wszyscy 
kierowcy stosują się do przepisów drogo
wych, bardzo szybko może dojść do wy
padków m.in. z udziałem dzieci. A trzeba 
pamiętać, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują  się  budynki  szkół,  przedszkoli 
oraz inne obiekty użyteczności publicznej 
i obiekty sakralne. 

Nasz region jest szczególny, ponieważ 
znajduje  się  na  trasie  pielgrzymowania 
pątników do klasztoru jasnogórskiego. W 
okresie  pielgrzymkowym  ruch  drogowy 
jest  tu znacznie utrudniony,  a niebawem, 
w  związku  z  przebudową  DK  1,  może 

Walczmy o bezpieczeństwo i stan naszych dróg
być często całkowicie zablokowany.  

Na  chwilę  obecną  jakikolwiek  zator 
na  trasie  DK1,  który  zmusza  kierowców 
do  korzystania  z  objazdu  przez  naszą 
gminę,  wywołuje  falę  niezadowolenia  u 
lokalnej  społeczności.  Mieszkańcy  nie 
mogą  zgodnie  z  przepisami,  zachowując 
granicę  bezpieczeństwa,  płynnie  włączać 
się  do  ruchu  na  głównej  drodze,  będącej 
jedyną arterią, za pośrednictwem której są 
w stanie dojechać do zakładów pracy. 

Gmina  postuluje  o  konkretne  rozwią
zania

Wójt  gminy  Rędziny  Paweł Militow
ski  już  wielokrotnie  podejmował  rozmo
wy oraz składał pisma w  tej  sprawie, ale 
jak do tej pory wykonane zostały jedynie 
sygnalizacje  świetlne  w  miejscowości 
Rudniki  oraz  Rędziny,  a  to  niestety  za 
mało.  Ze  względu  na  bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz  innych użytkowników 
dróg przebiegających przez naszą gminę, 
zgłaszamy  następujące  postulaty,  z  proś
bą o pilne ich wykonanie: 

1.    Budowa  obwodnic  dla  Kościelca, 
Rudnik  i  Marianki  Rędzińskiej  poprzez 
budowę  czterech  ciągów  drogowych  o 
łącznej długości 11 km (załącznik mapa)

2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze 
nr DK – 91 w gminie Rędziny poprzez: 

 budowę chodników oraz ścieżek ro
werowych

  budowę  ronda  lub  sygnalizacji 
świetlnej  za  wiaduktem  w  Rudnikach 
przy  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową, 
czyli ul. Stalową

 uregulowanie zjazdów bramowych z 
nieruchomości przyległych do DK 91 

  uregulowanie  przystanków  autobu
sowych  oraz  budowa  brakujących  zatok 
autobusowych

  poprawa  bezpieczeństwa  na  skrzy
żowaniach  poprzez  przebudowę  m.in. 

skrzyżowania  DK  91  z  ul.  Bankową  w 
Rędzinach

3. Pokrycie w całości kosztów odtwo
rzenia dróg wyznaczonych  jako objazdo
we w czasie budowy A1 oraz ul. Nowej i 
Madalińskiej w Kościelcu.

Sąsiednie gminy też mają obawy

Budowa A1 w kierunku województwa 
łódzkiego  wiąże  się  również  z  utrudnie
niami na  terenie  sąsiednich gmin. Myka
nów  zmaga  się  z  nimi  już  od  czas 
rozpoczęcia budowy obwodnicy autostra
dowej  Częstochowy,  a  teraz  będzie  ich 
jeszcze  więcej.  Mieszkańcy  gminy  Kru
szyna obawiali się, że zostaną całkowicie 
odcięci, ponieważ w projekcie przebudo
wy  DK  1  na  A1  nie  przewidziano  wia
duktów  i  skrzyżowań  na  jej  terenie,  za 
pośrednictwem  których  kierowcy  mogli
by wjechać na autostradę i zjechać z niej. 
W  tej  kwestii  udało  się  na  szczęście  na
szym  samorządowcom wywalczyć  budo
wę  dodatkowej  drogi,  która  pobiegnie 
wzdłuż A1 od gminy Kruszyna po grani
ce Częstochowy. 

 Zostanie jednak wybudowana na sa
mym końcu, w oparciu o odrębne zezwo
lenia  na  realizację  inwestycji  drogowej 
(ZRID) –  informuje wójt gminy Rędziny 
Paweł Militowski.

Przez  teren  gminy  Kruszyna  oraz 
gminy  Kłomnice  również  przebiega  DK 
91, więc  i  tamtejsze władze obawiają  się 
skutków nadmiernego obciążenia ruchem 
w  czasie  budowy  autostrady. Wójt  Piotr 
Juszczyk  podkreśla,  że  już  od  wielu  lat 
gmina Kłomnice   podejmuje  starania do
tyczące przebudowy tej drogi. 

    Próbujemy  zwrócić  uwagę  admini
stracji centralnej na zaistniały problem tj. 
konieczność  przebudowy  drogi  DK  91 
oraz budowę obwodnicy Kłomnic. Gmina 
w roku 2009 własnym staraniem wykona
ła  prognozę  natężenia  ruchu  z  uwzględ
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19 lutego w Warszawie roku po raz 

kolejny  odbyło  się  spotkanie  komisji 

sejmowej w  sprawie  budowy  autostra

dy  A1  oraz  budowy  dróg  alternatyw

nych.  Nie  zabrakło  na  nim 

przedstawicieli naszej gminy

Gminę  Rędziny  reprezentowali:  wójt 

Paweł  Militowski,  przewodnicząca  rady 

gminy  Agnieszka  Bajor,  zastępca  prze

wodniczącej  rady  Szymon  Wiśniewski 

oraz radny gminny Piotr Kurowski. 

 W  imieniu mieszkańców po  raz ko

lejny zwróciłem się z prośbą o przychylne 

spojrzenie na problemy z jakimi będą bo

rykać  się  mieszkańcy  naszej  gminy  w 

czasie budowy autostrady, jak i po jej za

kończeniu  –  mówi  wójt.    Na  ręce  Pani 

Przedstawiciele gminy Rędziny na 
posiedzeniu komisji sejmowej

nieniem  zmiany  natężenia  ruchu  na  dro
dze  DK  91  w  przypadku  przebudowy 
drogi A1, która pokazuje 

w przejrzysty  sposób  zwiększenie  ru
chu na drodze w poszczególnych latach – 
mówi  Piotr  Juszczyk.    Ruch  będzie 
większy,  tego nie  da  się  uniknąć. Próbo
wano  nas  uspokoić,  że  ponad  8  tys.  po
jazdów  na  dobę  to  maksimum,  jakie 
zostanie  osiągnięte  na  DK  91.  Według 
naszych  szacunków  liczba  ta  może  być 
dwa  i  pół  razy większa,  co  niewątpliwie 
przyczyni  się  do  wyrządzenia  nieodwra
calnych szkód w budynkach zlokalizowa
nych  wzdłuż  drogi  oraz  stworzy 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 
Zasadnym  jest  również  wykonanie  po
miaru hałasu analiz akustycznych i podję
cie  działań  w  tym  temacie  –  wymienia 
wójt gminy Kłomnice.

„91” została sklasyfikowana jako dro
ga  główna  ruchu  przyspieszonego,  po
winna  więc  spełniać  określone  warunki 
techniczne  m.in.  w  zakresie  odległości 
pomiędzy  skrzyżowaniami,  minimalnej 
szerokość jezdni oraz poboczy. 

  Obecnie  istniejące  zagospodarowa
nie  terenów  przylegających  ul.  Często
chowskiej  nie  pozwala  na  osiągnięcie 
parametrów pasa drogowego do szeroko
ści  określonych  w  przepisach,  ponadto 
brak jest ciągów pieszo – rowerowych na 
całej długości DK 91, elementów bezpie
czeństwa  ruchu  drogowego  oraz  właści
wie  przygotowanych  skrzyżowań.  Droga 
wymaga  kompleksowej  przebudowy,  w 
szczególności  uregulowania  kwestii  ru
chu  pieszorowerowego,  komunikacji 
zbiorowej (budowa zatok autobusowych), 
przebudowy  nawierzchni  wraz  ze  skrzy
żowaniami  i  rondami  –  wylicza  Piotr 
Juszczyk.

poseł  Anny 

Milczanow

skiej  prze

wodniczącej 

tej  komisji 

oraz  jej  za

stępczyni  Pani 

poseł  Lidii 

Burzyńskiej, 

zostały  złożo

ne  prośby  o 

wsparcie  na

szej  gminy 

oraz  złożenie 

interpelacji 

sejmowej  w 

sprawie  wy

odrębnienia  z 

budżetu  państwa  wystarczających  środ

ków  na  budowę  obwodnic  Kościelca  i 

Rudniki  łącznie 11 km dróg poprawiają

cych  bezpieczeństwo  w  naszej  gminie  – 

podkreśla Paweł Militowski. 

Nowe  drogi  mają  służyć  nie  tylko 

mieszkańcom  gminy  Rędziny,  ale  rów

nież  gmin  sąsiednich:  Kłomnice,  Myka

nów,  Mstów  oraz  mieszkańcom 

Częstochowy.

 Liczę, że słowa, które padły na  tym 

spotkaniu, że należy wierzyć w rozwiąza

nie  tej  trudnej  sytuacji  wzmocnią  nas  i 

dadzą siłę na oczekiwanie wsparcia i zro

zumienie problemu w najbliższym czasie 

– zwraca uwagę wójt. (red.)

Delegacja z naszej gminy w Sejmie RP.
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towane będą bramki, dzięki czemu można 
będzie  rozgrywać  tu  mecze  piłki  nożnej 
plażowej (beach soccer).

 Cieszymy się,  że udało nam się po
zyskać kolejne środki unijne, 
dzięki  którym  powstanie 
obiekt,  z  którego będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkań
cy  naszej  gminy  –  podkreśla 
społeczność  ZSP  w  Rudni
kach.

Zakończenie prac przewi
dziane  jest  na  czerwiec  tego 
roku. Już w najbliższe waka
cje  będzie  więc  można  roz
grywać  tu  pierwsze  mecze. 
(PW, ZSP Rudniki)

www.redziny.pl

Na naszą prośbę Generalna Dyrek
cja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Od
dział  w  Katowicach  przekazała 
szczegóły  dotyczące  harmonogramu 
prac  i  utrudnień w  ruchu podczas  bu
dowy autostrady A1 między Częstocho
wą i granicą z województwem łódzkim

Marek Prusak z GDDKiA poinformo
wał w połowie marca, że dyrekcja jest na 
etapie  procedur  formalnoadministracyj
nych, w tym uzgadniania projektów tym
czasowej organizacji ruchu. Terminy oraz 
sposób prowadzenia organizacji  ruchu  są 
więc  w  fazie  uzgodnień  i  mogą  ulec 
zmianie.

 Harmonogram, który przedstawiamy 
jest bardzo orientacyjny. Już w trakcie ro
bót  terminy  mogą  ulec  zmianie  z  uwagi 
na  warunki  pogodowe,  ale  też  np.  jeśli 
okaże  się,  że  trzeba  wykonać  wcześniej 
nieplanowane  prace  –  podkreślił  Marek 
Prusak,  starszy  specjalista  ds.  komunika
cji  społecznej  w  śląskim  oddziale  GDD
KiA. 

Na kwiecień  inwestor  zaplanował  za
mknięcie  jezdni  zachodniej DK 1 od km 
411+640,00 do km 416+350 i przełożenie 
ruchu  na  jezdnię  wschodnią  w  układzie 
pasów 2 +1 (dwa pasy ruchu w kierunku 
Łodzi  oraz  jeden  pas  ruchu  w  kierunku 
Katowic).

  W  maju  zaplanowano  zamknięcie 
jezdni wschodniej DK  1    na  odcinku  od 
km 399+742.51 do km 406+000 i przeło
żenie ruchu na jezdnię zachodnią w ukła

W  zeszłym  roku  Stowarzyszeniu 
Rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkol
nego w Rudnikach udało się we współ
pracy  z  gminą  pozyskać  na 
ten  cel  dotację  grantową 
ze  środków  unijnych 
na kwotę 25 tys. zł

Środki  pochodzą  z  puli 
przeznaczonej  na  budowę  in
nowacyjnej  infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. Dzię
ki  nim  na  terenie  Zespołu 
Szkolno  –  Przedszkolnego  w 
Rudnikach   w miejscu  zanie
dbanego  i  niewykorzystywa

Przebudowa DK 1 na A1. Harmonogram prac
dzie  pasów  2+1  (dwa  pasy  ruchu w  kie
runku  Katowic  oraz  jeden  pas  ruchu  w 
kierunku  Łodzi)  oraz  zamknięcie  jezdni 
zachodniej  DK  1  na  odcinku  od  km 
406+000  do  km  411+640  i  przełożenie 
ruchu  na  jezdnię  wschodnią  w  układzie 
pasów  2+1  (dwa  pasy  ruchu w  kierunku 
Łodzi  oraz  jeden  pas  ruchu  w  kierunku 
Katowic) – poinformował Marek Prusak. 
  Po  zakończeniu  robót  na  przebudowa
nych odcinkach drogi    pod koniec  2020 
roku  dla odcinka od km 399+742,51 do 
km 411+640 i od km 411+640,00 do km 
416+350 zostanie zmieniona tymczasowa 
organizacja ruchu polegająca na zamknię
ciu jezdni, po których odbywał się ruch – 
dodał.

Na  wszystkich  wskazanych  etapach 
przeciwne  kierunki  ruchu  oddzielone  zo
staną  barierą  ochronną  separującą.  Rów
nież  na  skraju  jezdni,  po  stronie 
prowadzenia robót, zastosowane będą ba
riery  zabezpieczające  i  oddzielające  pro
wadzone  prace  od  ruchu  na  jezdni 
głównej.  Utrzymane  zostanie  funkcjono
wanie  trzech  skrzyżowań  w  poziomie 
jezdni  DK  1  z  drogami  powiatowymi: 
DP1006S (Wikłów  Lgota Mała   Anto
nów)  dla  relacji  wschód  –  zachód, 
DP1025S  (Kuźnica Kiedrzyńska   Koka
wa    Mykanów  Borowno    Kruszyna   
Jacków  Widzów) dla relacji zachód oraz 
DP1059S  (MykanówDK1Kościelec
Rudniki)  dla  relacji  wschód    zachód  z 
wyłączeniem  prawoskrętu  na  Mykanów. 
Wszystkie przejazdy gospodarcze pod ist

W Rudnikach będzie boisko za unijne

niejącą drogą krajową zostaną  zamknięte 
na  czas  budowy  nowoprojektowanych 
obiektów w tej samej lokalizacji. 

 Na  terenie  gminy Kruszyna  obiekty 
WA341 i WA342 realizowane będą na
przemiennie  celem  zapewnienia  co  naj
mniej  jednego  przejazdu  pod  DK  1. 
Wszystkie  obiekty  zaprojektowane  pod 
autostradą  realizowane  będą  połówkowo 
tj.  prace  prowadzone  będą  na  nitce  za
mkniętej  dla  ruchu  zgodnie  z  opisanymi 
powyżej  etapami. Obiekty  zaprojektowa
ne nad autostradą oraz obiekt WA339 re
alizowane  będą  w  całości,  bez  podziału 
na poszczególne nitki – podał starszy spe
cjalista ds. komunikacji społecznej w ślą
skim oddziale GDDKiA. 

Dyrekcja  zaznaczyła  także,  że  wyko
nawca  jest w  trakcie  uzgodnień  dotyczą
cych  możliwości  wykonywania  tego 
ostatniego  obiektu  połówkowo  i  popro
wadzenia  ruchu  w  relacji  wschód    za
chód  (Wikłów  –  Łęg)  z wykorzystaniem 
drogi  gminnej  oraz  istniejącego  skrzyżo
wania (w rejonie stacji Orlen). 

Budowa  autostrady między  obwodni
cą  Częstochowy  a  Tuszynem  prawdopo
dobnie  potrwa  do  2022  roku.  Na  terenie 
województwa  śląskiego  do  przebudowy 
w  ramach  tej  inwestycji  jest  odcinek  ok. 
17  km.  Dalszy  na  północ,  liczący  sobie 
ponad  60  km,  wykonywany  jest  już  na 
zlecenie  łódzkiego  oddziału  GDDKiA 
przez  wykonawców  wyłonionych  w  od
rębnych przetargach. (PW, GDDKiA)

nego kortu do  tenisa ziemnego    już nie
bawem  powstanie  boisko  do  siatkówki 
plażowej.  Dodatkowo  na  boisku  zamon

Budowa ma się zakończyć w czerwcu.
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Projekt  budżetu  przedstawił  wójt 
Paweł  Militowski,  ale  zatwierdzili  go 
już  gminni  radni.  Najważniejszym  za
daniem  zaplanowanym  na  2019  roku 
jest  budowa  docelowej  oczyszczalni 
ścieków w Karolinie

Gmina  kontynuuje  politykę  skutecz
nego  aplikowania  o  środki  zewnętrzne, 
dlatego kluczowe inwestycje w 2019 roku 
realizowane będą przy  znacznym udziale 
pomocy  finansowej,  pozyskanej  z  róż
nych  źródeł.  Najważniejszym  i  najbar
dziej  kosztownym  zadaniem,  którego 
realizację  władze  gminy  rozbiły  na  dwa 
lata,  jest budowa docelowej oczyszczalni 
ścieków  o  przepustowości  2000  m3  na 
dobę.  Roboty  budowlane  już  się  rozpo
częły.  Większość  kosztów  pokryje  w 
znacznej  części  umarzalna  pożyczka,  za
ciągnięta  w  Wojewódzkim  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wod
nej w Katowicach. Jak wielokrotnie pod
kreślał  wójt  Paweł  Militowski, 
rozbudowa  oczyszczalni  jest  konieczna 
dla  podłączenia  kolejnych  odcinków  ka
nalizacji sanitarnej. A powstaną one rów
nież w 2019 roku. Mowa m.in. o budowie 
kanalizacji  sanitarnej na ul. Leśnej  i Sta

Władze  gminy  Rędziny  dużą  wagę 
przykładają do kwestii  bezpieczeństwa 
swoich  mieszkańców.  Zależy  im  więc, 
żeby  i  policjanci,  którzy  również  o  to 
bezpieczeństwo  dbają,  byli  jak  najle
piej wyposażeni. Dzięki środkom finan
sowym  m.in.  z  rędzińskiego  budżetu, 
komisariat w Kłomnicach otrzymał no
wy oznakowany radiowóz

W styczniu w Komisariacie Policji w 
Kłomnicach odbyło się uroczyste przeka
zanie  radiowozu.  To  hyundai  I20,  który 
trafił do dzielnicowych, każdego dnia pa
trolujących podległe sobie rejony służbo
we.  Zakup  samochodu  sfinalizowano  ze 
środków budżetowych  policji  oraz  gmin: 
Rędziny,  Kłomnice,  Mstów  i  Mykanów. 
Wójt naszej gminy Paweł Militowski, po
dobnie  jak  wójtowie  pozostałych  trzech 
wspomnianych  gmin,  uczestniczyli  w 
uroczystości  przekazania  pojazdu.  Z  ich 
rąk  szef  kłomnickich  policjantów  kom. 

Budżet gminy na 2019 rok

Samorządy pomagają policji

Uroczyste przekazanie radiowozu.

lowej w Rudnikach. Gmina ma już pewne 
dofinansowanie  z  Unii  Europejskiej, 
przyznane na ten cel w ramach Regional
nego  Programu  Operacyjnego  na  lata 
2014    2020.  Powstanie  sieć  o  długości 
blisko 2 700 m i 87 przyłączy. 

  Budowa  oczyszczalni  trwać  będzie 
aż do przyszłego roku. Jej ukończenie jest 
bardzo  ważne.   W  tej  sytuacji,  rozsądne 
podejście  nakazuje  wstrzemięźliwość  w 
rozpoczynaniu  innych  inwestycji  do  cza
su  zakończenia  oczyszczalni  –  podkreśla 
wójt  Paweł Militowski.   Warto  podkre
ślić, że chociaż to tylko jedna inwestycja, 
to posłuży całej gminie. Nie każdy ją zo
baczy  osobiście,  ale  z  czasem  każdy  z 
niej będzie korzystał. Nie każdy ją doceni 
i  zauważy,    jak  np.  budowę  chodnika,   
drogi  ,  oświetlenia  czy placu zabaw. Ale 
bez tej kosztownej  inwestycji nie będzie
my mogli mówić także o dalszej rozbudo
wie dróg – zwraca uwagę. 

Pod  koniec  2017  roku  gmina  realizo
wała duży projekt unijny, w  ramach któ
rego  w  każdym  sołectwie  kilkadziesiąt 
starych  opraw oświetlenia  ulicznego wy
mieniła na energooszczędne oprawy typu 
LED (w sumie 215). W najbliższych mie

siącach  realizować  będzie  jego  kontynu
ację.  Zaplanowano  wymianę  229  opraw, 
dzięki  czemu  na  naszych  ulicach  będzie 
jaśniej,  a  koszty utrzymania będą niższe. 
LEDy pojawią się na ulicach: Wolności, 
Madalińskiej  w  Kościelcu  i  Madalinie, 
Stalowej, Wojska Polskiego i Mstowskiej 
w  Rudnikach,  Szkolnej,  Polnej,  Rędziń
skiej, Nowej, Działkowiczów, Mickiewi
cza  i  Broniewskiego  w  Rędzinach  oraz 
Kieleckiej w Koninie. 

Ponadto  w  2019  roku  ukończona  zo
stanie  budowa  nowego  garażu  dla  OSP 
Konin  oraz  kontynuowane  będą    inne 
projekty unijne, na które urząd i podlega
jące  mu  placówki  oświatowe  pozyskały 
dofinansowania:  „Kompetencje  przyszło
ści”,  „Przedszkole  marzeń”,  „Nowy  wy
miar edukacji” i „Erasmus”. 

W planie na  ten  rok  jest opracowanie 
dokumentacji  projektowej  przebudowy, 
rozbudowy  i  adaptacji  budynku  byłego 
przedszkola przy ul. Wolności 126 w Rę
dzinach  pod  Centrum  Usług  Społeczno
ściowych.  Realizowane  będą  też 
wszystkie  zadania,  które  mieszkańcy 
wskazali podczas wrześniowych zebrań w 
ramach funduszu sołeckiego (informowa
liśmy o nich na bieżąco). (PW)

Przemysław  Mazurkiewicz  i  kierownik 
dzielnicowych  asp.  szt.  Radosław  Kot 
odebrali  kluczyki  do  nowego  radiowozu. 

Komendant  komisariatu  podziękował  za 
zrozumienie potrzeb policji oraz wsparcie 
w doposażeniu w nowe środki transportu. 
Nasz gmina udzieliła go już po raz kolej
ny. (PW)
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Urząd  Stanu  Cywilnego  i 
Referat  Obywatelski  w  Urzę
dzie  Gminy  Rędziny  podsu
mowały  2018  rok.    W 
porównaniu  z  2017  wzrosła 
liczba mieszkańców

Liczba  mieszkańców  gminy 
na  dzień  31  grudnia  2018  roku 
wyniosła  9  826  osób.  Przewagę 
miały  kobiety  –  5  046,  podczas 
gdy  mężczyzn  było  4  780. 
Ogólna  liczba  w  stosunku  do 
2017  roku  nieznacznie  wzrosła 
(było 9 819 osób). 

W  ciągu  minionych  12  mie
sięcy  zmarło  104  mieszkańców 
gminy,  urodziło  się  natomiast 
80 nowych. Rok wcześniej było 
wprawdzie  nieco  więcej  uro
dzeń  –  86,  ale  i  sporo  więcej 
zgonów – 127. 

46 małżeństw zostało zawar
tych  w  USC  Rędziny  w  2018 
roku.  Okrągłe  rocznice    długo
letniego  pożycia  małżeńskiego 
obchodziło  natomiast  115  par: 
45 par – 40lecie, 37 – 45lecie, 
23 – 50lecie (tzw. Złote Gody), 
11  –  55lecie,  7  –  60lecie  oraz 
po  jednej  parze  65  i  70lecie. 
(PW)

Liczba  mieszkańców  gminy 
Rędziny  na  dzień  31  grudnia w 
podziale na miejscowości:

Rędziny – 4 777 osób

Kościelec – 1 746

Rudniki – 1 579 

Konin – 951

Marianka Rędzińska – 524

Karolina – 186

Madalin  63

Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął 
przetarg nieograniczony na wykonanie 
słupowej stacji transformatorowej oraz 
linii  kablowych  zasilania  elektroener
getycznego docelowej oczyszczalni ście
ków  w  Karolinie,  która  zostanie 
oddana do użytku w 2020 roku

Jesienią  informowaliśmy  o  rozstrzy
gnięciu  przetargu  na  budowę  nowego 
obiektu  oczyszczalni  ścieków,  który  bę
dzie miał przepustowość 2000 m3 na do
bę  i  będzie  w  stanie  oczyścić  ścieki  z 
całej  gminnej  sieci  (już  istniejących  od
cinków plus wszystkich  pozostałych  pla
nowanych do wybudowania). Wójt Paweł 
Militowski  zwrócił  wówczas  uwagę,  że 
 aby  planowana  instalacja  mogła  działać 
w  pełnym  wymiarze,  gmina  musi  także 
ponieść koszt  zapewnienia  jej  odpowied
niego źródła zasilania. W związku z  tym 
jeszcze przed świętami Bożego Narodze
nia urząd gminy ogłosił przetarg nieogra
niczony. Przedmiotem postępowania było 
wyłonienie wykonawcy budowy słupowej 
stacji  transformatorowej  15/0,4  kV  oraz 
linii kablowych 15 kV i 1kV w celu zasi
lania elektroenergetycznego mechaniczno 
  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  w 
Karolinie. Najkorzystniejszą ofertę złoży
ła  firma  P.P.H.  „Komobex  –  Inel”  sp.  z 
o.o.  z Częstochowy,  która  zadeklarowała 
wykonanie zasilania kosztem nieco ponad 
257,1  tys.  zł.  Na  realizację  zamówienia 
ma czas do 10 maja.

Jesienią  urząd  gminy  rozstrzygnął 
przetarg  i  podpisał  umowę  na  budowę 

Statystyczne 
podsumowanie 
2018 roku

w naszej gminie

Niezbędne zasilanie dla docelowej 
oczyszczalni ścieków

Budowa oczyszczalni pochłonie
ponad 15 mln zł.

 Docelowy obiekt, który powstaje obok dotychczasowego, ma być gotowy w marcu 2020.

oczyszczalni  z  konsorcjum  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).  Wspo
mniane konsorcjum zadeklarowało wyko
nanie  prac  za  15  682  500  zł.  Termin 
realizacji  to  30  marca  2020  roku.  Prace 
już  trwają.  Inwestycja  zostanie  zrealizo
wana  m.in.  dzięki  pożyczce  zaciągniętej 
przez  gminę  w Wojewódzkim  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wod
nej w Katowicach. 

–  Jest  to  pożyczka  w  dużej  części 
umarzalna,  więc  po  zakończeniu  prac 
nie będziemy musieli zwracać całej przy
znanej kwoty – podkreślił wójt Paweł Mi
litowski.  –  Pożyczka  z  WFOŚiGW 
to  najkorzystniejsze  dla  naszej  gminy 
rozwiązanie,  ponieważ  nie  ma  obecnie 
możliwości pozyskania środków unijnych 
lub  dofinansowań  z  innych  źródeł  na  re
alizację tego rodzaju inwestycji – zwrócił 
uwagę. (PW)
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dował  siostrzeniec  żony  kapitana  Jerzy 
Mucha.  Poświęcono  ją  9  listopada  2002 
roku. 

Przed wybuchem  II  wojny  światowej 
Stanisław  Wizner  miał  stopień  kapitana 
rezerwy wojska polskiego,  przeszkolone
go do działań dywersyjnych na wypadek 
wojny. Był współzałożycielem Organiza
cji  Orła  Białego  w  Częstochowie  i  do
wódcą oddziału bojowego  tej  organizacji 
„Odwet”, a następnie oficerem ds. uzbro
jenia  Polskiego  Związku  Wolności  w 
Częstochowie. Kiedy w Rędzinach zakła
dał kolejną placówkę PZW, natknął się na 
patrol składający się z  trzech żandarmów 
z  niemieckiej  placówki  w  Chorzenicach. 
Pokonał  ich,  ale  niestety  poślizgnął  się  i 
został bestialsko zamordowany. (PW)

Wiznera”. 

 W związku z 100. rocznicą odzyska
nia  niepodległości,  chcielibyśmy poprzez 
założenie  karty  ewidencyjnej  uczcić  bo
haterskie  czyny  Kapitana  Wiznera  dla 
spraw  niepodległości,  zarówno  te  doko
nywane na terenie naszej gminy, jak rów
nież  m.in.  w  wojnie  1920  roku  i  II 
Powstaniu  Śląskim  –  przytoczył  wójt  w 
piśmie do urzędu wojewódzkiego.

Niedawno  przyszła  z  Katowic  odpo
wiedź. Pozytywna! Wydział  Spraw Oby
watelskich  i  Cudzoziemców  UW 
poinformował,  że  w  spisie  cmentarzy  i 
grobów wojennych województwa śląskie
go ujęto grób wojenny Stanisława Wizne
ra  pseudonim  „Huragan”,  który  zginął 
bohatersko w Rędzinach podczas walki z 
niemieckimi żandarmami. 

Zakładał  w  Rędzinach  placówkę 
PZW

Grób  powstał  w  marcu  1942  roku  i 
znajduje się na cmentarzu przy parafii św. 
Otylii w Rędzinach. Ramę betonową wy
konało  w  latach  70tych  koło  Związku 
Bojowników  o  Wolność  i  Demokrację, 
staraniem ówczesnego prezesa Piotra Ko
cha.  Głowicę  granitową  natomiast  ufun

www.redziny.pl

Staraniem Urzędu Gminy Rędziny, 
znajdujący  się  na  cmentarzu  parafial
nym w Rędzinach grób kpt. Stanisława 
Wiznera  został  przez  Urząd  Woje
wódzki w Katowicach wpisany do ewi
dencji  miejsc  pamięci  województwa 
śląskiego

Jesienią urząd skierował w tej sprawie 
pismo do wojewody śląskiego. Podkreślił 
w  nim,  że  grób  spełnia  kryteria  wymie
nione w ustawie z 28 marca 1933 roku o 
grobach  i  cmentarzach  wojennych  dla 
umieszczenia  go  we  wspomnianej  ewi
dencji. 

  Nadmieniam,  że  grób  ten  od  wielu 
lat,  z  inspiracji  kolejnych  władz  gminy, 
podobnie  jak  inne  groby  historyczne  i 
miejsca pamięci,  znajduje  się pod opieką 
kolejnych  pokoleń  naszej  młodzieży 
szkolnej  i  organizacji  kombatanckich 
działających  na  terenie  gminy  –  zwrócił 
uwagę wójt Paweł Militowski.

Został partonem rędzińskiej ulicy

Lokalne władze  uczciły  pamięć  kapi
tana m.in. uchwałą nr XXX 38/2006 z 26 
października  2006  roku,  w  której  Rada 
Gminy Rędziny nadała drodze gminnej w 
Rędzinach  nazwę  „ul.  kpt.  Stanisława 

Władze  gminy,  kierownictwo Gminnego Zakładu Komu
nikacji  oraz  kierowcy  doszli  w  styczniu  do  porozumienia w 
sprawie podwyżek płac dla tych ostatnich. Oznacza to koniec 
sporu zbiorowego, który trwał kilka miesięcy

Kierowcy GZK  alarmowali,  że  zarabiają  zbyt mało, więc w 
lipcu  rozpoczął  się  spór  zbiorowy,  który  na  szczęście  nie  miał 
żadnego wpływu na funkcjonowanie gminnej komunikacji auto
busowej. Spór  toczył się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Najpierw strony uczestniczyły więc w rokowaniach, a następnie 
w  mediacjach  z  udziałem mediatorów  sądowych. Mediacje  za
kończyły się zawarciem porozumienia. Wójt Paweł Militowski i 
radni  gminni  okazali  kierowcom  wyrozumiałość,  zgadzając  się 
na podwyżki płac – w  takiej wysokości, na  jaką gminę  i zakład 
stać. 

Niestety  konieczne  okazały  się  również  podwyżki  cen  bile
tów za przejazd autobusami GZK. Kierownik zakładu podkreśla 
jednak,  że  tylko  częściowo  wynikają  one  z  podwyższenia  płac 
kierowcom.

 Są przede wszystkim wynikiem ogólnego wzrostu kosztów 
utrzymania  m.in.  zakupu  paliwa,  ubezpieczenia  czy  ochrony 
mienia – wyjaśnia Adam Wolski,  kierownik GZK.   Ceny bile

Grób kpt. Wiznera wpisany do ewidencji miejsc pamięci

Jest porozumienie. Spór zbiorowy w GZK zażegnany

Grób Stanisława Wiznera na 
cmentarzu w Rędzinach.

tów  musieliśmy  podnieść  o  10  proc.,  czyli  odpowiednio  o  10
40  groszy w  przypadku  biletów  jednorazowych  oraz  o  6–10  zł 
w przypadku biletów miesięcznych.  Jest  to  jednak nadal bardzo 
atrakcyjna oferta przewozowa na terenie naszej gminy, tym bar
dziej, że sytuacja w publicznym transporcie zbiorowym w wielu 
gminach nam bliższych  i dalszych, napotyka na wiele  trudności 
  – dodaje.

Ponadto  przesunięciu  uległ  wiek  uprawniający  pasażerów 
do bezpłatnych przejazdów  z 70 na 75 lat. (PW)
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Oczywiście inwestorem jest gmi
na Rędziny, ale prace budowlane fi
zycznie zrealizuje firma wybrana w 
przetargu  nieograniczonym.  Postę
powanie  przetargowe  zostało  już 
zakończone. Część kosztów pokryje 
unijne  dofinansowanie  pozyskane 
przez urząd

Jak  informowaliśmy  kilka miesię
cy temu, projekt pod nazwą „Budowa 
kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłą
czami  do  posesji  w  Rudnikach, 
ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na 
liście  wniosków  wybranych  do  dofi
nansowania  na  inwestycje  z  zakresu 
gospodarki  wodno  –  ściekowej.  Do
kładnie  rzecz biorąc  unijne  pieniądze 
gmina  Rędziny  pozyskała  w  ramach 
poddziałania  5.1.2. Gospodarka wod
no – ściekowa Regionalny Inwestycje 
Terytorialne  Subregionu  Północnego 
Regionalnego  Programu  Operacyjne
go  Województwa  Śląskiego  na  lata 
2014 – 2020. 

To jedno z najważniejszych zadań, 
zaplanowanych  w  tegorocznym  bu
dżecie gminnym, zostanie zrealizowa
ne w całości w 2019 roku. 

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Rę

dziny  istnieje  możliwość  otrzymania 

dotacji  z  tytułu  przyłączania    posesji 

do   nowo wybudowanej  sieci kanaliza

cyjnej  w  Mariance  Rędzińskiej 

oraz ul. Wodnica  i Willowej w Rudni

kach

Maksymalna wysokość dotacji to 70% 

poniesionych kosztów z tytułu wykonania 

przyłącza  do  poszczególnych  posesji, 

lecz  nie więcej  niż  1.000  zł. Warunkiem 

otrzymania dotacji jest: złożenie wniosku 

w UG Rędziny, podpisanie umowy dota

cji  zgłoszenia  zamiaru wykonania  podłą

czenia  instalacji  wewnętrznej  posesji 

do  kanalizacji  sanitarnej  –  do  Przedsię

biorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji 

w  Częstochowie  oraz  po  zrealizowaniu 

Kto wybuduje kanalizację na ul. Stalowej 
i Leśnej w Rudnikach?

Można ubiegać się o dotację do przyłączy kanalizacyjnych
inwestycji złożenie do UG Rędziny wnio

sku  o  rozliczenie  zadania.  Do  wniosku 

trzeba  dołączyć  następujące  dokumenty: 

faktury  i  rachunki  potwierdzające  ponie

sione  wydatki  na  wykonanie  przyłącza 

do  kanalizacji  sanitarnej  (w  przypadku 

płatności  przelewem  bankowym  –  po

twierdzenie  przelewu),  umowę  o  odpro

wadzanie  ścieków,  protokół  odbioru 

przyłącza  przez  przedsiębiorstwo  wodo

ciągowo kanalizacyjne  (w przypadku do

ręczenia  kserokopii  dokumentów  należy 

przedłożyć oryginały

w  celu  uwierzytelnienia).  Na  podsta

wie  złożonych  dokumentów  zostanie 

ustalona wysokość dotacji do przekazania 

wnioskodawcy.

  Dotacja  zostanie  przekazania 

na  konto  wnioskodawcy  w  terminie 

14  dni  od  daty  rozliczenia  dotacji,  za

twierdzonej  przez Wójta Gminy Rędziny 

lub  poprzez  wypłatę  w  kasie  Urzędu 

Gminy  Rędziny  przy  ul.  Wolności  87  – 

informuje Urząd Gminy Rędziny.

Prace  przy  budowie  kanalizacji  sani

tarnej  na  ulicach:  Połanieckiej,  Srebrnej, 

Prostej  i Kwiatowej w Mariance Rędziń

skiej oraz Wodnica  i Willowej w Rudni

kach, rozpoczęły się jesienią 2017 roku, a 

zakończyły latem 2018. Urząd gminy po

zyskał  na  ten  cel  ponad  3 mln  zł  unijnej 

dotacji.  Zakres  prac,  wykonywanych 

przez  firmę  Insbud  z  Tarnowa,  objął 

m.in. budowę kanału sanitarnego grawita

cyjnego  o  długości  prawie  6  km 

oraz 288 przyłączy. (PW)

16  stycznia  urząd  gminy  ogłosił 
przetarg  nieograniczony,  którego  ce
lem  było  wyłonienie  wykonawcy 
prac. Zwycięzcą przetargu została fir
ma  Z.T.H.U.  Stanisław  Krupiński  z 
Wrzosowej,  która  złożyła  najkorzyst
niejszą  dla  gminy  ofertę,  opiewającą 
na  kwotę  ok.  2  mln  i  886  tys.  zł. 
Urząd wyznaczył  termin  zakończenia 
prac  na  30  listopada,  ale wykonawca 
deklaruje,  żeby  zrobi  to  do  11  paź

dziernika.

W  granicach  pasa  drogowego 
na ul. Leśnej i Stalowej powstanie po
nad 3200 m kanalizacji. Zaplanowano 
527  m  przyłączy  kanalizacyjnych, 
1050 m kanalizacji sanitarnej tłocznej 
oraz 1632,80 m kanalizacji  sanitarnej 
grawitacyjnej.  Wybudowane  zostaną 
również  m.in.:  kompletna  przepom
pownia  ścieków,  przyłącze  energe
tyczne  oraz  wykonany  przecisk  pod 
Drogą  Krajową  nr  91.  Zakres  prac 
obejmuje  też odtworzenie nawierzch
ni asfaltowej.  (PW)
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W  lutym  komisja  zakończyła  opiniowanie  ofert  zgłoszo
nych do konkursu na wsparcie  realizacji  zadań publicznych 
gminy z zakresu „Upowszechnianie kultury  fizycznej  i  spor
tu”. Do podziału było tym razem 250 tys. zł – 28 tys. zł więcej 
niż przed rokiem

Największą  kwotę  –  podobnie  jak  w  poprzednich  latach   
 wójt Paweł Militowski przyznał Ludowemu Klubowi Sportowe
mu  „Lotnik”  Kościelec  –  110  tys.  zł.  Oferta  „Lotnika”  została 
najwyżej  oceniona  ze  wszystkich,  które  wpłynęły  do  Urzędu 
Gminy  Rędziny.  Gminny Klub  Sportowy  „Unia”  Rędziny  uzy
skał  tylko pięć punktów konkursowych mniej  i otrzymał 90 tys. 
zł. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  „Speedway” Rędziny 
przyznano 25 tys. zł, natomiast Stowarzyszeniu Rodzin i Przyja
ciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” 10 tys. zł. Dwa tysią
ce  mniej  (czyli  8  tys.  zł)  otrzymał  Klub  Sportowy  „Corona” 

Od  października  w  Zespołach 
Szkolno  Przedszkolnych w Kościelcu i 
Rudnikach  realizowany  jest  projekt 
unijny  polegający  m.in.  na  rozwijaniu 
kreatywności uczniów oraz mający po
prawić  efekty kształcenia. Urząd Gmi
ny  Rędziny  pozyskał  na  ten  cel  blisko 
300 tys. zł dofinansowania z UE

Projekt  nosi  nazwę  „Nowy  Wymiar 
Edukacji”. W ubiegłym roku Urząd Gmi
ny Rędziny pozyskał ponad 297 tys. zł na 
jego  realizację,  która  potrwa  do  końca 
sierpnia  2019  roku  (we  współpracy 
z  partnerem  –  firmą  „Future”). W  sumie 
19  nauczycieli  z  placówek w Rudnikach 
i  Kościelcu  przechodzi  specjalne  szkole
nia  doskonalące.  Dla  uczniów  przygoto
wano  natomiast  pakiet  zajęć 
dodatkowych,  który  umożliwią  im  naby
cie  umiejętności  przydatnych  na  rynku 
pracy. Bierze w nich udział ok. 250 dzie
ci.

 Dwie godziny w tygodniu uczniowie 
eksperymentują,  przeprowadzają  do
świadczenia,  uczą  się  logicznego  myśle
nia,  prezentują  efekty  swojej  pracy, 
poprzez  zabawę  zdobywają  wiedzę. 
Uczniowie  zostali wyposażeni w  zeszyty 
ćwiczeń, karty pracy, a baza dydaktyczna 
szkoły  wzbogaciła  się  o  nowe  pomoce: 
tablicę  interaktywną,  mikroskopy,  od
czynniki  I  materiały  niezbędne  do  prze
prowadzania  doświadczeń.  Zajęcia 
przeprowadzane  w  ramach  projektu  to 

Pieniądze gminne dla klubów sportowych na 2019 rok

Nowy wymiar edukacji w Kościelcu i Rudnikach

W zajęciach w ramach projektu bierze udział łącznie ok. 250 dzieci.

Rudniki w zakresie piłki siatkowej, a trzy tysiące mniej (czyli 7 
tys. zł) – Stowarzyszenie Rozwoju Szkolno – Przedszkolnego w 
Rudnikach.  Niestety  z  przyczyny merytorycznych  komisja  mu
siała odrzucić ofertę „Corony” w zakresie tenisa stołowego. 

W 2018 roku na „Upowszechnianie kultury fizycznej  i spor
tu” gmina wygospodarowała 222 tys. zł. Największą kwotę z do
stępnej wówczas  puli  –  101  tys.  zł  – wójt  przyznał Ludowemu 
Klubowi  Sportowemu  „Lotnik”  Kościelec.  Nieco  mniej,  bo 
86  tys.  zł  otrzymał  Gminny  Klub  Sportowy  „Unia”  Rędziny. 
Stowarzyszeniu  Rodzin  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych 
„Dar  Serca”  przyznano  10  tys.  zł,  Stowarzyszeniu  Rozwoju 
Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach  i Uczniowskiemu Klu
bowi Sportowemu „Speedway Rędziny” po 5 tys. zł, a KS „Co
ronie”  Rudniki  15  tys.  zł.  W  przypadku  tego  ostatniego  klubu 
po 7,5 tys. zł poszło na tenis stołowy i siatkówkę.

szansa  na  rozwój  kompetencji  naszych 
uczniów  podkreślają dyrekcja  i nauczy
ciele  Zespołu  Szkolno    Przedszkolnego 
w Kościelcu (w galerii kilka zdjęć z zajęć 
w ramach projektu).

Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy: 
podniosą  sprawność  zapamiętywania  po
przez techniki pamięciowe i mapy myślo
we,  wyeliminują  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
wie rozwiną swoją kreatywność, asertyw
ność i autoprezentację.

Dofinansowanie  przyznano  gminie 
w  ramach  Regionalnego  Programu  Ope
racyjnego Województwa Śląskiego na la
ta  20142020  (Europejski  Fundusz 
Społeczny)  dla  osi  priorytetowej:  XI. 
Wzmocnienie  potencjału  edukacyjnego 
dla  działania:  11.1.  Ograniczenie  przed
wczesnego  kończenia  nauki  szkolnej 
oraz  zapewnienie  równego  dostępu 
do  dobrej  jakości  edukacji  elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego dla 
poddziałania:  11.1.4.  Poprawa  efektyw
ności kształcenia ogólnego. (PW)
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Wszystkie  jednostki  pożarnicze 

z naszej gminy są już po zebraniach 

sprawozdawczych.  Spore  zmiany 

zaszły w OSP Rędziny, gdzie powo

łano nowy zarząd

Wybór nowego składu zarządu był 

konieczny  z  uwagi  na  rezygnację  z 

pełnionych  funkcji  dotychczasowej 

prezes  Anny  Dondeli  i  wiceprezesa 

Lecha  Lesiakowskiego.  Rezygnacje 

złożyli  oni  na  rok  przed  końcem  ka

dencji.  Decyzją  członków  Ochotni

czego  Straży  Pożarnej  w  Rędzinach 

funkcję  prezesa  objął  Marek  Micha

łowski,  a  wiceprezesa  Wojciech  Bu

dzyński.  W  skład  zarządu  weszli 

również:  dh  Konrad  Wawrzak  –  na

czelnik, Grzegorz Ostrowski – zastęp

ca  naczelnika,    Dariusz  Banaś  – 

skarbnik, Magdalena Budzyńska – se

kretarz  oraz  Paweł  Rybak  –  gospo

darz.  Komisję  rewizyjną  z  kolei, 

tworzą  obecnie:  Krzysztof  Cieślik, 

Justyna  Psiuk  i  Agnieszka  Purgal. 

(PW)

Urząd  gminy  spełnił  oczekiwania 
mieszkańców i przesunął tej zimy ogro
dzenie  byłego  przedszkola  przy  ul. 
Wolności, poszerzając tym samym dro
gę.    Można  powiedzieć,  że  pierwsze 
prace  zmierzające  do utworzenia Cen
trum  Usług  Społecznościowych  mamy 
za sobą – mówi wójt Paweł Militowski

Z  powodu  zbyt  wąskiej  drogi  miesz
kańcy mieli problem m.in. z doprowadze
niem  mediów,  a  śmieciarka  kłopot  z 
dojazdem do posesji. Zapadła więc decy
zja, żeby elementy ogrodzenia wymienić i 
przesunąć  je  poza  pas  drogowy, wskaza
ny w nowej propozycji miejscowego pla
nu zagospodarowania przestrzennego. 

  Stare  kamienne  ogrodzenie  było  w 
złym stanie, więc potrzebna była  też wy
miana. Dzięki przesunięciu droga zyskała 

W  ubiegłym  roku  przy  strażnicy 
OSP  w  Koninie  gmina  rozpoczęła  bu
dowę  nowego  garażu.  Spełnia  w  ten 
sposób  oczekiwania  miejscowych  dru
hów. Stan surowy został już ukończony

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Koninie 
nie należy wprawdzie do Krajowego Sys
temu Ratowniczo – Gaśniczego i jest naj
mniejszą  jednostką  w  gminie,  ale 
miejscowym  ochotnikom  nie  można  od
mówić zaangażowania i zapału. 

  Rozwijają  się  i  dbają  o  przekazany 
im majątek. Cieszy fakt, że oprócz wspar
cia gminy,  strażacy z Konina  sami anga
żują się w budowę i rozwój strażnicy. To 
zaangażowanie  widać  również  podczas 
zawodów  pożarniczych.  W  2017  roku 
wygrali  rywalizację  w  naszej  gminie, 
dzięki czemu godnie reprezentowali ją na 
zawodach powiatowych – podkreśla wójt 
gminy Rędziny Paweł Militowski. 

Warto  inwestować w straż  i pomagać 
jednostkom  ochotniczym?  Wójt  nie  ma 
żadnych  wątpliwości.  Zresztą  zwraca 
uwagę, że taka pomoc jest wskazana tak
że dla innych.

 Każde działanie, w które czynnie an

Nowy zarząd OSP 
Rędziny

Pierwszy krok w kierunku Centrum 
Usług Społecznościowych

Powstaje nowy garaż
dla strażaków z Konina

W miesiącach zimowych ukończono 
stan surowy nowego garażu.

Zimą gmina przesunęła ogrodzenie 
byłego przedszkola, poszerzając drogę.

większą szerokość. Można powiedzieć, że 
wykonaliśmy w ten sposób pierwsze pra
ce  zmierzające  do  utworzenia  Centrum 
Usług  Społecznościowych  –  mówi  wójt 
Paweł Militowski. 

Od  początku  września  2018  roku 
nie ma  już przy ul. Wolności  przedszko
laków,  które  zostały  przeniesione  do  no
wych  pomieszczeń  w  budynku  szkoły 
przy  ul.  Szkolnej  7.  Zwolniony  budynek 
gmina  zamierza  rozbudować  i  stworzyć 
w  nim  właśnie  Centrum  Usług  Społecz
nościowych. Władze  gminy  starają  się  o 
dofinansowanie na  ten cel. Do istniejącej 
części przeniesie się GOPS, w nowopow
stałej  znalazłyby  się  natomiast  pomiesz
czenia  przeznaczone  właściwie  dla 
wszystkich.

– To będzie miejsce dla każdego – 

od dzieci i młodzieży po seniorów – pod
kreśla wójt Paweł Militowski.

W  planie  jest  urządzenie  tu 
m.in. kuchni,  sali konferencyjnej,  sali ki
nowej czy miejsca do  tańczenia. W CUS 
znalazłby  się  też  np.  stół  do  bilarda 
czy  stół  do  tenisa  stołowego.  Dobry  do
stęp  do  dwukondygnacyjnego  w  założe
niu  budynku,  miałyby  osoby 
niepełnosprawne,  z  myślą  o  których  po
myślano o specjalnej windzie. (PW)

gażuje  się  społeczeństwo,  przyszli  użyt
kownicy nowo powstałych budynków czy 
budowli,  jest  warte  realizacji.  Uczestni
cząc w  procesie  tworzenia  czegoś  nowe
go, mieszkańcy  pokazują,  że  im  zależy  i 
że dołożą starań, żeby o to zadbać. Takie 
podejście  daje  nam  duże  zadowolenie  i 
nadzieję  na  właściwe  ulokowane  pienią
dze – komentuje Paweł Militowski.

Stan surowy nowego garażu został już 
ukończony. Prace będą kontynuowane.

  Jeśli  chodzi  o  poprawę  bezpieczeń
stwa, które ma tak duże znaczenie dla lo
kalnej  społeczności,  to  środków 
finansowych  nie  powinno  się  liczyć  – 
uważa wójt gminy. (PW)
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W grudniu  i  lutym uczniowie 

ZSP nr 1 i 2 uczestniczyli w zaję

ciach  w  Centrum  Nauki  i  Tech

niki  w  Łodzi.  Wyjazdy  były 

częścią projektu unijnego „Kom

petencje  Przyszłości”,  na  który 

dofinansowanie  pozyskał  urząd 

gminy.  Dzięki tej wycieczce nasi 

uczniowie z pewnością poszerzyli 

swoją  wiedzę  o  otaczającym  nas 

świecie – podkreślają nauczyciele 

„jedynki”

Grudniowa  wizyta  w  dawnej 

elektrowni  dostarczyła  uczniom 

wielu  wrażeń.  Spacer  po  budynku 

o  powierzchni  18  tys.  m.  kw. 

to nie  tylko przypomnienie o prze

mysłowym  dziedzictwie  miasta, 

ale  przede  wszystkim  doskonała 

zabawa  i  nauka.  Mnóstwo  wrażeń 

dostarczyła  wędrówka  po  strefie 

„Mikro  i  makroświat”.  Tu  można 

było zobaczyć to, co dla nas niewi

doczne  –  bardzo  małe  lub  bardzo 

odległe  obiekty.  Uczniowie  przy

pięci  do  specjalnej  uprzęży  mieli 

okazję  „stanąć”  na  Księżycu,  We

nus  i Marsie.  Zakładając  specjalne 

okulary,  zmienili  się  w  pilotów 

statku  kosmicznego.  Chętni  mogli 

też  skorzystać ze  specjalnej bieżni, 

która  chroni  kosmonautów 

przed  zwiotczeniem  mięśni  i  po

zwala  zachować  sprawność  fizycz

ną.  Duże  wrażenie  zrobił 

na  młodych  ludziach  trójwymiaro

wy  pokaz  w  kinie  sferycznym 

mieszczącym  się  w  ogromnej  ko

pule znajdującej się tuż za turboge

neratorem  firmy  Brown  Boveri. 

Świetnym  uzupełnieniem  spaceru 

była wizyta w planetarium z poka

zem  nocnego  nieba.  Po  obiedzie, 

zmęczeni,  pełni  wrażeń,  w  dosko

nałych  humorach  uczniowie  udali 

się w drogę powrotną, która minęła 

bezpiecznie i szybko. 

Podczas  warsztatów  uczniowie 

wiele  dowiedzieli  się  o  otaczają

Wizyty w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi

Wizyta w dawnej elektrowni
dostarczyła uczniom wielu wrażeń.

Młodzież wiele dowiedziała się o otaczających nas 
zjawiskach przyrodniczych.

W projekcie uczestniczą uczniowie
ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Rędzinach.

cych  nas  zjawiskach  przyrodni

czych.  Mieli  też  okazję  zobaczyć 

wystawę  poświęcona  pyłkom  ro

ślin.  Wszystkie  eksponaty  na  tej 

wystawie,  czyli  pyłki  różnych  ro

ślin,  zostały  wydrukowane  przez 

drukarkę  3D.  Ponadto  młodzież 

wzięła udział w projekcjach dwóch 

filmów    o  kosmosie  oraz  o  teorii 

doboru  naturalnego  sformułowanej 

przez Karola Darwina. Obydwa fil

my  zachwyciły  przede  wszystkim 

technologią,  w  której  zostały  zre

alizowane. Film o kosmosie zreali

zowany  został  w  technice  3D, 

natomiast  film  o  teorii  ewolucji 

Darwina został wyświetlony w pla

netarium,  dzięki  czemu  widz  miał 

wrażenie  jakby  uczestniczył  w 

przedstawianych  scenach.  Dzięki 

wizycie  w  strefie  poświęconej  po

dróżom  kosmicznym  dzieci  mogły 

doświadczyć  jak  wygląda  grawita

cja na innych ciałach niebieskich. 

Projekt  jest  we  wspomnianych 

placówkach  realizowany  od  1  paź

dziernika  2017  r.  i  potrwa 

do 31 sierpnia 2019 r. Są nim obję

ci  zarówno  uczniowie  szkół  pod

stawowych,  jak  i  klas 

gimnazjalnych.  Wartość  projektu 

oszacowano  na  758  353,55  zł, 

a  dzięki  skutecznym  staraniom 

Urzędu Gminy Rędziny, przyznano 

na  jego  realizację  dofinansowanie 

unijne w wysokości 682 518,19 zł. 

W  ramach  „Kompetencji  przyszło

ści”  organizowane  są  m.in.  dodat

kowe  zajęcia  dla  uczniów  mające 

na  celu  niwelowanie  braków 

w  opanowaniu  podstawowych 

umiejętności,  zwiększenie  skutecz

ności  nauczania,  stymulowanie 

rozwoju  poznawczego,  dodatkowe 

zajęcia  ukierunkowane  na  rozwój 

kompetencji  kluczowych,  a  także 

wsparcie  szkoleniowe  (szkolenia, 

kursy)  dla  nauczycieli.  Częścią 

projektu są również wyjazdy. (PW)
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Za nami kolejna edycja Wo
jewódzkiego Konkursu Literac
kiego  „Świąteczny  gość”, 
organizowanego  przez  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Rędzinach 
pod  patronatem  Starostwa  Po
wiatowego w Częstochowie

Podczas  wieczoru  poetycko  – 
literackiego  w  Gminnym  Ośrod
ku Kultury w Rędzinach, laureaci 
odebrali  nagrody,  a  licznie  zgro
madzona  publiczność  miała  oka
zję wysłuchać utworów uznanych 
za  najciekawsze.  Zaprezentowali 
się zarówno uczniowie klasy dru
giej  i  trzeciej,  którzy  wyrecyto
wali własne wierszyki, jak i nieco 
starsi    z opowiadaniami. Z kolei 
w najstarszej kategorii można by
ło  wysłuchać  stylizowanych,  ale 
bardzo wiarygodnych zapisków z 
pamiętnika. 

Wieczorek  literacki  dla  nie

16  lutego  w  Filharmonii  Często
chowskiej  już  po  raz  18.  zostały  wrę
czone  Statuetki  Starosty 
Częstochowskiego    „Za zasługi dla po
wiatu”. Kapituła  konkursowa nomino
wała do  tej nagrody 23 kandydatów w 
sześciu  kategoriach.  Wśród  nich  zna
lazł się wójt gminy Rędziny Paweł Mili
towski,  który  wcześniej  nominowany 
był  także  w  plebiscycie  Dziennika  Za
chodniego

Wójt  naszej  gminy  został  nominowa
ny w kategorii „Samorządność i przedsię
biorczość”.  Ostatecznie  statuetka  trafiła 
wprawdzie do burmistrza gminy Koniec
pol  Ryszarda  Suligi  oraz  Krzysztofa 
Krzyczmonika,  czyli  prezesa  zarządu 
Przedsiębiorstwa  Specjalistycznego  „Bo
car”  Sp.  z  o.o.  w  Korwinowie  (starosta 
wyjątkowo  przyznał  dwie  nagrody  w  tej 
kategorii),    ale  i  tak  Pawłowi  Militow
skiemu  należą  się  gratulacje.  W  sumie 
podczas  gali w Filharmonii Częstochow
skiej aż siedmiu nominowanych otrzyma
ło to prestiżowe wyróżnienie. 

Za  nami  już  także  gala  laureatów 

Laureaci wojewódzkiego konkursu odebrali nagrody

Wójt Paweł Militowski nominowany do prestiżowych nagród

Autorzy najwyżej ocenionych prac odebrali 
nagrody podczas wieczoru poetycko – 

literackiego.

Przed uczestnikami wieczoru zaprezentowało 
się też Studio Piosenki.

Wójt Militowski odbiera gratulacje od starosty częstochowskiego podczas gali.

wielkiego  plebiscytu  Dziennika  Zachod
niego  „Osobowość  Roku  2018”.  I  tu  w 
kategorii  „Samorządność  i  Społeczność 
Lokalna”  wyróżniony  nominacją  został 
wójt naszej gminy.

– Kapituła doceniła wkład w życie lo
kalnej  społeczności,  a  w  szczególności 

których  był  wieczorkiem  autor
skim.  Wszystkie  prace  prezento
wały  bardzo  wysoki  poziom 
artystyczny. Zwłaszcza nagrodzo
ne i wyróżnione, które zachwyca
ły  swobodą  stylu  i  prowadzenia 
wątków,  nie  tracąc  nic  z  wymo
gów  tematu  czy  ograniczeń  for
my.  Świąteczną  atmosferę 
spotkania  utrzymywały  nie  tylko 
prezentowane  prace,  ale  też  wy
stępy  Studia  Piosenki  działające
go w GOK.

Organizatorzy  mają  nadzieję, 
że  bardzo  atrakcyjne  nagrody 
ufundowane  przez  Starostwo  Po
wiatowe  w  Częstochowie  będą 
stanowiły  zachętę  do  dalszych 
prób  literackich,  a  kolejne  edycje 
konkursu,  który  GOK  organizuje 
od  dwudziestu  lat,  wciąż  będą 
cieszyły  się  niesłabnącym  zainte
resowaniem. (GOK, PW)

skuteczność  w  pozyskiwaniu  środków 
unijnych na  rzecz gminy.  Jestem przeko
nany, że Czytelnicy naszej gazety chętnie 
oddadzą  głos  w  plebiscycie  –  stwierdził 
Marek Twaróg, redaktor naczelny DZ.

Życzymy wójtowi dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej. (PW)
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Jak  co  roku panie  tworzące  zespół  „Kościelanki” 
zadbały, aby święto kobiet miało w naszej gminie od
powiednią  oprawę.  Tym  razem  impreza  zorganizo
wana na tę okazję, odbyła się 1 marca

Tradycyjnie Gminny Dzień Kobiet odbył się w remi
zie OSP Kościelec. I tradycyjnie za przygotowanie m.in. 
posiłków,  dekoracji  i  stronę  artystyczną  odpowiadały 
„Kościelanki”, choć w tej ostatniej kwestii wspomógł je 
zespół „System”, skutecznie rozkręcając zabawę tanecz
ną. 

Gminny Dzień Kobiet 2019
w Kościelcu

Organizacją imprezy i prezentacją artystyczną zajęły się tradycyjnie „Kościelanki”.

Świetnie bawił się m.in. wójt Paweł Militowski z małżonką.

Życzenia złożył paniom m.in. proboszcz parafii w Kościelcu 
ks. Władysław Walczak.

Biesiadę  poprowadziła  Agnieszka  Krzynowek,  in
struktor muzyczny „Kościelanek”. Wzięło w niej udział 
ponad 180 osób.  Jak zwykle miały okazję bawić  się na 
zaproszenie  zespołu  zupełnie  bezpłatnie.  Za  stronę  fi
nansową  odpowiadał  bowiem  organizator,  posiłkujący 
się m.in. dotacją z Urzędu Gminy Rędziny. W biesiadzie 
nie  zabrakło  oczywiście  obecności  przedstawicieli 
władz gminy,  na  czele  z wójtem Pawłem Militowskim, 
który przybył z małżonką. Ale byli też niektórzy radni – 
zarówno  panie,  jak  i  panowie  –  oraz  m.in.  dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta Brzo
zowska – Ciura. 

Tegoroczny Dzień Kobiet w Kościelcu to już 19. od
słona tej imprezy. Za rok będzie więc jubileuszowo. 
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Dzień  Sołtysa  wypada  11  marca.  I 

właśnie w  tym dniu wójt  gminy Rędziny 

Paweł Militowski podziękował wszystkim 

sołtysom  z  naszej  gminy  za  ich  pracę  i 

zaangażowanie w działalność społeczną

Sołtysi  pełnią  niezwykle ważną  funkcję 

społeczną. Jeśli chodzi o kontakty z miesz

kańcami,  można  powiedzieć,  że  są  na 

pierwszej  linii.  To  do  nich  najczęściej  lo

kalna  społeczność zgłasza  swoje problemy. 

I  właśnie  m.in.  za  zaangażowanie  w  ich 

rozwiązywanie, wójt  Paweł Militowski  po

dziękował  wszystkim  sołtysom  11  marca, 

czyli w dniu ich święta. 

Uroczystość  odbyła  się  w  Urzędzie 

Gminy  Rędziny.  Wójt  podziękował  sołty

som za ciężką pracę i zaangażowanie w ży

Nie wszyscy są nowi, bo mieszkańcy 
części  sołectw  wskazali  osoby,  które 
piastowały  już  te  funkcje  w  poprzed
niej  kadencji.  Zebrania,  podczas  któ
rych  przeprowadzono  wybory,  odbyły 
się w styczniu i lutym

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku, sołtys jest 
organem  wykonawczym  w  sołectwie, 
czyli w  jednostce pomocniczej gminy. A 
jego  działalność  wspiera  rada  sołecka. 
Wybory  przedstawicieli  jednostek  po
mocniczych  odbywają  się  zwykle  kilka 
miesięcy  po  wyborach  samorządowych, 
ale  nie  później  niż  60  dni  przed  końcem 
kadencji  sołtysów i  rad sołeckich. Są oni 
wybierani  spośród  nieograniczonej  liczy 
kandydatów  przez  stałych  mieszkańców 
sołectwa,  uprawnionych  do  głosowania. 
Sołtysem może więc zostać każda osoba, 
której  przysługuje  prawo  wybieralności, 
czyli m.in.: jest obywatelem polskim albo 
posiada  obywatelstwo Unii  Europejskiej, 
najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 
lat oraz stale zamieszkuje na obszarze da
nego sołectwa.

W  przypadku  naszej  gminy  wybory 
przeprowadzono  w  styczniu  i  w  lutym. 
Poniżej przedstawiamy zestawienie sołty
sów i składy rad sołeckich na kolejną ka
dencję. (PW)

Wójt podziękował sołtysom w dniu ich święta

Wybraliśmy nowych sołtysów i rady sołeckie

Wójt dziękuje sołtysowi 
Kościelca Ryszardowi 

Kowalczykowi.

Konin

Marianka Rędzińska

Rędziny  Osiedle

KOŚCIELEC

Sołtys – Ryszard Kowalczyk

Skład  rady:  Ryszard  Kowalczyk  –  prze
wodniczący,  Henryka  Krzynowek, 
 Agnieszka  Zajder,  Irena  Wychowaniec, 
Paweł  Gołda,  Alfred  Tromski  i  Ryszard 
Sołtysiak

KONIN

Sołtys – Mirosława Michalak

Skład  rady: Mirosława Michalak  –  prze
wodnicząca, Małgorzata Krygier, Urszula 
Knysak,  Małgorzata  Huras,  Oskar  Bu
dziński, Edward Urbaniec i Andrzej Che
reźniak

MARIANKA RĘDZIŃSKA

Sołtys – Antonina Bednarek

Skład  rady:  Antonina  Bednarek    prze
wodnicząca,  Jerzy  Podlasiński,  Andrzej 

Bednarek,  Piotr  Kurowski,  Roman  Po
wiertowski, Marianna  Cielebiaś  i  Dorota 
Chaładaj 

RUDNIKI

Sołtys – Andrzej Wolski – Rzewuski

Skład  rady:  Adam  Wolski    przewodni
czący,   Zdzisław Pożarlik, Adam Jaruga, 
Małgorzata Górecka, Jacek Ujma i Euge
niusz Idziak

cie swoich sołectw. Życzył samych sukcesów, za

równo w życiu osobistym, jak i zawodowym, wy

trwałości  w  rozwiązywaniu  problemów,  odwagi 

w działaniu oraz jak najwięcej ludzkiej życzliwo

ści. 

Szczególne  podziękowania  Paweł Militowski 

 skierował  do Zofii Muchy –  sołtys  sołectwa Rę

dziny   Kolonia  i Heleny Marciniak –  sołtys  so

łectwa  Rędziny    Osiedle    za  wieloletnie 

pełnienie  tej  funkcji.  To  na  ich  barkach  spoczy

wała  wielka  odpowiedzialność,  z  którą  panie 

świetnie sobie radziły. 

Zaangażowanie w pracę społeczną  jest godne 

naśladowania. Bycie Sołtysem to nie tylko praca, 

do  której  trzeba  mieć  odpowiednie  predyspozy

cje, ale także powołanie. (PW)
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Młodzi mieszkańcy naszego  zdobyli 
w  lutym  tytuły  indywidualnych  mi
strzów  kraju.  Mowa  o  żużlowcu  UKS 
Speedway Rędziny Wiktorze Andrysz
czaku oraz kick – boxerze Jakubie Mi
siewiczu. Sukcesy odnosimy też na polu 
kultury

Piętnastoletni mieszkaniec Rędzin  Ja
kub  Misiewicz  zdobył  w  lutym  podczas 
turnieju  w  Mikołowie  tytuł  Indywidual
nego  Mistrza  Polski  Federacji  WKF 
w KickBoxingu w wadze  do  71Kg.  Za
wody odbywały się w formule K1, udział 
w  zawodach wzięło  60ciu  zawodników. 
Jakub  związany  jest  z  rędzińską  szkołą 
KickBoxingu,  działającą  przy  Szkole 
Podstawowej  im.Gustawa  Morcinka. 
Przygodę  z  dyscypliną  rozpoczął  w  klu
bie KSW Start  pod  okiem  trenera  Łuka
sza  Wabnica.  Umiejętności  rozwijał 
od  dziesiątego  roku  życia.  Dziś  dzięki 
wsparciu  m.in.  doświadczonego  trenera 
Sebastiana  Jakubowskiego  oraz  sparing
partnerów, możemy się cieszyć z ogrom
nego sukcesu młodego zawodnika.

Również  w  lutym    na  lodowisku 
miejskim  w  Opolu    zawodnik  klubu 
UKS  Speedway  Rędziny  Wiktor  An
dryszczak  zdobył  tytuł  Indywidualnego 
Mistrza  Polski  w  mini  żużlu  na  lodzie. 
Były  to  pierwsze  tego  typu  oficjalne  za
wody w historii. Jedenastoletni zawodnik 
licencję mini żużlową zdobył w ubiegłym 
roku  po  kilku  miesiącach  treningów 
na  naszym  rędzińskim  minitorze.  Luto
wy  sukces  zaliczył  z  kompletem  punk
tów.  To  pierwsze  tak  duże  osiągnięcie 
młodego  adepta.  Ale  na  zawody  wraz 
z  trenerem  Józefem  Kaflem  wybrało  się 
pięciu  zawodników  rędzińskiego  klubu. 
Pozostałym  żużlowcom  tym  razem 
nie udało się stanąć na pudle. Na trzecim 
stopniu podium uplasował się jednak Da
wid  Piestrzyński    mieszkaniec  naszej 
gminy  reprezentujący  barwy  Rybnickich 
Rybek.  Cała  impreza  okraszona  została 
wyścigami  pokazowymi  na  klasycznych 
motocyklach żużlowych, odbyły się także 
wyścigi quadów. Dochód z imprezy prze
kazany  został  na  rehabilitację  sześciolet
niego Antosia.

Klasyfikacja turnieju w Opolu:

1.  Wiktor  Andryszczak  UKS  Spe
edway Rędziny12 (3,3,3,3)

Sportowe i kulturalne sukcesy naszych 
mieszkańców

Wiktor Andryszczak z pucharem, 
trenerem i prezesem UKS Speedway 

Rędziny.

Szczególne podziękowania Paweł 
Militowski skierował m.in. do  Zofii 
Muchy – sołtys sołectwa Rędziny – 

Kolonia.

Rudniki

2.  Szymon  Ludwiczak  Rybki  Rybnik 
11 (3,3,3,2)

3.  Dawid  Piestrzyński  Rybki  Rybnik 
10 (3,3,3,1)

4. Paweł Wyczyszczok Rybki Rybnik 
9 (2,2,2,3)

5.  Miłosz  Kowalski  UKS  Speedway 
Rędziny 8 (2,2,1,3)

6.  Mikołaj  Szlempo  UKS  Speedway 
Rędziny7 (2,1,2,2)

7.  Łukasz  Szczepański  UKS  Spe
edway Rędziny 6 (1,1,2,2)

8.  Paweł  Caban  junior  Włókniarz 
Lwiątka Częstochowa 5 (1,2,1,1)

9. Dorian Pabiasz UKS Speedway Rę
dziny (N.S.)

Mniej  więcej  w  tym  samym  czasie 
odbywał  II Ogólnopolski  Festiwal Akor
deonowy im. prof. Mirosława Niziurskie
go  w  Kielcach.  Z  powodzeniem 
wystartowała  w  nim  mieszkanka  Rędzin 
Karolina  Kwasek  –  uczennica  Zespołu 
Szkół  Muzycznych  im.  Żebrowskiego  w 
Częstochowie. Razem z Izabelą Długosz i 
Mikołajem  Gajeckim,  a  pod  wodzą  na
uczycielki  Anny  Jaśkiewicz,  wygrała 
trzecie miejsce w kategorii „zespół kame
ralny  uczniów  szkoły  muzycznej  I  stop
nia”. 

Całej trójce serdecznie gratulujemy!

RĘDZINY OKUPNIKI

Sołtys – Henryk Zawisza

Skład rady: Damian Orczyk – przewodni
czący,  Gabriela  Ciupa,  Maciej  Mróz  i 
Adam Majewski

RĘDZINY WYRAZÓW

Sołtys – Wiesława Krzaczek

Skład  rady:  Eryk  Łęgowik    przewodni
czący, Krzysztof Pietruszka, Szymon Wi
śniewski i Michał Grygiel

RĘDZINY KOLONIA

Sołtys – Jolanta Bloma

Skład rady: Marian Pudełek  przewodni
czący  Elżbieta  Szlajber,  Magdalena  Bu
dzyńska,  Ewa  Marczyk  i  Sławomir 
Misiewicz

RĘDZINY OSIEDLE

Sołtys – Barbara Krzywda

Skład rady: Barbara Krzywda – przewod
nicząca,  Zenona  Gromczyk,  Anna  Król, 
Barbara Włodarska, Barbara Brugała
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W sobotę 2 marca mieszkańcy 
naszej  gminy mieli  okazję wziąć 
udział  w  imprezie  walentynko
wej w rędzińskiej hali sportowej. 
W  tym  roku  zbiegła  się  ona  z 
ostatnim weekendem karnawału

Pierwotnie  Walentynki,  które 
na  stałe  weszły  już  do  harmono
gramu  imprez  organizowanych  co 
roku  przez  gminę  oraz  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Rędzinach, 
miały się odbyć 15 lutego. Nieste
ty  z  powodu  śmierci  byłego  pre
miera  Jana  Olszewskiego  i 
ogłoszonej w związku z nią żałoby 
narodowej, we wspomnianym  ter
minie  zorganizowane być nie mo

Walentynki 2019. Świetna zabawa w hali sportowej

Tuż po godzinie 18.00 rozpoczął się trwający ponad 120 minut Disco Polo Show.

Zespół „Kościelanki” wystąpił z charakterystycznym dla 
siebie ludowym repertuarem.

Do późnych godzin wieczornych bawił mieszkańców zespół 
„Limits”.

Bawili się zarówno młodsi, jak i starsi.

gły.  Zapadła  więc  decyzja  o  przesunięciu  ich  o  dwa 
tygodnie.  Tym  samym  mieszkańcy  otrzymali  możli
wość pobawienia się z dwóch okazji  nie tylko święta 
zakochanych, ale  również ostatków, ponieważ sobota 
2 marca była częścią ostatniego weekendu przed koń
cem tegorocznego karnawału. I można powiedzieć, że 
wykorzystali tę okazję w pełni.

Tuż  po  godzinie  18.00  rozpoczął  się  trwający  po
nad  120  minut  Disco  Polo  Show,  podczas  którego 
można  było  usłyszeć  największe  przeboje  polskiej 
sceny discopolowej, choć nie tylko. Mieszkańcy szyb
ko  ruszyli  na  parkiet  i  już  po  kilku  piosenkach mało 
kto  siedział  przy  stoliku. Wokaliści Marek  i Piotr, w 
asyście  tancerzy, dali  show, podczas którego   nie za
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Ogólnopolska  Federacja  Przedsię
biorców  i  Pracodawców  –  Przedsię
biorcy.pl  nominowała  naszą  gminę  do 
nagrody  specjalnej  „Gmina  30lecia 
Wolności RP”, a wójta Pawła Militow
skiego  do  nagrody  specjalnej  „Wójt 
Roku 2019” w ogólnopolskim plebiscy
cie „Orły Polskiego Samorządu – 30le
cie Wolności RP”

Nagrody  w  plebiscycie  OFPiP  wrę
czane  są  już  od  11  lat.  „Orły  Polskiego 
Samorządu”  to  część  „Ogólnopolskiego 
Programu  Promocji  Regionów  Samorzą
dowa Marka Roku”.

  Rok  2019  jest  wyjątkowy.  Obcho
dzimy 30  lat wolności  oraz 15  lat  człon
kostwa  Polski  w  Unii  Europejskiej.  Nie 
byłoby  rozwoju  gospodarczego  Polski, 
gdyby nie rozwój samorządności, dlatego 

Kolejne wyróżnienie dla wójta Militowskiego i gminy Rędziny

Występom muzycznym towarzyszyły widowiskowe atrakcje.

Uczestnicy Walentynek 2019 szybko 
ruszyli na parkiet.

też w czerwcu uczcimy ten wspaniały ju
bileusz  Wielką  Galą  „30  lat  Wolności 
RP” i uhonorujemy działania najlepszych 
samorządowców  w  Polsce  –  podkreśla 
Robert  Składowski,  prezes  Federacji 
Przedsiębiorcy.pl.

Organizator  konkursu  informuje,  że 
przyznawany  na  poziomie  regionalnym  i 
ogólnopolskim tytuł „Gmina Roku 2019” 
jest atrybutem wyróżniającym samorządy 
inwestujące  w  rozwój  swojego  regionu, 
dbające o warunki sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorczości  oraz  o  poprawę  jako
ści  życia  mieszkańców,  efektywnie  wy
korzystując  przy  tym  środki  unijne. 
Jednym  z  takich  samorządów  jest  gmina 
Rędziny.

  Nominacja  jest  wynikiem  Państwa 

działań  zmierzających  do  podnoszenia 
standardów  obsługi,  wzrostu  jakości  ży
cia mieszkańców – wyjaśnia w piśmie do 
Urzędu  Gminy  Rędziny  Robert  Pacierp
nik,  doradca  zarządu Ogólnopolskiej  Fe
deracji Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Uroczyste  ogłoszenie  wyników  oraz 
wręczenie nagród odbędzie się 14 czerw
ca podczas Wielkiej Gali „30  lat Wolno
ści RP”. 

Już  sama  nominacja  jest  dla  naszej 
gminy  i  wójta  Pawła  Militowskiego  du
żym  wyróżnieniem.  A  cieszy  tym  bar
dziej,  że  OFPiP  to  już  nie  pierwsza 
instytucja,  która  docenia  zaangażowanie 
oraz  sukcesy  rędzińskiego  samorządu  na 
różnych polach, zarówno w skali regionu, 
jak i kraju. (PW)

brakło  takich  przebojów  jak m.in. 
„Wolność  i  swoboda”,  „Miłość w 
Zakopanem” czy „Czarne oczy”.

Następnie na scenie zaprezento
wał  się  zespół  „Kościelanki”  z 
charakterystycznym  dla  siebie  lu
dowym  repertuarem.  Tym  razem 
uczestnicy  imprezy  wysłuchali 
koncertu  w  większości  na  siedzą
co, ale za to bujając się i śpiewając 
razem z członkiniami grupy. 

Na  koniec  wystąpił  z  kolejną 
porcją  przebojów  doskonale 
wszystkim  znany  zespół  „Limits”. 
I znów parkiet zapełnił się tańczą
cymi.  Zabawa  trwała  do  późnych 
godzin wieczornych. 

Wykonawców  zapowiadali  ze 
sceny wójt Paweł Militowski i dy
rektor  GOK  w  Rędzinach  Jolanta 
Brzozowska – Ciura. Wójt zwrócił 
uwagę, że hala sportowa w Rędzi
nach  niezmiennie  tętni  życiem, 
przypominając,  że  ledwie  tydzień 
wcześniej  gościli  na  niej  zawodo
wi  tancerze  z  całego  kraju  na  ko
lejnej  edycji  Ogólnopolskiego 
Turnieju  Tańca  Towarzyskiego. 

Paweł Militowski zauważył też, że 
już niebawem kolejne ważne świę
to  –  Dzień  Kobiet.  Korzystając 
więc  z  okazji,  złożył  wszystkim 
paniom  najserdeczniejsze  życze
nia. 

Gmina tradycyjnie – za symbo
liczną opłatą – zapewniła uczestni
kom  poczęstunek.  Był  zarówno 
gorący  posiłek,  jak  i  coś  do  prze
gryzienia na zimno. (PW)
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W dniach 2324 lutego odbył się w Rędzinach Ogólnopol
ski  Turniej  Tańca  Towarzyskiego  oraz  Grand  Prix  Polski 
PTT „…z pasji do  tańca…” o Puchar Starosty Częstochow
skiego i Wójta Gminy Rędziny

Turniej  na  stałe  wpisał  się  już w  kalendarz  imprez  co  roku 
organizowanych w rędzińskiej hali sportowej. Chętnych zarówno 
do śledzenia  tanecznych popisów na parkiecie,  jak do  rywaliza
cji,  nie  zabrakło  i  podczas  tegorocznej  edycji. W  ciągu  dwóch 
dni turniejowych zmagań, wystąpiło 466 par reprezentujących 68 
klubów sportowych z całego kraju. Zresztą nie tylko z Polski, bo 
do Rędzin przyjechały też pary zagraniczne – z sąsiedniej Ukra
iny.  Sobotnią  galę 
Grand  Prix  Polski 
PTT  „…z  pasji  do 
tańca…”  można 
było obejrzeć w in
ternecie,  ponieważ 
była transmitowana 
na żywo za pośred
nictwem  kanału 
youtube.  Było  to 
duże  udogodnienie 
dla  tych  pasjona
tów  tańca,  którzy 
nie  mogli  przyje
chać na  turniej,  ale 
też dla tych, którzy 
ponownie  chcieli 
przeżyć  niezapo
mniane  przeżycia 
związane  z  tańcem 
towarzyskim. (PW)

1 marca weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. 
o  rodzicielskim  świadczeniu  uzupełniającym.  Kto  może  je 
otrzymać?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – 
matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 
czwórkę  dzieci,  po  osiągnięciu wieku  60  lat. Ojciec,  który wy
chował  co  najmniej  czwórkę  dzieci,  będzie  mógł  skorzystać 
z  prawa  do  tego  świadczenia  po  osiągnięciu  wieku  65  lat, 
w  przypadku  śmierci  matki  dzieci  albo  porzucenia  dzieci 
przez  matkę  lub  w  przypadku  długotrwałego  zaprzestania  wy
chowywania  dzieci  przez  matkę.  Chodzi  o  dziecko  własne  lub 
współmałżonka, dziecko przysposobione lub przyjęte na wycho
wanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastęp
czej zawodowej.

Świadczenie  może  być  przyznane  tylko  w  przypadku, 
gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego 
niezbędne  środki  utrzymania,  albo ma  prawo  do  emerytury  lub 
renty  w  wysokości  niższej  niż  wysokość  najniższej  emerytury 

Ponownie gościliśmy najlepszych tancerzy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

 W tegorocznej edycji wystąpiło 466 par z 68 klubów.

Dekoracja najwyżej ocenionych tancerzy i tancerek.
Uczestnicy rywalizowali w różnych 

kategoriach.

(od  1  marca  2019  r.  –  1100,00  zł).  Nie  przysługuje  osobie 
uprawnionej  do  emerytury  lub  renty  w  wysokości  co  najmniej 
najniższej emerytury. Może być przyznane w drodze decyzji ad
ministracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez Pre
zesa  ZUS  albo  Prezesa  KRUS  –  po  indywidualnym  zbadaniu 
sytuacji  osobistej,  rodzinnej,  majątkowej  i  materialnej  osoby 
ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie może  przyznać  Prezes Kasy Rolniczego Ubez
pieczenia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci, legi
tymuje  się  okresami  podlegania  ubezpieczeniu  społecznemu 
rolników,  chyba  że  emeryturę  lub  rentę  wypłaca  jej  wyłącznie 
jednostka  organizacyjna  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych. 
Oprócz  złożenia  wniosku  niezbędne  jest  również  złożenie 
oświadczenia  o  sytuacji  rodzinnej,  majątkowej  i  materialnej, 
w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca: pozostaje 
w  zatrudnieniu  lub  prowadzi  inną  działalność  zarobkową;  jest 
uprawniony do emerytury lub renty; posiada gospodarstwo rolne; 
prowadzi dział specjalny produkcji rolnej; uzyskuje  inne docho
dy.  Okoliczności  te  mogą  zostać  potwierdzone  również  odpo
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Nie tylko „Kościelanki” uroczyście wyprawiły w na
szej gminie Dzień Kobiet. W sobotę 9 marca specjalnie 
na  tę  okazję  zorganizowano  wieczorek  w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rędzinach

Na  zaproszenie  GOK  i  Biblioteki  w  Rędzinach  odpo
wiedziały zaprzyjaźnione z tymi instytucjami kobiety, któ
rym  dedykowano  koncert  z  ambitnym  operetkowym 
repertuarem,  ale  w  wersji  przystającej  do  okazji.  Tenor 
Sylwester Targosz  Szalonek wykonał przeboje znane i lu
biane nawet „beatyfikował przebój disco polo”, a słuchacz
ki  przeżyły  swoistą muzykoterapię.  Jakość  dźwięku  i  siła 
głosu porwały w świat muzyki,  zachwycając  i pozwalając 
  na relaks. 

 Tak ambitne przedsięwzięcie było możliwe dzięki sile 
kobiet,  na  które  zawsze  można  liczyć,  które  wspomagają 
nasze  projekty  i  działania  – mówi  dyrektor  GOK  Jolanta 
Brzozowska   Ciura, która wraz z wójtem gminy Rędziny 
Pawłem Militowskim była współgospodarzem imprezy.

Organizatorzy podkreślają, że panie są widoczne w na
szej gminnej społeczności   nie tylko uczestniczą, ale i np. 
podpowiadają jakie wycieczki wakacyjne będą interesujące 
czy którą książkę warto dokupić do gminnego księgozbio
ru. 

 Aktywne  i życzliwe kobiety nigdy nie zawiodą, więc 
wypełniły salę i świetnie bawiły się także w drugiej części 
spotkania,  śpiewając karaoke – zwracają uwagę  instrukto
rzy GOK  i  pracownicy  biblioteki.   Dziękując  za  przyby
cie,  życzymy  werwy  i  zdrowia,  aby  ich  nie  zabrakło  na 
spotkaniu za rok – dodają. (PW, GOK)

Święto pań w Gminnym Ośrodku Kultury

Gospodarzami imprezy byli dyrektor GOK Jolanta 
Brzozowska – Ciura i wójt Paweł Militowski.

Tenor Sylwester Targosz  Szalonek
wykonał przeboje znane i lubiane.

wiednimi  zaświadczeniami  (np.  z  urzędu  skarbowego,  urzędu 
gminy).  Do  wniosku  należy  dołączyć  akty  urodzenia  dzieci 
a także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie 
świadczenia  np.  orzeczenie  sądu  o  powierzeniu  sprawowania 
pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka 
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodzi
ny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki 
dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

Wniosek  można  złożyć  w  każdej  jednostce  organizacyjnej 
KRUS. Druk wniosku  (KRUS GRSU 1/03/2019)  jest dostępny 
na  stronie  internetowej w  zakładce  formularzeiwnioski/świad
czenia/  oraz  w  każdej  jednostce  organizacyjnej  KRUS.  Świad
czenie  uzupełniające  przysługiwać  będzie  w  wysokości 
najniższej  emerytury,  która  od  1  marca  2019  r.  wynosi 
1  100,00  zł,  a  w  przypadku,  gdy matka  lub  ojciec  uprawniony 
jest do emerytury  lub renty w kwocie niższej od emerytury naj
niższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytu
ry. Podlega ono corocznie waloryzacji na zasadach i w terminie 
wskazanym  dla  waloryzacji  emerytur  i  rent  przysługujących 
na podstawie przepisów emerytalnych. Z  rodzicielskiego świad

czenia  uzupełniającego  potrącany  jest  podatek  dochodowy 
od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, 
w  którym  wydano  decyzję,  nie  wcześniej  jednak  niż  od  dnia 
osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci lub 65 lat przez ojca 
dzieci. Będzie je wypłacała jednostka organizacyjna KRUS wła
ściwa  we  względu  na  miejsce  zamieszkania.    Świadczenie 
nie  przysługuje:  osobie  uprawnionej  do  emerytury  lub  renty 
w wysokości co najmniej najniższej emerytury; osobie, która jest 
tymczasowo  aresztowana  lub  odbywa  karę  pozbawienia wolno
ści  (z  wyłączeniem  odbywania  kary  pozbawienia  wolności 
w systemie dozoru elektronicznego). 

Prezes  KRUS  może  odmówić  przyznania  świadczenia  oso
bie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ogra
niczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci 
w pieczy zastępczej albo w przypadku długotrwałego zaprzesta
nia wychowywania dzieci. Rodzicielskie świadczenie uzupełnia
jące  przysługuje  wyłącznie  pod  warunkiem  zamieszkiwania 
na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  trakcie  jego pobiera
nia. (KRUS)
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