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Powstaje docelowa
oczyszczalnia ścieków dla całej gminy
Jesienią 2018 roku Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął przetarg na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Karolinie. Budowa nowej instalacji, będąca jedną z naj-
ważniejszych i największych inwestycji w historii gminy, zakończy się w 2020 roku.
Odpowiednio duża oczyszczalnia jest kluczowa 
dla przyjęcia ścieków z kolejnych odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej – już budowanych oraz 
planowanych do budowy w przyszłości. Przygo-
towania do realizacji tego kosztownego zadania 
władze gminy rozpoczęły już w pierwszych mie-
siącach kadencji 2014 – 2018. Najpierw zleciły 

opracowanie koncepcji, a następnie w oparciu 
o nią przygotowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej. I chociaż projektem gmina dys-
ponowała już w 2016 roku, to sporo czasu zajęły 
starania o pomoc finansową na wykonanie robót 
budowlanych, których szacowany koszt przera-
sta możliwości budżetowe naszego samorządu.  

Buduje konsorcjum trzech firm
Na sfinansowanie inwestycji gmina wynego-
cjowała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. - Jest to pożyczka w dużej części 
umarzalna, więc po zakończeniu prac nie bę-
dziemy musieli  zwracać całej przyznanej kwoty 

– podkreśla wójt gminy Rędziny Paweł Militow-
ski.- Pożyczka z WFOŚiGW to najkorzystniejsze 
dla naszej gminy rozwiązanie, ponieważ nie ma 
obecnie możliwości pozyskania środków unij-
nych lub dofinansowań z innych źródeł na rea-
lizację tego rodzaju inwestycji – zwraca uwagę. 

Strona 17 Bezpieczniej na DK 91, ale gmina wnioskuje dalej.

Strona 18 Dlaczego warto reklamować się w prasie?
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Poszukiwania wykonawcy rozbudowy rozpoczę-
ły się w 2018 roku. Nie udało się go znaleźć w 
pierwszym postępowaniu przetargowym, ale na 
szczęście udało się w drugim. Biorąc pod uwa-
gę rosnące w zastraszającym tempie ceny usług 
imateriałów budowlanych, przekładające się 
często na znacznie przewyższające kwoty kosz-
torysowe oferty zainteresowanych zleceniami 
firm, trzeba to uznać za sukces. Wiele samorzą-
dów zmuszonych jest szukać wykonawców w 
kilku przetargach, a na koniec i tak zachodzi ko-
nieczność pokrycia dużo wyższych kosztów niż 

można się było spodziewać. Nasza gmina znala-
zła go za drugim podejściem, podpisując umowę 
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 Wspólni-
cy sp. k. z Częstochowy (partner). Wspomniane 
konsorcjum zadeklarowało wykonanie prac za 
15 682 500 zł. Wykonawca wszedł na plac budo-
wy z pierwszych tygodniach 2019 roku. Termin 
zakończenia prac to 30 marca 2020 roku, ale in-
westor zakłada możliwość wydłużenia terminu.

Nowa mechaniczno – biologiczna oczyszczal-
nia będzie miała przepustowość 2000 m3/ 
dobę. Dla porównania obecnie funkcjonują-
cy obiekt wybudowany kilka lat temu, dys-
ponuje przepustowością tylko 300 m3/dobę. 
Już teraz bliski jest osiągnięcia tej granicy, a 
przecież gmina rozbudowuje sieć kanalizacyj-
ną, więc niebawem ścieków przybędzie. Po-
wstający obiekt będzie głównym i docelowym.
- Nowa oczyszczalnia będzie w stanie oczyś-
cić ścieki z całej gminy. Mając instalację o 
tak dużych mocach przerobowych, po za-
kończeniu inwestycji możemy spokojnie 
skupić się na rozbudowie sieci kanaliza-
cji sanitarnej – mówi wójt Paweł Militowski.
Żeby instalacja mogła działać w pełnym wy-
miarze, gmina musiała także ponieść koszt 
zapewnienia jej odpowiedniego źródła zasila-
nia.  W ramach osobnego zlecenia wykonała je 

firma P.P.H. „Komobex – Inel” sp. z o.o. z Czę-
stochowy kosztem nieco ponad 257,1 tys. zł.

2000 
m3 / 
doba

300 
m3 / 
doba
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Budowa kanalizacji sanitarnej na 
ul. Leśnej i Stalowej

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami do posesji w Rud-
nikach, ul. Stalowa i ul. Leśna” znalazł się na 
liście wniosków wybranych do dofinansowa-
nia na inwestycje z zakresu gospodarki wod-
no – ściekowej. Mowa o unijnych pieniądzach, 
które gmina Rędziny pozyskała w ramach pod-
działania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa 
Regionalny Inwestycje Terytorialne Subregio-
nu Północnego Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020. Nasze władze samorządowe planowały 
rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Stalowej 
i Leśnej już od dłuższego czasu, ale czekały na 
pozytywną decyzję w sprawie pomocy finanso-
wej, co niestety trwało. Dotarła do gminy w dru-
giej połowie 2018 roku, dlatego zadanie mogło 
zostać wpisane do budżetu gminy na 2019 rok, 
stając się tym samym jednym z najważniejszych 
przewidzianych do realizacji w bieżącym roku. 

Prace budowlane na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach realizuje firma wybrana 
w przetargu nieograniczonym. Część kosztów pokryje unijne dofinansowanie 
pozyskane przez Urząd Gminy Rędziny w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego.

Budżet został przez radę gminy zatwierdzony 
w grudniu, a już 16 stycznia urząd gminy ogło-
sił przetarg nieograniczony, którego celem 
było wyłonienie wykonawcy prac. Zwycięzcą 
przetargu została firma Z.T.H.U. Stanisław Kru-
piński 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 wyko-
nawca deklaruje, żeby zrobi to do 11 paździer-
nika. Roboty rozpoczęły się wiosną i postępu-
ją zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i 
Stalowej powstanie ponad 3200 m kanaliza-
cji. Zaplanowano 527 m przyłączy kanaliza-
cyjnych, 1050 m kanalizacji sanitarnej tłocz-
nej oraz 1632,80 m kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej. Wybudowane zostaną również 
m.in.: kompletna przepompownia ścieków, 

przyłącze energetyczne oraz wykonany prze-
cisk pod Drogą Krajową nr 91. Zakres prac obej-
muje też odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
Niestety jak przy każdej większej inwestycji 
obejmującej roboty budowlane, także i w tym 
przypadku występują związane z nimi utrud-
nienia, za które przepraszamy mieszkańców 
Rudnik. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 
Leśnej i Stalowej to drugie w ciągu dwóch lat 
duże zadanie z zakresu gospodarki wodno - 
ściekowej realizowane na terenie gminy Rędzi-
ny przy udziale środków  unijnych. W połowie 
2018 roku zakończyła się budowa sanitarki  na 
ulicach: Połanieckiej, Srebrnej, Prostej i Kwia-
towej w Mariance Rędzińskiej oraz ul. Wodnica 
i Willowej w Rudnikach. Kosztem ponad 7 mln 
zł wykonany został kanał sanitarny grawitacyj-
ny o długości prawie 6 km oraz 288 przyłączy.
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Kolejne LEDY niebawem 
oświetlą nasze ulice
Niebawem gmina Rędziny rozpocznie realiza-
cję kolejnego projektu unijnego, którego ce-
lem jest modernizacja oświetlenia ulicznego. 
Trwają poszukiwania wykonawcy prac, mają-
cych na celu m.in. wymianę 229 istniejących 
opraw na energooszczędne oprawy typu LED.

Co będzie wykonane i gdzie?
W projekcie zaplanowano 5 sztuk opraw LED o 
mocy 40,5 W, 18 sztuk o mocy 44,5 W, 30 opraw o 
mocy 52 W, 55 o mocy 58 W, 22  sztuki o mocy 76 
W, 11 o mocy 78 W, wreszcie 76 opraw o mocy 102 
W i 12 – 103 W. Ponadto w zakresie prac znala-
zły się wymiany: 214 wysięgników 229 kpl. Prze-
wodów, 208 bezpieczników oraz 21 sztuk złączy 
słupowych. Wykaz ulic, na których odbędzie się 
wymiana opraw: Kościelec - ul. Wolności, ul. 
Madalińska, Madalin; Rudniki - ul. Stalowa, Woj-
ska Polskiego i Mstowska; Rędziny - ul. Szkolna, 
Polna, Nowa, Rędzińska, Działkowiczów, Mi-

ckiewicza, Broniewskiego; Konin - ul. Kielecka.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efek-
tywność energetyczna, odnawialne źródła ener-
gii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektyw-
ne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.2. Niskoemi-
syjny transport miejski oraz efektywne oświet-
lenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne. 

Co już zostało wykonane?
Poprzedni projekt, mający na celu wymianę 215 
istniejących opraw oświetleniowych na oprawy 
typu LED, gmina zrealizowała w czwartym kwar-
tale 2017 roku. Wówczas pozyskała na ten cel 
unijne dofinansowanie w wysokości blisko 240 
tys. zł, a prace wykonała na zlecenie urzędu fir-
ma ETEC z Olkusza kosztem prawie 368 tys. zł. 
Wykonawca wymienił oprawy i zajął się niezbęd-
nymi pracami towarzyszącymi, zapewniającymi 
poprawne działanie. W Rędzinach założono 61 
sztuk na ulicach: Kościuszki, Wesołej i Mstow-
skiej, w Rudnikach 69 sztuk na ulicach: bocznej 
od Wojska Polskiego, Ogrodowej, Szkolnej, Dwor-
cowej, Pocztowej, Grzybowskiej, Polnej, Dolnej, 
Stawowej, Słonecznej, Lipówka i Witosa, w Koś-
cielcu 29 sztuk na ulicy Warszawskiej, w Koninie 
42 sztuki na ulicach: Szkolnej, Kościelnej i Wa-
piennej oraz w Mariance Rędzińskiej 14 sztuk 
na ul. Kwiatowej. Ponieważ są to oprawy ener-

gooszczędne, to gmina mniej płaci za prąd. Wójt 
Paweł Militowski wielokrotnie podkreślał już, 
że właśnie dzięki m.in. takim oszczędnościom, 
gmina może dalej inwestować w rozbudowę sie-
ci oświetlenia ulicznego oraz wymieniać oprawy 
na nowocześniejsze i zużywające mniej energii. 

To drugi tego rodzaju projekt realizowany przez 
naszą gminę przy udziale środków unijnych. Po-
przednio w miejscu starych opraw zamontowa-
nych zostało 215 opraw typu LED, teraz zaplano-
wano natomiast wymianę kolejnych 229 sztuk. 
Aktualnie Urząd Gminy Rędziny jest na etapie 

wyłaniania wykonawcy inwestycji w przetargu 
nieograniczonym. Jeśli uda się szybko i spraw-
nie doprowadzić tę procedurę do szczęśliwego 
końca, kolejne nasze ulice zyskają nowoczesne 
oświetlenie w terminie do 30 listopada 2019 roku.
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Prawie 30 mln 

Zarząd Województwa 
Śląskiego przeznaczył dla 29 
gmin na realizację zadań w 

zakresie budowy i moderniza-
cji dróg lokalnych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Jedną z 

nich jest gmina Rędziny, która 
dzięki pozyskaniu środków 

unijnych przebuduje ul. Prostą 
w Mariance Rędzińskiej. To 

pierwszy etap dużej inwestycji 
drogowej.

Umowy w tej sprawie podpisa-
li w maju z przedstawicielami 
poszczególnych samorządów 
marszałek Jakub Chełstow-
ski i członek zarządu Michał 
Woś. W imieniu gminy Rędzi-
ny umowę w sprawie przyzna-
nia dofinansowania sygno-
wał wójt Paweł Militowski.
W Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach podkreślono, 
że barierą rozwoju społeczno 
– ekonomicznego wielu miej-
scowości wiejskich w Polsce 
jest brak dobrej jakości dróg. 
A w warunkach utrudnień ko-
munikacyjnych zahamowany 
jest rozwój lokalnej przedsię-
biorczości, ograniczone moż-
liwości podejmowania przez 

mieszkańców zatrudnienia poza 
miejscem zamieszkania oraz 
korzystania z usług publicznych 
(edukacja, zdrowie, kultura). 

Nowe linie i oprawy oświetleniowe
W październiku gotowe powinny być nowe linie oświetlenia ulicznego na ulicach: 
Wiznera, Polnej i Działkowiczów w Rędzinach, które oświetlą też oprawy typu LED. 
Dzięki dobrej i owocnej współpracy gminy z Grupą Tauron, spółka zamontowała 
ledy przy trzech innych ulicach
Pod koniec maja gmina ogłosiła przetarg nie-
ograniczony na realizację prac, który rozbiła na 
dwa zadania. W pierwszym znalazło się wyko-
nanie linii oświetlenia ulicznego odcinka ulic: 
Wiznera i Polnej w Rędzinach. Mowa o budowie 
linii kablowej o długości 1264 m,  montażu latar-
ni oświetleniowych o wysokości 8 m – 6 sztuk 
w ul. Polnej i 17 w ul. Wiznera, a także 23 sztuk 
opraw oświetleniowych LED. Zadanie nr 2 obję-
ło budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicz-
nego w ulicy Działkowiczów w Rędzinach. Tu w 
zakresie znalazło się wykonanie  napowietrznej 
linii oświetleniowej na odcinku o długości 171 
m, montaż czterech latarni oświetleniowych o 
wysokości 10 m oraz czterech opraw oświetle-
niowych LED. W obu przypadkach zadaniem wy-
konawcy jest też uzyskanie kompletu odbiorów 
technicznych. Zwycięzcą przetargu została firma 
P.P.H.U. „Fenix” z Jaskrowa, która zadeklarowa-
ła realizację zadania za 198 tys. zł. Ma na to 90 
dni od chwili zawarcia umowy, a więc prace po-

winny się zakończyć najpóźniej w październiku.
Na naszych ulicach przybywa nowoczesnych i 
energooszczędnych opraw LED nie tylko dzięki 
zaangażowaniu gminnych środków budżetowych 
oraz pieniędzy unijnych, ale również w wyniku 
bardzo dobrej współpracy gminy z Tauronem. 
- Dzięki temu tylko w ostatnim czasie Tauron za-
montował ledy na słupach wzdłuż Drogi Krajowej 
nr 91, ul. Miodowej w Kościelcu oraz na ul. Wesołej 
w Rędzinach. Spółka zrobiła to na własny koszt – 
podkreśla wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.
A im więcej ledów, tym większe oszczędności 
na energii, które gmina może przeznaczyć na 
rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego. Tylko w 
poprzedniej kadencji rędzińskiego samorządu, 
przybyło dzięki temu ponad 130 lamp na uli-
cach: Dworcowej i Warszawskiej w Rudnikach, 
Szkolnej, Brzozowej, Lipowej, Dębowej i No-
wej w Rędzinach oraz przy Drodze Krajowej nr 
91 od urzędu gminy do wiaduktu w Rudnikach.
 

Prosta zostanie przebudowana 
za unijne, ale to nie koniec
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Celem całkiem nowe połączenie
Gmina Rędziny pozyskała ponad 1 mln zł na 
przebudowę ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej, 
którą chce zrealizować w najbliższej przyszłości. 
To jednak tylko pierwszy etap większej inwestycji 
w infrastrukturę drogową, do której władze gmi-
ny przygotowują się od kilku lat. Głównym celem 
jest wykonanie całkiem nowego połączenia dro-
gowego między Marianką Rędzińska i Rudnikami 

(ul. Wojska Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta zo-
stanie zmodernizowana i poszerzona m.in., żeby 
mogły nią poruszać się autobusy GZK, a w kolej-
nym etapie wydłużona o odcinek nowej drogi, 
który pobiegnie w sąsiedztwie lotniska w kierun-
ku Rudnik. Dokumentacja projektowa obejmuje 
także przedłużenie ul. Wodnica w Rudnikach, 
która po zakończeniu prac nie byłaby już ślepa. 

Fot. Urząd Marszałkowski w Katowicach

Władze gminy wpadły na pomysł realizacji tej 
kosztownej inwestycji z kilku powodów. Dzię-
ki nowej drodze skróci się trasa dla autobusów 
GZK, co przyciągnie dodatkowych pasażerów. 
- Rozładowalibyśmy w ten sposób ruch samo-
chodowy, zmniejszyli korki i zwiększyli bez-
pieczeństwo na Drodze Krajowej nr 91, któ-
ra już teraz w związku z budową autostrady 
jest mocno obciążona, a kiedy powstanie wę-
zeł autostradowy w Kościelcu, będzie jesz-
cze bardziej – mówi wójt Paweł Militowski.
Przygotowanie całej inwestycji to jednak skom-
plikowana sprawa, która wymagała wielu uzgod-
nień i decyzji. Dlatego dopiero w 2018 roku 

gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowa-
nie na realizację pierwszego etapu. Dzięki po-
zytywnej decyzji dojdzie on do skutku w 2020 
roku. Dofinansowanie unijne zostało gminie 
przyznane w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Czasochłonny proces
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Projekt obiektu piłkarskiego 
w przygotowaniu – dla Unii i nie tylko
Urząd Gminy Rędziny zlecił już opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
boiska piłkarskiego na terenie przy Drodze Krajowej nr 91, zakupionym w 2018 
roku. Będzie to obiekt gminny, z którego będzie mógł korzystać także m.in. Gmin-
ny Klub Sportowy Unia Rędziny. Ale plany wójta Pawła Militowskiego dotyczące 
zagospodarowania tego gruntu, sięgają znacznie dalej.

Teren o powierzchni 4 hektarów, znajdujący się 
przy Drodze Krajowej nr 91 naprzeciw „Huli Kuli” 
i w sąsiedztwie Kamieniołomu Lipówka, gmina 
zakupiła do firmy Cemex. Zrobiła to m.in. z myślą 
o budowie nowoczesnego obiektu piłkarskiego. 
Byłby to obiekt gminny, z którego korzystać mo-
gliby np. piłkarze Unii Rędziny, którzy własnego 
boiska nie mają i mecze u siebie muszą tak na-
prawdę rozgrywać na wyjeździe. A drużyna pił-
karska Unii radzi sobie przecież bardzo dobrze 
i w sezonie 2019/2020 powalczy w okręgówce. 

Władze tego klubu czynią starania w sprawie bu-
dowy w zasadzie od początku jego istnienia, czyli 
od 1997 roku. - Była szansa na powstanie takiego 
obiektu na terenie, gdzie obecnie stoi hala spor-
towa. Powstało boisko i klub miał nadzieję na bu-
dowę infrastruktury. Niestety zamiast tego, ist-
niejące boisko zostało zabrane pod budowę hali, 
a piłkarze wrócili na Wapnorud – powiedział nam 
przed rokiem prezes Unii Rędziny Paweł Rybak, 
dodając, że nie było przychylności ze strony po-
przednich władz gminy dla realizacji inwestycji.

Najpierw grunt, teraz projekt
Właśnie przed rokiem przy DK 91 na granicy Rę-
dzin i Rudnik miało miejsce symboliczne wbicie 
łopaty pod budowę boiska z zapleczem socjal-
nym. Pozyskanie gruntu było pierwszym poważ-
nym krokiem w tym kierunku i uczyniło sprawę 
na pewno bardziej realną. Kluczową kwestią po-
zostało znalezienie niemałych przecież pienię-
dzy na wykonanie. Władze Unii podkreślały, że 
liczą na gminę, ale szukają też innych sponsorów.

W 2019 roku gmina Rędziny wykonała kolejny 
duży krok w stronę budowy obiektu piłkarskiego 
– zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, 
której powstanie sfinansuje z własnego budżetu.
- Na początku chcemy się skupić na boisku z mu-
rawą, do którego doprowadzona będzie woda, 
a dla kibiców wykonana trybuna z siedzeniami 
– mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Potężny kompleks w zamyśle

- Znalazłyby się w nim: hala sportowa, wod-
ny plac zabaw, boiska do piłki siatkowej i 
plażowej, centrum przesiadkowe, pomiesz-
czenia przeznaczone na restauracje, bu-
dynki użyteczności publicznej, w których 
działałby m.in. Gminny Ośrodek Kultury, a 
także lodowisko i pomieszczenia dla klubów 
sportowych – wymienia Paweł Militowski.
Na razie to oczywiście wstępna koncep-
cja, której wcielenie w życie będzie wy-
magało czasu i przede wszystkim dużych 
nakładów finansowych. Gmina będzie szu-
kać możliwości pozyskania jak najwięk-
szych środków zewnętrznych na ten cel. 

Ale wobec całego zakupionego terenu o powierzchni 4 hektarów wójt ma znacznie dalej sięgające 
plany. Chodzi o pomysł wybudowania wielkiego kompleksu.
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Boiska, plac i siłownia ze wsparciem gminy
Dzięki kolejnym dofinansowaniom unijnym, tym razem pozyskanym za pośred-
nictwem LGD Razem na Wyżyny, powstały: nowy plac zabaw przy GOK w Rędzi-
nach, boisko wielofunkcyjne w Rudnikach oraz siłownia zewnętrzna w Kościelcu. 
To wprawdzie inwestycje stowarzyszeń, ale do realizacji znacznie przyczyniła się 
gmina, udzielając wsparcia finansowego. 
Wszystkie trzy wymienione zadania zostały wy-
konane według podobnej formuły co w 2017 
roku centrum sportowo – rekreacyjne pump-
track w Rudnikach, o środki na które wystąpiło 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Rudnikach oraz projekt 
„Codziennie pewna siebie – cykl zajęć integra-
cyjnych dla kobiet z obszaru LGD” realizowany 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych 
działające przy GOK. - Gmina ma fundusz po-

życzkowy dla stowarzyszeń. Stowarzyszenie 
może spokojnie realizować projekty unijne na 
zasadzie refundacji tzn. jeżeli aplikowało i po-
zyskało finanse, ale najpierw musi zrealizować 
projekt, a później dopiero następuję płatność – 
wyjaśnia Jolanta Brzozowska – Ciura, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach i pre-
zes Lokalnej Grupy Działania Razem na Wyży-
ny. - Dlatego by zrealizować projekt musi mieć 
zabezpieczone środki. I ma je dzięki umowie 
pożyczki pomiędzy stowarzyszeniem i gminą. 
Po realizacji i rozliczeniu, kiedy następuje płat-
ność przez instytucję wdrażającą, środki w 100 

procentach zostają oddane gminie – tłumaczy. 
Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu, w 
czerwcu 2019 roku oddano do użytku trzy obiek-
ty. Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych pozy-
skało 80 tys. zł, które pozwoliły na modernizację 
i rozbudowę placu zabaw przy GOK. Powstała 
bezpieczna strefa z zagospodarowaniem terenu. 
Odnowiono element zabawowy ze zjeżdżalnią. 
Pojawiły się też nowe elementy: zjazd linowy 
„Tyrolka”, nowy zestaw huśtawkowy, ławeczki, 
kosze, stojaki na rowery, a przede wszystkim 
bezpieczne podłoże. Zastosowano dwie bez-
pieczne nawierzchnie: elastyczną i piasek. LKS 
Lotnik Kościelec pozyskał dotację na budowę 
ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej, 
czyli siłowni zewnętrznej w Kościelcu. Zamon-
towano cztery podwójne urządzenia do ćwiczeń: 
rowerek, wyciąg górny, krzesło do wyciskania 
i orbitrek. Ponieważ to siłownia na powietrzu, 
każdy możne z niej skorzystać kiedy tylko chce. 
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Przy ulicy Wolności powstanie Centrum 
Usług Społecznościowych
Dzięki środkom unijnym pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, gmina rozbuduje i przebuduje byłą siedzibę przedszko-
la przy ul. Wolności 126 w Rędzinach na potrzeby Centrum Usług Społecznościo-
wych. Przeniesie się tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zorganizowane zo-
staną atrakcje zarówno dla dzieci, jak i seniorów.

Koniec inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku szkoły przy ul. Szkolnej 7 oznaczał wy-
prowadzkę przedszkolaków z dotychczasowej 
siedziby przedszkola przy ul. Wolności 126. Już 
na zebraniach sołeckich we wrześniu 2018 roku 
wójt Paweł Militowski przedstawił koncepcję 
zagospodarowania i wykorzystania opuszczo-
nego obiektu. Zgodnie ze wcześniejszymi usta-
leniami zdecydowano, że przeniesiony zostanie 
do niego GOPS, ale jednocześnie budynek zo-
stanie odnowiony i rozbudowany pod Centrum 
Usług Społecznościowych. Gmina prowadziła 
ankietyzację i konsultacje społeczne dotyczą-

ce potrzeb mieszkańców, także m.in. podczas 
prac nad Strategią Rozwoju Gminy Rędziny oraz 
Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy 
Rędziny do 2023 roku. Mieszkańcy wskazywali 
na potrzebę poprawy dostępności do usług spo-
łecznych (w tym: edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, etc.), które miałyby wpływ m.in. 
na integrację i aktywizację społeczną. Co czwar-
ty ankietowany wskazał na problem związany ze 
słabą dostępnością oferty kulturalnej i rekrea-
cyjnej, natomiast poziom aktualnej oferty oce-
niono na poziomie poniżej przeciętnego. Gmina 
podjęła więc starania, żeby tę sytuację zmienić. 

Kolejne dofinansowanie unijne
Po raz kolejny rędziński urząd z powodzeniem 
wnioskował o środki unijne na realizację swoich 
planów. W efekcie projekt pod nazwą „Rozbu-
dowa, przebudowa i adaptacja zdegradowane-
go budynku przy ul. Wolności 126  w Rędzinach 
wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowa-
niem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Spo-
łecznościowych” w większości pokryją środki 
przyznane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 EFRR dla poddziałania 10.2.2.: rozwój 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 
chronionego oraz infrastruktury usług społecz-
nych – Regionalne Inwestycje Terytorialne. Do 
istniejącej części przeniesie się GOPS, w nowo-
powstałej znalazłyby się natomiast pomiesz-
czenia przeznaczone właściwie dla wszystkich. 
– To będzie miejsce dla każdego – od dzieci i 
młodzieży po seniorów – podkreśla wójt Paweł 
Militowski. W planie jest urządzenie tu m.in. 
kuchni, sali konferencyjnej, sali kinowej czy 
miejsca do tańczenia. W CUS znalazłby się też 
np. stół do bilarda czy stół do tenisa stołowego. 
Dobry dostęp do dwukondygnacyjnego w zało-
żeniu budynku, miałyby osoby niepełnospraw-
ne, z myślą o których pomyślano o specjalnej 

windzie. Pierwszy krok w kierunku odpowied-
niego przygotowania obiektu pod CUS, gmina 
wykonała już ostatniej zimy, przesuwając ogro-
dzenie posesji byłego przedszkola i poszerzając 
tym samy drogę. Z powodu zbyt wąskiej drogi 
mieszkańcy mieli problem m.in. z doprowadze-
niem mediów, a śmieciarka kłopot z dojazdem 
do posesji. Zapadła więc decyzja, żeby elemen-
ty ogrodzenia wymienić i przesunąć je poza pas 
drogowy, wskazany w nowej propozycji miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Firma zaprojektuje i wybuduje
W kwietniu urząd gminy ogłosił przetarg nieogra-
niczony na realizację inwestycji związanej z utwo-
rzeniem CUS w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zwycięzcą postępowania została firma z Konopisk 

- F.U.H. „Dziedzicki” z Konopisk z ofertą opiewa-
jącą na kwotę 2 879 900 zł. Czas na wykonanie za-
dania ma do 30 listopada 2020 roku. W zakresie 
robót budowlanych i instalacyjnych znalazły się: 

prace architektoniczno-konstrukcyjne i wykoń-
czeniowe, niezbędne rozbiórki, budowa nowej 
części budynku, modernizacja starej części bu-
dynku, wymiana dachu, więźby i stropu, wyko-
nanie windy dla niepełnosprawnych, urządzeń 
ppoż., niezbędnych przyłączy: gazowych, wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych czy elektrycznych. 
Firma wykona instalacje sanitarne (wod-kan, 
wentyl., zbiornik na ścieki i wodę opadową), 
elektryczne (sieć i osprzęt elektroinstalacyjny, 
siec teleinformatyczna, instalacja fotowoltaicz-
na, odgromowa, monitoring, przyłącz multime-
dialne, instalacja kontroli dostępu, interkom) i 

termomodernizację obiektu. Zaplanowano wy-
mianę źródła ciepła i instalacji c.o., budowę in-
stalacji fotowoltaicznej z armaturą i automatyką, 
kotłowni gazowej, ocieplenie ścian i wykończenie 
elewacji. Zagospodarowany zostanie teren wokół 
budynku. Powstaną dojścia, ciągi piesze, mała ar-
chitektura, zieleń, altana, dojazd i miejsca posto-
jowe. Ponadto wykonawca dostarczy i zamontuje 
wyposażenie na potrzeby CUS i GOPS np. meble, 
sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny. Jego 
zadaniem będzie też wykonanie robót dodatko-
wych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
inwestycji i funkcjonowania CUS oraz GOPS.
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Rozbudowa budynku szkolnego i otwarcie 
„Przedszkola marzeń”
W sierpniu 2018 roku zakończyła się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Gustawa Morcinka w Rędzinach, a w październiku 2018 nastąpiło uroczy-
ste otwarcie powiększonej siedziby placówki, do której przeniesiono przedszkola-
ki z ul. Wolności. I w tym przypadku gmina pozyskała środki unijne na realizację 
przedsięwzięcia

Głównym celem inwestycji było m.in. właśnie 
przeniesienie na ul. Szkolną 7 przedszkola z ul. 
Wolności 126. W starej siedzibie dla dzieci było 
już za mało miejsca, w dodatku z uwagi na bli-
skość Drogi Krajowej nr 91, było też niebez-
piecznie. Inwestycja objęła ona jednak nie tylko 
utworzenie całkiem nowych pomieszczeń, ale 
również remont części istniejących oraz zakup 
wyposażenia. Gmina zdecydowała się na reali-
zację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przetarg nieograniczony rozstrzygnęła latem 
2017 roku. Pierwsze miesiące upłynęły pod zna-
kiem opracowywania projektu. Prace budowla-
ne rozpoczęły się natomiast w drugiej polowie 
listopada 2017, czyli już po ukończeniu fazy pro-
jektowej. Trwające kilka miesięcy roboty oczywi-
ście powodowały utrudnienia w funkcjonowaniu 
placówki, za które dyrekcja szkoły i władze gmi-

ny przepraszały, ale tego nie dało się tego unik-
nąć. Na szczęście udało się je ukończyć przed 
startem roku szkolnego 2018/2019. Wykonawcą 
było konsorcjum firm: F.U.H. Dziedzicki (lider) 
z Konopisk i Agbud z Częstochowy (partner). Zo-
bowiązał się on do realizacji całości (projekt + 
wyko¬nanie robót) za 3,3 mln zł. Po stronie gmi-
ny koszty były jednak znacznie mniejsze, ponie-
waż pozyskała na ten cel ok. 2,5 mln zł unijnego 
dofinansowania. Bez dotacji realizacja tak sze-
roko zakrojonej inwestycji byłaby bardzo trudna 

do przeprowadzenia. Zadanie objęło: rozbudo-
wę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
budynku SP w Rędzinach, budowę placu zabaw 
wraz z przebudową istniejących sieci i instala-
cji. W jego zakres weszła przebudowa zarówno 
parteru, piętra, jak i piwnic, a także całego zaple-
cza kuchennego. Powstało nowe wejście i klat-
ka schodowa od strony północnej, wymieniono 
posadzki, część stolarki i docieplenia. Wybudo-

wano pomieszczenie hydroforni, a na zewnątrz 
parking, pochylnię i dojazd. Od początku roku 
szkolnego 2018/2019 dzieci i młodzież zyskały 
możliwość kształcenia się w zdecydowanie bar-
dziej komfortowych warunkach niż wcześniej. 
Inwestycja oraz uzyskane dodatkowe 400 tys. zł 
z UE pozwoliły na uruchomienie większej licz-
by miejsc w przedszkolu. Do dyspozycji dzieci 
oddano nową bibliotekę i czytelnię, wykonane 
w ramach prac dodatkowych.Oficjalne otwarcie 
rozbudowanej placówki i tzw. „Przedszkola ma-
rzeń”, miało miejsce w październiku 2018 roku. 
Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi 
oraz występów artystycznych dzieci i młodzieży. 
Zgromadzeni na uroczystości mieszkańcy mieli 
okazję zwiedzić nowe oraz odnowione pomiesz-
czenia i na własne oczy przekonać się, że w ZSP 
nr 1 w Rędzinach w końcu zawitał XXI wiek.  
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Ulica Srebrna na miarę XXI wieku
Jesienią 2018 roku oddana do użytku po gruntownej przebudowie została ul. 
Srebrna w Mariance Rędzińskiej, czyli droga powiatowa nr 1060 S na odcinku od 
granicy z Częstochową do przejazdu kolejowego.
Planując inwestycje na ul. Srebrnej gmina po-
stawiła na skorelowanie prac. Zanim ruszyła 
realizowana we współpracy z powiatem często-
chowskim i przy ministerialnym dofinansowa-
niu przebudowa części drogowej, gmina wy-
konała kanalizację sanitarną. Budowa kanału 
sanitarnego grawitacyjnego o długości prawie 
6 km oraz 288 przyłączy, objęła nie tylko Srebr-
ną, ale też ulice: Połaniecką, Prostą i Kwiatową 
w Mariance Rędzińskiej oraz Wodnica i Willo-
wą w Rudnikach. Sanitarkę, zrealizowaną przy 

udziale środków unijnych, ukończono latem 
2018 roku. Niedługo później ruszyła przebu-
dowa drogi powiatowej. - Realizacja tak dużej i 
kosztownej inwestycji możliwa była dzięki do-
brej współpracy władz powiatu częstochowskie-
go i władz gminy Rędziny. Bez zaangażowania 
gminy Rędziny i wniesionego przez nią wkładu 
finansowego, niemożliwe byłoby wykonanie 
tego zadania w tak szerokim zakresie - zwrócił 
uwagę Krzysztof Smela, starosta częstochowski. 

Prawie 2,4 km za 4,5 mln zł
Wykonano nową podbudowę i położono nową 
nakładkę asfaltową. Jezdnię poszerzono do 6 
metrów, na całej długości inwestycji (2 370 me-
trów) wybudowano też dwumetrowe chodniki 
oraz tzw. perony autobusowe. Ponadto uporząd-
kowano oraz uzupełniono oznakowanie piono-
we i poziome oraz skorygowano i uzupełniono 
oznakowanie skrzyżowań, przejść dla pieszych i 
miejsc niebezpiecznych. Łączny koszt przebudo-
wy ul. Srebrnej wyniósł blisko 4,5 mln zł, z czego 
połowę pokryły środki z programu rządowego. - 
To niezwykle ważna inwestycja, zarówno z punk-

tu widzenia kierowców, którzy otrzymali możli-
wość korzystania z nowoczesnej drogi na miarę 
XXI wieku, jak i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Na kwestie bezpieczeństwa kładziemy duży na-
cisk, a wybudowanie chodników i miejsc posto-
jowych przy ul. Srebrnej na pewno je zwiększy 
– podkreślił wójt Paweł Militowski. - Warto też 
zwrócić uwagę na idealne zgranie w czasie obu 
inwestycji na tej ulicy. Dzięki współpracy z po-
wiatem częstochowskim, gruntownie przebudo-
wana została cała ulica, zniszczona przecież tak-
że podczas robót kanalizacyjnych – przypomniał.  

Kościuszki w planach
Władze gminy Rędziny po raz drugi w ciągu 
dwóch lat (pierwsza była przebudowa ul. Dwor-
cowej i Fabrycznej – ok. 2,6 km) zgodziły się 
udzielić dofinansowania na przebudowę drogi 
powiatowej. Doskonale zdają sobie bowiem spra-
wę, że korzystają z niej przede wszystkim miesz-
kańcy gminy, dla których ważne jest bezpieczeń-

stwo, a nie kto jest właścicielem drogi. Dlatego 
współpracę z powiatem kontynuują. W niedale-
kiej przyszłości powinna ona przynieść efekty w 
postaci przebudowy ul. Kościuszki w Rędzinach, 
którą jednak musiałyby poprzedzić wymia-
na wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej. 
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Pierwsza mapa gminy Rędziny 
dla wszystkich mieszkańców

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Gmi-
ny Rędziny przygotował pierwszą mapę gminy wraz z niezbędnymi in-
formacjami na temat naszej małej ojczyzny. Jesienią 2018 roku trafiła 
ona do mieszkańców. Każdy otrzymał ją bezpłatnie
Na mapie znalazły się m.in. wszyst-
kie ulice, których w ostatnich la-
tach przecież sporo w naszej gminie 
przybyło, czy lokalizacje ważnych 
miejsc, obiektów i firm. Dodatko-
wo mapa zawiera część tekstową, 
w której można znaleźć najważniej-
sze informacje związane z historią, 
położeniem i infrastrukturą gminy 
Rędziny oraz opis kluczowych inwe-
stycji zrealizowanych od momentu 
przywrócenia samorządu, czyli od 
1990 roku po moment wydania. - W 
ostatnim czasie wspólnie dokonali-
śmy wielu zmian. Dzięki naszej pra-
cy gmina pięknieje, rozwija się, staje 
się coraz bardziej przyjaznym miej-
scem do życia. Na jej mapie pojawi-
ło się 21 nowych ulic, zbudowano 
kolejne domy, stworzyliśmy miejsca 
wypoczynku i nowoczesne placówki 

oświatowe. Rozwijamy sieć komu-
nikacyjną, wprowadzamy przyja-
zny środowisku tabor autobusowy, 
wytyczamy kolejne przystanki, bu-
dujemy drogi – zwraca uwagę wójt 
gminy Rędziny Paweł Militowski. 
- Naszymi priorytetami są spójność 
ładu przestrzennego i architekto-
nicznego, ale nie chcemy zapomi-
nać o miejscach i obiektach zwią-
zanych z historią gminy. Wiemy, że 
to pamięć historyczna buduje naszą 
lokalną tożsamość – dodaje. Wyko-
nanie mapy zostało sfinansowanie 
ze środków pozyskanych od spon-
sorów, których reklamy się na niej 
znalazły: AK Stomatologia Agniesz-
ka Kaczorowska – Kilan, Eko – Mak 
Makarony Babuni Ryszard Kaczo-
rowski, Roberto Vitali by Kasbut, In-
żynieria Paweł Jędrysik oraz Warmet.

Plany zagospodarowania już obowiązują
Rada Gminy Rędziny podjęła już uchwały w sprawie uchwalenia nowych miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowości: Rędziny, Konin i Marianka Rędzińska. Oznacza to, że te niezwykle 
istotne dokumenty planistyczne, które gmina przygotowywała od ponad 2 lat, już obowiązują.
Procedura przygotowywania, a następnie wy-
łożenia do publicznego wglądu i zatwierdzania 
planów jest długa i pracochłonna, dlatego miesz-
kańcy musieli uzbroić się w cierpliwość. Sprawa 
była istotna głównie dla tych, którzy wnioskowa-
li o przekształcenie niektórych działek, co umoż-
liwiłoby im rozpoczęcie budowy domów. Gmina 
oczywiście też miała tu swój interes, ponieważ 
część terenów chciała w ten sposób uczynić 
atrakcyjniejszymi dla potencjalnych inwestorów. 
W przyszłości mogłoby się to przełożyć na wpły-
wy ze sprzedaży, podatków, a dla mieszkańców 
w postaci nowych miejsc pracy. Plany miejsco-
we dla Rędzin, Marianki Rędzińskiej i Konina w 
poprzedniej formie, liczyły sobie już kilkanaście 
lat, a więc w dużej mierze były już nieaktualne. 
W dodatku przepisy prawa nakazują robić ich 
analizę przynajmniej raz na 4 lata. Władze naszej 

gminy ją wykonały i doszły do wniosku, że w Rę-
dzinach, Mariance Rędzińskiej i Koninie należy 
wprowadzić zmiany, a w zasadzie to przygotować 
te dokumenty od nowa. Wynikało to m.in. właś-
nie z zapotrzebowania na rozszerzenie obszaru, 
na którym można budować domy mieszkalne, 
choć nie tylko. Wójt gminy Paweł Militowski pod-
kreśla, że podjęto ten wysiłek dla dobra lokalnej 
społeczności. A nie każda gmina się na to decy-
duje z uwagi na konieczność wypełnienia licz-
nych procedur i wytycznych oraz uzgodnienia 
rozwiązań z wieloma organami. Trwało to ponad 
2 lata, ale w końcu udało się doprowadzić spra-
wę do końca. Tam, gdzie było to możliwe, uwol-
nione zostały tereny pod zabudowę mieszkalną. 
Urząd wyszedł tym samym naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, którzy złożyli wnioski o 
zmianę przeznaczenia swoich nieruchomości.
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Gmina pomaga szkole w Koninie!
Wójt Paweł Militowski i dyrektor Szkoły Podstawowej w Koninie Adam Jaruga ro-
bią wszystko co w ich mocy, żeby remont budynku szkolnego został ukończony 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Nie mamy zamiaru zamykać tej placówki, 
nigdy nie było takiego pomysłu – zapewnia wójt, dementując tym samym plotki, 
które zaczęły ostatnio krążyć wśród mieszkańców
Sprawa trwającego remontu szkoły i strachu ze 
strony mieszkańców, że nie uda się go zakończyć 
w sierpniu, to w ostatnim czasie wiodący temat 
w Koninie. Niestety część mieszkańców niesłusz-
nie obwinia wójta i gminnych urzędników za to, 
że obiekt wciąż jest rozgrzebany oraz, że już wy-
konane roboty zrealizowano niezgodnie ze sztu-
ką budowlaną, bez wymaganych dokumentów.
Zakres prac remontowych, które wziął na siebie 
dyrektor szkoły Adam Jaruga, nie został niestety 
uzgodniony ani z Urzędem Gminy Rędziny, ani z 
wójtem Pawłem Militowskim. Gmina dofinanso-
wała zadanie taką kwotą, o jaką wnioskował dy-
rektor. Remont miał jednak objąć tylko dwie sale 
lekcyjne, tymczasem bez wiedzy i konsultacji z 
urzędnikami, a także bez stosownych uzgodnień 
z innymi organami administracji publicznej, za-
kres został znacznie rozszerzony. Nowe już za-

stosowane rozwiązania m.in. dotyczące zmiany 
lokalizacji drzwi, mogłyby negatywnie wpłynąć 
na bezpieczeństwo dzieci, dlatego zaszła ko-
nieczność powrotu do poprzednich ustawień. 
Większość prac została ponadto wykonana nie 
tak, jak powinna, dlatego niezbędne są przerób-
ki i poprawki, które spowodują wzrost kosztów 
i wydłużenie czasu remontu. Nawet jeśli roboty 
uda się sprawnie i szybko doprowadzić do końca, 
z uwagi na swój wiek i stan budynek może nie 
uzyskać pozwoleń na użytkowanie, które wcześ-
niej powinien uzyskać dyrektor szkoły. Wójt gmi-
ny robi  wszystko co w jego mocy, aby pomóc 
dyrektorowi szkoły, żeby odnowiona i bezpiecz-
na siedziba Szkoły Podstawowej w Koninie była 
gotowa na przyjęcie uczniów 2 września, czyli 
w dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Nie będzie likwidacji
W związku z tym gorącym tematem, wśród lokal-
nej społeczności zaczęły ostatnio nawet krążyć 
pogłoski, że budynek został celowo rozgrzebany 
z myślą o rychłej likwidacji placówki. 
- Nie mamy zamiaru jej zamykać. Nigdy nie było 
takiego pomysłu! - zapewnia wójt Paweł Mili-
towski, podkreślając, że wspomniane plotki nie 
mają żadnego pokrycia w rzeczywistości.
Teraz priorytetem jest ukończenie remontu 
przed końcem wakacji i zapewnienie dzieciom 
możliwie jak najbezpieczniejszych warunków do 
nauki. 
- Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią, dla-
tego wszystko musi odbyć się zgodnie z przepi-
sami i zaleceniami właściwych instytucji – mówi 
wójt. 
- Za zakres prac odpowiedzialny jest dyrektor 
szkoły, on jest zarządcą budynku i to na nim cią-
ży odpowiedzialność uzgodnień z nadzorem bu-
dowlanym, sanepidem czy też strażą pożarną – 
dodaje.
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Strażacy z Konina będą mieli nowy garaż
Przy strażnicy OSP w Koninie trwa budowa nowego garażu, którą gmina rozpo-
częła w 2018 roku. Spełnia w ten sposób oczekiwania miejscowych druhów. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie nie należy 
wprawdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego i jest najmniejszą jednostką w gmi-
nie, ale miejscowym ochotnikom nie można od-
mówić zaangażowania i zapału. - Rozwijają się i 
dbają o przekazany im majątek. Cieszy fakt, że 
oprócz wsparcia gminy, strażacy z Konina sami 
angażują się w budowę i rozwój strażnicy. To za-
angażowanie widać również podczas zawodów 
pożarniczych. W 2017 roku wygrali rywalizację 
w naszej gminie, dzięki czemu godnie reprezen-
towali ją na zawodach powiatowych – podkreśla 
wójt gminy Rędziny Paweł Militowski. Wójt nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że warto inwe-
stować w straż i pomagać jednostkom ochotni-
czym. Zresztą nie tylko im. - Każde działanie, w 
które czynnie angażuje się społeczeństwo, przy-
szli użytkownicy nowo powstałych budynków 
czy budowli, jest warte realizacji. Uczestnicząc w 
procesie tworzenia czegoś nowego, mieszkańcy 
pokazują, że im zależy i że dołożą starań, żeby o to 

zadbać. Takie podejście daje nam duże zadowo-
lenie i nadzieję na właściwe ulokowane pienią-
dze – komentuje Paweł Militowski. Stan surowy 
nowego garażu został ukończony zimą. Kolejny 
etap prac rozpoczął się kiedy tylko pozwoliły 
na to warunki atmosferyczne. Obecnie jest już 
bliżej końca niż dalej. - Jeśli chodzi o poprawę 
bezpieczeństwa, które ma tak duże znaczenie 
dla lokalnej społeczności, to środków finanso-
wych nie powinno się liczyć – uważa wójt gminy. 

Projekt „Śląska Akademia Senior@” 
już zakończony
Końca dobiegły zajęcia organizowane w ramach projektu pod nazwą „Śląska Aka-
demia Senior@”, który był realizowany w naszej gminie od kwietnia. Uczestniczyli 
w nich seniorzy, którzy pomyślnie przeszli rekrutację.
Przymiarki do realizacji tego projektu w gminie 
Rędziny rozpoczęły się już w 2017 roku. Wtedy 
to Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach zade-
klarował chęć współpracy z Fundacją Partycypa-
cji Społecznej promującą aktywizację seniorów. 
Głównym celem projektu było włączenie osób 
starszych w budowę społeczeństwa informacyj-
nego. Zorganizowano więc zajęcia, podczas któ-
rych prowadzący zapoznawali seniorów z tech-
nikami komputerowymi. W praktyce projekt 

polegał na organizacji dwóch spotkań w tygodniu, 
począwszy od kwietnia. Łącznie przeprowadzo-
no 60 godzin szkolenia dla osób, które miały do-
tychczas minimalne doświadczenie w obsłudze 
komputera i internetu, a także 30 godzin zajęć te-
matycznych. Każdemu z uczestników umożliwio-
no korzystanie z praktycznej strony cyfryzacji. 
Seniorzy mieli okazję nauczyć się jak obsługiwać 
bankowość online, robić zakupy przez internet 
oraz wielu innych przydatnych we współczesnym 
świecie działań. Zajęcia odbywały się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Rędzinach. Uczestnicy 
brali w nich udział podzieleni na dwie grupy po 
10 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
tematyką komputerowo – internetową ze stro-
ny starszych mieszkańców naszej gminy. Osoby, 
które regularnie uczestniczyły w zajęciach, zy-
skały możliwość otrzymania tabletu na własność. 
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- Cieszymy się, że „Śląska Akademia Senior@” 
doszła w naszej gminie do skutku. Gotowość do 
aktywizacji środowiska seniorów ze strony GOK 
była wprawdzie już dawno, ale opłacało się trochę 
poczekać, ponieważ wsparcie ze strony fundacji 

zaplanowano dla 4000 uczestników wyłącznie z 
gmin, które wcześniej zadeklarowały swój udział 
w projekcie – podkreślają wójt Paweł Militow-
ski i dyrektor GOK Jolanta Brzozowska – Ciura.

Bezpieczniej na DK 91,
ale gmina wnioskuje dalej
Na głównym skrzyżowaniu w Rudnikach oraz przy czterech przejściach dla pie-
szych w Rędzinach w ciągu Drogi Krajowej nr 91 wybudowane zostały jesienią 
2018 roku sygnalizacje świetlne. Przynajmniej częściowo spełniono w ten sposób 
oczekiwania wójta i mieszkańców, którzy od dawna postulowali o działania ma-
jące na celu poprawę bezpieczeństwa na DK 91

Inwestycja objęła wykonanie w ramach jednego 
zlecenia sygnalizacji świetlnych w Rędzinach i 
Rudnikach. Realizowała ją Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ze środków prze-
kazanych przez Ministerstwo Infrastruktury. W 
zakresie prac, których celem było zwiększenie 
bezpieczeństwa na Drodze Krajowej nr 91, była 
budowa w Rędzinach sygnalizacji świetlnych 
wzbudzanych na przejściach dla pieszych z ich 
doświetleniem w rejonie skrzyżowań z ulica-
mi: Szkolną, Kościuszki i Nową oraz budowa 
sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej wraz z do-
świetleniem przejścia w rejonie skrzyżowania z 
ul. Okupnicką. W Rudnikach natomiast sygna-
lizację wybudowano na skrzyżowaniu DK 91 z 
drogami powiatowymi ul. Mstowską i Dworco-
wą, 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 głównego wjazdu na plac 
kościelny. Od lat po większych opadach desz-
czu tworzyło się tam zastoisko. Dbając o wzglę-
dy bezpieczeństwa, gmina monitowała w gene-
ralnej dyrekcji o rozwiązanie tego problemu, 
wysyłając liczne pisma. W końcu się udało, za 
co dziękujemy. Władze gminy w dalszym ciągu 
czynią ponadto starania w GDDKiA i minister-
stwie m.in. o budowę obwodnic dla Kościelca, 
Rudnik i Marianki Rędzińskiej poprzez budowę 
czterech ciągów drogowych o łącznej długości 11 
km oraz przebudowę DK 91. W związku z trwa-
jąca przebudową trasy DK 1 na autostradę A1, 
nasze drogi oraz DK 91 stanowiące alternatywę 
dla „jedynki”, są nadmierne obciążone. Realiza-
cja wspomnianych postulatów pozwoli uchro-
nić je przed zniszczeniem oraz zapewni więk-
sze bezpieczeństwo mieszkańcom i kierowcom.
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Dlaczego warto reklamować się w prasie?
Chociaż żyjemy w dobie powszechnego dostępu do internetu, w dalszym ciągu 
nośnikiem jednej z najskuteczniejszych form reklamy jest prasa. Zachęcany do re-
klamowania się na łamach „Kuriera Rędzińskiego”. Oferujemy atrakcyjne warunki!

Reklama w prasie to jedna z form klasycznego marketingu i wbrew temu co myślą niektórzy wciąż 
jedna z najlepszych. To świetne miejsce na wypromowanie swoich usług i produktów zarówno dla 
większych, jak i mniejszych firm. A badania pokazują, że mieszkańcy wybierają prasę w sposób 
świadomy, co niekoniecznie ma miejsce np. w przypadku telewizji. Mimo ogromnej popularno-
ści internetu i telewizji, wciąż pozostaje ona najbardziej prestiżowym nośnikiem informacji. Za-
mieszczenie reklam w prasie to korzystne rozwiązanie z co najmniej kilku powodów. W internecie 
wszystkiego jest dużo, czyta się szybko i niestety często mało dokładnie. Czytanie gazety tymcza-
sem na ogół odbywa się w ciszy i spokoju. W tej sytuacji można poświęcić opublikowanym w niej 
treściom znacznie więcej uwagi. Reklama w gazecie jest więc lepiej widoczna dla czytelnika od np. 
internetowych banerów czy lokowania produktów, stosowanego często w telewizji. Dokładniejszy 
odbiór umożliwia dłuższe zapamiętanie, co z kolei zwiększa szansę na to, że czytelnik zdecyduje się 
na skorzystanie z reklamowanych usług czy zakup proponowanych produktów. 

Papier jest trwalszy. Wydrukowana w gazecie reklama na zawsze w niej pozostanie, nie znikając po 
jakimś czasie jak m.in. grafika internetowa. Do wydań papierowych wraca się po czasie, a więc i 
przekaz reklamowy może dotrzeć do czytelnika ponownie. Ponadto gazety są często przekazywane 
kolejnym osobom, co powoduje naturalne zwiększanie liczby odbiorców. Prasa oferuje przestrzeń 
reklamową, z której z powodzeniem mogą skorzystać także przedsiębiorcy niekoniecznie chcący 
trafić ze swoim przekazem do masowego odbiorcy. Wystarczy zadbać o odpowiednie zaplecze in-
formacyjne, żeby dotrzeć do konkretnej grupy. 

W gazecie można spróbować reklam w różnym formacie i wielkości. Można też wzmocnić siłę jej 
oddziaływania dodając różnego rodzaju gadżety, związane z działalnością danej firmy. Promocja na 
łamach prasy jest wreszcie niedroga, biorąc pod uwagę jej jakość i jeśli porównać ją z reklamami 
na innych nośnikach. Pojedyncza reklama może w niezmienionej formie ukazywać się przez wiele 
tygodni, bez konieczności aktualizacji, a więc i ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Zostań naszym partnerem!
Dotarcie do potencjalnych klientów umożliwiamy firmom za pośrednictwem „Kuriera Rędzińskie-
go”.  Oferujemy atrakcyjne warunki, niskie ceny, bardzo dobrą jakość papieru i druku, a także od-
biór ze strony setek mieszkańców gminy, do których trafia każde wydanie naszej bezpłatnej gazety. 
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Pakiet 
Srebrny

moduł 210 – 145 mm  (1/ 2 
strony)  - 120 zł

Pakiet 
Brązowy

moduł 102-145 mm    (1/4 stro-
ny) –  60 zł

Pakiet 
Złoty

moduł 210x290mm  (pełna 
strona) – 240 zł

Więcej informacji w redakcji Kuriera Rędzińskiego przy ulicy Mickie-
wicza 7 w Rędzinach lub pod nr telefonu 34/32 79 998.

Kurier 
Rędziński

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
i skracania tekstów. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych 
artykułów, opracowań i anonsów.
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Telefon kontaktowy : 34/32 79 998

E-mail : gok@redziny.pl
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42-242 Rędziny
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Dla sołectw Rędziny – Osiedle, Rędziny – Kolonia, Rędziny – Wyrazów, Rędziny – Okupniki, Konin, 
Kościelec, Rudniki – 40 516,90 zł. Dla sołectwa Marianka Rędzińska – 29 739, 40 zł
Powyższe kwoty zostaną rozdysponowane przez mieszkańców sołectw  podczas zebrań sołeckich 
zaplanowanych na sierpień – wrzesień 2019r. 

Środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy
w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok wynoszą : 


