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Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski
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Dzieci z klas I-III będą się uczyły w nowych, 
lepszych warunkach
Wszystko wskazuje na to, że od 1 września wszystkie klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza Pułaskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach będą funkcjonowały w budynku po 
gimnazjum przy ul. Działkowiczów 20
Po reformie oświaty likwidującej gimnazja, 
miejscem nauki dla uczniów pozostałych 
oddziałów gimnazjalnych oraz klas 4-6, a na-
stępnie nowotworzonych 7-8 SP nr 2, stała się 
dotychczasowa siedziba gimnazjum przy ul. 
Działkowiczów 20. Klasy I-III SP nr 2 pozosta-
wiono w starym budynku podstawówki przy 
ul. Działkowiczów 3, ale gmina zapowiedzia-
ła, że to rozwiązanie tymczasowe i kiedy tylko 
pomieszczenia w nowszym budynku zostaną 
przygotowane na przyjęcie młodszych dzieci, 
cała „dwójka” będzie funkcjonowała w jed-
nym miejscu. 
Przenosiny powinny nastąpić już niebawem. 
Pomieszczenia są już gotowe, a pod koniec 
stycznia Rada Gminy Rędziny podjęła uchwa-
łę w sprawie zamiaru przekształcenia SP im. 
Kazimierza Pułaskiego poprzez zmianę jej 
siedziby. Teraz musi jeszcze uzyskać opinię 
Śląskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie. 

- Podjęta uchwała wyraża zamiar zmiany 
siedziby tej szkoły z ul. Działkowiczów 3 na ul. 
Działkowiczów 20 w Rędzinach zgodnie z art. 
89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — 
Prawo Oświatowe z dniem 31 sierpnia 2020r. 
– informuje wójt gminy Rędziny Paweł Mili-
towski. - Siedziba Przedszkola wchodzącego w 
skład Zespołu Szkolno — Przedszkolnego nr 2 
w Rędzinach nie ulegnie zmianie – dodaje. 

Budynek przy ul. Działkowiczów czeka już 
na przyjęcie uczniów klas I-III. Sale lekcyjne 
przygotowane dla najmłodszych uczniów wy-
malowano i wyposażono w najnowsze techno-
logie informatyczne. Jest też nowa świetlica, 
odnowione korytarze oraz szatnia z szafkami 
dla każdego ucznia. Do dyspozycji dzieci bę-
dzie też oczywiście hala sportowa.

Stary budynek przy ul. Działkowiczów 3 zosta-
nie wykorzystany w innym celu. Nie zapadła 
jeszcze decyzja w jakim. 
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Ograniczenia w funkcjonowaniu gminy
w związku z pandemią koronawirusa
W marcu do naszego kraju dotarł nowy typ koronawirusa, który niebez-
pieczny szczególnie dla osób starszych i cierpiących na różne dolegliwo-
ści.  Rząd ogłosił  najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a następnie 
stan  epidemii,  w  związku  z  czym  urząd  gminy  i  podległe  mu  jednostki  
organizacyjne funkcjonują w trybie nadzwyczajnym
Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Od momen-
tu zakończenia prac na aktualnym wydaniem 
Kuriera Rędzińskiego minęło już trochę czasu, 
więc mogła się zmienić. Poniżej prezentujemy 
stan, który obowiązywał w momencie oddawa-
nia wydania do druku.
Z powodu pandemii koronawirusa premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił 20 marca 2020 

r. wprowadzenie na terenie całego kraju sta-
nu epidemii. Jednocześnie minister edukacji 
Dariusz Piontkowski poinformował, że okres 
tymczasowego zamknięcia szkół i przedszkoli 
zostaje przedłużony do świąt wielkanocnych, 
a lekcje mają się w miarę możliwości odbywać 
w formie zdalnej. Minister zapewnił, że na ten 
moment terminy egzaminów nie są zagrożo-
ne, ale jeśli pojawi się konieczność kolejnego 
wydłużenia okresu zamknięcia, wówczas może 
zapaść decyzja o ich zmianie. 
Do odwołania obsługa interesantów Urzędu 
Gminy Rędziny odbywa się wyłącznie w spra-
wach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu z pracownikiem urzędu.
Urząd gminy dostępny jest dla interesantów 
tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki – o 
konieczności przyjścia decydują pracownicy 

urzędu. Wejście do budynku będzie możliwe 
wyłącznie pojedynczo i tylko po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu i godziny. Interesanci, 
którzy nie umówili się telefonicznie, nie zosta-
ną wpuszczeni do budynku.
CENTRALA: 
034/3279014, 034/3279085, 034/3279441
Telefony wewnętrzne pracowników urzędu:

• Urząd Stanu Cywilnego – 103
• Dowody osobiste, ewidencja ludności – 102
• Gospodarka odpadami, działalność gospodar-
cza, ochrona zwierząt – 107
• Podatki – 122
• Nieruchomości – 120
• Ochrona środowiska, inwestycje – 116
• Drogownictwo – 609 758 057
Zachęcamy do korzystania z usług urzędu w po-
staci elektronicznej poprzez:
• System Elektronicznej Komunikacji Admini-
stracji Publicznej SEKAP – www.sekap.pl
• Platformę ogólnopolską – www.gov.pl
Zamknięta pozostaje kasa urzędu. Zachęcamy 
do dokonywania płatności na numery konta po-
dane w decyzjach za pomocą przelewów elek-
tronicznych lub w placówce Poczty Polskiej.
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Inaczej działają jednostki 
organizacyjne

Pandemia wymusiła też zmiany w funkcjono-
waniu jednostek organizacyjnych gminy. W 
trosce o bezpieczeństwo kierowców i podróżu-
jących, kierownictwo Gminnego Zakładu Ko-
munikacyjnego zdecydowało o wprowadzeniu 
kursowania autobusów zgodnie z rozkładem 
wakacyjnym. Tymczasowo zawieszona została 
możliwość zakupu biletu jednorazowego u kie-
rowcy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca 
do kontaktu w prowadzonych sprawach po-
przez korespondencję tradycyjną lub elektro-
niczną, a także kontakt telefoniczny.
W przypadku bezwzględnej konieczności 
osobistej wizyty w GOPS, prosi o wcześniej-
sze umówienie się telefonicznie lub mailowo: 
pracownicy socjalni - 343201015, 343201998, 
pomocspoleczna@redziny.pl, pomocspolecz-
na2@redziny.pl; świadczenia rodzinne, świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego, 500+:  
665103988 , swiad.wych@redziny.pl; księgo-
wość:  343201015, gops@redziny.pl .
Wyłącznie telefonicznie (34 327-94-43) lub 
mailowo (zgmik@redziny.pl) od kilku tygodni 
odbywa się załatwianie spraw w Zakładzie Go-
spodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Osobi-
ste załatwianie spraw jest możliwe jedynie po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zawieszono również funkcjonowanie instytu-
cji kultury, w tym Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gminnej Biblioteki w Rędzinach. W celu za-
pewnienia niezbędnej ciągłości funkcjonowa-
nia instytucji, biuro jest czynne w godzinach 
8:00-16:00.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, nasze placówki oświatowe prowa-
dzą nauczycie w formie zdalnej. Odbywa się 
to przy wykorzystaniu bezpłatnych platform, 
umożliwiających prowadzenie zajęć w trybie 
online, a także poczty emailowej, którą przesy-
łane są zadania i karty pracy ucznia oraz dzien-
nika elektronicznego Librus.
  
Zostańmy w domach!

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich miesz-
kańców, aby pozostali w miejscach zamiesz-
kania i opuszczali je tylko kiedy jest to abso-
lutnie niezbędne. Osoby objęte kwarantanną 
natomiast muszą bezwzględnie pozostać w 

domach. W związku z ogłoszeniem stanu epi-
demii, premier poinformował, że karę za zła-
manie zakazu opuszczania miejsca odbywania 
kwarantanny podwyższono z 5 tys. do 30 tys. zł. 
Prosimy też o zachowanie niezbędnych środ-
ków ostrożności i nie spotykanie się w więk-
szym gronie, żeby zminimalizować ryzyko 
ewentualnego zakażenia i rozprzestrzeniania 
się wirusa.
- W zawiązku z panującą epidemią koronawiru-
sa (SARS-COV-19) zwracam się prośbą o zacho-
wanie należytej, obywatelskiej postawy. Dbaj-
my o bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin i 
sąsiadów. Jeśli nie możecie Państwo zrobić za-
kupów spożywczych czy też w aptekach — po-
proście o pomoc bliskich – mówi wójt Paweł 
Militowski. 

Pamiętajmy, żeby często myć ręce z użyciem 
mydła i wody lub płynów dezynfekujących. Kie-
dy kaszlemy lub kichamy, powinniśmy zakry-
wać usta i nos. Jeśli ktoś w pobliżu kaszle lub 
kicha, należy zachować od niego co najmniej 1 
m odległości. 

Jeśli zaobserwujemy u siebie objawy, które 
mogą sugerować zakażenie koronawirusem 
(m.in. wysoka gorączka, duszności, bóle mięś-
ni, osłabienie) powinniśmy skontaktować się ze 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Częstochowie, dzwoniąc pod nr tel. 661 868 
810, 577 818 388 lub na infolinię NZF pod nr 800 
190 590, z pogotowiem ratunkowym lub udać 
się na oddział zakaźny najbliższego szpitala. 
Nie należy kierować się na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy.  
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Co z obwodnicą Kościelca i Rudnik?
Władze naszej gminy nie ustają w walce o wybudowanie obwodnicy, 
które pozwoliłaby zmniejszyć ruch na drogach lokalnych w związku
z powstającą autostradą i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców m.in. 
Kościelca i Rudnik. Ministerstwo Infrastruktury nie widzi niestety możli-
wości realizacji inwestycji w proponowanym przebiegu, wskazując nato-
miast na możliwość budowy obwodnicy Rędzin

Gmina od dłuższego czasu próbuje przekonać 
władze centralne oraz Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad do ujęcia w swoich pla-
nach inwestycyjnych budowy obwodnicy Koś-
cielca i Rudnik. Z powodu trwającej budowy au-
tostrady A1, ponad dwukrotnie zwiększyło się 
natężenie ruchu na naszych drogach, a po od-
daniu powstającego odcinka autostradowego do 
użytku prawdopodobnie wcale nie będzie lepiej.

Władze naszej gminy są zdania, że problem roz-
wiązałaby budowa obwodnicy Kościelca i Rudnik 
prowadząca od A1 do drogi krajowej nr 91. W tym 
celu wystosowały pisma do parlamentarzystów, 
GDDKiA oraz Ministerstwa Infrastruktury, wska-
zując na konieczność realizacji tej inwestycji, 
która uchroniłaby przed zniszczeniem drogi lo-

kalne, wyeliminowała spóźnienia w kursowaniu 
autobusów GZK oraz przede wszystkim zmini-
malizowała ryzyko wypadku i zapewniła większe 
bezpieczeństwo mieszkańcom. Działania w tym 
kierunku zintensyfikowały w związku z ogłosze-
niem przez rząd planu opracowania programu 
budowy 100 obwodnic do 2030 roku.

Projekt programu został opublikowany 8 lutego 
2020 r., a kilka dni później rozpoczęły się kon-
sultacje społeczne dotyczące zawartych w nim 
zadań. Inwestycja w gminie Rędziny nie znalazła 
się niestety na liście podstawowej, ale trafiła na 
listą rezerwową, zawierającą zadania możliwe do 
realizacji m.in. w przypadku uzyskania oszczęd-
ności poprzetargowych.



Strona 7www.redziny.pl Co z obwodnicą Kościelca i Rudnik? | Kurier Rędziński

Wójt Paweł Militowski zaapelował do mieszkań-
ców o udział w tych konsultacjach i wypełnianie 
specjalnych formularzy, które zostały udostęp-
nione na stronie internetowej gminy (wpłynęło 
ich blisko 400). Zadeklarował też dalsze starania 
w kierunku ujęcia inwestycji na liście głównej, 
które na pewno wzmocniłoby poparcie ze strony 
mieszkańców wyrażone na jak największej ilości 
wypełnionych formularzy. 

W międzyczasie odpowiedzi na wcześniej skie-
rowane apele udzieliło Ministerstwo Infrastruk-
tury. Niestety okazało się, że ministerstwo nie 
widzi możliwości realizacji obwodnicy w propo-
nowanym przebiegu w ramach programu rządo-
wego.

- Założeniem nowego programu jest budowa no-
wych obejść miejscowości w ciągach dróg krajo-
wych tam, gdzie uzasadniają to ważne czynniki 
ruchowe, czy społeczne. Podkreślam, że w ra-
mach przedmiotowego Programu realizowane 
będą obwodnice miast leżących przy drogach 
krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad – poinformowała 
w odpowiedzi Agnieszka Krupa, 
zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicz-
nych w MI. - Budowa wspomnianej inwestycji 
nie mogła zatem znaleźć się na liście inwesty-
cji ujętych w Programie, ponieważ dotyczy ona 
drogi samorządowej. Minister Infrastruktury nie 
uczestniczy bezpośrednio w procesie inwesty-
cyjnym na drogach zarządzanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Dostrzegając jed-
nakże duże potrzeby inwestycyjne samorządów, 
Minister koordynuje dofinansowanie przez rząd 
zadań własnych samorządów w zakresie budowy, 
przebudowy lub remontów dróg samorządowych 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz 
rezerwy subwencji ogólnej – podkreśliła. 

Według resortu nową drogę od A1 do DK 91 powi-
nien sfinansować samorząd. Jako przykład inwe-
stycji znajdujących się w ciągach dróg krajowych 
zarządzanych przez GDDKiA i ujętych na liście 
rewersowej Programu, wskazał natomiast dwie 
miejscowości leżące wzdłuż drogi krajowej nr 91 
w województwie śląskim, czyli Rędziny i Kłom-
nice.

- Trzeba pamiętać, że potrzeby budowy obejść 
miejscowości są bardzo duże, wciąż pojawiają się 
nowe postulaty oraz wnioski. Z uwagi na powyż-
sze, lista inwestycji wraz z potencjalnym harmo-

nogramem były przedmiotem szeregu analiz ze 
strony Ministerstwa Infrastruktury oraz General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nieste-
ty z uwagi na ograniczenia finansowe oraz moż-
liwości rynku wykonawczego nie jest możliwa 
równoczesna realizacja wszystkich zgłaszanych 
potrzeb – podsumowała Agnieszka Krupa.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że rząd jest w 
stanie ewentualnie sfinansować budowę obwod-
nicy Rędzin. Władze naszej gminy cieszy możli-
wość realizacji i tej inwestycji, ale zwróciły jed-
nocześnie uwagę, że nie rozwiąże ona całkowicie 
problemu jaki dotyka i będzie dotykał mieszkań-
ców Kościelca oraz części Rudnik. Podkreśliły, że 
wykonanie obwodnicy Kościelca i Rudnik włas-
nymi siłami, nawet przy wsparciu finansowym 
z Funduszu Dróg Samorządowych, to dla gminy 
zbyt duże obciążenie finansowe. Dlatego w dal-
szym ciągu zachęcały mieszkańców do czynne-
go udziału w konsultacjach. Ze swojej strony za-
deklarowały kontynuację starań o odpowiednie 
zabezpieczenie drogowe Kościelca i Rudnik - w 
takim zakresie, jaki tylko będzie możliwy do re-
alizacji.
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Niebawem nowa oczyszczalnia i nowe 
odcinki kanalizacji sanitarnej
Pod koniec lata 2020 r.  powinno nastąpić zakończenie budowy docelo-
wej oczyszczalni ścieków w Karolinie. Posiadając taką instalację, gmina 
może swobodnie rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej. I niezmien-
nie czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel
Wprawdzie nowa oczyszczalnia miała być 
ukończona wiosną br., ale w trakcie prac wy-
niknęły pewne trudności, dlatego konieczne 
okazało się podpisanie z wykonawcą aneksu 
do umowy na realizację prac. Aktualnie roboty 
prowadzone są zgodnie ze zmienionym harmo-
nogramem. Oddanie obiektu do użytku powin-
no nastąpić we wrześniu. 
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: P.B. i 
I. „ABT” sp. z o.o. w Częstochowie (lider), Gru-
pa Szymbud sp. z o.o. z Kłomnic (partner) oraz 
ABT sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. z Częstochowy 
(partner). Zadeklarowało ono wykonanie prac 
za 15 682 500 zł. 
Zdając sobie sprawę z tego, że dotychczasowa 
oczyszczalnia w najbliższej przyszłości nie bę-
dzie już w stanie przerobić wszystkich ścieków z 
powiększającej się sieci kanalizacyjnej, władze 
gminy zdecydowały się na rozpoczęcie budowy 
nowej. Decyzja nie należała do łatwych, ponie-
waż nie było wówczas możliwości pozyskania 
dofinansowania na ten cel i konieczne stało się 
zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina wy-
negocjowała jednak najkorzystniejsze warunki 
jakie tylko były możliwe. 
Powstająca mechaniczno – biologiczna oczysz-
czalnia będzie miała przepustowość 2000 m3/ 
dobę. Dla porównania obecnie funkcjonujący 
obiekt wybudowany kilka lat temu, dysponuje 

przepustowością tylko 300 m3/dobę. 
- Nowa oczyszczalnia będzie w stanie oczyścić 
ścieki z całej gminy. Dzięki dysponowaniu in-
stalacją o tak dużych mocach przerobowych, 
po zakończeniu jej budowy będziemy mogli 
skupić się na rozbudowie sieci kanalizacji sani-
tarnej – mówi wójt Paweł Militowski, dodając, 
że to inwestycja przyszłościowa, ale jej finaliza-
cja już teraz była konieczna, ponieważ gmina 
poważnie planuje budowę kolejnych odcinków 
kanalizacji.
Kanalizacja kolejnych ulic za unijne

Urząd gminy rozpoczął już także starania o 
wsparcie finansowe kolejnych inwestycji sani-
tarnych, składając wniosek do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego (Regionalne Inwestycje Terytorialne) o 
4 mln zł unijnej dotacji na I etap zadania pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami w Kościelcu i Rudnikach”. Część wspo-
mnianej kwoty ma również pójść na budowę 
oczyszczalni. 
Jeśli chodzi o kanalizację, w ramach projektu 
planowane jest wykonanie jej w Kościelcu na 
ulicach: Żabiej, Krótkiej, Ogrodowej i Wiatra-
kowej, oraz w Rudnikach na ulicach: Ogrodo-
wej, Szkolnej, Pocztowej plus przejście pod li-
nią kolejową.
- Finalizacja tej inwestycji pozwoli na skana-
lizowanie ostatnich ulic w Kościelcu i Rudni-
kach, które jeszcze dostępu do kanalizacji nie 
mają. Sieć doprowadzona zostanie tym samym 
do drogi krajowej nr 91 już w drugim miejscu, 
tym razem od ul. Ogrodowej w Rudnikach, czy-
li będzie coraz bliżej Konina – mówi wójt Paweł 
Militowski.
Czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku 
i podtrzymanie 100-procentowej skuteczności 
w pozyskiwaniu środków unijnych, którą gmi-
na może pochwalić się w obecnej perspektywie 
unijnej. 
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Prosta w przebudowie. Prace już na finiszu

Dzięki  dość  przychylnej  jak  na okres  zimowy aurze,  udało  się  wykonać 
sporą  część  prac  przy  przebudowie  ul.  Prostej  w  Mariance  Rędzińskiej.  
Zacząć korzystać ze zmodernizowanej i  poszerzonej drogi, kierowcy - a 
także rowerzyści i piesi - będą mogli już wiosną
Roboty realizuje firma „Hucz” sp. z o.o. z Boro-
nowa, która w ubiegłym roku wygrała ogłoszo-
ny przez urząd gminy przetarg nieograniczo-
ny z ofertą na nieco ponad 1,3 mln zł. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie unijne z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w wysokości 1 mln zł. Ponieważ w 
okresie zimowym aura była dość przychylna, 
zakończenia prac można spodziewać się już w 
kwietniu. Wykonawca rozpoczął już kładzenie 
masy bitumicznej.
W zakresie zleconych firmie prac znalazła 
się przede wszystkim budowa asfaltowej na-
wierzchni jezdni na odcinku 460 m o szero-
kości 6 m z podbudową z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Powstanie też 
ciąg rowerowy z asfaltobetonu o szerokości 2 
m oraz ciąg pieszy z kostki brukowej o szeroko-
ści 1,5 m. Zadaniem wykonawcy jest ponadto: 
budowa zjazdów z kostki brukowej i odwod-
nienia, wykonanie oznakowania pionowego i 
poziomego, roboty instalacyjne teletechniczne 
i gazowe oraz opracowanie projektu stałej or-
ganizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. 
Przebudowa ul. Prostej to kolejna w ostatnich 
latach ważna inwestycja realizowana na terenie 
Marianki Rędzińskiej m.in. po budowie kanali-
zacji sanitarnej w całej miejscowości i przebu-
dowie ul. Srebrnej, zakończonych w 2018 roku. 
To zarazem jednak tylko pierwszy etap więk-
szego zadania drogowego, którego finalizacja w 
przyszłości przyniesie gminie i mieszkańcom 

wiele korzyści. 
Gmina walczy o środki na drugi etap
W planie jest budowa nowego połączenia drogo-
wego między Marianką Rędzińska i Rudnikami 
(ul. Wojska Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta 

zostanie zmodernizowana i poszerzona m.in., 
żeby mogły nią poruszać się autobusy GZK, a 
w kolejnym etapie wydłużona o odcinek nowej 
drogi, który pobiegnie w sąsiedztwie lotniska 
w kierunku Rudnik. Dokumentacja projekto-
wa obejmuje także przedłużenie ul. Wodnica 
w Rudnikach, która po zakończeniu prac prze-
stanie być ślepa. Wójt gminy Paweł Militowski i 
pracownicy urzędu czynią starania w kierunku 
pozyskania środków finansowych, które pokry-
ją koszty następnego etapu prac.
Dzięki nowej drodze skróci się trasa dla auto-
busów GZK, co przyciągnie dodatkowych pasa-
żerów. 
- Rozładowalibyśmy w ten sposób ruch samo-
chodowy, zmniejszyli korki i zwiększyli bezpie-
czeństwo na Drodze Krajowej nr 91, która już 
teraz w związku z budową autostrady jest moc-
no obciążona, a kiedy powstanie węzeł auto-
stradowy w Kościelcu, będzie jeszcze bardziej 
– mówi wójt Paweł Militowski, dodając, że po-
wstałby także alternatywny dojazd do lotniska. 
Dysponując takim połączeniem drogowym, 
władze gminy mogłyby rozpocząć starania o 
połączenie go z ul. Połaniecką w Częstochowie, 
dzięki czemu sąsiadujący z drogą teren przewi-
dziany pod działalność gospodarczą zyskałby 
na atrakcyjności w oczach potencjalnych inwe-
storów. 
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Budujemy Centrum Usług 
Społecznościowych
Dzięki pozyskaniu środków unijnych gmina rozbuduje i przebuduje byłą siedzi-
bę przedszkola przy ul. Wolności 126 w Rędzinach na potrzeby Centrum Usług 
Społecznościowych.  Przeniesie  się  tu  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  
zorganizowane  zostaną  atrakcje  zarówno  dla  dzieci,  jak  i  seniorów.  Roboty  
budowlane już trwają
Koniec inwestycji polegającej na rozbudowie 
budynku szkoły przy ul. Szkolnej 7 oznaczał 
wyprowadzkę przedszkolaków z dotychcza-
sowej siedziby przedszkola przy ul. Wolności 
126. Już na zebraniach sołeckich we wrześniu 
2018 roku wójt Paweł Militowski przedstawił 
koncepcję zagospodarowania i wykorzystania 
opuszczonego obiektu. Zgodnie z wcześniejszy-
mi ustaleniami zdecydowano, że przeniesiony 
zostanie do niego GOPS, ale jednocześnie bu-
dynek zostanie odnowiony i rozbudowany pod 
Centrum Usług Społecznościowych. 

Budowa CUS, której realizację umożliwiły ko-
lejne skuteczne starania urzędu gminy o pozy-
skanie środków unijnych, to spełnienie oczeki-
wań mieszkańców. 

Poprawa dostępności

Gmina prowadziła ankietyzację i konsultacje 
społeczne dotyczące potrzeb lokalnej społecz-
ności, także m.in. podczas prac nad Strategią 
Rozwoju Gminy Rędziny oraz Lokalnym Pro-
gramem Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 
2023 roku. Mieszkańcy wskazywali na potrzebę 
poprawy dostępności do usług społecznych (w 
tym: edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyj-
nych, etc.), które miałyby wpływ m.in. na in-
tegrację i aktywizację społeczną. Co czwarty 
ankietowany wskazał na problem związany ze 
słabą dostępnością oferty kulturalnej i rekre-
acyjnej, natomiast poziom aktualnej oferty 
oceniono na poziomie poniżej przeciętnego. 
Gmina podjęła więc starania, żeby tę sytuację 
zmienić. 

Wiosną minionego roku Urząd Gminy Rędzi-
ny ogłosił przetarg nieograniczony na realiza-
cję inwestycji związanej z utworzeniem CUS w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zwycięzcą po-
stępowania została firma F.U.H. „Dziedzicki” z 

Konopisk z ofertą opiewającą na ok. 2,9 mln zł. 
Część projektowa została ukończona, obecnie 
trwają już roboty budowlane. 

Do istniejącej części przeniesie się GOPS, w no-
wopowstałej znalazłyby się natomiast pomiesz-
czenia przeznaczone właściwie dla wszystkich.

– To będzie miejsce dla każdego – od dzieci i 
młodzieży po seniorów – podkreśla wójt Paweł 
Militowski. – Urządzimy tu m.in. kuchnię, salę 
konferencyjną, salę kinową, miejsca do tańcze-
nia, zamontujemy stół do bilarda czy stół do te-
nisa stołowego – wymienia.
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Szeroki zakres prac

W zakresie robót budowlanych i instalacyjnych 
znalazły się: prace architektoniczno-konstruk-
cyjne i wykończeniowe, niezbędne rozbiórki, 
budowa nowej części budynku, modernizacja 
starej części budynku, wymiana dachu, więźby 
i stropu, wykonanie windy dla niepełnospraw-
nych, urządzeń ppoż., niezbędnych instalacji i 
przyłączy oraz termomodernizacja obiektu. 

Zaplanowano wymianę źródła ciepła i instalacji 
c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej z arma-
turą i automatyką, kotłowni gazowej, ocieple-
nie ścian i wykończenie elewacji. Zagospodaro-
wany zostanie teren wokół budynku. Powstaną 
dojścia, ciągi piesze, mała architektura, zieleń, 

altana, dojazd i miejsca postojowe. Ponadto 
wykonawca dostarczy i zamontuje wyposaże-
nie na potrzeby CUS i GOPS np. meble, sprzęt 
komputerowy, sprzęt audiowizualny. 

Inwestycję pod nazwą „Rozbudowa, przebudo-
wa i adaptacja zdegradowanego budynku przy 
ul. Wolności 126  w Rędzinach wraz z zakupem 
wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia 
na potrzeby Centrum Usług Społecznościo-
wych” w większości pokryją środki przyznane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
EFRR dla poddziałania 10.2.2.: rozwój miesz-
kalnictwa socjalnego, wspomaganego i chro-
nionego oraz infrastruktury usług społecznych 
– Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Dobra współpraca gminy z Tauronem. 
Będzie kolejna wymiana
Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski skutecznie wnioskował w spółce Tauron 
Dystrybucja o wymianę stanowisk słupowych zlokalizowanych przy ul. Mickie-
wicza 3 i ul. Broniewskiego w Rędzinach – Osiedlu
Porozumienie w sprawie słupów przy ul. Mi-
ckiewicza i Broniewskiego to kolejny już w 
ostatnich latach przykład dobrej współpracy 
na linii gmina – Tauron. Przypomnijmy, że nie-
dawno zakład energetyczny na swój koszt prze-
sunął słupy energetyczne na odcinku ul. No-
wej w Rędzinach w kierunku Konina, tak żeby 
znajdowały się dalej od drogi. Dzięki temu nie 
będą one kolidowały z budową chodnika, któ-
rego wykonanie będzie tym samym łatwiejsze i 
mniej kosztowne.
Dobra współpraca z Tauronem owocuje rów-
nież montażem przy naszych ulicach coraz 
większej ilości nowoczesnych i energooszczęd-
nych opraw typu LED
- Tylko w ostatnim czasie Tauron zamontował 
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 Militow-
ski. 
A trzeba pamiętać, że im więcej ledów, tym 
większe oszczędności na energii, które gmina 
może przeznaczyć na rozbudowę sieci oświet-
lenia ulicznego, w co inwestuje w ostatnich la-
tach spore środki finansowe. 



Kiedy budowa ronda na DK-91 w Rudnikach?
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Generalna  Dyrekcja  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Katowicach  odpowie-
działa na pismo wójta Pawła Militowskiego w sprawie budowy ronda na skrzy-
żowaniu  drogi  krajowej  nr  91  i  drogi  powiatowej  w  Rudnikach  –  koło  stacji  
paliw. Inwestycja jest możliwa, ale trzeba będzie na nią poczekać
Władze gminy Rędziny regularnie monitują w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa na DK-91, 
która jest w ostatnim czasie znacznie bardziej 
obciążona w związku z trwającą budową au-
tostrady A1. Wielu kierowców - nie chcąc stać 
w korkach na zwężeniach obowiązujących w 
ciągu drogi krajowej nr 1 na wysokości naszej 
gminy i gminy Mykanów - wybiera drogę alter-
natywną w postaci DK-91. 

Budowa autostrady potrwa jeszcze ok. dwa lata, 
ale władze naszej gminy obawiają się i przewi-
dują, że po oddaniu jej do użytku nie będzie 
wcale lepiej.

- Wielu kierowców będzie próbowało dostać się 
do autostrady jadąc DK-91 i skręcając w ul. Sta-
lową, czyli przez Rudniki i Kościelec. W pobli-
żu skrętu przy stacji paliw będziemy więc mieli 
jeszcze większe korki – zwraca uwagę wójt Pa-
weł Militowski. 

Żeby uniknąć zniszczenia drogi powiatowej 
biegnącej przez Rudniki i Kościelec z powodu 
wzmożonego ruchu i zapewnić mieszkańcom 
bezpieczeństwo, gmina zaproponowała wybu-
dowanie tzw. obwodnicy Rudnik i Kościelca, do 
czego próbuje przekonać władze centralne. 

Jednocześnie od dłuższego czasu wnioskuje o 
wybudowanie ronda na wspomnianym skrzy-
żowaniu w Rudnikach koło stacji paliw, który 
upłynniłoby ruch oraz ograniczyło korki na 
skrzyżowaniu DK-91 i ul. Stalowej. Na ostatnie 
pismo w tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad właśnie odpowiedziała. 

- W roku 2018 zostało wykonanych szereg zadań 
inwestycyjnych związanych z poprawą bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na odcinku DK-91 
Rędziny - Kłomnice w postaci budowy sygna-
lizacji świetlnych ostrzegawczych i kolorowych 
na przejściach dla pieszych oraz sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu w Rudnikach. Dzia-
łania te nakierowane były na poprawę bezpie-

czeństwa ruchu drogowego na DK91 w związku 
z budową autostrady A1 – poinformował Ka-
mil Bułakowski, pełniący obowiązki zastępcy 
dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i 
Mostami.

GDDKiA wyjaśniła, że wnioskowana budowa 
ronda będzie brana pod uwagę w ramach pla-
nowanej w przyszłości przebudowy DK-91, któ-
ra może nastąpić po wybudowaniu autostrady 
A1, co planowane jest w roku 2022.

- W związku z tym, że zadania tego typu wy-
magają angażowania środków inwestycyjnych,  
konieczna jest jego akceptacja w planie zadań 
inwestycyjnych przez Centralę GDDKiA w War-
szawie oraz zatwierdzenie programu inwesty-
cyjnego przez Ministerstwo Infrastruktury.
Przedstawiając powyższe nie możemy deklaro-
wać terminu realizacji ww. zadań – podkreślił 
Kamil Bułakowski.
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Pomoc żywnościowa dla ponad 
300 mieszkańców 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wraz z wójtem gmi-
ny  Pawłem  Militowskim  oraz  dzięki  uprzejmości  Ochotniczej  Straży  
Pożarnej  w  Rędzinach  i  Gminnego  Zakładu  Komunikacyjnego,  pro-
wadził na przełomie marca i kwietnia dystrybucję paczek żywnościo-
wych dla potrzebujących

Dystrybucja paczek trwa od 30 marca do 3 
kwietnia. Realizowana była w związku z realiza-
cją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014 – 2020, Podprogram 2019 współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. 

Dzięki pracownikom GOPS oraz aktywnej po-
mocy ze strony wójta Pawła Militowskiego, któ-
ry uczestniczył w dostarczeniu części paczek, 
prawie 5 ton żywności trafi w sumie do 322 
osób potrzebujących, zakwalifikowanych do 
w/w programu. 

- W tym trudnym dla wszystkich czasie, nie-
zmiernie ważna jest pomoc przede wszystkim 
osobom starszym, z niepełnosprawnościami, 
ubogim czy rodzinom wielodzietnym. Dzięki 
akcji dystrybucji żywności osoby te otrzymały 

podstawowe wsparcie – podkreśla Anita Mi-
rowska pełniąca obowiązki kierownik GOPS. 



Święto pań w Kościelcu już po raz dwudziesty
W ostatni weekend karnawału ponad 170 pań bawiło się już po raz 20. na 
Dniu Kobiet organizowanym przez Zespół Kościelanki oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kościelcu
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Uroczystego otwarcia jubileuszowej zabawy 
dokonali: wójt gminy Rędziny Paweł Militowski 
oraz Henryka Krzynowek, zapraszając tym sa-
mym do zabawy.
A tegoroczna uroczystość była wyjątkowa. Spe-
cjalne życzenia dla Kościelanek i przybyłych 
pań przesłała z Brukseli europosłanka Jadwiga 
Wiśniewska. Osobiście ze sceny złożył je nato-
miast wiceminister rolnictwa Szymon Giżyń-
ski, który dziękując przybyłym paniom mówił 
o ważnej społecznej roli kobiet, o ich wpływie 
na życie rodzinne i państwowe.
W imieniu drugiego wicewojewody śląskiego 
Roberta Magdziarza życzenia na ręce wójta 
gminy złożyła Agnieszka Przerwa – zastępczyni 
kierownika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Poseł Zdzisław Wolski, dzięku-
jąc za zaproszenie, życzył paniom tradycyjnego 
zdrowia, szczęścia i sukcesów w życiu osobi-
stym. Wiceprzewodnicząca sejmiku wojewódz-
twa śląskiego Beata Kocik, mówiąc o sile i deter-
minacji kobiet, bo to na ich barkach leży wiele 
obowiązków, z którymi muszą radzić sobie w 

życiu codziennym, przywołała słowa naszego 
wieszcza Adama Mickiewicza: „Kobieto! puchu 
marny! ty wietrzna istoto!. Postaci twojej za-
zdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą 
niżeli!…. Radna powiatu częstochowskiego Ka-
tarzyna Kapica odwołała się z kolei do lokalnej 
tradycji, dziękując za jej kultywowanie.
Do wszystkich wcześniejszych życzeń dołączy-
li się radni z naszej gminy: Justyna Kowalczyk, 
Diana Jarczok oraz Marcin Kowalczyk, a także 
sołtys z Kościelca Ryszard Kowalczyk, składa-
jąc na ręce pań z zespołu kwiaty i słodycze.
Podsumowaniem części oficjalnej były życze-
nia dla wszystkich pań ze strony wójta Pawła 
Militowskiego, który wręczając kwiaty i upo-
minki, podziękował też Kościelankom za ich 
długoletnie zaangażowanie i prace w przygoto-
wanie imprezy.
Tradycyjnie jak co roku, wszystkich zgroma-
dzonych zabawiał zespół System, grając same 
muzyczne szlagiery. Zabawa trwała do białego 
rana.
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Dzień Kobiet w GOK Rędziny
Tydzień przed kalendarzowym świętem wszystkich pań,  Dzień Kobiet  obcho-
dzono  podczas  specjalnie  zorganizowanej  uroczystości  w  Gminny  Ośrodku  
Kultury w Rędzinach. Dla płci pięknej wystąpił Krzysztof Respondek
Impreza w GOK-u odbyła się 1 marca. Skiero-
wana była do aktywnych uczestniczek życia rę-
dzińskiego ośrodka i biblioteki z terenu gminy. 
- Zależy nam na integracji pań, które odpowia-
dają na nasze zaproszenia prze cały rok. Bywa-
ją na spotkaniach literackich, warsztatach, wy-
cieczkach i innych formach aktywności, które 
proponujemy – powiedziała Jolanta Brzozow-
ska Ciura, dyrektor GOK-u.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył wszystkim 
paniom wójt naszej gminy Paweł Militowski. Do 
łez rozbawił natomiast Krzysztof Respondek, 
gość specjalny imprezy. Respondek jednak nie 
tylko bawił, ale też wzruszał i zachwycał, obok 
dowcipów prezentując piosenki znane i lubia-
ne. Publiczność była pod urokiem tego wszech-
stronnego artysty, ale i on uległ magii ponad 
stu kobiet. Wieczorek zakończył się wspólnym 
śpiewaniem karaoke.

Gminne Walentynki 2020
Kilkuletnia tradycja organizacji przez Urząd Gminy Rędziny i Gminny Ośrodek 
Kultury  imprez  z  okazji  święta  zakochanych  w  hali  sportowej  przy  ul.  Dział-
kowiczów, została podtrzymana i w 2020 roku. Tym razem gwiazdą wieczoru 
była Joanna Aleksandrowicz
Gminne walentynki odbyły się w tym roku do-
kładnie w Dniu Zakochanych, czyli 14 lutego. 
Gości przywitali wójt gminy Rędziny Paweł Mi-
litowski oraz dyrektor GOK Jolanta Brzozowska 
– Ciura. 
W dobry nastrój wprowadziły wszystkich zgro-
madzonych w hali sportowej mieszkańców 
młode wokalistki ze Studia Piosenki Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rędzinach. Niesamowitych 
wrażeń i emocji dostarczyła aktorka teatralna 
i filmowa Joanna Aleksandrowicz. W jej nie-
tuzinkowym i wyraziście emocjonalnym wy-
konaniu usłyszeliśmy niezapomniane utwory 
z musicali polskich i światowych oraz filmów 
takich jak: „Hallo Szpicbródka”, „Vabank” czy 
„Lata-20-ste, lata 30-ste”. Podczas koncertu od-
była się muzyczna podróż w czasie do minio-
nej epoki, która na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

Do wspólnej zabawy mieszkańców gminy Rę-
dziny zaprosiły zespoły z Kościelca. Na folkową 
nutę śpiewały Kościelanki, a zespół Limits po-
rwał do tańca. Integracja uczestników walen-
tynkowego spotkania trwała aż do północy.



Strona 16 www.redziny.plRędzińska orkiestra rośnie w siłę | Kurier Rędziński

Rędzińska orkiestra rośnie w siłę
Rok 2019 był dla Orkiestry Dętej Rędziny rokiem wyjątkowym, ponieważ 
od lutego zespół  wspiera grono osób współtworzących stowarzyszenie 
pod tą samą nazwą. Był też jednak przede wszystkim intensywny i boga-
ty w nowe wyzwania muzyczne
Głównymi zadaniami statutowymi nowej orga-
nizacji pozarządowej na terenie gminy Rędziny, 
czyli Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny, 
jest wspieranie i wspomaganie działalności i 
rozwoju Orkiestry Dętej Rędziny, propagowa-
nie szeroko rozumianej kultury muzycznej, po-
pularyzacja twórczości amatorskich zespołów 
muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
orkiestr dętych oraz społeczno-wychowawcze 
działanie dla umuzykalnienia dzieci, młodzieży 
i dorosłych.
Na koniec 2019 roku ilość członków orkiestry 
wyniosła 54 osoby, w tym 25 osób (tzw. składzie 
stałym orkiestry), 26 osób (Nadęci Agenci z Rę-
dzin - grupa młodsza) oraz 3 osób początkujące. 
Przez cały rok (z wyjątkiem miesięcy wakacyj-
nych) w siedzibie orkiestry tj., Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach odbywały się 
cotygodniowe próby zespołu, prowadzone przez 
kapelmistrza Krzysztofa Gajowniczka oraz zaję-
cia indywidualne z zakresu gry na instrumen-
tach dętych, prowadzone przez zatrudnionych 
przez stowarzyszenie 7 instruktorów (w klasach 
instrumentów: flet, klarnet, saksofon, trąbka, 
puzon, tuba, perkusja).

Koncerty i imprezy
Ostatni rok był dla zespołu intensywny i bogaty 
w nowe wyzwania muzyczne. Już na początku 
roku, w lutym został zorganizowany koncert pn. 
Akademia Noworoczna 2019. Podczas imprezy 
zabrzmiały dźwięki znanych, lubianych i tych 
mniej popularnych utworów świąteczno-zimo-

wych.
Niewątpliwie ważnym dla orkiestry doświad-
czeniem pierwszego półrocza było zaproszenie 
do oprawy muzycznej Mszy św. podczas VIII 
Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego na Jasnej 
Górze. Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław 
Rospondek, opiekun żołnierzy i kombatantów 
w archidiecezji częstochowskiej, a orkiestrze to-
warzyszył jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich tenorów - prof. Ryszard Wróblewski.
Przez cały rok Orkiestra Dęta Rędziny współ-
tworzyła wydarzenia ważne dla kultury miesz-
kańców gminy Rędziny i okolic m.in.: Kolędo-
wanie 2019 (parafie: Rudniki, Kościelec, Mstów, 
Skrzydlów, Częstochowa-Wyczerpy; DPS: Lelów, 
Częstochowa-Wyczerpy; SOSW 
Częstochowa, Bogumiłek), Msza Rezurekcyjna 
w Wancerzowie, Dzień Strażaka w Rudnikach, 
Boże Ciało w Rędzinach, Powiatowy Przegląd 
Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej, Gminne 
Dożynki w Kościelcu, Dzień Niepodległości w 
Koninie, Jubileusze Małżeńskie w Kościelcu, 
Impreza Bożonarodzeniowa w Rędzinach, Pa-
sterka w Kościelcu i wiele innych.
Rok koncertowy został zakończony mocnym, 
muzycznym akcentem pn.”Wspomnienie o 
Gminie Rędziny - historie wojenne”. Wydarze-
nie artystyczne było finałem wieńczącym rea-
lizację projektu pn.”Jak cię widzą, tak cię piszą 
- kultywowanie tradycji i historii Orkiestry Dętej 
Rędziny poprzez zakup strojów, naukę gry na in-
strumentach oraz organizację koncertu”. Przy-
woływane wspomnienia o gminie przeplatały 
się ze znanymi melodiami pieśni patriotycznych 
i występami uczniów szkoły. Interdyscyplinarny 
charakter wydarzenia zachęcał również pub-
liczność do włączenia się we wspólne śpiewa-
nie poprzez wyświetlane teksty na projektorze. 
Podczas koncertu Orkiestra Dęta Rędziny zapre-
zentowała się w nowych, oficjalnych strojach 
nawiązujących kolorystyką do barw herbu gm. 
Rędziny.
Podsumowując, zespół występował w minionym 
roku na 33 wydarzeniach o charakterze rozryw-
kowym, samorządowym oraz sakralnym.



Strona 17www.redziny.pl Rędzińska orkiestra rośnie w siłę | Kurier Rędziński

Wyjazd integracyjny
W terminie 14 - 20 lipca 2019 r. członkowie Or-
kiestry Dętej Rędziny oraz zespół Nadęci Agenci 
z Rędzin uczestniczyli w wyjeździe warsztato-
wo-wypoczynkowym w malowniczo położonej 
miejscowości Wójtowice w gm. Bystrzyca Kłodz-
ka (woj. dolnośląskie). Podczas pobytu zarówno 
młodzi jak i starsi muzycy mieli okazję do pod-
niesienia poziomu swoich umiejętności gry na 
instrumentach dętych poprzez codzienne zaję-
cia indywidualne i sekcyjne pod okiem wykwali-

fikowanych instruktorów. W części rekreacyjnej 
uczestnicy wyjazdu zwiedzili ZOO w Opolu, Ad-
rszpaskie Skały (Czechy), a także spłynęli ponto-
nami Przełomem Bardzkim.
Finałowymi akcentami warsztatowych zmagań 
były dwa koncerty w wykonaniu obu rędziń-
skich zespołów dla publiczności przebywającej 
w Kudowie Zdrój i Dusznikach Zdrój. Organi-
zatorami przedsięwzięcia było stowarzyszenie 
przy wsparciu ze strony Gminy Rędziny oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Częstochowie.

Fundusze/projekty
W roku 2019 stowarzyszenie otrzymało następu-
jące dofinansowania na swoją działalność: 
- „Orkiestra Dęta Rędziny - funkcjonowanie i 
rozwój zespołu” - dofinansowanie z Gminy Rę-
dziny (60000,00 zł). Realizacja kwiecień-gru-
dzień 2019;
- „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...” - wa-
kacyjne warsztaty Orkiestry Dętej Rędziny - 
dofinansowanie z Gminy Rędziny (2530,00 zł) 
oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie 
(3000,00 zł). Realizacja: lipiec 2019;
- „Jak cię widzą, tak cię piszą,” - kultywowanie 
tradycji i historii Orkiestry Dętej Rędziny po-
przez zakup strojów, naukę gry na instrumen-
tach oraz organizację koncertu” dofinansowa-
nie z LGD Razem na Wyżyny (20121,83 zł). 
Realizacja: wrzesień - listopad 2019;

- Dofinansowanie z Sołectw: Rędziny Kolonia, 
Rędziny Osiedle, Konin, Rudniki, Marianka Rę-
dzińska (15269,33 zł). Realizacja styczeń - gru-
dzień 2019;
- Dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Rędzinach 
(3000,00 zł. Realizacja: lipiec 2019.
Powyższe środki zostały wydatkowane na funk-
cjonowanie Orkiestry Dętej Rędziny, a w szcze-
gólności na: zakup instrumentów oraz akce-
soriów muzycznych, materiałów nutowych i 

dydaktycznych; remonty i przeglądy instrumen-
tów muzycznych; zakup strojów dla członków 
orkiestry; organizację wyjazdów rekreacyjno-
-warsztatowych; koszty transportu do miejsc 
koncertów; wynagrodzenia kadry instruktor-
skiej i kapelmistrza; pozostałe koszty admini-
stracyjne.
Niewątpliwie Orkiestra Dęta Rędziny wpisała 
się już na dobre w krajobraz życia kulturalnego 
społeczności rędzińskiej. Już od ponad 5 lat za-
chęca do wstąpienia w swoje szeregi najmłodsze 
pokolenia, ale jest otwarta również na dorosłych 
członków. Zespół bardzo rozwinął się pod profe-
sjonalnym okiem kadry instruktorskiej, podej-
muje nowe wyzwania muzyczne w postaci coraz 
to bardziej złożonego repertuaru. Inwestycja 
w edukację muzyczną i kulturalną wpływa po-
zytywnie zarówno na członków orkiestry jak i 
społeczeństwo lokalne przyczyniając się do jej 
integracji i współpracy na rzecz gminy Rędziny.
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„Dar Serca” kolejny rok aktywizował
 seniorów

Działalność  Stowarzyszenia  Rodzin  i  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  „Dar  
Serca” w Rędzinach opierała się w 2019 roku m.in. na funkcjonowaniu sekcji spor-
towej Boccia. Stowarzyszenie realizowało też zadanie publiczne pn. „Wspieranie 
inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i  osób starszych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej.”
W roku rozgrywkowym 2019 zawodnicy Stowa-
rzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych „Dar Serca” w Rędzinach, zarówno 
grający indywidualnie jak i drużynowo, uczest-
niczyli w 40 treningach bocci. Treningi odby-
wały się w sali gimnastycznej przy ul. Dział-
kowiczów 3 oraz w Gminnej Hali Sportowej w 
Rędzinach. Prowadzone były przez licencjono-
wanego instruktora Polskiego Związku Bocci 
Dorotę Dymicką. Drużyna w składzie Wojciech 
Piotrowski (kapitan drużyny), Joanna Topolska, 
Patryk Dymicki, Tomasz Konieczny oraz Kamil 
Gajda (skład ruchomy w zależności od dyspo-
zycji i możliwości zawodników) wzięli udział w 
trzech Międzynarodowych Turniejach Bocci:

• VIII Międzynarodowy Turniej Bocci „Prome-
teus - Cup 2019” Eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski 2019 Konopiska w dniach 30.05 - 02.06.2019 
r.

• IX Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus 
- Cup 2019” Konopiska w dniach 12-15.09.2019 
r.

• Międzynarodowy Turniej Bocci „Promete-
us -Cup 2019 OPEN” Konopiska w dniach 06 - 
09.12.2019 r.

W każdym z turniejów drużyna rozegrała co 
najmniej 3 mecze. Żaden z nich nie zakończył 
się na podium dla naszej drużyny. Wśród dru-
żyn integracyjnych Polski Związek Bocci nie 
prowadzi ogólnopolskiego rankingu, są to zwy-
kle zawody, w których najważniejszy jest sam 
udział oraz idea otwartości i integracji.
 
Zawodniczka grająca indywidualnie - Sylwia 
Nabrdalik (zawodniczka sklasyfikowana w gru-
pie rozgrywkowej BC2) - posiadająca licencję 
Polskiego Związku Bocci, wzięła udział w dwóch 
Turniejach Eliminacyjnych do Mistrzostw Pol-
ski 2019 (ze względów zdrowotnych nie uczest-
niczyła w samych Mistrzostwach Polski 2019):
• Turniej Bocci w Wągrowcu - Eliminacje 
do Mistrzostw Polski Bocci 2019 w dniach 12 - 
15.04.2019 r.
• VIII Międzynarodowy Turniej Boc-
ci „Prometeus - Cup 2019” Eliminacje do Mi-
strzostw Polski 2019 Konopiska w dniach 30.05 
- 02.06.2019 r.
W obu turniejach startowała w drugiej lidze 
rozgrywkowej, zajmując dwukrotnie piąte 
miejsce. Rozegrała w każdym co najmniej 2-3 
mecze. Ma na swoim koncie zarówno wygrane, 
jak i przegrane. W najnowszym rankingu Boc-
cia opublikowanym po trzech turniejach elimi-
nacyjnych do Mistrzostw Polski, zawodniczka 
„Daru Serca” zajmuje 4. miejsce w Polsce w 
drugiej lidze rozgrywkowej, zrzeszającej osoby 
z miejsc 9-16 ogólnopolskiego rankingu Bocci.
 
Zarówno cotygodniowe treningi bocci, jak i 
turnieje wyjazdowe, finansowane były głównie 
z dotacji Urzędu Gminy Rędziny. W mniejszym 
stopniu był to wkład własny Stowarzyszenia z 
funduszy pozyskanych z darowizn oraz 1 proc.  
Darowizny przekazywane były między innymi 
przez pana Mirosława Zasępę oraz firmy Cemex 
Polska, Remur i Zakłady Chemiczne Rudniki.
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Zajęcia kulinarne i plastyczne zrealizowane 
były w roku 2019 w ramach realizacji zadania 
publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz 
osób niepełnosprawnych i osób starszych znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej.”
 
 W zajęciach udział brali podopieczni stowa-
rzyszenia, którzy uczestniczyli w nich w miarę 
możliwości i stanu zdrowia. Prowadząca zajęcia 
przedstawiała im swoje propozycje i wspólnie 
podejmowali oni decyzje o tym jakiej potrawy 
chcieliby się nauczyć na kolejnych zajęciach.
Poza udzielaniem wskazówek praktycznych 
związanych z przygotowywaniem potraw, czu-
wała nad zacho-waniem zasad BHP. Podopiecz-
ni w trakcie cyklu warsztatów  przygotowywa-
li potrawy o różnym stopniu trudności i czasu 
wymaganego na ich przygotowanie.
Praca dzielona była na etapy. Każdy z uczestni-
ków miał przydzielone zadanie, które musiał 
wykonać, aby przygotowanie danej potrawy 
zakończyło się sukcesem. Seniorzy nauczyli 
się bezpiecznego korzystania z urządzeń m.in. 
miksera, gofrownicy, tostera, kuchenki elek-
trycznej oraz piekarnika elektrycznego.
W ramach projektu przygotowywali: surówki, 
sałatki różne; wielowarzywne, jarzynowe, owo-
cowe; soki owocowe naturalne; szaszłyki wa-
rzywne; dania palce lizać np; desery owocowe; 
koktajle, kefiry owocowe; gofry, tosty; słodkie 
smakołyki dla łasuchów np. muffinki; inne da-
nia gotowane, smażone i pieczone: np. kurczak 
z warzywami, pizza, różnego rodzaju zapiekan-
ki.
Podsumowując, uważamy, że założone cele 
projektu udało się w dużym stopniu zrealizo-
wać.
Podopieczni naszego Stowarzyszenia, którzy 
regularnie uczestniczyli w zajęciach:

• mają większą świadomość jak przydatna jest 
umiejętność samodzielnego lub z częściową 
pomocą przygotowywania posiłków, zarówno 
od podstaw jak i z półproduktów;
• posiadają wiedzę niezbędną do prawidłowej, 
bezpiecznej obsługi podstawowego sprzętu 
AGD;
• nauczyli się współpracy i poszanowania rezul-
tatów swojej i cudzej pracy;
• wiedzą jak ważne dla ich zdrowia jest racjo-
nalne spożywanie zdrowych posiłków przygo-
towanych w higieniczny i estetyczny sposób.

Zauważyliśmy także, że poza wiedzą praktycz-

ną uczestnictwo w zajęciach kulinarnych spra-
wiało naszym podopiecznym wiele radości i 
pozytywnie wpłynęło na podniesienie poziomu 
ich samooceny wynikającej z nabycia umiejęt-
ności przygotowywania od początku do końca 
lub ważnych etapów tworzenia posiłków.

Jednakże uznaliśmy, że nasze działania powin-
ny być kontynuowane, gdyż z uwagi na rodzaj 
i stopień nie-pełnosprawności naszych pod-
opiecznych obawiamy się, że bez systematycz-
nego utrzymywania ich zaangażowania w wy-
konywanie już powierzonych im zadań, a także 
zachęcania do podejmowania nowych kulinar-
nych wyzwań efekty pracy osoby prowadzącej 
zajęcia ulegną stopniowemu zanikowi, dlatego 
rozważamy w miarę posiadanych zasobów i 
środków kontynuację podjętych działań w roku 
2020.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie 
złożyć serdeczne podziękowania Samorządowi 
Gminy Rędziny za wsparcie finansowe, które 
umożliwiło w roku 2019 realizację zajęć kuli-
narnych i plastycznych.
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Jaki był 2019 rok dla Lotnika Kościelec?
W minionych 12 miesiącach klub szkolił  nie tylko młodych piłkarzy,  ale 
również – decyzją zarządu -  młode siatkarki.  Dużym osiągnięciem było 
też  przyznanie  Lotnikowi  Brązowej  Gwiazdki  w  Programie  Certyfikacji  
Szkółek Piłkarskich

Lotnik Kościelec prowadził szkolenie z piłki 
nożnej w czterech grupach młodzieżowych, a 
były to: juniorzy, młodziki, żaki i grupa przed-
szkolna. Łącznie we wszystkich grupach szkoli-
ło się około 70 dzieci.
Ubiegły rok, to również rozwój sportowy klu-
bu. 

Decyzją zarządu klubu powstała kolejna sekcja 
sportowa, a dokładnie sekcja piłki siatkowej 
dziewcząt, w której w zajęciach brało udział 
15 dziewcząt z klas IV - VI. Zajęcia te cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem i być może 
od września powstaną nowe grupy dziewcząt 
chcących trenować piłkę siatkową.

Klub do prowadzenia szkolenia we wszystkich 
kategoriach wiekowych oraz sekcjach zatrud-
niał 5 trenerów z uprawnieniami do prowadze-
nia zajęć treningowych.

Jeśli chodzi o seniorską drużynę piłkarską to 
niestety spadła ona z ligi okręgowej, co spo-
wodowało odejście kilku ważnych zawodni-
ków. Założeniem zarządu w kolejnym sezonie 
2019/2020 był jeden cel: awans. W jesiennej 
rundzie na boiskach A-klasy, udało się zdobyć 
31 punktów, dzięki czemu zameldowaliśmy się 
jako wicelider rozgrywek z dwupunktową tylko 
stratą do Orła Kiedrzyn. Na 13 meczy zdołali-
śmy wygrać aż 10. 

Rok 2019 był również rokiem inwestycji reali-

zowanych przez klub. Wykonaliśmy zadanie 
polegające na budowie siłowni zewnętrznej 
w Kościelcu, która składa się z czterech po-
dwójnych urządzeń do ćwiczenia na świeżym 
powietrzu. Na realizację powyższej inwestycji 
pozyskaliśmy środki unijne w ramach konkur-
su grantowego ogłoszonego przez Lokalną Gru-
pę Działania „Razem na Wyżyny” z siedzibą w 
Mykanowie. Ogólny koszt budowy zamknął się 
kwotą bliską 26 tysięcy złotych. Dofinansowa-
nie wynosiło 93,11 proc., pozostała kwota po-
chodziła ze środków własnych klubu.

Ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w roku 
2019 był fakt, że Lotnik Kościelec, jako jeden z 
trzech klubów piłkarskich prowadzących szko-
lenie z zakresu piłki nożnej z terenu powiatu 
częstochowskiego otrzymał Brązową Gwiazdkę 
w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. 
Co to oznacza? W praktyce jest to równoznacz-
ne z tym, iż szkolenie młodych piłkarzy w Lot-
niku odbywa się w sposób zgodny z Narodo-
wym Modelem Gry, który został zatwierdzony 
i opublikowany przez Polski Związek Piłki Noż-
nej.
Aby uzyskać certyfikat musieliśmy przejść 
przez etapy kwalifikacji, w trakcie których 
opracowaliśmy nie-zbędne dokumenty tj. Pro-
gramy Szkolenia dla każdej grupy wiekowej, 
która podlega certyfikacji. Musieliśmy przed-
stawić w trakcie kontroli prowadzonej przez 
pracownika PZPN, że posiadamy odpowiedni
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sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć w danej 
kategorii wiekowej tj. odpowiednie bramki, 
piłki, ponadto pozostały sprzęt sportowy taki 
jak: stożki, pachołki, znaczniki, tyczki i inne. 
Kontroli podlegało również zaplecze sporto-
we w postaci boisk oraz budynku klubowego, a 
także kwalifikacje kadry trenerskiej, ponieważ 
w programie są również obostrzenia mówią-
ce o tym z jakimi uprawnieniami trenerskimi 
można prowadzić drużynę jako I trener, a jakie 
powinien mieć asystent. Dwie drużyny, które 
podlegają certyfikacji prowadzi dwóch trene-
rów z licencjami UEFA B.

W programie certyfikacji została ponadto okre-
ślona częstotliwość treningów i czas ich trwa-
nia. Dlatego też, aby spełniać wymogi, druży-
ny podlegające certyfikacji trenują trzy razy w 
tygodniu. Udział w programie nakłada na nas 
i rodziców dzieci szereg obowiązków. Każdy ro-
dzic musiał zalogować dziecko w systemie cer-
tyfikacji i dodać do szkółki Lotnika. 

My jako szkółka piłkarska prowadząca szko-
lenie musimy pilnować, aby w treningu brali 
udział tylko zawodnicy zarejestrowani. Oczywi-
ście jest zostawiona furtka dla osób, które chcą 
dołączyć do szkółki. Przed każdym treningiem 
musimy też opracować konspekt i umieścić 
go w systemie, po treningu musimy natomiast 
wprowadzić do niego obecność na zajęciach. 
Podlegamy stałej kontroli ze strony PZPN - w 
trakcie trwania programu mamy niezaplano-
wane wizyty kontrolne pracownika PZPN, oce-
niającego proces szkolenia w szkółce. 
Co nam daje udział w programie? Dużym plu-
sem są na pewno Programy Szkolenia dla każ-
dej grupy wiekowej, wg których trenujemy oraz 
usystematyzowanie procesu szkolenia, co prze-
łożyło się na jakość i intensywność treningów. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w zajęciach treningowych w Certyfikowanej 
Szkółce Piłkarskiej.

Unia podsumowuje 2019 r. Awans do 
okręgówki, sukcesy młodszych zawodników 
Minione 12 miesięcy to na pewno udany okres dla Unii Rędziny. Największym 
sukcesem  był  awans  pierwszej  drużyny  do  rozgrywek  na  szczeblu  regional-
nym, ale osiągnięć godnych odnotowania nie brakowało też jeśli chodzi o grę 
młodszych piłkarzy
W rundzie wiosennej w 2019 r. Unia Rędziny 
posiadała 5 drużyn występujących w rozgryw-
kach prowadzonych przez Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej w Częstochowie. Drużyna senio-
rów występowała w klasie A, natomiast dru-
żyny młodzieżowe w ligach - juniorów młod-
szych, młodzików, orlików i żaków. Wiosną 
drużyny rozegrały następującą ilość meczów i 
osiągnęły wyniki przedstawione poniżej:
Senior - 13 meczów, 30 punktów, I miejsce
Junior młodszy - 7 meczów, 19 punktów, I 
miejsce
Młodzik - 10 meczów, 19 punktów, III miejsce
Orlik - 12 meczów, 34 punkty, I miejsce
Żak - 6 meczów, 18 punktów, I miejsce
Drużyna seniorów, wygrywając swoje roz-
grywki, osiągnęła największy sukces w ostat-
nich latach i awansowała do rozgrywek Klasy 
Okręgowej. Fot. Unia Rędziny/Facebook
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W rundzie jesiennej klub reprezentowało 6 
drużyn. Odpowiadając na zapotrzebowanie 
mieszkańców naszej gminy, zarząd Unii Rędzi-
ny zgłosił do rozgrywek drużynę seniorów, któ-
ra występuje w klasie B. Grają w niej piłkarze, 
którzy z różnych powodów np. zawodowych, nie 
mogą regularnie trenować i przez to nie mają 
szansy znaleźć się w składzie pierwszej drużyny.  
Jesienią drużyny rozegrały mecze w następują-
cej liczbie spotkań i osiągnęły przedstawionej 
poniżej wyniki:
Seniorzy - 15 meczów, 12 punktów, 14. miejsce
Klasa B - 10 meczów, 7 punktów, 9. miejsce
Junior młodszy - 10 meczów, 19 punktów, 3. 
miejsce
Młodzik - 10 meczów, 18 punktów, 3. miejsce

Orlik - 10 meczów, 12 punktów, 4. miejsce
Żak - 6 meczów, 6 punktów, 3. miejsce
Ogólnie w ciągu roku 2019 drużyny rozegrały 
następującą ilość meczów i zdobyły następującą 
ilość punktów:
Seniorzy - 28 meczów, 42 punkty
Klasa B - 10 meczów, 7 punktów
Juniorzy młodsi - 17 meczów, 38 punktów
Młodzik - 20 meczów, 37 punktów
Orlik - 22 mecze, 46 punktów
Żak - 12 meczów, 24 punkty
Ponadto drużyny rozgrywały wiele meczy spa-
ringowych i uczestniczyły w kilkunastu turnie-
jach organizowanych przez klubu powiatu czę-
stochowskiego. 

UKS Speedway: za nami udany sezon!
Miniony sezon 2019 Uczniowski Klub Sportowy Speedway Rędziny może za-
liczyć do bardzo udanych. Oprócz sukcesów sportowych, Klub doskonale ra-
dził sobie w kwestiach związanych z rozszerzeniem infrastruktury torowej
Dobrze przepracowana zima, przyniosła 
pierwszy sukces w postaci zdobycia Mistrzo-
stwa Polski w mini żużlu na lodzie. Tytuł histo-
rycznego Mistrza Polski wywalczył, podczas 
opolskiej Gali Lodowej, Wiktor Andryszczak. 
Latem 2019 roku, dwóch adeptów klubu: Mi-
kołaj Szlempo i Miłosz Kowalski pomyślnie 
zdało egzamin na licencje mini żużlową., co 
pozwoliło stworzyć drużynę, która walczyła o 
najwyższe laury w mini żużlu. Ciężka praca, 
pod okiem trenera Józefa Kafla zaowocowa-
ła zdobyciem tytułu II Vice Mistrza w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski na mini żużlu. 
Jest to niewątpliwy sukces bowiem Stowarzy-
szenie powołano do życia zaledwie dwa lata 
wcześniej! 

Adepci, którzy dołączyli do Klubu w roku 2019, 
rozpoczęli szkolenie, którego efektem będzie 
przystąpienie do egzaminu na licencję żużlo-
wą w bieżącym roku. 

Dzięki staraniom Zarządu Klubu, przy wspar-
ciu Wójta Gminy Rędziny i sponsorów, na tor 
usytuowany w Kamieniołomie Lipówka w gmi-
nie Rudniki, udało się doprowadzić przyłącze 
elektryczne. W chwili obecnej Klub rozpoczął 
procedurę mającą na celu doprowadzenie do 
obiektu przyłącza wodociągowego. W miarę 

możliwości i warunków atmosferycznych UKS 
Speedway Rędziny wykonuje również nie-
zbędne prace, aby w bieżącym roku tor uzy-
skał licencję Polskiego Związku Motorowego. 
Pozwoli to na organizację zawodów rangi kra-
jowej, tj: Indywidualne Mistrzostwa Polski, 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Par Klubo-
wych oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski. 

Prowadzony jest również nabór do szkółki 
mini żużlowej - wszystkich chętnych zaprasza-
my do kontaktu poprzez klubowego Fanpage’a.
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Gala lodowa pod patronatem wójta
2 lutego odbyła się  „Gala Lodowa” organizowana przez UKS Speedway 
Rędziny pod honorowym patronatem wójta gminy Rędziny Pawła Mili-
towskiego  i  starosty  częstochowskiego  Krzysztofa  Smeli.  Zawody  były  
Rundą Finałową nieoficjalnych mistrzostw Polski mini żużlowców na lo-
dzie, rozegrany został także turniej Polska-Czechy z udziałem zawodni-
ków klasy 500cc

Wspaniała zabawa, niepowtarzalna atmosfera i 
niezapomniane wrażenia - tak w skrócie moż-
na opisać tę żużlową imprezę, zorganizowaną 
na lodowisku przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/8 
w Częstochowie.
Tytuł Nieoficjalnego Mistrza Polski mini-żużla 
na lodzie 2020 zdobył Antek Kawczyński (GKŻ 
Wybrzeże Gdańsk), któremu serdecznie gratu-
lujemy. Miejsce drugie zajął Szymon Ludwiczak 
(MKMŻ Rybki Rybnik), trzeci był natomiast go-
spodarzy z UKS Speedway Rędziny Wiktor An-
dryszczak. Kolejne miejsca w zawodach zajęli:
IV- Miłosz Kowalski (UKS Speedway Rędziny)
V - Marcel Kowolik (MKMŻ Rybki Rybnik)
VI - Mikołaj Szlempo (UKS Speedway Rędziny)
VII - Łukasz Szczepański (UKS Speedway Rędzi-

ny)
VIII - Paweł Caban Jr (Bocar Włókniarz Często-
chowa)
W turnieju Polska – Czechy lepsi okazali się za-
wodnicy gospodarzy, wygrywając 29:19. Punkty 
dla zawodników z Polski zdobywali: Wojciech 
Lisiecki - 5, Romuald Lisiecki - 10, Bartosz Szy-
mura – 2, Marcin Sekula - 12.  
Rozegrane zostały również biegi pokazowe z 
najmłodszymi adeptami UKS Speedway Rędzi-
ny. Swoje umiejętności na lodzie pokazali Do-
rian Pabiasz, Marcel Pawłowski, Alan Purgal 
oraz Marcel Woźniak. W jazdach pokazowych 
wystąpił ponadto Mistrz Polski 2019 klasy 85-
125cc – Dawid Piestrzyński.
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2019 był 13. rokiem działalności Corony 
Rudniki 
Z  zajęć organizowanych w 2019 roku przez klub sportowy „Corona” ko-
rzystało 23 siatkarzy i siatkarek, którzy doskonalili grę w piłkę siatkową 
i siatkówkę plażową oraz 17 dzieci i 10 seniorów trenujących tenisa. Nie 
zabrakło bardzo dobrych wyników w różnego rodzaju zawodach

12-letni siatkarze  uczestniczyli w Ogólnopol-
skim Turnieju piłki siatkowej Kinder+Sport 
oraz rozgrywkach piłki siatkowej plażowej. 
Sprawdzali się ze swoimi rówieśnikami z całego 
województwa. Zajęli 11. miejsce w wojewódz-
twie (na 36 uczestników), zdobyli Mistrzostwo 
Powiatu częstochowskiego szkół podstawo-
wych w mini piłce siatkowej oraz 2. miejsce w 
piłce plażowej dziewcząt i chłopców. Nasz klub 
wystawił 2 drużyny: Corona I rozegrała 21 me-
czy z czego wygrała 12, a Corona II wygrał 8 z 
także 21.

W  zawodach piłki siatkowej plażowej, nasze 
podopieczne  występujące jako reprezentacja 
kobiet województwa śląskiego, zdobyły srebrne 
medale Mistrzostw Polski LZS . W  kategoriach 
młodzieżowych   w rozgrywkach startowało 
41 par. Nasza zajęła 5. miejsce  w finale woje-
wódzkim, co było premiowane  grą w półfinale 
Mistrzostw Polski w Opolu.  Ponadto pary Co-
rony wygrały Młodą Plażę w Jaworznie, Turniej 
w  Myszkowie oraz zajęły 5. miejsce w bardzo 
mocno obsadzonym w turnieju Ogólnopolskim 
w Burzeninie  i 2. miejsce w cyklu turniejów o 
Puchar Prezydenta miasta Łodzi. 

Wychowanek klubu i mieszkaniec Rędzin Ma-
teusz Borkowski został wybrany najlepszym 
siatkarzem turnieju finałowego Mistrzostw 

Polski Kadetów (do 17 lat) i zdobył ze swoją 
obecną drużyną AZS 2020 tytuł Mistrza Polski. 
Jest on obecnie reprezentantem Polski drużyny 
do lat 19. W naszej krótkiej historii szkolenia 
mieliśmy jeszcze 4 kadrowiczki województwa 
śląskiego, które zdobywały srebrne medale na 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. 

Klub pozyskał w 2019 r. fundusze z gminy w 
wysokości 8.000 zł na upowszechnianie sportu 
i 6.500 zł na obóz sportowy, a także 5.000 zł od 
Firmy Cemex i 15.000 zł z programu ministe-
rialnego Klub, z którego zakupiliśmy 3 stoły do 
tenisa stołowego z certyfikatem ITTF. 

W rędzińskiej hali sportowej - w trzecim tygo-
dniu każdego miesiąca - jest prowadzona przez 
8 miesięcy piąta już edycja Grand Prix Rędzin 
w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy. Or-
ganizowane są też zawody wewnętrzne w klu-
bie i wyjazdowe do ościennych gmin. Bierzemy 
ponadto udział w cyklicznych imprezach spor-
towych, rozgrywkach ligowych ALTS w Często-
chowie, a także w LZS gdzie nasi podopieczni 
zajmują czołowe miejsca. Do największych 
sukcesów ubiegłego roku należało 4. miejsce 
drużynowo w Amatorskiej Lidze Tenisa Stoło-
wego w Częstochowie seniorów i 4. miejsce w 
powiatowych zawodach LZS.
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Sukces naszych uczniów w ogólnopolskim 
konkursie
9 stycznia uczniowie ZSP nr 2 w Rędzinach wzięli udział w XV Ogólnopol-
skim konkursie kolęd i pastorałek „Hej Kolęda” w Oświęcimiu. I wyśpie-
wali miejsce na podium
Konkurs organizowany był przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Młodzież z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 zaprezentowała się w kategorii „Zespoły wokalno-instrumentalne”. I zapre-
zentowała się świetnie, zdobywając zaszczytne drugie miejsce. 
Na potrzeby festiwalu powstał zespół założony przez nauczyciela muzyki Krzysztofa Jabłońskiego 
pod nazwą „Expresja”. W jego skład weszli również muzycy orkiestry dętej prowadzonej przez 
nauczyciela ZSP nr 2. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej owocnej pracy!
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Ferie zimowe 2020 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Tegoroczne ferie zainicjowała zabawa karnawałowa dla dzieci. Atrakcji 
podczas  dwutygodniowych  ferii  przygotowanych  przez  rędziński  GOK  
było jednak znacznie więcej
W piątkowe popołudnie 10 stycznia  w hali 
sportowej w Rędzinach mogli się spotkać 
amatorzy dobrej zabawy, wystarczyło prze-
branie, aby uczestniczyć w atrakcjach przygo-
towanych przez organizatorów, gdyż zarówno 
wstęp jak i poczęstunek czy  korzystanie z 
dmuchańca  były darmowe.  

Sponsorem dmuchanej zjeżdżalni była gmi-
na,  a zabawę zapewnił Gminny Ośrodek 
Kultury w Rędzinach. Były tańce, konkursy i 
spora kolejka do „pozjeżdżania”, ale wszystko 
przebiegało sprawnie, humory dopisywały i 
wszyscy zdążyli się nacieszyć balem. Oprócz 
dzieci – mniejszych i większych - bawili się 
rodzice, a także wójt Paweł Militowski, który 
z zainteresowaniem obserwował nowy naby-
tek gminy oraz dopingował do zabawy. 
W imprezie wzięło udział około 300 osób. 

- Cieszymy się jako organizatorzy, że bal cie-
szy się taką popularnością. Mam nadzieję, 
że na stałe wpisze się w kalendarz naszych 
imprez – powiedziała dyrektor GOK Jolanta 
Brzozowska-Ciura.
 
Podczas ferii dzieci spotykały się w  ośrod-

ku kultury na seansach filmowych, grach 
planszowych, a także cotygodniowych war-
sztatach modelarskich i plastycznych. Na pa-
miątkę pozostały uczestnikom    modele, a 
po zajęcia plastycznych  płaskorzeźby z gliny 
oddające ulubione zwierzątko czy kwiatowe 
obrazy wykonane akrylami, które mogły sta-
nowić doskonały upominek także dla babci 
i dziadka z okazji przypadającego tego dnia 
święta. 

Przy okazji Dnia Babci można się było wybrać 
na basen do Tarnowskich Gór – tam  każdy 
znalazł coś dla siebie: zjeżdżalnie czy solan-
kę, falę i wir  lub jacuzzi i bąbelki - można 
było oczywiście skorzystać ze wszystkiego 
tak jak uczestnicy wycieczki z GOK-iem.

Sporym zainteresowaniem – co nie jest za-
skoczeniem ze względu na odbywające się co 
środę zajęcia - był Feryjny Turniej Szachowy.
Oczywiście codziennie korzystano z sali bi-
lardowej i salki z x-boksem, aby w towarzy-
stwie miło spędzić czas ferii. Aktywni wybie-
rali także ofertę sportową hali w Rędzinach.



Najlepsi tancerze znów zaprezentowali się 
w Rędzinach
W dniach 22-23 lutego – tradycyjnie jak co roku pod koniec tego miesiąca – 
zorganizowano w hali sportowej przy ul. Działkowiczów w Rędzinach Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (OTTT) oraz Grand Prix Polski PTT „…z 
pasji do tańca…” o Puchar Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Rędziny
Za organizację cyklicznie odbywających się w 
Rędzinach tanecznych zmagań odpowiadają 
Stowarzyszenie Taneczne „ Zorba” oraz Klub 
Tańca Towarzyskiego „ Zorba” we współpracy 
z Urzędem Gminy Rędziny i Starostwem Po-
wiatowym w Częstochowie. 
Turniej pod kierownictwem Marcina Kiszte-
lińskiego na stałe wpisał się już w kalendarz 
imprez co roku organizowanych w rędzińskiej 
hali sportowej. Chętnych zarówno do śledze-
nia tanecznych popisów na parkiecie, jak do 
rywalizacji, nie zabrakło i podczas tegorocz-
nej edycji. Młodzi tancerze mogli zaprezen-
tować swój kunszt taneczny i powalczyć o 
miejsca na podium. Rywalizowano w katego-

riach: Junior I, Junior II, Młodzież, Młodzież 
Starsza, Dorośli w Stylach oraz Dzieci Starsze 
w Kombinacji. 
Swoje umiejętności zademonstrowało kilku-
set tancerzy z kilkudziesięciu klubów spor-
towych. Najlepsze pary zostały nagrodzone. 
Laureatom pierwszych trzech miejsc w każ-
dej kategorii OTTT wręczono puchary, pierw-
szym trzem parom każdej kategorii Grand 
Prix Polski natomiast medale. Najlepsi tan-
cerze wśród dorosłych otrzymali nagrody fi-
nansowe, drobne upominki i nagrody rzeczo-
we przyznano w pozostałych GPP. 
Podobnie jak poprzednio, obejrzenie turnie-
ju umożliwiono na kanale youtube. 
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Powstała kronika gminy Rędziny
17  stycznia  2020  r.   odbyła  się  promocja  książki  autorstwa  doktora  Adama  
Jarugi  pt.  „Kronika  Gminy  Rędziny  założona  w  1923  roku  przez  Urząd  Gminy 
Rędziny. Gmina Rędziny w latach 1863-1931 w świetle kroniki i materiałów ar-
chiwalnych”.  Publikacja wydana została z okazji 800-lecia gminy Rędziny oraz 
dzięki wsparciu LGD „Razem na Wyżyny”, skąd autor pozyskał środki

Promocja miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. Wydarzenie zgromadziło 
liczną widownię, a wśród osób, które chciały świętować jubileusz gminy znaleźli się przed-
stawiciele m.in. gminnego i powiatowego samorządu, swojego reprezentanta oddelegował 
również senator RP Ryszard Majer.
Praca powstała w związku ze zbliżająca się 800. rocznicą istnienia Rędzin, Konina i Rudnik 
oraz w 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Autor – historyk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Koninie i prezes OSP Rudniki - opracował kronikę gminy Rędziny, która przez 
blisko wiek spoczywała w zbiorach Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zdecydował się 
na ten krok, gdyż przybliża nam ona obraz Ziemi Rędzińskiej tamtego okresu, oddaje nastroje 
i klimat jaki wówczas panował wśród mieszkańców. 
Kronika jest napisana językiem z tamtych czasów, dlatego mogą dziwić pewne zwroty lub 
określenia, jednak autor celowo nie  zmieniał ich brzmienia na bardziej współczesne, za-
chowując oryginalne sformułowania aby jeszcze bardziej oddawały klimat czasów w których 
powstawał tekst. 

Całość jest opatrzona przypisami i zdjęciami, które przybliżają ważne wydarzenia, postacie i 
miejsca związane z historią gminą Rędziny.
Praca podzielona jest na dwie części, pierwsza jest przedrukowana z kroniki gminy Rędziny, 
druga to autorski tekst Adama Jarugi powstały w wyniku wieloletnich badań nad historią gmi-
ny Rędziny. Książka powstała dzięki projektowi w ramach małych projektów LGD  Razem na 
wyżyny, które finansowały wydanie publikacji. Tysiąc egzemplarzy trafiło do mieszkańców 
gminy w ramach promocji jej historii, jako podarunek na 800-lecie gminy. Jest też hołdem dla 
mieszkańców i jej działaczy ze szczególnym uwzględnieniem dawnego wójta Witolda Twar-
dowskiego
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
i skracania tekstów. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych 
artykułów, opracowań i anonsów.

2019 rok w liczbach
Urząd Stanu Cywilnego i  Referat  Obywatelski  w Urzędzie  Gminy Rędziny dokonały  statystycznego 
podsumowania minionego roku. Nadal mieszka w naszej gminie więcej kobiet niż mężczyzn

Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2019 r. wyniosła 
9.735 osób, z czego  4.717 osób stanowią mężczyźni a 
5.018 -  kobiety. W stosunku do 2018 roku zmniejszyła się, 
ponieważ wówczas wynosiła 9.826  osób.
Liczba mieszkańców wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. w 
podziale na miejscowości kształtuje się następująco:
Rędziny: 4.739 osób
Kościelec: 1.741 osób
Rudniki: 1.565 osób
Konin: 928 osób
Marianka Rędzińska: 521 osób

Karolina: 179 osób
Madalin: 62 osoby
W trakcie 2019 roku zmarło 132 mieszkańców gminy, 
urodziło się 83 nowych obywateli. Dla porównania w 2018 
roku odnotowano 104 zgony i 80 urodzeń. Urząd Stanu 
Cywilnego w Rędzinach zarejestrował w 2019 roku 49 
małżeństw.
W 2019 roku  19 małżeństw z terenu gminy  świętowało 
50-lecie pożycia małżeńskiego, czyli tzw. „Złote Gody”.
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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. 

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.


