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Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce specjalne wydanie „Kuriera 

Rędzińskiego”, stanowiące inwestycyjne podsumowanie 

ostatnich 12 miesięcy. Omówiliśmy w nim zadania 

inwestycje, które między sierpniem 2019, a sierpniem 

2020 r. został ukończone, trwają lub co do których mamy 

pewność, że niebawem się rozpoczną m.in. w związku 

z uzyskaniem dofinansowania na ich realizację.

Ostatnie pół roku było dla nas wszystkich wyjątkowo trudne 

z uwagi na pandemię COVID-19 oraz kryzys, do którego 

doprowadziła. Urząd Gminy Rędziny przez cały czas jednak 

funkcjonował – choć na nieco innych, mniej otwartych 

warunkach. Mimo trudnej sytuacji nie zaniechaliśmy także 

realizacji najważniejszych zaplanowanych inwestycji 

i mogę zapewnić, że inwestować będziemy dalej, tym 

bardziej, że nadal niezwykle skutecznie aplikujemy o środki 

zewnętrzne. 

Rozwój naszej małej ojczyzny postępuje na wielu 

płaszczyznach m.in. inwestycyjnej, oświatowej, społecznej, 

turystycznej, kulturalnej, a także związanej z ochroną 

środowiska czy obsługą mieszkańców. Na pewno 

nie odstajemy pod tym względem od mniejszych miast, 

a część pewnie nawet przewyższamy. 

Znam i rozumiem potrzeby mieszkańców, które wspólnie 

z pracownikami urzędu gminy i jednostek organizacyjnych 

staram się zaspokajać. Nie wszystkie można jednak 

zrealizować tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, także 

ze względu na różne czynniki  nie zawsze zależne od urzędu.  

Wszystkie podejmowane działania mają na celu uczynienie 

z naszej gminy miejsca, w którym dobrze żyje się zarówno 

młodszym, jak i starszym, do którego z przyjemnością 

się wraca oraz gdzie chętnie osiedlają się kolejne rodziny.

Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski
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• Stalowa i Leśna skanalizowane. Można się podłączać

• Centrum Usług Społecznościowych w miejscu dawnej siedziby przedszkola

• Dzieci z klas I-III będą się uczyły w nowych, lepszych warunkach

• Prosta już przebudowana. Inwestycja umożliwi rozwój terenów przemysłowych

•  Mamy coraz nowocześniejsze oświetlenie. Ledy na kolejnych 229 słupach

• Największa inwestycja w historii gminy z unijnym wsparciem

•  Powstaną kolejne odcinki kanalizacji w Rudnikach i Kościelcu

• Na trzech rędzińskich ulicach wybudowano nowe oświetlenie

• Przebudowa głównej drogi w Koninie 

• Więcej instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych

• Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

• Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

• Poważna awaria w przychodni. Szybka reakcja i pomoc gminy

• Pod „rakietami” nowy asfalt

• GZK przetrwał m.in. dzięki dodatkowemu wsparciu z gminy

• Ile gmina dokłada do oświaty

• Aktywnie sięgamy po środki zewnętrzne. Dobrze zainwestowaliśmy 7 mln nadwyżki 

• Plac zabaw oraz strefy aktywności i relaksu w Kościelcu

• Konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia budynku po szkole podstawowej

• Gmina projektuje dojazd do terenów inwestycyjnych

• Liczne remonty w gminnych placówkach oświatowych

Jesienią 2019 r. zakończyła się budowa kanalizacji 

sanitarnej na ul. Stalowej i Leśnej w Rudnikach, 

realizowana przy udziale środków unijnych. W ten 

sposób gminna sieć kanalizacyjna wydłużyła się 

o kolejne ponad 3 km. Mieszkańcy mogą już 

podłączać się do kanalizacji.

–  To  ko l e j n y  e t a p  d ł u g o f a l ow e g o  p ro j e k t u 

skanalizowania naszej gminy. Przy okazji ulica Leśna 

zyskała też nową nawierzchnię. Przed nami następne 

odcinki do wykonania kanalizacji, na które gmina 

Rędziny złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej – mówi wójt Paweł Militowski.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 

z  przyłączami do posesji w Rudnikach, ul. Stalowa 

i ul. Leśna” znalazł się na liście wniosków wybranych do 

dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki 

wodno – ściekowej. Mowa o unijnych pieniądzach, które 

gmina Rędziny pozyskała w ramach poddziałania 5.1.2. 

Gospodarka wodno – ściekowa Regionalny Inwestycje 

Terytorialne Subregionu Północnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020.

Inwestycja za blisko 2,9 mln zł

Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na decyzję 

w sprawie dofinansowania, gmina nie mogła wcześniej 

przystąpić do realizacji zadania. Bywa, iż od złożenia 

wniosku do jego realizacji mija kilka lat.

Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w przetargu 

nieograniczonym firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński 

z Wrzosowej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, 

opiewającą na kwotę ok. 2 mln i 886 tys. zł.

W granicach pasa drogowego na ul. Leśnej i Stalowej 

powstało ok. 3200 m kanalizacji. Wykonano także m.in.: 

kompletną przepompownią ścieków, przyłącze 

energetyczne oraz przecisk pod drogą krajową nr 91 na 

ul. Łódzką.

Fakt doprowadzenia, a nawet przeciągnięcia sieci 

kanalizacyjnej pod DK 91, jest niezwykle istotny pod 

kątem następnych inwestycji sanitarnych, które 

w najbliższej przyszłości gmina zamierza realizować już 

po drugiej stronie ruchliwej drogi krajowej.

- Dbajmy o środowisko. Zachęcam do przyłączania się 

do sieci i korzystania z gminnego dofinansowania – 

mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Gmina dotuje budowę przyłączy

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Rędziny istnieje bowiem 

możliwość otrzymania dotacji na wykonanie przyłącza. 

Można ją pozyskać w wysokości 70 proc. poniesionych 

k o s z t ó w  z  t y t u ł u  w y k o n a n i a  p r z y ł ą c z a  d o 

poszczególnych posesji, lecz nie więcej niż w wysokości 

1 000 zł.

W pierwszej kolejności należy złożyć kompletny wniosek 

wraz z załącznikami o dofinansowanie budowy 

przyłącza kanalizacyjnego (wniosek dostępny do 

pobrania na stronie http://www.redziny.pl/formularze-

i-wnioski/). Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji 

wniosku, następuje podpisanie umowy pomiędzy 

gminą a beneficjentem. Kolejnym krokiem jest realizacja 

budowy będąca po stronie mieszkańca. Po zakończeniu 

zadania musi on złożyć wniosek o rozliczenie zadania 

wraz z następującymi dokumentami: imienna FV, 

protokół odbioru przyłącza sporządzony przez 

Przeds ięb iors two  Wodoc iągów i  Kana l i zac j i 

w Częstochowie, umowa o odprowadzanie ścieków 

z PWiK. Urząd Gminy Rędziny podkreśla, że dotacja 

nie będzie przyznana na przyłącza wykonane przed datą 

podpisania umowy ws. dotacji z Urzędem.

Pieniądze są przekazywane na konta wnioskodawców 

w terminie 14 dni od daty rozliczenia dotacji , 

zatwierdzonej przez Wójta Gminy Rędziny.

Spis treści
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Centrum Usług Społecznościowych 

w miejscu dawnej siedziby przedszkola

Przy udziale środków unijnych gmina rozbudowuje 

i przebudowuje byłą siedzibę 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 są już na zaawansowanym 

etapie.

Koniec inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 

szkoły przy ul. Szkolnej 7 oznaczał wyprowadzkę 

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 

opuszczonego obiektu. Zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami zdecydowano, że przeniesiony zostanie do 

niego GOPS, ale jednocześnie budynek zostanie 

odnowiony i rozbudowany pod Centrum Usług 

Społecznościowych. 

Budowa CUS, której realizację umożliwiły kolejne 

skuteczne starania urzędu gminy o pozyskanie środków 

unijnych, to spełnienie oczekiwań mieszkańców. 

Poprawa dostępności

Gmina prowadziła ankietyzację i konsultacje społeczne 

dotyczące potrzeb lokalnej społeczności, 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 społecznych (w tym: 

edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, etc.), które 

miałyby wpływ m.in. na integrację i aktywizację 

społeczną. Co czwarty ankietowany wskazał na problem 

związany ze słabą dostępnością oferty kulturalnej 

i rekreacyjnej, natomiast poziom aktualnej oferty 

oceniono na poziomie poniżej przeciętnego. Gmina 

podjęła więc starania, żeby tę sytuację zmienić. 

Wiosną minionego roku Urząd Gminy Rędziny ogłosił 

przetarg nieograniczony na realizację inwestycji 

związanej z utworzeniem CUS w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”. Zwycięzcą postępowania 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 nowo-

powstałej znalazłyby się natomiast pomieszczenia 

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 tańczenia, zamontujemy stół do 

bilarda czy stół do tenisa stołowego – wymienia.

Szeroki zakres prac

W zakresie robót budowlanych i instalacyjnych znalazły 

s i ę :  p r a c e  a r c h i t e k t o n i c z n o - k o n s t r u k c y j n e 

i wykończeniowe, niezbędne rozbiórki, budowa nowej 

części budynku, modernizacja starej części budynku, 

wymiana dachu, więźby i stropu, wykonanie windy dla 

niepełnosprawnych, urządzeń ppoż., niezbędnych 

instalacji i przyłączy oraz termomodernizacja obiektu. 

Zaplanowano wymianę źródła ciepła i instalacji c.o., 

budowę instalacj i  fotowoltaicznej z armaturą 

i automatyką, kotłowni gazowej, ocieplenie ścian 

i wykończenie elewacji. Zagospodarowany zostanie 

teren wokół budynku. Powstaną dojścia, ciągi piesze, 

mała architektura, zieleń, altana, dojazd i miejsca 

postojowe. Ponadto wykonawca dostarczy i zamontuje 

wyposażenie na potrzeby CUS i GOPS np. meble, sprzęt 

komputerowy, sprzęt audiowizualny. 

Inwestycję pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa 

i  a d a p t a c j a  z d e g ra d ow a n e g o  b u d y n k u  p r z y 

ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem 

wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na 

potrzeby Centrum Usług Społecznościowych” 

w większości pokryją środki przyznane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla poddziałania 

1 0 . 2 . 2 . :  roz w ó j  m i e s z k a l n i c t w a  s o c j a l n e g o , 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych – Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Dzieci z klas I-III będą się uczyły w nowych, lepszych warunkach

Od 1 września wszystkie klasy Szkoły Podstawowej 

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 następnie nowotworzonych 7-8 SP nr 2, 

stała się dotychczasowa siedziba gimnazjum przy 

ul. Działkowiczów 20. Klasy I-III SP nr 2 pozostawiono 

w starym budynku podstawówki przy ul. Działkowiczów 

3, ale gmina zapowiedziała, że to rozwiązanie 

tymczasowe i kiedy tylko pomieszczenia w nowszym 

budynku zostaną przygotowane na przyjęcie młodszych 

dzieci, cała „dwójka” będzie funkcjonowała w jednym 

miejscu. 

Pod koniec stycznia Rada Gminy Rędziny podjęła 

uchwałę  w sprawie zamiaru przekszta łcenia 

SP im. Kazimierza Pułaskiego poprzez zmianę jej 

siedziby, a 30 czerwca uchwałę docelową w sprawie 

przekształcenia. 

- Podjęta uchwała dotyczy 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 

Militowski. - Siedziba Przedszkola wchodzącego w skład 

Zespołu Szkolno — Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach nie 

ulegnie zmianie – dodaje. 

Sale lekcyjne przygotowane dla najmłodszych uczniów 

wymalowano i wyposażono w najnowsze technologie 

informatyczne. Jest też nowa świetlica, odnowione 

korytarze oraz szatnia z szafkami dla każdego ucznia. Do 

dyspozycji dzieci będzie też oczywiście hala sportowa.

Stary budynek przy ul. Działkowiczów 3 zostanie 

wykorzystany w innym celu. Nie zapadła jeszcze decyzja 

w jakim. 
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Centrum Usług Społecznościowych 

w miejscu dawnej siedziby przedszkola
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Prosta już przebudowana. 

Inwestycja umożliwi rozwój terenów przemysłowych

Wiosną zakończyła się realizowana od jesieni 2019 

roku przebudowa ul .  Prostej  w Mariance 

Rędzińskiej, stanowiąca pierwszy etap większej 

inwestycji drogowej. Po jej finalizacji okoliczne 

tereny przewidziane pod działalność gospodarczą 

zyskają na atrakcyjności w oczach potencjalnych 

inwestorów. 

Wykonawca prac zmieścił się w wyznaczonym przez 

gminę terminie, a dzięki sprzyjającej w okresie zimowym 

aurze, zdecydowaną większość robót miał za sobą już 

w kwietniu. Ostatecznych odbiorów technicznych 

dokonano na początku czerwca. 

Prace realizowała firma „Hucz” sp. z o.o. z Boronowa, 

która w ubiegłym roku wygrała ogłoszony przez urząd 

gminy przetarg nieograniczony z ofertą na nieco ponad 

1,3 mln zł. Wydatki po stronie naszego samorządu 

wyniosły jednak tylko ok. 300 tys. zł, ponieważ po raz 

kolejny skutecznie aplikował o środki unijne, pozyskując 

na przebudowę ul. Prostej dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w wysokości 1 mln zł. 

Inwestycja obejmowała przede wszystkim budowę 

a s f a l t o w e j  n a w i e r z c h n i  j e z d n i  n a  o d c i n k u 

460 m o szerokości 6 m z podbudową z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonany 

został również ciąg rowerowy z asfaltobetonu 

o szerokości 2 m oraz ciąg pieszy z kostki brukowej 

o szerokości 1,5 m. Ponadto powstały zjazdy z kostki 

brukowej i odwodnienie, wykonano oznakowanie 

pionowe i poziome, roboty instalacyjne teletechniczne 

i gazowe. Firma była też odpowiedzialna za opracowanie 

projektu stałej organizacji ruchu wraz 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 kanalizacji sanitarnej 

w całej miejscowości i przebudowie ul. Srebrnej, 

zakończonych w 2018 roku. 

Dla tych, którzy będą wytykać, że nowa droga kończy się 

w polach, przypominamy, że ukończone niedawno 

prace to jedynie pierwszy etap większego zadania 

drogowego, którego finalizacja w przyszłości przyniesie 

gminie i mieszkańcom wiele korzyści. 

W planie jest budowa nowego połączenia drogowego 

między Marianką Rędzińska i Rudnikami (ul. Wojska 

Polskiego/Glinianki). Ulica Prosta została na razie 

zmodernizowana i poszerzona m.in., żeby mogły nią 

poruszać się autobusy GZK, a w kolejnym etapie 

wydłużona będzie o odcinek nowej drogi, który 

pobiegnie w sąsiedztwie lotniska w kierunku Rudnik. 

Dokumentacja projektowa na całość już jest i obejmuje 

również przedłużenie ul. Wodnica w Rudnikach, która po 

zakończeniu prac przestanie być ślepa. Nie było 

możliwości pozyskania dofinansowania na obydwa 

odcinki, więc gmina postanowiła inwestycję etapować. 

Teraz czyni starania o pomoc finansową na etap drugi, 

która jest niezbędna z uwagi na wysokie koszty realizacji 

zadania. 

Wybudowanie w przyszłości nowej drogi, umożliwi 

autobusom GZK kursowanie znacznie krótszą trasą, co 

powinno przyciągnąć dodatkowych pasażerów. Wójt 

podkreśla, że dzięki temu udałoby się też rozładować 

ruch samochodowy, zmniejszyć korki i zwiększyć 

bezpieczeństwo na ruchliwej drodze krajowej nr 91.

- Już teraz w związku z budową autostrady jest ona 

mocno obc iążona ,  a  k iedy  powstanie  węze ł 

autostradowy w Kościelcu, będzie jeszcze bardziej – 

mówi wójt Paweł Militowski, dodając, że powstałby 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 przewidziany pod działalność 

gospodarczą zyskałby na atrakcyjności w oczach 

potencjalnych inwestorów. 

Mamy coraz nowocześniejsze oświetlenie. 

Ledy na kolejnych 229 słupach

Kolejne ulice w Rędzinach, Rudnikach, Kościelcu 

i Koninie zyskały nowoczesne i energooszczędne 

oświetlenie typu LED. Wymiana 229 istniejących, 

przestarzałych opraw dobiegła końca jesienią.

W sierpniu 2019 r. urząd gminy rozstrzygnął przetarg na 

modernizację oświetlenia. Zainteresowanych realizacją 

inwestycji było pięć firm. Wszystkie deklarowały 

rea l i zac ję  prac  za  kwoty,  k tóre  mieśc i ły  s ię 

w możliwościach finansowych naszego samorządu. 

Ostatecznie wykonawcą zostało P.P.H.U. „Elfach” s. c. 

z ofertą na ponad 370 tys. zł. Dofinansowanie unijne 

wyniosło z kolei ponad 320 tys. zł.

Firma zamontowała 229 sztuk opraw. Zakres prac objął 

ponadto wymianę: 214 wysięgników 229 kpl. 

przewodów, 208 bezpieczników oraz 21 sztuk złączy 

słupowych. Oprawy wymieniono w: 

Kościelcu - ul. Wolności, ul. Madalińska, Madalin; 

Rudnikach - ul. Stalowa, Wojska Polskiego i Mstowska; 

Rędzinach - ul. Szkolna, Polna, Nowa, Rędzińska, 

Działkowiczów, Mickiewicza, Broniewskiego oraz 

Koninie - ul. Kielecka. 

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków 

unijnych, przyznanej naszej gminie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie; poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny 

transport miejski oraz efektywne oświetlenie – 

Regionalne Inwestycje Terytorialne. 

Był to drugi w ciągu dwóch lat projekt unijny w gminie 

Rędziny, obejmujący wymianę opraw oświetlenia 

ulicznego. W ostatnim kwartale 2017 roku w miejscu 

starych zamontowanych zostało 215 nowych opraw 

typu LED. 
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podkreśla, że dzięki temu udałoby się też rozładować 

ruch samochodowy, zmniejszyć korki i zwiększyć 
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Największa inwestycja w historii gminy z unijnym wsparciem

W decydującą fazę wkroczyła budowa docelowej 

oczyszczalni ścieków w Karolinie, na którą gmina 

będzie mogła wykorzystać ok. 2,5 mln zł unijnego 

dofinansowania. A dzięki uruchomieniu instalacji 

o takich mocach przerobowych, będzie mogła 

swobodnie rozbudowywać sieć kanalizacj i 

sanitarnej.

Wprawdzie nowa oczyszczalnia miała być ukończona 

wiosną br., ale w trakcie prac wyniknęły pewne 

trudności, dlatego konieczne okazało się podpisanie 

z wykonawcą aneksu do umowy na realizację prac. 

Aktualnie  roboty prowadzone są zgodnie ze 

zmienionym harmonogramem. 

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: P.B. i I. „ABT” 

sp. z o.o. w Częstochowie (lider), Grupa Szymbud 

sp. z o.o. z Kłomnic (partner) oraz ABT sp. z o.o. 

i Wspólnicy sp. k. z Częstochowy (partner). 

Zdając sobie sprawę z tego, że dotychczasowa 

oczyszczalnia w najbliższej przyszłości nie będzie już 

w stanie przerobić wszystkich ścieków z powiększającej 

się sieci kanalizacyjnej, władze gminy zdecydowały się 

na rozpoczęcie budowy nowej. Decyzja nie należała do 

łatwych, ponieważ nie było wówczas możliwości 

pozyskania dofinansowania na ten cel i konieczne stało 

się zaciągnięcie w części umarzalnej pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i  G o s p o d a r k i  Wo d n e j  w  K a t ow i c a c h .  G m i n a 

wynegocjowała jednak najkorzystniejsze warunki jakie 

tylko były możliwe. 

- Kilku wójtów mówiło mi, że chociaż na takiej inwestycji 

wszyscy skorzystają, to nikt jej nie doceni, bo jej 

właściwie nie widać. Z przykrością muszę stwierdzić, że 

mieli rację. Wolałbym przeznaczyć te fundusze na wiele 

spraw zgłaszanych przez mieszkańców jak np. staw 

w Rudnikach i Kościelcu,  nowe przedszkole, sala 

sportowa w Koninie, boisko dla klubu sportowego,  

nowe drogi, czy kolejne kilometry kanalizacji, na które 

wielu niecierpliwie czeka. A oczyszczalnia to przecież 

koszt 17 mln zł – mówi wójt gminy Paweł Militowski. - 

Dotychczasowa oczyszczalnia także była budowana 

z pożyczki w wysokości 8 mln zł. Niestety ówczesnemu 

wójtowi nie udało się doprowadzić do umorzenia części 

tej pożyczki – dodaje.

Kilka miesięcy temu, czyli już w trakcie trwania robót, 

pojawiła się opcja dofinansowania unijnego na ten cel 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego. Gmina złożyła stosowny wniosek i niedawno 

rozstrzygnięcie naboru okazało się dla niej pozytywne. 

Montaż finansowy budowy oczyszczalni zasilą więc 

prawie 2,5 mln zł z UE. 

Powstająca mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

będzie miała przepustowość 2000 m3/ dobę. Dla 

porównania obecnie funkcjonujący obiekt wybudowany 

kilka lat temu, dysponuje przepustowością tylko 

Urząd Gminy Rędziny po raz kolejny wykazał się 

skutecznością w staraniach o wsparcie finansowe ze 

środków unijnych. Dzięki temu niebawem ruszy 

budowa kanalizacji sanitarnej na sześciu ulicach 

w Kościelcu i Rudnikach.  

Jeszcze w 2019 r. urząd gminy złożył wniosek do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego (Regionalne Inwestycje Terytorialne) o 4 mln zł 

unijnego dofinansowania na realizację pierwszego 

etapu zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach”. Część 

wspomnianej kwoty miała również pójść na trwającą już 

budowę docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie. 

W czerwcu Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego ogłosił wyniki naboru, które okazały się dla 

naszej gminy pomyślne.

Jeśli chodzi o kanalizację, w ramach projektu planowane 

jest wykonanie jej w Kościelcu na ulicach: Żabiej, 

Krótkiej, Ogrodowej i Wiatrakowej, oraz w Rudnikach na 

ulicach: Ogrodowej, Szkolnej, Pocztowej plus przejście 

pod linią kolejową.

- Finalizacja tej inwestycji pozwoli na skanalizowanie 

ostatnich ulic w Kościelcu i Rudnikach, 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, czyli będzie coraz bliżej Konina – mówi wójt 

Paweł Militowski.

Powstaną kolejne odcinki kanalizacji w Rudnikach i Kościelcu

Na trzech rędzińskich ulicach powstało oświetlenie

Gmina wybudowała nowe linie oświetlenia 

u l i c z n e g o  n a  u l i c a c h :  W i z n e r a ,  P o l n e j 

i Działkowiczów w Rędzinach. Na słupach pojawiły 

się też energooszczędne oprawy ledowe.

Prace dobiegły końca w październiku. Realizowała je 

firma firma P.P.H.U. „Fenix” z Jaskrowa, która wygrała 

ogłoszony przez urząd gminy przetarg z ofertą na blisko 

200 tys. zł. 

Gmina rozbiła zlecenie na dwa zadania. W pierwszym 

znalazło się wykonanie napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego odcinka ulic: Wiznera i Polnej w Rędzinach. 

Mowa o budowie linii kablowej o długości 1264 m,  

montażu latarni 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 objęło budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego 

w ulicy Działkowiczów w Rędzinach. Tu w zakresie 

z n a l a z ł o  s i ę  w y ko n a n i e  n a p ow i e t r z n e j  l i n i i 

oświetleniowej na odcinku o długości 171 m, montaż 

czterech latarni oświetleniowych o wysokości 10 m oraz 

czterech opraw oświetleniowych LED. 

W obu przypadkach zadaniem wykonawcy było również 

uzyskanie kompletu odbiorów technicznych. 

Wystąpiły wprawdzie problemy z podłączeniem, ale nie 

z winy urzędu gminy. Na szczęście ostatecznie udało się 

doprowadzić zadanie do końca. Dodatkowo oświetlenie 

wykonano także na ul. Morelowej. 

3300 m /dobę. Dla porównaniu Osiedle w Rędzinach 

jedyna do użytku swoich mieszkańców ma oczyszczalnię 

o przepustowości 200 m3/dobę.

- Nowa oczyszczalnia będzie w stanie oczyścić ścieki 

z całej gminy. Dzięki dysponowaniu instalacją o tak 

dużych mocach przerobowych, po zakończeniu jej 

budowy będziemy mogli skupić się na rozbudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej – mówi wójt Paweł Militowski, 

dodając, że to inwestycja przyszłościowa, ale jej 

finalizacja już teraz była konieczna, ponieważ gmina 

poważnie planuje budowę kolejnych odcinków 

kanalizacji.

Na ten moment sieć kanalizacji sanitarnej w gminie liczy 

sobie już 27 km. Niebawem dojdą kolejne kilometry 

w Rudnikach i Kościelcu. Urząd gminy dysponuje już 

także dokumentacją m.in. na budowę 4 km kanalizacji 

na ul. Kościuszki w Rędzinach, a w najbliższej przyszłości 

zamierza zlecić opracowanie dokumentacji na 

kanalizację w Koninie.
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Przebudowa głównej drogi w Koninie

Końca dobiega przebudowa drogi powiatowej 

między Rudnikami, Koninem i Wancerzowem. 

Inwestycja warta blisko 8 mln zł, realizowana jest we 

współpracy samorządu powiatowego z gminą 

Rędziny oraz gminą Mstów.

Ws p ó l n a  i n w e s t y c j a  s a m o r z ą d ów  g m i n n y c h 

i powiatowego obejmuje przebudowę odcinka od drogi 

krajowej nr 91 w Rudnikach do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 786 w Wancerzowie. Jeśli chodzi o teren 

naszej gminy, modernizowane są więc ul. Mstowska 

w Rudnikach i Kielecka w Koninie (ponadto ul. Mstowska 

i Sadowa w Wancerzowie). Zakres prac obejmuje 

położenie nowej nawierzchni asfaltowej, nowych 

chodników i w granicach naszej gminy także budowę 

ścieżki rowerowej.

- Środki na tę inwestycję w duże mierze pochodzą 

z  rządowego Funduszu Dróg Samorządowego 

(ok. 55 proc.). Pozostałą część kosztów pokrywa 

samorząd powiatu częstochowskiego, my oraz gmina 

Mstów. Będzie to na terenie naszej gminy kolejny 

odcinek bezpiecznej drogi oraz dodatkowe kilometry 

ścieżki rowerowej – zwraca uwagę wójt gminy Rędziny 

Paweł Militowski. 

Zaplanowano nie tylko wymianę nakładki asfaltowej, ale 

również podbudowy drogi. W zakresie prac znalazła się 

ponadto kanalizacja deszczowa. Jeszcze w 2019 roku 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozstrzygnął 

przetarg na realizację tej inwestycji i przekazał plac 

budowy. Wykonawcą została firma „Bitum” z Lipia 

Śląskiego z ofertą na blisko 8 mln zł. Termin zakończenia 

robót wyznaczono na 30 sierpnia 2020 r. W chwili, kiedy 

trzymają Państwo w ręku inwestycyjne wydanie „Kuriera 

Rędzińskiego”, zmodernizowana droga powinna więc 

już być oddana do użytku lub powinno to nastąpić lada 

dzień.

To kolejna w ostatnich kilku latach przebudowa drogi 

powiatowej realizowana na terenie naszej gminy 

i z udziałem środków finansowych rędzińskiego 

samorządu. Przypomnijmy, że w 2016 roku wykonana 

została ul. Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach 

i Rędzinach, a w 2018 roku ul. Srebrna w Mariance 

Rędzińskiej, dzięki czemu powiatowką na miarę 

XXI wieku możemy podróżować od granicy naszej gminy 

z Częstochową aż do głównego skrzyżowania 

w Rudnikach. Obecnie toczące się prace wykonywane są 

pod drugiej stronie skrzyżowania i ruchliwej drogi 

krajowej nr 91. Współpraca z powiatem częstochowskim 

układa się na tyle dobrze, że są już plany, aby przy 

wspólnym montażu f inansowym gruntownie 

zmodernizować m.in. ul. Kościuszki w Rędzinach.

Więcej instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
Niebawem rozpocznie się realizacja projektu 

unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji 

solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rędziny”. Kilka tygodni temu wójt Paweł 

Militowski podpisał umowę na dofinansowanie 

projektu z funduszy unijnych.

Pierwszy, główny nabór uczestników przeprowadzony 

został w naszej gminie jeszcze w 2017 r. W lutym 

bieżącego roku przeprowadzono z kolei nabór 

uzupełniający.

Dofinansowanie unijne do każdej instalacji mogło 

w y n i e ś ć  m a k s y m a l n i e  d o  8 5  p ro c .  ko s z t ów 

kwalifikowalnych, wkład własny natomiast ok. 15 proc. 

kosztów kwalifikowalnych plus podatek VAT. Wartość 

całkowita projektu to ok. 624,3 tys. zł, z czego koszty 

kwalifikowalne 568 tys. zł, a dofinansowanie ogółem 

482,8 tys. zł. 

W grudniu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego 

ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego 

Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

opracowało Program prac urządzeniowo-rolnych dla 

naszej gminy. Gotowy dokument przekazano już 

pracownikom Urzędu Gminy Rędziny. 

Głównym celem programów prac urządzeniowo – 

rolnych jest opracowanie niezbędnych działań mających 

na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

m . i n .  p o p r z e z  p o p ra w ę  s t r u k t u r y  a g ra r n e j 

i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz warunków 

życia i pracy ludności rolniczej, a także ochronę 

i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Programy tego rodzaju pomagają w wyborze 

i planowaniu zabiegów urządzeniowo - rolnych takich 

jak: scalenia gruntów, budowa i modernizacja dróg 

transportu rolnego, regulacje stosunków wodnych czy 

zalesienia. 

25 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło 

s i ę  o s t a t n i e  s p o t k a n i e  r a d n y c h ,  s o ł t y s ó w, 

przedstawicieli rad sołeckich oraz pracowników urzędu 

z wykonawcami programu prac urządzeniowo-rolnych 

opracowanego dla naszej gminy, czyli Częstochowskim 

Biurem Geodezji i Terenów Rolnych. Biuro opracowało 

go na podstawie załącznika uchwały Zarządu 

Województwa Śląskiego z 19 czerwca 2019 r. Program 

obejmuje inwentaryzację stanu obecnego naszej gminy 

(lasy, drogi, spis rolny, ewidencja gruntów itp.) wraz 

z opracowaniem wniosków.

Pracownicy częstochowskiego biura już jesienią 

przedstawili wyniki kilkumiesięcznej pracy, na które 

s k ł a d a j ą  s i ę  c z ę ś ć  o p i s o w a ,  t a b e l a r y c z n a 

i kartograficzna. Program w postaci gotowego 

dokumentu, został natomiast przekazany pracownikom 

Urzędu Gminy Rędziny dopiero kilka tygodni temu. 

Nasza gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych 

z  opracowaniem.  Prace zosta ły  w 100 proc . 

sfinansowane z budżetu województwa śląskiego. 

Pochłonęły ok. 94,8 tys. zł. 

- Program prac urządzeniowo-rolnych, uwzględniając 

faktyczne warunki funkcjonowania gminy oraz prognozy 

jej rozwoju, pomaga nie tylko w wyborze i planowaniu 

zabiegów urządzeniowo-rolnych, ale również ułatwia 

przygotowanie dokumentacji pozwalającej wykorzystać 

środki unijne związane z rozwojem obszarów wiejskich – 

zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 dla działania 1 - Odnawialne źródła 

energii, poddziałania 2 - Odnawialne źródła energii – RIT 

Subregionu Północnego,  oś priorytetowa 4 - 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna. 

Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną 

oraz merytoryczną i została zakwalifikowana do 

uzyskania dofinansowania. 19 czerwca wójt Paweł 

Militowski podpisał umowę w sprawie przekazania 

unijnych pieniędzy. Niebawem powinno nastąpić 

rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy dostawy 

i  montażu instalacj i  solarnych na budynkach 

mieszkalnych.
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Przebudowa głównej drogi w Koninie

Końca dobiega przebudowa drogi powiatowej 

między Rudnikami, Koninem i Wancerzowem. 

Inwestycja warta blisko 8 mln zł, realizowana jest we 

współpracy samorządu powiatowego z gminą 

Rędziny oraz gminą Mstów.

Ws p ó l n a  i n w e s t y c j a  s a m o r z ą d ów  g m i n n y c h 

i powiatowego obejmuje przebudowę odcinka od drogi 

krajowej nr 91 w Rudnikach do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 786 w Wancerzowie. Jeśli chodzi o teren 

naszej gminy, modernizowane są więc ul. Mstowska 

w Rudnikach i Kielecka w Koninie (ponadto ul. Mstowska 

i Sadowa w Wancerzowie). Zakres prac obejmuje 

położenie nowej nawierzchni asfaltowej, nowych 

chodników i w granicach naszej gminy także budowę 

ścieżki rowerowej.

- Środki na tę inwestycję w duże mierze pochodzą 

z  rządowego Funduszu Dróg Samorządowego 

(ok. 55 proc.). Pozostałą część kosztów pokrywa 

samorząd powiatu częstochowskiego, my oraz gmina 

Mstów. Będzie to na terenie naszej gminy kolejny 

odcinek bezpiecznej drogi oraz dodatkowe kilometry 

ścieżki rowerowej – zwraca uwagę wójt gminy Rędziny 

Paweł Militowski. 

Zaplanowano nie tylko wymianę nakładki asfaltowej, ale 

również podbudowy drogi. W zakresie prac znalazła się 

ponadto kanalizacja deszczowa. Jeszcze w 2019 roku 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozstrzygnął 

przetarg na realizację tej inwestycji i przekazał plac 

budowy. Wykonawcą została firma „Bitum” z Lipia 

Śląskiego z ofertą na blisko 8 mln zł. Termin zakończenia 

robót wyznaczono na 30 sierpnia 2020 r. W chwili, kiedy 

trzymają Państwo w ręku inwestycyjne wydanie „Kuriera 

Rędzińskiego”, zmodernizowana droga powinna więc 

już być oddana do użytku lub powinno to nastąpić lada 

dzień.

To kolejna w ostatnich kilku latach przebudowa drogi 

powiatowej realizowana na terenie naszej gminy 

i z udziałem środków finansowych rędzińskiego 

samorządu. Przypomnijmy, że w 2016 roku wykonana 

została ul. Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach 

i Rędzinach, a w 2018 roku ul. Srebrna w Mariance 

Rędzińskiej, dzięki czemu powiatowką na miarę 

XXI wieku możemy podróżować od granicy naszej gminy 

z Częstochową aż do głównego skrzyżowania 

w Rudnikach. Obecnie toczące się prace wykonywane są 

pod drugiej stronie skrzyżowania i ruchliwej drogi 

krajowej nr 91. Współpraca z powiatem częstochowskim 

układa się na tyle dobrze, że są już plany, aby przy 

wspólnym montażu f inansowym gruntownie 

zmodernizować m.in. ul. Kościuszki w Rędzinach.

Więcej instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych
Niebawem rozpocznie się realizacja projektu 

unijnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji 

solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rędziny”. Kilka tygodni temu wójt Paweł 

Militowski podpisał umowę na dofinansowanie 

projektu z funduszy unijnych.

Pierwszy, główny nabór uczestników przeprowadzony 

został w naszej gminie jeszcze w 2017 r. W lutym 

bieżącego roku przeprowadzono z kolei nabór 

uzupełniający.

Dofinansowanie unijne do każdej instalacji mogło 

w y n i e ś ć  m a k s y m a l n i e  d o  8 5  p ro c .  ko s z t ów 

kwalifikowalnych, wkład własny natomiast ok. 15 proc. 

kosztów kwalifikowalnych plus podatek VAT. Wartość 

całkowita projektu to ok. 624,3 tys. zł, z czego koszty 

kwalifikowalne 568 tys. zł, a dofinansowanie ogółem 

482,8 tys. zł. 

W grudniu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego 

ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego 

Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rędziny

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

opracowało Program prac urządzeniowo-rolnych dla 

naszej gminy. Gotowy dokument przekazano już 

pracownikom Urzędu Gminy Rędziny. 

Głównym celem programów prac urządzeniowo – 

rolnych jest opracowanie niezbędnych działań mających 

na uwadze zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

m . i n .  p o p r z e z  p o p ra w ę  s t r u k t u r y  a g ra r n e j 

i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz warunków 

życia i pracy ludności rolniczej, a także ochronę 

i kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Programy tego rodzaju pomagają w wyborze 

i planowaniu zabiegów urządzeniowo - rolnych takich 

jak: scalenia gruntów, budowa i modernizacja dróg 

transportu rolnego, regulacje stosunków wodnych czy 

zalesienia. 

25 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło 

s i ę  o s t a t n i e  s p o t k a n i e  r a d n y c h ,  s o ł t y s ó w, 

przedstawicieli rad sołeckich oraz pracowników urzędu 

z wykonawcami programu prac urządzeniowo-rolnych 

opracowanego dla naszej gminy, czyli Częstochowskim 

Biurem Geodezji i Terenów Rolnych. Biuro opracowało 

go na podstawie załącznika uchwały Zarządu 

Województwa Śląskiego z 19 czerwca 2019 r. Program 

obejmuje inwentaryzację stanu obecnego naszej gminy 

(lasy, drogi, spis rolny, ewidencja gruntów itp.) wraz 

z opracowaniem wniosków.

Pracownicy częstochowskiego biura już jesienią 

przedstawili wyniki kilkumiesięcznej pracy, na które 

s k ł a d a j ą  s i ę  c z ę ś ć  o p i s o w a ,  t a b e l a r y c z n a 

i kartograficzna. Program w postaci gotowego 

dokumentu, został natomiast przekazany pracownikom 

Urzędu Gminy Rędziny dopiero kilka tygodni temu. 

Nasza gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych 

z  opracowaniem.  Prace zosta ły  w 100 proc . 

sfinansowane z budżetu województwa śląskiego. 

Pochłonęły ok. 94,8 tys. zł. 

- Program prac urządzeniowo-rolnych, uwzględniając 

faktyczne warunki funkcjonowania gminy oraz prognozy 

jej rozwoju, pomaga nie tylko w wyborze i planowaniu 

zabiegów urządzeniowo-rolnych, ale również ułatwia 

przygotowanie dokumentacji pozwalającej wykorzystać 

środki unijne związane z rozwojem obszarów wiejskich – 

zwraca uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 dla działania 1 - Odnawialne źródła 

energii, poddziałania 2 - Odnawialne źródła energii – RIT 

Subregionu Północnego,  oś priorytetowa 4 - 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna. 

Gmina Rędziny uzyskała pozytywną ocenę formalną 

oraz merytoryczną i została zakwalifikowana do 

uzyskania dofinansowania. 19 czerwca wójt Paweł 

Militowski podpisał umowę w sprawie przekazania 

unijnych pieniędzy. Niebawem powinno nastąpić 

rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy dostawy 

i  montażu instalacj i  solarnych na budynkach 

mieszkalnych.
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Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Z początkiem września realizację kolejnej zawartej 

na okres 12 miesięcy umowy z gminą na odbiór 

i wywóz odpadów rozpocznie firma PZOM Strach. 

Niestety mieszkańcy będą musieli ponosić z tego 

tytułu większe koszty. 

7 lipca 2020r. wójt gminy Rędziny Paweł Militowski 

podpisał umowę na świadczenie usługi odbierania 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Gminy 

Rędziny. Było to możliwe dzięki wygraniu przez firmę 

P Z O M  S T R A C H  S p .  z  o . o ,  s p .  k .  p r z e t a r g u 

nieograniczonego. Wspomniana firma odbierała też 

odpady przez ostatnie 12 miesięcy. 

Mając na uwadze zapewnienie ciągłości odbioru 

i zagospodarowania odpadów od mieszkańców przetarg 

został ogłoszony już w dniu 29 kwietnia br. Na oferty 

urząd oczekiwał do dnia 10 czerwca. Do postepowania 

przetargowego przystąpił jeden oferent. Realizacja 

zawartej umowy rozpocznie się od 1 września 2020 r. 

i potrwa do końca sierpnia 2021 r.

Jeszcze przed podpisaniem umowy odbyło się spotkanie 

wójta gminy, radnych oraz sołtysów z wykonawcą w celu 

szczegółowego omówienia sposobu realizacji umowy, 

a także wyjaśnienia kwestii związanych ze stawkami za 

odbiór odpadów. Niestety rada gminy zmuszona była je 

podnieść, ponieważ koszty utrzymania gospodarki 

śmieciowej niezmiennie rosną. A zgodnie z przepisami 

muszą być pokryte z opłat zbieranych od mieszkańców – 

nie może to być kwota ani większa, ani mniejsza niż 

ostateczny koszt. Środki uzyskane w ten sposób nie 

mogą być także przeznaczone na inne cele niż 

funkcjonowanie gospodarki odpadowej. 

Ponadto zgodnie z zawartą umową opłata dla firmy 

wywożącej odpady będzie zależała od ilości ton śmieci, 

które mieszkańcy wystawią przed swoje posesje. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie było już 

bowiem możliwości podpisania umowy, na mocy której 

comiesięczna płatność byłaby jednakowa i z góry 

określona bez względu na ilość wywożonych odpadów. 

Urząd Gminy Rędziny wyliczył, że pokrycie kosztów 

ut rzymania  gospodark i  odpadowej  wymaga 

podniesienia stawek za odbiór do 29 zł od osoby 

miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych 

selektywnie. A trzeba zwrócić uwagę, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa ostatnio wytknęła gminie, iż co roku 

dokłada od odpadów z własnego budżetu. W 2017 r. była 

to kwota 37 tys. zł, w 2019 r. natomiast już 263 tys. zł. 

Podwyżka stawek jest więc nieunikniona, tym bardziej, 

że PZOM Strach przedstawił na najbliższy rok ofertę 

opiewającą na ok. 2,7 mln zł, podczas gdy poprzednią 

umowę realizował za ok. 1,5 mln zł. Poza tym gmina musi 

przecież finansować także m.in.: utrzymanie PSZOK-u, 

obsługę administracyjną i edukację ekologiczną. 

Na znaczne zwiększenie kosztów utrzymania 

gospodarki śmieciowej wpływa ma kilka czynników. 

P i e r w s z y  t o  w z r o s t  w y s o k o ś c i  t z w.  o p ł a t y 

marszałkowskiej za składowanie śmieci. Więcej kosztuje 

też przetwarzanie odpadów (Regionalne Instalacje 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych), a w dodatku 

zwiększono liczbę surowców, które należy segregować. 

Swoje zrobiły też podwyżki cen prądu i fakt, że 

wykonawcy żądają wyraźnie wyższych kwot za 

świadczone usługi. 

Przede wszystkim jednak wzrost cen gospodarowania 

odpadami w całej Europie wynika z zakazu importu 

odpadów wprowadzony przez Chiny. A wcześniej był 

największy światowy odbiorca odpadów z papieru 

i plastiku.

W związku z tym, że przetarg w Rędzinach wygrał 

dotychczasowy wykonawca, pojemniki na odpady 

zmieszane i popiół pozostają na posesjach bez zmian. 

W miesiącach wrzesień – październik 2020 r. oraz 

kwiecień – sierpień 2021 r. na mocy zawartej umowy, 

zgodnie z wymogami ustawowymi, odpady zmieszane 

oraz bioodpady będą odbierane z posesji dwa razy 

w miesiącu, natomiast szkło, popiół, plastik i metal na 

dotychczasowych zasadach. Dodatkowo od września do 

punktu PSZOK w m. Karolina mieszkańcy będą mogli 

dostarczać zużytą odzież i tekstylia. Po opracowaniu 

harmonogramu odbioru odpadów zostanie on 

udostępniony na stronie internetowej gminy, 

a  następnie sukcesywnie dostarczany będzie 

mieszkańcom.

Poważna awaria w przychodni. 

Szybka reakcja i pomoc gminy

Poważną awarię związaną z instalacją ściekową 

miała niedawno przychodnia zdrowia w Rędzinach. 

Problem udało się na szczęście rozwiązać głównie 

dzięki wydatnej pomocy urzędu gminy.

Awaria miała miejsce już w czasie trwania pandemii 

COVID-19 w Niepubl icznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej przy ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach-

Osiedlu. W pewnym momencie pękła rura kanalizacyjna 

na głębokości 4 metrów. Niewiele brakowało, a do całej 

gamy problemów spowodowanych epidemią, doszłoby 

jeszcze wyłączenie z użytku ośrodka zdrowia. Awaria 

była na tyle poważna, że mogła doprowadzić do 

zamknięcia przychodni i tym samym pozostawienia 

mieszkańców bez opieki medycznej nawet na kilka 

miesięcy, a także konieczności przeprowadzenia 

długotrwałego i kosztownego remontu. Na szczęście 

w porę z pomocą przyszła gmina.

- Sytuacja wymagała szybkiej reakcji i przeprowadzenia 

zaawansowanych prac w krótkim czasie. Gmina przyszła 

z pomocą, dzięki czemu udało się zażegnać tę kryzysową 

sytuację i uniknąć dłuższej przerwy w funkcjonowaniu 

przychodni – mówi wójt Paweł Militowski. 

Pod „rakietami” nowy asfalt

Do niedawna nawierz-

chnia parkingu przy 

granicy Rudnik i Micha-

ł o w a  R u d n i c k i e g o 

( g m i n a  K ł o m n i c e ) , 

potocznie nazywanego 

przez  mieszkańców 

„Rakietami”, pozosta-

w i a ł a  j u ż  w i e l e  d o 

życzenia. W tej sprawie, 

choć nie tylko w tej, 

d e l e g a c j a  z  n a s z e j 

gminy udało s ię do 

zarządcy drogi. 

-  W  p o ł o w i e  r o k u 

o d w i e d z i ł e m  w r a z 

z    s o ł t y s e m  R u d n i k 

Andrzejem Wolskim – 

Rzewuskim Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych 

i  Autostrad Oddział 

Katowice, Rejon w Częstochowie. W rozmowie zostały 

poruszone tematy bezpieczeństwa, braku chodnika, 

ścieżek rowerowych, odwodnienia dróg, śmieci oraz 

stanu technicznego parkingu – relacjonuje wójt gminy 

Paweł Militowski.

W l istopadzie GDDKiA wyeliminowała ostatni 

z wymienionych problemów, kładąc nowy asfalt na 

parkingu przy DK 91. 

To kolejny przykład współpracy i wzajemnego 

zrozumienia potrzeb na linii gmina – GDDKiA. 

Przypomnijmy, że monity ze strony  naszych 

samorządowców doprowadziły w 2018 roku do poprawy 

b e z p i e c z e ń s t w a  n a  g ł ów n y m  s k r z y ż ow a n i u 

w Rudnikach, gdzie zamontowano sygnalizację świetlną 

oraz przy przejściach dla pieszych w Rędzinach, przy 

których również zainstalowana światła. Generalna 

dyrekcja zlikwidowała też problem zbierającej się po 

opadach deszczu wody na DK 91 na wysokości bramy 

wjazdowej do kościoła w Rudnikach. 

- Za wszystko bardzo dziękuję – podkreśla wójt.

Dzięki zabiegom wójta i sołtysa Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad 

wymieniła nawierzchnię parkingu  przy drodze krajowej nr 91 w Rudnikach. 
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Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Z początkiem września realizację kolejnej zawartej 

na okres 12 miesięcy umowy z gminą na odbiór 
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Niestety mieszkańcy będą musieli ponosić z tego 

tytułu większe koszty. 

7 lipca 2020r. wójt gminy Rędziny Paweł Militowski 
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Podwyżka stawek jest więc nieunikniona, tym bardziej, 

że PZOM Strach przedstawił na najbliższy rok ofertę 
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GZK przetrwał m.in. dzięki dodatkowemu wsparciu z gminy

W trudnej sytuacji w pierwszych tygodniach 

epidemii COVID-19 znalazł się Gminny Zakład 

Komunikacyjny w Rędzinach. Zamknięcie szkół, 

apele do mieszkańców o pozostanie w domach oraz 

unikanie komunikacji zbiorowej, doprowadziły do 

drastycznego spadku liczby pasażerów i co za tym 

idzie wpływów z biletów. Na szczęście jest już lepiej, 

a przetrwać udało się m.in. dzięki dodatkowemu 

wsparciu ze strony gminy.

Od początku epidemii przychody GZK drastycznie 

spadły w porównaniu do okresu wcześniejszego, co 

wynikało z faktu, że o ok. 80 proc. zmniejszyła się liczba 

osób korzystających z gminnego transportu. Zresztą 

podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych 

zakładów komunikacyjnych lub organizatorów 

transportu zbiorowego. 

Pozostali  właściwie tylko pasażerowie, którzy 

autobusem muszą dostać się do pracy. Ponadto, 

obowiązujące wówczas ustawowo ograniczenie 

dotyczące maksymalnej liczby pasażerów w autobusie 

do połowy miejsc siedzących, czyniło komunikację 

gminną trudniejszą w realizacji. GZK próbował ciąć 

koszty, dokonując redukcji w rozkładzie jazdy, ale w ten 

sposób tylko częściowo był w stanie ograniczyć skutki 

drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży biletów.

Pod koniec kwietnia rząd rozpoczął jednak proces 

odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń, co 

niedługo później przełożyło się także na mniej 

rygorystyczne ograniczenia w komunikacji publicznej 

(najpierw 30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, 

od początku czerwca natomiast już 50 proc.). Od maja 

liczba pasażerów systematycznie wzrasta, dzięki czemu 

możliwa stała się z początkiem czerwca zmiana rozkładu 

jazdy, polegająca m.in. na uruchomieniu dodatkowych 

kursów.

- Daleko jeszcze wprawdzie od normalności, ale na 

pewno jest lepiej niż było pod koniec marca czy 

w kwietniu. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami. 

Z optymizmem patrzymy w przyszłość - stwierdził 

niedawno kierownik zakładu Adam Wolski.

Najtrudniejszy okres udało się przetrwać m.in. dzięki 

większej pomocy finansowej ze strony gminy. 

- GZK dostaje co miesiąc podwójną kwotę dotacji, ma to 

przełożenie na finanse gminy i późniejsze inwestycje, 

których może być mniej. Najważniejsze jednak jest to by 

utrzymać nasz gminny zakład, z którego rocznie korzysta 

blisko 1 milion pasażerów – skomentował wójt gminy 

Rędziny Paweł Militowski.

Właśnie dlatego już na początku wiosny gmina i GZK 

w y s t ą p i ł y  z  a p e l e m  d o  r z ą d u ,  w o j e w o d y 

i parlamentarzystów w sprawie udzielenia wsparcia 

Ile gmina dokłada do oświaty

Samorządy otrzymują z  budżetu państwa 

oświatową część subwencji ogólnej, która jednak 

wystarcza na pokrycie tylko ok. 60 proc. kosztów 

funkcjonowania szkół. Z podobnym problemem 

musi co roku mierzyć się gmina Rędziny.

Temat finansowania oświaty od dłuższego czasu jest 

jednym z wiodących podczas spotkań strony 

samorządowej i rządowej. Niestety system ten 

w naszym kraju ma wiele wad, a gminy muszą regularnie 

dokładać miliony do funkcjonowania szkół. Koszty 

utrzymania oświaty stale rosną, co wynika m.in. 

z podwyżek dla nauczycieli, ale nie tylko. I chociaż 

oświatowa część subwencji ogólnej jest przez rząd co 

roku zwiększana, to koszty rosną jeszcze szybciej 

i bardziej. Aktualnie subwencja jest w stanie pokryć je 

mniej więcej w 60 proc. Reszta finansowania z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Rędziny 

nie jest w tym przypadku wyjątkiem i również musi do 

oświaty dokładać spore kwoty. Jak duże? Przedstawiamy 

w poniższej tabeli. 

Zestawienie otrzymanych subwencji oraz dokonanych 

wydatków w jednostkach oświatowych w latach 2015-2020

finansowego z budżetu państwa, które umożliwiłoby 

pokrycie przynajmniej części poniesionych strat. 

W maju do urzędu gminy dotarły odpowiedzi, których 

udzielił Urząd Wojewódzki w Katowicach i Ministerstwo 

Finansów. Niestety wynika z nich, że na bezpośrednią 

pomoc finansową zakład nie ma co liczyć.
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mniej więcej w 60 proc. Reszta finansowania z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Rędziny 

nie jest w tym przypadku wyjątkiem i również musi do 

oświaty dokładać spore kwoty. Jak duże? Przedstawiamy 

w poniższej tabeli. 

Zestawienie otrzymanych subwencji oraz dokonanych 

wydatków w jednostkach oświatowych w latach 2015-2020

finansowego z budżetu państwa, które umożliwiłoby 

pokrycie przynajmniej części poniesionych strat. 

W maju do urzędu gminy dotarły odpowiedzi, których 

udzielił Urząd Wojewódzki w Katowicach i Ministerstwo 

Finansów. Niestety wynika z nich, że na bezpośrednią 

pomoc finansową zakład nie ma co liczyć.
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Aktywnie sięgamy po środki zewnętrzne. 

Dobrze zainwestowaliśmy 7 mln nadwyżki 

Urząd Gminy Rędziny wykazuje się niebywałą 

skutecznością w staraniach o środki zewnętrzne 

i ocena praktycznie każdego złożonego wniosku 

kończy się przyznaniem dofinansowania. Dla 

zobrazowania skali tych starań, przygotowaliśmy 

specjalne zestawienia oraz zapytaliśmy wójta Pawła 

Militowskiego m.in. o plany na przyszłość w tym 

zakresie. 

Bez pomocy z zewnątrz gminie trudno byłoby 

doprowadzić do szczęśliwego końca większość swoich 

planów inwestycyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie 

na wszystko można w danym momencie pozyskać 

dotacje, więc gmina wykonała też w ostatnich latach 

n iemało  przeds ięwz ięć  z  w łasnych  środków 

budżetowych. To m.in. modernizacja ul. Wesołej, 

położenie asfaltu na ul. Leśnej, czy budowa kanalizacji 

sanitarnej na ulicach: Madalińskiej, Cmentarnej, Jana 

Pawła II, Wrzosowej i Miłej. Powstały też place zabaw, 

garaż dla OSP Konin, wreszcie przy udziale finansowym 

gminy kompleksowo przebudowane zostały drogi 

powiatowe: ul. Srebrna w Mariance Rędzińskiej, 

Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach i Rędzinach, czy 

kończąca się właśnie przebudowa Mstowskiej 

i Kieleckiej na terenie Rudnik oraz Konina. 

Na szczęście gmina może pochwalić się bardzo wysoką 

skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

dzięki czemu lista zrealizowanych lub przygotowanych 

do realizacji zadań jest znacznie dłuższa. W tabelach 

zamieszczonych pod tekstem zamieśc i l i śmy 

s z c z e g ó ł ow e  i n f o r m a c j e  o d n o ś n i e  ś ro d ków 

zewnętrznych pozyskanych na inwestycje i projekty 

w poprzednie j  kadencj i  (2014-2018) ,  a  także 

pozyskanych w ciągu ostatnich miesięcy. Są tam podane 

kwoty dofinansowań, wysokość wkładu własnego oraz 

pełna wartość inwestycji. O staraniach w tym zakresie 

opowiedział nam wójt Paweł Militowski.

Każdy samorząd opiera realizację większości swoich 

inwestycji na środkach zewnętrznych m.in. 

unijnych, ale obok wsparcia z zewnątrz często 

trzeba też zapewnić wkład własny. Jak pod tym 

względem radzi sobie gmina Rędziny?

Paweł Militowski: W ciągu kilku ostatnich lat gmina 

Rędziny wykazała się ogromnym zaangażowaniem 

w pozyskiwanie środków unijnych i realizację szeregu 

projektów inwestycyjnych. To postawiło gminę 

w czołówce gmin naszego powiatu pod względem 

pozyskanych środków. 

Wiele godzin poświęconych na przygotowanie 

wniosków unijnych, zaowocowało ogromnymi 

inwestycjami, których ta gmina nie widziała nigdy 

wcześniej. Zrealizowaliśmy już projekty o wartości 

ponad 50 mln zł. Gmina zobowiązana była dołożyć mniej 

niż połowę tej kwoty czyli ok. 24 mln zł z własnego 

budżetu. Pozostawione przez poprzedniego wójta 7 mln 

zł nadwyżki budżetowej, o które często pytają 

mieszkańcy, wykorzystaliśmy właśnie m.in. na pokrycie 

wkładu własnego tych inwestycji.

Pańskim zdaniem to dobrze zainwestowane 

pieniądze?

O c z y w i ś c i e ,  ż e  t a k .  P a t r z ą c  n a  i l o ś ć  z a d a ń 

zrealizowanych w ramach środków unijnych, to widzę że 

jest ich blisko 30. 

Czy gmina była przygotowana na złożenie tylu 

wniosków m.in.  posiadając dokumentację 

projektową? 

Niestety ogromną większość musieliśmy tworzyć od 

podstaw, spiesząc się by zdążyć w odpowiednim 

terminie. Trzeba dodać, że dokumenty projektowe to 

czas i pieniądze, których nie widać, a są niezbędne przy 

każdej inwestycji. 

Prawie 30 zadań z dofinansowaniem. Inne gminy 

mają czego zazdrościć…

Myślę, że tak. W tym roku dostaliśmy informację, że 

wnioski na kolejne ponad 5 mln zł otrzymały pozytywną 

ocenę, więc będzie inwestować dalej.

Jakie najważniejsze zadania zostaną w najbliższej 

przyszłości zrealizowane dzięki pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskom o dofinansowania?

Przede wszystkim kontynuacja budowy kanalizacji 

sanitarnej w Kościelcu i Rudnikach. Po zakończeniu tych 

prac dwie miejscowości w naszej gminie - czyli Marianka 

R ę dz ińs ka  i  Koś c ie le c  –  będą  już  w  c a ł o ś c i 

skanalizowane. Kolejne zadanie to termomodernizacja 

budynku GOK na Mariance oraz budynku GZK. 

Będziemy też realizować wymianę kolejnych opraw 

oświetlenia ulicznego na ledowe, w ramach poprawy 

efektywności energetycznej. Skoro w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych już jesteśmy dobrzy, to możemy 

być najlepsi (śmiech). 

Lp. Nazwa zadania Wartość inwestycji Dofinansowanie Wkład własny 

 1. „Budowa drogi gminnej ul. Bankowej w miejscowości Rędziny” 586 446,33 zł 400 633,51 zł 185 812,82 zł

 2. 
„Przebudowa dróg gminnych – ulic Prusa i Herberta 

w Rędzinach” 
1 083 795,77 zł 734 623,67 zł 349 172,10 zł

 3. 
„Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu – Gmina Rędziny – droga 

nr 638049S ul. Warszawska”
2 699 883,17 zł 1 339 059.00 zł 1 360 824,17 zł

 4. 
„Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny 

poprzez zakup nowych autobusów”
 6 307 440,00 zł 3 647 843,00 zł 2 659 597,00 zł

 5. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Sosnowa w sołectwie Marianka Rędzińska”
147 999,38 zł 45 959,24 zł 102 040,14 zł 

 6. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Cmentarna Rędziny Kolonia”
512 039,09 zł 189 206,46 zł 322 832,63 zł

 7. 
„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rudnikach”
798 270,00 zł  535 879,30 zł  262 390,70 zł

 8. 
„Przebudowa i remont budynku klubu sportowego LOTNIK 

w Kościelcu przy ul. Wolności 93”. 
439 129,56 zł  172 193,00 zł 266 936,56 zł 

 9. 
„Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 

w Rędzinach”. 
754 481,61 zł 197 700,00 zł 556 781,61 zł

 10. 
„Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa w miejscowości Konin, gmina 

Rędziny, powiat częstochowski”
482 246,36 zł 241 123,00 zł 241 123,36 zł

 11. 
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 1 w Rędzinach przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach 
3217 016,90 zł 2 455 620,27 zł 761 396,63 zł

 12. 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny 

do 2020 roku.
42 000,00 zł 33 225,83 zł 8774,17 zł

 13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny. 341 140,50 zł 238 789,80 zł 102 350,70 zł

 14. 
„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego 

E-region Częstochowski”
920 716,66 zł 778 005,58 zł 142 711,08 zł

 15. Program „LATARNIK” 30 000,00 zł  30 000,00 zł 0,00 zł

 16. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki
6 963 852,39 zł 2 401 336,23 zł 4 562 516,16 zł

 17. Kompetencje przys złości - rozwój szkół w Gminie Rędziny 680 520,93 zł 612 468,82 zł 68 052,11 zł niepieniężny

 18. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny 

na lata 2015-2019 z perspektywą do 2021 roku
12 000,00 zł 9 600,00 zł 2 400,00zl

 19. Nowy Wymiar Edukacji 330 418,75 zł 297 376,87 zł 33 041,88 zł niepieniężny 

 20. Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny 371 776,25 zł 316 009,81 zł 55 766,44 zł niepieniężny 

 21. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna
2 776 235,42 zł 926 467,96 zł 1 849 767,46 zł

 22. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny 393 526,20zl 323 216,32 zł 70 309,88 zł

 23. 

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy 

ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia 

i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług 

Społecznościowych

2 879 900,00 zł 1 683 033,47 zł 1 196 866,53 zł

 24. Otwarte Strefy Aktywności 176 505,00 zł 50 000,00 zł 126 505,00 zł

 25. E-aktywni mieszkańcy Gminy Rędziny 82 735,21 zł 82 735,21 zł 0,00 zł

 26. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 

638041 S- etap I
1 322 202,51 zł 841 317,00 zł 480 885,51 zł

 27. 

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina 

nr 27 w gminie Rędziny

17 082 075,47 zł 8 340 452,63 zł 8 741 622,84 zł

Razem: 51 434 353,46 zł

26 923 875,98 zł 
w tym pożyczka w kwocie 

8 340 452,63 zł 

oraz 50 211,00 zł

24 510 477,48 zł

Nazwa zadania Wartość całkowita Kwota dofinansowania Wkład własny

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz 

budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina
19 371 996,96 zł 3 999 443,69 zł

15 372 553,27 zł

W tym część wkładu 

już została poniesiona

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny 538 259,65 zł 417 092,53 zł 121 167,12 zł

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Rędziny
624 253,50 zł 482 800,00 zł 141 453,50 zł

Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny. 295 525,00 zł 265 972,50 zł 29 552,50 zł

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących 

schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”
110 529,02 zł 38 685,16 zł 71 843,86 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego 

Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance 

Rędzińskiej

494 836,05 zł 241 653,11 zł 253 182.94 zł

Razem: 21 435 400,18 zł 5 445 646,99 zł 15 989 753,19 zł

Wykaz dofinansowań w latach 2015 - 2018

Wykaz dofinansowań pozyskanych w 2020 roku



Strona 2Strona 16 Strona 2Strona 17

Aktywnie sięgamy po środki zewnętrzne. 

Dobrze zainwestowaliśmy 7 mln nadwyżki 

Urząd Gminy Rędziny wykazuje się niebywałą 

skutecznością w staraniach o środki zewnętrzne 

i ocena praktycznie każdego złożonego wniosku 

kończy się przyznaniem dofinansowania. Dla 

zobrazowania skali tych starań, przygotowaliśmy 

specjalne zestawienia oraz zapytaliśmy wójta Pawła 

Militowskiego m.in. o plany na przyszłość w tym 

zakresie. 

Bez pomocy z zewnątrz gminie trudno byłoby 

doprowadzić do szczęśliwego końca większość swoich 

planów inwestycyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie 

na wszystko można w danym momencie pozyskać 

dotacje, więc gmina wykonała też w ostatnich latach 

n iemało  przeds ięwz ięć  z  w łasnych  środków 

budżetowych. To m.in. modernizacja ul. Wesołej, 

położenie asfaltu na ul. Leśnej, czy budowa kanalizacji 

sanitarnej na ulicach: Madalińskiej, Cmentarnej, Jana 

Pawła II, Wrzosowej i Miłej. Powstały też place zabaw, 

garaż dla OSP Konin, wreszcie przy udziale finansowym 

gminy kompleksowo przebudowane zostały drogi 

powiatowe: ul. Srebrna w Mariance Rędzińskiej, 

Dworcowa i Fabryczna w Rudnikach i Rędzinach, czy 

kończąca się właśnie przebudowa Mstowskiej 

i Kieleckiej na terenie Rudnik oraz Konina. 

Na szczęście gmina może pochwalić się bardzo wysoką 

skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

dzięki czemu lista zrealizowanych lub przygotowanych 

do realizacji zadań jest znacznie dłuższa. W tabelach 

zamieszczonych pod tekstem zamieśc i l i śmy 

s z c z e g ó ł ow e  i n f o r m a c j e  o d n o ś n i e  ś ro d ków 

zewnętrznych pozyskanych na inwestycje i projekty 

w poprzednie j  kadencj i  (2014-2018) ,  a  także 

pozyskanych w ciągu ostatnich miesięcy. Są tam podane 

kwoty dofinansowań, wysokość wkładu własnego oraz 

pełna wartość inwestycji. O staraniach w tym zakresie 

opowiedział nam wójt Paweł Militowski.

Każdy samorząd opiera realizację większości swoich 

inwestycji na środkach zewnętrznych m.in. 

unijnych, ale obok wsparcia z zewnątrz często 

trzeba też zapewnić wkład własny. Jak pod tym 

względem radzi sobie gmina Rędziny?

Paweł Militowski: W ciągu kilku ostatnich lat gmina 

Rędziny wykazała się ogromnym zaangażowaniem 

w pozyskiwanie środków unijnych i realizację szeregu 

projektów inwestycyjnych. To postawiło gminę 

w czołówce gmin naszego powiatu pod względem 

pozyskanych środków. 

Wiele godzin poświęconych na przygotowanie 

wniosków unijnych, zaowocowało ogromnymi 

inwestycjami, których ta gmina nie widziała nigdy 

wcześniej. Zrealizowaliśmy już projekty o wartości 

ponad 50 mln zł. Gmina zobowiązana była dołożyć mniej 

niż połowę tej kwoty czyli ok. 24 mln zł z własnego 

budżetu. Pozostawione przez poprzedniego wójta 7 mln 

zł nadwyżki budżetowej, o które często pytają 

mieszkańcy, wykorzystaliśmy właśnie m.in. na pokrycie 

wkładu własnego tych inwestycji.

Pańskim zdaniem to dobrze zainwestowane 

pieniądze?

O c z y w i ś c i e ,  ż e  t a k .  P a t r z ą c  n a  i l o ś ć  z a d a ń 

zrealizowanych w ramach środków unijnych, to widzę że 

jest ich blisko 30. 

Czy gmina była przygotowana na złożenie tylu 

wniosków m.in.  posiadając dokumentację 

projektową? 

Niestety ogromną większość musieliśmy tworzyć od 

podstaw, spiesząc się by zdążyć w odpowiednim 

terminie. Trzeba dodać, że dokumenty projektowe to 

czas i pieniądze, których nie widać, a są niezbędne przy 

każdej inwestycji. 

Prawie 30 zadań z dofinansowaniem. Inne gminy 

mają czego zazdrościć…

Myślę, że tak. W tym roku dostaliśmy informację, że 

wnioski na kolejne ponad 5 mln zł otrzymały pozytywną 

ocenę, więc będzie inwestować dalej.

Jakie najważniejsze zadania zostaną w najbliższej 

przyszłości zrealizowane dzięki pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskom o dofinansowania?

Przede wszystkim kontynuacja budowy kanalizacji 

sanitarnej w Kościelcu i Rudnikach. Po zakończeniu tych 

prac dwie miejscowości w naszej gminie - czyli Marianka 

R ę dz ińs ka  i  Koś c ie le c  –  będą  już  w  c a ł o ś c i 

skanalizowane. Kolejne zadanie to termomodernizacja 

budynku GOK na Mariance oraz budynku GZK. 

Będziemy też realizować wymianę kolejnych opraw 

oświetlenia ulicznego na ledowe, w ramach poprawy 

efektywności energetycznej. Skoro w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych już jesteśmy dobrzy, to możemy 

być najlepsi (śmiech). 

Lp. Nazwa zadania Wartość inwestycji Dofinansowanie Wkład własny 

 1. „Budowa drogi gminnej ul. Bankowej w miejscowości Rędziny” 586 446,33 zł 400 633,51 zł 185 812,82 zł

 2. 
„Przebudowa dróg gminnych – ulic Prusa i Herberta 

w Rędzinach” 
1 083 795,77 zł 734 623,67 zł 349 172,10 zł

 3. 
„Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu – Gmina Rędziny – droga 

nr 638049S ul. Warszawska”
2 699 883,17 zł 1 339 059.00 zł 1 360 824,17 zł

 4. 
„Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Rędziny 

poprzez zakup nowych autobusów”
 6 307 440,00 zł 3 647 843,00 zł 2 659 597,00 zł

 5. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Sosnowa w sołectwie Marianka Rędzińska”
147 999,38 zł 45 959,24 zł 102 040,14 zł 

 6. 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Cmentarna Rędziny Kolonia”
512 039,09 zł 189 206,46 zł 322 832,63 zł

 7. 
„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rudnikach”
798 270,00 zł  535 879,30 zł  262 390,70 zł

 8. 
„Przebudowa i remont budynku klubu sportowego LOTNIK 

w Kościelcu przy ul. Wolności 93”. 
439 129,56 zł  172 193,00 zł 266 936,56 zł 

 9. 
„Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 

w Rędzinach”. 
754 481,61 zł 197 700,00 zł 556 781,61 zł

 10. 
„Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa w miejscowości Konin, gmina 

Rędziny, powiat częstochowski”
482 246,36 zł 241 123,00 zł 241 123,36 zł

 11. 
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 1 w Rędzinach przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach 
3217 016,90 zł 2 455 620,27 zł 761 396,63 zł

 12. 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny 

do 2020 roku.
42 000,00 zł 33 225,83 zł 8774,17 zł

 13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny. 341 140,50 zł 238 789,80 zł 102 350,70 zł

 14. 
„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego 

E-region Częstochowski”
920 716,66 zł 778 005,58 zł 142 711,08 zł

 15. Program „LATARNIK” 30 000,00 zł  30 000,00 zł 0,00 zł

 16. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki
6 963 852,39 zł 2 401 336,23 zł 4 562 516,16 zł

 17. Kompetencje przys złości - rozwój szkół w Gminie Rędziny 680 520,93 zł 612 468,82 zł 68 052,11 zł niepieniężny

 18. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny 

na lata 2015-2019 z perspektywą do 2021 roku
12 000,00 zł 9 600,00 zł 2 400,00zl

 19. Nowy Wymiar Edukacji 330 418,75 zł 297 376,87 zł 33 041,88 zł niepieniężny 

 20. Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny 371 776,25 zł 316 009,81 zł 55 766,44 zł niepieniężny 

 21. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna
2 776 235,42 zł 926 467,96 zł 1 849 767,46 zł

 22. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny 393 526,20zl 323 216,32 zł 70 309,88 zł

 23. 

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy 

ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia 

i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług 

Społecznościowych

2 879 900,00 zł 1 683 033,47 zł 1 196 866,53 zł

 24. Otwarte Strefy Aktywności 176 505,00 zł 50 000,00 zł 126 505,00 zł

 25. E-aktywni mieszkańcy Gminy Rędziny 82 735,21 zł 82 735,21 zł 0,00 zł

 26. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 

638041 S- etap I
1 322 202,51 zł 841 317,00 zł 480 885,51 zł

 27. 

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina 

nr 27 w gminie Rędziny

17 082 075,47 zł 8 340 452,63 zł 8 741 622,84 zł

Razem: 51 434 353,46 zł

26 923 875,98 zł 
w tym pożyczka w kwocie 

8 340 452,63 zł 

oraz 50 211,00 zł

24 510 477,48 zł

Nazwa zadania Wartość całkowita Kwota dofinansowania Wkład własny

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kościelcu i Rudnikach – etap I oraz 

budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina
19 371 996,96 zł 3 999 443,69 zł

15 372 553,27 zł

W tym część wkładu 

już została poniesiona

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny 538 259,65 zł 417 092,53 zł 121 167,12 zł

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Rędziny
624 253,50 zł 482 800,00 zł 141 453,50 zł

Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny. 295 525,00 zł 265 972,50 zł 29 552,50 zł

„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa istniejących 

schodów dla budynku Urzędu Gminy Rędziny”
110 529,02 zł 38 685,16 zł 71 843,86 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego 

Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance 

Rędzińskiej

494 836,05 zł 241 653,11 zł 253 182.94 zł

Razem: 21 435 400,18 zł 5 445 646,99 zł 15 989 753,19 zł

Wykaz dofinansowań w latach 2015 - 2018

Wykaz dofinansowań pozyskanych w 2020 roku
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Plac zabaw oraz strefy aktywności i relaksu w Kościelcu

Gmina Rędziny sfinansowała zadanie pod nazwą 

„Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności 

ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości 

Kościelec”. Mieszkańcy – młodsi i starsi – mogą już 

korzystać z zamontowanych przyrządów.  

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji 

i wyłonienie wykonawcy prac miało miejsce na początku 

października 2019 r. Zdanie polegające na budowie 

ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo 

– rekreacyjnej w Kościelcu, urząd gminy powierzył firmie 

P.T. s.c. M. Ignaczuk T. Dąbrowki z Gdyni, która wygrała 

przetarg z ofertą opiewającą na kwotę 176,5 tys. zł. 

W skład strefy weszły: plac zabaw, strefa relaksu, 

siłownia oraz kilka innych elementów (stojak na rowery, 

ogrodzenie panelowe, tablica informacyjna, kosz na 

śmieci, nawierzchnia bezpieczna). Jeśli chodzi o plac 

zabaw to zamontowano: huśtawkę bocianie gniazdo, 

piramidę wspinaczkową, zestaw zabawowy, kiwak, grę 

zręcznościową i dwie ławki. 

W zakres części relaksowej weszły stoły do: szachów, 

chińczyka i tenisa stołowego, a także cztery ławki. Nowo 

siłownia zewnętrzna w Kościelcu składa się natomiast z: 

masażera, orbitreka, poręczy, roweru na ręce i nogi, 

małych kół Tai Chi oraz twistera stepera.

Konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia budynku 

po szkole podstawowej

Z inicjatywy wójta Pawła Militowskiego odbyło się 

18 sierpnia spotkanie z udziałem mieszkańców, 

radnych, sołtysów i przedstawicieli lokalnych 

s t o w a r z y s z e ń  w  s p r a w i e  w y k o r z y s t a n i a 

w przyszłości budynku szkoły przy ul. Działkowi-

czów 3 w Rędzinach.

Likwidacja gimnazjów w ramach reformy oświaty 

spowodowała, że zwolniły się klasy w gimnazjum przy 

ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach. Najpierw, kiedy 

ostatnie klasy gimnazjum jeszcze kończyły swoją 

edukację, przeniesiono tam klasy 4-6 z budynku Szkoły 

Podstawowej  przy  u l .  Dz ia łkowiczów 3  oraz 

zdecydowano o utworzeniu w tym miejscu klas 7-8. 

Dzieci z klas 1-3 pozostały w starym obiekcie, ale było 

wiadomo, że kiedy tylko ostatni gimnazjaliści zakończą 

edukację na tym poziomie, także i najmłodsze klasy 

przenies ione zostaną do nowocześnie jszego 

i większego budynku przy Działkowiczów 20. A to z kolei 

oznaczało, że dotychczasowa siedziba podstawówki 

pozostanie wolna.  

Już ponad 2 lata temu zainteresowanie tym obiektem 

wykazywało wojsko oraz Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji pod kątem ewentualnego 

wykorzystania na jedną z siedzib Wojsk Obrony 

Terytorialnej. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. 

Do czego budynek zostanie więc przeznaczony? Temat 

pozostaje otwarty.  

Wójt Paweł Militowski postanowił zorganizować 

konsultac je  społeczne w sprawie przysz łego 

przeznaczenia budynku przy ul. Działkowiczów 3. W tym 

celu odbyło się 18 sierpnia spotkanie z udziałem 

mieszkańców, radnych i sołtysów oraz przedstawicieli 

lokalnych stowarzyszeń. Wójtowi zależy, aby forma 

zagospodarowania tego obiektu została wypracowana 

wspólnie z lokalną społecznością. W ramach konsultacji 

mieszkańcy oraz stowarzyszenia mogą składać 

w Urzędzie Gminy Rędziny propozycje wykorzystania 

budynku. Decyzja o jego przyszłości zapadnie po 

przeanalizowaniu wszystkich opcji.  

Gmina projektuje dojazd do terenów inwestycyjnych

Trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi 

p row a d z ą c e j  d o  t e re n ów  p r z e m y s ł ow y c h 

w Kościelcu, która stanowić będzie w przyszłości 

także dojazd do Jurajskiego Agro Fresh Parku.

Jak już informowaliśmy w poprzednich latach, spółka 

Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy 

w Częstochowie, nabyła grunty w bliskim sąsiedztwie 

Lotniska Rudniki w celu wybudowaniu na nich giełdy 

hurtu rolno-spożywczego, jakiej brak nie tylko 

w województwie śląskim, ale i województwach 

ościennych. Nadano jej nazwę Jurajskiego Agro Fresh 

Parku (JAFP).

O tym, że okolice lotniska to znakomita lokalizacja na 

prowadzenie działalności gospodarczej, władze naszej 

gminy wiedziały jednak już dawno temu. I liczą, że na 

wspomnianej giełdzie zagospodarowanie tych 

obszarów pod przemysł się nie zakończy. 

Decyzja o rozpoczęciu projektowania drogi dojazdowej 

miała więc na celu nie tylko ułatwienie dostępu do JAFP, 

ale też podniesienia atrakcyjności okolicznych terenów.

- Wierzymy, że powstaną tu kolejne zakłady pracy, które 

dadzą zatrudnienie naszym mieszkańcom oraz 

zapewnią dodatkowe wpływy z podatków do budżetu 

gminy – mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski. 

Ponadto chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Alternatywna droga sprawi, że główny ruch pojazdów do 

giełdy i nie tylko, nie będzie odbywał się pod ich oknami.

- Trzymamy kciuki za szybką realizację JAFP, bo to 

inwestycja, dzięki której gmina będzie otrzymywała 

dodatkowe środki z podatków – podkreśla wójt.
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Plac zabaw oraz strefy aktywności i relaksu w Kościelcu

Gmina Rędziny sfinansowała zadanie pod nazwą 

„Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności 

ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości 

Kościelec”. Mieszkańcy – młodsi i starsi – mogą już 

korzystać z zamontowanych przyrządów.  

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji 

i wyłonienie wykonawcy prac miało miejsce na początku 

października 2019 r. Zdanie polegające na budowie 

ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo 

– rekreacyjnej w Kościelcu, urząd gminy powierzył firmie 

P.T. s.c. M. Ignaczuk T. Dąbrowki z Gdyni, która wygrała 

przetarg z ofertą opiewającą na kwotę 176,5 tys. zł. 

W skład strefy weszły: plac zabaw, strefa relaksu, 

siłownia oraz kilka innych elementów (stojak na rowery, 

ogrodzenie panelowe, tablica informacyjna, kosz na 

śmieci, nawierzchnia bezpieczna). Jeśli chodzi o plac 

zabaw to zamontowano: huśtawkę bocianie gniazdo, 

piramidę wspinaczkową, zestaw zabawowy, kiwak, grę 

zręcznościową i dwie ławki. 

W zakres części relaksowej weszły stoły do: szachów, 

chińczyka i tenisa stołowego, a także cztery ławki. Nowo 

siłownia zewnętrzna w Kościelcu składa się natomiast z: 

masażera, orbitreka, poręczy, roweru na ręce i nogi, 

małych kół Tai Chi oraz twistera stepera.

Konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia budynku 

po szkole podstawowej

Z inicjatywy wójta Pawła Militowskiego odbyło się 

18 sierpnia spotkanie z udziałem mieszkańców, 

radnych, sołtysów i przedstawicieli lokalnych 

s t o w a r z y s z e ń  w  s p r a w i e  w y k o r z y s t a n i a 

w przyszłości budynku szkoły przy ul. Działkowi-

czów 3 w Rędzinach.

Likwidacja gimnazjów w ramach reformy oświaty 

spowodowała, że zwolniły się klasy w gimnazjum przy 

ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach. Najpierw, kiedy 

ostatnie klasy gimnazjum jeszcze kończyły swoją 

edukację, przeniesiono tam klasy 4-6 z budynku Szkoły 

Podstawowej  przy  u l .  Dz ia łkowiczów 3  oraz 

zdecydowano o utworzeniu w tym miejscu klas 7-8. 

Dzieci z klas 1-3 pozostały w starym obiekcie, ale było 

wiadomo, że kiedy tylko ostatni gimnazjaliści zakończą 

edukację na tym poziomie, także i najmłodsze klasy 

przenies ione zostaną do nowocześnie jszego 

i większego budynku przy Działkowiczów 20. A to z kolei 

oznaczało, że dotychczasowa siedziba podstawówki 

pozostanie wolna.  

Już ponad 2 lata temu zainteresowanie tym obiektem 

wykazywało wojsko oraz Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji pod kątem ewentualnego 

wykorzystania na jedną z siedzib Wojsk Obrony 

Terytorialnej. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. 

Do czego budynek zostanie więc przeznaczony? Temat 

pozostaje otwarty.  

Wójt Paweł Militowski postanowił zorganizować 

konsultac je  społeczne w sprawie przysz łego 

przeznaczenia budynku przy ul. Działkowiczów 3. W tym 

celu odbyło się 18 sierpnia spotkanie z udziałem 

mieszkańców, radnych i sołtysów oraz przedstawicieli 

lokalnych stowarzyszeń. Wójtowi zależy, aby forma 

zagospodarowania tego obiektu została wypracowana 

wspólnie z lokalną społecznością. W ramach konsultacji 

mieszkańcy oraz stowarzyszenia mogą składać 

w Urzędzie Gminy Rędziny propozycje wykorzystania 

budynku. Decyzja o jego przyszłości zapadnie po 

przeanalizowaniu wszystkich opcji.  

Gmina projektuje dojazd do terenów inwestycyjnych

Trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi 

p row a d z ą c e j  d o  t e re n ów  p r z e m y s ł ow y c h 

w Kościelcu, która stanowić będzie w przyszłości 

także dojazd do Jurajskiego Agro Fresh Parku.

Jak już informowaliśmy w poprzednich latach, spółka 

Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy 

w Częstochowie, nabyła grunty w bliskim sąsiedztwie 

Lotniska Rudniki w celu wybudowaniu na nich giełdy 

hurtu rolno-spożywczego, jakiej brak nie tylko 

w województwie śląskim, ale i województwach 

ościennych. Nadano jej nazwę Jurajskiego Agro Fresh 

Parku (JAFP).

O tym, że okolice lotniska to znakomita lokalizacja na 

prowadzenie działalności gospodarczej, władze naszej 

gminy wiedziały jednak już dawno temu. I liczą, że na 

wspomnianej giełdzie zagospodarowanie tych 

obszarów pod przemysł się nie zakończy. 

Decyzja o rozpoczęciu projektowania drogi dojazdowej 

miała więc na celu nie tylko ułatwienie dostępu do JAFP, 

ale też podniesienia atrakcyjności okolicznych terenów.

- Wierzymy, że powstaną tu kolejne zakłady pracy, które 

dadzą zatrudnienie naszym mieszkańcom oraz 

zapewnią dodatkowe wpływy z podatków do budżetu 

gminy – mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski. 

Ponadto chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Alternatywna droga sprawi, że główny ruch pojazdów do 

giełdy i nie tylko, nie będzie odbywał się pod ich oknami.

- Trzymamy kciuki za szybką realizację JAFP, bo to 

inwestycja, dzięki której gmina będzie otrzymywała 

dodatkowe środki z podatków – podkreśla wójt.



Liczne remonty w gminnych placówkach oświatowych

Ostatnie 12 miesięcy to okres wytężonych prac 

remontowych we wszystkich szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Urząd Gminy Rędziny. 

Ich realizacja była możliwa m.in. dzięki dotacjom ze 

strony samorządu, ale też pomocy rodziców 

i sołectw. 

Dużo prac wykonanych zostało na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach. Pomalowano 

tam drzwi wewnętrzne na parterze i pierwszym piętrze 

oraz pracownię polonistyczno-historyczną, do której 

zakupiono też nowe meble i  ławki .  Ponadto 

odmalowano korytarze w przedszkolu, a na ścianach 

pojawiły się ozdobne rysunki dostosowane do wieku 

dzieci. 

Przygotowano nową klasopracownię dla klasy I (nowa 

podłoga, malowanie ścian, nowe tablice), zakupiono 

siedziska na korytarze szkolne oraz dodatkowe szafki 

w związku ze zwiększeniem liczby uczniów. Zarówno na 

terenie  budynku szkolnego,  jak  i  poza n im, 

zainstalowano monitoring. Uporządkowano teren 

ogrodu, wykonując prace ziemne i wycinając drzewa, 

a także montując ławeczki i siłownię zewnętrzną. 

Ponadto wyremontowano plac zabaw. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 pomalowano 

korytarze na I piętrze, 5 sal lekcyjnych oraz drzwi do sal 

lekcyjnych na dolnym korytarzu, na którym wymieniono 

też oświetlenie. Ponadto zaadoptowano i przeprowa-

dzono generalny remont świetlicy szkolnej (malowanie, 

wymiana oświetlenia), naprawiono dach oraz sufity 

i ściany po zalaniu w budynku przedszkola. 

Jeśli chodzi o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach 

to kompleksowo wyremontowano salę dydaktyczną, 

gdz ie  wymieniona zosta ła  podłoga na nowa 

w technologii o nawierzchni pcv, wykonane prace 

tynkarskie, malowania oraz zakup ławek i krzeseł. 

Generalny remont przeszła też łazienka dla chłopców. 

Był to drugi z czterech etapów remontów sanitariatów 

w tej placówce. 

Wiosną w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych, 

pomalowane zostały dwie sale lekcyjnych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. Prace remontowe 

kontynuowano w kolejnych miesiącach. W efekcie 

przeprowadzono modernizację łazienek dziewcząt na 

II piętrze (częściowa wymiana instalacji wodno-

kanalizacyjnej i płytek, położenie nowoczesnej podłogi) 

oraz odnowiono dwa korytarze. W ramach tego 

ostatniego zadania położono nową podłogę, 

zamontowano podwieszany sufit i nowe oświetlenie, 

a ściany wyrównano gładzią gipsową i pomalowano. 

Szereg prac mających na celu wprowadzenie 

udogodnień dla ucznia i nauczyciela, przeprowadzono 

też w Szkole Podstawowej w Koninie. Mowa m.in. 

o kompleksowym remoncie oddziału przedszkolnego, 

w ramach którego położono nowy tynk na ścianach 

i suficie, wykonano malowanie oraz zamontowano nowe 

oświetlenie w klasie. W końcu wygospodarowano, 

urządzono i umeblowano pokój nauczycielski, który 

wcześn ie j  zna jdował  s ię  w  małym,  c iasnym 

pomieszczeniu. Dzieci otrzymały do dyspozycji nową 

szatnię WF, a w dotychczasowej sali gimnastycznej 

wykonano całą posadzkę i nową wykładzinę, nowy tynk 

i oświetlenie. Ponadto odświeżono sale lekcyjne oraz 

zakupiono szafki dla uczniów.

Siłownia zewnętrzna wykonana koło Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.


