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INWESTYCJE W GMINIE RĘDZINY 2021-2022
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• Umowa na skanalizowanie ul. Kościuszki podpisana
• Absolutorium i wotum zaufania dla wójta
• „Wszystkie inwestycje są dla mnie ważne, ponieważ poprawiają jakość życia mieszkańców”
• Jest wsparcie rządowe na modernizację dróg, ale gmina walczy już o kolejne
• Przebudowa ulicy Wodnica postępuje
• Rozbudowujemy sieć drogową. Nowy odcinek między Marianką i Rudnikami
• Połączenie drogowe terenów przemysłowych z autostradą
• Cmentarna z nową nawierzchnią
• Witosa i Wapienna po remoncie, trwa projektowanie przebudowy Wiznera
• Staw w Rudnikach już prawie zrewitalizowany
• Wiatrakowa będzie odwodniona i skanalizowana
• Nowa organizacja ruchu w Rędzinach na DK-91
• Nowoczesne oświetlenie LED przy kolejnych ulicach
• Powstaje profesjonalne boisko do piłki nożnej
• Centrum Usług Społecznościowych tętni życiem
• Wsparcie dydaktyczne dla szkół dzięki dofinansowaniu
• Będzie remont przedszkola na osiedlu. Gmina złożyła wniosek na budowę sali w Koninie
• Ciekawe inicjatywy sołeckie
• Gmina wspiera jednostki OSP. Nowy sprzęt dla OSP Konin
• Sprzęt do ćwiczeń dla młodych strażaków
• System liczenia pojazdów pod urzędem. Duży ruch, nie brakuje wypadków
• Dużo mniejsze wpływy podatkowe dla Gminy w związku ze zmianą ustawy
• Docieplenie i modernizacja budynków GOK i GZK
• Gmina Rędziny z „Zielonym czekiem” za oczyszczalnię ścieków
• Siedzibę GOK w Rędzinach czeka kompleksowy remont
• Kościelec walczy o ochronę przed hałasem z Autostrady. Mieszkańcy chcą żyć zdrowo i bezpiecznie
• Porozumienie w sprawie Klastra Energetycznego
• Przybędzie terenów budowlanych w Rudnikach
• Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła ze środków unijnych i gminnych
• Apel o podłączanie się do kanalizacji. Gmina pomoże
• Nowi sołtysi w Kościelcu i Mariance Rędzińskiej
• Ławeczki solarne w gminie Rędziny

Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki. Gmina podpisała umowę
z wykonawcą
Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął przetarg na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami w granicy pasa drogowego w Rędzinach
ul. Kościuszki (droga powiatowa) oraz drogach
gminnych do niej dochodzących. Zakończenia prac
należy spodziewać się pod koniec przyszłego roku.

wydawało się, że pokryje ono zdecydowaną większość
kosztów przedsięwzięcia. Niedługo później gwałtownie
rosnąć zaczęła jednak inflacja i już w momencie ogłaszania
wyników naboru - w drugiej połowie listopada 2021 r. –
można było spodziewać się, że dotacja pokryje koszty
inwestycji w znacznie mniejszym stopniu.

Inwestycja dojdzie do skutku w znacznej mierze dzięki
wsparciu finansowemu pozyskanemu przez gminę
z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski
Ład w wysokości ok. 8 mln zł. W momencie składania
wniosku o dofinansowanie - pod koniec lipca 2021 r. -

- Przygotowania do przetargu i aktualizacja kosztorysu
po otrzymaniu zapewnienia o przyznaniu dofinansowania
pokazały, że w okresie oczekiwania na wyniki naboru, koszty
wzrosły o blisko 3 mln zł. W efekcie końcowym musimy więc
dołożyć prawie drugie tyle. Kto wie, czy gdybyśmy teraz
rozpoczynali budowę oczyszczalni ścieków to zamiast 17
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mln nie musielibyśmy za nią zapłacić np. 30 mln zł – zwraca
uwagę wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.
Gmina zwiększa zadłużenie, by zrealizować
inwestycje kanalizacyjne, ale to dla dobra
mieszkańców i ekologii
Do wyłonienia wykonawcy trzeba było aż trzech
przetargów, a ostatecznie okazało się, że gmina i tak musi
zaciągnąć pożyczkę, żeby pokryć powiększającą się część
kosztów po swojej stronie (czyli tej, której nie obejmuje
dotacja). Zwiększenie zadłużenia jest jednak konieczne,
żeby ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja
mogła dojść do skutku.
Wójt podkreśla, że kłopoty ze znalezieniem wykonawcy
za kwoty kosztorysowe mają wszystkie samorządy i należy
się tego spodziewać także w przypadku przetargów na inne
zadania, które będzie w najbliższej przyszłości realizować
gmina Rędziny.
- Widzimy, że firmy nie chcą podpisywać umów na
budowę dróg czy kanalizacji ze względu na brak stabilności
cen. A jeśli już podpiszą to nierzadko potrafią zrezygnować
z wykonania prac, bo szybko staje się to dla nich mało
opłacalne. Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że gmina raz
w roku uchwala podatki, których symboliczny wzrost jest
dalece niewystarczający do tego, żeby spełnić ich
pragnienia inwestycyjne w zderzeniu z galopującą inflacją
i cenami – podkreśla Paweł Militowski.
Skanalizowanych zostanie 8 ulic.
Wykonawcą firma z Wrzosowej
Zwycięzcą przetargu na skanalizowanie ul. Kościuszki
i tym samym posesji bezpośrednio do niej przylegających,
została firma Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej
z ofertą na blisko 14 mln zł brutto i terminem zakończenia
do 30 listopada 2023 r. Wyniki postępowania oprotestował
wprawdzie drugi z oferentów, więc w sprawie musiała orzec

Krajowa Izba Odwoławcza.
- KIO utrzymała w mocy nasze rozstrzygnięcie, orzekając,
że gmina właściwie oceniła oferty. Mamy już podpisaną
umowę z wykonawcą, który obecnie przygotowuje do
zatwierdzenia schemat organizacji ruchu, co może potrwać
kilka miesięcy, zatem prace rozpocznie na jesień,
a zakończyć ma pod koniec przyszłego roku - mówi wójt. Wiele osób myśli, że aby zlecić zadanie wystarczy chcieć
i mieć pieniądze. Jak widać problemów jest sporo,
począwszy od projektów, wszelkich uzgodnień, przez brak
zainteresowania firm w tych niełatwych finansowo czasach,
a kończąc na przepisach prawa, które ściśle regulują wiele
spraw łącznie z terminami – wymienia.
Projekt obejmuje także wykonanie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz przyłączy do nieruchomości przy
ulicach: Cmentarnej, Wesołej, Okupnickiej, Żabiej,
Stawowej, Łąkowej i Piaskowej. W przypadku ul. Wesołej –
w ramach wspomnianego projektu – skanalizowany
zostanie odcinek do ul. Okupnickiej, na dalszym natomiast
sieć zostanie wybudowana w następnych latach.
Przybędzie ponad 4,8 km kanalizacji
Długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie 4802
metrów bieżących. Wybudowanych zostanie 385 przyłączy
i 96 studni. Ponadto wykonana zostanie przekładka
wodociągu przy ulicy Piaskowej. Ścieki z objętego
inwestycją obszaru zostaną sprowadzone do już istniejącej
kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy, a następnie
za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego trafią do
wybudowanej niedawno docelowej oczyszczalni ścieków
w Karolinie.
Wkrótce po ukończeniu prac kanalizacyjnych powinna
rozpocząć się przebudowa części drogowej ul. Kościuszki
w ramach wspólnej inwestycji gminy i powiatu
częstochowskiego (Kościuszki to droga powiatowa).
Rozmowy w tej sprawie trwają.(PW)
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Absolutorium i wotum zaufania dla wójta
29 czerwca 2022 r. odbyła się jedna

w stosunku 13 do

z najważniejszych sesji Rady Gminy Rędziny

zaufania, podobnie sprawa wyglądała z

w t y m

przyznaniem absolutorium z wykonania budżetu za

r o k u . W

C e n t r u m

U s ł u g

Społecznościowych – radni udzielili wójtowi

1 udzielili wójtowi wotum

2021 rok.

Pawłowi Militowskiemu absolutorium i wotum

Głosowanie poprzedziły pozytywne opinie

zaufania za realizację ubiegłorocznego budżetu.

odpowiednich komisji.

Przewodnicząca Rady

Gminy Rędziny Agnieszka Bajor pogratulowała
wykonaniem

Pawłowi Militowskiemu przyznanego absolutorium,

ubiegłorocznego budżetu, rozpatrzeniem

sam wójt natomiast nie omieszkał radnym

i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz

podziękować.

Radni dyskutowali nad

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021
rok. Opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny
o ra z

- Dzisiejsza sesja jest sesją wyjątkową. Pokazuje

R e g i o n a l n e j I z by O b ra c h u n kow e j by ł y

w którą stronę gmina zmierza, jak wiele rzeczy jest

pozytywne, następnie radni przeszli do

robionych, jak wiele trudu jest włożonego w to, by

przegłosowania uchwał budżetowych. Głosowanie

gmina mogła dalej prężnie się rozwijać. Cieszę się,

zakończyło się stosunkiem głosów 13 do

że

1 –

przeciwna była tylko radna Lidia Warwasińska.

dostrzegacie to, głosując za

i absolutorium dla mojej

wotum

osoby. Bardzo Wam

dziękuję. Jest to dla mnie wyróżnienie i mobilizacja
Jednym z

punktów sesji było rozpatrzenie

do

dalszej walki o

środki finansowe dla gminy,

i zatwierdzenie Raportu o stanie Gminy Rędziny za

służące do

2021 rok. Zanim radni przeszli do

naszym mieszkańcom. Jest to też wyróżnienie dla

debaty nad

realizacji zadań, które przysłużą się

ra p o r t e m , w ó j t z a p ro s i ł i c h n a

wszystkich pracowników, oni dokładają do

dwudziestominutową, filmową prezentację treści

swoją cegiełkę i widzą, że państwo to doceniają, za

zawartych w

co

w e r s j i p a p i e row e j . N a s t ę p n i e

w głosowaniu bezwzględną większością głosów
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serdecznie Wam dziękuję

Paweł Militowski. (KŻ)

tego

- powiedział wójt

„Wszystkie inwestycje są dla mnie ważne, ponieważ poprawiają
jakość życia mieszkańców”
Wójt gminy Rędziny Paweł Militowski podsumował
ostatnie 12 miesięcy pod względem inwestycyjnym,
poinformował o realizacji kluczowych zadań jakich
możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości
oraz wyjaśnił z jakiego rodzaju problemami
wynikającymi z sytuacji w kraju i zagranicą musi
radzić sobie obecnie nasza gmina.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina była bardzo
aktywna inwestycyjnie. Z którego ze zrealizowanych
w tym czasie przedsięwzięć jest Pan szczególnie
dumny? Które przysporzyło najwięcej trudności?
Przez ostatnie 12 miesięcy działo się bardzo dużo,
sporo inwestycji rozpoczętych, sporo kontynuowanych.
Mógłbym wyliczać, ale te największe to zdecydowanie
droga do terenów przemysłowych, kanalizacja
w Kościelcu i Rudnikach z przewiertem pod torami, Staw
w Rudnikach, boisko przy DK-91, termomodernizacja
budynków GOK i GZK, remont ulicy Cmentarnej i ulicy
Witosa. A już niebawem rozpoczną się takie prace jak np.
kanalizacja na ulicy Kościuszki, czy odwodnienie ulicy
Wiatrakowej, umowy zostały już zawarte. Ponadto
oficjalnie otworzyliśmy również Centrum Usług
Społecznościowych. Tylko te wymienione inwestycje to
kwota blisko 8 milionów złotych, a to nie były wszystkie
inwestycje, które realizowaliśmy.
Inwestycją, która przysporzyła najwięcej trudności, ale
z której jestem jednocześnie dumny, jest wykonanie
przewiertu pod torami w Rudnikach. Ten ok. 82 metrowy
odcinek kosztował blisko 450tys. zł, ale było to konieczne
do dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej w naszej gminie
np. w Rudnikach, czy Koninie.
Generalnie dla mnie każda inwestycja jest tak samo
wyczekiwana i ważna, ponieważ wszystkie służą
poprawie jakości życia mieszkańców w naszej gminie.
Gmina z powodzeniem stara się nie tylko o środki
unijne, ale również o dofinansowania z programów
rządowych. To m.in. pieniądze na przebudowę
ul. Wodnica i budowę całkiem nowego połączenia
drogowego między Marianką i Rudnikami. Kiedy
możemy spodziewać się finalizacji tych inwestycji?
Zakończenie przebudowy części ulicy Wodnica
planowane jest na jesień tego roku. Kolejnym etapem
będzie wykonanie połączenia drogowego między
Marianką Rędzińską a Rudnikami. Planujemy ogłosić
przetarg pod koniec roku. Liczę, że otrzymane
dofinansowanie będzie wystarczające i za rok o tej porze
będziemy mogli jechać nową drogą.
Inflacja szaleje, koszty materiałów budowlanych
i usług rosną bardzo szybko. Czy w związku z tym

możemy spodziewać się, że któreś za zaplanowanych
przez gminę na ten rok zadań, nie dojdzie do skutku
i zostanie przesunięte np. na rok następny?
Skutki inflacji najlepiej widać na wynikach przetargu na
budowę kanalizacji w Rędzinach na ul. Kościuszki. Według
kosztorysu inwestorskiego, całość kanalizacji miała
kosztować 9 223 194, 38zł, natomiast według złożonej
oferty 13 933 933, 55 zł. Jak na razie wszystkie planowane
inwestycje odbywają się zgodnie z planem i mam
nadzieję, że tak pozostanie.
Trzeba pamiętać, że inflacja, rosnące koszty mediów,
a także usług i materiałów, co ma duże znacznie przy
przetargach, mocno odbijają się także na finansach
gminy. Dużo więcej niż w poprzednich latach musimy
płacić chociażby za prąd i ogrzewanie naszych budynków.
Drożej wychodzą inwestycje. Bywa tak, że dopiero co
wykonany kosztorys za miesiąc jest już nieaktualny.
Jednocześnie dopłacamy do gospodarki odpadami
komunalnymi, a w tym przypadku koszty nadal rosną.
Poza tym w wyniku zmian przepisów mamy też mniejsze
wpływy z podatków. Te wszystkie problemy, które
obecnie dotyczą właściwie wszystkich samorządów
w Polsce, sprawiają, że pieniędzy na to, na co mieszkańcy
liczą zawsze najbardziej, czyli inwestycje, jest mniej, ale
robimy co możemy.
Niewątpliwie sytuacja w kraju oraz za granicą
przekłada się na codzienne życie i plany nie tylko
mieszkańców, ale i gmin. Ciągły wzrost cen produktów
i usług stanowi bardzo duży problem dla samorządów,
gdyż wpływy do budżetu, w przeciwieństwie do cen, nie
rosną z dnia na dzień, lecz ustalane są z góry na cały
następny rok. Kwoty zaplanowane na inwestycje jeszcze
kilka miesięcy temu, teraz już niestety nie są
wystarczające. Dobrym przykładem jest wspomniana
wcześniej kanalizacja w Rędzinach.
Ze względów bezpieczeństwa niezbędna w naszej
gminie wydaje się budowa obwodnicy, ale nie jest to
zadanie gminy. Jak idą starania o realizację tej
niezwykle istotnej inwestycji?
Na terenie naszej gminy niewątpliwie potrzebna jest
nowa infrastruktura drogowa w postaci obwodnicy
Kościelca oraz Rędzin. Niestety, pomimo wieloletnich
starań, problem ten nie jest do dziś na tyle zauważany, by
prace ruszyły z miejsca. Ze swojej strony nadal będę
zwracał na to uwagę parlamentarzystów, gdyż wiem, ze
od chwili podjęcia decyzji o budowie takich obwodnic do
ich realizacji potrzeba około 4 lat.
Zadanie znalazło się na liście rezerwowej rządowego
Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, co
daje nadzieję, że kiedyś doczekamy się tej obwodnicy.
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Jest wsparcie rządowe na modernizację dróg, ale gmina walczy już o kolejne
W ramach programu Polski Ład rozstrzygnięto
w lipcu nabór wniosków dla gmin popegeerowskich.
Gmina Rędziny skutecznie aplikowała o ponad 2 mln
zł na poprawę infrastruktury i modernizację dróg,
którymi zarządza. Wystąpiła także o środki na
kolejne inwestycje drogowe.
O środki na sfinansowanie lub dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych mogły ubiegać się
gminy, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

ul. Szkolnej, a w Rędzinach na ul. Nowej do
Działkowiczów oraz poprawimy stan dróg na osiedlu,
czyli ulic Mickiewicza i Broniewskiego – wymienia wójt
Paweł Militowski.
Ale to nie wszystko. Z tej samej puli środków powiat
częstochowski ma wykonać przebudowę i remont drogi
powiatowej na odcinku Mykanów-węzeł autostradowy
A-1-Kościelec-Rudniki-DK-91.
Gmina walczy o środki na lepsze połączenie
z lotniskiem

Łącznie w trzeciej edycji Programu Inwestycji
Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, ponad 1300
gmin popegeerowskich otrzymało ponad 4 mld zł na
blisko 1,9 tys. inwestycji. W tym gronie znalazła się także
nasza gmina, która złożyła dwa wnioski
o dofinansowanie: poprawy infrastruktury dróg
gminnych oraz modernizacji dróg gminnych. Pozyskała
na ten cel w sumie ponad 2 mln zł.

26 lipca br. zakończył się nabór do piątej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, tym
razem dotyczącej zadań, które wpłyną na rozwój stref
przemysłowych. Można było składać wnioski o wsparcie
finansowe pokrywające aż 98 proc. wartości inwestycji,
polegających na budowie lub modernizacji
infrastruktury: drogowej, elektroenergetycznej (w tym
oświetleniowej), technicznej drogowej lub wodnokanalizacyjnej (w tym elementów melioracji gruntów).

- W ramach tych środków zamierzamy usunąć
nierówności i wzmocnić nawierzchnię naszych dróg
poprzez ułożenie nowych nakładek. W Kościelcu
zrobimy to na części ul. Madalińskiej oraz na ul.
Młyńskiej, w Rudnikach na ul. Słonecznej, w Koninie na

Gmina Rędziny wystąpiła o dofinansowanie budowy
dróg wokół lotniska Rudniki. Pozyskanie tych środków
umożliwi wykonanie infrastruktury drogowej w tym
rejonie w sposób kompleksowy. Byłby to pierwszy etap
inwestycji. (PW)

Przebudowa ulicy Wodnica postępuje
Pod koniec maja br. wyłoniony w przetargu
nieograniczonym wykonawca rozpoczął prace polegające
na przebudowie istniejącego odcinka ul. Wodnica
w Rudnikach. Ta ważna inwestycja zostanie zrealizowana
przy udziale środków rządowych, a końca należy
spodziewać się jesienią.
Do ogłoszonego przez Urząd Gminy Rędziny
przetargu nieograniczonego przystąpiły dwie firmy.
Korzystniejsza okazała się oferta „Hucz” sp. z o.o.,
sp.k. z Boronowa. Podpisanie umowy z wykonawcą,
przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w
maju.
Zakres prac przewiduje wykonanie podbudowy drogi i
położenie asfaltu, a także m.in. jednostronnego chodnika,
zjazdów do istniejących posesji w ciągu chodnika, odwodnienia
oraz przebudowę odcinka gazociągu. Termin zakończenia
wyznaczono na połowę listopada 2022 r.
- Jesteśmy przekonani, że uda się nam poprawić
komfort mieszkańców, którzy kilka lat temu zostali pozbawieni
asfaltu podczas budowy kanalizacji m.in. dla Marianki
Rędzińskiej - podkreśla wójt Paweł Militowski.
Wodnica to jedyna ulica, która nie została odtworzona
po sfinalizowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w Mariance
Rędzińskiej i Rudnikach, zakończonej w 2018 r. w ramach
projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Inwestycja
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drogowa będzie natomiast zrealizowana z udziałem
pozyskanego przez gminę wsparcia rządowego. Roboty
budowalne obejmą odcinek od stacji PKP w stronę lotniska.
Przebudowany zostanie fragment drogi o długości ok. 560 m.
Droga ta w przyszłości będzie dochodziła do terenów
przewidzianych pod działalność gospodarczą, a to blisko 120
hektarów. Połączy się także z nowym odcinkiem drogi między
Marianką Rędzińską i Rudnikami, który w niedalekiej
przyszłości powstanie również z udziałem rządowych
pieniędzy. Z kolei stacja PKP to atut, który daje też możliwość
szybkiego dojazdu pociągiem do przyszłej strefy. (PW)

Rozbudowujemy sieć drogową. Nowy odcinek między
Marianką i Rudnikami
Druga edycja rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład okazała się szczęśliwa dla
gminy Rędziny jeśli chodzi o nasze drogowe plany.
Przyznane dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł
pomoże w budowie całkiem nowej drogi gminnej
między Marianką Rędzińską i Rudnikami. Będzie to
kolejny etap szeroko zakrojonej inwestycji
zapoczątkowanej przebudową ul. Prostej.
Nasza gmina pozyskała w drugiej edycji
programu nie tylko 5,8 mln zł na nową drogę, ale także
2,2 mln zł na remont i termomodernizację budynku
przedszkola na osiedlu w Rędzinach. 3 czerwca 2022
w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie odbyło
się uroczyste wręczenie czeków promes, które na ręce
sekretarz gminy Rędziny Agnieszki Olszewskiej złożyli:
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Szymon Giżyński, posłanka do
Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska,
posłanka na Sejm RP Lidia Burzyńska i poseł na Sejm
RP Mariusz Trepka.

niego dochodzić, zyskamy także nowe połączenie dwóch
dróg gminnych.
Realizacja wspomnianych planów drogowych
przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Przypomnijmy,
że ul. Prosta została zmodernizowana i poszerzona
m.in., żeby mogły nią poruszać się autobusy GZK.
Wybudowanie nowej drogi umożliwi im kursowanie
znacznie krótszą trasą, co powinno przyciągnąć
dodatkowych pasażerów. Wójt Paweł Militowski
podkreśla, że dzięki temu udałoby się też rozładować
ruch samochodowy, zmniejszyć korki i zwiększyć
bezpieczeństwo na ruchliwej drodze krajowej nr 91.
Ponadto 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. (PW)

Budowa drogi między Marianką Rędzińską
i Rudnikami to kontynuacja inwestycji rozpoczętej
w 2020 r. przebudową i rozbudową ul. Prostej
w Mariance przy udziale środków unijnych. Wówczas nie
udało się pozyskać wsparcia na realizację całości, ale
władze gminy nie zaprzestały starań, które w końcu
przyniosły oczekiwany efekt.
Wykonanie nowego odcinka o długości 1,3 km
biegnącego w sąsiedztwie lotniska Rudniki, pozwoli
połączyć dwie drogi powiatowe: ul. Srebrną w Mariance
i ul . Wo j s ka P o l s ki e g o w R udni ka c h. A dz i ę k i
przedłużeniu ul. Wodnica w Rudnikach, która będzie do

Ulica Prosta została przebudowana w 2020 r.
W najbliższej przyszłości połączy się z całkiem nowym odcinkiem.
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Połączenie drogowe terenów przemysłowych z autostradą
Pod koniec minionego roku zakończyła się budowa
całkiem nowej drogi, stanowiącej m.in. połączenie
mającego powstać w najbliższych latach Jurajskiego
Agro Fresh Parku oraz okolicznych terenów
przemysłowych w Kościelcu, z drogą planowaną do
utworzenia wzdłuż autostrady A1. Gmina Rędziny
pozyskała na ten cel środki finansowe z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonanie drogi wzdłuż autostrady samorządom
województwa śląskiego udało się wynegocjować ze stroną
rządową i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
dopiero kilka lat temu. Skutecznie przekonały drogowców
i Ministerstwo Infrastruktury, że bez niej część gmin
i miejscowości, na terenie których nie zaplanowano
wiaduktów, zostanie de facto odcięta od A1, a żeby dostać
się do domu wielu mieszkańców będzie musiało nadkładać
wiele kilometrów. Niestety dodatkowa droga kończyłaby się
w polach, ponieważ grunty należące do państwa nie sięgają
na tyle daleko, żeby zapewnić połączenie z istniejącą
infrastrukturą drogową.
Ponieważ chodzi o tereny w granicach gminy Rędziny,
władze samorządowe z wójtem Pawłem Militowskim wzięły
na siebie ciężar przygotowania niezbędnej dokumentacji
i wybudowania brakującego fragmentu drogi, liczącego
sobie niespełna 500 m. Ale gminie przyświecały także inne
cele. Bardzo ważny jest fakt, że nowa droga to zarazem
dojazd do atrakcyjnych terenów przemysłowych, na
których w niedalekiej przyszłości mogą powstać nowe
miejsca pracy dla mieszkańców. Chodzi m.in. o giełdę hurtu
rolno-spożywczego Jurajski Agro Fresh Park w Kościelcu,
która do 2023 r. ma być wybudowana w sąsiedztwie
lotniska Rudniki, ale nie tylko.

Latem 2021 r. Urząd Gminy Rędziny rozstrzygnął
przetarg na budowę wspomnianej drogi. Wykonawcą
została firma „Ols” z Lublińca, która zakończyła prace
w grudniu. Ich koszt w 100 proc. pokryło dofinansowanie
przyznane gminie w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1 055 685, 16 zł.
Powstała droga gminna klasy L (lokalna) o długości ok.
469 m. Składa się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3
metrów każdy oraz poboczy o szerokości 1,5 m.
Wybudowano też nowe perspektywiczne skrzyżowanie
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - na przecięciu nowej drogi z ul. Młyńską które będzie zalążkiem kolejnych inwestycji w tym terenie
w momencie, gdy pojawią się następni inwestorzy.
Wójt Paweł Militowski zwraca uwagę, że to kolejna
inwestycja korzystna dla Lotniska Rudniki oraz okolicznych
terenów, które dzięki temu staną się atrakcyjniejsze pod
względem gospodarczym.
– Uzbrajamy teren, który w miejscowym planie jest
przewidziany dla przemysłu i lotniska, aby nasza gmina się
rozwijała. Liczymy, że te wszystkie inwestycje przyspieszą
budowę Jurajskiego Agro Fresh Parku, na który
mieszkańcy bardzo czekają – mówi.
Paweł Militowski przypomina, że dzięki funkcjonowaniu
JAFP – czyli unikatowej giełdy rynku rolno-spożywczego
w skali nie tylko regionu, ale i kraju – gmina będzie
otrzymywała dodatkowe środki z podatków, a mieszkańcy
zyskają możliwość znalezienia tam zatrudnienia. (PW)

Cmentarna z nową nawierzchnią
Na początku 2022 r. zakończyła się modernizacja
zniszczonego odcinka ul. Cmentarnej. Przystąpienie
do remontu było możliwe dopiero po tym jak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie zakończyło prace przy wymianie
starego i awaryjnego wodociągu.
Przypomnijmy, że w 2017 r. gmina wykonała
nowy blisko 1km odcinek ulicy Cmentarnej, dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Funduszu
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Ochrony Gruntów Rolnych. Planowała wówczas także
wykonać remont najbardziej zniszczonego odcinka
biegnącego wzdłuż cmentarza, ale z powodu zbyt
wysokich kwot w ofertach zgłoszonych do przetargu,
zdecydowała się przesunąć zadanie na rok następny. W
międzyczasie jednak wójt Paweł Militowski doszedł do
porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji SA w Częstochowie, które zadeklarowało
wymianę wodociągu na ul. Cmentarnej. Nowy wodociąg

zyskał więc pierwszeństwo ze względów
ekonomicznych, poza tym wymiana była konieczna z
uwagi na częste awarie starego rurociągu.

mieszkańców remontu zniszczonego fragmentu
ul. Cmentarnej, tym bardziej, że środki na ten cel zostały
już kilka miesięcy temu zabezpieczone w budżecie.

- Taka kolejność jest rozsądna i ekonomicznie
uzasadniona. W przeciwnym wypadku musielibyśmy
niebawem zrywać nowy asfalt, żeby wymienić stare rury
– wyjaśniał wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Wykonawcą prac została firma P.R.D.M.
„Myszków” sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą
ofertę opiewającą na kwotę 686,3 tys. zł. Zadanie pod
nazwą „Remont odcinka drogi ulicy Cmentarnej
w Rędzinach wraz ze zjazdami do zabudowanych
nieruchomości (według projektu z roku 2017) oraz
parkingiem przy cmentarzu” zostało zakończone
w pierwszych tygodniach 2022 r. Objęło renowację drogi
na odcinku ok. 718 m, na którym położony został nowy
asfalt, a także utwardzenie poboczy i wykonanie zjazdów
do posesji z kostki brukowej. (PW)

Prace związane z wymianą wodociągu jednak
znacząco się opóźniły. Początkowo były planowane na
2018, a potem 2019 r., ostatecznie natomiast rozpoczęły
się dopiero jesienią 2020 r. – po kolejnych pismach
ponaglających ze strony władz naszej gminy. Finisz
inwestycji wodociągowej latem 2021 r. umożliwił gminie
wykonanie od dawna wyczekiwanego przez

Cmentarna przed remontem.

Cmentarna po remoncie.

Witosa i Wapienna po remoncie, trwa projektowanie
przebudowy Wiznera
Jesienią 2021 r. wykonany został remont
kilkusetmetrowego odcinka ul. Witosa w Rędzinach,
a niedługo na terenie tego samego sołectwa, czyli RędzinyOkupniki, przebudowana zostanie ul. Wiznera. Od kilku
tygodni lepiej podróżuje się ul. Wapienną w Koninie.

cząstkowy remont ul. Wapiennej w miejscowości Konin.
Zrealizowane prace to efekt spotkań wójta Pawła
Militowskiego, Cemexu, mieszkańców Konina i radnej tego
sołectwa. Dzięki współpracy udało się poprawić
bezpieczeństwo na tej ulicy. (PW)

Całość prac na ul. Witosa, wykonano w listopadzie
2021 r. Ich ostateczna wartość wyniosła 93,2 tys. zł. Remont
został zrealizowany na odcinku o długości 605 metrów
bieżących. Polegał na wykonaniu nowej nakładki z mieszanki
mineralno-bitumicznej. Ale remontów dróg było w ostatnich
miesiącach więcej, także w innych miejscowościach - Kościelcu
i Rudnikach.
- W poprzednim roku odtworzyliśmy prawie 2300 m
nawierzchni po budowie kanalizacji – 1335 m w Kościelcu na
ulicach: Krótkiej, Wiatrakowej i Żabiej oraz 960 m w Rudnikach
na ulicach: Ogrodowej, Pocztowej i Szkolnej - wymienia wójt
Paweł Militowski.

Naprawiona na wierzchnia ul. Wapiennej.

W niedalekiej przyszłości kompleksowa modernizacja
czeka natomiast inną drogę na terenie sołectwa RędzinyOkupniki - ul. Wiznera. Urząd Gminy Rędziny z powodzeniem
aplikował o środki na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Dzięki nim zrealizuje prace, które pozwolą w końcu
wyposażyć ul. Wiznera w nawierzchnię na miarę XXI wieku.
Projekt ma być gotowy przed końcem roku.
Ponadto na początku wakacji wykonany został

Ulica Witosa po remoncie.
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Staw w Rudnikach już prawie zrewitalizowany
Trwające od wiosny prace nad realizacją projektu
pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na
potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej
ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji”
dobiegają powoli końca.
P ro j e k t p r z ew i d u j e z a g o s p o d a row a n i e
i przywrócenie przestrzeni publicznej zlokalizowanej
przy ul. Pocztowej do stanu, w którym będzie mogła
w bezpieczny sposób zostać udostępniona różnym
grupom społecznym, sprzyjając w ten sposób ich
integracji oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej.
Powstają m.in. alejki, ciągi piesze i rowerowe, elementy
małej architektury czy plac zabaw. Ponadto w projekcie
ujęto wykonanie pomostu drewnianego z prowadzącą
do niego pochylnią o tej samej konstrukcji.
Prace realizuje zwycięzca przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez urząd gminy -
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firma STB sp. z o.o. z Częstochowy.
Większość kosztów przeprowadzonych prac
pokryje unijne dofinansowanie, co niezwykle cieszy
wójta Pawła Militowskiego, bo to już kolejna inwestycja
w ciągu ostatnich lat, którą tylko w części trzeba
finansować z budżetu gminy.
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych to zawsze
co najmniej kilka miesięcy pracy i oczekiwań. Także
w tym przypadku nie było to łatwe i szybkie zadanie,
jednakże w końcu centrum Rudnik będzie bardziej
reprezentacyjne i milsze dla oka - podkreśla wójt Paweł
Militowski.
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości
blisko 1,2 mln zł w ramach poddziałania 10.3.2.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych –
Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu
Północnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. (PW, KŻ)

Wiatrakowa będzie odwodniona i skanalizowana
Gmina zleciła budowę kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni ul. Wiatrakowej
w Kościelcu. Prace powinny się zakończyć w ciągu
kilku tygodni.
W ramach prac zaplanowano położenie rur na łącznym
odcinku 60 m. Wybudowane będą także dwie studnie
rewizyjne oraz trzy wpusty uliczne z rur żelbetowych
z osadnikami.
Ponadto w planie jest wybudowanie kanalizacji
sanitarnej na odcinku 40 m. Chodzi o odejście od
obecnego kanału sanitarnego w ul. Wolności (studnia 52)
do studni nr 52A w ul. Wiatrakowej. A po zakończeniu
robót kanalizacyjnych nawierzchnia drogi zostanie
odtworzona. Gmina oczekuje zakończenia realizacji całości
przewidzianego zakresu w terminie do końca września br.
Niestety nawet przy tak wydawałoby się niewielkim
zakresie firmy wyceniły zlecenie na kwoty sporo wyższe niż
w kosztorysie. W związku z tym na ostatniej sesji Rada
Gminy Rędziny zgodziła się na dołożenie brakujących
środków finansowych na realizację prac na
ul. Wiatrakowej. Dzięki temu możliwe było podpisanie
umowy z firmą „Rafalin” z Blachowni na kwotę ponad 426
tys. zł.
- Inflacja i znaczny wzrost cen doskwierają również
naszej gminie. Mimo wszystko chcemy, aby to zadanie było
zrealizowane. Każda inwestycja ważna dla mieszkańców
jest potrzebna – mówi wójt Paweł Militowski. (PW)

Nowa organizacja ruchu w Rędzinach na DK-91
Na drodze krajowej nr 91 w Rędzinach – m.in.
w pobliżu Urzędu Gminy Rędziny - wprowadzono
jesienią 2021 r. nową organizację ruchu. Dzięki
temu jest bezpieczniej, a w kwestii poprawy
bezpieczeństwa na DK 91 władze gminy
interweniowały już w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wielokrotnie.
Prace mające poprawić bezpieczeństwo
z a ko ń c z y ł y s i ę p o d ko n i e c w r z e ś n i a 2 0 2 1 r .
Realizowano je na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, czyli zarządcy DK 91. Na
odcinku mierzącym około 2 kilometrów wyznaczono
lewoskręty, przeniesiono przystanek GZK, a także
wyznaczono nowe przejście dla pieszych, budując w
osi jezdni azyl. Te zmiany wprowadzono w głównej
fot. pexels w okolicy Urzędu Gminy w Rędzinach. Na
mierze

poprawionym odcinku obowiązuje ustawowa
prędkość przejazdu w terenie zabudowanym, czyli
50 km/h. Również ze względów bezpieczeństwa –
tak jak czyni się obecnie na całym świecie zmniejszono szerokość jezdni z 10 do 7metrów.
Przypomnijmy, że jesienią 2018 r. – w celu
uspokojenia ruchu i ułatwienia przejścia z jednej
strony drogi na drugą pieszym - GDDKiA wykonała
sygnalizację świetlną w ciągu DK 91 na czterech
skrzyżowaniach w Rędzinach oraz krzyżówce drogi
krajowej z ulicami Dworcową i Kielecką w Rudnikach.
Władze gminy nie ustają jednak w staraniach
o lepsze zabezpieczenie także innych ruchliwych
skrzyżowań m.in. ul. Stalowej w Rudnikach, gdzie
wnioskują o wybudowanie ronda. (PW, KŻ)
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Nowoczesne oświetlenie LED przy kolejnych ulicach
G m i n a s z y k u j e s i ę d o ko l e j n e j ro z b u d ow y
oświetlenia ulicznego. Gotowe są już projekty
dotyczące kilku ulic w Rędzinach, Rudnikach,
Kościelcu i Madalinie.
Jeśli chodzi o plany inwestycyjne związane z nowym
oświetleniem ulicznym, nasza gmina się nie zatrzymuje.
Przypomnijmy, że niedawno zakończyła realizację
trzeciego już w latach 2017-2021 projektu unijnego,
polegającego m.in. na wymianie starych opraw na
nowoczesne i energooszczędne oprawy typu LED.
W sumie w ramach tych trzech inwestycji zamontowano
ponad 700 opraw ledowych, kosztem ok. 1 mln zł.
Ostatnie miesiące upłynęły natomiast pod znakiem
przygotowywania dokumentacji projektowych
dotyczących kolejnych ulic.

Urząd dysponuje już także dokumentacją
oświetlenia ulicznego stawu przy ul. Madalińskiej
w Madalinie, a także budowy oświetlenia dróg
gminnych: ul. Madalińskiej (odcinek od ul. Nowej)
w Kościelcu, Makowej i ulicy bocznej od ul. Makowej
w Madalinie, a także ul. Jaskrowskiej w Rędzinach.
W najbliższej przyszłości gmina zamierza
sukcesywnie realizować te projekty, dzięki którym
znacząco powiększy się sieć oświetlenia ulicznego na
terenie naszej małej ojczyzny. (PW)

Zaprojektowana jest już nowa linia na ulicach: Wojska
Polskiego, Glinianki i Wodnica (do pomnika ofiar)
w Rudnikach. W przypadku tej ostatniej chodzi
o długość 500 m, na ul. Wojska Polskiego niewiele mniej,
bo 470 m, natomiast na ul. Glinianki powstać ma linia
o długości 110 m.

Powstaje profesjonalne boisko do piłki nożnej
Przy ul. Częstochowskiej w Rudnikach powstaje boisko
piłkarskie z infrastrukturą techniczną, które na
zlecenie gminy buduje konsorcjum firm z Wodzisławia
Śląskiego. Finisz prac powinien nastąpić jesienią.
Zgodnie z dokumentacją przetargową termin
zakończenia inwestycji to 30 października 2022r.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z Wodzisławia
Śląskiego - „Stadionbudowa” sp. z o.o. (lider) i „Gosław
Sport Center” sp. z o.o. (partner), którego oferta
opiewająca na nieco ponad 1 mln zł okazała się
najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym.
W ramach zamówienia zaplanowano budowę m.in.:
płyty boiska sportowego o nawierzchni trawiastej
o powierzchni 8510 m2 i wymiarach 115 x 74 m (bez
wyposażenia), instalacji zraszania płyty boiska, instalacji
odwodnienia (drenaż) płyty boiska wraz ze zbiornikiem
bezodpływowym na wody opadowe (parownik o objętości
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70 m3 ). Wykonane zostanie zewnętrzne ogrodzenie
boiska i zbiornik parownik, wybudowane przyłącze
wodociągowe wraz ze studnią, przyłącze energetyczne
z rozdzielnicą oraz linia kablowa (instalacja zasilająca
mające powstać w przyszłości maszty oświetleniowe
z oprawami).
Będzie to nowoczesny obiekt, z którego korzystać będą
mogli nie tylko piłkarze GKS Unii Rędziny, ale również
zawodnicy innych klubów sportowych oraz mieszkańcy.
Realizowana właśnie inwestycja ma dopisek „etap I”,
ponieważ władze naszej gminy mają wobec terenu przy
ul. Częstochowskiej w Rudnikach znacznie większe plany.
W celu ich finalizacji niezbędne jest jednak pozyskanie
pokaźnych środków zewnętrznych, których poszukiwania
trwają, więc póki co zdecydowano o finalizacji tych planów
w etapach. Boisko piłkarskie budowane jest w całości ze
środków budżetowych gminy Rędziny. (PW)

Centrum Usług Społecznościowych tętni życiem

W przebudowanym i rozbudowanym na potrzeby
Centrum Usług Społecznościowych budynku po
przedszkolu przy ul. Wolności 126 funkcjonuje nie
tylko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale
również świetlica dla dzieci, w której odbywają się
atrakcyjne zajęcia.
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa,
przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku
przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem
wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na
potrzeby Centrum Usług Społecznościowych” została
z re a l i z ow a n a p r z y u d z i a l e ś ro d ków u n i j n y c h
przyznanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
CUS stało się nową siedzibą Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, który przeniósł się na ul. Wolności
z budynku Gminnego Ośrodku Kultury na rędzińskim
osiedlu. Utworzono tu świetlicę dla dzieci, która
powstała i została doposażona w ramach projektu pod
n a z w ą „ P o p ra w a d o s t ę p n o ś c i i j a ko ś c i u s ł u g
społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność
Centrum Usług Społecznościowych” dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Początkowo
świetlica była czynna tylko w dni robocze, ale
zainteresowanie było na tyle duże, że od marca br.
można z niej korzystać także w soboty.

w z a j ę c i a c h m a j ą o k a z j ę n a by ć u m i e j ę t n o ś c i
gastronomiczne.
Centrum faktycznie działa od pierwszych
tygodni 2021 r., ale z powodu pandemii COVID-19
oficjalne, uroczyste otwarcie obiektu odbyło się dopiero
w połowie września 2021 r. Oprócz wójta naszej gminy
Pawła Militowskiego, kierownik GOPS Moniki Kowacz,
dyrektor GOK w Rędzinach i prezes LGD „Razem na
Wyżyny” Jolanty Brzozowskiej-Ciury, radnych gminy,
sołtysów i mieszkańców, w wydarzeniu uczestniczyli
m.in.: senator RP Ryszard Majer, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, radny Rady
Powiatu Częstochowskiego Adam Jaruga, Honorowy
Obywatel Gminy Rędziny ks. gen. Dyw. Stanisław
Rospondek i przedstawiciele biur poselskich posłów
ziemi częstochowskiej.
Miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi
i poświęcenie budynku. Zaprezentowano także film
o CUS, a wójt Militowski i kierownik GOPS oprowadzili
gości po obiekcie. (PW)

W świetlicy organizowane są różnego rodzaju
atrakcyjne zajęcia jak np. „Kuchcikowo”. Dzięki
zakupieniu gofrownicy, naleśnikarki, opiekaczy,
urządzeń do wypieku donutów, robotów kuchennych,
warników, blenderów, garnków, zastaw stołowych,
sztućców czy form do pieczenia, dzieci uczestniczące

Oficjalne otwarcie CUS miało miejsce we wrześniu 2021 r.

Wsparcie dydaktyczne dla szkół dzięki dofinansowaniu
Do naszej gminy trafiły 282 tys. zł dofinansowania

Przyszłości” w wysokości 30 tys. zł – z racji tego, że to

przyznanego w ramach programu „Laboratoria

najmniejsza szkoła w gminie Rędziny - uzyskała z kolei SP

Przyszłości” Ministerstwa Edukacji i Nauki, które

w Koninie.

zostały rozdysponowane między publiczne szkoły
podstawowe.

Nasze placówki oświatowe zamówiły za środki
rządowe m.in. drukarki 3D z

filamentami, laptopy,

Z puli 282 tys. zł do Szkoły Podstawowej im. Gustawa

stacje lutownicze, gry edukacyjne, aparaty, sprzęty

Morcinka w Rędzinach trafiły 72 tys. zł, natomiast po 60

nagrywające, mikroskopy. Sprzęt zakupiony w ramach

tys. zł przekazano do podstawówek w: Rudnikach,

programu umożliwi uczniom jak najszybsze

Kościelcu oraz im. K. Pułaskiego w Rędzinach.

realizowanie swoich pasji, zainteresowań oraz

Dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria

powiększenie swojego wachlarzu umiejętności. (KŻ, PW)
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Będzie remont przedszkola na osiedlu.
Gmina złożyła wniosek na budowę sali w Koninie
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu pozyskanemu
z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
w wysokości 2,2 mln zł, gmina Rędziny zrealizuje
w 2023 r. projekt pod nazwą „Kompleksowy remont
przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
2 w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy
wejściowej”. Niestety zabrakło wsparcia na budowę
sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej
w Koninie.
Pod koniec maja Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów opublikowała wyniki II naboru wniosków
w Programie Inwestycji Strategicznych, realizowanym
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina
Rędziny skutecznie aplikowała o środki ﬁnansowe na
kompleksowy remont budynku przedszkola na
rędzińskim osiedlu, wchodzącego w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
W chwili obecnej siedziba przedszkola nie
spełnia warunków technicznych pod względem
izolacyjności cieplnej. Wyeliminowanie tego problemu
to kosztowna sprawa, na którą trudno znaleźć pieniądze
w budżecie gminy.
- Niestety wpływ na taką sytuację ma
niestabilność ﬁnansowa w Polsce, szalejąca inﬂacja oraz
wzrost cen zarówno materiałów, jak i usług - mówi wójt
gminy Rędziny Paweł Militowski.
Dlatego tak istotne jest pozyskane
doﬁnansowanie.
Docieplenie, OZE i zagospodarowanie terenu. A
ﬁnalizacja jesienią 2023 r.
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Projekt obejmuje wykonanie
termomodernizacji budynku przedszkola wraz
z montażem odnawialnych źródeł energii (powietrznej
pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej) oraz
zagospodarowanie terenu przedszkolnego poprzez
stworzenie nowego placu zabaw dla dzieci.
Celem głównym inwestycji jest poprawa
efektywności energetycznej budynku oraz wzrost
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Przeprowadzenie zaplanowanych prac i rozwiązań
pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, a także
koszty ogrzewania.
Decyzja o przyznaniu doﬁnansowania pozwala
urzędowi gminy rozpocząć przygotowania procedury
przetargowej mającej na celu znalezienie wykonawcy
prac. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to
koniec października 2023 r.
Przypomnijmy, że przedszkole funkcjonujące
przy ul. Broniewskiego 7 w Rędzinach posiada 4
oddziały, do których co roku uczęszcza blisko setka
dzieci. Jego termomodernizacja to kolejna gminna
inwestycja na rędzińskim osiedlu, realizowana
w ostatnich latach.
Pieniędzy na salę w Koninie trzeba szukać dalej
Władze gminy nie ustają w staraniach o środki
ﬁnansowe na budowę sali gimnastycznej dla Szkoły
Podstawowej w Koninie. W tym celu złożyły także
wniosek do programu Polski Ład, ale nie został on
rozpatrzony pozytywnie. A doﬁnansowanie jest
konieczne, ponieważ inwestycję szacowaną na kilka mln

zł niezwykle trudno byłoby gminie zrealizować tylko i
wyłącznie z własnego budżetu.
O środki na budowę sali mocno zabiega m.in.
radna Anna Sadziak, absolwentka miejscowej szkoły,
która podkreśla, że społeczność Konina czeka na
realizację tej inwestycji już od 50 lat.
- Niestety, pieniędzy wciąż nie udaje się
pozyskać. Jako długoletniemu pedagogowi jest mi
niezmiernie przykro, ponieważ zapewnienie dzieciom
odpowiednich warunków do edukacji powinno być
priorytetem. A braków i zaniedbań w prawidłowym
rozwoju i edukacji ﬁzycznej nie da się nadrobić przekonuje Anna Sadziak. - Szkoła w tym roku obchodzi
100-lecie swego istnienia i pięknym prezentem dla niej
byłoby wybudowanie jakże potrzebnej sali
gimnastycznej - dodaje.

do parlamentarzystów i składała wnioski do budżetu
gminy. Dalsze starania o zabezpieczenie montażu
ﬁnansowego budowy sali deklaruje również wójt Paweł
Militowski.
Gmina najpierw złożyła do Polskiego Ładu
wniosek na ok. 16 mln zł dotyczący rozbudowy szkoły
obejmującej także budowę sali. Kiedy pieniędzy nie
udało się pozyskać, na wniosek mieszkańców, zakres
został okrojony do budowy sali wraz z zapleczem, czyli
dwoma nowymi klasami i w związku z tym urząd
skierował wniosek o doﬁnansowanie w wysokości 5,8
mln zł.
- Ale niestety znów bez powodzenia. Będziemy
jednak próbować dalej – podkreśla wójt.

Radna wielokrotnie już pisała w tej sprawie m.in.

Ciekawe inicjatywy sołeckie
Ze środków finansowych o przeznaczeniu których
decydują mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego,
co roku nie tylko uzupełniana i naprawiana jest
gminna infrastruktura, ale realizowane są także
ciekawe inicjatywy innego rodzaju.
O przeznaczeniu funduszy sołeckich na 2022 rok
mieszkańcy każdego z ośmiu sołectw w naszej gminie
decydowali jesienią minionego roku. Część wskazanych
do realizacji zadań jest już wykonanych, część w trakcie
realizacji, a pozostałe niebawem się rozpoczną.
Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej
i Mstowskiej w Rudnikach został zamontowany ekran
LED, na którym mieszkańcy mogą odczytać informacje
takie jak data, godzina, nazwa sołectwa, czy temperatura
powietrza. Nieco wcześniej odnowione zostały natomiast
maszty, na których przy świętach państwowych dumnie
powiewają flagi państwowe.
Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Szkolnej w Rędzinach
powstał park linowy. Park składa się m.in. z Trasy Malucha,
przeznaczonej dla dzieci młodszych, zawierającej
4 przeszkody pomiędzy drzewami oraz wejścia i zejścia
z trasy. Trasę zabezpieczono siatkami oraz barierkami.
Teraz w jego najbliższym sąsiedztwie budowana jest
tężnia solankowa. Tężnia wytwarza solny aerozol
podobny do tego znad morza, którego wdychanie ma
właściwości lecznicze zwłaszcza dla osób cierpiących na
choroby układu oddechowego.

Więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
na powietrzu zyskają dzieci z Konina i okolic. A to dzięki
doposażeniu placu zabaw w Koninie, które właśnie
dobiega końca.
Posiadanie samochodu osobowego w XXI wieku to już
standard w każdej rodzinie - coraz częściej nawet więcej
niż jednego - ale trzeba mieć go gdzie zaparkować. Bywa
to kłopotliwe, szczególnie w przypadku mieszkańców
bloków. Zakończona już budowa dodatkowego miejsca
parkingowego przy ul. Broniewskiego na rędzińskim
osiedlu to więc z pewnością cenna inicjatywa.
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna stale się
powiększa i mieszkańcy to doceniają. Niestety wciąż nie
brakuje wandali, którzy niweczą wysiłki czynione dla
dobra lokalnej społeczności, dokonując zniszczeń na
terenie udostępnianych obiektów. Dlatego montaż
monitoringu na obiekcie sportowym „Lotnika” Kościelec
to ważna zadanie, dzięki któremu będzie on lepiej
zabezpieczony. (PW)

Ekran LED zamontowany na skwerze przy skrzyżowaniu
ulic Częstochowskiej i Mstowskiej w Rudnikach.
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Gmina wspiera jednostki OSP. Nowy sprzęt dla OSP Konin
Dzięki środkom ﬁnansowym z budżetu gminy docieplony
zostanie budynek garażowy przy remizie OSP Konin oraz
wykonana nowa posadzka w budynku strażnicy OSP
Kościelec. A w ramach pieniędzy pozyskanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 planowany jest zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Konina.

Ponadto w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 gmina dysponuje kwotą 200 tys. zł przeznaczoną na
zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Konin.

W poprzednich latach gmina wsparła ﬁnansowo
jednostkę OSP Konin w budowie garażu przy miejscowej
strażnicy, teraz dopilnuje, aby został on odpowiednio
docieplony. Urząd gminy szuka już wykonawcy zadania.

- Jeśli jednak nie uda się w ramach tych środków kupić
używanego wozu, to zamierzam skierować wniosek
o pieniądze rządowe na zakup całkiem nowego, a wspomniane
200 tys. zł zabezpieczyć jako wkład własny - mówi wójt Paweł
Militowski.

Zakres prac obejmie docieplenie ścian zewnętrznych
styropianem z wyprawą i stropodachu wełną mineralną, a
także wykonanie podsuﬁtki oraz wykonanie opaski z kostki
brukowej. Termin zakończenia to 60 dni od momentu
podpisania umowy, więc powinien nastąpić jeszcze przed zimą.

Wiosną miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu. W ramach
prezentu z okazji tego jubileuszu, gmina sﬁnansuje wykonanie
nowej posadzki w remizie OSP Kościelec. (PW)

OSP Kościelec świętowała 100-lecia istnienia na początku maja. Teraz gmina chce sprawić jednostce prezent w postaci nowej posadzki.

Sprzęt do ćwiczeń dla młodych strażaków
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
umożliwiła naszej gminie zakup sprzętu i wyposażenia
dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rędzinach.
Przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW gmina zakupiła tor
ćwiczebny składający się m.in. ze sprzętu do ćwiczenia
bojowego, do biegu sztafetowego oraz sprzętu
dodatkowego.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Rędziny od
kilku lat prężnie się rozwija, zatem sprzęt powędrował właśnie
do tej jednostki. Władze gminy podkreślają jednak, że młodzi
adepci pożarnictwa z innych jednostek również będą mogli
z niego korzystać.
Poprzez zakup toru ćwiczebnego gmina chce
aktywizować młodzież i zachęcać pozostałe jednostki OSP do
tworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych, tak żeby
z czasem zwiększyć liczbę dorosłych ochotników
uczestniczących w akcjach ratowniczych.
Sprzęt został już przetestowany m.in. podczas Gminnych
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Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy
Rędziny, które zorganizowano w czerwcu br. na terenie
lotniska Rudniki. Przystąpiły do niej reprezentacje wszystkich
jednostek oraz drużyna żeńska stanowiąca wspólną
reprezentację OSP Kościelec i OSP Rędziny. Strażackie
zmagania tradycyjnie odbyły się w dwóch konkurencjach:
sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym.
Ochotnicy z Rudnik wygrali klasyfikację generalną przed
druhami z Kościelca i Konina. A na koniec, już poza
konkurencją, swoich sił na torze spróbowały dwie
nowopowstałe drużyny młodzieżowe. (KŻ, PW)

System liczenia pojazdów pod urzędem.
Duży ruch, nie brakuje wypadków
Urząd Gminy Rędziny zainstalował kilka miesięcy
temu system zliczający pojazdy na drodze krajowej
nr 91, czyli ul. Wolności w Rędzinach. Dane te będą
pomocne w celu monitowania i przyspieszenia
rozpoczęcia prac przy budowie na terenie naszej
gminy obwodnicy.
System bardzo szybko pokazał to, czego można się było
spodziewać. Tylko w przeciągu godziny od jego
uruchomienia przez DK 91 przy budynku urzędu gminy
przejechało blisko 1200 aut. To dowód na to, że natężenie
ruchu na tej drodze krajowej jest naprawdę duże.
- Będziemy na bieżąco monitorować liczbę pojazdów –
zapowiada wójt Paweł Militowski.

W 2021 r. GDDKiA zamontowała na „91” pod UG
Rędziny azyle i zwężyła pasy drogowe, jednakże nie
pomogło to w redukcji zdarzeń drogowych oraz nie
zniechęciło piratów drogowych do łamania przepisów
ruchu drogowego. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby nie
doszło do jakiejś groźnej sytuacji czy stłuczki, niestety
zdarzają się także wypadki. Na początku lipca 32-letni
kierowca jednośladu zginął na miejscu wskutek zderzenia
z samochodem dostawczym marki Iveco, do którego
doszło na wysokości skrzyżowania ul. Nowej z ul. Wolności.
Władze naszej gminy nie odpuszczają i regularnie
apelują m.in. do parlamentarzystów z prośbą o monity
w sprawie przyspieszenia budowy obwodnicy. (KŻ, PW)

Cały odcinek DK 91 przebiegający przez naszą gminę
cechuje duże natężenie ruchu, co skutkuje częstymi
zdarzeniami drogowymi. Wójt wielokrotnie już monitował
w celu poprawy bezpieczeństwa oraz budowy obwodnicy
na terenie gminy Rędziny. Wysyłane były pisma m.in. do
Ministra Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, a także z prośbą o wsparcie do
parlamentarzystów ziemi częstochowskiej. W Programie
budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 ta mocno
oczekiwana inwestycja w naszej gminie znalazła się na
liście rezerwowej i ma być realizowana jeśli pojawią się
oszczędności po wykonaniu zadań z listy podstawowej.

Dużo mniejsze wpływy podatkowe dla Gminy w związku
ze zmianą ustawy
Przyjęta w ubiegłym roku nowelizacja ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, odnosząca się do
podatku od nieruchomości w przypadku terenów
lotnisk, okazała się niekorzystna dla naszej gminy.
W 2022 r. po stronie dochodowej braknie z tego tytułu
w naszym budżecie ponad 1,5 mln zł.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe
przepisy regulujące zakres zwolnienia z podatku od
nieruchomości lotnisk użytku publicznego. Do końca 2021
r. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych zwalniał z podatku od
nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
Zwolnieniu podlegały zatem tylko te grunty lotnisk, które
były zabudowane budynkami lub budowlami. Od 2022 r. z
mocy ustawy zwolnione z podatku od nieruchomości są
grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych
lotnisk użytku publicznego, czyli wszystkie grunty, które
formalnie znajdują się w części lotniczej lotniska.
Ta niewielka wydawałoby się zmiana treści przepisu
znacząco rozszerza zakres zwolnienia w stosunku do
gruntów. Posłowie PiS, którzy przygotowali wspomniany

projekt nowelizacji, zapewniali, że samorządy tego
finansowo nie odczują lub odczują nieznacznie, ponieważ
nie chodzi tu o całkiem nowe zasady, a jedynie o takie
sformułowanie przepisu, żeby nie było już problemów
z interpretacją.
W efekcie na nowelizacji zyskały podmioty płacące
podatki od lotnisk, w sporej części straciły natomiast
gminy, na terenie których zlokalizowane są lotniska
użytku publicznego. Dotyczy to zarówno dużych lotnisk
komunikacyjnych, jak i małych lotnisk sportowoszkoleniowych.
- Jest to kolejny przykład nowelizacji ustaw
podatkowych, która uszczupla budżety samorządów bez
rekompensaty ze strony państwa. Gmina Rędziny na
zmianie przepisów straciła blisko 1,5 mln zł - mówi wójt
gminy Rędziny Paweł Militowski.
Niestety mniejsze wpływy do budżetu przekładają się
na mniejsze możliwości inwestycyjne. Jeśli więc
samorząd nie chce rezygnować z pewnych zadań,
p o z o s t a j e z a c i ą g a n i e w i ę k s z y c h z o b ow i ą z a ń
finansowych. (AG, PW)
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Docieplenie i modernizacja budynków GOK i GZK
Na zlecenie gminy Rędziny i przy udziale środków
unijnych, zrealizowane zostały prace budowlane
w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego
Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”.
Prace ruszyły wiosną 2021 r. po tym jak w marcu
nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego.
Gmina podzieliła przedmiot zamówienia na dwa zadania.

zadanie nr 2 to wykonawcą była firma Sim-Bud.
Prace termomodernizacyjne we wspomnianych
budynkach gmina zapowiadała już kilka lat temu,
podkreślając jednak, że będzie starała się pozyskać
dofinansowania na pokrycie większości kosztów. I ten cel
osiągnęła, choć trochę to trwało z przyczyn niezależnych od
naszego samorządu. Wartość całego projektu to 494 836,05
zł, natomiast wysokość dofinansowania z UE - 241 653,11 zł.
Źródło finansowania i cele projektu

Pierwsze obejmowało termomodernizację budynku
Gminnego Zakładu Komunikacji przy ul. Dworcowej w
Rudnikach. Wykonano tu docieplenie ścian zewnętrznych,
fundamentowych, posadzek i stropodachu, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. oraz oświetlenia i
instalacji elektrycznej. Ponadto w zakresie prac znalazła się
budowa instalacji c.w.u., budowa kotłowni gazowej, a także
roboty demontażowe.
W przypadku zadania nr 2, czyli termomodernizacji
budynku GOK w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 17,
zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i
fundamentowych oraz stropu, częściową wymianę stolarki,
budowę pochylni dla niepełnosprawnych i monitoringu oraz
wymianę pokrycia dachowego.
Realizację projektu unijnego w Mariance poprzedziły
jednak prace remontowe dotyczące zadaszenia, które było w
bardzo złym stanie, dlatego budynek trzeba było
tymczasowo zamknąć ze względów bezpieczeństwa. Tę część
robót udało się wykonać dzięki wsparciu finansowemu
Sołectwa Marianka Rędzińska w ramach Funduszu
Sołeckiego.
Przetarg rozstrzygnięty, umowy podpisane
Umowę na realizację zadania nr 1 urząd gminy
podpisał z konsorcjum firm AGBUD-Bis z Częstochowy (lider) i
AGBUD z Wancerzowa (partner). Jeśli chodzi natomiast o

fot. pexels
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Inwestycje zostały dofinansowane ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla: -osi priorytetowej: IV.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna; - działanie: 4.3 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej - poddziałanie: 4.3.2. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej — Regionalne Inwestycje
Terytorialne.
Celem głównym projektu była poprawa
efektywności energetycznej GOK w Mariance Rędzińskiej i
GZK w Rudnikach. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie
zmian klimatycznych i relatywne zmniejszenie kosztów
związanych z eksploatacją budynków. W wyniku
termomodernizacji nastąpi wzrost efektywności
energetycznej obiektów, poprawa efektywności
wykorzystania paliw i energii, ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery oraz
polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników
obiektów. Projekt pozytywnie wpłynie też na poprawę
świadomości ekologicznej społeczeństwa i stanu zdrowia
mieszkańców, a także poprawę oceny atrakcyjności gminy i jej
wizerunku jako miejsca wartego odwiedzenia, inwestowania
oraz zamieszkania. (PW)

Gmina Rędziny z „Zielonym czekiem” za oczyszczalnię ścieków
Wo j ew ó d z k i F u n d u s z O c h ro n y Ś ro d ow i s k a
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyróżnił gminę
Rędziny „Zielonym czekiem”. Nagrodę w postaci
statuetki i czeku na 10 tys. zł przyznał za
wybudowanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Karolinie.

- To bardzo duża i ważna dla naszej społeczności
inwestycja, która została doceniona i zauważona przez
kapitułę konkursu „Zielone czeki”, z czego jestem
niezwykle dumny. Nasza gmina otrzymała statuetkę,
wspomniany zielony czek na 10 tys. zł oraz dyplom –
mówi wójt Paweł Militowski.

Największa inwestycja w historii naszej gminy,
jaką była sfinalizowana w 2020 r. budowa docelowej
oczyszczalni ścieków w Karolinie, jest dostrzegana przez
różne środowiska ekologiczne i media. Zauważył ją
również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, honorując
w konkursie „Zielone czeki”.

W imieniu naszej gminy statuetkę i czek za
oczyszczalnię ścieków odebrała w grudniu 2021 r.
sekretarz Agnieszka Olszewska. Wójt Paweł Militowski,
który nie mógł być na miejscu, podziękował za to
wyróżnienie za pośrednictwem nagrania video.

Nagrody co roku przyznawane są z okazji Dnia
Ziemi za działalność na rzecz ochrony środowiska.
W ostatniej edycji zgłoszenia rozpatrywano w czterech
kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku, Gmina
przyjazna dla czystego powietrza”, „Inwestycja
proekologiczna roku”, a także „Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Ponadto
Kapituła miała możliwość przyznania nagrody
specjalnej.

Przypomnijmy, że budowa mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków w Karolinie została
sfinansowana w dużej mierze dzięki pożyczce
z WFOŚiGW, a także unijnemu dofinansowaniu. Jej
przepustowość – 2000 m3/dobę – wystarczy do
oczyszczenia ścieków z całej gminy, nawet kiedy będzie
już w 100 procentach skanalizowana. (PW)

W przypadku kategorii „Inwestycja
proekologiczna roku”, o statuetkę mogli starać się
b e n e f i c j e n c i p o m o c y f i n a n s ow e j z W F O Ś i G W
w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli realizację
zadania dofinansowanego ze środków Funduszu. Urząd
Gminy Rędziny zgłosił w tej kategorii docelową
oczyszczalnię ścieków w Karolinie.

Siedzibę GOK czeka kompleksowy remont
Pierwsze piętro budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Rędzinach zostanie zaadaptowane na
działalność kulturalną m.in. dzięki dotacji
z ministerstwa pozyskanej przez ośrodek.
Na początku 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, który przez wiele lat funkcjonował na
piętrze „Klinkierka”, czyli budynku będącego główną
siedzibą GOK, został przeniesiony do Centrum Usług
Społeczniościowych, utworzonego przy ul. Wolności
w budynku po przedszkolu. Zwolnione pomieszczenia
będą wykorzystane przez GOK, a przygotowane pod
działalność kulturalną zostaną w ramach dużej
inwestycji, na którą udało się pozyskać
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach konkursu „Infrastruktura
Domów Kultury”.
Dotacja wynosi 300 tys. zł i pochodzi z Funduszu

Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Ponadto na montaż finansowy remontu składa się
również kolejne 300 tys. zł, które gmina pozyskała
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja prac
budowlanych nastąpi wv najbliższych miesiącach. (PW)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –
państwowego funduszu celowego
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Kościelec walczy o ochronę przed hałasem z Autostrady.
Mieszkańcy chcą żyć zdrowo i bezpiecznie
Sołtys Kościelca Agata Banaś – w imieniu własnym
i mieszkańców Kościelca oraz Madalina – skierowała
petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie budowy ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż autostrady A1. Starania
lokalnej społeczności w pełni popiera wójt gminy
Rędziny Paweł Militowski.
Petycja została zaadresowana do Katarzyny
Stochniał, kierownik projektu w Oddziale GDDKiA
w Katowicach. Załączone będą do niej podpisy
mieszkańców popierających proponowane rozwiązanie,
dotyczące budowy ekranów na całym odcinku A1
biegnącym na terenie gminy Rędziny w kierunku na
Warszawę, jak również od granicy gminy do ul. Długiej
w miejscowości Łochynia w gminie Mykanów.
„Na tym odcinku autostrada A1 przebiegu
w bardzo bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych.
Z niezrozumiałych przez nas powodów, po przeciwnej
stronie autostrady bariery dźwiękochłonne zostały
wybudowane, mimo że sąsiadują wyłącznie z polami. Mając
na uwadze, że nawierzchnia autostrady A1 na tym odcinku
jest wykonana z betonu (droga krajowa nr 1 była asfaltowa),
została wybudowana wyżej niż przebiegała DK 1 i podczas
budowy zostały usunięte drzewa, hałas jaki generuje jest
nieporównywalny do tego, który dobiegał z DK 1” –
argumentują mieszkańcy.
Hałas nieustanny i bardzo uciążliwy
Zwracają też uwagę, że prędkość maksymalna na
autostradzie - w stosunku do tej dopuszczalnej na DK 1 została zwiększona do 140 km/h oraz został wybudowany
trzeci dodatkowy pas jezdni po obu stronach A1.
„Wszystko to powoduje, że hałas dobiegający
z autostrady jest nieustanny i bardzo uciążliwy przez całą
dobę. Z pewnością znacznie ponad dopuszczalne normy.
Prośba jest w pełni uzasadniona i liczymy na pozytywne jej
rozpatrzenie” – czytamy w piśmie.

Starania lokalnej społeczności w pełni popiera wójt
gminy Rędziny Paweł Militowski, który sam nieraz
monitował już w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Już wiosną 2021 r. podczas
spotkania dyrekcji GDDKiA z samorządowcami zwrócił
uwagę, że na etapie projektu zaplanowano zbyt mało
ekranów po stronie naszej gminy (dużo mniej niż po stronie
Mykanowa), choć zabudowania są tu bardzo blisko.
Apelował, żeby ta kwestia została zweryﬁkowana.
Ważne wyniki analizy porealizacyjnej
Rędziny podobnie jak inne okoliczne gminy, za
pośrednictwem Związku Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego, przygotowały na podstawie opinii
mieszkańców mapę miejsc, gdzie ekrany powinny zostać
zamontowane. Generalna dyrekcja zaznacza jednak, że
obowiązują ją konkretne przepisy, których musi się trzymać.
Decydujące znaczenie pod kątem ewentualnych
nowych lokalizacji barier dźwiękochłonnych będą mieć
wyniki tzw. analizy porealizacyjnej. Niestety dotychczasowe
postępowania przetargowe na wykonanie tego
opracowania na odcinku A1 od granicy województwa
łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Blachownia
musiały zostać unieważnione. Obecnie w przygotowaniu
jest trzecie.
"Dla odcinka od granicy woj. śląskiego i łódzkiego
do obwodnicy Częstochowy, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z 2009 r. nałożył obowiązek wykonania,
rok po oddaniu drogi do użytkowania, analizy
porealizacyjnej w zakresie hałasu, celem porównania
rzeczywistego oddziaływania drogi względem wykonanych
na potrzeby uzyskiwanych decyzji analiz akustycznych. Ten
odcinek autostrady został oddany do użytkowania 30
grudnia 2021 r., zatem na początku przyszłego roku
przystąpimy do wykonania analizy porealizacyjnej" poinformował Marek Prusak z katowickiego oddziału
GDDKiA.

Mieszkańcy domagają się większej ilości ekranów (Fot. GDDKiA)
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Porozumienie w sprawie Klastra Energetycznego
Miasto Częstochowa wraz z gminami: Rędziny,
Mstów, Olsztyn, Poczesna, Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
oraz spółka Doeko Group podpisały w grudniu
porozumienie w sprawie powołania klastra energii.
Własnym podpisem porozumienie sygnował
z ramienia naszej gminy wójt Paweł Militowski podczas
spotkania w Urzędzie Miasta Częstochowy.
Klastry energii powoływane są celu realizacji
zadań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł
energii (OZE) i niskoemisyjną gospodarką
energetyczną. Jedną z głównych misji klastra
założonego w północnej części województwa śląskiego

ma być współpraca przede wszystkim inwestycyjna,
naukowa i badawcza. Klaster ma się przyczynić do
wdrażania nowych rozwiązań technologicznych,
innowacyjności w wytwarzaniu, magazynowaniu
i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych
lokalnie zasobów. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii przyczyni się do ograniczenia emisji
szkodliwych substancji i zanieczyszczeń w miastach
i gminach subregionu północnego.
- Cieszymy się, że nasza gmina może
uczestniczyć w Klastrze Energetycznym. Jestem pewien,
że mieszkańcy docenią te działania ze względu na
możliwość zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza
i działania ekologiczne - mówi wójt Paweł Militowski. (KŻ,
PW)

Urząd Miasta Częstochowy

Przybędzie terenów budowlanych w Rudnikach
Urząd Gminy Rędziny rozpoczął procedurę długo
wyczekiwanej przez mieszkańców zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, która pozwoli na
uruchomienie nowych terenów pod zabudowę
mieszkaniową i usługową w Rudnikach.

inwestycyjne.

Termin na składanie wniosków o zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego Rudnik
upłynął kilka tygodni temu. Teraz są one analizowane,
trudno więc na ten moment wskazać gdzie dokładnie
przybędzie terenów budowlanych i jakiego rodzaju.

- Nie każdy złożony przez mieszkańca wniosek będzie
w 100 proc. rozpatrzony pozytywnie. Trzeba pamiętać, że
każda planowana zmiana musi być zgodna z zapisami
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Jednak jeśli tylko jest
możliwość, to staramy się, aby wnioski zrealizować chociaż
częściowo – zwraca uwagę Katarzyna Oziębłowska, kierownik
Referatu gospodarki przestrzennej, nieruchomości
i gospodarowania odpadami w UG Rędziny.

Już wcześniej wnioski złożyło wiele osób. Dotyczyły
one przekształcenia działek rolnych na budowlane czy

Termin zakończenia procedury zmiany planu
przewidywany jest na koniec I kwartału 2023 r. (PW)
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Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła ze środków unijnych i gminnych
Urząd Gminy Rędziny szuka wykonawcy budowy
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii, który zrealizuje inwestycję według formuły
zaprojektuj i wybuduj. Większość kosztów pokryje
doﬁnansowane unijne przyznane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przetarg na wykonawcę zadania został już
ogłoszony. Zakres prac obejmuje realizację prac
budowlano-instalacyjnych i projektowych dotyczących
paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych
i gruntowych pomp ciepła.
W obu przypadkach montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzedzi
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z aktualnym
prawem budowlanym uzgodnień, opinii i decyzji.

sieci oraz gwarancją.
Termin złożenia ofert wyznaczono na 19
sierpnia br., czyli już po zamknięciu aktualnego
w y d a n i a „ K u r i e r a R ę d z i ń s k i e g o ” .W y b r a n a
w postępowaniu ﬁrma będzie miała 10 miesięcy na
realizację zamówienia, licząc od momentu podpisana
umowy.
Zadanie realizowane jest w ramach programu:
„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii na obszarze gmin: Rędziny i Mstów”,
doﬁnansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. (PW)

Jeśli chodzi panele fotowoltaiczne chodzi
o oddzielne projekty i montaż 102 sztuk na potrzeby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze
gminy, podłączenie ich do istniejącej instalacji
elektrycznej celem współpracy z układem wraz
z udzieleniem gwarancji na wykonane roboty
i dostarczone oraz zamontowane materiały.
W p r z y p a d k u p o m p c i e p ł a m ow a o 2 5
oddzielnych projektach – 16 dla powietrznych i 9 dla
gruntowych, także w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, wraz montażem, podłączeniem do

Fot. Pixabay.com

Apel o podłączanie się do kanalizacji. Gmina pomoże
Władze samorządowe z wójtem Pawłem Militowskim
na czele zachęcają do przyłączania się do
wybudowanej już sieci kanalizacji sanitarnej. Można
starać się o dotacje z Urzędu Gminy Rędziny na ten cel.
Musimy pamiętać, że o ile obowiązkiem gminy
jest wybudowanie głównej sieci kanalizacji sanitarnej, tak
d o p row a d z a n i e j e j j u ż d o s a m y c h b u d y n ków
mieszkalnych leży po stronie mieszkańców. Jeśli
mieszkańcy nie będą – mimo wcześniejszych deklaracji –
podłączać się do kanalizacji, gmina może nie osiągnąć tzw.
efektu ekologicznego i tym samym musieć zwrócić
doﬁnansowanie pozyskane na budowę sieci. A to
negatywnie odbije się na nas wszystkich.
Zdając sobie jednak sprawę z tego, że dla wielu
osób wykonanie budowy przyłącza bezpośrednio do
budynku może przekraczać możliwości ﬁnansowe,
władze gminy oferują specjalne dotacje.
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Co trzeba zrobić, że otrzymać wsparcie?
Warunkiem otrzymania dotacji do budowy
przyłącza kanalizacyjnego jest przede wszystkim złożenie
do Urzędu Gminy w Rędzinach kompletnego wniosku
wraz z załącznikami. Jest on dostępny na stronie
internetowej gminy www.redziny.pl, w zakładce
formularze i wnioski, a także bezpośrednio w urzędzie.
Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryﬁkacji,
nastąpi podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji
pomiędzy gminą a beneﬁcjentem. Następnie należy
zgłosić zamiar wykonania podłączenia instalacji
wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA
w Częstochowie, co skutkuje realizacją zadania zgodnie z
„Wytycznymi Realizacji Instalacji Wewnętrznej Kanalizacji
Sanitarnej” PWiK w Częstochowie. Po zakończeniu prac,
mieszkaniec powinien złożyć wniosek o rozliczenie
zadania wraz z następującymi dokumentami:

- Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki
na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
(w przypadku płatności przelewem bankowym –
potwierdzenie przelewu),
- Protokół odbioru przyłącza sporządzony przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie;

nieruchomości, na której będzie realizowane
przedsięwzięcie.
Tylko w ciągu ostatnich 4 lat, gmina udzieliła
dotacji na wykonanie przyłączy na łączną kwotę ponad
200 tys. zł. (KŻ, PW)

- Umowa o odprowadzanie ścieków zawarta pomiędzy
właścicielem nieruchomości, a Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, należy
przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia.
70 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż
1000 zł
UG Rędziny podkreśla, że dotacja nie będzie przyznana
na budowę przyłącza, które zostało wykonane przed
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia dotacji.
Wsparcie udzielane jest w wysokości 70 proc.
poniesionych przez beneﬁcjenta kosztów inwestycji,
jednak w kwocie nie wyższej niż 1000 zł. Ponadto
wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do
pixabay.com

Nowi sołtysi w Kościelcu i Mariance Rędzińskiej
Pani Agata Banaś z Kościelca została wybrana
na sołtysa sołectwa Kościelec 19 maja 2022 roku,
natomiast Pan Piotr Kurowski został sołtysem sołectwa
Marianka Rędzińska 23 czerwca 2022 r. Pani sołtys
wszystkie niezbędne rzeczy do pełnienia swojej funkcji
tj. tabliczkę, pieczęć, teczkę i przybory biurowe

odebrała 3 czerwca, a Pan sołtys 25 lipca.
Gratulujemy nowym sołtysom wygranej
w wyborach, życzymy miłej i owocnej pracy na rzecz
swoich sołectw.
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Ławeczki solarne w gminie Rędziny
W lipcu br. na terenie Lokalnej Grupy Działania
Razem na Wyżyny zamontowano w ramach projektu
„Trasa” 12 ławeczek solarnych. Dwie z nich są
dostępne w naszej gminie.
Jak informuje LGD Razem na Wyżyny, ławeczki
znajdują się przy trasie szlaku rowerowego „Folga na
zakolu”, przebiegającego przez teren sześciu gmin. Nie
służą tylko do odpoczynku, jak standardowe ławki.
Wyposażone są w dwa porty USB, dzięki którym możemy
naładować swój telefon. Z kolei na bokach ławki znajdują
się stojaki rowerowe, umożliwiające zaparkowanie
roweru.
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- Ponadto ławeczka posiada stację naprawczą,
wyposażoną w

zestaw kluczy oraz

automatyczny

kompresor, dzięki któremu można napompować koło
lub dokonać doraźnej naprawy roweru. Stacja ma także
dwa uchwyty, które umożliwiają podwieszenie roweru do
stacji - wymienia LGD Razem na Wyżyny.
W naszej gminie zamontowano dwie takie
ławeczki - w Rudnikach przy torze pumptrackowym oraz
w Kościelcu na placu zabaw w pobliżu siłowni
zewnętrznej. (PW)

