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Oświatowe inwestycje

* Muzyka jazzowa w Rudnikach * Uchwały Rady
Gminy * Komunikaty * Badanie gleb * Ślqsk w
W dniu 29 grudnia 1997 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy w
Rudnikach. Było to ostatnie posiedzenie rady w roku ubiegłym. W sesji udział
wzięło 18 radnych /nieobecni radny Kulik Zdzisław i Gajda Leon/.
Przeprowadzono debatę na temat powiatów. Radni przeciwni sąwprowadzaniu
kolejnego stopnia administracji samorządowej /"za" utworzeniem powiatów
głosowało 3 radnych, przeciw 13 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych/
Rada swoje stanowisko uzasadniła tym, że oprócz tego, że powiaty zostaną
wprowadzone, nic więcej nie wiadomo - jakie granice województw i powiatów
i ile ich powstanie, jaki zakres obowiązków, a przede wszystkim nic nie
wiadomo na temat finansów powiatów.
Rada uchwaliła herb gminy i plany pracy komisji rady i rady na 1998 rok,
dokonała zmian w budżecie gminy na 1997 rok. Ustaliła stawki czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne. Stawka bazowa wynosić będzie:
- od 1 lutego 1998 roku - 1,00 zł za 1 m2
- od 1 lipca 1998 roku - 1,20 zł za 1 m2
Obrady rady, jak zwykle na ostatniej sesji w roku, zdominowane zostały przez
podatki. Rada ustaliła stawki na 1998 rok:
- podatku rolnego;
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych
-opłat lokalnych: targowej, administracyjnej i podatku od psów.
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OŚWIATOW
Dobiega końca drugi etap rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w
Dalachowie

Rudnikach * Najlepsi uczniowie SP Rudniki *

powodzian
W związku z udzieloną pomocądla gmin dotkniętych powodziąprzedstawiamy
podziękowanie z Gminy Dobrzeń Wielki woj opolskie
Przypominam, iżtej gminie przekazaliśmy pomoc rzeczową w postaci zboża,
pościeli, środków czystości oraz ubiorów i Gminy Popielów woj. opolskie,
której przekazaliśmy kwotę w wysokości 14.572 zł.
Popielów, 1998.01.07

Zarząd Gminy
w Rudnikach Wieluńskich
W imieniu Zarządu, Rady Gminy w Popielowie oraz osób poszkodowanych
w lipcowej powodzi, składamy serdeczne podziękowanie za zainteresowanie
tragedią która dotknęła naszą Gminę oraz za Waszą pomoc w usuwaniu jej
skutków. Odbudować musimyjeszcze wiele kilometrów dróg, mosty, przepusty
i rowy' melioracyjne.
Nadal trwają remonty w uszkodzonych przez powódź obiektach użyteczności
publicznej. Każda więc pomoc przyjmowana jest z wdzięcznością i za to Wam
dziękujemy.
Przyjmijcie od nas pozdrowienia. Życzymy Waszym mieszkańcom i władzy
samorządowej pomyślności w Nowym Roku i wspaniałego rozwoju Waszej
Gminy.
Z poważaniem
Wójt Gminy Dionizy Duszyński

Dobrzeń Wielki, 15.12.1997r.

Szanowny Pan
Wójt Gminy Rudniki
Rada i Zarząd Gminy Dobrzeń Wielki pragną tą drogą- w imieniu wszystkich
mieszkańców poszkodowanych przez powódź, która nawiedziła naszą gminę w
lipcu br. - złożyć serdeczne podziękowanie za wszelką przekazaną pomoc.
Dzięki ofiarności Waszego samorządu i mieszkańców, rodziny poszkodowane
mogły uzyskać większe wsparcie niż wynikałoby to z możliwości tutejszej
Dla przypomnienia informuję, że w pierwszym, zakończonym etapie
przeprowadzono modernizację kotłowni i instalacji grzewczej, łącznie z instalacją
ciepłej wody w całym obiekcie - XI.1996r, zbudowano tymczasowy zbiornik
ścieków - III. 1997r. i oddano do zagospodarowania nowy segment "sanitarny"
z sanitariatami, zapleczem przyszłej sali gimnastycznej i dwoma pracowniami

przedmiotowymi do biologii i techniki - III 1997r.
Rozpoczęty od 111.1997r. drugi etap rozbudowy i modernizacji był dla
wszystkich związanych z inwestycją, okresem trudnych decyzji i wytężonej
pracy. Modernizacja starej części szkoły niosła zasobąco rusz nowe, zaskakujące
wszystkich problemy. W trakcie prac wyburzeniowych i rozbiórki starych
podłóg okazało się, ze przeprowadzone wcześniej ekspertyzy budowlane me

ciąg dalszy na stronie 2

Gminy.
Dziękujemy bardzo za pamięć, zrozumienie i solidarność w tak trudnym
czasie dla całej naszej społeczności.
Mamy nadzieję, że kontakty między naszymi gminami będą podtrzymywane
również w przyszłości.
Przesyłamy serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt

Bożego Narodzenia jak również wszelkiej pomyślności w 1998 roku.

Wójt Gminy
mgr Alojzy Kokot

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Franciszek Moczko

Inwestycje oświatowe
ciąg dalszy ze strony 1
pokrywają się z rzeczywistością. Konieczne okazało się wzmocnienie stropów
międzykondygnacyjnych i wyrównanie poziomów w poszczególnych częściach
budynku. Zmieniająca się organizacja szkoły - zmniejszenie liczby oddziałów,
była przyczyną zmiany w stosunku do pierwotnej koncepcji rozbudowy obiektu.
Podjęta przez Zarząd Gminy decyzja o rezygnacji z budowy w przyszłości
segmentu żywieniowego, spowodowała wprowadzenie zmian w realizowanej
obecnie modernizacji Konieczne było przebudowanie, a właściwie wykonanie
nowej ewakuacyjnej klatki schodowej. Postanowiono także zagospodarować na
potrzeby szkoły dotychczas nieużytkowany, duży strych nad segmentem wej
ściowym. Dodatkowym utrudnieniem były również bardzo intensywne opady
w okresie letnim. Spowodowały one znaczne opóźnienie prac przy wymianie
dachu i co gorsze, były przyczyną podniesienia poziomu wód gruntowych, które
do wysokości prawie 50 cm nadal utrzymują się w przewidywanych na szatnie
piwnicach segmentu wejściowego. Odwodnienie tak znacznej powierzchni jest
nadal nie rozwiązanym problemem zarówno od strony technicznej jak i
finansowej Jakby nie było dość tych problemów, 17 listopada w czasie lekcji
nastąpiło odspojenie z oberwaniem tynku z sufitu z jednej z klas na piętrze w
najstarszej części szkoły. Na szczęście niewielkich obrażeń doznały tylko dwie
uczennice, które przewieziono do ośrodka zdrowia. Wezwana natychmiast
komisjazłożonazprojektantakonstruktora, inspektorów nadzorui przedstawicieli
wykonawcy jednoznacznie stwierdzili, że strop nad dwiema salami lekcyjnymi
i częścią korytarza należy niezwłocznie wymienić. To tylko te "grubsze",
nieprzewidziane i dodatkowe prace do wykonania, a innych "drobniejszych"
była cała masa.
W efekcie realizowany przez Zakład Budownictwa z Kłobucka I i II etap
budowy, który w pierwotnej umowie opiewał ma kwotę 1.295.000 zł., kosztować
będzie o prawie 246.000 zł. więcej, z tego wymienione powyżej:
- wzmocnienie stropów i wyrównanie poziomów
87.682 zł.
40.000 zł.
- klatka schodowa i ewakuacyjna
31.331 zł.
- klatka schodowa i zagospodarowanie poddasza
37.000 zł.
- wymiana stropów w dwóch salach i korytarzu
- odwodnienie piwnic-szatni - nadal nieokreślone

BADA-PTIE CłLEB
Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników badań przeprowadzonych na
terenie sześciu sołectw.
Przypomnę, iż programem kompleksowego badania gleb pod kątem szczególnie
kwasowości oraz zawartości magnezu objętych zostało w I-ym etapie pięć gmin
województwa częstochowskiego. Program finansowany był w 50% przez
gminy i na wykonanie badań z naszego budżetu przeznaczono 5,5 tys. zł.
Ogółem wykonano 1310 prób na zawartość makroelementów tj. fosfor, potas,
magnez oraz odczyn gleby w 168 gospodarstwach, co stanowi 6% ogółu
gospodarstw w gminie. Wykonano również 54 próby na zawartość
mikroelementów tj. bor, mangan, miedź, cynk, żelazo oraz 55 prób przebadano
metodą ogrodniczą. Przebadany areał to 1465 ha użytków rolnych, co stanowi
16% ogólnej powierzchni gminy.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 89% przebadanych gleb to są gleby
kwaśne, a aż 85% przebadanych gleb wymaga koniecznego wapnowania
Wyniki analiz zostały przekazane rolnikom w postaci zaleceń oraz
pracownikowi ODR Panu Włodzimierzowi Pamule celem opracowania
właściwego programu wapnowania i nawożenia.
Po roku 1990 ODR Częstochowa poprzez Pana Pamułę Włodzimierza
prowadzi akcję rozprowadzania wapna bezpośrednio zainteresowanym rolnikom
W roku 1996 tą drogą do naszych rolników trafiło ok. 7.000 ton wapna
dolomitowego z Zakładów Dolomitowych Żelatowa w Chrzanowie, a w roku
1997- 4.000 ton. Z tej formy zaopatrzenia skorzystało ok. 1.000 rolników.
Są to największe ilości w rejonie Olesna. Niestety na rok 1998 w/w zakłady
wprowadziły aż 100% podwyżkę i obecnie 1 tona dostarczonego wapna do
rolnika kosztowała będzie 30 zł.
W dniu 12.01.1998 roku program badania gleb oceniany był na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa Sejmiku Samorządowego i referujący dotychczasowe wyniki
przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach zapewnił, iż w 1998
roku badania będą przeprowadzone w pozostałych sołectwach naszej gminy w
ilości niemmejszej niż w roku ubiegłym. Koszt tych badań pokryje już Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. Zachęcamy rolników do korzystania z tej
możliwości - pojemniki z próbkami do badań przekazywane będą za
pośrednictwem sołtysów.

Do końcalistopadazrealizowanoizapłacononastępująceelementyinwestycji:

Rodzaj robót
Prace projektowe
Rob. bud. i instal.
Roboty elektrycz.
Nadzory inwestor.
Wyposażenie
Pozostałe koszty
Łącznie

Koszt 1995
38.212,50
6.023,03
816,27
45.051,80

Koszt 1996
26.426,59
296.694,27
8.309,99
4.220,70
335.651,22

Koszt 1997

8.664,00
860.212,78
61.615,71
26.213,80
9.123,61
920,06
966.749,96

Razem
73.303,09
1.162.930,08
61.615,71
35.339,73
9.123,61
5.140,76
1.347.452,98

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe w segmencie wejściowym.
Zaawansowanie pracjest tak dalekie, żewdniu08.12.1997. Wykonawca zgłosił
gotowość odbioru technicznego na dzień 31.12.1997r. Po tym okresie pozostaną
do wykonania jedynie prace związane z usunięciem pewnych usterek o
niedoróbek. Ustalono, że uroczyste przekazanie do użytku zmodernizowanego
i rozbudowanego obiektu z udziałem władz oświatowych, wojewódzkich i
samorządowych odbędzie się w I połowie 1998r.
W planie inwestycyjnym Gminy na 1998 rok przewidziano kwotę 300.000
zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych realizowanych obecnie oraz
rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej, które musi być poprzedzone
wcześniejszą akceptacją Kuratora Oświaty, a następnie wyłonieniem
Wykonawcy zgodnie z procedurami zamówień publicznych.
Na listopadowym posiedzeniu nowego Komitetu Rodzicielskiego Szkoły w
Dalachowie podjęto decyzję o przekazanie na konto inwestycyjne gminy kwoty
10.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie budowy. Z inicjatywy Komitetu
zwołano również zebranie mieszkańców, na którym ustalono zorganizowanie
zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej. Padły
również deklaracje wykonania przez społeczeństwo prac związanych z
zagospodarowaniem terenu szkoły oraz przygotowanie placu pod budowę sali
gimnastycznej. Konieczne będzie rozebranie i usunięcie starych sanitariatów i
budynku pracowni technicznej. Są to proste, a jednocześnie bardzo kosztowne
prace możliwe do wykonania przy udziale społecznym. Ich wartość szacuje się
na łączną kwotę około 45.000 zł.
Należy jedynie mieć nadzieję, że konsekwentnie realizowane dotychczas
polityka inwestycyjna gminy, polegająca na kompleksowej realizacji jednego
zadania i dopiero rozpoczynanie następnego przy znacznym udziale
zainteresowanych społeczności, pozwoli na szybkie zakończenie całej inwestycji
łącznie z salą gimnastyczną.
W kolejce czekają bowiem również bardzo pilne inwestycje oświatowe, takie
jak rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Cieciułowie i budowa
lLKdCll.
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach.
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W dniu 24.10.1997 roku przed notariuszem Panem Tadeuszem Jończykiem
w Oleśnie podpisana została umowa darowizny działki Nr 53/16 o pow. 0,22ha
położona w Rudnikach, należąca do Parafii Św. Mikołaja w Rudnikach, którą
reprezentował ks. Krzysztof Błaszkiewicz z przeznaczeniem na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudnikach. Serdecznie dziękujemy
za ten szczególny dar.
***

Zakupiono działki Nr 128/4 i 129/4 , o pow. 0,8990 ha od GS Rudniki za
kwotę 4 000 zł położonej w Bugaju z przeznaczeniem na boisko sportowe dla
LZS Bugaj.
***

W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie przetarg na ostatnie M-2 w
"Agronomówce" (pomieszczenie po weterynarii), oczekujemy na zaintereso
wanych. Informacje w Urzędzie Gminy, tel. 595-072 w. 125 Pani Teresa Jama
***
Zwracamy się do mieszkańców Rudnik, aby nie zrzucali do kanalizacji
sanitarnej gnojówki, gdyż ostatnie analizy wykazały kilkudziesięciokrotne
przekroczenie azotu w ściekach. Powołana została komisja, która będzie
kontrolowała występowanie w/w przypadków.
*♦*
W dniu 17.02.1998 roku organizowany jest przez LZS Rudniki "Bal
Sportowca". Bilety w cenie 50 zł od pary skalkulowano na poziomie kosztów.
Informacje i przedsprzedaż biletów u pana Mariana Zająca, Rudniki ul Niska 3,
tel. 595-151.
***
W dniu 7.02.1998 roku Rada Rodziców w Rudnikach i Dalachowie organizuje
Bal Szkolny. Dochód z w/w imprez przeznaczony będzie na potrzeby szkół
***

Zwracamy się do użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków o
przekazywanie uwag dotyczących eksploatacji w/w urządzeń. Ponieważ I etap
traktowaliśmy jako pilotażowy, stąd też wszystkie uwagi zarówno pozytywne
jak i negatywne będąwnikliwie analizowane, tel. 595-072 wew. 125 Pani Jolanta
Kubat.
***
Od 1 stycznia br. uruchomiony został Policyjny Punkt Przyjmowania Zgłoszeń
przy ul. Częstochowskiej 13 (poprzednia siedziba posterunku),
czynny: wtorek 8.00 - 12.00, czwartek 14.00 - 22.00.
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Uchwała Nr XXXI/174/97
Rady Gminy w Rudnikach
z dnia 29 grudnia 1997 roku

Uchwała Nr XXXI/172/97
Rady Gminy w Rudnikach
z dnia 29 grudnia 1997r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych na 1998 rok
§ i
Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Rudnikach Nr XXIV/124/96 z dnia 30
grudnia 1996r. i uchwałę Nr XXVII/153/97 z dnia 11 czerwca 1997r.
§2
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 1998 rok w
wysokości:
1. samochody ciężarowe o ładowności
a/ od 2 ton do 4 to włącznie
500 zł.
b/ powyżej 4 ton do 6 ton włącznie
660 zł.
c/ powyżej 6 ton do 8 ton włącznie
800 zł.
d/ powyżej 8 ton do 12 ton włącznie
1.159 zł.
2. samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton
1.500 zł.
3. ciągniki siodłowe i balastowe
1.500 zł.
4 przyczepy i naczepy o ładowności
a/ powyżej 5 ton do 10 ton włącznie
300 zł.
b/ powyżej 10 ton do 15 ton włącznie
800 zł.
c/ powyżej 15 ton
1.159 zł.
5. autobusy
1.159 zł.
§3
Zwalnia się od podatku od środków transportowych wozy bojowe OSP
oraz środki transportowe stanowiące własność Gminy Rudniki.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Na podstawie art. 18... Rada Gminy w Rudnikach
uchwala:
§1
Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Nr XXIV/125/96 z dnia 30 grudnia
1996r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
1997r.
§2
Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 1998r. w sposób określony
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty i nieruchomości OSP.
§4
Pobór podatku od osób fizycznych ijednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej będzie następował w drodze inkasa poprzez sołtysów
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998r

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/172/97
Rady Gminy w Rudnikach z dnia 29.12.1997r.

Stawki podatku od nieruchomości
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za lm2
pow. użytkowej
0,28 zł.
2. Od budynków lub ich części z prowadzoną działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 pow. użytkowej
7,80 zł.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
5,00 zł.
4. Od pozostałych budynków lub ich części
od 1 m2 pow. użytkowej
2,00 zł. x
5. Od budowli
2% wartości
6. Od 1 m2 powierzchni gruntów
a/ związanych z działalnością gospodarczą z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi
0,35 zł.
b/ będących użytkami rolnymi me wchodzącymi w skład
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, wykorzystane
na cele rolnicze
0,02 zł.
c/ pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrownie za 1 ha powierzchni
2,31 zł.
d/ pozostałe grunty
- do 3000 m2
0,04 zł.
powyżej 3000 m2
0,02 zł.
j

Uchwała Nr XXX1/173/97
Rady Gminy w Rudnikach
z dnia 29 grudnia 1997 roku
w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych:
targowej, administracyjnej ipodatku odpsów
§i
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Nr XXIV/127/96 z dnia 30 grudnia
1996r. w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: targowej,
administracyjnej i podatku od psów.
§2
Uchwala się stawki opłaty targowej, administracyjnej i podatku od psów,
w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Zwalnia się od podatku od psów gospodarstwa domowe posiadające nie
więcej niż 2 psy oraz od opłaty targowej, przy sprzedaży detalicznej
(sprzedaż odręczna, ze stoiska, z pojazdów i przyczep o nośności do 1,5
tony) na placu targowym.
§4
Opłata targowa i administracyjna płatna jest do rąk inkasenta w dniu
dokonywania sprzedaży lub w kasie Urzędu Gminy, zaś podatek od psów
w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15 marca 1998 roku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/173/97
Rady Gminy w Rudnikach z dnia 29.12.1997r.
Opłata targowa
1/ sprzedaż z furmanek, samochodów osobowych i innych
do 1,5 tony, ciągników oraz samochodów ciężarowych
5,00 zł.
3,00 zł.
2/sprzedaż odręczna
4,50 zł.
3/ sprzedaż ze stoiska - lady

Opłata administracyjna
40,00 zł.
1/ za sporządzenie testamentu
2/ za dokon. wizji, oględzin z terenie lub szacow. szkody 15,00 zł.
5,00 zł.
3/ za przesłuchanie świadka

Podatek od psów
1/ podatek od psów

26,41 zł.

r

Uchwała Nr XXXI/171/97
Rady Gminy w Rudnikach
z dnia 29 grudnia 1997r.
wsprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętejjako podstawy
obliczenia podatku rolnego na. obszarze gminy Rudniki

Na podstawie art. 6... Rada Gminy w Rudnikach
uchwala:
§ 1
Obniża cenę lq żyta do kwoty 31 zł. (słownie: trzydzieści jeden złotych)
na 1998 rok.
§2
Ustalona w § 1 cena stanowi podstawę obliczania podatku rolnego z 1 ha
przeliczeniowego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku.

J k_______ _________ ________

OMTINI
Wszystkich mieszkańców gminy
Rudniki zaangażowanych w selektyw
ną zbiórkę surowców wtórnych, tj.
makulatura, szkło, złom, akumulatory,
informujemy o możliwości zbycia tych
surowców.

Punkty skup złomu
1. Jarząbek Marian
ul. Reymonta 3
Rudniki
2. Mustałek Edward
Jaworek 64

Auto - złom
1. Meryk Mirosław
Julianpol 144
tel. 595 265
2 Jurczyk Grzegorz
Janinów 31
W roku bieżącym zorganizujemy
ponownie nieodpłatną zbiórkę zuży
tych akumulatorów, które stanowią
duże zagrożenie dla środowiska, o
terminie poinformujemy w formie
kurendy.
Surowce wtórne, wcześniej posegre
gowane: makulatura, szkło, akumula
tory, zużyte opony, odstawiać bezpła
tnie na wysypisko śmieci w Rudnikach.

Gliwice 09.12.1997r.

UTząd Gminy Rudniki
Nawiązaliśmy kontakt z panami
Bronisławem i Ryszardem Stępień

prowadzącymi skup surowców wtór
nych w miejscowości Wieluń-Dąbrowa, ul. Kolejowa 12, którzy zapewniają
odbiór surowców własnym transpor
tem.

Oferowane ceny:
makulatura
0,05 zł/kg
złom akumulatorowy
0,10 zł/kg
stłuczka szklana
0,03 zł/kg
butelki: 0,25 1 okrągła
0,05 zł/szt
0,5 1 okrągła i kwadratowa
0,75 1 okrągła i kwadratowa
Minimalne ilości odbierane na
miejscu: 4-5 ton stłuczki szklanej,
10.000 sztuk butelek.
Telefon kontaktowy: 59 16 47
Praszka, (0 43) 843 61 28 Wieluń.

Podmioty gospodarcze wytwarza
jące w/w odpady prosimy o zaintereso
wanie tym rozwiązaniem usuwania
odpadów.
Z ramienia Urzędu Gminy selektyw
ną zbiórkę odpadow nadzoruje i
koordynuje p. Jolanta Kubat, tel. 595
072, wew. 125 w godzinach pracy.

Prosimy o kontakt!

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach przesyła informację z
realizacji badań zasobności gleb Waszej Gminy w przyswajalne formy fosforu,
potasu, magnezu oraz odczynu (pH) i potrzeb wapnowania
W roku 1997 z terenu sołectw: Porąbki, Bobrowa, Bugaj, Jaworek, Cieciułów
i Żytniów pobrano 1125 prób glebowych w 168 gospodarstwach. Przebadany w
ten sposób areał wynosi około 1465 ha użytków rolnych.
Poniżej przedstawiamy wyniki badań gleb poszczególnych sołectw w zakresie
odczynu (pH) i potrzeb wapnowania.
Sołec.

Ilość
prób

% gleb
b. kwaś
i kwaś.

% gleb Zawart. magnezu w % gleb
do wapń
koniecz
b. niska
niska

Porąbki
Bobrowa
Bugaj
Jaworek
Cieciułów
Żytniów

59
201
203
89
251
322

80
85
91
86
89
89

76
79
89
82
87
87

37
19
48
20
28
33

14
26
30
33
31
26

88

85

30

28

Średnia

1125

w gminie

Szczegółowe wyniki badań wraz Z zaleceniami przekazał zaintere
sowanym rolnikom nasz specjalista terenowy.

Prezentujemy kolejną pracę nagrodzoną w Konkursie Literackim zorganizowanym z okazji 600-lecia Rudnik

TAK ZACZYNAŁA SIE WOJNA
O wojnie w Rudnikach mówiło się
już od początku sierpnia 1939 roku.
Nasza miejscowość leżała w pasie
przygranicznym. Granica przebiegała
w odległości 5-6 km. Najbliższe
strażnice znajdowały się w Pieńkach
>>j ytniowem i Kordonie koło Jelonek.
Docierały stamtąd informacje o sile
uzbrojeniaNiemiec, ich buńczucznych
wypowiedziach, jawnie okazywanej
nienawiści do Polski i Polaków.
Napiętą sytuację potwierdziła
mobilizacja żołnierzy rezerwy Rudni
ki i okolic. Po mobilizacji w Rudnikach
stacj onował pluton rezerwistów (około
sześćdziesięciu żołnierzy). Do tej
służby powołano również kilku
rudniczan (m in. Bolesława Nowaka,
Ludwika Wilka i Jana Rychła).
Zakwaterowano ich w remizie strażac
kiej. Żołnierze mieli dwa punkty
obserwacyjne. Jeden w piaskowni
między Rudnikami, a Jaworem, drugi
- na górce za cmentarzem.
Nie doczekali jednak rozpoczęcia
wojny w naszej miejscowości. Pod
koniec sierpnia dostali rozkaz przenie
sienia i odmaszerowali w kierunku
Wielunia. Kolejnym źródłem infor
macji było radio. Odbiornik radiowy
w Rudnikach był tylko jeden (u pana
Laskowskiego - rudnickiego apteka
rza). Wieczorem pan Laskowski
wystawiał radio na parapet od strony
ulicy częstochowskiej. Przychodziły
gromady ludzi. Słuchali w skupieniu
groźnych informacji i później długo
dyskutowali. Codziennie do samej
wojny przychodziło po kilkadziesiąt
osób. Ostatniego sierpnia od strony
Parzymiech przyjechał zwiad polski -

dwunastu żołnierzy.
Przywieźli ze sobą jedno działo.
Ustawili je w ogrodzie u p. Basińskiego
przy wylocie z Rudnik, drogi "praszkowskiej". Ludzie nie bardzo wierzyli,
że jedno działko może nas bronić, ale
wzbudziło dużą ciekawość, szczegól
nie u dzieci. Po ustawieniu i okopaniu
działa większość żołnierzy pojechała
zaminować most między Melankowem
a Porąbkami. Po wykonaniu zadania
wycofali się z Rudnik. Upewniło to
ludzi, że nasza miejscowość nie będzie
broniona. Ludzie byli z tego nawet
zadowoleni. Zdawali sobie sprawę,
szczególnie ci, którzy przeżyli I wojnę
światową i wojnę z Rosją, jakie ofiary
wśród ludności cywilnej pociąga za
sobą bitwa stoczona w pobliżu
miejscowości. W nocy z 31 sierpnia,
na 1 września przybył zwiad konny w
sile piętnastu kawalerzystów. Jak się
później okazało, mieli oni za zadanie
wysadzenie mostu, który dzień
wcześniej zaminowali ich poprzednicy.
Ludzie w napięciu oczekiwali na
dalszy przebieg wypadków. Skoro świt
okazało się, że wojna z Niemcami stała
się faktem. Najpierw pojawili się
uciekający w popłochu strażnicy
graniczni z Pieniek i Kordonu. Nie
zatrzymując się krzyknęli tylko, że
Niemcy idą. Za nimi pojawiła się
ludność cywilna. Kto miał rower
uciekał na rowerze, reszta pieszo.
Większość młodych mężczyzn z
Rudnik była przygotowana na taką
ewentualność i od razu dołączyła do
nich. Uciekający kierowali się na
Jaworzno, a dalej przeważnie na
Parzymiechy, Działoszyn, mniejsza

część na Częstochowę.
1 września, kilka minut przed
godziną piątą rozległ się wielki huk i
na horyzoncie od strony Praszki
ukazała się wielka, czarna chmura. Po
wsi lotem błyskawicy rozeszła się wieść
- gaz idzie. Kto żyw, oprócz malutkich
dzieci rzucił się do zaklejania papierem
okien i drzwi. Papier mieli przygoto
wany, bo wcześniej dużo mówiło się o
tym, że Niemcy użyją gazu, klajster
robili z mąki i wody. Po kilku chwilach
prawie wszystkie okna w Rudnikach
były zaklejone. Nie był to na szczęście
gaz. Żołnierze, którzy przybyli w nocy
wysadzili w powietrze most pod
Porąbkami. Po wykonaniu zadania
natychmiast wycofali się. Pędzili
galopem. Z drogi od Praszki skręcili obok P Waszczyńskiego w obecną
ulicę Dworską, przejechali strugę i
drogą "cieciułowską" pognali w
kierunku Jaworku. Drogi były wys
chnięte i twarde, dlatego tętent kopyt
był potężny, tumany kurzu na kilka
chwil spowiły całe Rudniki. Pogłębiło
to grozę oczekiwania na najgorsze.
Nadejście niemieckiego wojska zwias
tował trudny do określenia pogłos. Był
to natrastający szum, stukot, chrzęst,
warkot powodowany przes setki
samochodów, motocykli, czołgów i
ciągniętych armat. Nadciągali w
kierunku Rudnik z dwóch stron. Jedni
od Żytniowa przez pola i łąki w
kierunku wsi Jawor i dalej między
Jaworem a Rudnikami na Jaworzno.
Druga fala przez Rudniki od strony
Praszki głównądrogąteż na Jaworzno.
Między Żytniowem, Jaworem i Rudni
kami nie było żadnej drogi. Nie

przeszkadzało to Niemcom. Lato było
upalne, tak, że teren częściowo podmo
kły był całkowicie przejezdny. Drogę
zrobili sobie sami kołami samochodów,
dział, gąsiennicami czołgów. Jechali
na tyle szybko, na ile pozwalało podło
że, przez nikogo nie niepokojeni. Ta
część żołnierzy była dla rudniczan pra
wie niewidoczna. Częściwoo nazywa
no obecną ulicę Reymonta, ze wzglę
du na płynącą wzdłuż niej rzeczkę.
Co odważniejsi próbowali podglą
dać zza stodół, drzew, przez okienka
na strychach, ale niewiele widzieli.
Wojsko jadące przez centrum Rudnik
było widocznejak nadłoni. Ukradkiem,
ale cały czas byli obserwowani zza
pozaklejanych okien. Niemcy jechali
pewni swojej siły, przekonani, że
przynajmniej na razie nikt im nie
zagrozi. Nie rozpraszali się po wsi, me
zbaczali z przyjętej trasy, jak gdyby w
ogólne nie zainteresowani naszą miej
scowością. Jechali tak kilka dni, dniem
i nocą. Widząc tak ogromną liczbę
żołnierzy, masę samochodów, moto
cykli, czołgów i armat, ludzie wątpili
czy nasza armia zdoła ich pokonać.
Na niebie od strony Olesna zaczęły
ukazywać się lecące w kierunku War
szawy samoloty. Latały po 3, 6, 9, 18
sztuk. Po kilku godzinach wracały.
Tak wyglądały pierwsze dni wojny w
Rudnikach - jadące ciągle wojsko,
latające samoloty, a z drugiej strony
przerażeni, bezbronni ludzie schowani
w piwnicach, bojący się wychodzić
poza swoje gospodarstwo.
Justyna Ociepa

50 lat minęło
Wydarzeniem Kulturalnym (przed duże "K") był
występ zespołu "Śląsk" 13.01.1998r. w Kościele
Parafialnym w Rudnikach.
Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" założył
Stanisław Hadyna w 1953 roku. Przepiękne stroje
ludowe z okolic południowej Polski, melodie, pieśni
i tańce z tegoż rejonu oraz perfekcja wykonania - to
w wielkim skrócie "Śląsk".
W Rudnikach wystąpili z programem kolęd i
pastorałek. Był to koncert przeznaczony dla
wszystkich grup wiekowych, koncert uniwersalny i
ponadczasowy. Wspaniałe przeżycie, coś, co
pozostaje w pamięci na zawsze, prawdziwa "uczta
duchowa".
Osobowość dyrygenta oraz przedstawiony pro
gram sprawił, że wszyscy wyszli usatysfakcjonowani.

Refleksje pokoncertowe
"Choć byśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu PIĘKNA, nie znajdziemy go
nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie
R. Emerson

Po wspaniałym koncercie "Śląska" nasuwa się
trochę smutnych refleksji.
Dlaczego na tak piękny koncert, we wspaniałym
wykonaniu przyszło tylko 13 0 osób? Jest to zaledwie
1% społeczności naszej gminy. Czy tylko tylu
zainteresowanych jest prawdziwą kulturą?
Trudno się dziwić, że dzieci i młodzież me
interesuje tego rodzaju muzyka. Przecież jeżeli w
domu, czy w szkole nikt nie zaszczepi im poczucia
piękna - to nie można się dziwić, że wybiorą tylko to,
co "modne". I nawet nie są
świadomi, co tracą. Szukają
mocnych wrażeń w "decy
belach", alkoholu, narkotykach,
nie wiedząc, ile radości i przeżyć
może dać "PIĘKNO". Tylko
trzeba je umieć dostrzec. Może
zamiast kupować nowy "ciuch",
kosmetyk czy coś innego, trzeba
było kupić sobie i dziecku bilet na
koncert. Prawdą nie był taki tam,
ale coś, co zdobywa się łatwo, nie
daje poczucia satysfakcji. Nie
wszystko da się przeliczyć na
wartości materialne To, co przeży
jemy, zostaje w nas.
M.L.

W roku ubiegłym 10 par małżeńskich z naszej
gminy obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego.
W 1997 roku przekazano wnioski o nadanie
odznaczeń "za długoletnie pożycie małżeńskie" do
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Do chwili obecnej odznaczeń nie otrzymano, dlatego
nie odbyła się corocznie organizowaną uroczystość
wręczenia odznaczeń.
Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i następ
nych jubileuszy.

Poniżej przedstawiamy wykaz par
małżeńskich, które w 1947 roku zawarły
związki małżeńskie w USC Rudniki
1. Małolepszy Ludwik i Zofia
Cieciułów 42
Julianpol 39
2. Belka Antoni i Anna
Borek la
3. Kokot Piotr i Helena
4. Kotarski Edward i Henryka
Julianpol 75
Mostki 10
5. Łyczko Stanisław i Cecylia
Żytniów 247
6. Napieraj Tomasz i Janina
Julianpol 64
7. Pieniążek Ignacy i Marianna
Cieciułów 45
8. Surowy Franciszek i Irena
Cieciułów 5a
8. Wurszt Piotr i Janina
10. Walaszczyński Czesław i Zofia Stary Bugaj 27

Sprostowanie
W numerze 5/97 Biuletynu Informacyjnego w
artykule "Interpretacje muzyczne" podaliśmy błędnie
skład kwartetu wokalnego ze Szkoły Podstawowej
w Rudnikach.
Podane nazwisko winno brzmieć Kamińska
Aleksandra, a nie jak podano Konieczna.

MESTRU

O N IEĆ

Przepraszamy.

Zakończył się I semestr roku szkolnego 1997/1998
Z przyjemnościąprzedstawiamy listę najlepszych uczniów Szkoły' Podstawowej w Rudnikach
Klasa I - Anna Bienias, Aleksandra Bejm, Dominika Stasiak
Klasa II - Kamil Morawiak, Jarosław Kościelny, Piotr Pągowski, Jakub Kałwak
Klasa Ilia - Kinga Sieradzką Błażej Bejm, Magdalena Kalemba, Natalia Rychel, Małgorzata Wąsińska
Klasa Illb - Bożena Kasprzyczak, Michał Gładszy, Anna Grzelak
Klasa IVa - Katarzyna Jura, Jacek Niedrygoś, Michalina Pawelec, Justyna Szarek
Klasa IVb - Kamil Waszczyński, Zuzanna Włodarczyk, Katarzyna Wilk, Maciej Panek
Klasa Va - Magdalena Szczęsna, Lidia Jurą Katarzyna Szarek, Jagoda Pecela
Klasa Vb - Dana Paruch, Martyna Wójcik, Katarzyna Korpowska, Remigiusz Debudaj
Klasa VIa - Izabela Biedką Ewa Kostrzewska, Dagmara Cichoń, Żaneta Włoka
Klasa VIb - Szymon Antosik, Szymon Pawelec, Magdalena Pinkos, Piotr Pawlaczyk

Klasa VIIa - Maciej Łęgosz
Klasa VIIb - Magdalena Włodarczyk, Anna Pyziak
Klasa VIIIa - Aleksandra Sówka, Katarzyna Świtała
Klasa VIIIb - Radosław Prętczyński, Dominik Dudą Martyna Klimas, Maciej Pyziak

Wymienionym uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.
Uczniowie naszej szkoły odnieśli w minionym semestrze wiele sukcesów. Między innymi uczennica klasy
VIII, Martyna Klimas z powodzeniem reprezentowała rejon oleski w Wojewódzkim Finale Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Sejmiku Samorządowym. Do drugiego etapu konkursów
przedmiotowych zakwalifikowali się:
- biologia - Kamil Pecela, Maciej Pyziak
- chemia - Katarzyna Kubat, Bogusława Polak, Magdalena Wójcik
- język polski - Martyna Klimas
***

W Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostwach Województwa uczniowie SP Rudniki zajęli IV miejsce,
co biorąc pod uwagę, że w naszym województwie jest kilkaset szkół, w tym wiele o profilu sportowym, jest
ogromnym sukcesem.

***

Na wyróżnienie zasługują Michał Kałwak i Ewelina Kubacka, którzy indywidualnie zajęli II miejsce
w województwie.

Prezentujemy jeden z nadesłanych nam wierszy
Pana Wiesława Janusza Mikulskiego z Ostrołęki.

Pan Wiesław Mikulski urodził się 12 lipca 1959
roku w Ostrołęce. Ukończył Akademię Teologii
Katolickiej w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Jest
żonaty ( żona Janina-Żaneta). Debiutował w 1992
roku na łamach "Zielonego Sztandaru". Ma już w
swoim dorobku twórczym ponad 1.000 publikacji
krajowych i zagranicznych.
Mamy nadzieję, że prezentowane wiersze będą się
podobały. Następne ukazywać się będą sukcesywnie.

szczęście niewinne
białe jak śnieg
prószy
lepimy śnieżki
rzucamy śnieżki
wśród głuszy
szczęście niewinne
białe jak śnieg
w śniegu grzężniemy
idziemy naprzód
białym gościńcem
po brzuchu Ziemi...
Wiesław Janusz Mikulski

MTTZYK A JAZZOWA W RtTDNIKACH
Imprezą o bogatej tradycji i coraz wyższych notowaniach stały się Spotkania
Muzyków Jazzowych. Po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i
Rekreacji w Rudnikach spotkali się muzycy jazzowi z województwa
częstochowskiego i nie tylko. Impreza nabrała znaczenia wykraczającego poza
województwo. Przyjechali wykonawcy z Mikołowa (woj. katowickie) oraz
Wielunia (woj. sieradzkie). W sumie wystąpiło 15 zespołów. Po przeglądzie
konkursowym, który trwał prawie do północy, konsultanci artystyczni pod
przewodnictwem Ryszard Strojca - muzyka z WOK Częstochowa, przyznali
az siedem wyróżnień zespołowych i dwa indywidualne za przygotowanie
interesującej i wartościowej prezentacji muzycznej

PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Komisji oceniającej VI Spotkania
Muzyków Jazzowych woj. częstochowskiego Rudniki '97
w dniu 13 grudnia 1997r.
Konsultanci artystyczni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryszard Strój ec
Edward Wcisło
Tadeusz Piersiak
Małgorzata Knot
Marcin Adamus
Grzegorz Skuza

W imprezie wzięło udział 15 wykonawców. Komisja postanowiła przyznać
wyróżnienia w postaci kwot pieniężnych za przygotowanie interesującej i
wartościowej prezentacji muzycznej:
100 zł.
Złochowice
1. Big Band
100 zł
Przystajń
2. Big Band
200 zł.
Krzepice
3. Big Band
Żytniów 100 zł. (nagroda od OSP Rudniki)
4. Młodz. Orkiestra Dęta
300 zł.
Konopiska
5. Super Trio i...
500 zł.
Częstochowa
6. Septet
500 zł.
WSP Częstochowa
7. Potrzeba chwili
500 zł.
WDK Wieluń
8. Old Traditional Band

Otrzymali je: "Big Bandy" z Krzepic, Złochowic i Przystajń,. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Żytniowa, "Old Traditional Band" z Wielunia - grający jazz
nowoorleański, "Super Trio i... "z Konopisk, "EneverDayQuintet"zCzęstochowy
oraz zespół "Potrzeba chwili" z WSP Częstochowa. Najlepszym instrumentali
stą został basista Tomasz Kiepura ze Złochowic. Nagrodę indywidualną
otrzymała również rudniczanka- młoda wokalistkaZuzanna Panek. Stwierdzono
fakt bardzo dużego zainteresowania spotkaniami tak zespołów jak i publiczności.
Impreza przerosła oczekiwania jej pomysłodawców.
Grudniowe spotkania uświetnił występ Dionizego Bryłki, który na swej
"kosmicznej" aparaturze wyczarowywał piękną muzykę oraz efekty świetlne.
Gościnnie wystąpił również profesjonalny zespół z Rybnika "South Silesian
Brass Band" grający jazz tradycyjny.

Nagroda indywidualna dla:

1. Tomasza Kiepury
2. Zuzanny Panek

Złochowice
Rudniki

200 zł.
100 zł.

Wszystkim sponsorom organizatorzy składają serdeczne

podziękowania. Byli nimi:
- Firma Instalacji Sanitarnych "Polan" sp. z o.o. Praszka
- ZHU "INSTAL" - Praszka, ul. Rolnicza 1
- Firma "SZANSA" - Marian Korpowski Rudniki
- "KASPAL - MET" sp. z o.o. Praszka
- PPUH "KAMPA" sp. z o.o. Praszka
- Zakład Legalizacji Butli Gazowych i Zbiorników LPG "KOLBUT" Praszka
- Zakład Robót Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Drogowych - Bernard
Rogacki Wieluń
- Firma "INWEST - SERWIS" K. Kubacki i Z. Podyma - Wieluń
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AT0MIX" Czesław Kubacki - Szarki
- PPHU "CEGIEŁKA" Stanisław Dygudaj - Faustianka
- Młyn Handlowo-Usługowy Grażyna i Stefan Kurczakowscy - Dalachów
- Piekarnia Ireneusz Grądys - Dalachów
- "POL-MOT" Praszka S A.
- Mariusz Wójcik - Rudniki
- Firma ABT - Częstochowa
- OSP - Rudniki
- "KRAMAD - KOLOR" Wojciech Madejski Rudniki
- Robert Bukalski - Żytniów
- Młyn Usługowo-Handlowy Anna i January Majda - Rudniki
- OSM Krzepice
- Jadwiga Marchewka - Kwiaciarnia Rudniki
- Marian Sieradzki - Mikołów
- Edward Gładysz - Bobrowa
Środki finansowe uzyskane dzięki sponsorom pozwoliły na zwiększenie
puli nagród dla wykonawców i uświetnienie ram organizacyjnych imprezy.

Konsultanci artystyczni w radością stwierdzają fakt dużego zainteresowania
Spotkaniami, tak zespołów jak i publiczności. Zauważają również znaczny
wzrost poziomu wykonawczego. Mając na uwadze miejsce, w którym Spotkania
się odbywają, podkreślają sens kulturotwórczy.
Konsultanci artystyczni wyrażają radość widząc, że w przeszłości nagrody
indywidualne dla Edyty Szewczyk i Michała Walczaka procentują stałym
rozwojem tych artystów. Życzymy Organizatorom, aby mogli kontynuować tą
imprezę.

Sprostowanie
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego nr 5/29 z grudnia 1997
roku opublikowaliśmy "Regulamin utrzymania czystości, porządku i estetyki na
terenie Gminy Rudniki"-załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/166/
97 z dnia 18 listopada 1997 roku.
W tekście są dwa błędy:
- w rozdz. III pkt. 1 ppkt. 3 winno być "110 litrów kwartalnie" (podano 110
litrów miesięcznie)
- w rozdz. III pkt. 2 ppkt. 5 ma treść:
5/ do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać odpadów pochodzących
z produkcji zwierzęcej, tj. gnojówki i gnojownicy oraz instalacji burzowej.

Za błędy przepraszamy.
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