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Wydanie tego numeru jest w całości sponsorowane przez pana Antoniego Polaka,
szefa Firmy “POLAN” w Praszce - wykonawcy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
w miejscowości Rudniki.
Zarząd Gminy składa serdeczne podziękowanie za sfinansowanie tego wydania.

Krótka charakterustuka Firmu
"POLAN"
Firma Instalacji Sanitarnej "POLAN" Praszka, ul. Chłopska 14, jest firmą
prywatną, a właścicielem jest pan Antoni Polak zamieszkały w Praszce, ul.
Chłopska 14.
Działalność gospodarczą rozpoczęła na bazie Zakładu Instalatorstwa

IV biuletynie m. in.: O firmie Polan
prawie wszystko * Co postanowili radni *
SKT wydał książkę telefoniczną * Jak
głosowaliśmy w I turze * Kolejki będą
(chyba) krótsze * Bezrobocie w naszej
gminie* Ekologiczne inwestycje * Cmen
tarz parafialny * GOK informuje i zaprasza
* 10 - te urodziny *
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Z obrad samorządu
Od ostatniego wydania "Biuletynu Informacyjnego" do chwili obecnej odbyły

się dwie sesje Rady Gminy w Rudnikach.
W XIII sesji rady, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 1995 roku, uczestniczyło
17 radnych. Radni wysłuchali informacji:

- pełnomocnika wójta d/s oświaty o stanie zaawansowania prac w zakresie

Sanitarnego i Ogrzewania- Antoni Polak od 23 września 1985 roku. Wykonuje
roboty na terenie Gminy Praszka i gmin ościennych.
Po przekształceniu Zakładu w Firmę, głównym wykonawstwem są:
- wodociągi i kanalizacje
- roboty drogowe i inżynieryjne
- transport materiałów budowlanych
- budowa wysypisk śmieci i zbiorników wodnych
Pierwszy kontakt z firmą
na terenie Gminy Rudniki
•nastąpił przy wykonywaniu
wodociągu w miejscowości
Jaworek, następnie wykonano
wodociągi w miejscowościach
Bugaj, Pąrąbki, Chwiły, Łazy.
Obccnic.firma wykonuje j
kanalizację sanitarną oraz
deszczową w miejscowości 1
Rudniki.
Posiada i wykorzystuje i
specjalistyczny sprzęt, ma- j
teriały, nowe technologie !

robót pozwalające wyko- i
nywać kolektor w trudnych
warunkach terenowych.
Sprzęt - różnego rodzaju
koparki, pompy, zestawy
igłofiltrowe.
Materiały - rury PCV,
prefabrykaty betonowe takie
jak: gotowe studnie z dnem i

przejęcia oświaty przez gminę z dniem 1 stycznia 1996 roku

- o pracach Sejmiku Samorządowego Województwa Częstochowskiego,

którą przedstawił delegat do sejmiku radny Gładysz
- o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 1995 roku
Oprócz uchwał o charakterze proceduralnym, rada podjęła także uchwałę w

sprawie ustalenia ceny 1 q żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku

rolnego na II półrocze br. Radnijednogłośnie postanowili pozostawić dotychczas

obowiązującą cenę, tj. 18,92 zł. za 1 q żyta.
Kolejna, XIV sesja rady odbyła się w dniu 22 września br. Uczestniczyło w

niej 17 radnych. W sesji wziął udział również mgr inż. Leszek Pianka,
przedstawiciel firmy DOM-Q-EL, dystrybutora oczyszczalni ścieków typu

SOTRALENTZ na teren województwa częstochowskiego, który zapoznał
radnych z konstrukcją oraz zasadą działania przydomowych, bezobsługowych

oczyszczalni ścieków. Udzielił także odpowiedzi na wiele pytań związanych z

funkcjonowaniem, prawidłowym utrzymaniemi kosztem budowy oczyszczalni.

Radni dokonali zmian w budżecie gminy na 1995 rok, powołali składy

osobowe obwodowych komisji wyborczych do wyboru Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokonując zmianwbudżeciegminyradawydzieliłaśrodki, które przeznaczone

będą na wynagrodzenie dla nauczyciela języka niemieckiego, zatrudnionego w
szkole Podstawowej w Rudnikach i Jaworznie. Od 1 października lekcje
niemieckiego prowadzone są bezpłatnie jako przedmiot nadobowiązkowy.

Bez uwag przyjęto sprawozdanie Gminnej Komisji d/s Przeciwdziałania
Alkoholizmowi z działalności za 1994 rok, które przedstawiła Danuta Zając -

ciąg dalszy na stronie 6

przewodnicząca komisji.

Bezrobocie

Narodowe
Święto

Jeszcze nie tak dawno to pracodawca
szukał pracownika, w chwili obecnej
to pracownikszuka pracy, aznalezienie
jej nie jest wcale łatwe, o czym
przekonali się także mieszkańcy naszej
gminy.
Bezrobocie to jednio z wielu negaty
wnych zjawisk społecznych, jakie
towarzyszą przemianom politycznym
i gospodarczym w naszym kraju.
Początkowo zjawisko to było baga
telizowane, liczyliśmy na szybkie
wychodzenie z kryzysu, szybki rozwój
gospodarczy. Niestety, prawa ekono
mii okazały się bezlitosne. Na ponad 9
tysięcy mieszkańców gminy, na dzień
30 września 1995 roku, mamy 581
bezrobotnych, zarejestrowanych w
Rejonowym Urzędzie Pracy w Oleśnie.
W roku 1994 mieliśmy 559 bezrobot
nych, w 1993 - 661 bezrobotnych.
Liczba bezrobotnych jest mniej więcej
stała, ale jest to niestety znaczna liczba.
Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia
stało się więc ważnym problemem,
gdyż wiele osób, a nawet całe rodziny,
zostały pozbawione środków do życia.
Zmiana ustawy o zatrudnieniu i
bezrobociu w ustawę o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu włączyła
organy samorządowe do walki z
bezrobociem. W ramach współpracy z
Rejonowym Urzędem Pracy w Oleśnie,
w celu łagodzenia skutków bezrobocia,
organizowane są prace interwencyjne
i roboty publiczne.
Prace interwencyjne można orga
nizować, jeżeli są gospodarczo i spo
łecznie użyteczne i mogą być organi
zowane nie tylko przez gminę, ale także
przez inne zakłady pracy, bez względu
na formę własności. Czas trwania prac
interwencyjnych wynosi 6 miesięcy.
Roboty publiczne organizowane są
tylko przez gminę w ramach realizo
wanych inwestycji infrastrukturalych,
np. z zakresu drogownictwa. Okres
zatrudnienia przy robotach publicz
nych nie jest ograniczony, można go
dostosować do czasu prowadzenia robót.

Dnia 11 listopada br. z okazji
Narodowego ŚwiętaNiepodległości
we wszystkich szkołach odbyły się
apele okolicznościowe.
Uroczystym momentem było
złożenie wieńców i zapalenie zniczy
przez delegację społeczeństwa
gminy oraz przez delegację kom
batantów pod Pomnikiem ku Czci
Poległych i Pomordowanych za
Wiarę i Ojczyznę w Rudnikach oraz
Żytniowie.
Honorową wartę pełniła młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Rud
nikach.

Krótsze kolejki
Po długich staraniach udało się
wreszcie zrealizować postulat o
zatrudnieniu drugiego stomatologa w
Ośrodku Zdrowia w Rudnikach.
Obecnie gabinet stomatologiczny jest
czynny od godz. 7.00 do 19.30.
Lekarz stomatolog Katarzyna
Cukier przyjmuje pacjentów z nastę
pujących miejscowości: Bobrowa,
Brzeziny Cieciułowskie, Bugaj, Chwiły,
Cieciułów, Stańki, Stawki Cieciułowskie,
Stawki Żytniowskie, Jaworzno, Julianpol w godzinach:
13.30- 19.30 poniedziałek
13.30 -19.30 wtorek
13.30 - 19.30 czwartek
7.30 - 13.30 środa
7.30 - 13.30 piątek
Lekarz stomatolog Małgorzata
Biedka - pozostałe miejscowości gmi

ny oprócz Żytniowa i Jelonek, których
mieszkańcy są obsługiwani przez
Ośrodek w Sternalicach w godzinach:
7.30 - 13.30 poniedziałek
7.30 - 13.30 wtorek
7.30 - 13.30 czwartek
13.30 - 19.30 środa
13.30 - 19.30 piątek
Gmina przeprowadziła gruntowny
remont w budynku po byłej aptece
przy ul. Częstochowskiej i przydzieliła
mieszkanie na piętrze nowej pani
stomatolog.
Samorząd nasz nie po raz pierwszy
pomaga służbie zdrowia. 27.10.1995
r. Zarząd Gminy na swym posiedzeniu
zdecydował o udzieleniu pomocy
finansowej dla Ośrodka Zdrowia w
Rudnikach na zakup grzejników, gdyż
dotychczasowe zupełnie się zużyły.

W roku bieżącym wramach organizo
wanych przez gminę pracach interwencyjnych zatrudnionych było 16
bezrobotnych. Osoby te pracowały w
Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku
Kultury i przedszkolach. Na nieco
większą skalę organizowane są roboty
publiczne. Zarząd Gminy podpisał z
Rejonowym Urzędem Pracy w Oleśnie
cztery umowy na organizację robót
publicznych, dając zatrudnienie 60
osobom. Bezrobotni pracowali przy
inwestycjach wykonując roboty
pomocnicze, remontowali drogi,
budowali (układali) chodniki lub
pracowali przy porządkowaniu terenu.
Oprócz dobrych fachowców i robot
ników, którzy skorzystali z tej formy
zatrudnienia, byli również inni, z
których wielu musiało być zwolnio
nych przed czasem. Byli i tacy, którzy
po otrzymaniu pierwszej pensji nie
przyszli już do pracy.
Prace interwencyjne i roboty
publiczne, mimo, że dają zatrudnienie
bezrobotnym, są tylko działaniami
zastępczymi, gdyż osoby te zatrud
nione są na krótki okres czasu i mają
niewielką szansę na podjęcie pracy
stałej.
Najważniejszym zadaniem w walce
zbezrobociemjest rozwój gospodarczy
naszej gminy. Tylko aktywność
gospodarcza, tworzenie nowych
przedsiębiorstw, rozwijanie produkcji
i usług, może stworzyć nowe miejsca
pracy i dać zatrudnienie bezrobotnym.
Ilość podmiotów gospodarczych w
naszej gminie wzrasta. Na dzień 30
września br. mamy zarejestrowane 233
podmioty. Wiadomo, że nie każda
zarejestrowana działalność gospo
darcza oznacza "wielką firmę", wiele
jest małych, często jednoosobowych,
wiele upada, alepowstająnowe. Dzięki
takiej tylko aktywności mamy szansę
na wyjście z kryzysu i zmniejszenie
bezrobocia.
E.B.

Wyniki głosowania w gminie Rudniki -1 tura
Liczba
głosujących

Frekwencja
%

Głosów
ważnych

Ogółem

Bubel
Leszek

Gronkiewicz Waltz Hanna

Korwin Mikke
Janusz

Kozluk
Tadeusz

Kuroń
Jacek

Kwaśniewski
Aleksander

2

50

48

11

250

2115

Olszewski
Jan

Lepper
Andrzej

120- g 190

Pawlak
Waldemar

Pietrzak
Jan

Piołrcwicz
Kazimierz

Wałęsa
Lech

Zieliński
Tadeusz

388

40

4

724

164

6511

4225

64,89

4106

0,05%

1,22%

1,17%

0,27%

6,09%

51,51%

2,92%

4,63%

9,45%

0,97%

0,10%

17,63%

3,99%

Obwód
nr 1
Cieciułów

1146
upraw
672

58,64

650

0

11

3

1

33

315

39

19

78

7

0

130

14

Obwód
nr 2
Żytniów

1195
upraw
760

63,60

735

0

9

5

2

27

404

17

30

66

7

0

134

34

Obwód
nr 3
Rudniki

1509
upraw
« 992

65,74

971

0

8

13

1

69

500

25

56

82

9

2

162

44

Obwód
nr 4
Dalachów

1179
upraw
817

69,30

786

2

7

17

5

77

335

21

53

53

6

2

169

' Sr-

Obwód
nr 5
Jaworzno

1482
upraw
984

66,40

964

0

15

10

2

44

561

32

109

11

0

129

33
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Cmentarz Parafialny
Cmentarz Parafialny to teren
wydzielony do grzebania zmarłych.
Cmentarzyska sięgają w najdaw
niejsze dzieje ludzkości. W staro-

żytności chrześcijańskiej ciała zmar
łych składano w drążonych pod ziemią
korytarzach, zwanych katakumbami.
Stosowano także przejęty od Rzymian
zwyczaj chowania pod powierzchnią
ziemi w sarkofagach lub w tzw.
martyronach, czyli specjalnie w tym
celu budowanych kaplicach. W
średniowieczu przyjął się zwyczaj
zakładania cmentarzy wokół koś
ciołów, a ciała znaczniejszych osób
składano często w podziemiach
kościelnych, zwanych kryptami.
Taka praktyka istniała również w
Parafii Rudniki, gdzie od niepa
miętnych czasów chowano zmarłych
na terenie poświęconym, przyle
gającym do kościoła. Nie zachowały
się przekazy o chowaniu zmarłych
wokół pierwszego kościoła. Nato
miast z dokumentów archiwalnych
dowiadujemy się, iż w krypcie
drugiego kościoła był "grób pod
podłogą wymurowany na jedną
trumnę", w której znajdował się
zmarły w 1773 roku Andrzej Mas
łowski, brat Hipolita Masłowskiego,
dziedzica Rudnik, organizatora
budowy trzeciego kościoła. Na
cmentarzu przykościelnym chowano
mniej znacznych parafian. Przenosząc
ich kości na nowy cmentarz przy
kościele z 1830 roku okazało się, że
znaleziono 5 głów i 12 piszczeli, przy
czym ostatni pochówek miał miejsce
25.IV.1820 r.
Cmentarz przy nowym (obecnym)
kościele był "ogrodzony sztachetami
na podmurowaniu z słupami muro
wanymi, w których znajdująsię wrota
i 3 furtki, zawiasami i klamkami
zaopatrzone."
Zresztą do dziś ogrodzony teren
przykościelny, po którym chodzimy
w Procesji, nazywamy cmentarzem.
Do dzisiaj też starsi parafianie pa
miętają kaplicę na cmentarzu grze
balnym rozebraną w 1942 r. przez

Niemców. Trzeba wiedzieć, że stała
ona na drugim cmentarzu zbudo
wanym blisko kościoła.
Otóż w 1834 r. dziedzic Hipolit
Masłowski prosił admi
nistratora generalnego die
cezji kujawsko-kaliskiej,
aby "dla większej wygody
parafian i pomnożenia
Chwały Boga" mógł rozeb
rać stary, bezużyteczny koś
ciół i z tego drzewa wysta
wić kaplicę na cmentarzu
grzebalnym przy nowo
wybudowanym kościele.
Administratorprzychylił się
do w/w prośby pismem z
dnia 4.VII. 1834 r. zastrze
gając, aby "dla uczczenia
pamiątki zmarłych, których
ciała tam spoczywają"
cmentarz drugi został ogro
dzony, a budowa kaplicy
nie naruszyła grobów. Kap
licę miał poświęcić dziekan,
a drzewo niezdatne do
budowy miało być oddane
miejscowemu proboszczo
wi do spalenia, jako poświęcownc.
Minął rok i dnia 9.VIII.1835 r.
wybudowaną kaplicę uroczyście
poświęcił Ks. Dziekan S. Wyrzy
kowski przy współudziale 16 kap
łanów, w tym 00. Reformatów z
Wielunia.
W dokumencie wizytacyjnym z
17.1.1836 r. czytamy: "Cmentarz
drugi, blisko kościoła cały kamieniem
na mech kładzonym jest ogrodzony,
wrotami potrzebnemi opatrzony w
dobrym stanie się znajduje - wktórego
środku jest wstawiona Kaplica
Drewniana na podmurowaniu, gon
tami pokryta podłogą i pokładem
opatrzona mająca wsobiejeden ołtarz
do odprawienia Nabożeństwa za
Zmarłych Parafian służący."
Z przedstawionego materiału
wynika, iż przy obecnym kościele
parafialnym były i zachowały się do
dziś dwa cmentarze grzebalne.
W XVIII - XIX w. ze względów
sanitarnych i ekonomicznych likwi
dowano z zarządzenia caratu cmen
tarze przykościelne i zakładano
cmentarze na wydzielonych, ogro
dzonych terenach podmiejskich.
Na ten czas przypada zapewne
organizacja obecnego rudnickiego
cmentarza, tzn. wydzielenie i ogro
dzenie terenu, który jako poświęcony
miał służyć grzebaniu zmarłych.
Powyższe prace musiały być
ukończone z początkiem 1852 roku,
skoro wtedy Henryk Miączyński,
Sędzia Pokoju Okręgu Wieluńskiego
prosi Konsystorz Foralny Piotrkowski
o pozwolenie poświęcenia nowego
cmentarza grzebalnego "zprzyczyny,
że stary cmentarz będący blisko wsi
nie mógł służyć dalej na grzebanie
ciał zmarłych parafian, a władze
policyjne o to usilnie nalegają".
Pozwolenie takie otrzymał dnia
11 .III. 1852 r. i cmentarz poświęcono.
Służy nam do dzisiaj.

Do najstarszych grobów znaj
dujących się na miejscowym cmen
tarzu należy zaliczyć:
1. Grób rodziny Miączyńskich,
ostatnich dziedziców Rudnik nie
opisany.
2. Grób rodziny Bimbaumów, w
którym zostali pochowani Piotr
Bimbaum lat 63 - zm. 26 maja 1881
r., Jadwiga z Koteckich Bimbaum lat
85, zm. 29.XIII.1906 r.
3. Grób z następującym napisem:
"Tu spoczywają zwłoki śp. Karola
Bimbauma. Przeżył lat 35, zmarł dnia
14 maja 1899 r. wraz z synem
Zdzisiem i bracińcem Tadziem. Prosi
o westchnienie do Boga."
4. Grób z 1900 r. kryjący w sobie
czworo zmarłych dzieci, które według
przekazu ludzkiego zatruły się
grzybami. Byli to: TadeuszBolesław,
Jan Ambroży, Jadwiga oraz Maria
Stefania Bimbaumowie.

Wymownym jest sam pomnik,
który ukazuje krzyż Chrystusa, a pod
nim figurka pełnego smutku anioła.
Pod imionami zaś zmarłych dzieci
napis: "Najukochańszym dzieciom w
dowód pamięci składamy, stroskani
rodzice Edward i Zuzanna Birnbaumowie."
5. Grób Rozali z Jakubowskich
Skurzelskiej zm. dn . 30.1.1885 r.
Krzyż z kutego żelaza, dzieło sztuki
kowalskiej.
6. Również stary grób z opisem:
"Tu spoczywają zwłoki małżonków
Selwestra i Karoliny Strzelczak.

Proszą o westchnienie do Boga."
Krzyż z kutego żelaza.
Groby, których nie sposób ominąć:
1. Grób Nieznanego Żołnierza chociaż powojenny, to jednak zasłu
guje na pamięć. Z początku (1945 r.)
był to niewielki kopiec, usypany z
ziemi, przy którym rokrocznie
odbywały się w Dzień Zaduszny
spotkania modlitewno - patriotyczne.
Był to grób ściśle symboliczny . W
1947 r. zostały sprowadzone prochy
pomordowanych z Oświęcimia i
Majdanka, które miały być złożone w
ziemi. Po modlitwach w kościele
(2.XI.947 r.) ruszyła procesja na
miejscowy cmentarz. Umęzprochami
niósł w asyście straży pożarnej
nauczyciel szkolny p. Frankiewicz,
były więzień obozu w Oświęcimiu.
Przy grobie odbyła się stosowna
akademia. Były salwy honorowe i
je. Wieńce składali koleino:

StrażPożama, wojsko, P.R. W., dzieci
szkolne, Krucjata Eucharystyczna, p.
Gadomski - kierownik szkoły.
W następnym roku już był tu
nagrobek, a z czasem stanął obecny
pomnik.
2. Grób wieloletniego Proboszcza
Rudnik z opisem: "Tu spoczywają
prochy Ks. Juliana Kowalskiego,
który przez 81 lat swojego ziemskiego
żywota nie wykorzystał całkiem
Miłosierdzia Bożego, dlatego prosi
gorąco przechodniów o modlitwę za
swą biedną duszę."

Ekologiczne inwestycje
Powoli zbliżamy się do zakończenia

kanału sanitarnego Firmie "POLAN"

posesji, do których wykonano przy

I- 17.X.br„ II-27.X.1995 r.

budowy oczyszczalni ścieków w

w Praszce. Należy tu podkreślić, że

łącza, wpłacili 15.000 zł. tj. po 2.500

Przystąpiły do niego 3 firmy:

Rudnikach.

Wojewódzki Funduszjuż po raz drugi

zł. zarówno dla mieszkańców jak i

Jeszcze do niedawna gminie brako

udzielił nam finasowego wsparcia.

budżetu było to znaczne obciążenie, a

wało środkówfmansowychna płacenie

Wcześniejszy kredyt był przeznaczony

wynikało z faktu, iż trzeba było

wykonawcy należności. Z tego właśnie

na budowę wysypiska odpadów

wykonać 1020 mb sieci śr. 90 dla

powodu opóźniała się nieco dostawa

komunalnych i także skorzystaliśmy z

tylko sześciu gospodarstw. Długość

kosztownych urządzeń technolo

częściowego umorzenia.

6 przyłączy wyniosła aż 1050 mb.

gicznych. Zarząd Gminy złożył

Nieprzerwanie trwają prace zwią

Prace wykonała grupa wodo

wniosek o udzielenie pożyczki do

zane z budową sieci kanalizacji

ciągowa przy Urzędzie Gminy

Narodowego Funduszu Ochrony

sanitarnej i równocześnie burzowej w

- Kluczborskie Przedsiębiorstwo
Budowlane w Kluczborku

- PPUH "ESBUD" S.C. w Wie
luniu, ul. Traugutta 31
- Przedsiębiorstwo Budowlano-

Montażowe Kazimierz Zieliński w
Kępnie, ul. Armii Krajowej 11

Przetarg wygrała firma z Klucz

Rudniki systemem gos

borka - cena ofertowa 55.700 zł. z

podarczym.

terminem wykonania do 20.12.1995

Na doprowadzenie

roku. Przekazanie placu budowy

wody bieżącej oczekują

odbyło się 14 listopada, a prace

też mieszkańcy przy

budowlane firma rozpoczęła 17

siółka Banasiówka oraz

listopada br.

Wytoka. Podpisali oni

7 listopada br. odbył się przetarg na

umowę z Zarządem

wykonanie dokumentacji technicznej

Gminy, w której zobo

na rozbudowę Szkoły Podstawowej

wiązują się do wpłace

wCieciułowie oraz adaptacji budynku

nia kwoty po 2.000 zł.

OSP w Bobrowie na cele szkoły i

tytułem doprowadzenia

oddziału przedszkolnego. Do prze

wody do ich posesji. O

targu dotyczącego szkoły w Cieciu-

ile wywiążą się z pod

łowie przystąpiły 3 firmy, dla

jętych zobowiązań, w

Bobrowy - 4 firmy. Komisja prze

roku następnym wy

targowa do wykonania koncepcji

budujemy kolejny od

rozbudowy szkoły w Cieciułowie

cinek wodociągu.

wybrała Firmę Budowlaną "PLAN-

Od 1 stycznia 1996

CON" w Częstochowie, ul. Bełcha-

roku Gmina przejmie także w użyt

towska 10A, cena oferty 9.600 zł. +

Środowiska w Warszawie. Procedury

Rudnikach. Wykonawca Firma "PO

kowanie wodociąg w Żytniowie oraz

podatek VAT. Termin wykonania do

realizacyjne trwąjątamjednak bardzo

LAN" zPraszki wykorzystuje sprzyja

Jelonkach.

30 grudnia br.

długo i w tej trudnej sytuacji finansowej

jącą aurę, gdyż zakres robót planowa

Cena wody będzie ustalona przez

poczyniliśmy starania o uzyskanie

nych na ten rok jest jeszcze znaczny.

Radę Gminy, a nie przez Między

Bobrowie na potrzeby szkoły wykona

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu

Do tej pory wykonano około 2,5 km

narodowy Związek d.s Eksploatacji

FirmaProjektowo-Budowlana Tade

kolektora i około 50 przyłączy

Wodociągów w Częstochowie.

usz Korzekwa w Częstochowie, ul.

Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Wojewódzki Fundusz dysponuje

przykanalikowych.

Projekt adaptacji budynku OSP w

W ostatnim czasie przeprowadzono

Sieradzka - cena oferty 4.600 zł. +

wciąż jeszcze niezbyt wielkimi

Wiemy, że przy takich inwestycjach,

przetarg na wykonawstwo I etapu

podatek VAT. Termin realizacji
projektu do 20.12.1995 roku.

środkami, lecz w naszym przypadku

mieszkańców spotyka wiele uciążli

rozbudowy Szkoły Podstawowej w

Zarząd i Rada Nadzorcza wykazała

wości, a szczególnie zniszczone drogi.

Dalachowie. Przetarg odbył się w
dwóch etapach:

maksimum dobrej woli i przyznała

Zdarzająsię także sytuacje konfliktowe

Gminie 645.000 zł. pożyczki w prawie

między wykonawcą a

ekspresowym tempie.

właścicielem działki.

Trzeba powiedzieć także, że pożycz-

Dla naszej wspólnej

kajest udzielona na bardzo korzystnych

sprawy prosimy miesz

warunkach; 0,4% stopy kredytu

kańców o zrozumienie

refinansowego ustalonego przez

i cierpliwość. Pozwoli

Prezesa NBP, spłata do roku 2001.

to wykonawcy zakoń

Jest także możliwość umorzenia po

czyć prace w terminie,

spłacie połowy kredytu i wykonaniu w

a później przystąpić do

terminie zadania. Zabezpieczeniem

naprawy dróg.

długu jesf obciążenie hipoteczne

W sierpniu br. wy

nieruchomości stanowiących mienie

budowany został wo

komunalne tj. budynku GOK i Urzędu

dociąg do miejscowo

Gminy.

ści Stawki Żytniow-

Środki z WFOŚ zostaną wyko

skie. Koszt tego przed

rzystane na zakup urządzeń do

sięwzięcia zamknął się

oczyszczalni, a także częściowo na

kwotą 3 8.569 zł. Mie

zapłacenie należności za wykonanie

szkańcy - właściciele

Też tam byliśmy
W dniach od 9 do 13 października br. dyrektor GOK - pani Janina
Pawlaczyk reprezentowała naszą gminę na seminarium metodycznym
kadry kierowniczej instytucji kultury województwa częstochowskiego
na Ukrainie. Wyjazd delegacji naszego województwa do Lwowa i
obwodu Lwowskiego organizowany był na zaproszenie strony ukraińskiej.
Pobyt na Ukrainie miał na celu podjęcie współpracy i wymiany
kulturalnej oraz nawiązanie kontaktów z ukraińskimi zespołami
artystycznymi i twórcami.

10-te urodziny
W roku bieżącym 10-te urodziny obchodzi Zespół Folklorystyczny
"RUDNICZANKI".
Z okazji jubileuszu zespołu w dniu 26 listopada 1995 roku o godzinie 17.00
w sali widowiskowej GOK odbędzie się impreza folklorystyczna, na którą
zapraszamy społeczeństwo całej gminy.
Wieczorem zapraszamy na zabawę ludową.
Członkiniom zespołu i członkom kapeli zokazjijubileuszu 10-lecia działalności
składamy serdeczne podziękowanie za ogromny wkład pracy w zespole, za
kultywowanie folkloru i przekazywanie tradycji ludowej młodemu pokoleniu.
Życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy społecznej i wszelkiego dobra w»
^Bżyciu rodzinnym i osobistym.

Delegacja woj. częstochowskiego iprzedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Lwowa
przed budynkiem Urzędu Woj. Lwowskiego

Języki obce w GOK-u
Gminny Ośrodek Kultuiy w Rud

nikach prowadzi zapisy dzieci i
młodzieży na kursjęzyka angielskiego.

Kurs prowadzony będzie w dwóch

grupach:
- dla początkujących

- dla zaawansowanych

Termin rozpoczęcia kursu uza

leżniony jest od ilości uczestników.
Zapisy przyj mująpracownicy GOK
codziennie w godzinach pracy pla
cówki.

Ładniej koło GOK-u
Jednym z zadań statutowych GOK oprócz działalności merytorycznej jest
działalność gospodarcza. W ramach tej działalności corocznie wykonuje się
drobne remonty, zakup sprzętu itp.
W roku bieżącym wykonano wiele znaczących prac:
- dokonano wymiany drzwi wejściowych (zgodnie z przepisami p. poż.)
- zostało zrobione nowe wejście do Klubu Bilardowego GOK
- plac przed budynkiem GOK wyłożono kostką brukową
Powyższe prace zbiegły się z 20-tą rocznicą istnienia placówki.
Wygląd budynku i posesji wpływa korzystnie na poprawę estetyki naszej
miejscowości.
Znaczną cześć prac wykonali zatrudnieni przez Gminę bezrobotni w ramach
organizowanych prac publicznych.

Jazz iv Rudnikach
Zgodnie z tradycją w dniu 9 grudnia solistów i zespołów, zaktywizowanie i
br. (sobota) o godz. 16.00 w
kształtowanie poziomu
GOK odbędą się IV Spot
artystycznego amators
kania Muzyków Jazzowych
kiego ruchu muzycznego.
województwa częstochow
Do udziału w przegląskiego.
\ dzie zapraszamy wszystP kich solistów i zespoły z
W spotkaniu mogą brać
RUDNIKI
udział muzycy indywidualni
naszej gminy.
WIELUŃSKIE '95
i zespoły jazzowe woje
Organizatorzy przewiwództwa częstochowskiego
dująwyróżnieniadlauczesprezentujący dowolny temat muzycz tników spotkania.
Serdecznie zapraszamy również
ny - improwizacja lub popularny stan
dard - improwizacja. Czas prezentacji wszystkich sympatyków muzyki
jest ograniczony i nie może przekraczać jazzowej.
15 minut.
Jak co roku liczymy na zrozumienie
Celem imprezy jest wspólne muzy
i wsparcie finansowe imprezy przez
kowanie (JAM SESION), prezentacja sponsorów, za co z góry dziękujemy.

Tradycyjnie w dniu 6 grudnia br. (środa) o godzinie 17.00 GOK zaprasza
wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem.
Oprócz prezentów organizatorzy gwarantują wszystkim maluchom miłą
atmosferę i dobrą zabawę.

Filharmonia w GOK-u
Jednym z zadań GOK jest edukacja
muzyczna dzieci i mło
dzieży.
Chcąc właściwie reali
zować to zadanie, w GOKu prowadzone są lekcje
nauki gry na instrumentach.
Każde dziecko indywi
dualnie ćwiczy 1 godzinę.
Zajęcia prowadzą instruk
torzy: pani Sylwia Szyszka
i pan Edward Wcisło.
Ponadto, w roku bie
żącym dyrektor GOK za
warła porozumienie z Fil
harmonią Częstochowską.
W ramach tego porozu
mienia jeden raz w każdym
miesiącu w GOK Rudniki odbywać
się będątzw. “Audycje muzyczne dla
dzieci i młodzieży”. W ramach
“Audycji muzycznych” młodzież
będzie miała możliwość spotkania z
prawdziwymi artystami scen Filhar

monii Częstochowskiej (choć nie
tylko), pozna rodzaje
muzyki, zapozna się z
instrumentami mu
zycznymi.
Na spotkania z “Fil
harmonią” zapraszamy
dzieci i młodzież ze
wszystkich placówek
oświatowych naszej
> gminy.
Najbliższa “Audyc
ja muzyczna” pt.” Cho
dzi jesień, gra, śpiewa
wszędzie...” odbędzie
się w dniu 23 listopada
1995 roku o godz. 9.00
w sali widowiskowej
GOK. Audycja adresowana jest do
przedszkolaków i uczniówklas I - IV.
Audycja dla młodzieży klas V VIII odbędzie się w grudniu, o czym
poinformujemy dyrektorów szkół.

Komunikat
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że został opracowany i wydany spis telefonów w naszej gminie.
Przedsięwzięcie sfinansował Społeczny Komitet Telefonizacji Gminy. Dzięki temu, członkowie SKT otrzymają

spis bezpłatnie, natomiast pozostali abonenci będą mogli go kupić. O sposobie dystrybucji zadecyduje Przewodniczący
SKT pan mgr Wojciech Madejski.

Jednocześnie przepraszamy Państwa za występujące pomyłki. Do Zakładu Telekomunikacji przekazany został

wydruk prawidłowy.
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Listopadowe
Krótka charakterystyka Firmy
przysłowia
"POLAN"
i prognozy
ciąg dalszy ze strony 1

przejściami szczelnymi.

W listopad liść z drzewa opadl.

Technologie - umocnienia wykopów gotowymi szalunkami stalowymi na licencji niemieckiej "KRINC-

SY".

Liść na drzewie mocno trzyma,
nie takprędko przyjdzie zima.

Ostatnio Firma wykonywała podobną technologią trudną kanalizację w Gorzowie Śląskim. Wcześniej
wybudowała przepompownię ścieków na głębokości 9 mb z pompami, komorą z krat oraz budynkiem z
automatycznym sterowaniem.

Kwitną drzewa w listopadzie
- zima aż do maja będzie.

Czasem czasy bywają
żejuż WszyscyŚwięci w bieliprzyjeżdżają.

4

Jednocześnie Firma wykonuje roboty w innych gminach:
- wysypisko odpadów w Świerczu k/Olesna o pow. niecki 10 ha z uszczelnieniem folią ekologiczną

z całym kompleksem zaplecza
- kolektor deszczowy śr. 1200 mm w ul. Obrońców Pokoju i droga asfaltowa na ul. Rolniczej w
Praszce
Firma skutecznie zmniejsza bezrobocie na terenie gmin, w których wykonywane są roboty poprzez
zatrudnianie miejscowych bezrobotnych.

Dzień Zaduszby bywa pluśny;
niebo płacze, ludzie płaczą
a ubogich chlebem raczą
rozdająjałmużnę za duszyczki różne.

Firma prowadzi również działalność handlową, hurtową i detaliczną w zakresie materiałów

instalacyjnych.

Z poważaniem

Szef Firmy Antoni Polak

Od świętego Marcia zima się poczyna.
Na świętego Marcina najlepsza gęsina.

Pogoda w Ofiarowaniejaka,
zima cała taka.
Od świętej Katarzyny śnieżne pierzyny.

Gdy Andrzej sięzjawi, to izimępostawi.
Na świętego Andrzeja
dziewkom z wróżby nadzieja.

Kiedyjesień ciepło trzyma,
zwykle mroźna bywa zima.

Wydawca: "WIPRESS" Sp. z o.o. 98-300 Wieluń, ul. Palestrancka 5, tel. 18 - 348, 34 - 20.

na zlecenie Urzędu Gminy w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12

Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna KrzykaWiak, Elżbieta Baros, Małgorzata Lukas.
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