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Realizacja budżetu Gminy
Rudniki za 1997 rok

tudżet Gminy Rudniki za 1997 rok po stronie dochodówzamknąl się 
otą 8.626.273 zł., tj. 91,2% planu po stronie wydatków 10.639.868 
tj. 90% planu. Wynik budżetu osiągnięty w 1997 roku jest ujemny 
ynosi 2.013.595 zł. Źródłem pokrycia niedoboru była pożyczka, 
dyt i wolne środki z 1996 rok.

W numerze m.in.:
O melioracji * Z prac Rady Gminy * Już 
wakacje * Jubileusz OSP w Jaworznie * 
Gmina na nowej mapie wojewódzkiej * 

^Komunikaty * Budżet Gminy Rudniki *______ ) 
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Izeń melioracyjnych na terenie naszej gminy. Wiemy, że wysokość składek 
zakres prowadzonych prac konserwatorskich, jest od jakiegoś czasu celem 

ki. Wszyscy są niezadowoleni:
olnicy, bo plącą składki, a nie widać prac konserwatorskich 
półki, bo ilość otrzymywanych środków na ten cel jest tak mała, że nie są 

inie więcej wykonać.
ileży dodać, iż jako Gmina wspieramy działalność spółek wodnych, ale 
stkie te problemy znajdują się poza zakresem kompetencji Gminy, 
sprawach melioracyjnych: przyjmowanie interwencji i udzielanie wyjaśnień 
v tygodniu, tj w środy w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy w 
ukach, pokój nr 1 (parter) - dyżur pełni pracownik Rejonowego Zarządu 

ek Wodnych w Oleśnie pani Ewa Reszka.

Opinia
lo planu pracy w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych nie 

objętych działalnością GSW w Rudnikach 
rządzenia melioracyjne nie objęte działalnością GSW na terenie Gminy 
niki znajdują się wyłącznie u rolników indywidualnych w następujących 
scowościach: Faustianka, Jelonki, Dalachów, Porąbki, Bugaj i Cieciułów. 
a ogólny plan robót 19.875 mb rowównieplanujesiękonserwagi gruntownej. 
' rozmiar rzeczowy planowany jest do konserwacji bieżącej (wykoszenie) 

'artość 7.552 zł ,
onserwację bieżącą objęto również 293 ha drenowania za wartość -93 zł. 
anowane rozmiary rzeczowe i finansowe zabezpieczają minimalne potrzeby 
yman^tóniejących urządzeń melioracyjnych i opiniują je pozytywnie za 
jtkienWnejscowości Dalachów.

Kierownik Rejonowego Oddziału 
mgr inż Bogusław Zasadny

UCZliiuni zyczymy najicpo/-ywi wpunun, «« . ~j,
absolwentom - pomyślnych egzaminów do szkół średnich.

Wszystkim życzymy wspaniałych, słonecznych, pełnych miłych przygód 

wakacji.
Zarząd Gminy Rudniki

LATO
łato niech już do nas przyleci 
na dywanie albo samolotem.
Może z latawcem siądzie na łące 
i porozmawia z moim kotem ?

Tak długo czekam na wakacje, 
kąpiele w rzece, wiatr na jeziorze, 
że kiedy widzę pustą kartkę, 
to szumi na niej błękitne morze...

Napisała Justyna Święcicka

Podziękowania
W imieniu całej społeczności naszej szkoły, składam serdeczne podziękowanie 

za obecność na uroczystości nadania szkole imienia, przekazaniu sztandaru oraz 

otwarciu boiska sportowego.
Szkoła nasza wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt: kserokopiarkę ufundowaną 

przez Zarząd Gminy Rudniki oraz 13 komputerów przekazanych nieodpłatnie 
przez British Amencan Tobacco z Warszawy i BGŻ z Warszawy.

Specjalne podziękowanie kierujemy do ks. Eugeniusza Klimińskiego, który 
przyczynił się do tego, aby komputery znalazły się w naszej szkole. Za zebrane 
podczas uroczystości środki finansowe, zakupiony zostanie sprzęt sportowy 

(siłownia).
Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Korpowski

Opinia.
Iddziału Rejonowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Oleśnie do planu i budżetu GSW w Rudnikach 
la ogólny plan robót w GSW w Rudnikach 75.243 mb rowów, konserwacją 
itowną objęto 5.869 mb, tj. 7,8%. Pozostały rozmiar 69.374 mb objęto 
serwacją bieżącą (wykoszeniem) do wykonania udziałem zainteresowanych 

tkowników. .
Ja planowany u rolników indywidualnych rozmiar konserwacji gruntownej 5.869 
za wartość 18.900 zł. koszt jednostkowy za 1 mb wynosi średnio 3,22 zł. 
Ja ogólną powierzchnię drenowania 1391 ha zaplanowano wartość 12.933 

co daje średnio 9,30 zł. za 1 ha konserwacji drenowania.
Ja Walnym Zgromadzeniu GSW w Rudnikach w dniu 9 lutego 1998 roku 
ucy uchwalili budżet w ramach składki w wysokości 15,50 zł. od 1 ha od 
ntu zmeliorowanego. Jak wynika z tabeli nr 1, planowane w budżecie na 199 
środki nie zapezpieczają minimum potrzeb 33% konserwacji gruntownej, 

tadka udziałowa z 1 ha zmeliorowanego gruntu winna wynosić w 
izczc^fcych miejscowościach:
Dala^Sw 104,13104,13

91,38
102,95
29.63
61.63
75,44
90.32
12.63
78,51
41.32
79.58
152,90
32,82
53,01
96.58
38,13
11,57
38,13

winna wynosić 49,82 zł.

żurawie
Ddcinek
iytniów
Bobrowa
Bugaj
Cieciułów
Kuźnica
Rudniki
Młyny
Łazy
Mirowszczyzna
Julianpol
Mostki
Słowików
Jaworzno
Polesie
Jaworzno Bankowe
Średnia składka w gminie
Budżet GSW w Rudnikach na 1998 rok opiniuję negatywnie.

Kierownik Rejonowego Oddziału 
mgr inż. Bogusław Zasadny

Poświęcenie sztandaru oraz nadanie imienia Mikołaja Kopernika dla 
Szkoły Podstawowej u> Jaworznie
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■ Jubileusz OSP w Jaworznie
W. dniu 10 maja br. z okazji 75-lecia działalności Ochotniczej Straży 

ożarnej odbyło się w Jaworznie uroczyste odznaczenie sztandaru złotym 
ledalem za zasługi dla pożarnictwa oraz poświęcenie samochodu bojowego 
(BAM. Złoty medal otrzymał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Rudnikach 
wójt Gminy pan mgr inż. Andrzej Pyziak.
Srebrne medale otrzymali druhowie:
Bogusław Kowalski i Ryszard Molski
brązowe:
Zbigniew Zygmunt
odznaki Wzorowy Strażak
Józef Biegański, Arkadiusz Kotala, Stanisław Nowak
Ponadto czterech druhów:
Zbigniew Zygmunt
Bogusław Kowalczyk
Tadeusz Kowalczyk
Eugeniusz Biskup 
otrzymało odznaczenie „Zasłużony dla rozwoju województwa często- 

lowskiego".

75 - lecie OSP Jaworzno

Zaproszenie na wykład
26 czerwca br. (piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w 

udnikach odbędzie się z inicjatywy Częstochowskiej Izby Rolniczej wykład na 
:mat^j£rupy producenckie oraz rolnictwo polskie na tle Wspólnoty 
u ro parniej". Wykład przeprowadzi dr hab. Czesław N owak z Akademii Rolniczej 

' Krakowie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybysie

Członkowie Izby Rolniczej
Andrzej Owczarek 
Robert Morawiak

Ho we oznakowania
Informujemy, że opracowany został projekt uporządkowania przekrojów 

licznych na przebiegu dróg krajowych nr 488 i 489 na odcinku istniejącej 
ibudowywRudnikach ul. Częstochowska(od skrzy żowaniazulicąNarutowicza 
o skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego).
W związku z powyższym, w najbliższym czasie przystąpimy do odpowiedniego 

znakowania i zmiany organizacji ruchu.
Wynikiem tego będzie m.in. zamknięcie wyjazdu z ulicy Sienkiewicza na 

licę Częstochowską.
Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w mocno 

itłoczonym już centrum.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i stosowanie się do nowych oznakowań.

Druga już kadencja samorządów miast i gmin dobiega końca. Chcemy 
dokonać oceny i podsumowania tego okresu. Co udało się zrobić dla naszej 
lokalnej społeczności ? Co pozostało w sferze zamierzeń na dalszy czas.

W codzienności dnia zapominamy szybko o tym co zrobiliśmy, a widzimy 
nasze dziurawe drogi, brak chodników, niedoinwestowaną szkołę, sypiącą się 
elewację. W okresie I kadencji samorządu generalnie zwodociągowano całą 
gminę, łącznie z modernizację ujęcia wody, przepompownią oraz zbiornikami 
wyrównawczymi. Obecnie posiadamy 110 km sieci, do których podłączonych 
jest 1900 gospodarstw. Przed 1990 r. tylko jedna wieś - Żytniów - posiadała 
wiejski wodociąg. Wybudowane zostało także wysypisko odpadów 
komunalnych, przystąpiliśmy do telefonizacji gminy oraz elektryfikacji w 
Rudnikach oraz Faustiance.

Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do następnej inwestycji, jaką była 
budowa oczyszczalni i kanalizacji w Rudnikach. W II kadencji głównym 
kierunkiem inwestowania przyjętym przez Radę, była ochrona środowiska , 
ekologia oraz drogi.

1994 rok

Przy udziale finansowym mieszkańców doprowadzono wodę do Pieniek. 
Wykonano 2,1 km sieci rozdzielczej i podłączono 11 gospodarstw. Kosztowało 
to 39.400 zł.

W celu prawidłowego funkcjonowania wodociągu gminnego wykonano dwa
dodatkowe odcinki sieci :

- Rudniki - Łazy - 600 mb, koszt 8.790 zł
- Jaworzno Zaplocie - Julianpol - 546 mb, koszt 10.120 zł.
Ponieważ stan naszych dróg był katastrofalny, a środków w budżecie ciągle 

za mało, od początku przyjęliśmy zasadę współuczestniczenia mieszkańców w 
budowie dróg asfaltowych. Udział finansowy był w granicach 100-200 zł od 
posesji (wsparty robocizną).

I tak w drugim półroczu 1994 roku wykonaliśmy:
- 850 mb nawierzchni asfaltowej we wsi Bobrowa
- 1300 mb nawierzchni asfaltowej we wsi Julianpol
- 600 mb nawierzchni asfaltowej we wsi Mostki
- spryskanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Jamnowie oraz Słowikowie
- remonty dróg (utwardzenie) w miejscowościach: Jelonki, Brzeziny 

Cieciułowskie, Jaworek, Porąbki, Młyny, Żytniów-Brzeziny, drogę dojazdową 

- koszt 30.970 zł.
- koszt 38.500 zł.
- koszt 19.000 zł.

do wysypiska
- 230 mb chodnika w Jaworznie
- 100 mb chodnika w Rudnikach, ul. Częstochowska
- remont odcinka drogi wojewódzkiej Rudniki-Lazy oraz w Żytniowie
Trzy ostatnie zadania wykonaliśmy wspólnie z Zarządem Dróg w Oleśnie . 

Dla złagodzenia skutków bezrobocia podpisaliśmy z RUP w Oleśnie umowę na 
zorganizowanie robót publicznych. Na bazie tej umowy zatrudniliśmy w 1994 
42 bezrobotnych, którzy wykonali m.in. :

- czyszczenie i odtwarzanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych jak 
i wojewódzkich - łącznie 5,5 km, przepusty drogowe, uzupełnienie poboczy, 
podcinanie gałęzi drzew;

- wyczyszczono staw przy budynku OSP w Cieciułowie;
- uruchomiono produkcję krawężników, bloczków betonowych oraz kostki 

chodnikowej w zakładzie betoniarskim w Dalachowie (tylko na potrzeby 
gminy)

- prowadzono prace remontowe w budynkach komunalnych.
Z budżetu gminy w 1994 roku przekazano także środki na zakup:

- pieca do c o. w Szkole Podstawowej w Julianpolu;
- węgla dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rudnikach oraz sprzętu dla 

gabinetu stomatologicznego;
- etyliny do karetki w GOZ w Rudnikach.

1995 rok

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę w I kadencji przystąpiliśmy do 
budowy oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki. 
Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargów nieograniczonych. Aby 
zakończyć roboty ziemne i przystąpić do naprawy dróg, Zarząd Gminy wyszedł 
z propozycją, aby jednocześnie realizować kanalizację deszczową. Rada 
zaakceptowała propozycję. Już w trakcie realizacji robót zadanie rozszerzono i 
włączono do kanalizacji posesje za cmentarzem wraz z Teodorówką. Inwestycja 
była realizowana przy współfinansowaniu mieszkańców (500 zł od posesji), 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawieoraz Wojewody, 
a jej zakres i koszt był następujący: 
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bieżącym zmieniły się zdecydowanie zasady pomocy udzielonej przez Agencję. 
Na modernizację drogi można uzyskać tylko 30% - ową dotację, jednak nie 
więcej niż 50 tys. zł. Można też wnioskować o pomoc tylko i wyłącznie na jedno 
zadanie (w roku 1997 wystąpiliśmy z 4 wnioskami). Kontynuować chcemy także 
budowę chodnika w Jaworznie oraz Rudnikach. Dla poprawy bezpieczeństwa 
fljchu w uzgodnieniu z Radą zlecone zostało opracowanie koncepcji 
uporządkowanie przekrojów ulicznych na przebiegu dróg krajowych 488 i 489 
w Rudnikach.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Z powodu braku środków finansowych nie udało się w tej kadencji zrobić 
asfaltowych nawierzchni na drodze w Odcinku oraz Jaworznie Bankowym 
pomimo, że mieszkańcy zorganizowali Społeczne Komitety Budowy i zebrali 
środki pieniężne.

W trakcie trwania kadencji tejże rady wykonaliśmy łącznie prawie 12 km dróg 
gminnych i nawierzchni asfaltowej i prawie 2 km chodników. Wybudowaliśmy 
2 oczyszczalnie, prawie 16 km sieci kanalizacyjnej, do której jest podłączonych 
506 posesji, 3 przepompownie ścieków, 2,6 km kanału deszczowego, 145 szt 
indywidualnych oczyszczalni ścieków.

•
 nanych zostało ponad 5 km sieci wodociągowych do małych przysiółków 
ono 22 gospodarstwa. Grupa komunalna przy Urzędzie Gminy wykonała 
51 indywidualnych podłączeń w różnych miejscowościach na terenie gminy.

Przekazano do użytkowania około 1300 m2 nowej powierzchni użytkowej w 
obiektach szkolnych (Dalachów, Bobrowa), zmodernizowano 2 kotłownie z 
węglowych na olejowe.

To tylko największe inwestycje.
Mimo kłopotów finansowych i wielu potrzeb corocznie zwiększaliśmy nakłady 

na utrzymanie istniejącej sieci bibliotek, poszerzenie księgozbiorów, rozwój 
sportu i aktywność fizyczną młodzieży, naukę języków obcych w naszych 

szkołach, a także pomoc społeczną dla najuboższych, pomoc dla służby zdrowia 
i policji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to jeszcze w pełni zadowalające, lecz było 
to na miarę naszych zdolności i możliwości finansowych.

Wszystkie wymienione osiągnięcia minionej kadencji nie byłyby możliwe 
bez poparcia społecznego.

Wójt i Zarząd Gminy Rudniki składają serdeczne podziękowania Panu 
Andrzejowi Zającowi - Przewodniczącemu Rady Gminy w Rudnikach, Panu 
Marianowi Kolczarkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w 
Rudnikach, wszystkim radnym, sołtysom, społecznym komitetom, 
mieszkańcom gminy, dyrektorom i pracownikom jednostek podległych 
oraz pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasową dobrą współpracę

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, iż w dalszym ciągu znajdziecie siłę i czas 
na pracę dla rozwoju naszej gminy.

Zarząd Gminy Rudniki

Oczyszczalnia Żytniów 
maj 1998

"Dajmy dzieciom radość"
Pod takim hasłem 14 czerwca br. odbyła się wspaniała zabawa dla dzieci w 

Jaworznie.
Na początku były występy przedszkolaków z Jaworzna i Julianpola, później 

młodzieży szkolnej.
Zorganizowano także aukcję obrazków wykonanych przez przedszkolaki.
Całkowity dochód z tej imprezy przeznaczony został na zakup pomocy 

naukowych oraz zabawek dla przedszkoli w Jaworznie i Julianpolu.

Wszystkie dzieci składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Państwu Dorocie i Grzegorzowi Śleziakom
Państwu Agnieszce i Pawłowi Pankom
Państwu Iwonie i Mirosławowi Merykom
oraz OSP w J aworznie za niedopłatne udostępnienie sali, atakże za przekazany 

dar pieniężny, rodzicom i wychowczyniom za przygotowanie do występu.

Gmina Rudniki a nowy podział 
administracyjny kraju

W dniu 10 lutego 1998 roku Rada Gminy w Rudnikach zajęła stanowisko, iż nasza 
gmina opowiada się "za przynależnością do powiatu oleskiego i województwa 
częstochowskiego". Wtedy nie było jeszcze wiadomo, ile będzie województw. W 
chwili obecnej prawdopodobne jest, że nie będzie województwa częstochowskiego, 
a będzie województwo opolskie, za którym opowiedziało się Olesno. W tej sytuacji, 
kiedy będzie 15 województw, znaleźlibyśmy się w powiecie oleskim w 
województwie opolskim. Informację tę traktujemy jako sondażową. Prosimy zatem 
o telefony oraz inne formy kontaktu z nami, w których będziecie Państwo wyrażać 
swoje popracie jak i swoją dezaprobatę dla takiego rozwiązania.

Ostatnio "Gazeta Wyborcza" wydrukowała mapkę z 15 województwami, na której 
nasza gmina zaznaczona jest jako tereny sporne, tzn. takie, które mogą przynależeć do 
trzech województw, tj. łódzkiego, opolskiego i śląskiego (katowickie).


