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Wiadomości z gminy

Dożynki gminne
Tradycyjnie tydzień po Dożynkach Jasnogórskich święto plonów mieszkańcy gminy Rędziny podziękowali za
tegoroczne plony. Dożynki gminne odbyły się w Kościelcu. Uroczystość przygotowały panie z zespołu
śpiewaczego Kościelanki. Dożynki w Kościelcu jak zwykle miały
kameralny, ale uroczysty charakter. Do kościoła parafialnego pw.
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przemaszerował
kolorowy korowód, w którym szły Kościelanki niosąc wykonany
przez siebie, nagrodzony na tegorocznych dożynkach
powiatowych,
wieniec dożynkowy.
Razem z nimi szedł
w ó j t Wa l d e m a r
Chmielarz, niosąc
bochen chleba
upieczony z
tegorocznej mąki, a
także radna z
Kościelca Jolanta Palacz oraz sołtys Ryszard Kowalczyk. Razem z
nimi do kościoła na uroczystą mszę udali się także strażacy ze swoim
sztandarem. Mszę dożynkową odprawił ks. proboszcz Władysław
Walczak.

Strażackie manewry
W niedzielę, 20 września na lotnisku w Rudnikach
odbyły się Gminne Manewry Ochotniczej Straży
Pożarnej. Jak co roku wzięły w nich udział
wszystkie jednostki OSP działające na terenie
Gminy Rędziny. W ćwiczeniach uczestniczyło
ponad 50 druhów. Na miejsce pozorowanego
pożaru przyjechali z całym swoim sprzętem
siedmioma samochodami. Jak zwykle plan
manewrów był tak ułożony, aby strażacy mogli
sprawdzić swoją wiedzę nie tylko przy gaszeniu

ognia, ale także by wykazali się umiejętnościami w
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radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami,
jakie
mogą
napot
k a ć
jadąc
d
o
zdarze
nia.
W tym
roku
trasa
dojaz
du nie
była prosta. Została tak wytyczona, że aby ją
pokonać samochodami, druhowie musieli wyciąć
sporo rosnących na trasie krzewów i dzikich
zarośli.
Scenariusz tegorocznych manewrów przewidywał
gaszenie pożaru w budynku starej owczarni oraz
płonących traw i lasu. Ćwiczenia trwały w sumie
około dwóch godzin. Manewrom przyglądali się
specjaliści z częstochowskiej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej, którzy bardzo
wysoko ocenili umiejętności druhów z Gminy
Rędziny.

Informator
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Wazne telefony i adresy
Urząd Gminy w Rędzinach
ul.Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel/fax. 034 32 79 014, 034 32 79 085,034
32 79 441
Urząd Stanu Cywilnego
ul.Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 014 lub 034 32 79 085
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w
Rędzinach
ul. Szkolna 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 019
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Kościelcu
ul.Wolności 93, Kościelec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 612
Szkoła Podstawowa w Koninie im. Marii Konopnickiej
ul.Szkolna 37, Konin, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 552
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego
w Rędzinach Osiedlu
Ul.. Działkowiczów 3, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 008
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rudnikach
ul.Szkolna 11 , 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 541
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Rędzinach
ul. Działkowiczów 20 , 42-242 Rędziny
Tel. 034 32 01 450
Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach
ul.Wolności 126, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 005
Gminne Przedszkole Rędziny - Osiedle
ul.Broniewskiego 7, 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 004
Gminne Przedszkole w Kościelcu
ul.Wolności 90, Kościelec, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 694
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 01 015

Gminny Zakład Komunikacyjny
ul. Dworcowa 8, 42-240 Rudniki
tel. 034 32 79 588
kasa GZK 034 3201 530

Urząd Pocztowy w Rędzinach
ul. Wolności 87 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 259
Urząd Pocztowy w Rudnikach
ul. Ogrodowa 8 , 42-240 Rudniki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Działkowiczów 20 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 01 443 lub 034 32 01 444
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
Gminna Biblioteka w Rędzinach
ul. Mickiewicza 7 , 42-242 Rędziny
tel. 034 32 79 998
Biblioteka w Rudnikach
tel. 034 3279 570
Policja
Tel. alarmowy 997
Komisariat Policji w
Kłomnicach (teren działania Rędziny, Rędziny Osiedle, Rędziny Ołowianka,
Marianka Rędzińska, Rudniki)
tel. 034 3281007,

Strony www i e-maile
www.gokredziny.pl
e-mail: gokredziny@op.pl
www.redziny.pl
e-mail:
ug@redziny.pl
informatyk@redziny.pl
inwestycje@redziny.pl
przestrzenna@redziny.pl
geodezja@redziny.pl
www.czestochowa.powiat.pl
e-mail:
starostwo@czestochowa.powiat.pl
www.razemnawyzyny.pl
e-mail:
biuro@razemnawyzyny.pl
www.silesia-region.pl

• Pismo wydane przez Urząd Gminy •
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Rośnie Orlik
Za Halą Sportową w Rędzinach trwa budowa
kompleksu boisk w ramach rządowego programu
„Moje boisko Orlik 2012”. Orlik w Rędzinach
będzie czwartym Orlikiem w powiecie
częstochowskim. Obiekt, którego budowa ruszyła w
Rędzinach będzie, jak zakłada projekt, jednym z
największych Orlików w regionie. Oprócz
standardowych boisk, które zawsze są budowane w
ramach rządowych projektów powstaną tam

dodatkowe dwa place do gier zespołowych, a także
bieżna i skocznia do skoku w dal.
W ramach rędzińskiego Orlika wybudowane
zostaną standardowe dla tego typu obiektów boisko
do piłki nożnej o wymiarach 60 na 32 metry ze
sztuczną trawą oraz boisko dodatkowe do
koszykówki i siatkówki pokryte poliuretanem. Na
boisku tzw. treningowym wygospodarowane

zostanie miejsce także na drugie boisko do
koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej. Władze
gminne uzyskały pozwolenie od Ministerstwa
Sportu i Turystyki, aby przy budowie Orlika

zrezygnować z przewidzianego przez projektantów
pawilonu socjalno-sanitarnego. Taka decyzja
podyktowana jest bliskim sąsiedztwem Hali
Sportowej, z której zaplecza sanitarnego będą mogli
swobodnie korzystać użytkownicy Orlika.
Na realizację tego projektu gmina otrzyma po 330
tysięcy dotacji od rządu oraz od władz
wojewódzkich. Orlik w Rędzinach będzie
kosztować około 2,5 mln złotych. Taka cena
podyktowana jest nie tylko dodatkowymi
urządzeniami, które zostały uwzględnione w
projekcie, ale przede wszystkim trudnymi
warunkami w terenie. Orlik ma być gotowy do
końca roku.
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Obchody 11 września
11 września mieszkańcy gminy Rędziny oddali hołd ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa. Po raz kolejny
uczczono pamięć 20 ludzi powieszonych przez Niemców w Rudnikach 11 września 1942 roku. Uroczystości
ku czci ofiar pierwszej publicznej egzekucji, która miała miejsce na tych terenach w czasie okupacji
niemieckiej przygotowali Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rudnikach oraz samorząd gminny. W przebieg rocznicowych
obchodów jak zwykle aktywnie włączyła się parafia pw Miłosierdzia
Bożego w Rudnikach.
W uroczystościach jak każdego roku udział wzięli kombatanci,
przedstawiciele szkół i innych
placówek oświatowych
działających na terenie gminy,
a także strażacy oraz
m i e s z k a ń c y. S a m o r z ą d
gminny reprezentowali: wójt
Waldemar Chmielarz i przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol. Z
ramienia władz powiatowych w Rudnikach obecny był członek
Zarządu Powiatu w Częstochowie Jan Miarzyński.
Obchody rozpoczęła msza święta w rudnickim kościele odprawiona
przez proboszcza ks. Jana Duźniaka. Po nabożeństwie uczestnicy
uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod
pomnik ku czci powieszonych. Tam złożyli wiązanki kwiatów. Kwiaty składali przedstawiciele władz
gminnych, kombatanci, delegacja Starostwa Powiatowego w Częstochowie, a także strażacy, młodzież oraz
mieszkańcy gminy. Ostatnim, ale jakże wzruszającym akordem rocznicowych obchodów, była akademia
przygotowana przez rudnicki Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Dzień Seniora

Brzozowska-Ciura.
Życzenia wraz z kwiatami na ręce
przewodniczącej koła Kazimiery Rospondek
złożyli wszyscy zaproszeni goście. Część
oficjalną zakończyło wręczenie dyplomów
osobom szczególnie zasłużonym dla działalności

Nowe boiska przy szkole
Boiska asfaltowe do piłki ręcznej, a także do siatkówki
oraz koszykówki powstają przy Szkole Podstawowej w
Rędzinach. Na kompleks sportowy składać się będzie
poza boiskami trzytorowa mierząca 60 metrów bieżnia
oraz skocznia do skoku w dal.
Dla najmłodszych uczniów podstawówki przewidziano
przy szkole trawiasty plac do zabaw i ćwiczeń.
Całość kosztować będzie 455 tys. złotych. Połowa tej
kwoty to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, którą uzyskała gmina.
Całość będzie ogrodzona, a kompleks zostanie
wyposażony w nowy sprzęt sportowy oraz ławki i kosze
na śmieci.
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W środę 7 października w remizie jednostki OSP
w Rędzinach odbyło się coroczne spotkanie
członków Koła Emerytów i Rencistów z okazji
Dnia Seniora. W tym roku emeryci gościli w
rędzińskiej remizie z powodu trwającego remontu
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 90
osób.
Poza członkami koła w spotkaniu wzięli również
u d z i a ł : w ó j t Wa l d e m a r C h m i e l a r z ,
przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, radna
Sabina Pożarlik a także dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta

koła, sympatykom i osobom wspierającym
działania emerytów. Wśród nagrodzonych znalazł
się wójt Waldemar Chmielarz.
Po części oficjalniej przyszedł czas na zabawę. Do
tańca grał zespół Awans.
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XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny odbyła się z następującym porządkiem
obrad:
I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
2. Zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3. Zmiany załącznika nr 3 a do uchwały budżetowej na 2009 roku
4. Zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod
nazwą "E - Powiat Częstochowski".
5. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy
ul. Broniewskiego 3 mieszkanie nr 20 na rzecz dotychczasowego najemcy.
6. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy
ul. Broniewskiego 6 mieszkanie nr 43 na rzecz dotychczasowego najemcy.
7. Przekazania przez Gminę Rędziny środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę
systemu wywoływania syren.
8. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
9. Rozpatrzenia ponownej skargi złożonej na Wójta Gminy.
III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny o złożonych przez radnych Gminy
Rędziny oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
1.Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
2.Zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3.Zmiany załącznika nr 3 a do uchwały budżetowej na 2009 roku
4.Zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „E Powiat
Częstochowski”.
5.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 3
mieszkanie nr 20 na rzecz dotychczasowego najemcy.
6.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 6
mieszkanie nr 43 na rzecz dotychczasowego najemcy.
7.Przekazania przez Gminę Rędziny środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę systemu
wywoływania syren.
8.Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
9.Rozpatrzenia ponownej skargi złożonej na Wójta Gminy.
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Dzieje się w gminie
1.
Trwa remont kładki dla pieszych nad
torami kolejowymi w Rudnikach. Ubiegłoroczna
ekspertyza
wykazała, że
chociaż
użytkowanie
kładki nie
zagraża
pieszym,
wskazana jest
jej szybka
renowacja.
Władze
gminne do remontu formalnie przystąpiły rok
temu, rozpoczynając od skompletowania
niezbędnej dokumentacji.
Jesienią tego roku ruszyły właściwe prace
remontowe.
2.

Ośrodka Kultury w Rędzinach. Zakończyły się
już najpoważniejsze prace na zewnątrz budynku.
Gmach został ocieplony i pomalowany. Całość
prac obejmowała:: ocieplenie ścian
zewnętrznych, pomalowanie elewacji, a także
modernizację centralnego ogrzewania wewnątrz
gmachu. Wymieniona została cała sieć CO oraz
zmodernizowana kotłownia. W ramach remontu
odbywa się także modernizacja sali
widowiskowej. Zakończenie prac zaplanowano
na początek listopada.

Powoli dobiega końca remont Gminnego

Zawiadomienie
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 o
lasach / tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 45,
poz. 4359 z póżn. zm./, oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w
sprawie szczegółowych zasad sporządzenia
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu
lasu / Dz. U. Nr. 256, poz. 2151/ Uproszczone
Plany Urządzania Lasu są przeznaczone do
publicznego wglądu.
Uprzejmie Zawiadamiam że w budynku
Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, w
pokoju nr 10, w terminie od 14.10.2009r do
14.12.2009r. w godzinach od 8,00 do 15,00
odbędzie się wyłożenie projektu uproszczonego
planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących
własność osób fizycznych i wspólnot
gruntowych położonych na terenie gminy
Rędziny.
Projekty obejmują następujące elementy:
- opis taksacyjny lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia;
- rejestr działek leśnych i gruntów
przeznaczonych do zalesienia oraz ich
właścicieli:
- mapy gospodarcze drzewostanów:
- rejestr działek leśnych tabela właścicieli:
- szczegółowy wykaz rozbieżności między

ewidencją a stanem na gruncie:
- załącznik/ objaśnienia skrótów i symboli
użytych w operacie/
- dla obrębów: Konin I, Konin II, Kościelec,
Rędziny Wyrazów, Rudniki.
Projekt Uproszczonych Planów Urządzania
Lasu dla lasów stanowiących własność osób
fizycznych i wspólnotowych położonych na
terenie gminy Rędziny został wykonany na
zlecenie Starostwa Powiatowego w
Częstochowie, zgodnie z umową z dnia
08.09.2009r.
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać
się w podanym terminie z w. w dokumentacją,
uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do
protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej
sprawie w terminie 30 dni od daty wyłożenia
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie
zainteresowanych, aby na tym etapie
postępowania związanego z uproszczonym
planem urządzania lasu ujawnić ewentualne
błędy i nieprawidłowości. Jednocześnie
uprzejmie informuję, że uproszczony plan
urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia
podatku leśnego.
8
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Nagroda za wspólne życie
PROGRAM OPERACYJNY
KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rędzinach realizuje w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, projekt
systemowy pt.: Program aktywnej integracji
bezrobotnych gminy Rędziny.
Projekt ten, który współfinansuje Unia Europejska w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest
skierowany do osób będących klientami GOPS.
Głównym celem podjętego przedsięwzięcia jest
aktywizacja uczestniczących w nim osób oraz
nabywanie przez nich nowych kwalifikacji
zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, a
także z osobistymi zainteresowaniami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rędzinach realizuje obecnie drugą edycję programu,
który został rozpoczęty w 2008 roku. Umowa z
Urzędem Marszałkowskim - za pośrednictwem
którego gminy otrzymują dotacje w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
została
podpisana przez Wójta Gminy Rędziny Waldemara
Chmielarza do 2013 roku, co pozwala przewidywać,
iż projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.
W 2008 roku, w pierwszej edycji projektu
uczestniczyło 12 osób, natomiast w bieżącym roku

do udziału przystąpiło 14 osób.
Cykl organizowanych szkoleń rozpoczynają
warsztaty z psychologiem oraz specjalistą ds.
poradnictwa zawodowego. Są to zajęcia
przeznaczone dla wszystkich uczestników. Na
podstawie tych zajęć, a także ankiet wypełnianych
7

przez beneficjatów projektu przygotowano
konkretne szkolenia zawodowe. W roku 2009
zrealizowany został kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs
opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych
opiekunka środowiskowa. Natomiast w trakcie

Jak co roku rocznice zawarcia związku
małżeńskiego świętowały w gminie wspólnie pary
o najdłuższym stażu. Gmina Rędziny jest jedyną w
regionie, która dla jubilatów przygotowuje taką
uroczystość. W gminie uroczyście obchodzone jest
nie tylko 50-lecie pożycia małżeńskiego związane
z przyznaniem przez Prezydenta RP medali.
- W naszej gminie honorowani są także
małżonkowie ze stażem większym i mniejszym
opowiada Anna Dondela, kierownik USC w
Rędzinach. - Dla wszystkich małżonków
organizujemy od lat uroczyste spotkanie, które
rozpoczyna msza święta w intencji par, a następnie
wszystkich zapraszamy na mały poczęstunek, w
trakcie którego wręczamy upominki. Myślę, że to
sympatyczny sposób, aby uhonorować małżonków
z naszej gminy.
W tym roku uroczystości przygotowane przez
Urząd
Stanu
Cywi
lnego

realizacji są kursy:
- księgowości wspomaganej komputerem,
- prawa jazdy kategorii B,
- budowlany „ pracownik do prac remontowo
wykończeniowych”.
- florystyczny.
W 2009 roku na realizację omawianego
projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rędzinach otrzymał 189,5 tys. złotych. Środki te w
większości (85,5%) to dotacja jaką samorząd uzyskał
z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe
10,5% stanowi wkład własny pochodzący z budżetu
gminy.
W ubiegłym roku kwota przeznaczona na realizację
założeń projektu wyniosła 108,3 tys. złotych,
natomiast przyszłoroczny budżet projektu jest
przewidziany na kwotę około 150 tys. złotych.
W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej opierając się na dotychczasowych
doświadczeniach, przystąpi do realizacji kolejnej
edycji Programu aktywnej integracji bezrobotnych
gminy Rędziny.
Osoby otwarte na nowe doświadczenia, które pragną
wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy poprzez
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, serdecznie
zapraszamy do współpracy.
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małżonków. Odprawił ją dwukrotnie w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Rudnikach ks.
proboszcz Jan Duźniak. Po nabożeństwie pary
udały się do domu weselnego Castello w
Rudnikach, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie
medali dla Złotych Par, a dla wszystkich
dyplomów, kwiatów i upominków od samorządu.

W tym roku w gronie dostojnych jubilatów
znalazły się dwie pary obchodzące 60-lecie
zawarcia małżeństwa. Razem z nimi świętowało w
tym roku 10 par obchodzących 55-lecie ślubu, a

w Rędzinach wspólnie z Urzędem Gminy trwały
dwa dni, 21 i 22 września. W tych dniach swoje
jubileusze świętowało aż 90 par. Każdego dnia
uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji
także 16 małżeństw obchodzących Złote Gody.
W gronie jubilatów znalazło się również 17 par,
które w tym roku obchodziły 45-lecie zawarcie
małżeństwa, także 18 par z 40-letnim stażem
oraz 27 par świętujących 35. rocznicę ślubu.
Medale przyznane Złotym Parom przez
Prezydenta RP wręczył wójt Waldemar
Chmielarz. Razem z nim dyplomy, kwiaty i
upominki wręczali jubilatom przewodniczący
Rady Gminy Stefan Knol oraz kierownik USC
w Rędzinach Anna Dondela, od lat
organizująca w gminie tego rodzaju
uroczystość dla małżonków.
Dokończenie na str. 5
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Dokończenie ze str. 4
Oto pełna lista dostojnych jubilatów zaproszonych
przez USC na gminną uroczystość:
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45- lecie 1964

Stanisław i Teresa Tomczykowie
60-lecie 1949
Ryszard i Krystyna Rozenberg
Stanisław I Henryka Mróz
55- lecie 1954
Edward i Leonarda Czuma
Jan i Krystyna Czajkowscy
Wacław i Marianna Halbiniak
Wacław i Cecylia Sudasiew
Władysław i Krystyna Piotrowscy
Zygmunt i Edwarda Łęgowikowie
Ireneusz i Lucyna Kasztelan
Kazimierz i Daniela Bryniak
Czesław i Leokadia Florek
Zdzisława i Helena Knaś
50- lecie 1959
Jan i Janina Kisiela
Henryk i Jadwiga Karoń
Piotr i Zofia Denderscy
Izabela Nabrdalik
Eugeniusz i Henryka Wawrzakowie
Stanisław i Zofia Tokarczykowie
Marian i Agnieszka Świerczyńscy
Marianna Gawron
Zenon i Helena Kalota Zenon
Jacenty i Józefa Musialakowie
Jan i Teresa Olczykowie

Julian i Stanisława Tracz
Zofia Biś
Eugeniusz i Jadwiga Pełka
Jerzy i Anna Pukacz
Zygfryd i Mariann Patyk
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Ryszard i Urszula Hadryś
Stanisław i Halina Witczakowie
Roman i Mirosława Palaczowie
Bogdan i Bogumiła Bieś
Edward i Anna Deska
Zenon i Irena Tomczyk
Jan i Lucyna Hutny
Stanisław i Maria Bojas
Tadeusz i Krystyna Pejas
Piotr i Janina Strzałko
Ryszard i Irena Cierniakowie
Józef i Janina Urbaszewscy
Marian i Leonarda Kapica
Jerzy i Krystyna Jaworscy
Tadeusz i Krystyna Pakuła
Józef I Apolonia Figzał
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40-lecie 1969
Ryszard i Teresa Garniewicz
Mieczysław i Jadwiga Biś
Jan i Helena Kot
Wacław i Janina Leciakowie
Zdzisław i Krystyna Basiakowie
Stanisław i Danuta Borkowscy
Stanisław i Henryka Krzynowek
Ginter i Alfreda Sobiesińscy
Zdzisław i Zofia Palacz
Edward i Bogumiła Świącikowie
Wiesław i Grażyna Wróblewscy
Stanisław i Genowefa Radeccy
Stanisław i Irena Król
Józef i Grażyna Młynarczykowie
Stanisław i Janina Jarczok
Jerzy i Elżbieta Dymarczykowie
Tytus i Janina Woźniakowie
35-lecie 1974

Marian i Krystyna Pabich
Jerzy i Grażyna Nowakowie
Janusz i Anna Jędrysik
Stanisław i Maria Szczepańczyk
Jan i Zofia Jendrasiak
Włodzimierz i Krystyna Kutak
Edward i Alina Bartelakowie
Zbigniw i Elżbieta Urbaniec
Stanisław i Elżbieta Witczakowie
Ryszard i Maria Dymiccy
Donat i Irena Bodziachowscy
Janusz i Krystyna Borysewicz
Kazimierz i Helena Orzechowscy
Bogdan i Barbara Dądela
Jerzy i Irena Szmidla
Władysław i Janina Motyl
Zbigniew i Jadwiga Radeccy
Władysław i Grażyna Masłowscy

Waldemar i Grażyna Niwińscy
Mieczysław i Bożena Esmund

Jerzy i Krystyna Banaś
Janusz i Elwira Moroń

Włodzimierz i Urszula Borowieccy
Włodzimierz i Zofia Pietrzykowscy
Kazimierz i Ewa Grabowicz
Julian i Teresa Klimaszewscy
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