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Z okazji 
Świąt Bożego narodzenia 

życzymy Czytelnikom i Mieszkańcom 
naszej gminy Wszystkiego najlepszego. 

Oby Świąteczny czas upłynął 
w szczęściu, radości i spokoju, 

niech spełnią się wszystkie życzenia 
wypowiedziane przy wigilijnym stole, 

A wartości płynące z istoty tych Świąt 
towarzyszą Wam w nowym 2007 Roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rudniki 
Edward Gładysz

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej pyziak

CHCEMY LEPIEJ INFORMOWAĆ 
NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Podczas zebrań wyborczych mieszkańcy zgłaszali nam 
uwagi, iż nie są doinformowani o tym, co dzieje się w gminie. 
Od wielu już lat wydajemy „Biuletyn informacyjny”, w którym 
przekazujemy wszystkie informacje o wydarzeniach w naszej 
gminie. Zaczęliśmy jednak doszukiwać się przyczyn takiego 
stanu rzeczy i doszliśmy do wniosku, że być może nie wszyscy 
są w stanie dotrzeć do biuletynu, a może nie wszystkich stać 
na jego zakup. Należy powiedzieć również, że biuletyn 
rozchodził się w bardzo ograniczonym zakresie. Mieliśmy 
zawsze dość dużo zwrotów mimo, że nakład nie był zbyt duży 
tj. od 300 do 400 egzemplarzy. Po przeanalizowaniu tej sprawy 
podjęliśmy decyzję o zmianie formy przekazywania informacji 
naszym mieszkańcom.

W nowym roku zakupimy przegrody plastikowe na ulotki, 
które umieścimy w kilku punktach w gminie np. w sklepach, 
bibliotekach, urzędzie gminy, ośrodkach zdrowia i innych 
miejscach publicznych często odwiedzanych przez 
mieszkańców. Będziemy przekazywać informacje na 
kolorowych kartkach formatu A4 i tak odpowiednio kartki będą 
oznaczały:

- czerwona - ważne informacje, pilne komunikaty, kurenda, 
ogłoszenie o spotkaniu;
- zielona - informacje dot. ochrony środowiska i wszelkich 
spraw związanych z gospodarką komunalną;
- biała - informacje ogólne
- żółta - informacje kulturalne, zaproszenia na imprezy.

Zamysłem naszym jest, aby mieszkańcy przyzwyczaili się 
do nowej formy informowania, ponieważ łatwiej będzie nam 
się komunikować. Warto zaznaczyć, iż broszury będą bezpłatne 
i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Mamy nadzieję, że nowy sposób przekazywania informacji 
przyjmie się i mieszkańcy będą lepiej poinformowani 
o wydarzeniach, jakie mają miejsce w naszej gminie.

Drodzy czytelnicy, jeśli mielibyście jakieś sugestie lub inne 
pomysły na rozwiązanie tej sprawy bardzo prosimy 
o kontakt 034) 35 95 072 - Iwona Napieraj.

Zespól Redakcyjny 
Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki

http://www.rudniki.pl


Rada Gminy Rudniki 2006-2010
W środę 22 listopada br. odbyła się pierwsza w nowej 

kadencji sesja rady gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny Piotr 
Ryng, który prowadził sesję aż do mementu wyboru 
przewodniczącego. Wszyscy radni złożyli ślubowanie, po czym 
powołano Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia 
tajnego głosowania na przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. W skład komisji weszli: Andrzej 
Owczarek, Jacek Stochmiałek oraz Jarosław Pikosz. 
Zgłoszono dwóch kandydatów na przewodniczącego 
Grzegorza Domańskiego i Edwarda Gładysza. W wyniku 
głosowania zwyciężył Edward Gładysz otrzymując 10 
głosów. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu 
przewodniczącego rady gminy. Następnie przystąpiono do 
wyboru wiceprzewodniczącego. Było również dwóch 
kandydatów Jarosław Marchewka i Romuald Szczerba, z 
których wybrano na wiceprzewodniczącego Jarosława 
Marchewkę.

Na sesji wybrano również składy komisji i tak:
1) Komisja Rewizyjna:
- Adam Sas - przewodniczący
- Romuald Szczerba
- Mieczysław Włóka

600-lecie Rudnik
W 2007 roku minie 10 lat od uroczystych obchodów 600- 

lecia Rudnik.
Może to stać się okazją do zorganizowania jubileuszu 610- 

lecia i zaproszenia do Rudnik ludzi, którzy pomimo, że dawno 
stąd wyjechali, ciągle są emocjonalnie ze swoją miejscowością 
bardzo związani, cieszą się z naszych sukcesów, przeżywają 
niepowodzenia i zawsze kiedy słyszą o Rudnikach mocniej bije 
im serce.

Zaplanowano już termin uroczystości- ostatni wakacyjny 
weekend 25-26 sierpień 2007 r.

Mamy nadzieję, że tym razem dopisze dobra pogoda i

- Piotr Ryng
2) Komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw 

socjalnych:
- Wiesława Klimas - przewodnicząca
- Grzegorz Domański
- Bogusława Kaczmarek
- Jarosław Marchewka
3) Komisja rozwoju gospodarczego i promocji:
- Wiesław Kościelny - przewodniczący
- Edward Gładysz
- Jacek Stochniałek
- Aneta Szczęsna-Kałwak
4) Komisja budżetu, rolnictwa i ekologii:
- Andrzej Owczarek - przewodniczący
- Jarosław Pinkosz (
- Robert Stasiak

Na kolejnej (drugiej) sesji rady w dniu 5 grudnia złożył 
ślubowanie wójt Andrzej Pyziak.

Zaprzysiężeni są więc już radni i wójt, wybrane są komisje 
przy radzie gminy, tak więc teraz przed wszystkimi 4 lata pracy 
na rzecz naszej społeczności lokalnej.

I.N.

wszyscy będą się świetnie bawić.
Chcielibyśmy, aby w organizację obchodów włączyło się jak 

najwięcej mieszkańców, aby właśnie od mieszkańców były 
sugestie, podpowiedzi kogo należałoby zaprosić, być może 
kogoś wyróżnić, w jaki sposób uświetnić imprezę.

Już teraz zapraszamy Wszystkich, którzy zechcą podzielić 
się swoim doświadczeniem pomysłami i zaangażować się w 
organizację obchodów na spotkanie do Domu Kultury w. 
Rudnikach w dniu 16.01.2007 r. na godz. 18.00. ’

Swoje uwagi i przemyślenia można też kierować na adres 
elektroniczny promocia@rudniki.pl bądź tradycyjnie na adres 
Urzędu Gminy Rudniki.

Złote Gody w gminie Rudniki
Tradycyjnie, jak co roku w naszej gminie odbędzie się uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

Uroczystość ta może być szczególną okazją do tego, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co Jubilaci osiągnęli w 
ciągu całego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. 
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, za przykład dla młodych 
pokoleń 21 par małżeńskich zostanie odznaczonych przez Wójta Gminy Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin uroczystości zaplanowano na 18 stycznia 2007 roku. Z chwilą otrzymania zaproszenia przez wszystkich 
Jubilatów prosimy obowiązkowo telefonicznie potwierdzenia udziału w uroczystości.

Numer telefonu Urzędu Stanu Cywilnego 0/34 35 95 072 wew. 132.

mailto:promocia@rudniki.pl


KOMUNIKATY
1. WYNIKI WYBORÓW

DO RADY GMINY RUDNIKI

)
3. SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

I PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr okręgu Nazwisko i imię Liczba głosów
1 Pinkosz Jarosław 84
2 Gładysz Edward 148
3 Stochniałek Jacek 145

Sas Adam 143
Stasiak Robert 94

4 Włoka Mieczysław 66
5 Marchewka Jarosław 179

Kościelny Wiesław 144
6 Klimas Wiesława 98
7 Kaczmarek Bogusława 86

Szczęsna-Kaławak Aneta 96
Domański Grzegorz 129

8 Ryng Piotr 78
9 Szczerba Romuald 119
10 Owczarek Andrzej 70

W październiku odbyły się szkolenia dla rolników i 
przedsiębiorców prowadzących działalność na wsi dotyczące 
możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach 
2007-2013. Rolnicy będą mieli możliwość pozyskania środków 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Szkolenia przeprowadziła firma EuroSilesia - Regionalna 
Instytucja Wnioskująca, która będzie pomagała 
przedsiębiorcom i rolnikom wnioskować o środki unijne.

Kontakt:
EUROSILESIA
ul. Niemodlińska 12a, 45-710 Opole
info@eurosilesia.pl
tel. 077/ 47 00 350 lub 077/ 47 00 351

4. WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Wójtem Gminy Rudniki został
ANDRZEJ PYZIAK otrzymując 1.524 głosy tj. 63,6%.

Frekwencja w gminie wynosiła 37,8%.

2. RODZINA Z KAZACHSTANU

Od 25 listopada br. w Gminie Rudniki gościmy rodzinę 
repatriantów z Kazachstanu. W Urzędzie Gminy w Rudnikach 
powitał ich chlebem i solą wójt Andrzej Pyziak wraz z 
pracownikami urzędu. Piekarscy jechali do nas przez 5 dni. 
Od kilku już lat starali się o zamieszkanie w Polsce, aż w końcu 
się udało. Na razie rodzina mieszka w mieszkaniu socjalnym 
w Jaworznie, jednak dokładamy wszelkich starań, aby na 
Święta Bożego Narodzenia zamieszkali już w swoim domu w 
Iżytniowie, w którym trwa jeszcze remont.

Przedstawiamy naszą rodzinę na zdjęciu poniżej. Są to bardzo 
sympatyczni i dobrzy ludzie. Postarajmy się wszyscy pomóc 
im w zadomowieniu się w naszej gminie. Podjęli przecież 
bardzo odważne kroki zmieniając swoje życie. Na pewno 
będzie im ciężko, jednak z pomocą nas wszystkich mogą poczuć 
się tutaj jak u siebie w domu.

Przypominamy mieszkańcom gminy o obowiązku wymiany 
książeczkowych dowodów osobistych.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1522) harmonogram wymiany dowodów osobistych 
przedstawia się następująco:

Dowody osobiste wydane w latach rok wymiany
1962 - 1972 2003
1973 - 1980 2004
1981 - 1991 2005
1992 - 1995 2006
1996 - 2000 2007

UWAGA:
Nie wymienione dowody osobiste (starego typu) 

zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku, a od 
1 stycznia 2008 roku osoby, które nie wymienią dowodów 
osobistych, mogą mieć kłopoty z załatwieniem niektórych 
spraw.

5. PROGRAM LEADER+

Fundacja „Górna Prosną” z siedzibą w Rudnikach otrzymała 
dofinansowanie w ramach II Schematu Programu Leader+ na 
realizację projektu związanego z rozwinięciem działań Lokalnej 
Grupy Działania oraz realizację strategii. Projekt jest 
kontynuacjąI Schematu, w ramach którego przeprowadziliśmy 
cykl szkoleń, powołaliśmy do życia LGD czyli Fundację Górna 
Prosną oraz opracowaliśmy strategię rozwoju obszarów 
wiejskich.

Będziemy obecnie wyposażać biuro fundacji, zatrudniona 
zostanie osoba do obsługi biura i prowadzenia fundacji, 
przeprowadzimy akcję informacyjno-promocyjną oraz 
będziemy realizować wiele innych ciekawych przedsięwzięć 
na terenie naszej gminy oraz gmin sąsiednich. O naszych 
działaniach będziemy informować wszystkich mieszkańców. 
Liczymy na współpracę.

mailto:info@eurosilesia.pl


Izba Rolnicza informuje...
Zarząd Izby Rolniczej w Opolu podaje do wiadomości jej 

członków treść uchwały Zarządu Izby Rolniczej w Opolu z 
dnia 9 listopada 2006r. Nr 323/2006 dotyczącej 
przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby 
Rolniczej w Opolu:

Uchwała nr 323/2006
Zarządu Izby Rolniczej w Opolu 

z dnia 9 listopada 2006 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów do 

Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu 
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach 

rolniczych oraz uchwały nr 10/2006 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z dnia 12 października 2006 r. uchwala się, co 
następuje:

§ 1
1. Wyznacza się dzień 4 lutego 2007 r. na przeprowadzenie 

wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w 
Opolu.

2. Nadaje się następujące numery okręgów wyborczych:
8) w Powiecie Oleskim
a) okręg wyborczy nr 40,
obejmujący obszar gminy Dobrodzień,
b) okręg wyborczy nr 41,
obejmujący obszar gminy Gorzów Śląski,
c) okręg wyborczy nr 42, 
obejmujący obszar gminy Olesno,
d) okręg wyborczy nr 43, 
obejmujący obszar gminy Praszka,
e) okręg wyborczy nr 44, 
obejmujący obszar gminy Radłów,
f) okręg wyborczy nr 45,
obejmujący obszar gminy Rudniki,
g) okręg wyborczy nr 46,
obejmujący obszar gminy Zębowice
Członkiem izby rolniczej, z mocy prawa, jest każda osoba 

będąca płatnikiem podatku rolnego. Jest nim także 
współmałżonek właściciela gospodarstwa, bowiem 
obowiązek podatkowy ciąży łącznie na obojgu małżonkach 
(wspólnota majątkowa). Przysługuje im prawo 
kandydowania w wyborach do Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej w Opolu. W imieniu osoby prawnej kandyduje 

jej przedstawiciel wskazany przez władze tej osoby, 
uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach 
prawnych. Nie mogą kandydować rolnicy, którzy korzystają 
z rent strukturalnych.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. 
Jest nim obszar gminy i miasta o statusie powiatu 
grodzkiego. Jeśli rolnik posiada grunty w kilku gminach i 
w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w 
jednej wybranej gminie. Osoby, które nie są rolnikami 
kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w 
głosowaniu i kładać podpisów na liście osób popierających 
kandydata.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, w 
gminach posiadających więcej niż 4 tys. ha (okręg 
dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach 
na prawach powiatów grodzkich wybrany może być tylko 
jeden rolnik, który wejdzie w skład Rady Powiatowej 
utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w 
Opolu przebiegać będą w dwóch etapach:

1. W pierwszym etapie, spośród kandydujących rolników, 
którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, 
w powiatach ziemskich zostanie powołana Rada Powiatowa 
Izby Rolniczej w Opolu.

2. W drugim etapie Rada Powiatowa Izby Rolniczej w 
Opolu na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym 
wybierze przewodniczącego, który z mocy prawa jest 
delegatem oraz drugiego delegata do Walnego Zgromadzenia 
Izby.

Następnie nowe Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd, 
Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetową Izby Rolniczej, 
w Opolu. '

Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej 
Izby Rolniczej w Opolu muszą zgłosić się i zarejestrować 
w Komisji Okręgowej powołanej na terenie gminy 
najpóźniej do dnia 16 stycznia 2007 roku.

Lokal wyborczy do przeprowadzenia wyborów będzie 
mieścił się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rudnikach, ul. Okólna 2.

Już teraz apelujemy do wszystkich rolników o udział 
w głosowaniu w dniu 4 lutego 2007 roku.

KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO
W związku z okresem zimowym przypominam

o obowiązku ciążącym na każdym właścicielu lub użytkowniku posesji 
do odśnieżania chodnika biegnącego wzdłuż posesji

(art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie). 
Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny. 

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.

ml. asp. Andrzej Materak
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W dniu 2 grudnia br. w Gorzowie Śląskim odbył się 
III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Oleśnie.

Uczestniczyli w nim delegaci wybrani podczas zjazdów 
gminnych oraz zaproszeni goście.

Delegatami z gnminy Rudniki byli druhowie:
1. Andrzej Pyziak
2. Zygmunt Zalewski
3. Jan Stasiak
4. Edward Gładysz
5. Stanisław Jachymski
6. Tadeusz Jurczyk
7. Damian Troczka
Na zjeździe powołano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego, 

Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego.

Z terenu naszej, gminy w skład nowego Zarządu wybrani 
zostali druhowie: Edward Gładysz, Andrzej Pyziak, Jan Stasiak 
i Zygmunt Zalewski, któremu powierzono funkcję wiceprezesa. 
Druh Stanisław Jachymski został powołany w skład komisji 
rewizyjnej.

Druhowie Andrzej Pyziak i Zygmunt Zalewski zostali 
delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Opolu.

Uczestnicy zjazdu podjęli Uchwałę Programową, która 
określa zadania zarządu i ochotniczych straży pożarnych na 
najbliższe 5 lat. Jan Stasiak

Przypomnij sąsiadowi
Przed nami święta Bożego Narodzenia. Zbliża się więc czas 

imprez choinkowych oraz różnego rodzaju karnawałowych 
zabaw. Niejedna z tych imprez będzie odbywać się tuż obok 
nas... w naszej strażackiej remizie, w miejscowej szkole lub 
przedszkolu, w zakładzie pracy dla dzieci pracowników etc.

Zanim zabawę ktoś zorganizuje, powinien pomyśleć o 
zabezpieczeniu jej uczestników przed ewentualnym 
zagrożeniem. Jednym z najważniejszych czynników 
bezpieczeństwa (o czym powinniśmy stale przypominać) jest 
zapewnienie właściwych warunków ewentualnej ewakuacji 
osób z zagrożonego pomieszczenia.

Aby zapewnić właściwe warunki pamiętajmy, że
w żadnym przypadku nie wolno:
*zamykać drzwi ewakuacyjnych w sposób 
uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie
* składować materiałów palnych na drogach 
komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub 
umieszczać przedmiotów na tych drogach w sposób 
zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej 
wymaganej wartości
* lokalizować elementów wystroju wnętrz, instalacji 
i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi 
ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych
w przepisach techniczno-budowlanych.

PODZIĘKOWANIE
Dyr. Bolesław Pustelnik 

Z-ca dyr. Maria Burzyńska 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

W imieniu całej społeczności Gminy Rudniki 
składam serdeczne podziękowania za wykonanie 
zadań inwestycyjnych w roku bieżącym tj., 
przebudowę skrzyżowania z całą infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Jaworzno oraz 
modernizacją drogi NR 43 w miejscowości Rudniki 
aż do Dalachowa.

Zdajemy sobie sprawę, że tak duże inwestycje wymagały 

oprócz ogromnych nakładów finansowych również 
wielkiego osobistego zaangażowania Państwo i Państwa 
Współpracowników, niejednokrotnie też cierpliwości i 
wyrozumiałości na szereg niewłaściwych i nie zawsze 
uzasadnionych uwag.

Wykonane inwestycje poprawiły w sposób zdecydowany 
nie tylko bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi 
ale także estetykę i wizerunek Gminy Rudniki i 
województwa opolskiego.

Za wielką determinację w zrealizowaniu tych zadań 
jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę aby wykonywana 
praca była doceniana i przynosiła satysfakcję i zadowolenie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Pyziak

Wójt Gminy Rudniki

Święta Bożego narodzenia 
niech będą dla Was wszystkich 

uroczystością radosną i pełną blasku, 
zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia 

łaski i miłosierdzia Bożego
Tego życzą:

Jolanta i Bogdan Surowiak Apteka pod Świerkami w Rudnikach
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OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY RUDNIKI 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. nieruchomości położonej we wsi Julianpol gmina Rudniki -powiat oleski woj. Opolskie składającej się

z działki nr 606/3 o pow. 0,1170 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Oleśnie w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 39636

Nieruchomość jest zabudowana, budynkiem gospodarczym z mieszkaniem o pow. zabudowy 95 m2 oraz budynkiem 
gospodarczym, jednokondygnacyjnym, pow. zabudowy 65m2 Nieruchomość położona przy drodze krajowej relacji Częstochowa 
Wieluń, która urządzona jest w jezdnię asfaltową oraz oświetlenie uliczne. Wzdłuż drogi znajdują się wszystkie media: sieć 
elektryczna, teletechniczna wodociągowa kanalizacyjna. Działka ma kształt prostokąta, uzbrojona jest tylko w sieć elektryczną.

Cena wywoławcza nieruchomości 37.120 zł w tym:
- grunt 15.900,- zł; - zabudowania 19700,- zł

Wadium 3800 zł.

2. nieruchomości położonej, w Cieciułowie oznaczonej nr ewidencyjnym 115/1 o pow. 0,0640 ha i nr 115/2
o pow. 0,0790 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Oleśnie w Wydziale Ksiąg 

Wieczystych KW nr 26916 stanowiąca współwłasność w części Gmina Rudniki i cz. Kokot Czesława.
Cena wywoławcza - 4600 zł

Wadium 460 zł.

3. Działki budowlane położone w Jaworznie Polesiu, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie 
Rejonowym w Oleśnie w Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr 23379 oznaczone w ewidencji gruntów nr:

Nr 120a/2 o pow. 953 m2 - cena wywoławcza - 6.500 zł wadium - 650 zł
Nr 120/1 o pow. 945 m2 - cena wywoławcza - 6.500 zł wadium - 650 zł
Nr 120/2 o pow. 837 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł
Nr 120/3 o pow. 846 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł
Nr 120/4 o pow. 844 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł
Nr 120/5 o pow. 844 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł
Nr 120/6 o pow. 836 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł
Nr 120/7 o pow. 983 m2 - cena wywoławcza - 5.000 zł wadium - 500 zł

4. Nieruchomości rolne położone w Jaworznie Polesiu oznaczone w ewidencji gruntów: 
Nr 120a/l o pow. 0,7867 i nr 87 o pow. 0,0650 ha cena wywoławcza 4.200,- zł wadium 420,- zł 

Nr 21, 48/3, 48/1 o pow. 1,7200 ha cena wywoławcza 8.200,- zł wadium 820,- zł
Podana cena nie obejmuje podatku VAT, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy z nabywcą. W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2003 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Rudniki, brak jest planu zagospodarowania dla terenów obejmujących przedmiotowe nieruchomości. Ustalenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy nieruchomości przedstawionej do przetargu w poz. 1,2,3 nastąpić może wyłącznie w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 maja 2006 roku.

W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, które terminowo 
wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2007 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 
12 w Sali narad 1 piętro

Wadium ma być wniesione na rachunek Gminy Rudniki w ING Bak Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach O/ 
Olesno ul. Reymonta 3 46-300 Olesno Nr 96 1050 1171 1000 0023 1091 7600 do dnia 19.01.2007 r. z dopiskiem „Wadium - 
nieruchomość w...dz. nr..... "Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu oferentom, którzy nie wygrali przetargu zwraca
się niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w 
miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy traci prawo do zawarcia umowy 
sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Teresa Jama - pracownik Urzędu Gminy 
Rudniki pokój nr 6 oraz pod nr telefonu 034 35 95 072 w godz. Od 8-ej do 14 -tej. Nieruchomości będące przedmiotem 
przetargu można oglądać w miejscu ich położenia. Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.



OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Środki finansowane do wysokości 8 000 zł. Będą przekazane w formie dotacji.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Rudniki do dnia 31.01.2007 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach.
Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania .
Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a w szczególności określony powinien być:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
2. Termin i miejsce realizacji zadania.
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania.
4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania .
6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27.12.2005 r. 

(Dz. U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).
W przypadku złożenia oferty spełniającej w/w warunki i stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez oferenta zostanie 

zawarta umowa, która szczegółowo określi prawa i obowiązki stron. Zadanie winno być wykonane w terminie do 31 grudnia 
2007 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 01.02.2007 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala obrad).
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Ocena możliwości realizacji zadania.
2. Ocena przedstawionych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
3. Ocena zakresu rzeczowego.

OGŁOSZENIE
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 

„Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki”

Środki finansowane do wysokości 90 000 zł. będą przekazane w formie dotacji.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Rudniki do dnia 05.01.2007 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach.
Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania .
Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. jaw szczególności określony powinien być:
7. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
8. Termin i miejsce realizacji zadania.
9. Kalkulację kosztów realizacji zadania.
10. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
11. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania .
12. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27.12.2005 r. 

(Dz. U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).
W przypadku złożenia oferty spełniającej w/w warunki i stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez oferenta zostanie 

zawarta umowa, która szczegółowo określi prawa i obowiązki stron.
Zadanie winno być wykonane w terminie do 31 grudnia 2007 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 08.01.2007 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala obrad).
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
4. Ocena możliwości realizacji zadania.
5. Ocena przedstawionych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
6. Ocena zakresu rzeczowego.

WÓJT
mgr int Andrzej Pyziak



Dom Kultury w Rudnikach
Działo się ...

31 października w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 
wręczono nagrody i dyplomy za udział w XII Ogólnopolskim 
Sportowym Ttirnieju Miast i Gmin. Wśród laureatów znalazła 
sie gmina Rudniki, która zajęła 111 lokatę w województwie, a 
17 w skali kraju na 160 startujących gmin. Koordynatorem 
przedsięwzięcia na terenie gminy był GOKSiR w Rudnikach.

„W listopadzie br. grupa dziecięca zespołu folklorystycznego 
“Rudniczanki” wzięła udział w VI Przeglądzie Dorobku 
Kulturalnego Domów i Ośrodków Kultury Powiatu 
Oleskiego.

„W październiku w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku 
odbyły się eliminacje do finału VIII Jurajskiego Festiwalu 
Folklorystycznego. Reprezentacja naszej gminy, a mianowicie

zespół dziecięcy “STRUGA” oraz kapela ludowa 
zakwalifikowały się do udziału w koncercie galowym w 
Filharmonii Częstochowskiej.

„W minionym kwartale w Domu Kultury w Rudnikach miały 
miejsce dwie audycje muzyczne dla dzieci w wykonaniu 
artystów Filharmonii Częstochowskiej:

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM . Tradycyjnie 6 grudnia w 
Domu Kultury w Rudnikach pojawił się Mikołaj. Oczekiwało 
na niego kilkadziesiąt dzieci z terenu całej gminy. Mikołaj 
przybył w otoczeniu dwóch magików, którzy zaprezentowali 
zebranym pokaz iluzji i magii.

Nawet dzieci uczyły się “czarować”. I wychodziło im to 
całkiem nieźle.

Na koniec Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni, wspaniale się bawili i pewnie z 
niecierpliwością oczekują już następnego Mikołaja.



Jubileuszowe Jazzowanie
Do udziału w jubileuszowym XV SPOTKANIU 

MUZYKÓW JAZOWYCH zgłosiło się 15 grup muzycznych. 
W sumie na scenie pojawiło sie ponad 100 muzyków.

Imprezę tradycyjnie już zapoczątkowała prezentacja 
muzyczna orkiestry młodzieżowej z Żytniowa. Po niej po 
mistrzowsku wystąpił big band “WIND BAND” pod 
kierunkiem Korneliusz Wiatra, ze Szkoły Muzycznej w Oleśnie. 
Do północy trwały prezentacje kolejnych grup jazzowych z 
Częstochowy, Opola, Gliwic, Łodzi, Wielunia, Bolesławca 
Śląskiego, Lutomierska i Praszki.

Gwiazda wieczoru był zespół “Yankiel Band” z Łodzi- 
laureat wielu ogólnopolskich festiwali jazzowych i blusowych.
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W kompozycjach własnych grupy rozbrzmiewały elementy 
jazzu, blusa i muzyki etnicznej. Wspaniałe “jam sesion” trwało 
do późnych godzin nocnych.

Komisja artystyczna uhonorowała głównymi nagrodami 
grupę “SEKSTET GROOYE” z Częstochowy oraz “WIND

BAND” z Olesna. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. 
Jury z ogromną-satysfakcją podkreśliło wysoki poziom 
artystyczny prezentacji muzycznych oraz rosnące 
zainteresowanie publiczności muzyką jazzową.

Tegoroczne spotkanie potwierdziło swój niepowtarzalny 
charakter, przynoszą satysfakcję organizatorom, wykonawcom 
i publiczności.

Patronat nad Spotkaniem objęli: Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego, Wójt Gminy Rudniki.

Organizatorzy XV Spotkania Muzyków Jazzowych składają 
serdeczne podziękowania SPONSOROM, którzy udzielili

wsparcia finansowego.
Byli to :
Młyn - Dalachów - Grażyna i Stefan Kurczakowscy
Firma “DAKO” - Cieciułów - Janina i Edward Bajak
“RUDMAR” -Rudniki- Wanda i Marian Łęgosz
“MODERN BUD” - Starokrzepice - Edward i Marcin 

Strugała
Młyn Handlowo-Usługowy w Rudnikach - Anna i January 

Majda
“STOLARSTWO” - Rudniki- Piotr Duda

Katarzynyna 
Suchara 
z Olesna



SUKCESY 
FOTOGRAFICZNE

Dwukrotnie wśród laureatów konkursów fotograficznych o 
zasięgu wojewódzkim znalazła się MAŁGORZATA LUKAS.

W listopadzie w KINOPLEKSIE w Opolu miało miejsce 
uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego 
“DROGA”, organizowanego przez Radio Plus Opole. Spośród 
kilkuset prac nadesłanych z całej Polski zdjęcia pani Małgosi 
znalazły się pośród kilkunastu nagrodzonych i wyróżnionych.

W grudniu natomiast odbyło się podsumowanie kolejnego 
konkursu fotograficznego pn. “Województwo opolskie w 
obiektywie”organizowanego przez Urząd Marszałkowski w 
Opolu. I tym razem zdjęcia prezentujące uroki naszych okolic 
znalazły się wśród nagrodzonych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie 
fotografii artystycznej.

Będzie się działo ..
31 grudnia 2006 - Bal Sylwestrowy

7 stycznia 2007 - Rejonowy Przegląd Kolęd
“Kolędy łączą pokolenia”

14 stycznia 2007 - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy Sztab Gminny GOKSiR w Rudnikach
* wyjazd wolontariuszy do studio TVP w Warszawie

21 stycznia 2007 - Parafialny Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar proboszcza parafii Rudniki

22 stycznia 2007 - Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

17 lutego 2007 - Bal karnawałowy Rady Rodziców 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach

24 lutego 2007 - Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i 
młodzieży o puchar Dyrektora GOKSiR

25 lutego 2007 - Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta 
Gminy dla dorosłych

marzec
* Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
* wystawa malarstwa
* eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla 

uczniówszkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN KONKURSU
na najładniej oświetloną i udekorowana posesję 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia

I. ORGANIZATOR
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Rudnikach
II. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców 

gminy Rudniki.
Termin zgłaszania udziału : do dnia 28 grudnia 2006. w 

Urzędzie Gminy w Rudnikach / tel. 034/3595072 / lub w Domu 
Kultury, /tel. 034/3595068/

III. Ocena :
1. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy w 

terminie do 5 stycznia 2007.
2. Skład Komisji : przedstwiciele Urzędu Gminy i Domu 

Kultury w Rudnikach
3. Z przeprowadzonej oceny zostanie wykonana 

dokumentacja / w postaci zdjęć i opisów/
IV. KRYTERIA OCENY
1. Kompozycja
2. Pracochłonność
3. Ogólne wrażenie estetyczne
V. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 07 

stycznia 2007 w Domu Kultury w Rudnikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału !



Wycieczka rowerowa 
„SZLAKIEM PAMIĘCI 
NARODOWEJ"

W dniu 7 września 2006 roku w ciepły i słoneczny dzień 
uczniowie klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie wraz z wychowawcą Beatą 
Droś i z nauczycielką Grażyną Kasprzycką udali się na 
wycieczkę rowerową „Szlakiem pamięci narodowej”.

Trasa wiodła przez Cieciułów - Żytniów- Strojec- Rudniki 
- Cieciułów. Pierwszy przystanek historyczny nastąpił w 
Żytniowie na cmentarzu, gdzie zostali pochowani mieszkańcy, 
którzy masowo umierali na chorobę zakaźną - cholerę. Tam 
spotkaliśmy się z grupą „Miłośników historii lokalnej” z 
Radłowa i Gorzowa Śląskiego. Ze znanych osób obecni byli:

były przewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie Bernard Kus, 
były nauczyciel historii z Gorzowa Śląskiego Lucjan Jurczyk, 
lekarka Maria Zygmunt, bibliotekarka z Radłowa,
radna z Radłowa Anna - Maria Gerlic i wielu innych, których 
nie zdążyliśmy poznać. Pan Jurczyk opowiedział nam, że w 
źródłach niemieckich doczytał się następującej relacji o 
epidemii cholery. Choroba została przyniesiona do Gorzowa z 

okolic Praszki, kiedy wielu gorzowian pobiegło przez Prosnę 
ratować dobytek sąsiadów i gasić pożar 25 lipca 1852 roku. 
Na czas epidemii miasto zostało otoczone kordonem wojska. 
Przybyły lekarz Arnold Rosenbaum stwierdził, że od 17 
sierpnia do 7 września 1852 roku zachorowało na cholerę 447 
osób, w tym zamarło 49 mężczyzn, 56 kobiet i 52 dzieci. Chorzy 
najczęściej pochodzili z nizin społecznych i z biedoty 
zamieszkującej wilgotne chaty i prowadzącej ubogi tryb życia. 
Na cel pomocy dla biednych, pielęgnacji chorych oraz 
grzebania zmarłych napłynęły zewnątrz datki w wysokości 
2720 talarów. Wśród ofiarodawców znalazła się królowa Prus 
Elżbieta, która wraz z wyrazami współczucia przekazała 100 
talarów.

Drugi przystanek historyczny miał miejsce przed 
„Pomnikiem pamięci ofiar II wojny światowej”. Następnie 
udaliśmy się w kierunku Strojca i przed lasem strojeckim

zorganizowaliśmy sobie pierwszą przerwę, w czasie której 
uczniowie zjedli drugie śniadanie, obejrzeli rowery i 
odpompowali powierztrze do opon.
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Później pojechaliśmy do lasu, gdzie zobaczyliśmy i 
zmierzyliśmy najstarsze drzewo w lesie tzw. „Strojecki dąb 
Bartek” i zatrzymaliśmy się przed symbolicznym pomnikiem 
hrabiego Tomasza Potockiego, który w lesie popełnił 
samobójstwo w 1864 roku na wieść o tym, że Rosjanie mają 
go aresztować za pomoc powstańcom styczniowym.



Czwarty przystanek historyczny miał miejsce w Rudnikach 
przed Pomnikiem upamiętniającym walkę o niezawisłość Polski 
wiatach 1918-21 i 1939 -45.

W parku w Rudnikach uczniowie zjedli przepyszne lody i w 
dobrych humorach wrócili do szkoły.

Opracowanie
Beata Droś i Grażyna Kasprzycka

O historii inaczej - 
SPOTKANIE Z
KOMBATAJefljAMlnej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie wraz z 
nauczycielką historii Beatą Droś zapraszają do szkoły

cieciułowskich kombatantów: pana Franciszka Dworackiego i 
pana Józefa Grygę.

Taka lekcja odbyła się 15 września 2006 r. Zaproszeni goście 
opowiadali o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej.

Młodzież szkolna dowiedziała się o tym, jak wyglądały 
pierwsze dni wojny. Usłyszała o prześladowaniach ludności 
polskiej. Niesamowite wrażenie wywołała opowieść pana 
Józefa Grygi o pojmaniu wszystkich mężczyzn z Cieciułowa 
przez okupanta niemieckiego z powodu podejrzenia o 
posiadanie radia. Musieli oni leżeć na drodze za szkołą, ajeden 
z żołnierzy chodził po rękach leżących mieszkańców. Pan 
Franciszek Dworacki zaprezentował uczniom opaskę z literą 
P, którą musieli nosić wszyscy Polacy. Na końcu spotkania pan 
Dworacki zwrócił się apelem do młodzieży, aby szanowali 
ojczyznę i cieszyli się z tego, że mogą się uczyć w wolnej 
Polsce.

opracowanie Beata Droś



Uczniowie PSP im. T. Kościuszki znają historię
W przeddzień Święta Niepodległości w cieciułowskiej szkole ______

świętowano - 11 listopada. 11 listopada 1918 r. po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość. Uczniowie klasy VI 
zaprezentowali montaż słowno - muzyczny na temat historii

Polska odzyskała niepodległość

odzyskania niepodległości. Nie zabrakło pięknych wierszy 
i pieśni patriotycznych- „Powstań Polsko, zrzuć kajdany, dziś 
twój triumf albo zgon” śpiewała młodzież szkolna.

opracowanie: Beata Droś

Drodzy Czytelnicy I
Zbliżają się Święta, więc Wszystkim Wam życzę dużo 

wspaniałych książek w prezencie pod choinką. Ile razy 
zastanawiacie się co kupić najbliższym, pójdźcie do najbliższej 
księgami i zobaczcie, ile świetnych prezentów stoi na półkach. 
Polski rynek wydawniczy jest szalenie bogaty. Wszystko tu 
znajdziecie, książkę kucharską dla babci, przewodnik 
wędkarski dla Dziadka, słownik angielski dla siostry i komiks 
dla najmłodszego braciszka. I całą masę innych ciekawych I książek i książeczek, a wśród nich mnóstwo bajek, które 
wprowadzają nas w świat. Ale maluchy jeszcze nie umieją ich 
czytać. I tu zadanie dla starszego rodzeństwa, naszych drogich 
czytelników. Tych wszystkich, którzy kochają książki i mają 
młodsze rodzeństwo. Czytajcie im bajki, mama czy tata nie 
zawsze mają na to czas, a maluchy uwielbiają słuchać bajek.

Mamy na to najlepszy przykład w naszej rudnickiej bibliotece. 
Co dwa tygodnie, we wtorki o 16 godzinie czytamy dzieciom 
bajeczki. Mamy wielu słuchaczy, przychodzą ciągle nowi. 
Dzieci czynnie uczestniczą w bajkowym świecie, chętnie 
przebierają się za różne postacie. Mieliśmy już Kopciuszka, 
jego złe siostry, Czerwonego Kapturka, a nawet wesołego 
wilka, który wcale nie chciał zjeść babci. Nasi milusińscy mogą 
też wybierać bajki, których chcą posłuchać. Wczoraj na 
przykład nasza lektorka, Kasia Nowak, czytała bajki i wierszyki 
przez ponad godzinę, bo dzieciom ciągle było mało. Maluchy 
recytowały też wierszyki o Mikołaju i choince, jako, że święta 
tuż, tuż ... Następne spotkanie już w Nowym Roku, 9 stycznia 
o godzinie 16. Zapraszamy do naszego bajkowego teatrzyku, 
który nazwaliśmy Rudy Łoś.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach 
mgr Magdalena Filipowicz



INFORMACJA
Informujemy wszystkich mieszkańców, iż od listopada 2006 roku obowiązki świadczenia 

usług w zakresie zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych 
z terenu gminy Rudniki, od przedsiębiorstwa Eco-Recycłing z Radawia przejęła grupa 

REMONDIS z Opola.
Grupa REMONDIS działa na rynku Polskim od 12 lat i 

tworzy kompleksowy i nowoczesny system gospodarki 
odpadami. Obecnie przedsiębiorstwo działa w 30 miastach 
Polski, m. in. w Opolu i w Częstochowie.

W związku z tym dotychczasowi klienci firmy Eco-Recycling 
podpisali nowe umowy i porozumienia z przedsiębiorstwem 
REMONDIS Opole.

Tym samym od nowego roku obecny system 
zbiórki wszystkich rodzajów odpadów 

komunalnych ulegnie modyfikacji.

Nowe harmonogramy wywozów zmieszanych odpadów 
komunalnych i surowców wtórnych będą dostarczone przez 
firmę wywozową do każdej posesji.

Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych i 
surowców wtórnych odbywać się będzie 1 raz w 
miesiącu.

W związku z tym należy przestrzegać poniższych 
zasad:

* Wystawiać pojemniki i worki przed posesją tylko 
w terminach określonych w harmonogramie wywozu 
o godz. 600.
* Surowce wystawiać wyłącznie w workach do tego 
przeznaczonych (żółty-plastik, biały -szkło białe, 
zielony-szkło kolorowe, niebieski -papier).
* Worki firmowe przeznaczone do segregacji 
odpadów napełnione innymi odpadami np. 
zmieszanymi odpadami komunalnymi nie będą 
odbierane.

Nowością będzie dostarczenie kompletów worków do 
segregacji odpadów (4 sztuki worków na szkło białe i 
kolorowe, papier, plastik) na początku stycznia 2007 roku 
przez firmę REMONDIS do każdej posesji. Systematycznie 
ilość worków będzie uzupełniana, na zasadzie wymiany 
pełnego worka na pusty.

Gmina zamierza restrykcyjnie rozliczać gospodarstwa 
domowe z ilości pobieranych i oddawanych worków.

W dalszym ciągu będzie prowadzona zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych do grupy, których należą przede 
wszystkim: zużyte meble, ramy okienne, zużyty sprzęt oraz 
opony. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie w dwóch 
terminach: wiosennym i jesiennym.

Wprowadzona zostanie również zbiórka odpadów 
niebezpiecznych, wchodzących w skład odpadów 
komunalnych.

Do takich odpadów zaliczamy:
1. baterie i akumulatory ołowiane,
2. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
3. odczynniki fotograficzne,
4. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne,
5. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
6. przeterminowane leki,
7. oleje tłuszcze, ’
8. środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, 
herbicydy),
9. kwasy i alkalia,
10. rozpuszczalniki,
11. zużyte urządzania elektryczne elektroniczne.

Terminy zbiórek odpadów niebezpiecznych 
i wielkogabarytowych będą podane do wiadomości za 
pośrednictwem kurend na kilka tygodni przed planowaną 
zbiórką.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż segregowanie odpadów, nic 
nie kosztuje. Wszelkie koszty związane z transportem 
i unieszkodliwianiem pokrywa Urząd Gminy.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska bezwzględnym obowiązkiem na terenie 

Gminy Rudniki jest:
* wyposażenie każdego gospodarstwa domowego | 

w pojemnik na odpady i podpisanie umowy 
w zakresie wywozu odpadów z posiadającą 

zezwolenie firmą wywozową, 
* selektywna zbiórka odpadów

Z przykrością stwierdzamy, iż w dalszym ciągu na terenie 
gminy 40% gospodarstw nie posiada podpisanej umowy na 
wywóz odpadów.

Wobec powyższego informujemy, iż w najbliższym czasie 
rozpoczną się kontrole gospodarstw, mające na celu 
wyegzekwowanie właściwego postępowania z odpadami. 
Kontrolą objęte zostaną także placówki handlowe.

B.N.
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