
U progu Trzeciego Tysiąclecia 
W Nowym Roku i Nowym Stuleciu 
Wszystkim Naszym Mieszkańcom 

Składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Dobrego zdrowia, pogody ducha, 

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
Niech Nowy 2001 Rok 

Pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość, 
Doda odwagi w pokonywaniu trudności codziennego dnia, 

Odkryje nowe nadzieje oraz spełni Wasze oczekiwania.
Wójt wraz z Zarządem Gminy Rudniki

W dziesięciolecie odrodzonego samorządu
27 maja 1990 roku przeprowadzone zostały po raz pierw

szy wybory do rad gmin. Powstały jednostki samorządu 
terytorialnego - gminy o nowym charakterze ustroju, innych 
zupełnie kompetencjach i zobowiązaniach. Podstawę ich 
działania dała ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym.

Dziesięcioletni okres funkcjonowania samorządu gminne
go wiąże się naturalnie z próbą dokonania jego podsumowa
nia. I nie chodzi li tu tylko o wyliczenie naszych osiągnięć, ale 
o podkreślenie, jak wiele można było zrobić dla naszej lokal
nej społeczności i jak wiele pozostaje ciągle do zrobienia. 
Przy tych wszystkich działaniach z pewnością nie ustrzegali- 
śmy się błędów i potknięć, a część znich można było wykonać 
może inaczej, lepiej czy szybciej.

To pierwsze dziesięciolecie było też trudne dlatego, że 
przyszło nam wprowadzać kolejne wielkie reformy; słabo 
przygotowane i bez wystarczających środków na ich realiza

cję.
Spójrzmy jednak wokół siebie. Wiele do zrobienia - to fakt, 

ale spróbujmy zwyczajnie dostrzec to, co jest wokół nas. Co 
sami zrobiliśmy - razem z innymi. Za wielką wyobraźnię, 
determinację, zaangażowanie, pomoc i współpracę należą się 
Wszystkim słowa serdecznego podziękowania.

Pamięć jest ulotna. 1 chociaż dziesięć lat to przecież krótki 
okres czasu w życiu społeczności, chcemy zbilansować nasz 
wspólny dorobek i opisać w czasie kolejnych kadencji.

Pierwszym przewodniczącym odrodzonego samorządu 
został pan Tadeusz Wcisło z Jaworzna. W tym samym czasie 
większość naszych mieszkańców odczuwała dotkliwie brak 
wody. Rada tej kadencji przyjęłajako priorytet zwodociągo- 
wanie wszystkich miejscowości. Dotychczas tylko wieś Żyt

niów posiadała wodociąg, a w Rudnikach inwestycja była 
rozpoczęta.

Rok 1990 (I sesja 6 czerwca)
- dokończenie budowy wodociągu 12,7 km sieci rozdziel 

czej i 320 przyłączy długości 6,8 km
- wybudowanie wodociągu w Jaworku Górnym 2,3 km 

sieci, 17 przyłączy długości 0,5 km
- ułożenie chodnika w Rudnikach (wzdłuż szkoły od skrzy

żowania w kierunku byłej apteki - obecnie poczty, na ul. 
Wojska Polskiego oraz do przedszkola)

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Bugaju
- dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Bobrowie
- remonty dróg lokalnych

Rok 1991
- zakupiono i zamontowano 3 zbiorniki wyrównawcze w 

Rudnikach
- rozpoczęto budowę przepompowni
- wybudowano wodociągi;
w Jelonkach - 2.5 km sieci, podłączono 41 gospodarstw
Żurawie. Jaworek Dolny - 3.1 km sieci, podłączono 22 

gospodarstwa
Dalachów - Janinów - Młyny - 16,3 km sieci, podłączono 

364 gospodarstwa
- wybudowano drogę dojazdową do studni głębinowej Nr 2 

w Jaworku
- opracowano koncepcje; w zakresie gospodarki ściekowej 

na terenie gminy oraz programu telefonizacji gminy
- przeprowadzono remont budynku przedszkola w Cieciu- 

łowie (przeniesiono do Domu Nauczyciela z budynku pry
watnego)



- na przystanku PKS w Rudnikach wykonano wiatę zada- 
szeniową

- remontowano drogi gminne, utwardzono żużlem plac 
targowy w Rudnikach.

Rok 1992
- budowa wodociągów w następujących miejsowościach:
Jaworzno-Mirowszczyzna-Mostki-Polesie-Julianpol - sieć 

rozdzielcza 23,4 km, podłączono 352 gospodarstwa
Słowików Szlachecki-sieć rozdzielcza 1,1 km, podłączono 11 

gospodarstw
Cieciułów - sieć rozdzielcza 5,8 km, podłączono 138 gospo

darstw
Bugaj - sieć rozdzielcza 7,3 km podłączono 78 gospodarstw
Pieńki - sieć rozdzielcza 2,1 km, podłączono 11 gospodarstw
- zakończono budowę budynku przepompowni w Rudni

kach, zakupiono i zainstalowano zestaw hydroforowy składa
jący się z 5 pomp, pracujący na zasadzie pełnej automatyki, 
zagospodarowano i utwardzono plac wokół zbiorników i 
budynku przepompowni

- wykonano czyszczenie drugiej studni
- przeprowadzono reelektryfikację miejscowości Rudniki
- rozpoczęto budowę wysypiska odpadów komunalnych
- wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach w miejsco

wości Dalachów (Gabryśka) i Żurawie
- wykonano nawierzchnie asfaltowe długości 1,3 km w 

Julianpolu oraz Bobrowej długości 1,1 km
- remontowano drogi gminne
- po długich Staraniach rozpoczęta została telefonizacja 

całej gminy na korzystnych warunkach tak dla gminy jak i 
mieszkańców.

To tylko największe zadaniajakie udało się zrealizować w 
1 kadencji.

Z OBRAD RADY 
GMINY RUDNIKI

W miesiącu grudniu 2000 roku odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy w Rudnikach.

W dniu 15 grudnia odbyła się XXI sesja Rady Gminy. W 
sesji udział wzięli wszyscy radni.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmieniającej uchwalę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych i w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholo
wych zawierających powyżej 4,5% alkoholu i zasad usytuowa
nia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowa
dzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicz
nego w Rudnikach;

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
dodatku funkcyjnego dla nauczycieli;

- w sprawie diet radnych, członków zarządu gminy i członków 
komisji rady;

- w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy;

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 rok;
- w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transporto

wych na 2001 rok;
- w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: targowej,

administracyjnej i podatku od psów; _____________________

Skład Rady Gminy w Rudnikach
I kadencji 1990-1994r.:

Ireneusz Bednarek, Stanisław Belka, Edward Domaga
ła, Józef Dorynek, Zbigniew Frejus, Ireneusz Graczyk, 
Krzysztof Jeziorek, Andrzej Korpowski, Tadeusz Kubat, 
Tadeusz Maryniak, Marian Namyślak, Andrzej Owcza
rek, Henryk Paruzel, Marian Pęcherz, Józef Polak, An
drzej Pyziak, Bogdan Surowiak, Tadeusz Szczęsny, Tere
sa Świtała, Tadeusz Wcisło.

Skład Zarządu Gminy w Rudnikach
I kadencji:

Andrzej Pyziak - Przewodniczący Zarządu Wójt Gmi
ny, Bogdan Surowiak, Edward Domagała, Stanisław Bel
ka, Tadeusz Szczęsny.

od lewej: Andrzej Zając - Przewodniczący Rady Gminy 11 
kadencji 1994-1998, Tadeusz Wcisło - Przewodniczący Rady 
Gminy kadencji 1990-1994, Grzegorz Domański - z-ca Prze
wodniczącego III kadencji, Edward Gładysz - obecnie Prze
wodniczący Rady Gminy III kadencji. fednl

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru
chomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości;

- ustalenie ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawy obi iczania 
podatku rolnego na obszarze Gminy Rudniki - ewentualne 
podjęcie uchwały.

W sprawach różnych omówiono uwagi odnośnie projektu 
budżetu na 2001 rok oraz wyrażono zgodę na nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Rudniki ks. Krzysztofowi Bła
szkiewiczowi - proboszczowi Parafii Rudniki.

W dniu 28 grudnia 2000 roku obyła się XXII sesja Rady 
Gminy Rudniki. W posiedzeniu rady udział wzięli także wszy
scy radni.

Sesja składała się z dwóch części. W części pierwszej przewo
dniczący stałych komisji rady złożyli informacje z prac komisji 
oraz sprawozdania z działalności komisji za 2000 rok.

W sesji udział wziął wicestarosta Powiatu Oleskiego Kry
spin Nowak. Omówi! osiągnięcia powiatu. Przekazał wójtowi 
Andrzejowi Pyziakowi list gratulacyjny - podziękowanie za 
osiągnięcia i promocję gminy Rudniki i Powiatu Oleskiego 
na terenie województwa opolskiego i kraju.

Podjęto uchwały w sprawie:
- wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu;
- zmieniany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat 

lokalnych: targowej, administracyjnej i podatku od psów;
Błaszkiewiczowi.
Na zakończenie sesji wójt gminy Andrzej Pyziak dokonał 

krótkiego podsumownia 10-lecia samorządu wGminie Rudniki.



- zmian w budżecie gminy na 2000 rok oraz uchwalono 
budżet gminy na 2001 rok.

Na drugą część XXII sesji rady zaproszono gości:
- byłych przewodniczących Rady GminyTadeusza Wcisło 

- Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990 - 1994 oraz

Rada Młodzieżowa przy Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach wraz z opiekunem panią Agnieszką Pietrzak

Andrzeja Zająca Przewodniczącego Rady Gminy w latach 
1994 - 1998.

-Stanisława Jeziorskiego - Prezesa Gminnego Koła Kom
batantów

- członków Rady Młodzieżowej przy Gimnazjum Publicz
nym w Rudnikach.

- ks. Krzysztofa Błaszkiewicza - proboszcza Parafii p.w. 
Św. Mikołaja w Rudnikach.

Podjęte uchwały publikujemy w niniejszym numerze Biu
letynu.

Rada zapoznała się z problematyką oraz wnioskami Rady 
Młodzieżowej przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
a/ nadania imienia ulicy w Rudnikach -ulica nosi imię 

kaprala Mariana Sobczaka;
b/ nadano tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rudniki 

ks. Krzysztofowi
Błaszkiewiczowi.
Na zakończenie sesji wójt gminy Andrzej Pyziak dokonał 

krótkiego podsumownia 10-lecia samorządu w Gminie Ru
dniki.

Plon budżetu Gminy Rudniki no 2001 rok
Przewiduje się osiągnąć budżet Gminy Rudniki w 2001 roku po stronie:

dochodów - 9.449.998 zł wydatków - 8.621.205 zł
Przewidywanądo osiągnięć nadwyżkę budżetową w kwocie 828.793 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty 

rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycję w okresach poprzednich.
W ramach wydatków budżetowych na 2001 rok przeznacza się wstępnie na realizację inwestyc ji nowych i kontynuowanych 

kwotę 139.000 zł.
Podstawowe źródła dochodów i rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:



DZIEJE PARAMI ZlTAIOW
W Polsce sieć parafialna zaczęła się kształtować w X wieku, zaś w 

XII-XIII w. była już wpełni zorganizowana. Dokonało się to dopiero 
po zakończeniu organizowania sieci kościołów wiejskich. Parafie 
wiejskie obejmowały od kilku do kilkunastu wiosek. Na przełomie 
XV-XVI wieku istniało na ziemiach polskich ok. 6 tys. parafii wokół 
których ogniskowała się praca duszpasterska i życie religijne wier
nych.

Parafia w Żytniowie istniała już na pewno w 1312 r. Liber 
Beneficiorum J.Łaskiego, opisując parafię, wymienia kościół św. 
Marcina. Zachował się autentyk kard. Radziejowskiego z 17 VII 
1691 r. a w nim przytoczony pergaminowy dokument arcybiskupa 
Jakuba Uchańskiego z 25 V 1573 r. (w sprawie dziesięcin ze wsi 
Żytniów) wspominający o erekcji parafii w r. 1312.

Inne przekazy wspominają, iż “pleban miał dwa łany roli i pobierał 
meszne z każdego łanu szlacheckiego po korcu owsa i korcu żyta; 
dziesięcina zaś szła na stół arcybiskupi. Zagrodnicy dawał i po groszu 
mesznego”.

Do właściwego wypełniania swojej misji kapłanowi oraz wier
nym potrzebnajest świątynia. Obecnajesttrzeciązkolei. Nie wiemy 
kiedy powstał i jak wyglądał pierwotny kościół w Żytniowie. 
Dokumenty wspominają, że prawo patronatu mieli częściowi dzie
dzice wsi. Był to obiekt sakral ny wykonany z drewna a rozebrany w 
1714 roku. Wtedy to Maciej Wierusz Kowalski, stolnik bracławski, 
dziedzic na jednej części Żytniowa, wspólnie z Szymonem Sętkow- 
skim, dziedzicem Krzepickim, wystawili w miejsce dawnego upada
jącego od starości drewnianego kościoła, nowy, również drewniany, 
który konsekrował w 1717 r. Wojciech Bardziński sufragan kujaw
ski, pw. Nawiedzenia NMP, św. Mateusza Ap. i św. Marcina. 
Kościół ten spłonął wraz z plebanią w r. 1803. W tym czasie 
proboszczembyłks.M. Gutowski, który wkrótce został przeniesiony 
do parafii Czarnożyły.

Na szczególną uwagę zasługuje notatka z 40-tych lat XVI11 wieku, 
wedługktórej nieznany znazwiskaprzeor konwentu wieruszowskie
go miał być budowniczym kaplicy w Cieciułowie”in Cieciułów 
capellam Beatissimae Virginis Matris Sertis nowis contexisse”.

Wróćmy jednak do Żytniowa, gdzie po pożarze, wierni pozosta
wali bez swojej świątyni. Jednak nowe miejsce kultu miało tu stanąć 
dopiero za 14 lat. Otóż na prośbę parafian Żytniowa, Aniela z 
JastrzębowskichTrzcińska,dziedziczkadóbrTrzcinicawpow.Ostrze- 
szowskim (wtedy Wielkie Księstwo Poznańskie), która w Trzcinicy 
wystawiła kościół murowany, darowała im tamtejszy kościół drew
niany. W 1817 roku kościół ten został rozebrany, przewieziony do 
Żytniowa i tu złożony staraniem Jakuba Ośrodki, włościanina, 
znakomitego cieśli z dodaniem niektórych nowych materiałów 
“uproszonych u sąsiednich dworów”.

Przy składaniu świątyni pomagali miejscowi parafianie “szczerze 
i z wielkim oddaniem”. Ówczesnym proboszczem był ks. Jakub 
Boczyński. Jemu dokumenty kościelne przypisują, że “swoim ko
sztem płoty z kupnego drzewa wystawił y na gruncie zostawił”.

Od dawna znanajest wkościele praktyka, że ustępujący proboszcz 
spisuje wobec swojego następcy oraz ks. dziekana tzw. protokół 
zdawczo-odbiorczy parafii. W XIX wieku zawierał on zawsze 
szczegółowy jej opis. Protokół spisany w Żytniowie dn. 7 VII 1817 
r. wzwiązkuzodejściemks.J. Boczyńskiego (nie nacieszył się długo 
nowym kościołem) a objęciem funkcji proboszcza przez ks. Pawła 
Podkulińskiego obrazuje stan kościoła po jego rekonstrukcji: “Ko
ściół z drzewa przed kilku laty ze starego z Trzcinicy danego po 
spaleniu się dawnieyszego przestawiony dobry. Dachnanimdobty... 
przezktóry wczasie nawałnicy zacieka, przy tym kościele obok stron CT^ 

dwóch są kaplice z których w iedney brakuje suftitu y podłogi; w 
kaplicy zaś drugieyiakoteżna Wielkim Kościeley wZakrystyi sufłit 
y podłoga znaydująsię. Ołtarzy nie masz tylko Mensy duże y obrazy 
nad Mensami zawieszone w miejscach na ołtarze przezmaczonych. 
Organki małe o sześciu głosach. Dzwony zawieszone na słupach, 
dzwonnicy niemasz. Cmentarz przy kościele w części oparkaniony, 
brakuje do całości parkanu trzech części, czwarta zaledwie znayduie 
się. Budynki plebańskie - Plebania z drzewa od kościoła gliną 
wytępiona, po jedney stronie jest izdebka y alkowka dla księdza 
mieyscowego na mieszkanie, po drugiey stronie izba większa obok 
mnieysza dla czeladzi. Dach słomą poszyty, cały ten budynek 
spruchniały w ścianach, w dachu dosyć zły. Staynia y obory razem 
wystawione także stare, zgnite, dach stary częścią zreperowany. 
Stodołajedna o dwóch samsiekach spruchniała, dach stary reperacyi 
potrzebuje. Inwentarza gruntowego żadnego niemasz to jest koni, 
bydła, trzody, drobiazgów, sprzętów gospodarskich, gdyż tych po 
oddaleniu się swym ks. Gutowski do Plebanij Czarnożył na gruncie 
Plebanij Żytniów niezostawił, ani też opisu Inwentarza w jakim 
stanie tę plebanię odebrał, nie okazał, bo wszystko z kościołem za 
tegożzgorzało”.Dokumentpodpisali:ks.Podkulińśki,ks.J.Boczyński 
oraz delegat biskupi i komisarz kościelny ks. Ignacy RałęczBieniec- W 
ki, Dziekan Foralny Rudzki, Pleban Ożarowski.

Po przedstawieniu powyższego opisu kościoła wrazzjego otocze
niem warto zapoznać się z innym dokumentem pochodzącym 
równieżz 1817r. Jest to wezwanie Sądu Pokoju Wydziału Spornego 
Powiatu Wieluńskiego na wniosek Aleksandra I-go Cesarza Wszech 
Rosji i Króla Polskiego do oddania należnego mesznego. Dokument 
zawiera nazwiska włościan posiadających kmiece role we wsi 
Cieciułów, którzy corocznie meszne “in natura” w ziarnie “kościo
łowi Żytniowskiego co do zapisu oddawać mieli, a tego nie robili” 
Byli to: Krzysztof Kubat, Sebastian Wilk, Michał Krajewski oraz 
Łukasz, Stanisława Chwatek, Karol Kaszuba, Wojciech Smolarz, 
Marcin i Bonawentura Szczerbik, Wojciech Krajewski z Gajowym, 
Zofia Kubałka z Józefem Graczem, Jan Więdłocha, Jan Strycharz, 
Andrzej Szczerbik, Grzegorz Gajewski, Jakub Krawiec, Tomasz 
Więdłoch, Majcher Zuzia i Bernard Kasprzycki, Jan Kubat, Bartło
miej Kubat, Stanisław Praszczyk, Marcin Skowron, Józef Jaskulski 
i inni.

Przytaczam te nazwiska, gdyż może ktoś z Was czytających te 
słowa odnajdzie wśród nich swoich przodków z 1817 roku. Świado- W 
mie nie podaję wysokości zadłużenia i jestem przekonany, że obecny 
ks. prób. par. Żytniów nie będzie dochdził sprawiedliwości u ówcze
śnie żyjących rodzin w/w włościan.

Nowy proboszcz ks. Paweł Podkuliński, który' niezbyt chlubnie 
wpisał się w dzieje parafii Żytniów (świadczą o tym liczne skargi 
Dozoru Kościelnego najego osobę) był jej rządcąprzez 15 lat. W tym 
czasie pobudował plebanię i inne budynki gospodarcze. Odwołany 
z probostwa, decyzją bpa Kujawsko-Kaliskiegozdn. 24IV1832 r., 
udał się do parafii w Chełmie.

Parafia Żytniów liczyła wówczas 1571 duch i należała do diecezji 
kujawsko-kaliskiej, dekanatu krzepickiego, obwodu wieluńskiego. 
Sprawy sporne rozstrzygał wtedy Konsystorz Foralny w Piotrkowie.

Następcą ks. P. Podkulińskiego w Żytniowie miał hyc ks. Józef 
Tomaszewski, pleban w Woli Wiązowej, któty “życie przy kładne i 
wzorowe prowadził”. Nominatowi wyznaczono termin egzaminu 
konkursowego w Kaliszu na dzień 4 VII 1832 r. Po pozytywnym 
złożeniu tegoż, ks.J. Tomaszewski, ur.w 1781 r. (księdzem .31 lat, na 
probostwie 27 lat) został uroczyście instalowany na proboszcza w 
Żytniowie. Ks. K. Szymański, dziekan dek, krzepickiego, wydal o



nowym proboszczu następującą opinię: "posiada piękne przymioty 
do swego stanu, jest dobrego życie i obyczajów i obowiązki pasterza 
chlubnie i pożytecznie sprawuje”. I tak rzeczywiście pracował w 
Żytniowie aż do swojej śmierci, która nastąpiła dn. 27 V 1857 r. 
Tymczasowy zarząd osieroconej parafii został przekazany decyzją 
bpa ks. Ignacemu Wolskiemu, proboszczowi w Chotowie, który do 
pomocy miał otrzymać kapłana zakonnego. Jednak już wkrótce, bo 
dn. 12 II 1858 r. bp delegował na probostwo w Żytniowie ks. 
Konstantego Cudakiewicza, wikariusza przy kościele w Praszce, 
któiy oficjalnie objął parafię 26 VIII 1859 roku.

Obowiązki duszpasterza ks. K. Cudakiewicz spełniał przykładnie 
i gorl iwie, co może potwierdzić sprawozdanie dziekana krzepickiego 
dotyczące powierzonych mu wiernych: “Parafianie tutejsi dopełnia- 
ją obowiązków swej religii - do kościoła uczęszczają w niedzielę i 
święta, do spowiedzi chodzą, posty zachowują. Między urodzonymi 
a ochrzczonymi nie było różnicy w tym roku”. W parafii działało 
prężnie Bractwo św. Józefa Opiekuna.

Przekazy historyczne z tego roku (1861) wspominają o szkole w 
Żytniowie, “szpitala nie ma”.

Dnia 4 V 1873 roku dziekan dek. wieluńskiego przekazał parafię 
Żytniów ks. Mateuszowi Grzankowskiemu. Pozostawił ten kapłan 
po sobie widoczny ślad w postaci przyozdobienia wnętrza kościoła 
oraz postawienia plebanii i zabudowań gospodarczych.

Dokładnie w osiem lat później, dn. 4 VI 1881 roku parafię 
obejmuje ks. Alojzy Guddat a jego następcą będzie ks. Walenty 
Grzybowski. Urodzony we

Włocławku 1011842r.zmarłwŻytniowiedn.2IV 1906 r. i został 
pochowany na miejscowych cmentarzu parafialnym.

W XIX wieku do parafii Żytniów należały następujące wioski i 
pustkowia: Wieś Żytniów, pustkowia - Jelonki, Chwiły Żurawie, 
Kuźnica Pomyków, Ignachy - folwark, Cegiówka - folwark, Tókary, 
Niepotrzebna, Żubrówka, Pieńki, Stawki, wieś Cieciułów, pustko
wia - Bobrowa, Brzeziny, Dziadowizna, Piskomia.

Według statystyki kościelnej parafia Żytniów liczyła w 1871 r. - 
2256 dusz, a w rok później - 2246.

W ciągu roku w parafii obchodzono następujące odpusty: pierw
szorzędny ku czci św. Marcina Biskupa (wprowadzony na mocy 
pozwolenia Stolicy Apostolskiej dn. 2 XI 1870 r.) oraz drugorzędny 
ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP.

Tak zmieniał się wystrój kościoła żytniowskiego odkąd został 
przewieziony z T rzcinicy, świadczą zapisy w dokumentach wizyta
cyjnych z 1832 i 1359 roku.

Oto fragmenty:
“W tym Kościele znayduie się pięć Ołtarzy, - z których wielki cały 

z drzewa snycerską robotą zbudowany, i nie malowany, główny 
Ołtarz iest ukrzyżowanego Chrystusa a wyżey nad nim mały Obraz 
Matki Boskiey. - Obraz św. Marcina dotąd nie zaprowadzono, iest 
tylko mieysce w tym Ołtarzu na niego. - W Nawie Kościoła przy 
prezbiterium po prawey stronie wchodząc do Kościoła iest drugi 
Ołtarz Przemienienia Pańskiego mający na zasuwie drugi obraz św. 
Stanisława wskrzeszającego piotrowinę - po lewey zaś stronie trzeci 
Ołtarz Matki Boskiey lecz obrazu w nim nie ma tylko św. Rocha, - 
obydwa te boczne

Ołtarze są zbudowane z drzewa snycerską robotą równie jak 
wielki dotąd nie pomalowane.

W Kaplicy po prawey stronie iest tylko do odprawienia Mszy św. 
mensa, a na ścianie obraz malowany ukrzyżowanego Chrystusa, - po 
lewey zaś stronie podobnież mensa, na niey stare Ciborium a nad tern 
obraz na ścianie św. Józefa.

U Wielkiego Ołtarza są dwa stopnie, u bocznych Ołtarzy i w 
Kaplicach po jednym stopniu. Wszystko to znayduie się w średnim 

stanie i jeżeli Kościół nie będzie pokryty wszystko to w krótkim 
czasie zniszczeniu ulec musi”.

W każdym kościele, w głównym ołtarzu mszalnym, znajduje się 
tzw. kamień a w nim relikwie świętego lub świętych. Dawniej, gdy 
w wielu miejscach świątyni odprawiano Msze św. byty to portatyle. 
Portatyl (łac. portatile) był to ołtarzyk przenośny w kształcie płyty z 
relikwiami, zastępujący stały ołtarz. W dokumentach archiwalnych 
pod paragr. „kamień” czytamy: “W kościele tym iest tylko ieden 
portatyl u którego kamień iest złamany. Reliąuie świętych Geminia- 
na, Justyny i Felicissimi oraz innych męczenników przez Ks. Szy
mańskiego Dziekana zebrane i opieczętowane znayduią się - lecz 
autentyczność ich wątpliwa. Polecam naymocniey teraźnieyszemu 
Proboszczowi, aby temczasowo pożyczył sobie z sąsiedniego Ko
ścioła portati 1 la - a następnie o zaprowadzenie autentycznych, porta- 
tilli do swego Kościoła postarał się”.

Obie w/w. wizytacje potwierdzająbrak dzwonnicy przy kościele 
w Żytniowie.

Wiernych do modlitwy wzywały swoim głosem dwa dzwony „na 
słupach naprzeciwko facyaty Kościoła na cmentarzu zawieszone, z 
których pierwszy ma wysokość 1 1/4 łokci, a obiętości 2 1/2, drugi 
zaś ma wysokości łokci 1 a obiętości 1 1/2, czyli te dzwony są 
Konsekrowane czyli Benedykowane nie masz na to dowodu. Sygna
turka maiąca wysokości pół łokcia a obiętości łokci ieden - podobnież 
nie wiadomo czyi i iest konsekrowana”. Gosię zaś tyczy terenuwokół 
kościoła czytamy: “Cmentarz około Kościoła iest obłożony kamie
niem polnym na mech, w którym dla wchodu sądwie bramki, i dwie 
furtki, - z tych iedna tylko od Plebanii ma zamknięcie”.

Opis plebanii rozpoczyna się takimi słowami: “Plebania z drzewa 
rzniętego zbudowana w słupy i węgieł, wewnątrz na kliniki i glinę 
wyrzucana, wapnem pobielona, długa łokci 29 1/2, szerokości 13, 
stoi frontem na południe... ”,

Warto wtym miejscu wspomnieć również o ówczesnym uposaże
niu parafii w grunty kościelne. Były one rozrzucone w sześciu 
miejscach i stanowiły według “miary nowopolskiej” 102 morgi i 7 
prętów, wliczając w to ogrody, pastwiska

i łąki. Gdzie one się znajdowały ? . Najlepszym przewodnikiem 
geodezyjnym jest sam dokument wizytacyjny, który grupuje grunty 
kościelne w następujący sposób:

“Cz.l. - Dział poczynający się od wsi Żytniowa, czyli od drogi 
idącej po nad wsią(oddzielającągrunta od zabudowań) aż do granicy 
szląskiej wsi Stemalice ciągnący się wpowierzchni miary nowo 
polskiej morgów 24 prętów 102.

Cz.2. - Dział poczynający się od drogi czyli wygonu idącej ku 
Tokarom z wsi Żytniowa a ciągnący się do granicy wsi Stemalice ma 
morgów nowopolskich 14 prętów 24.

Cz.3. - Dział także poczynający się od drogi czyli wy gonu idącego 
ku Tokarom, a ciągnący się do gruntów' folwarcznych Jelonki ma 
morgów 10 pr. 6.

Cz.4. - Dział poczynający się od drogi czyli wygonu idącego ku 
Tokarom a ciągnący się do Rudnik ma mórg 20 pr. 27,

Cz.5. - Dział leżący między drogami, i poczynający się od drogi 
czy li wy gonu idącego ku Tokarom, a ciągnący się do drogi idącej z 
wsi Żytniowa do m. Praszki ma morgów 4 pr: 88.

Cz. 6. - Dział poczynający się od Kościoła, to jest od drogi idącej 
przez wieś, a ciągnący się granicy Rudnik ma mórg20 pr, 60.

Ponadto w archiwum diecezjalnym znajdują się XIX -wieczne 
dokumenty dotyczące tzw. kapitałów (określone sumy pieniędzy 
zapisane na dobrach lub zdeponowane w banku na rzecz rocznej 
odprawy określonej ilości Mszy św .). Oto niektóre z nich:

“ - Na dobrach części I .ipińskiego, teraz Smiechowskiego we wsi 
Żytniów Rubli sr. 150-12 Mszy rocznie zaduszęśp. Anny Krzyckiej



- W Banku Polskim Rsr. 150 złożone - aby za dusząśp. Szymona 
Sędkowskiego fundatora Bractwa św. Józefa i jego rodziców Woj
ciecha i Agnieszki w jednej połowie, a w drugiej za duszę śp. 
Fanciszka Goliszewskiego - po 6 Mszy św. odprawić się mają

- Rsr. 300 - zapisanych na dobrach Cieciułowa - z zapisu Juliana 
Prokulego, właściciela dóbr Cieciułowa, do odprawienia każdego 1.3 
II Nabożeństwa Żałobnego za duszę śp. Macieja i Łucji Prokulich i 
ich dzieci

- Złożono w Banku drobne sumy na odprawę Mszy św. za śp. ks. 
Jana Stachurskiego (6 Mszy św.), ks. Jana Wieczorkowskiego (12 
Mszy św.) itd.

Znamy już sylwetki proboszczów par Żytniów do pocz. XX 
wieku. W 1907 r. staraniem ks. Stefana Ludwikiewicza przez 
dobudowanie zachodniej części nawy, oraz przebudowano nadając 
sklepieniom, łukomokiennym i wejściom zkaplic do nawy charakter 
pseudogotycki. W czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-43 
był on zamknięty dla kultu, służył za magazyn różnych materiałów, 
obrabowany i zdewastowany. Po wojnie staraniem ks. Leona Izdeb
skiego i ks. Mariana Krzyżanowskiego braki uposażenia zostały 
usunięte i zniszczenia naprawione łącznie z odnowieniem polichro
mii. Ks. Jan Batorski odnowił kościół i zabudowania plebańskie oraz 
zadbał o estetyczny wygląd otoczenia. Jego następca ks. Andrzej 
Chałupka, kontynuując dzieło poprzednika, obejściu kościoła i 
plebanii nadał niepowtarzalny urok.

Cmentarz Parafialny
Cmentarz Parafialny to teren wydzielony grzebania zmarłych. W 

średniowieczu znany był zwyczaj zakładania cmentarzy wokół 
kościoła, aciała znaczniejszych osób składano często wpodziemiach 
kościelnych, zwanych kryptami. Taka praktyka istniała również w 
par. Żytniów.

W XVIII - XIX w. ze względów sanitarno - epidemiologicznych 
likwidowano z zarządzenia caratu cmentarze przykościelne i zakła
dano cmentarze na wydzielonych, ogrodzonych terenach podmiej
skich lub poza wsią.

Na ten czas przypada zapewne organi zac j a obecnego żytni o wskie- 
go cmentarza, tzn. wydzielenie i ogrodzenie terenu, który jako 
poświęcony miał służyć grzebaniu zmarłych.

W dokumencie dziekańskim z 24 V 1832 r. czytamy: “Cmentarz 
drugi (pierwszy to teren przykościelny, po którym chodzimy w 
procesji) na chowanie ciał zmarłych parafian znajduje się w polu, 
obłożony jest kamieniem na mech osadzonym, jest ogrodzony, do 
którego wchódjest bez wrót i furtki, kamień za którymjest ogrodzony 
w wielu miejscach jest porujnowany, i reperacji wymagający” . W 
niedługim czasie podjęto niezbędne zabiegi o polepszenie stanu 
cmentarza, gdyż kolejne przekazy pisane stwierdzają iż „cmentarz 
jest ogrodzony, mający do wchodu bramkę i furtkę do zamykania”.

Jednak z upływem lat powstał problem konieczności poszerzenia 
terenu cmentarza o czym pisze dziekan: „ Z powodu małey iego 
obszemości, w roku bieżącym przez przybranie gruntu rozprzestrze
nionym został”.

Wydaje się, że warto zacytować tu w całości list ks. Konstantego 
Gudakiewicza do Konsystorza Foralnego w Piotrkowie, w którym 
prosi o delegowanie, kapłana do poświęcenia nowej części cmenta
rza par.: “Proboszcz Par. Żytniów dn. 7 11 1859 r. Skutkiem czasu 
Cmentarz Grzebalny w wsi i Parafii Żytniów, będąc nader szczu
płym, .tak został zasłany ciałami zmarłych, że przy grzebaniu ciał 
świeżych, dawniej złożone musiały być naruszane, częstokroć je
szcze całe i w zdrowych trumnach leżące. Co widząc podpisany, 
wniósł prośbę do W. Smiechowskiego Kol latolra i Dziedzica części 
prywatnej Żytniowa, w którego gruncie wzmiankowany cmentarz

O

jest sytuowany o ustąpienie jakiejś części gruntu na powiększenie 
Cmentarz, którego prośbę uwzględniając wyżej wymieniony Dzie
dzic, pozwol ił na zajęcie obszerne j przestrzeni gruntu z Działu swego 
na grzebanie ciał zmarłych. Rozprzestrzeniając więc Cmentarz przez 
przyłączenie do niego świeżego gruntu, przyzwoitąjest rzeczą aby 
to miejsce, przeznaczone na popioły umarłych Chrześcijan, było 
benedykowane. Zanosi przeto podpisany prośbę do Konsystorza o 
udzielenie mu władzy pobenedykowania tej części, lub wydelego
wania kogo do dopełnienia tego obrzędu”.

Poświęcenie nowej części cmentarza w Żytniowie odbyło się dn. 
5 IV 1859 r.

Obrzędu dokonał delegat kościelny, proboszcz par. Praszka, ks. K. 
Sobolewski.

Dokumenty pisane z XIX wieku różnią się znacznie odnośnie 
budowy kaplicy murowanej na cmentarzu grzebalnym wŻytniowie. 
Słownik Geograficzny KrólestwaPolskiego... wspomina, że “w roku 
1866 dziedzice Żytniowa Smiechowscy wznieśli na cmentarzu 
kaplicę murowaną”. Tymczasem w archiwum diecezjalnym w Cz- 
wie znajdujemy dokument, według którego kaplica murowana 
istniała już w 1862 roku.

Do jej poświęcenia upoważnienie otrzymał ks. K. Brzeziński, 
proboszcz krzepicki i ówczesny dziekan, lecz “z przyczyny niepo

rządków w Kraju tutejszym, takowe do tej pory nie nastąpiło” (tzn. 
do 1871 r.). Kiedy kaplica cmentarna została poświęcona nie wiado
mo. Wiadomo natomiast, że w krypcie tej kaplicy pochowani są 
członkowie rodziny Sieradzkich: Stanisław(ur. w 1876r.zm. w 1939 
r.), Augustyn (przeżywszy lat 63, zm. 1 IV 1884 r. ) i Franciszek 
(przeżywszy lat 59, zm. 6 II 1905 r.).

Do najstarszych grobów znajdujących się na miejscowym cmen
tarzu należy zaliczyć: & .jn

1. GróbWaleriizSiarczyńskichSTAMlROWSKIEJ,ur.9X 1846 
r., zm. 6 IV 1885. Prosi o Zdrowaś Marya.

2. Grób znapisem: “KsiądzJózefS YNOWICZ, Proboszcz Parafii 
Żytniów, przeżywszy lat 79, zmarł 2 sieipnia 1899 r. Niech odpoczy
wa w pokoju”.

3. Grób rodzinny z napisami : “Helena z Bukowskich GRZY
BOWSKA, przeżyła lat 85, zm. 9 lipca 1900 r. Pozostały syn prosi 
przechodniów za Jej duszę o Zdrowaś Marya” Oraz „Ksiądz 
Walenty GRZ. Y BO WSKI, Proboszcz Par. Żytniów, ur. w Włocław
ku 101 1942r.,zm. wżytniowie2 IV 1906 r. Pozostała rodzina prosi 
o Zdrowaś Marya”.

4. Grób Józefa Ludwikiewicza, przeżył lat 64-zmarł 19 X 1910
5. Grób Józefy z Kruszyńskich MADEJSKIEJ, która przeżyła 89 

lat i zm. 8 1 1911 roku.
Za Żytniowem w lasku porośniętym brzozami, znajdujesię do dziś 

stary cmentarz choleryczny. W tvm miejscu w czasie I wojny< = .



światowej a także zaraz po wojnie chowano całe rodziny z Żytniowa 
- ofiary epidemii. Przesuwała się ona falą w kierunku Śląska (za 
granicą ze Stemalicami jest również podobny cmentarz) czyniąc 
wielkie spustoszenie wśród ludności.

Podczas kanonicznej wizytacj i Par. Żytniów, ks. bp T. Szwagrzyk, 
uroczyście poświęcił nowy krzyż na cmentarzu cholerycznym dn. 11 
XI 1989 r. Ks. Proboszcz Jan Batorski przyczynił się do ogrodzenia 
tego miejsca pamięci.

I>ZII>IF PARAFII 
7ATAIÓW - CZ. II
Napisał kiedyś Zbigniew Brzeziński: „‘O historii nigdy nie 

wolno zapomnieć, bo historia jest pewnego rodzaju pokar
mem życia dla narodu”. Myślę, że nie tylko dla narodu, ale 
także dla społeczności, której na imię gmina lub parafia. 
Znajomość rodzimej historii potrzebna jest dla mnie, dla 
Ciebie, dla studentów, którzy ciągle borykają się z proble
mem „przeszłości swojej miejscowości”, dla WSZYSTKICH. 
Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, dzielę się z 
Wami, drodzy czytelnicy „Biuletynu” owocem moich długo
letnich poszukiwań i badań historycznych na temat przeszło
ści parafii Żytniów i wiosek do niej przynależących.

Swoją opowieść, dla jasności spojrzenia, podzieliłem (tak 
jak w przypadku Rudnik) na dwie części: I - Z przeszłości 
Żytniowa i 11 - Dzieje parafii Żytniów.

I. Z przeszłości Żytniowa
Pierwsza wzmianka o Żytniowie pochodzi z 1312 roku. 

Liber Beneflc. J. Łaskiego, opisując parafię, wymienia ko
ściół św. Marcina. Następną datę z 1401 r.

zanotował K. Niesiecki. W obydwu przypadkach, jak rów
nież w tym z 1413 r. (dot. występowania funkcji sołtysa), 
znajdujemy pisownię Szytnow lub Zythnyow - jako wioski 
oddalonej 22 km. od Wielunia. .

Do parafii Żytniów - od początku jej istnienia - przynależy 
nieprzerwanie wioska Cieciułów. Pierwsza dokładna data 
roczna o niej pochodzi z 1404 roku, w którym Wierusz, 
dziedzic Białej, nadaje klasztorowi wieruszowskiemu jeden 

łanziemi wCieciułowie. Urząd sołtysa znanyjesttu w 1533 
roku. Był nim Bartłomiej Richała.

Brak materiałów źródłowych oraz opracowań uniemożli
wiał zarysowanie historii Żytniowa od XV do XVIII wieku. 
Nie mogliśmy powiedzieć wiele o właścicielach tych ziem, 
którzy będąc tu dziedzicami wpływali na czasy i ludzi ówcze
śnie żyjących. Po wielu poszukiwaniach mogę pokusić się o 
pewną chronologię.

Od 1401 r. Żytniów pozostaje własnością Bernarda Wieru
sza z Kowal. Wtedy to nadaje on oo.paulinom wieruszow- 
skim 12 łanów kmiecych i 2 łany sołeckie. Od końca XV 
wieku aż po wiek XVII. - dziedzicami Żytniowa i Cieciułowa 
byli Pudłowscy, Kowalscy, Łaszewscy oraz nieprzerwanie 
przez cały omawiany okres a nawet i wiek XVIII - Ojcowie 
Paulinii z Wieruszowa.

Pod koniec XV i na pocz. XVI wieku dziedzicem Żytniowa 
i części dóbr Cieciułów był Melchior Pudłowski, sekrekarz 
królewski. Po jego śmierci majątek, którym zarządzał, prze
szedł na jego żonę Zofię z Balin Pudłowską oraz na ich syna 
Kacpra. Widocznie dochodziło między nimi a oo.Paulinami 
do sporów o użytkowania ziemi, skoro w Piotrkowie, dn. 16 
XI 1512 r. Trybunał Królewski zarządził co następuje: “ 

Dekret Trybunału Koronego w sprawie spornej konwentu 
Jasnogórskiego i wieruszowskiego z Pudłowskimi o dzierża
wienie dożywotne części wsi cieciułowskiej, żytniowskiej i 
stradzieckiej przyznaje trzeciemu spadkobiercy, Kacprowi 
prawo dożywotniego użytkowani a tych dóbr’” .

W dwa lata później Kacper Pudłowski, w swoim i matki 
Zofii imieniu, zrzeka się za sumę 1350 zł. wszelkich praw do 
użytkowania dóbr Cieciułowa i Żytniowa na rzecz konwentu 
wieruszowskiego i jasnogórskiego. Stosowne dokumenty 
podpisano w Urzędzie Grodzkim w Wieluniu dn. 23 VI 1614 
roku.

Od XVI wieku pojawiają się inni współdziedzice w/w 
dóbr. Są nimi Kowalscy.

Dokument Wieluńskiego Sądu Ziemskiego z dn. 4IX 1527 
r. dotyczy podziału majątku między członków rodziny. Przy
toczę go w całości: “Wierusz, Feliks, Jarosław, Jan i Anzelm 
Kowalscy wobec Sądu Ziemskiego Wieluńskiego czynią 
podział dóbr dziedzicznych i wieczystych: Kowale, Żytniów, 
Cieciułów i Gana. Wieruszowi, seniorowi, odstąpili trzy łany 
wŻytniowie i trzy w Cieciułowie; Feliksowi całe dziedzictwo 
we wsi Gana z wyjątkiem stawu, dwa łany w Żytniowie i 
jeden łan w Cieciułowie; Jarosławowi część wsi Żytniowa od 
strony Krzepic, jeden łan w Cieciułowie......łanowi dochody
z dwóch łanów dziedzicznych w Żytniowie i jednego w 
Cieciułowie; Anzelmowi trzy łany we wsi Kowale, trzy w 
Żytniowie i dwa w Cieciułowie. Podział ma się odbyć bez 
żadnych przeszkód, w czym gdyby przeszkodzono, winny 
poniesie karę grzywny” .

Z Kowalskimi Urząd Grodzki w Wieluniu często miał do 
czynienia. Najczęściej szło o skargi. I tak np. Jarosław Ko
walski bezprawnie przekopał i odrybił staw w Cieciułowie 
(1541) należący do klasztoru wieruszowskiego, przywła
szczył sobie sadzawkę w tychże dobrach Cieciułowa (1 545) 
itp. Zachowała się w archiwum jasnogórskim treść dokumen
tu z 29 IX 1614 r. o następującej treści: Dekret Sądu na 
Rokach Ziemskich Wieluńskich w sprawie skargi konwentu 
Wieruszowskiego, dziedzica części dóbr wsi Żytniowa, prze
ciw Janowi, Gabrielowi i Marcjanowi Kowalskim o krzyw
dzący podział dóbr i niechęć do nowego podziału lasów, 
borów, zarośli oraz pól żytniowskich - orzeka reh Z powodu 
niestannego na karę kontumacyjną” .

Najwięcej spraw spornych miały sądy grodzkie ż innym 
współdziedzicem Żytniowa i Cieciułowa - Janem Daszew
skim. Od 1602 roku. Piastował on urząd wojskiego wieluń
skiego.



Najpierw przeor wieruszowski dn.29 IV 1602 r. stawia go 
przed sądem w sprawie niesłusznego podziału lasów w Cie- 
ciułowie. Następnie nowy proces (! 9 IX 1612 ) w związku z 
bezprawnym przesunięciem pięciu kopców granicznych w 
dobrach paulińskich w Cieciułowie, odcięciem części łąki i 
utrudnianiem prac rolniczych. Potem sprawa sądowa o wyrę- 
banie bezprawne barci pasiecznej wartości 200 marek w 
Cieciułowie na niekorzyść Konwentu (1613 r.), o zabranie 
poddanym klasztoru wypasu bydła na łąkach i zagarnięcie ich 
do własnych dóbr (1613), o dalsze przesunięcie 6 kopców 
granicznych “z miejsca wyznaczonego przez burgrabiego 
wieluńskiego” i mimo upomnienia (30 IX 1613) nie napra
wienie krzywdy itd. Nie sposób wymienić tu spraw sądowych 
(są zbyt liczne) związanych z samowolną wycinką drzew, z 
niszczeniem cudzych pasiek (jedną z tych spraw z dn. 27 I 
1614 r. w formie pozwu zajął się sam Zygmunt III, król polski 
- szło tu o straty w wys. 2000 marek), z bezprawnym podzia
łem pól, łąk i lasów Cieciułowskich na szkodę konwentu itd.).

Zresztą, jak dowiadujemy się z dokumentów źródłowych, 
jego syn Mikołaj Łaszewski poszedł dokładnie w ślady ojca, 
ale o tym długo by opowiadać.-

Prawdą jest, że raz jeden ówcześni współdziedzice nie 
pozostali Łaszewskiemu dłużni. Chodziło o wyrąb drzewa. 
Czy był to zwykły brak cierpliwości, czy forma odpłaty nie 
wiadomo. Fakt to bezsporny, że dn. 23 IX 1613 r. złożyłonw 
Wieluniu skargę, którąchcę przytoczyć dosłownie, albowiem 
wymienia ona, wielu mieszkańców, być może potomków dziś 
żyjących:

“Dekret Sądu na Rokach Ziemskich Wieluńskich, w którym 
Jan z Kraśkowic Łaszewski, wojski wieluński, oskarża kon
went wieruszowski oraz Kacpra i Zofię Pudłowskich, dzie
dziców Cieciułowa i Żytniowa, o krzywdy wyrządzone przez 
ich poddanych: Bartłomieja Erazmusą, Macieja Srokosza, 
Jana Janika, Erazma Gryzka, Walentego Kosisko,,Szymona 
Droisza, Tomasza Smutka - z Cieciułowa, a nadto: Urbana 
Kolanko, Macieja Snięczyka, Wita Kalisza, Alberta Kałubi- 
ka, Macieja Gryga, Sebastiana Duczniaka, Alberta Szczepan
ka, Erazma Snioszka, Marcina Daszyka i Stanisława Kopcia 
z Żytniowa, a więc o wycięcie 200 sosen, dzianych ok. 300 i 
do palenia ok. 500 na szkodę 1000 grzywien. Obrońcy obu 
stron (...) postanawiająrozpatrzyć sprawę wraz z poddanymi 
w ciągu dwóch tygodni w Cieciułowie, po czym nastąpi 
orzeczenie w najbliższym terminie ziemskim wieluńskim”. 
Orzeczenie sądu zrekompensowało krzywdę Łaszewskiemu.

Z licznych spraw spornych, które odbywały się w urzędach 
i sądach grodzkich (co do niektórych interweniował Trybunał 
Koronny) w Wieluniu, Piotrkowie , Sochaczewie , Krzepi
cach i Ostrzeszowie wynika, iż współwłaścicielami dóbr 
Żytniowa i Cieciułowa w XVII wieku były: AnnaChotowska 
-Jarochowska, Zofia Ojrzanowska i Katarzyna Widawska.

Na podstawie analizy powyższego materiału dowiaduje
my się, iż w większości spraw spornych pokrzywdzonymi 
byli oo. paulinii z konwentu wieruszowskiego. Co wpłynęło 
na taki stan rzeczy i skąd posiadali tu właśnie swoje dobra? 
Otóż Wieruszów, leżący w Ziemi Wieluńskiej, był czwartą 
fundacją paulinów w Polsce, w szeregu fundacji Władysława 
Opolczyka. Akt erekcyjny opiewał w szerokie nadania dóbr 
w bliskich i dalekich wioskach. Do tych ostatnich należały 
m.in. Żytniów i Cieciułów (fundator zapisał 12 łanów w 
Żytniowie wraz z dwoma sołectwami, osi em łanów i jeden 
sołtysi w Cieciułowie, w Żytniowie także jedną łąkę).

Uposażenia paulińskie przynoszące z jednej strony okre
ślone dochody, z drugiej zaś, już w kilkadziesiąt lat później, 
stanowiły przedmiot pierwszych i uciążliwych sporów. Do 
pierwszych zaliczyć należy pretensje o daniny wojenne z 
dóbr Żytniowskich w 1519 oraz z 1520 roku. Potem miały 
miejsce następne (już opisane powyżej) spory, zatargi i pro
cesy ciągnące się nierzadko po kilka lub kilkanaście lat. 
Wynikały one stąd, iż dobra paulińskie były często znacznie 
oddalone od Wieruszowa, co utrudniało administrację nimi 
zarządowi klasztora. Trudno się więc dziwić, że oo. paulinii 
wiele razy rozważali kwestię konieczności sprzedania lub 
wydzierżawienia dóbr zakonnych, aby pozbyć się kłopoty.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, iż w 
1552 r. “Sołtystwo w Żytniowie stało pustką”. W 1817 r. 
sołtysem wsi Żytniów był Błażej Tkacz, chociaż wspomina 
się również Łukasza Zawisza i Jana Zulika (1817).

W tym samym roku dokumenty kościelne wspominają 
osobę Macieja Prokula jako dziedzica części wsi Cieciułów. 
W następnych latach występują:

1824 r. - K. Ołtarzewski - wójt gminy Żytniów
1828 r. - Antoni Bieniecki - dziedzic części wsi Cieciułów 

i członek Dozoru Kościelnego
1830 r. - Marcin Cichowicz - dzierżawca części wsi Rządo

wej Żytniowa
1857 r. - Smiechowscy - dziedzice Żytniowa (Par. liczy 

wtedy ok. 3000 dusz)
- Kranski - dziedzic części wsi Żytniów
- Szusterski Albert - dziedzic części wsi Żytniów
- Rydecki P.- Wójt Gminy Żytniów

Na koniec pragnę zacytować fragment wspomnianego już 
Słownika Geograficznego, który dotyczy areałów, zabudo
wań oraz liczby ludności w XIX wieku:

“Żytniów Rządowy, wieś, wraz z wsiąŻytniów Poduchow
ny, Chwiły Rządowe i Poduchowne, Jelonki, Ignachy i Pinki 
ma 68 domów, 718 mieszkańców. Żytniów lit. C. i D., dwie 
wsi, mają 49 domów i 292 mieszkańców wraz z osadami: 
Stawki, Chwiły, Jelonki, Pinki, Wytoka i wsią Pomyków. 
Żytniów Lit. D, folwark, ma 1 dom, 14 mieszkańców. Dwie 
osady Ż. i os. prób, mają4 domy, 16 mk. W r. 1827 było 87 
dm., 685 mk. Dobra Ż. lit. C. składały się w r. 1878 z fol. Ż., 
Cegiówka, os. młyn. Banasiówka, nomenklatur. Jelonki i 
Pieńki, rozl. mr. 825. fol. Ż. gr. or. i ogr. mr 501, łąk nrr 56, 
past, mr 6, lasu mr 60, nieuż. mr 2.3; bud. mr 7, drew. 10; las 
urządzony, fol. Cegiówka gr.or. i ogr. mr. 96, łąkmr. 17, past, 
mr. 14, lasu mr. 48, nieuż. mr. 4, bud. drew. 5, pokłady torfu 
i rudy, młyn. Konieczczyzna, rozl. mr. 468: gr. oj. i ogr. mr. 
332, łąk mr. 60, pastw, mr 52, os. młyn, mr 20, nieuż. mr 4; 
bud. drew. 10, pokłady torfu, młyn wodny”.

Drogi czytelniku! To tyle z mojej strony. Mam świado
mość, że przerywając w tym miejscu I rozdział pt. “Z prze
szłości Żytniowa”, nie wyczerpałem tematu. Pozostaje je
szcze do omówienia cały kończący się właśnie wiek XX. Są 
to jednak czasy, które nosi w pamięci i sercu jeszcze wielu 
mieszkańców Żytniowa i okolicznych wiosek. Żanini odejdą 
od nas - ocalmy je od zapomnienia !. Wystarcz}’trochę dobrej 
woli, czasu i zapału (tu ukłon w stronę nauczycieli historii) a 
przeszłość, która działa się wokół nas zostanie przelana na 
papier. Warto podjąć ten trud dla nas i dla potomnych. 
Zapraszam do opisania historii współczesnej.

ks. Krzysztof Błaszkiewicz



UCHWALA NrXXI/151/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 15 grudnia 2000 roku 

w sprawie ustalenia stawek podatku 
od środków transportowych

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnnym/tekstjednolity z 1996 roku Dz.U Nr 13, poz. 74 
zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 
9 poz. 43. Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 
775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. I 126, z 2000 roku Nr 
26 poz. 3061 i art. lOust. I i2,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 
444, Nr 116 poz. 502, zm. z 1992 roku Nr 21 poz. 86, Nr 94 poz. 467, z 
1993 roku Nr 121 poz. 540, z 1994 roku Nr 123 poz. 600, Nr 132 poz. 
675, z 1995 roku Nr 147 poz. 715, z 1996 roku Nr 91 poz. 409 i Nr 149 
poz. 704, z 1997 roku Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i 
Nr 123 poz. 780, Nr 143 poz. 956, z 1998 roku Nr 106 poz. 668, Nr 146 
poz. 954, Nr 150 poz. 983 i Nr 160 poz. 1058, z 1999 roku Nr 96 poz. 
1129,z2000rokuNr88poz.983,Nr95poz. 1041/Rada Gminy Rudniki 
uchwala:

§1
Uchyla się uchwalę Rady Gminy Rudniki Nr XI/86/99 z dnia 7 

grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych na 2000 rok.

§2
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2001 rok w 

wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.
§3

Zwalnia się z podatku od środków transportowych wozy bojowe 
przeciwpożarowe i wozy ratownictwa technicznego oraz środki trans
portowe stanowiące własność gminnych samorządowych jednostek 
organizacyjnych.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudniki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo 

przyjęty, z mocą od 1 stycznia 2001 roku.
Przewodniczący 

mgr inż. Edward Gładysz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/151/200 
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 15 grudnia 2000 roku

Stawki podatku od środków transportowych
1. samochody ciężarowe o ładowności: 
a/ od 2 ton do 4 ton włącznie - 585 zł
b/ powyżej 4 ton do 6 ton włącznie - 707 zł 
cl powyżej 6 ton do 8 ton włącznie - 949 zł 
d/ powyżej 8 ton do 12 ton włącznie - 1.181 zł
2. ciągniki siodłowe i balastowe o ładowności: 
a/ do 10 ton włącznie - 1.070 zł
b/ powyżej 10 ton - 1.413 zł
3. autobusy:
a/ do 15 miejsc włącznie - 475 zł
b/ powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie - 949 zł
c/ powyżej 30 miejsc - 1.181 zł
4. przyczepy i naczepy o ładowności:
a/ powyżej 5 ton do 8 ton włącznie - 243 zł 
b/ powyżej 8 ton do 10 ton włącznie - 475 zł 
c/ powyżej 10 ton do 15 ton włącznie - 828 zł 
d/ powyżej 15 ton - 949 zł

UCHWAŁA Nr XX1/152/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 15 grudnia 2000 roku 
w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: 

targowej, administracyjnej i podatku od psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym /tekstjednolity z 1996 roku Dz.U 
Nr 13, poz. 74 zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 
622, z 1997 roku Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz 686, 
Nr 1 13 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, 
Nr 162 poz. 1 126, z 2000 roku Nr 26 poz. 306/, w związku z art. 
14, art. 15, art. 18, art. 19 pkt la, lc i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U Nr 9 poz. 3 1 
i Nr 101 poz. 444, Nr 1 16 poz. 502, zm. z 1992 roku Nr 21 poz. 
86, Nr 94 poz. 467, z 1993 roku Nr 121 poz. 540, z 1994 roku Nr 
123 poz. 600, Nr 132 poz. 675, z 1995 roku Nr 147 poz. 715, z 
1996 roku Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 roku Nr 5 
poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz. 780, Nr 
143 poz. 956, z 1998 roku Nr 106 poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 
150 poz. 983 i Nr 160 poz. 1058, z 1999 roku Nr 96 poz. 1129, 
z 2000 roku Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041/ Rada Gminy 
Rudniki uchwala:

§ 1
Ustala stawki:
1/ opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu 

przed wójtem, zastępcą wójta lub sekretarzem gminy - 
15.00 zł

2/ podatek od psów - 35,00 zł rocznie
3/ opłata targowa - 10,00 zł dziennie
4/ za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospoda

rowania przestrzennego - 10,00 zł
5/ za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospoda

rowania przestrzennego - 10,00 zł
§2

Zwalnia się od podatku od psów gospodarstwa domowe 
posiadające nie więcej niż dwa psy.

§3
Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, prawne 

i jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży detalicz
nej płodów rolnych i hodowlanych na targowisku.

§4
Pobór podatku i opłat będzie następował w drodze 

inkasa przez inkasenta gminnego Panią Annę Gędek.
§5

Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości I 5% 
pobranej kwoty.

§6
Uchyla się uchwałę Nr XI/89/99 Rady Gminy Rudniki 

z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wysoko
ści opłat lokalnych: targowej, administracyjnej i podatku 
od psów.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy 

Rudniki.
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2001 roku

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysz

Przewodniczący
mgr inż. Edward Gładysz



UCHWAŁA Nr XXI/153/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 15 grudnia 2000 roku w 

sprawien określenia wysokości stawek podatku od nieru
chomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. IX ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia X marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 roku Dz.U Nr 13, poz. 74 
zm. Nr 58 poz. 261. Nr 106 poz. 496. Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 
9 poz. 43. Nr 106 poz. 679.Nr 107 poz. 6X6. Nr 113 poz. 734. Nr 123 poz. 
775. z 1998 roku Nr 155 poz. 1014. Nr 162 poz. 1 126. z 2000 roku Nr 
26 poz. 3061. w związku z. art. 5 ust. 1. art. 7 ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 
31 i Nr 101 poz. 444, Nr 116 poz. 502, zm. z 1992 roku Nr 21 poz. 86, 
Nr 94 poz. 467. z 1993 roku Nr 121 poz. 540, z 1994 roku Nr 123 poz. 
600, Nr 132 poz. 675, z 1995 roku Nr 147 poz. 715, z 1996 roku Nr 91 
poz. 409 i Nr 149 poz. 704, z 1997 roku Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, 
Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz. 780, Nr 143 poz. 956, z. 1998 roku Nr 106 
poz. 668, Nr 146 poz. 954, Nr 150 poz. 983 i Nr 160 poz. 1058. z 1999 
roku Nr96 poz. 1 129. z 2000 roku Nr 88 poz. 983, Nr 95 poz. 1041/Rada 
Gminy Rudniki uchwala:

§1
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rudniki Nr Xl/88/99 z dnia 

7 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieru
chomości.

§2
Ustala stawki podatku od nieruchomości na 2001 rok w sposób 

określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3

Zwalnia od podatku od nieruchomości obiekty i nieruchomo
ści OSP, instytucji kultury i gminnych samorządowych jednostek 
organizacyjnych.

§4
Zwalnia się od podatku od nieruchomości w latach 2001 - 2003 

budowle, budynki i ich części, których budowa zostanie zakoń
czona 2000 roku, związane z prowadzeniem działalności gospo
darczej będące w wyłącznym posiadaniu przedsiębiorców mają
cych siedzibę na terenie Gminy Rudniki, którzy w latach 2001 - 
2003 zatrudnią dodatkowo co najmniej 4 pracowników na peł
nych etatach, co wynikać będzie z imiennych lub zbiorczych 
deklaracji pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecz
nych, przy czym dotychczasowe zatrudnienie nie uległo zmniej
szeniu w stosunku do grudnia 1999 roku.

§5
Pobór podatku od osób fizycznych będzie następował w dro

dze inkasa przez sołtysów lub bezpośrednio do banku. Wysokość 
wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudniki.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób 

zwyczajowo przyjęty, z mocą od 1 stycznia 2001 roku. 
___________________ Przewodniczący mgr inż Edward Gładys^j

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/153/2000^ 

Rady Gminy Rudniki z dnia 15 grudnia 2000 
roku

Stawki podatku od nieruchomości
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 

m2 powierzchni użytkowej - 0,32 zł
2. Od budynków lub ich części związanych z dzia

łalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz 
od części budynków mieszkalnych ząjętych na pro
wadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po
wierzchni użytkowej - 10,00 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowa
dzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 po
wierzchni użytkowej - 6,10 zł

4. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 
powierzchni użytkowej -2,90 zł

5. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do 
wytwarzali i a en ergi i elektrycznej lub ciepła, linii elek
troenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, ru
rociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, cie
pła i wody, od budowli służących do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków - 1% wartości

6. Od pozostałych budowli - 2% wartości
7. Od gruntów:
a/ związanych z działalnością gospodarczą inną niż 

działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związa
nych z budynkami mieszkalnymi od I m2 powierzchni 
gruntów - 0,40 zł

b/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w 
skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów 
ustawy a dnia 15 grudnia 1984 roku o podatku rolnym, 
wykorzystywanych na cele rolnicze o 1 m2 powierzchni 
gruntów - 0,03 zł

c/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re
tencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni 
- 3,09 zł

d/ od pozostałych
1) do 3.000 m2 od 1 m2 powierzchni - 0,05 zł
2) powyżej 3.000 m2od 1 m2 powierzchni - 0,04 zl

Przewodniczącymgr inż. Edward Gładysz

UCHWAŁA Nr XX1/154/2000
Rady Gminy Rudniki dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako 

podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rudniki
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity z 1993 roku Dz.U. Nr 94, poz. 431 

zmiana z 1994 roku Nr I poz. 3, z 1996 roku Nr 91 poz. 409, z 1997 roku Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926, z 1998 roku Nr 108 poz. 
681/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ I
Obniża cenę 1 q żyta do kwoty 33,00 zł lsłownie: trzydzieści trzy złote/.

§2
Ustalona w § 1 cena stanowi podstawę obliczania podatku rolnego z I ha przeliczeniowego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudniki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku. 

Przewodniczącymgr inż. Edward Gładysz,^7



UC H W A Ł A Nr XXII/155/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2000 roku w 

sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i regulaminu 
targowiska.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13, poz. 
74 zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku 
Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr I 13 poz. 734, Nr 
123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nrl62poz. Il26,z2000 
roku 26 poz. 306/, w związku z art.4 ust. 1 i art. 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 
1951 roku o targach i

targowiskach/Dz.U. z 1951 rokuNr4l poz. 312, zmiana z 1974 roku 
Nr 22 poz. 131, z 1990 roku Nr 34 poz. 198, z 1994 roku Nr 84 poz. 386, 
z 1995 roku Nr 95 poz. 475, z 1997 roku Nr 121 poz. 770 i z 1998 roku 
Nr 1 13 poz. 717/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§!
Ustala lokalizację targowisk na terenie Gminy Rudniki w 

miejscowości Rudniki przy ul.Okólnej na części działki ozna
czonej w ewidencji gruntów nr 73 k.m. I, szczegółowo oznaczo
nej na planie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały oraz przy 
ul. Wieluńskiej na części działki oznaczonej w ewidencji grun
tów nr 358/20 k.m. 1 .szczegółowo oznaczonej na planie stano
wiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§2
Ustala regulamin targowiska, jak w załączniku Nr 3 do uchwa

ły.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudniki.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogioszenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 
roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/155/2000 Rady^ 
Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2000 roku

REGULAMIN TARGOWISKA
1. Przez miejsce targowe rozumie się część powierzchni 

gruntu na terenie gminy oznakowane tablicami informa
cyjnymi, które to miejscejest przeznaczone do działalności 
handlowej.

2. W miejscu targowym handlujący są zobowiązani do:
- zajęcia miejsca przeznaczonego do handlu;
- uiszczenia opłaty targowej, określonej przez Radę 

Gminy Rudniki;
- przechowywania w czasie handlu dowodu wykupu 

opłaty targowej, okazania jej na żądanie osób kontrolują
cych upoważnionych przez Zarząd Gminy;

- dbania o czystość miejsca handlowego;
- stosowania się do poleceń porządkowych osób nadzo

rujących handel, które okażą się upoważnieniem Zarządu 
Gminy.

3. Osobą nadzorującą porządek w miejscu targowym 
oraz uprawnionym do pobierania opłat targowych jest z 
mocy regulaminu inkasent posiadający zaświadczenie Za
rządu Gminy

4. Osoby zaśmiecające targowisko mogąbyć decyzją 
inkasenta wezwane do jego opuszczenia bez prawa zwrotu 
opłaty targowej.

5. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta lub pojazdy 
ponoszą odpowiedzialność ich posiadacze.

6. W razie niedostosowania się do obowiązującego regu
laminu zostanie sporządzony i skierowany wniosek do 
Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Przewodniczący mgr inż. Edward GladyszJ Przewodniczący mgr inż. Edward Gładyszy,

UCHWAŁA Nr XXII/160/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2000 roku 

w sprawie w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 
roklJ Dz.U Nr 13, poz. 74 zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 
496, Nr 132 poz. 622,z 1997 rokUNr9 poz. 43, Nr 106 poz. 
679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 
1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 roku 
26 poz. 306/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1
Nadać ks. Krzysztofowi Błaszkiewiczowi tytuł 

„HONOROWEGO OBYWATELA 
GMINY RUDNIKI

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy 

Rudniki.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysjy

UCHWAŁA Nr XXII/159/2000
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2000 roku 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudnikach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 
roku Dz.U Nr 13, poz. 74 zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 
496,Nr 132poz.622,z 1997roku Nr9poz.43,Nr 106 poz. 
679, Nr 107 poz. 686, Nr I 13 poz. 734, Nr 123 poz. 775, 
z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1 126, z 2000 
roku 26 poz. 306/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1
Nadaje się w miejscowości Rudniki ulicy, oznaczonej 

szczegółowo na planie stanowiącym załącznik Nr I do 
uchwały, nazwę „ulica kaprala Mariana Sobczaka”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy 

Rudniki.
§3

Uchwła wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysz



Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach

Uzależnienie zagrożeniem wolności człowieka
O uzależnieniach mówi się i pisze stosunkowo dużo. To 

sprawia, że z jedne j strony odnosi się wrażenie, iż waga proble
mu dotarła do szerokiego kręgu społeczeństwa i jest z należytą 
powagą traktowana, a z drugiej strony nikłe lub żadne próby 
przeciwdziałania tym zjawiskom zaprzeczają temu. W dysku
sjach pojawiają się zgodne opinie o szkodliwości uzależnień, 
ubolewania nad skutkami tych zjawisk, natomiast w wielu 
przypadkach ci sami ludzie często nieświadomie przyczyniają 
się do rozszerzania uzależnień, przyzwalają na nie, nie dostrze
gają problemu lub co gorsze sami w nie wpadają. Należy 
zauważyć, że uzależnienia znacznie wykraczają poza zakres 
alkoholizmu, narkomanii czy nikotynizmu i dotyczą wielu in
nych zachowań ludzkich, mających znamiona uzależnień, np. 
uzależnienie od telewizji, komputera, reklamy, mody, erotyki, 
pracy, jedzenia itd.

Uzależnienie jako problem społeczny nie jest definiowany ani 
w encyklopedii Powszechnej PWN ani w innych znanych leksy
konach. Nie jest także zdefiniowane - używane wcześniej na 
określenie tego zjawiska - słowo: nałóg.

Słowo nałóg pośrednio wywodzi się od łacińskiego addictus, 
które w starożytnym Rzymie określało człowieka oddanego 
decyzją sądu w niewolę wierzycielowi w zamian za znaczne 
długi, których me mógł spłacić. Był to zatem stan ubezwłasno
wolnienia. utraty wolności.

Uzależnienie, jako poważny problem społeczny o negatyw
nych skutkach, było od dawna tematem studiów psychologicz
nych. biologicznych i socjologicznych. Zawsze podkreślano, że 
jest to problem bardzo złożony i istnieje wiele źródeł, z których 
uzależnienia mogą pochodzić. Może istnieć biologiczna skłon
ność czy podatność na uzależnienia, ale nigdy nie jest to czynni
kiem determinującym powstanie uzależnień.

Znacznie większy wpływ na popadnięcie w nałóg może mieć 
środowisko, w jakim młody człowiek przebywa (rodzina, szko
ła, grupy koleżeńskie, praca). Jednak nie ulega wątpliwości, że 
jednostka nie popada w uzależnienie wbrew swej woli. Cieka
wość, brak odpowiedzialności, ucieczka od realiów życia, nie
przystosowanie, lenistwo, brak wysiłków. To cechy osobowości 

sprzyjające powstawaniu uzależnień. Dlatego każde uzależnie
nie jest, przynajmniej po części, zniewoleniem na własne życze
nie.

Powszechnie uważa się, że o uzależnieniu można mówić 
wtedy, gdy istnieje skłonność, a nawet przymus powtarzania 
danej czynności, kiedy coś odciąga osobę od obowiązków i 
zajęć, kiedy powoduje negatywne odczucia psychiczne człowie
ka i pozbawia go możliwości wyboru.

U zal eżni en i e charakteryzuj e się ty m, że coraz bardzi ej zawęża 
pole zainteresowań i działania, ograniczając je w końcu do 
czynności uzależniającej i zapewniającej jej możliwość powta
rzania. Sprawy rodzinne, zawodowe, społeczne schodząna plan 
dalszy. Zmniejszają się. a potem zanikają relacje społeczne i 
zainteresowania.

Zmienia się osobowość. Uzależnieniu towarzyszą nieprzy
jemne doznania psychiczne, stany lękowe, strach, poczucie 
winy. Czynności nałogowe stanowią ucieczkę, nie dają odczuć 
pozytywnych. Osoba uzależniona odczuwa strach przed obja
wami odstawienia środka lub zaprzestania działań, stąd też 
towarzyszy jej lęk związany z ewentualnym wyczerpaniem 
możliwości kontynuacji. Osoba taka - świadoma pojawiającego 
się czy istniejącego uzależnienia - próbuje przekonać siebie i 
otoczenie, że tak nie jest, że nie jest to stan uzależnienia, co jest 
ewidentnym oszukiwaniem siebie.

Problemu uzależnień nie można omawiać w oderwaniu od 
skutków, jakie one powodują, a są one dwojakiego rodzaju: 
fizyczne i psychiczne, przy czym nie wszystkie uzależnienia 
mają widoczne skutki fizyczne, natomiast wszystkie powodują 
skutki psychiczne. W zasadzie zauważalne skutki fizyczne są 
wynikiem nadużywania środków „chemicznych”, jak alkohol 
czy narkotyki. Ale oprócz tych nałogów istnieje - patrz wyżej - 
szeroka gama uzależnień „pozachemicznych” dotyczących wie
lu innych dziedzin. Ponieważ nie powodują one widocznych 
skutkówfizycznych,sączęsto bagatelizowane, co nie znaczy, że 
nie powodują negatywnych konsekwencji psychicznych. Bez 
wątpienia fundamentalnym i najpoważniejszym skutkiem psy

UCHWAŁA Nr XX1I/156/2OOO
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: 

targowej, administracyjnej i podatku od psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13, poz. 74 zm. 

Nr 58 poz. 261. Nr 106 poz. 496. Nr 132 poz. 622. z 1997 roku Nr 9 poz. 43. Nr 106 poz. 679. Nr 107 poz. 686, Nr I 13 poz. 734. Nr 123 poz. 775. z. 
1998 roku Nr 155 poz. 1014. Nr 162 poz. 1126. z 2000 roku 26 poz. 306/. w związku z art. 14. art. 15. art. 18. art. 19 pkt I a. I c i 3 ustawy z. dnia 12 
stecznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444. zm. z.

1992 roku Nr 21 poz. 86. z 1994 roku Nr 123 poz. 600. z. 1996 roku Nr 91 poz, 409 i Nr 149 poz, 704, z 1997 roku Nr 5 poz, 24. Nr 107 poz, 689. 
Nr 121 poz, 770 i Nr 123 poz. 780, z 1998 roku Nr 106 poz, 668, Nr 150 poz, 983 i Nr 160 poz. 1058. z. 1999 roku Nr 96 poz, 1129. z 2000 roku Nr 
88 poz. 983/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1
W uchwale Rady Gminy Rudniki Nr XXII/52/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: 

targowej, administracyjnej i podatku od psów, zmienia się § 1 uchwały w sposób:
1. punkt 2/ otrzymuje treść”podatek od psów - 35,00 zł rocznie płatny do 31 maja danego roku podatkowego”;

2. dodaje się .
„6/ od dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 30,00 zł 
7/ od zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 15,00 zł”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudniki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku. 

__________________ _ _________________________ Przewodniczący mgr inż. Edward Gładysjy/



chicznym każdego uzależnieniajest ubezwłasnowolnienie, znie
wolenia uzależnionego, odebranie mu wolności wyboru, czyli 
pozbawienie go wolności.

Analizując cechy charakterystyczne dla uzależnień, można 
stwierdzić, że poza odebraniem wolności powodująone również 
inne negatywne skutki psychiczne: zmniejszenie aktywności 
życiowej, zawężenie relacji społecznych, ograniczenie zaintere
sowania obowiązkami i zadaniami związanymi z pracą zawodo
wą czy rodziną, ze zwróceniem szczególnej uwagi i zaangażo
wania w kierunku obiektu uzależnień, negatywny stan psychicz
ny spowodowany świadomością istnienia uzależnienia, a jedno
cześnie nieakceptowanie takiego stanu rzeczy, obawą czy nie- 
chęciądo rezygnacji ze środków czy działań uzależniających i w 
efekcie „błędnym kołem”.

Najbardziej powszechne uzależnienia: alkoholizm i narkoma
nia. poza oczywistymi skutkami psychicznymi, powodują wi
doczne skutki fizyczne. Wyniszczenie organizmu, prowadzące 
niekiedy do śmierci, jest charakterystyczne dla właśnie dla 
alkoholizmu i narkomanii.

Uzależnienia powodują nieobliczalne szkody nie tylko w 
sferze życia poszczególnych jednostek, ale również w sferze 
społecznej. Rosnące, różnorakie, koszty tego rodzaju zjawisk 
determinują działania zmierzające do ograniczenia rozmiarów 

^7 używania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Toteż szczegól
ny nacisk kładzie się na profilaktykę w tej grupie wiekowej. 
M.in. w wyniku zmian programowych związanych wprowadzo- 
nąrefonnąoświaty, do podstaw programowych włączona zosta
ła edukacja zdrowotna w formie ścieżki edukacyjnej.

Sentencja starajak świat: łatwiej, taniej, lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Czyli profilaktyka. Czym jest profilaktyka uzależnień? 
Najprostsze wytłumaczenie to: przeciwdziałanie, zapobieganie. 
Szeroko pojęta profilaktyka to ta, która wyprzedza problem, to 
propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój umiejęt
ności radzenia sobie z wymaganiami jakie stawia życie, umiejęt
ności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Należy do niej 
również uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli o skali 
zagrożenia oraz szybka interwencja w przypadku zagrożenia 
uzależnieniem.

Jaka powinna być profilaktyka?
* skuteczna spełniająca określone zadania, dająca oczekiwane 

i zaplanowane efekty.

* kompleksowa - obejmująca problem całościowojako zjawi
sko społeczne;

* rzeczowa przekazująca konkretne, ważne, pewne informa
cje, a nie obiegowe opinie;

* przemyślana - zawierająca wszystkie ważne elementy, two
rząca spójną logiczną całość, dążąca do osiągnięcia wytyczo
ny cli celów;

* dostosowana do odbiorcy - treści i ich sposób przekazywania 
powinien być adekwatny dla danej grupy wiekowej odbiorców;

* ciekawie prowadzona - dająca możliwość aktywnego i 
twórczego uczestnictwa w zajęciach, czynnego zaangażowania.

Równie ważną rzeczą jest zakres treści przekazywanych w 
programach profilaktycznych. Należy pamiętać, że treść zajęć 
nie może wzbudzić u dzieci i młodzieży zainteresowania alkoho
lem i narkotykami oraz ich działaniem. Nie może rozbudzić 
ciekawości i chęci spróbowania i sprawdzeniana sobiejak to jest 
naprawdę. Ważne jest również aby zajęcia nie przebiegały w 
atmosferze straszenia i moralizowania, ale powinny być przeka
zem rzetelnych informacji, oraz by zachęcały do mówienia o 
problemach.

Profilaktyka to nie tylko przekazywanie informacji. Jest to 
całokształt działań zmierzający do kształtowaniapostaw i rozwi
jania umiejętności dzieci i młodzieży.

Należy do nich między innymi:
* kształtowanie umiejętności interpersonalnych, samoświa

domości. samooceny,
samo dyscypliny;
* rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, komuniko

wania się oraz rozwiązywania konfliktów;
* rozwijanie zdolności do wybierania pozytywnych, a nie 

negatywnych stylów życia;
* wzbogacanie świadomości młodego człowieka o to jakie 

wartości pomagają w
podejmowaniu zdrowych decyzji;

* rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności za siebie i za innych;
* uzdrawianie i rozwijanie środowisk rodzinnych.
Pamiętać należy jeszcze ojednym. Każdy stosownie do swej 

roli społecznej, możliwości i potrzeb winien ponosić współod
powiedzialność za zapobieganie uzależnieniom i promocjęzdro- 
wia.

Elżbieta Smolarz

ORGANIZATORZY: Opolska Regionalna Kasa Chorych; Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosio- 
wie; Przewodniczący Rady Gminy Rudniki; Wójt Gminy Rudniki; Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Rudnikach.
WSPÓŁORGANIZATOR: Pełnomocnik Zarządu Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
Wszystkich mieszkańców gminy Rudniki i inne zainteresowaneosoby na spotkanie p.n.

'ZANIM PÓJDZIESZ DO LEKARZA”
Spotkanie odbędzie się w dniu 1 lutego 2001 r. /czwartek/ o godz. 17.00 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach /I piętro/.
W programie spotkania:
- wystąpienie dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych p. Stanisława Łągiewki ok. 30 min.
- wykład przedstawiciela Regionalnej Kasy Chorych n.t: “Prawa pacjenta”
- wykład lekarzy specjalistów
- sesja pytań i odpowiedzi, na które odpowiadać będą: Dyrektor Kasy Chorych, władze samorządowe, lekarze.
W trakcie spotkania istnieje możliwość bezpłatnego badania. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele mediów, 

prasy, radia, telewizji. Szczegóły w późniejszym terminie. Zapraszamy



NASZC ZDROUIIC
Opieka stomatologiczna w Gminie Rudniki , w nowym 

2001 r. nie ulega większym zmianom.
Zmienia się nazwa na Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

oraz godziny przyjęć;
poniedziałek 14.00-19.00 

wtorek 8.00 - 13.00 
środa 8.00-13.00 

czwartek 14.00-19.00 
piątek 8.00-13.00

Gabinet ma podpisaną umowę z Opolską Regionalną 
Kasą_Chorych,

Tryb przyjmowania pacjentów; pacjenci bólowi w dniu 
zgłoszenia, a pozostali pacjenci przyjmowani są zgodnie z 
ustalonym terminem. Umowa z zakresu stomatologii pozwa
la wykonać ściśle określoną ilość świadczeń, mniejsząo25% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stąd długie oczekiwanie 
na wizytę celem leczenia. Pozostałe szczegółowe informacje 
zostaną wywieszone przed gabinetem.

Kultura, sport i rekreacja

KRONIKA 
GOKSiR

Działo się ...
LISTOPAD ‘2000

11.11 - IX Spotkanie Muzyków Jazzowyh Województw 
Południowej Polski

12.11 - występ chóru “MLADOST” z Bańskiej Bystrzycy 
ze Słowacji w kościele parafialnym w Rudnikach. Koncert z 
okazji Święta Niepodległości.

25.11 - Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży 
do lat 18. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się Kamila 
Okoń, Marta i Natalia Wierszak. W kategorii chłopców ze 
szkół podstawowych - Jakub Kałwak z Rudnik oraz Janusz i 
Przemysław Okoń z Porąbek. Natomiast w kategorii do lat 18 
najlepsze pozycje zajęli Piotr Pawlaczyk, Jakub Kałwak z 
Rudnik oraz Michał Zygmunt z Jaworzna. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe statuetki, nagrody i dyplomy.

28.11 - Andrzejki dla seniorów. W br. reaktywowano 
działalność Klubu Seniora. Starsi wiekiem, ale “młodzi du

Poradnia D prowadzona przez lekarza pediatrę Natalię 
Urbańską zostaje w dotychczas zajmowanych pomieszcze
niach Ośr. Zdrowia i z dn. 01.01.2001 r. przyjęła nazwę 
Indywidualnych Praktyk Lekarskich, dlatego iż poszerzyła 
przyjęcia o osoby dorosłe, ponieważ lek. N. Urbańska jest w 
trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Por. D ma podpi
saną umowę z Opolską i Branżową Kasą Chorych.

Przyjęcia w godzinach 8.00 - 18.00.
Wizyty można umówić na godzinę 

telefonicznie - 35 95 326 lub 35 95 241.

Z dniem 01.02.2001 r. rozpoczyna w Por. D działalność 
gabinet masażu leczniczego i kosmetycznego prowadzony 
przez wyszkoloną masażystkę p. Olgę Ksiszarek.

Rejestracja tel. (0-34) 35 95 241.

chem” spotykają się w GOKSiR raz w miesiącu. Spotkanie 
andrzejkowe było miłym tego przykładem. Zebrani bawili się 
doskonale.

GRUDZIEŃ ‘2000
06.12 - Spotkanie z Mikołajem
13.12 - Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora. Licznych 

uczestników zauroczyła miła, świąteczna, rodzinna atmosfe
ra oraz kolędy w wykonaniu dzieci z zespołu “Rudniczanki”.

14.12 - Program muzyczny dla dzieci w wykonaniu arty
stów filharmonii Częstochowskiej “Koncert z niespodzian
ką”

15.12 - Udział w Wojewódzkim Konkursie “Stół Wigilijny 
- tradycja a nowoczesność”, który odbył się w WODR w 
Łosiowie. Rudnickie panie reprezentujące GOKSiR nagro
dzone zostały “exstra wyróżnieniem” za najpiękniej przygo
towany stół wigilijny.

16.12 - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Staro
sty Powiatu Oleskiego. Impreza sportowa adresowana do 
rodzin i pracowników Urzędu Miasta i Gmin powiatu oleskie
go. Turniej odbył się na sali gimnastycznej w Dalachowie. 
Zwycięski puchar otrzymała drużyna Starostwa Powiatowe
go w Oleśnie. Pozostali odebrali pamiątkowe statuetki i 
dyplomy.

31.12 - Bal Sylwestrowy przełomu tysiąclecia.



Ponadto w działalności grudniowej należałoby odnotować:
* Nagranie dwóch programów radiowych z zespołem “Ru- 

dniczanki” i zespołem rodziny Tobisów. Programy emito
wane były na antenie Radia Opole.

* W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach otwarto 
nietypową wystawę, na którą złożyły się prace podopiecz
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie. Można tu 
podziwiać obrazy wykonane różnymi technikami; tkane, 
wyszywane, malowane na szkle, pastelowe impresje, witraże. 
Są też wyroby ceramiczne, płaskorzeźby, formy użytkowe z 
gliny, a także biżuteria z modeliny.

ROK 2001
07.01 - Na początek nowego tysiąclecia Rudniki pięknie 

zagrały dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. GO- 
KSiR zorganizował IX finał WOŚP w naszej gminie. Duchem 
sprawczym tej wspaniałej akcji na naszym terenie był Mie
czysław Pawlaczyk. Sztab mieścił się w GOKSiR w Rudni
kach, a kierowała nim Maria Sykulska.

Na rzecz WOŚP pracowała młodzież. We wszystkich szko
łach podstawowych i gimnazjum odbyły się imprezy za
mknięte podczas których licytowane były przedmioty otrzy
mane z Fundacji oznakowane symbolem WOŚP.

W niedzielę 7 stycznia na ulice wyszło 60 wolontariuszy. 
Ogółem ze wszystkich imprez, licytacji i zbiórki ulicznej 
zebrano kwotę

11.093,20 zł (w gotówce)
mała również nagrodę w poprzednim konkursie “NTO” - 

“Portret mamy” w maju 2000 roku.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
28.01 - W ramach historycznego programu dla powiatu, 

GOKSiR w Rudnikach wspólnie ze Starostwem Powiato
wym organizuje w miejscowym Ośrodku Kultury kolejne

Jasełka 
w Gimnazjum

“Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy.
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.”

Słowa piosenki Czerwonych Gitar stały się mottem wiel
kiego przedsięwzięcia gimnazjalistów z Rudnik: Jasełek i 
Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Ta wspaniała uroczystość, 
która odbyła się 21 grudnia 2000 roku, była uwieńczeniem 
ciężkiej pracy wielu uczniów i nauczycieli.

Udowodnili oni, że potrafią pracować w zespole oraz, że 
umieją pielęgnować rodzime tradycje świąteczne.

Przygotowania do tego szkolnego święta rozpoczęły się już 
na miesiąc przed premierą. Uczniowie klas pierwszych gim
nazjalnych oraz klasy pierwszej i trzeciej „b” szkoły podsta
wowej pod kierunkiem pań Elżbiety Smolarz i Anny Krzak 
przygotowali Jasełka, czyli inscenizację narodzin Dzieciątka 
Jezus. Przedstawienie upiększyły przepiękne polskie kolędy 
i pastorałki w aranżacji pana Bogdana Szyszki.

Z przyjemnością i wielkim wzruszeniem podziwialiśmy 
aktorskie wyczyny naszej młodzieży. Wraz z nimi śpiewali
śmy najpiękniejsze kolędy. Atmosfera Świąt t Bożego Naro
dzenia zagościła na dobre w sercach szanownej publiczności.

c

spotkanie z cyklu“Historia lokalna na przykładzie wybra
nych miast i gmin”. Referentem tematy tego spotkania 
“Antykościelna i antypolska działalność Niemców Hitlerow
skich w okresie II wojny światowej w parafii i gminie Rudni
ki”, będzie proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Bła
szkiewicz - z wykształcenia i zamiłowania historyk.

10.02 - Bal Karnawałowy - cena biletu 95 zł (para)
17-18.02 - Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy. Miejsce: sala gimnastyczna 
SP w Jaworznie. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych !

24-25.03 - Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzie
ży o puchar dyrektora GOKSiR. Gminny Turniej Szachowy 
o puchar Wójta Gminy

28-29.03 - Eliminacje gminne XIII Konkursu Recytator
skiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

ZAPRASZAMY !
Szczegółowe informacje o wymienionych wyżej przedsię

wzięciach, w GOKSiR Rudniki, tel. 35-95-068

Wielkie wrażenie na widzach zrobiła niezwykle oryginalna 
dekoracja. Imitacja górskiego krajobrazu, w który wkompo
nowana była duża drewniana szopka oraz pastorałka “Oj 
malućki, malućki” w wykonaniu najmłodszych artystów spra
wiły, że mogliśmy poczuć atmosferę Wielkiego Wydarzenia 
sprzed dwóch tysięcy lat. Scenografia jasełek to dzieło nadwor
nego plastyka naszego gimnazjum pani Marii Bejm oraz 
uzdolnionych plastycznie uczennic z klasy II E.

Tradycją w rudnickim gimnazjum staje się Kiermasz Świą
teczny, nad którym czuwa Agnieszka Pietrzak. Uaktywnia 
on rzesze gimnazjalistów. Włożyli oni wiele pracy w przygo
towanie przepięknych stroików, opakowań i kartek świątecz
nych. Na uwagę zasługuje fakt, iż owe dzieła są chętnie 
nabywane przez gości. A tych na naszym przedstawieniu nie 
zabrakło. Gościliśmy przedstawicieli Zarządu Gminy Rudni
ki, pana wójta Andrzeja Pyziaka, pana przewodniczącego 
Rady Gminy Edwarda Gładysza, nieliczne grono radnych, 
rodziców, emerytowanych pracowników szkoły, dyrektorów 
szkół podstawowych naszej gminy.

Honorowymi gośćmi naszej uroczystości były dzieci z 
Państwowego Domu Dziecka w Sowczycach. Nasze zapro
szenie wywołało wiele radości na buziach małych podopiecz
nych, było to dla nich niesamowite przeżycie. Okazało się 
bowiem, że Gimnazjum Publiczne w Rudnikach jest jedyną 
szkołą, która zainteresowała się dziećmi i zaprosiła je na 
takowe przedstawienie. Młodzież gimnazjalna wykazała się 
ogromną dojrzałością i wielkim sercem.



Orkiestra zagrała w gimnazjum.
Już od 9 lat działa najpiękniejsza ze wszystkich fundacji o 

potężnie grającej nazwie WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ
TECZNEJ POMOCY.

Jej lider to Jurek Owsiak człowiek, który potrafi dotrzeć 
do wszystkich ludzi o grającym sercu.

Jego SIE MA!!! powtarzają wolontariusze i ludzie, którzy 
pamiętają że życie jest nie tylko dla brania, że największą 
wolność przynosi dawanie. W tym roku cel główny WOŚP-u 
brzmiał: “Dla ratowania życia najmłodszych noworodków i 
niemowląt - ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki”.

My czyli Gimnazjum Publiczne w Rudnikach również 
przyłączyliśmy się do tego szlachetnego celu. Pieniądze zdo
byliśmy na licytacji przeprowadzonej wśród gimnazjalistów 
5 I 2001 oraz z kwestowania w różnych miejscowościach. 
Trzy dni wcześniej, także w ramach WOŚP odbyła się dysko
teka. Już wtedy wolontariusze zbierali każdy grosik do pu
szek. Oczywiście cały zysk został przekazany na pomoc 
chorym dzieciom.

5 stycznia odbyła się licytacja. Atmosfera podczas aukcji 
była gorąca. Wszystkim zależało, aby zebrać jak najwięcej

Jasełka - c.d.
Każdemu dziecku wręczono skromny upominek w postaci 

maskotki. Poza tym Samorząd Uczniowski przekazał na ręce 
opiekuna dochód z kiermaszu. Wprost trudno wyrazić sło
wami wdzięczność, jaką spotkaliśmy ze strony wychowan
ków. Mamy nadzieję, że ten skromny prezent sprawił, że 
święta Bożego Narodzenia w Domu Dziecka w Sowczycach 
stały się bardziej słodkie i kolorowe. Chwil spędzonych w 
rudnickiej szkole na pewno nie zapomną nigdy. My także 
będziemy pamiętali o małych przyjaciołach i gdy tylko nada
rzy się okazja, zaprosimy ich do siebie. Być może spotkamy 
się już w Dzień Dziecka.

Bożonarodzeniowe przedstawienie, mimo że odbyło się w 
“zwykły dzień” stało się świątecznym wydarzeniem, które 
miło jest wspomnieć. Atmosfera uroczystości przepełniona 
była miłością i dobrocią, którą wszyscy zanieśliśmy do na
szych domów. Twórcy jasełek i kiermaszu dziękują wszyst
kim, którzy swą obecnością zaszczycili przedstawienie. Je
steśmy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy, dar serca z 
Państwa strony.

W 2001 roku życzymy tylko takich chwil i dni, które 
przepełnione będą radością i miłością.

Anna Krzak Agnieszka Pietrzak 

pieniędzy. Całkowita kwota, zebrana podczas licytacji wyno
siła 1.129zł.

Robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby jak najwięcej 
pomóc chorym dzieciom. Wprawdzie tylko czternastu uczniów 
dostało identyfikatory, ale to nam nie przeszkodziło w zdoby- 
ciu pieniędzy. Z Gimnazjum w Rudnikach wywędrowało 
osiem puszek, które prawie całe zostały zapełnione. Jak 
wszyscy wiemy IX Finał przypadał na niedzielę 7.01.2001 
(tradycyjnie na początek stycznia), ale my zaczęliśmy swoją 
działalność już dwa dni wcześniej. W piątek (5.01.2001) i 
sobotę (6.01.2001) każdy w swojej miejscowości obszedł 
wszystkie sklepy i urzędy. Pokręciliśmy się również po uli
cach. Za każdy nawet mały datek, dawaliśmy piękne, czerwo
ne serduszko WOSPu. Natomiast w niedzielę (7.01.2001 )już 
raniutko, przed pierwsząmsząkażdy z gimnazjalnych wolon
tariuszy zajął swoje stanowisko. Potem pozostało nam tylko 
czekać na grosik wpadający do puszki. Na początku nie było 
zbyt dobrze. Jednak my nie przejmowaliśmy się tym, ponie
waż ludzie zdążający na najwcześniejszą mszę mogli być 
trochę zaspani i nie zauważyli nas. Lecz potem pieniądze 
posypały się. Kwestowanie zakończyło się gdy po sumie już 
nikogo nie było. Co niektórzy z nas byli szczęśliwi, że już 
koniec, bo przemarzli na dobre. Otrzymane pieniądze zanie
śliśmy do sztabu mieszczącego się w GOKSiR-ze. Kwota 
była całkiem niemała. Jak okazało się po końcowym przeli
czeniu wyniosła ona 3.640 zł. Tak zakończył się IX Finał 
WOŚP w Gimnazjum w Rudnikach.

A teraz nadszedł czas na wyjazd do Warszawy. Kilku 
szczęśliwców, którzy wraz ze starszymi kolegami GOKSiR- 
u oraz opiekunką panią Katarzyną Niedrygoś pojechali do 
Owsiaka. O godzinie 15.30 wszyscy zebraliśmy się przed 
GOKSiRem i niecierpliwie czekaliśmy na autobus. Mimo 
dalekiej drogi czas szybko nam minął lecz jak na wielogo
dzinną podróż autobusem przystało nieźle się w nim wymę
czyliśmy. Jednak było warto. Przez mgłę, która dokuczała 
nam podczas jazdy spóźniliśmy się na “Światełko do nieba”, 
lecz tę stratę wynagrodziło nam szybkie wejście do studia. Po 
przejściu przez długi korytarz dostaliśmy się do “zakręcone
go” studia. Rozwinąwszy transparent z napisem „RUDNIKI 
„ przyłączyliśmy się do zabawy. Niedługo potem pokazał się! 
Jurek, który przebiegł jak wicher. Była naprawdę gorąca 
atmosfera. Czas umilała nam muzyka, przy której wszyscy 
tańczyli, śpiewali i skakali. Co chwilę zmieniała się na koncie 
Orkiestry suma pieniędzy. W bardzo dobrych nastrojach 
świetnie bawiliśmy się do dwunastej. Po północy zjawiła się 
Agata Młynarska, która wraz z Jurkiem Owsiakiem zakoń
czyła licytację. Nadszedł wielki FINAŁ. Wszyscy zaśpiewali 
piękną piosenkę „I tak warto żyć”, a z góry posypała się 
ogromna ilość konfetti. Później zjedliśmy pyszny tort. Na
stępnie Jurek Owsiak pożegnał nas swoim słynnym “Sie Ma, 
do zobaczenia za rok”. Niestety to był już koniec. Pozabiera
liśmy jeszcze pamiątki, czyli imienne podziękowania za 
udział w WOŚP i pojechaliśmy do domu. Większość drogi 
powrotnej przespaliśmy, a o szóstej rano byliśmy w domu. 
Ten wyjazd i cała akcja wywarły na nas niezapomniane 
wrażenia. Mamy nadzieję, że będzie tak za rok, do końca 
świata i o jeden dzień dłużej.

Kasia Szarek, Magda Szarek



K O M I N I l< A I v
9 stycznia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Rudnikach.
Nowym dyrektorem. Komisja Konkursowa powołana 

uchwałą Rady Gminy w Rudnikach wybrała panią Jolantę 
Pawelec. Pani Jolanta zastąpiła na tym stanowisku panią 
Jadwigę Pągowską. która w ubiegłym roku odeszła na eme
ryturę. Dla obu pań przy tej okazji najlepsze życzenia.

Kształcenie świadomości 
ekologicznej uczniów.

“Zadrzewienia.... stare, wielkie 
już wyrosłe, rzeki czyste szumno 

płynące, pagórki, doliny to skarby.... 
które trzeba chwytać i szanować 

oraz, bacznie do swego celu przyswajać. ”
.1. Strumiłło (1883)

Wraz z wielostronnym dążeniem człowieka do stopniowego 
usuwania ujemnych zjawisk w biosferze, obserwuje się na 
świecie wzmożoną działalność mającąnacelu kształcenie dzieci 
i młodzieży w ochronie środowiska. Zabiegi te zmierzają do 
kształtowania odpowiednich postaw młodych ludzi orazpodnie- 
sienia ich ogólnego poziomu wiedzy o ochronie, kształtowaniu 
i racjonalnym wykorzystaniu środowiska.

Obcowanie z przyrodą dostarcza przeżyć, które zostają w 
pamięci przez całe życie. Stanowi ono przebogate najłatwiej 
dostępne źródło wiedzy i działania. W terenie łatwiej dostrzega 
się nierozerwalność człowieka z przyrodą. Szacunek dla jej 
konstrukcji i podziw dlajej piękna jest jedyną właściwądrogądo 
jej poznania.

Gmina Rudniki położona jest na Wyżynie Wieluńskiej, którą 
kilkakrotnie rozcinają doliny rzeczne, w tym rzeka Warta trzy
krotnie. W wapiennym podłożu wyżyny występują leje i szcze
liny pochodzenia krasowego.

Podłoże skalne przykryte jest osadami zlodowacenia środko- 
wopolskiego (piaski, żwiry, gliny). Ostańce skalne ukazująsię w 
niewielu miejscach: góra Zelce, góra Buki, Krzeionki, Draby. 
Wapiennik. Najrozleglejszym wśród wymienionych wzniesień 
jest góra Zelce, której płaska wierzchowina wznosi się bezpośre
dnio nad krawędzią doliny Warty .

W 1978 r. w dolinie Warty utworzono Załęczański Park 
Krajobrazowy. W granicach parku, jak i jego otulinie położone 
są liczne miejscowości naszej gminy.

Załęczański Park Krajobrazowy jest doskonałym miejscem 
edukacji ekologicznej uczniów naszej gminy, poznają oni pięk
no i osobliwości przyrodnicze najbliższej okolicy. Jaskinie “Sza
chownica”. “Stalaktytowa”. “Za kratą” dostarczają moc wrażeń 
i są bezpośrednim źródłem wiedzy o przyrodzie ożywionej i 
nieożywionej. Uczniowie mogą obserwować stalaktyty, stalag
mity, nacieki mleka wapiennego, unikatową roślinność wapien
ną. Wędrując brzegiem Załęczańskiego Łuku Warty poznają 
różnorodne typy lasów, obserwują tworzące się na rzece łachy, 
wyspy, starorzecza.

Uczestnicząc w zajęciach na terenie Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego uczniowie zapozirają się z jego pięknem, ma- 
lowniczością i osobliwościami, uczą się podziwiać jego estetykę 
i harmonię, uświadamiają sobie co się w przyrodzie dzieje i co 
możemy dla niej zrobić.

M. Nowak

c

Informujemy mieszkańców, że w pokoju nr 6 w Urzędzie 
Gminy w Rudnikach przyjmowane są zapisy na budowę 
przyogrodowych oczyszczalni ścieków.

Wkład własny mieszkańców 1.500,00 zł.
Oczyszczalnie zostaną wybudowane w tych miejscowo

ściach, gdzie chętnych będzie najwięcej.
Zapisy będą prowadzone do 15 lutego 2001 roku.

Komunikat
Ministra Sprawiedliwości

W związku z wejściem wżycie od 1 stycznia 2001 r. ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym informujemy, że:

1. W stosunku do osób fizycznych, które będą chciały 
zarejestrować działalność gospodarczą w okresie 1 stycznia 
2001 r. - 31 grudnia 2001 r. nadal wymagany będzie tylko wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
gminę.

2. Od 1 stycznia 2002r. podjęcie działalności gospodarczej 
przez osoby fizyczne będzie wymagało wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez wydziały rejestro
we sądów rejonowych.

3. Po 1 stycznia 2002r. gminy przekażą sądom rejestrowym 
sprawy będące w toku postępowania o wpis, a przedsiębiorcy 
już wpisani do ewidencji gminnych będą obowiązani do 
złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego na urzędowym 
formularzu za pośrednictwem urzędu gminy, któiy był do
tychczas organem ewidencyjnym. Organ ten prześle wniosek 
do właściwego sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie przed
siębiorcy do ewidencji. Nie zakłada się przesyłania całych akt 
administracyjnych.

4. Proces przejmowania przez sądy ewidencji powinien 
zakończyć się do 31 grudnia 2003r., a więc zgodnie z art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadza
jące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie proce
sem płynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmo
wania czynności związanych z przerejestrowywaniem już na 
początku stycznia 2001 r., kiedy to z uwagi na wejście w życie 
ustawy o KRS może nastąpić spiętrzenie spraw.

5. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000r. 
działalność gospodarczą nie objętą obowiązkiem ewidencjo
nowania, będą obowiązane w terminie do 31 czerwca 2001 r. 
zgłosić jej prowadzenie do gminnej ewidencji działatności 
gospodarczej.

6. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000r. 
działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, 
będą obowiązane w terminie do 31 marca 2001 r. dostosować 
formę prowadzonej działalności do wymogów ustawy o Kra
jowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to. że powinny albo 
zgłosić prowadzenie indywidualnie działalności gospodar
czej do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, albo 
zawrzeć umowę spółki handlowej i złożyć wniosek o wpis tej 
spółki do wydziału rejestrowego, w którym prowadzonym 
jest Krajowy Rejestru Sądowy.

Janusz Niedziela



WYKAZ GRUNTÓW GMINNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO SPRZEDAŻY LUB DZIERŻAWY

Lp. Położenie Nr dz. Pow. KW Opis

Przeznaczenie 
w planie 

zagospodarowa
nia

Forma 
przeniesie

nia 
własności

Cena

1 Słowików 293 5600 35541

Działka zabudowana 
budynkiem byłej szkoły w 

części podpiwniczona z 
oddzielną klatką schodową 

wraz z budynkami gospodar
czymi

Strefa 
mieszkaniowo 

usługowa

Przetarg 
na 

sprzedaż

43.000

2 Rudniki 358/17 1490 3845
W

Nieruchomość zabudowana 
budynkiem jednokondygnacyj

nym nie podpiwniczonym 
lecznicy zwierząt

Tereny ośrod
ków produkcji 

polowej, ogrodni
czej i zwierzęcej 
oraz terenach baz

Przetarg 
na 

sprzedaż

19.000

3 Dalachów 181 9120 28855

Nieruchomość zabudowana 
budynkiem produkcyjno- 

usługowym o pow. zab. 511 nr 
oraz budynkiem magazyno

wym o pow. 170 m2 wyposa
żona w sieć elektryczną 

wodociągową

Strefa produk
cyjno - usługowa, 
tereny przemysłu 

składów i baz 
tech. Bud.

Przetarg 
na 

dzierża
wę

1.000

4
Jaworzno
Polesie

120/5 844 26379 Działka budowlana Strefa budownic
twa letniskowego

Przetarg 
na 

sprzedaż
4.500

5
Jaworzno
Polesie

120/6 844 26379 Działka budowlana Strefa budownic
twa letniskowego

Przetarg 
na 

sprzedaż
4.500

6
Jaworzno
Polesie

120/7 983 26379 Działka budowlana Strefa budownic
twa letniskowego

Przetarg 
na 

sprzedaż
5.000

7
Jaworzno
Polesie

120/2 837 26379 Działka budowlana Strefa budownic
twa letniskowego

Przetarg 
na 

sprzedaż
4.500

8
Jaworzno
Polesie

120/3 846 26379 Działka budowlana Strefa budownic
twa letniskowego

Przetarg 
na 

sprzedaż
4.500

9
Jaworzno
Polesie

120a/2 945 26379 Działka budowlana Strefa mieszka
niowo usługowa

Przetarg 
na 

sprzedaż
5.000

10
Jaworzno
Polesie

120/1 953 26379 Działka budowlana Strefa mieszka
niowo usługowa

Przetarg 
na 

sprzedaż
5.000

11 Julianpol 495/3
495/4

500
850

32682 Działka budowlana 
i pastwisko

Strefa mieszka
niowo usługowa, 

tereny łąk

Pierw
szeństwo 
nabycia 
przez 

dzierżawcę 
Mońka D.

wg. 
szacunku

Rodzaj, termin i miejsce przetargu oraz warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości w 
drodze ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać u pracownika Urzędu 
Gminy pani Teresy Jama, pokój nr 6 lub telefonicaznie pod nr (0-34) 35-95-072 w godzinach urzędowania urzędu.

W/w wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudniki i u sołtysów w dniu 18.01.2001 roku.



Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer naszego biuletynu. Cieszymy się, że jego nabywaniem są zainteresowani 
także młodzi czytelnicy, uczniowie różnego rodzaju szkół a nawet studenci. Niewątpliwie to zasługa naszych nauczycieli, 
którzy chcą zainteresować historią lokalną młodych ludzi, zachęcić do aktywnego udziału w życiu naszej społeczności. 
Wszystkim, którzy chcieliby podzielić się swoimi może innymi spostrzeżeniami, uwagami na tematy związane z funkcjono
waniem samorządu, życiem kulturalnym itd. udostępniamy łamy gazety. Zawsze zresztą publikowaliśmy wszystkie przesy
łane nam materiały. Jeśli kupujecie również Oleską Gazetę Powiatową, na pewno zauważyliście, że od dłuższego czasu nie 
ma w niej żadnych informacji dotyczących naszej gminy. Nie chcemy być ptzecież tak wyalienowani w tej powiatowej 
wspólnocie. Gdyby był ktoś chętny do współpracy z redakcją OGP, prosimy o kontakt. '

Sport 
szkolny

Obecny rok szkolny jest drugim rokiem reformy oświato
wej . Powoduje to istotne zmiany w systemie współzawodnic
twa sportowego dzieci i młodzieży, między innymi rozgrywki 
dla szkół podstawowych i gimnazjów będą prowadzone od
dzielnie.

Zadania sportu szkolnego wynikające z treści programu 
wychowania fizycznego są jego rozszerzeniem i uzupełnie
niem oraz wzbogaceniem form realizacji celów i zadań edu

Szkolny Związek Sportowy w szkole jest propagatorem i 
współorganizatorem życia sportowego. Jest on gotowy do 
współdziałania w zakresie działań rekreacyjno-sportowych 
dostępnych dla wszystkich uczniów oraz szkolenia sportowe
go. Poniżej przedstawiam terminarz Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2000/2001. Mam nadzie
ję, że spełni on zakładane cele organizacyjno- programowe. 
Jestem przekonany, że realizacja zamierzonych zadań jest 
uzależniona od wsparcia władz samorządowych i administra- 
cyjnychwszystkich szczebli, wielu zaangażowanych nauczy
cieli w-f, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców i 
sponsorów.

Gminny Ośrodek Sportu 
mgr Robert Księżarekkacji oraz wychowania uczniów.

A. Szkoły podstawowe
Lp. Dyscyplina sportowa Data Miejsce Zawody wojewódzkie
1. Indywidualne biegi przełajowe dz/ch 4.X Praszka 20.X Lasocice
2. Halowa piłka nożna chłopców 15.XI Praszka 9.XII Praszka
3. Mini piłka koszykowa dziewcząt 22.XI Olesno 9.XII Strzelce Op.
4. Mini piłka koszykowa chłopców 23 .XI Olesno 9.XII Strzelce Op.
5. Mini piłka siatkowa chłopców 5.1 Praszka 13.1 K.-Kożle
6. Mini piłka siatkowa dziewcząt 4.1 Praszka 13.1 K.-Kożle
7. Tenis stołowy drużynowy dz/ch 20.11 Dalachów 3.111 Kluczbork
8. Sztafetowe biegi przełajowe dz/ch 21.111 Praszka 6.IV Nysa
9. Mini piłka ręczna chłopców 22.III Olesno 7.IV Opole
10. Mini piłka ręczna dziewcząt 23.111 Praszka 7.IV Opole
11. Indywidualne mistrzostwa w LA dz/ch 14.V Olesno 23.V K.-Kożle
12. Mini piłka nożna chłopców 17.V Rudniki 26.V Kluczbork
1.3. Czwórbój LA

A szkoły jednociągowe dz/ch 21.V Olesno 7.VI. Krapkowice
B szkoły wielociągowe dz/ch 21.V Olesno 8.VI Szymiszów 

.30. V Namysłów 

.31 .V Namysłów
B. Gimnazjada
1. Indywidualne biegi przełajowe dz/ch 4.X Praszka 20.X Lasocice
2. Piłka koszykowa dziewcząt 14.XI Olesno 16.XII Strzelce Op.
3. Piłka koszykowa chłopców 16.XI Olesno 16.XII Strzelce Op.
4. Halowa piłka nożna chłopców 22.XI Praszka 9.XII Brzeg
5. Tenis stołowy - drużynowo dz/ch 12.1 Praszka 17.11 Praszka
6. Szachy drużynowo dz/ch 24.1 Rudniki 17.11 Kluczbork
7. Piłka ręczna chłopców 14.11 Olesno 24.11 Opole
8. Piłka ręczna dziewcząt 16.11 Praszka 24.11 Opole
9. Piłka siatkowa dziewcząt 26.11 Olesno 17.111 Opole
10. Piłka siatkowa chłopców 9.III Praszka 17.III Kluczbork

11. Sztafetowe biegi przełajowe 21.111 Praszka 6.IV Nysa
12. Piłka nożna chłopców 10/19.IV. Radłów 28.IV Brzeg
13. Indywidualne mistrzostwa w LA dz/ch 14.V Olesno 24.V K.-Kożle



Gimnazjum Publiczne w Rudnikachwrazz Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w War
szawie w ramach działalności związanej z podnoszeniem i 
zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiej
skich organizuje:

bezpłatne kursy
w za kresie:
- obsługa komputera IBM PC, obsługa komputero

wych programów użytkowych: Word 2000, Excel 
2000, obsługa internetu (WWW, e-mail);

- przystosowanie polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich do integracji z Unią Europejską (m. in. 
ćw iczenia dotyczące składania wniosków o dotacje z 
programów Unii Europejskiej);

- prowadzenie gospodarstwa ekologicznego;
- agroturystyka.
Zapisy przyjmują do 31.01. br. oraz informacji udzielają:
- Gimnazjum Publiczne w Rudnikach ul. Wieluńska 15, 

Dariusz Niedrygoś, tel. 35 95 032
- Urząd Gminy w Rudnikach, Wydział Rolny, pokój nr 6, 
Jolanta Kubat, Teresa Jama. tel. 35 95 072

Gimnazjum Publiczne w Rudnikach organizuje 

intensywny kurs 
języka 

angielskiego
- 6 godzin tygodniowo,
- 20 tygodni (luty-czerwiec),
- koszt 860 zł.
Zgłoszenia: Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, ul. Wie

luńska 15, Dariusz Niedrygoś, tel. 35 95 032

Komunikat Urzędu Skarbowego 
w Oleśnie

* Urząd Skarbowy w Oleśnie informuje, iż zeznania 
podatkow e za 2000 rok będą przyjmowane w siedzibie 

tutejszego Urzędu Skarbowego w punkcie informacyjnym 

na I piętrze w godzinach pracy Urzędu, tj.

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
700 _ 1500

WTOREK, CZWARTEK
8"" - 16"°

Informacja telefoniczna pod numerami telefonów:

359-80-10 wew. 419
350-52-60 
359-79-37

* Adres strony internetowej Izby Skarbowej w Opolu

www.izba-skarbowa.opole.pl
* W 2001 r. koszty opłat pocztowych z tytułu przesłania 

listem poleconym zeznania i koszty z tytułu dokonania 

wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego, nie będą 

już pokrywane ze środków budżetu państwa i ponosić je 

będąrozliczający się podatnicy. Koszt przesłania zezna
nia listem poleconym wynosi 3,10 zł.

* Wpłat wynikających ze złożonego zeznania podatko

wego można dokonać w kasie Urzędu Skarbowego w 

Oleśnie, codziennie w godzinach: 8""-1300 lub za pośre

dnictwem banku i poczty na konto

NBP O/O KATOWICE O/Z OPOLE
Nr 10101401-707-222-3

4

Informacja o zalesieniach gruntóuj
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w dalszym ciągu można składać wnioski o zalesienie gruntów-.
Zalesiać można grunty ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki. Są to przede wszystkim grunty o 

najniższej przydatności rolniczej, klasy VI, VI z i V.
Wnioski należy kierować do:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
Wniosek pow inien zaw ierać oznaczenie Wnioskodaw cy, numer ew idencyjny działki, miejsce położenia i pow ierzch

nię. Wniosek należy w cześniej przedłożyć w Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 6 na parterze, celem zaopiniowa
nia.

Według informacji uzyskanej ze Starostwa w Oleśnie do dnia 31.12.2000 roku wpłynęły wnioski na zalesienie 48,30 ha 
ogółem w powiecie oleskim, w tym Gmina Olesno - 0,70 ha, Gmina Praszka- 28,00 ha, Gmina Rudniki- 19,60 ha.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o zalesienie gruntów otrzymają nieodpłatnie sadzonki z Nadleśnictwa Olesno, a 
ponadto władze wojewódzkie wystąpiły do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie 
dotacji pieniężnej podobnie jak w roku ubiegłym, na niezbędne prace związane z sadzeniem Przewidywana wysokość 
dotacji ok. 400,- zł/ha.

Zachęcamy do skorzystania z tej oferty aby grunty słabe, wypadające z produkcji nie odłogowały.

Druk: "WIPRESS" Sp. z 0.0. 98-300 Wieluń, ul. Palestrancka 5, tel. (0 43) 843 83 48
Wydawca: Urząd Gminy w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 

przy współpracy Gminnej Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Elżbieta Baros, Małgorzata Lukas 

foto: Andrzej Pyziak, Małgorzata Lukas, Mieczysław Pawlaczyk

http://www.izba-skarbowa.opole.pl

