
Chciałbym, aby Nowy 2002 Rok był rokiem 
spełnionych marzeń i planów, które dają 

ludziom radość i nadzieję. 
Życzę wszystkim spokoju i stabilizacji 

- może uda się pozyskać inwestora, który zwiększy 
dochody gminy i da zatrudnienie mieszkańcom. 

Rolnikom życzę wzrostu opłacalności ich produkcji. 
Sobie i moim współpracownikom - sił i dobrych 
pomysłów, by ukończyć zadania inwestycyjne. 

Wszystkim życzę poczucia bezpieczeństwa, 
zdrowia i miłości.

mgr inż. Andrzej Pyziak 
Wójt Gminy Rudniki

I ZJAZD POWIATOWY ZWIĄZKI OSP RP 
WOŁEŚME

W dniu 28.10.200 lr. w GOKSiR w Rudnikach 
odbył się I Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Oleśnie. Gospodarzami Zja
zdu byli druhowie z jednostki OSP w Rudnikach. W 
Zjeździe uczestniczyło 47 delegatów reprezentujących 
strażaków z całego powiatu oleskiego oraz wielu zapro
szonych gości m.in. druh Henryk Tabor- Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, brygadier 
Karol Stępień - Komendant Wojewódzki PSP w Opolu, 
kapitan Czesław Noga - Komendant Powiatowy PSP w 
Oleśnie oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu oleskie

go.
Zjazd podjął uchwałę programową na lata 2001-2006 

oraz dokonał wyboru nowych władz tj. Zarządu Powia
towego ZOSP RP oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

W skład zarządu powołano 27 druhów. Funkcję Preze
sa objął druh Jan Kus - Starosta Oleski. Naszą gminę 
w zarządzie reprezentować będą:

- druh Andrzej Pyziak - Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Rudnikach,

- druh Zygmunt Zalewski -Wiceprezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP,

- druh Henryk Pilarek - Komendant Gminny OSP,
- druh Jan Stasiak - Naczelnik OSP w Rudnikach.
Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej 

został wybrany druh Czesław Czechowicz a z-cąprze-

I Oleski Powiatowy Zjazd OSP - Rudniki 2001
- głosowanie

wodniczącego druh Ireneusz Bednarek - Naczelnik 
OSP w Dalachowie.

Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie przez Staro
stę Oleskiego dyplomów uznania. Otrzymali je druho
wie: Adam Bilski - Praszka, Mieczysław Cisiński - 
Dobrodzień, Bernard Kandora - Borki Wielkie, Rei- 
nhard Malecha-Zdziechowice, Alfred Panicz-Zębo- 
wice oraz Jan Stasiak z Rudnik.

Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP 
Maria Dorczyńska



Porozumienie 
ze Szwecją
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Przez kilka dni w Gminie Rudniki gościła 6-osobowa grupa 
strażaków z e Szwecji. Ekipa strażacka przyjechała z północnej 
części Szwecji z Nasaker na zaproszenie Komendy Wojewódz
kiej PSP w Opolu, jednak większość czasu spędzili u nas tj. w 
Rudnikach. Ponadto zwiedzili Komendę Wojewódzką Pań
stwowej Straży Pożarnej w Opolu, byli w Centralnej Szkole 
Pożarniczej w Częstochowie, Krakowie i Oświęcimiu.

W ostatnim dniu wizyty goście wzięli udział w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych. Mimo, że po raz pierwszy 

uczestniczyli w ta
kich zawodach radzi- 
li sobie z konkuren
cjami bardzo dobrze. 

Wizyta zakończy
ła się podpisaniem 
porozumienia mię- 
dzyjednostkami stra
ży pożarnej w Rudni - 
kach i Nasaker w za
kresie rozwijania 
przyjacielskich kon
taktów oraz wymia
ny doświadczeń.

Inicjatorem nawią
zania kontaktów ze 
strażakami polskimi 
byli Szwedzi za po
średnictwem Rober

ta Kosickiego - szefa regionalnej rozgłośni RMF/FM w Opolu, 
który o wytypowanie prężnej jednostki OSP z terenu Opolszczy
zny zwrócił się do v-ce Komendanta PSP w Opolu - brygadiera

Podpisanie porozumienia Polska - Szwecja

Jana Koziuka. Okazało się, iż nasza aktywność strażacka jest 
dobrze postrzegana przez Komendę Wojewódzką stąd też wy
bór padł na Rudniki.

Myślę, że ogromne znaczenie miały tutaj dokonania druhów z 
Bobrowej w zakresie organizowania atrakcyjnych imprez.

Podjęliśmy się tego wyzwania. Goście ze Szwecji swój pobyt 
w Rudnikach ocenili pozytywnie.

Wynikiem tego jest zwarte porozumienie o wzajemnej współ
pracy. W okresie lata 2002 r. planowana jest rewizyta naszych 
strażaków w Szwecji.

Urząd Gminy Gcrxycc
V. r

ti U-ifisiy

Szanowni Mieszkańcy !
W lipcu 2001 roku podczas zawodów strażackich zbierali

śmy dowolne datki na rzecz powodzian. W wyniku akcji 
zebrano kwotę 800 zł, a 
kolej ne 400 zł przekazał 
właściciel baru nad za
lewem w Młynach - Pa
weł Panek, który na in
auguracji swej działal
ności zorganizował kon
kurs z nagrodami, a do
chód z niego przekazał 
na rzecz powodzian. Pre
zentujemy naszym Czy
telnikom odpowiedź 
Wójta Stanisława 
Krawca gm. Gorzyce 
pow. tarnobrzeski, woj. 
podkarpackie, która była 
odbiorcą naszych dat
ków.

Wójt w imieniu mieszkańców gminy Gorzyce składa ser- 
deczne podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli 
tych trudnych chwilach.

Zespół redakcyjny naszego biuletynu dołącza się również 
do podziękowań wszystkim naszym ofiarodawcom.
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ŚWIATŁO 2001
W październiku br. Gmina Rudniki została wyróżniona w 

konkursie gminnych inwestycji oświetleniowych organi
zowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazow
sza, Agencję SOMA, Narodową Agencję Poszanowania Ener-

ŚWIATŁ^ 2001

Hćk.; -łajkom

WYRÓŻNIENIE

gii S.A. oraz 
redakcję Gaze
ty Samorządu i 
Administracji i 
miesięcznika 
Polskie Drogi.

Do konkursu
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W

w kategorii 
komplekso
wych inwesty
cji i moderni
zacji oświetle
niu dróg i ulic 
zgłosi li śmy 
przedsięwzię
cie zrealizowa
ne w latach 
1999-2000 
o bej m u j ąc e 
kompleksową
modernizację 

oświetlenia drogowego na terenie gminy Rudniki.
Uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomówmiała 

miejsce 4 października 2001 r. podczas konferencji towarzy
szącej IX Międzynarodowym Targom Sprzętu Oświetlenio
wego i Osprzętu Elektrycznego ŚWIATŁO 2001 w Warsza
wie.



Wysiłki zostały nagrodzone
Wieś Bobrowa biorąca udział w Programie Odnowy Wsi otrzy

mała I nagrodę w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2001” w 
kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

1 nagroda w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" - 
Międzynarodowe Zawody Drw ali dla OSP w Bobrowej. 
Podziękowania składa druh Paweł Kulik - Prezes OSP.

Od lewej: Stanisław Jazłowiecki - Marszałej Województwa 
Opolskiego, Ryszard Wilczyński - odpowiedzialny za realiza

cję Odnowy Wsi
Składamy z te j okazji najserdeczniejsze gratulacje, życząc jedno

cześnie dalszej owocnej pracy na rzecz własnej wsi i gminy.
Bobrowa za M iędzynarodowe Zawody drwali otrzymała nagrodę 

w wysokości 5 tys. zł i jak powiedział pan Edward Gładysz - Lider 
Odnowy Wsi Bobrowa dziennikarce z NTO.

„Jesteśmy szczęśliwi i dumni. Doceniono wszystkich ludzi, którzy 
pomagająprzy tej imprezie. Ludzi, którzy robią to bezinteresownie, 
z oddaniem. Tą nagrodę z województwa uhonorowano ich wszyst
kich".

Szanowni Mieszkańcy
Zarząd Gminy Rudniki od wielu lat podejmuje różnego 

rodzaju działania zmierzające do poprawy stanu środowiska 
naturalnego naszej gminy, od organizowania akcji „Sprząta
nie Świata - Polska” po likwidacje tzw. „dzikich wysypisk” 
śmieci.

W roku bieżącym zainicjowana została akcja segregacji 
odpadów. W niektórych miejscowościach pojawiły się już 
kolorowe kontenery do segregacji szkła i plastiku:

- w Cieciułowie przy remizie OSP
- w Rudnikach przy przystanku PKS
- w Żytniowie przy Ośrodku Zdrowia
- w Dalachowie przy remizie OSP
Kontenery te sąogólnie dostępne dla mieszkańców. Każdy 

może z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
Do pojemników z napisem szkło można wrzucać: szklane 

butelki i słoiki bez nakrętek, czystą stłuczkę szklaną, butelki 
szklane po lekach, różnego rodzaju pojemniki szklane.

Do pojemników z napisem plastik należy wrzucać: opako
wania z tworzyw, butelki po napojach, butelki i kanistry po 
środkach czystości, umyte butelki po olejach, kubki po jogur
tach, folie opakowaniowe.

Wysegregowane surowce odbierane są bezpłatnie przez 
firmę ECO RECYCLING z Dębskiej Kuźni. Każdą miejsco
wość w gminie chcemy wyposażyć przynajmniej wjeden taki 
zestaw do segregacji odpadów'.

Urząd Gminy stwarza warunki, natomiast nam wszystkim 
powinno zależeć aby żyć w czystym środowisku.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o czynne włącze
nie się do akcji segregacji odpadów, gdyż tylko wówczas 
może ona przynieść wymierne efekty.

Wójt - mgr inż. Andrzej Pyziak
My równieżjesteśmy dumni ztego, że to wieś zgminy Rudnikijest

tak aktywna.
Życzymy powodzenia w przyszłych działaniach

I.N.

Nagroda
Tegoroczne Targi Poleko były dla naszej gminy wyjątkowo przychylne, 

mianowicie otrzymaliśmy jeszcze jednąnagrodę z NFOŚiGW w wysoko
ści 300 tys. zł w kategorii "Mała retencja na terenach wiejskich”

Wójt Andrzej Pyziak odbiera z rąk Prezesa NFOŚiGW 
nagrodę pieniężna w kwocie 300 tys. zł. w I edycji konkursu 
"Mała retencja na terenach wiejskich" - 21 listopada 2001r„ 
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Odpady
Od czerwca br. na terenie gminy Rudniki rozpoczęła dzia

łalność w zakresie usuwania odpadów z posesji nowa firma 
“ECO Recycling” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu i biurem w 
Dębskiej Kuźni.

Odpłatność za usługi wynosi:
- za kosz o pojemności 120 1. - 5 zł + VAT miesięcznie
- za kosz o pojemności 240 1 - 8 zł + VAT miesięcznie.
Wszyscy zainteresowani korzystaniem z usług w/w firmy 

zawrzeć mogąstosownąumowę u sołtysa w swoim sołectwie.
Firma ECO Recycling udostępnia również kontenery do 

segregacji szkła i plastiku i zapewnia nieodpłatny odbiór 
posegregowanych surowców.

Kolorowe pojemniki z napisem szkło lub plastik są w 
Rudnikach, Dalachowie, Jaworznie, Żytniowie, Cieciułowie 
i Bobrowie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału 
w akcji segregacji surowców.

Firma ECO Recycling zapowiada zbiórkę odpadów wiel
kogabarytowych jak meble, lodówki itp. w miesiącu kwietniu 
2002 roku. O szczegółach i dokładnym terminie akcji powia
domimy w formie ogłoszeń w terminie późniejszym.

Zawiadamiamy wszystkich, że w Dalachowie nr 373 firma 
“ZADPOL” Bernard Zadworny skupuje zużyte akumulatory 
ołowiowe. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby zu
żyte akumulatory unieszkodliwić w sposób zgodny z przepi
sami, gdyż ze względu na zawartość ołowiu stanowią poważ
ne zagrożenie dla środowiska i są zaliczane do odpadów 
niebezpiecznych.

Jeszcze raz chcemy przypomnieć właścicielom nierucho
mości o obowiązkach, które nałożyła ustawa o utrzymaniu w 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 132 poz. 622 z 
późniejszymi zmianami z 1996 r.).

Art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma
nie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 
zbierania odpadów komunalnych utrzymania tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicz
nym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanali
zacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa
żenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków byto
wych, spełniające wymagania określone w przepisach odręb
nych,

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w uchwale 
rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; obo
wiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpły
wowych,

4) uprzątnięcie błota, śnieg, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik się wydzieloną część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nie
ruchomości, 

cz

Art. 6.1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu 
obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3 obowiązani są do 
udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez 
zakład będący gminnąjednostkąorganizacyjnąlub przedsię
biorstwa posiadającego zezwolenie na prowadzenie działal
ności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszko
dliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie
kłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie 
usługi.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieru
chomości o wyposażenie posesji w pojemnik do gromadzenia 
odpadów i zawarcie umowy z firmą na usuwanie odpadów t 
pojemników.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usu
wania odpadów z posesji posiadają firmy:

1) “LOBBE Częstochowa” Sp. z o.o.
ul. Radomska 12
42-200 Częstochowa
2) “ECO Recycling” Sp. z o.o.
il. Kolonia 22
46-053 Dębska Kuźnia

Za opracowanie i rozpoczęcie wdrożenia programu selek
tywnej zbiórki odpadów, na terenie naszej gminy otrzymali
śmy nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości 100 tys. zł. Komisja kon
kursowa uznała nasz program za atrakcyjny i godny wyróż
nienia. Jak widać dbanie o czyste środowisko popłaca. Cie
szymy się z tej nagrody, gdyż w trudnej sytuacji finansowej 
nas gminy realizacja tegoż programu byłaby trudna. Nagroda 
jest celowa i musi być przeznaczona na realizację tegoż 
programu. Nie może być przeznaczona na inne cele.

Dziękujemy przedstawicielom NFOŚiGW za pozytywną 
ocenę oraz wszystkim tym którzy ten program przygotowali.

Nagrodę odebrał Wójt Andrzej Pyziak i z-ca wójta Ma
riana Krzykawiak w dniu 20 listopada br. na Targach 
“Poleko” w Poznaniu z rąk Prezesa NFOŚiGW.

NARODOWY FUNDUSZ, OCHRONY ŚROIX'AV iSKA 
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Oddanie i poświęcenie 
Szkoły Podstawowej w Cieciułowie

Dzień 11 września 2001 roku to szczególny dzień, który na 
trwale zapisał się whistorii Szkoły Podstawowej w Cieciuło
wie. W dniu tym odbyło się oddanie i poświęcenie zmoderni
zowanej i rozbudowanej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 11.00 MsząŚwiętąw Kościele Parafialnym w Cieciu

łowie, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Bacia. We 
mszy udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w 
Opolu , władze gminne, uczniowie , nauczyciele oraz mie
szkańcy wsi Cieciułów, Bugaj Stary, Bugaj Nowy oraz Sta
wek Cieciułowskich.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP. Uczestni
czyli w niej również

Wojewoda Opolski Adam Pęzioł oraz Starosta Oleski Jan 
Kus. Po oficjalnym powitaniu gości przez dyr. szkoły Alinę 
Olewińskąoraz przedstawieniu 70-letniej historii szkoły głos 
kolejno zabierali: Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, 
Wojewoda Opolski, Kurator Oświaty w Opolu Jerzy Roszko- 
wiak, Starosta Oleski, Przewodniczący Rady Gminy Rudniki 
Edward Gładysz, a także prezes OSP w Bobrowie Paweł 
Kulig. Uroczystość uświetniły występy uczniów i absolwen
tów Szkoły Podstawowej w Cieciułowie.

Po oficjalnych uroczystościach nastąpiło przecięcie wstę
gi, którego dokonali kolejno: Wojewoda Opolski Adam Pę
zioł, Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, Kurator Oświaty 
w Opolu Jerzy Roszkowiak, Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki Edward Gładysz, Dyrektor Biura Obsługi Oświaty 

Samorządowej w Rudnikach Stanisław Belka oraz dyrektor 
szkoły Alina Olewińska. Poświęcenia szkoły dokonał ks. 
Janusz Bacia. Następnie wszyscy goście i mieszkańcy rozpo

częli zwiedzanie szkoły oraz dokonali wpisu do księgi pa
miątkowej.

Szkoła otrzymała wspaniałe prezenty. Wojewoda przeka
zał unikatowy egzemplarz książki „X lecie Polski Niepodle
głej”, Kurator Oświaty - zestaw książek do biblioteki szkol
nej, Ochotnicza Straż Pożarna z Bobrowy ufundowała telewi
zor kolorowy oraz wideo, Komitet Dożynkowy wsi Bugaj 
przekazał pieniądze z których zakupiono kostkę chodnikową 
a firma pana Antoniego Jabłońskiego ułożyła nieodpłatnie 
chodnik przed szkołą.

Po zwiedzaniu szkoły zaproszeni goście zostali podjęci 
obiadem przygotowanym przez Radę Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Cieciułowie. Tym miłym akcentem zakoń
czyły się uroczystości otwarcia i poświęcenia szkoły Dzień 
11.09.2001 roku na trwale zapisze się w pamięci nauczycieli, 
uczniów oraz ich rodziców.

Dyrektor Szkoły 
Alina Olewińska

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Szkoły Podstawowej 
w Cieciułowie, w kótrj wzią udział Wojewoda Opolski 

Adam Pęzioł.



w Cieciułowie podziwiający kunszt projektanta i wykonawcy obiektu

Rozliczenie finansowe inwestycji w Szkole Podstawowej w Cieciułowie
Wyszczególnienie robót Rok Koszt w zł.
Roboty wykonane:
- prace projektowe i przygotowawcze 1995-97 40.148 zł
- roboty budowlane I etap 1998 71.537 zł
- roboty budowlane II etap 1999 213.096zł
- roboty budowlane III etap 2000-01 940.400 zł
Razem: 1.265.181 zł

Roboty do wykonania:
- ocieplenia zewnętrzne i elewacja 59.945 zł
- roboty wewnętrzne - poddasze 2002 9.311 zł
- zagospodarowanie terenu (prace społeczne) 80.000 zł
Razem: 149.256 zł
Łącznie przewidywany koszt inwestycji 1.414.437 zł

Źródła finansowania:
Źródło Kwota % udziału
Dotychczas poniesionych kosztów:
- Budżet gminy 894.621 zł 63,2 %
(w tym kredyt z EFRWP) (250.000 zł) (17,7%)
- budżet wojewody 355.000 zł 25,1 %
- WFOŚ i GW Opole 15.560 zł 1,1 %
Razem 1.265.181 zł Zaawansowanie 89,4 %
Kosztów do poniesienia:
- elewacja i pozostałe roboty budowlane 69.256 zł 4,9 %
- środki społeczne (zagosp. terenu) 80.000 zł 5,7 %
Razem do poniesienia: 149.256 zł 10,6 %
Łącznie: 1.414.437 zł 100 /o Stanisław Belka

Podziękowanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieciułowie, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie pragną podziękować 

wszystkim, których praca i zaangażowanie przyczyniło się do rozbudowy i modernizacji szkoły. 
Szczególne podziękowanie za ten wspaniały obiekt kierujemy do Wójta Gminy p. Andrzeja Pyziaka oraz 
Rady poprzedniej i obecnej kadencji.

Jesteśmy wdzięczni za to, że dzięki Waszej determinacji i wielkiemu wysiłkowi możemy uczyć się i 
pracować w warunkach o jakich marzyliśmy przez dziesiątki lat.

Dziękujemy także mieszkańcom, którzy pracowali przy rozbiórce starych budynków, porządkowaniu i 
zagospodarowaniu placu szkolnego oraz w organizacji uroczystości otwarcia szkoły.

Dyrektor
Alina Olewińska



“A to miej na pilnej pieczy,
abyś czytał, kiedy tylko możesz”

Mikołaj Rej

Biblioteki w Cieciułowie
Od 1 września 200 lr. Biblioteka Publiczna i Szkolna znaj

dują się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cie
ciułowie.

W dotychczas zajmowanym pomieszczeniu, szczególnie w 
okresie zimowym było bardzo zimno, stąd Zarząd Gminy 
Rudniki postanowił połączyć te dwie biblioteki.

Beata Oroś - kierownik biblioteki w SP w 
Cieciułowie prezentuje "Księgę dziesięciolecia III 
RP" - dar Wojewody Opolskiego Adama Pędzioła

Z tego faktu wynikająsame korzyści, zarówno dla uczniów, 
jak i dla mieszkańców wsi Bugaj i Cieciułów, a nawet 
Bobrowy.

Zwiększyła się dostępność do księgozbioru (Biblioteka 
Publiczna - 4500 woluminów, a Szkolna - 2500). Biblioteki 
otwarte są codziennie.

Biblioteka Publiczna trzy razy w tygodniu: poniedziałek, 
wtorek od 10.00 do 17.00, natomiast w piątek od 11.00 do 
17.00. Biblioteka Szkolna otwarta jest we wszystkie dni w 
tygodniu od 1 1.00 do 13.00.

Ponadto można korzystać wczytelni zksięgozbioru podręcz
nego i czasopism dostępnych w bibliotece.

Bibliotekarki: Alicja Grzesik i Beata Droś aby rozwinąć 
kulturę wypożyczeń:

- doradzają indywidualnie w wyborach czytelniczych po
przez prowadzenia dyskusji na temat książek i ich bohaterów;

- sukcesywnie wzbogacają księgozbiór np. do biblioteki 
szkolnej zakupiono 187 książek za kwotę 2.671 zł;

- organizują różne wystawy okolicznościowe;
- współpracują z wychowawcami klas, by bardziej poznać 

uczniów i ich preferencje czytelnicze;
- kształcą umiejętności wyszukiwania informacji na dany 

temat.

Nowa biblioteka wzbogaciła się o bardzo ciekawy egzem
plarz; Księgę X-lecie Polski Niepodległej. Książka waży 12,5 
kg i jest darem Wojewody Opolskiego Adama Pęzioła.

Zapraszamy w nasze progi.
Beata Droś

Goście z Ukrainy
Na zaproszenie Starostwa w Oleśnie z oficjalną wizytą 

przebywała delegacja z Ukrainy. Goście tj. starosta powia
tu Bohorodczany - Orest Wasilkiw, jego zastępca Iwan 
Drogomerecki oraz Igor Kłos - główny leśniczy powiato
wy zwiedzili firmy w Dobrodzieniu, Oleśnie i Praszce, co

Delegacja z Bohorodczan na Ukrainie podczas 
Integracyjnych Dni w Bobrowej

pozwoliło zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami w 
dziedzinie gospodarki, wieczorem zaś przyjechali do na
szej gminy na II Integracyjne Dni Bobrowy.

Delegacji towarzyszył v-ce starosta oleski Kryspin No
wak i szef Wydziału Promocji Powiatu Oleskiego - Nor
bert Hober. Wizyta u nas była świetnąokazjądo rozmów, 
wymiany doświadczeń oraz poznania naszej kultury i oby
czajów.

Wizyta delegacji ukraińskiej miała na celu zacieśnienie 
wspólnych kontaktów, szczególnie w dziedzinie gospo
darczej. Starostowie bohorodczański i oleski rozmawiali o 
zawarciu umowy partnerskiej pomiędzy powiatami.

Wynikiem tych rozmów była rewizyta delegacji staro
stwa oleskiego w Bohorodczanach w trakcie której doszło 
do podpisania porozumienia. Obecnie jest organizowana 
wystawa oleskich firm na Ukrainie. Jej otwarcie planowa
ne jest na wiosnę 2002 r. Wszystkich zainteresowanych tą 
wystawą odsyłamy do Wydziału Promocji i Rozwoju Sta
rostwa powiatowego w Oleśnie.

I.N.



Modernizacja kotłowni szkolnej 
Szkoły Podstawowej 

w Jaworznie

W okresie wakacji przeprowadzono modernizację części 
technologicznej kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w 
Jaworznie. Potrzeba modernizacji kotłowni została podjęta w 
związku z całkowitym zużyciem dotychczas eksploatowa
nych kotłów. Przygotowania do inwestycj i i pozyskania środ
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska roz
poczęto jeszcze w 1999 roku., kiedy to opracowany został 
“Audyt energetyczny termomodernizacji obiektu”. Rozpo
częcie modernizacji stało się możliwe po uzyskaniu środków 
z umorzenia wcześniej zaciągniętych w Banku Ochrony Śro
dowiska pożyczek na kanalizację w Rudnikach.

Już wiosną przystąpiono do wybrania sposobu rozwiązań i 
wykonawcy robót budowlanych. Na podstawie składanych 
wcześniej propozycji rozwiązań, potwierdzonych również w 
I etapie przetargu dwustopniowego, który ostatecznie nie 
został rozstrzygnięty z powodu złożenia tylko jednej ważnej 
oferty zdecydowano, że będzie to kotłownia węglowa. Wyko
nawcę wyłoniono ostatecznie w wyniku negocjacji w maju i 
21 czerwca podpisano umowę na wykonanie inwestycji “pod 
klucz” tzn. wykonanie projektu budowlanego z uzgodnienia
mi, uzyskanie pozwolenia na budowę, robót budowlanych 
łącznie z dostawą urządzeń i rozruchem technologicznym. 
Generalnym wykonawcą została firma ESBUD s.c. z Wielu
nia.

Zastosowano kotły o mocy 150 i 200 KW typu EKO-PLUS 
firmy HEF z Lublińca. Są to kotły węglowe z hermetyzacją 
procesu spalania na energetyczny groszek węglowy, a ich 
sprawność wynosi prawie 90%. Wymieniono również całą 
technologię rozdziału i tłoczenia wraz z pełną automatyzacją 
całej kotłowni. Dzięki temu kotłownię obsługuje 1 osoba 
zatrudniona na 1 /2 etatu.

MIKOŁAJKI w Szkole Podstawowej 
w Dalachowie

Uroczystość mikołajek przygotowana została przez uczniów 
naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli klas I - III: p. 
Marioli Popczyk, p. Haliny Kierzek i p. Bernadety Świta
ła.

6 grudnia uczniowie całej szkoły z niecierpliwościączekali 
na wizytę Mikołaja. Do odświętnie udekorowanej sali gimna
stycznej, gdzie zgromadziły się dzieci, dostojnie wkroczył 
św. Mikołaj z workami pełnymi prezentów. Po owacyjnym 
powitaniu Mikołaja uczniowie przedstawili bogatą część 
artystyczną. Poszczególne klasy prezentowały wiersze, pio
senki, inscenizacje, tańce. Atrakcją były ciekawe konkursy, 
w których każdy mógł spróbować swoich sił. Uczestnicy 
tychże konkursów otrzymali symboliczne nagrody ufundo
wane przez Spółdzielnię Uczniowską.

Na koniec każde dziecko otrzymało od Mikołaja paczkę ze 
słodyczami.

Zadowoleni z prezentów oraz udanej zabawy dzieci żegna
ły Mikołaja:

„Do zobaczenia za rok!”
Mikołajki pozostaną w pamięci dzieci jako dzień radości i 

wspólnej, dobrej zabawy.
Bernadeta Świtała

Członkowie Zarządu Gminy i Przewodniczący Rady 
Gminy zwiedzają zmodernizowaną kotłownię

Prace kierowane były przez zastępcę prezesa inż. Ryszarda 
Raduckiego. Projekt budowlany opracował mgr inż. Jerzy 
Prokopczyk. Inwestycję nadzorowała firma PRIMEX mgr 
inż. Marka Łyszczarza z Częstochowy.

Całość prac budowlanych i montażowych wykonana zosta
ła w okresie trzech tygodni i w dniu 25 września odbył się 
odbiór techniczny inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą202.452,09 
zł;z tego prace projektowe i budowlane oraz dostawy 198.500 
zł; nadzór inwestorski 3.660 zł; dokumentacja przetargowa i 
wyliczenie efektu ekologicznego 292,09 zł.

Źródła finansowania poniesionych kosztów: budżet gminy 
146.852,09zł; dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 55.600 zł.

Chciałbym tutaj podkreślić, że całość robót została wyko
nana bardzo szybko, starannie i solidnie za co należą się 
gratulacje całej firmie ESBUD s.c., a szczególnie zastępcy 
prezesa panu Ryszardowi Raduckiemu.

Stanisław Belka

Parafia N. M. P.
Parafię powołał do istnienia biskup Stanisław Nowak 11 

kwietnia 1985 r. wydzielając jej teren z parafii św. Mikołaja w 
Rudnikach Wieluńskich. Jużjednak wcześniej, 4 lipca 1981 r. 
biskup Stefan Bareła skierował prośbę do wojewody często
chowskiego o wyrażenie zgody na budowę punktu katechetycz
nego - m.in. również w Dalachowie odległym od parafii macie
rzystej w Rudnikach od 4-7 km. Odpowiedź pozytywna nosi datę 
30 września 1981 r . Przygotowania wstępne do realizacji 
budowy obiektu podjął proboszcz parafii rudnickiej ks. Zdzi
sław Warzecha. 5 czerwca 1983 r. odbyła się uroczystość po
święcenia placu pod budowę. Ponieważ zdawano sobie sprawę, 
że punkt dojazdowy nie rozwiąże problemu duszpasterstwa w 
Dalachowie i okolicznych wioskach - Odcinku i Janinowie, 
biskup s. Bareła zlecił wikariuszowi par. w Rudnikach - ks. 
Janowi Gaikowi 20 VIII 1983 r. zorganizowanie ośrodka dusz
pastersko - katechetycznego w Dalachowie. 20 1 1984 r. został 
utworzony tu wikariat terenowy, a ks. J. Gaik otrzymał na tym 
terenie faktycznie - choć bez usankcjonowania państwowego - 
władzę i obowiązki niemal samodzielnego duszpasterstwa. Bu
dowa obiektu sakralno - katechetyczno - mieszkalnego przy 
wielkim wysiłku ks. J. Gaika i entuzjazmie mieszkańców postę
powała szybko naprzód. Już 10 listopada 1984 r. biskup Miło
sław Jan Kołodziejczyk poświecił kościół, zaś po zupełym



Parafia Miłosierdzia Bożego w CIECIUŁOWIE
Cieciułówjako wioska przynależał nieprzerwanie do para

fii Żytniów. Pierwsza dokładna data roczna pochodzi z 1404 
r., w którym Wierusz, dziedzic Białej, nadaje klasztorowi 
wieruszowskiemu jeden łan ziemi w Cieciułowie. Urząd

sołtysa znany jest tu w 1533 roku. Był nim wówczas 
Bartłomiej Richała. Znamy też, począwszy od końca XV 
wieku, dziedziców dóbr Cieciułowa (odsyłam do mojego 
artykułu pt. „Historia parafii Żytniów”, Biuletyn...nr 1 /2001).

Na szczególną uwagę zasługuje notatka z 40-tych lat XVIII 
wieku, według której nieznany z nazwiska przeor konwentu 
wieruszowskiego miał być budowniczym kaplicy w Cieciu
łowie „ in Cieciułów capellam Beatissimae Virginis Matris 
Sertis nowis contexisse”. Widocznie była to dojazdowa ka
plica mszalna, którąopiekowali się proboszczowie macierzy
stego kościoła w Żytniowie. O lokalizacji owej kaplicy oraz 
jej dalszych losach nie posiadamy żadnych wiadomości.

W czerwcu 1986 r . biskup Stanisław Nowak powołał w 
Cieciułowie wikariat terenowy i zlecił opiekę duszpasterską 
nad wiernymi tego terenu ks. Zbigniewowi Jacuńskiemu. 
Pierwsza Msza św. została tu odprawiona 29 VI 1986 r., 
wkrótce została wybudowana również tymczasowa.kaplica, 
która służyła wspólnocie do czasu wejścia do nowego kościo
ła jesienią 1991 roku.

21 XI 1986 r. biskup Stanisław Nowak podniósł wikariat do 
rangi pełnoprawnej parafii wydzielając jej teren z parafii w 
Żytniowie. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy 
wikariusz terenowy - ks. Zbigniew Jacuński, który mógł już 
oficjalnie jako duszpasterz uznanej przez władze państwowe 
placówki podjąć działania zmierzające do nabycia działki 
pod budowę kościoła i plebanii.

Dzieło budowy prowadził kolejny proboszcz - ks. Janusz 
Bacia. 24 VI 1988 r . Biskup Stanisław Nowak dokonał 
poświęcenia placu pod budowę kościoła i złączonego z nim 
w jednej bryle domu parafialnego. Projekt architektoniczny 

opracowała mgr inż. Anna Morasiewicz z Wrocławia i mgr 
inż. Henryk Sękala z Będzina. Część mieszkalna budowli w 
stanie surowym była gotowa w listopadzie 1988 r. W tym 
samym miesiącu wykopano i zalano fundamenty pod część 
sakralną. 24 VI 1989r. biskup Stanisław Nowak poświęcił 
fundamenty i wmurował kamień węgielny poświęcony przez 
Jana Pawła II w Warszawie /8VI 1987r./ 15 VIII 1990r. 
biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk poświęcił mury świąty
ni, dzwonnicę wraz z trzema dzwonami. Biskup Stanisław 
Nowak 2 XI 1991 r . poświęcił cmentarz grzebalny, a 24 XI 
- dokonał poświęcenia kościoła. Uroczyste poświęcenie do
konane zostało po całkowitym ukończeniu kościoła i wypo
sażeniu go w konieczny sprzęt (łącznie z ławkami i konfesjo
nałem) - 6 września 1992 roku przez arcybiskupa Stanisława 
Nowaka.

Nieustającej Pomocy w DALACHOWIE
ukończeniu budynku i wyposażeniu go we wszystkie urządzenia
-konsekracji dokonał biskup Stanisław Nowak 21 stycznia 1989 
r. Budynek zaprojektował mgr inż. arch. B. Specylek.

Staraniem obecnego proboszcza ks. Mariana Gaja dokończo
no wykończenie wnętrza kościoła a jego obejściu nadano este
tyczny wygląd.

* * *

Z nieukrywaną satysfakcją pragnę poinformować szanow
nych czytelników „Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki”, 
iż niniejszymi artykułami o par. w Cieciułowie i Dalachowie, 
zakończyłem opisywanie dziejów parafii w naszej Gminie.

Cieszę się, że moja praca, spotkała się z zainteresowaniem 
Państwa, pozwoliła odkryć nasze wspólne korzenie, a dzieciom 
i młodzieży pozwoli przechować w pamięci dzieje tej ziemi. 
Dziękuję.

W związku z dużym zainteresowaniem historiągminy, szcze
gólnie ze strony młodzieży, wspólnie z autorem tychże artyku
łów ks. Krzysztofem Błaszkiewiczem postanowiliśmy, iż w 
jednym z najbliższych biuletynów zostanie wydane w postaci 
wkładki opracowanie zbiorcze uwzględniające całość zagadnie
nia.

Zachęcamy do śledzenia następnych biuletynów.
A.P.



U mojego Hetmana
(380 rocznica obrony Chocimia)
Dzień zapowiadał się wspaniale. Kolejny w naszej wę

drówce po Ukrainie.
Na niebie anijednej chmurki. Słońce nie odstępuje nas na 

krok. Do południa zwiedzamy Kamieniec Podolski. Potem 
Okopy św. Trójcy. Stąd już blisko do Chocimia. Jadąc 
myślałem, ot, kolejne ruiny, smutna przeszłość dawnej chwa
ły. Tymczasem... oszołomienie i zachwyt. Chocim oczarował 
mnie zupełnie!

Oto widzę zamek dumny i piękny, opasany błękitną wstęgą 
Dniestru. I byłbym tak długo stał i patrzył na tę monumen
talną twierdzę, gdyby nie refleksja, że jestem tu z parafiana
mi dokładnie w 380 rocznicę historycznej bitwy. Usiadłem 
więc, zamknąłem oczy i... już tam wtedy byłem. Z kawałkiem 
Polski w sercu i z moim Hetmanem.

* * *

„We wrześniu 1621 r. polski obóz warowny w Chocimiu 
odpierał zacięte szturmy tureckie. Śmierć zbierała obfite 
żniwo. Obrońców dziesiątkowały zaraza i głód, wyczerpywa
ły się zapasy amunicji. Pomocy nie było widać, zaś wódz

Autor artykułu na tle zamku w Ghocimiu

polskiej armii, hetman Jan Karol Chodkiewicz, powalony 
chorobą umierał.

* * *

Na początku XVII wieku Polska i Turcja zaczęły rywalizo
wać o zwierzchnictwo nad ziemią mołdawską. W 1620 r 
Turcy i Tatarzy rozbili Polaków pod Cecorą. Poległ wtedy 
hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, a hetman po
lny Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli. Ta straszna 
klęska wstrząsnęła Rzeczpospolitą ale dała też impuls do 
działania. W następnym roku zmobilizowano wielką armię. 
Najej czele stanął hetman wielki litewski Jan Karol Chodkie
wicz.

* * *

Wojskiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów dowodzili 
hetmani-wielki i polny w Koronie oraz tacyżdwaj na Litwie. 
Jan Karol Chodkiewicz, dowódca armii litewskiej, zaliczał 
się do najbłyskotliwszych wojowników epoki. Nieśmiertelną 
sławę zdobył w czasie wojny o Inflanty ( 1600- 161 L). To on 
zniweczył sny Szwedów o Bałtyku jako „wewnętrznym je
ziorze szwedzkim”. To on pod Kircholmem, mając ledwie 4 

tysiące żołnierza, rozgromił 11 -tysięcznąarmię króla Karola 
IX. Potem wziął szturmem Parnawę, a przechwycone w 
porcie okręty szwedzkie z powodzeniem wykorzystał do 
walki na otwartym morzu. Pod Rygą znowu zdruzgotał Szwe
dów oraz posiłkujące ich zaciężne regimenty szkockie, fran
cuskie i holenderskie...

Odznaczył się też na froncie wojny z Moskwą... Energiczny 
wódz wyprawy chocimskiej był jużjednak schorowanym 60- 
latkiem, którego do działania zmuszała jedynie żelazna wola 
oraz poczucie obowiązku. Obrona Chocimia miała być dla 
Chodkiewicza ostatnią bitwą.

Wsierpniu 162 r oddziały Chodkiewicza sforsowały Dniestr 
i okopały się przed zamkiem chocimskim. Wojsko prezento
wało się okazale. Jazda w sile 18 000 koni husaria i pancerni, 
dowodzeni przez królewicza Władysława oraz okryci ponurą 
sławą lisowczycy pod panem Stanisławem Rusinowskim. 
Hetman zaporoski Piotr Konaszewicz - Sahajdaczny przypro
wadził 25 000 pieszych Kozaków. Do tego piechota polska i 
litewska 12 000 chłopa - pikinierzy, muszkieterzy, regimenty 
cudzoziemskiego autoramentu, 50 dział... Polowe fortyfika
cje wzniesiono pod okiem wysokiej klasy inżynierów - Ho
lendra Apelmanna i anonimowego „Angielczyka”. Polskie 
szańce tworzyły półksiężyc, którego oba ramiona opierały się 

o Dniestr. Głęboki nurt rzeki zabezpieczał 
tyły wojsk, ale i odcinał drogę ewentualnej 
ucieczki. Chodkiewicz wybrał to miejsce z 
premedytacją - tu wszyscy musieli spełnić 
swój obowiązek. Mieli zwyciężyć - albo zgi
nąć.

* * *

2 września 1621 r. nadciągnęli Turcy. Wiódł 
ich osobiście władca imperium, sułtan Osman 
II. Towarzyszyła mu gigantyczna armia, w 
skład której wchodziły kontyngenty z muzuł
mańskich części Europy, Azji i Afryki. Pod 
Chocimiem stanęło ponad sto tysięcy regu
larnego żołnierza oraz kilkadziesiąt tysięcy 
czeladzi. Szczególny respekt budziła znako
mita piechota janczarska. Przybyli również 
Tatarzy - 20 000 ordyńców. Szańce giaurów 
skruszyć miały 62 działa, w tym 15 wielkich 
armat oblężniczych.

***

Zwycięzcy spod Kircholmu jakoś nie przerażała świado
mość przygniatającej przewagi wroga. Powalony przez cho
robę, wydawał rozkazy ze swego łoża boleści. Pierwsze ataki 
tureckie zostały krwawo odparte. Obrońcy dokonali licznych 
wypadów, zwłaszcza kawaleryjskich. Panikę w szeregach 
przeciwników wywoływały szarże niepokonanej husarii. 
Turcy przystąpili do regularnego oblężenia. Tatarska konnica 
przeprawiła się przez Dniestr, odcinając chocimianom dosta
wy żywności i amunicji z Kamieńca. Przeszło 50 tysięczna 
armia polska w błyskawicznym tempie zużywała swe zapasy 
Obrońcom rychło zajrzał w oczy głód.

Czyżby mieli położyć tu głowy, jak uczestnicy zeszłorocz
nej wyprawy Żółkiewskiego?

* * *

Żółkiewski... Z Chodkiewiczem łączyło go wiele. Żarliwy 
katolik, gorący patriota, błyskotliwy wódz. Na polach bitew 
uderzał jak piorun. W 1607 r. pod Kłuszynem, prowadząc 7 
tys. wojowników, rozniósł na strzępy pięciokrotnie większe 



siły moskiewsko-szwedzkie. Żelazną ręką zgniótł kozacki 
bum Nalewajki, by bronić potem tych praw Zaporożców, 
które uważał za słuszne. Wraz z Chodkiewiczem rozbił roko
szan Zebrzydowskiego, po czym wstawił się u króla za 
pokonanymi. W 1620 r pod Cecorą, w obliczu tatarsko- 
tureckiej przewagi, część jego podkomendnych tchórzliwie 
zdezerterowała z pola walki, inni walczyli jednak jak lwy.

Hetman Żółkiewski, „święty hetman”, poległ z szablą w 
dłoni, walcząc do ostatka, z pogardą odrzucając oferty podda
nia się bądź ucieczki.

* * *
Chodkiewicz rywalizował z Żółkiewskim o miano najzna

mienitszego żołnierza Rzeczpospolitej. Prywatnie nie prze
padali za sobą, ale w razie potrzeby współpracowali zgodnie, 
dla dobra i potęgi Ojczyzny. Obaj finansowali z prywatnej 
szkatuły ubogie wojsko polskie, dając przykład obywatel
skiej postawy i zaangażowania. Tragiczny finał Żółkiewskie
go pod Cecorąjego odmowa ucieczki i bohaterski zgon, były 
dla Chodkiewicza niczym wyzwanie. Ruszył pod Chocim, by 
pomścić starego rycerza, a przynajmniej dorównać mu pięk
nem własnej śmierci. Stawił czoła muzułmańskiej nawale, 
wziął na siebie cały jej impet, mając za plecami rozlewiska 
Dniestru. Świadomie odciął sobie drogę odwrotu...

***

Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz zmarł w 
obozie w Chocimiu 24 IX 1621 r. Uprzednio przekazał 
hetmańską buławę, wraz z obowiązkami dowódcy, Stanisła
wowi Lubomirskiemu. Z uwagi na morale obrońców, śmierć 
dowódcy zatajono przed wojskiem. Chocim bronił się nadal. 
Znużeni przedłużającym się oblężeniem, wyczerpani strata
mi muzułmanie zgodzili się wreszcie na układy. 9 X, po 38 
dniach walk, rozpoczęli odwrót. Do tego

czasu poległo bądź zmarło 14 tysięcy, to jest czwarta część 
oblężonych. Straty tureckie były znacznie wyższe. Po odej
ściu wojsk Osmana wyszło na jaw, że w całym polskim 
obozie została już tylko jedna beczka prochu...”.

Historio, kocham cię za to, iż zgłębiając twe dzieje, 
zawsze mogę

Usiąść, zamknąć oczy i... rozpłynąć się w czasie. 
Boże, kocham Cię za to, że Jesteś PANEM czasu i 

historii.
Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

GIMNAZJALIŚCI 
W TELEWIZJI

20 listopada 2001 roku, to dzień pełen wrażeń dla przedsta
wicieli pierwszych klas naszego gimnazjum. Wraz z wycho
wawczynią panią Anitą Borek i opiekunem panią Agnieszką 
Pietrzak wzięli oni udział w nagraniu teleturnieju pt. KRZY
ŻÓWKA 13-LATKÓW. Program prowadził Andrzej Nej
man, Waldek ze „Złotopolskich”.

Nasza młodzież odniosła wielki sukces. Reprezentujący 
szkolę Rafał Dyderski, uczeń kl. I a, swą wiedzą, inteligencją 
i sprytem sparaliżował przeciwników ze szkół z Komorna, 
woj. opolskie i Wiadrowa, woj. dolnośląskie, w kosmicznym 
niemal tempie rozwiązał hasło krzyżówki i w pięknym stylu 
zwyciężył, wygrywając dla siebie i szkoły wiele nagród.

Nagranie programu okazało się super zabawą. Gimnazjali
ści zachowywali się swobodnie, dopingując kolegę, zapre
zentowali, ułożoną na tę okoliczność, piosenkę oraz hasła 
promujące nasze gimnazjum (mamy nadzieję, że realizator 
programu nie wytnie tych kawałków taśmy).

Wiele energii i sprytu wymagało zdobywanie autografów 
Andrzeja Nejmana oraz muzyków zespołu Kiler, którzy także 
występują w programie.

Jednak i w tym nasi uczniowie okazali się doskonali.
Program „KRZYŻÓWKA 13-LATKÓW” z udziałem 

zwycięskiej drużyny z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach 
będziecie mogli państwo obejrzeć 14 STYCZNIA 2002 
ROKU, w drugim programie TVP. Życzymy miłych wrażeń.

Agnieszka Pietrzak

Zarząd Gminy w Rudnikach przy tej okazji gratuluje dyrek
torowi gimnazjum, nauczycielom i młodzieży świetnego po
mysłu i wspaniałego sukcesu.

To doskonała promocja nie tylko dla rudnickiego gimna
zjum ale całej gminy Rudniki.

Dyrektor Dariusz Niedrygoś ma dodatkową satysfakcję. 
Jako jeden z nielicznych z powiatu oleskiego odebrał nagrodę 
Opolskiego Kuratora Oświaty.

Jest to uznanie dla ogromnego wkładu pracy włożonego w 
kształcenie i wychowanie młodzieży, wzorową pracę peda
gogiczną.

Tak trzymać !!!

X Spotkanie Muzyków Jazzowych Rudniki9 2001
Jubi leuszowe - X Spotkanie okazało się rekordowe pod względem 

liczby uczestników. Na scenie zagrało 17 zespołów i solistów.
Po raz pierwszy gościliśmy zespół zagraniczny - “School Trio” z 

Węgier. Spotkania przybrały więc charakter międzynarodowy.
Gwiazdą wieczoru był zespół “Five o’clock” z Częstochowy - 

tegoroczny laureat “Złotek Tarki”.
Prezentacje muzyczne oceniali: Elżbieta Trylnik, Edward Wcisło, 

Ryszard Strojec, Janusz Sołtysik i Tadeusz Piersiak.
Zgodnie z założeniami regulaminowymi nie przyznawano miejsc 

lecz wyróżnienia finansowe. A otrzymali je:
Madę in Quintet (Częstochowa), Teddy Bears (Częstochowa), 

Paweł Sołtysik (Częstochowa), School Trio (Węgry), Edyta Wal
czak (Częstochowa), Ryglewski Band (Praszka), Pradela Band 
(Żory), Jack Band (Częstochowa), Nothing (Częstochowa), Jazz Got 
(Kutno), Kasia Piasecka (Opole), P.Z.P.R. (Biała Prudnicka), Justy
na Szelka (Częstochowa), Old Traditional Jazz Band (Wieluń).



Nagrodę specjałnądlasolistki Kasi Piaseckiej z Opola ufundowała 
OSP w Rudnikach.

Spotkaniom, tradycyjnie już patronowali: Marszałek Wojewódz
twa Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy 
Rudniki.

Patronat medialny sprawowała: “NTO” i Radio Opole.
Organizatorzy tegorocznych spotkań serdecznie dziękująsponso- 

rom za wsparcie finansowe imprezy:
- p. Ryszard Raducki - firma “ESBUD” Wieluń
- p. Marek Łyszczarz - “PRIMEX” Częstochowa
- PPHU “FEX” - Jaworzno - p. Franciszek Wączek
- p. Maria i Ireneusz Grądys - piekarnia Dalachów
- firma “POLAN” - Antoni Polak
- PPHU “CEGIEŁKA” - Stanisław Dygudaj, Faustianka
- sklep “PALMET’ - Jan Paluchowski, Rudniki
- Bank Spółdzielczy Praszka o/Rudniki
- OSP Rudniki
- p. Bukalski Robert - Żytniów
- dr Izabella i Mikołaj Krajewscy z Warszawy
-gospodarstwo agroturystyczne Polesiep. MariaJarząbek-Kanic- 

ka
- ZPH “MARR” - p. Marian Łęgosz, Rudniki
- firma “SZANSA” - Rudniki p. Marian Korpowski
- apteka “POD ŚWIERKAMI” - Rudniki p. Jolanta i Bogdan 

Surowiak
- p. Wacław Sieja - masarnia “WACŁAW”

X Spotkania Jazzowe - benefis
W sobotę 8 grudnia br. odbył się X Jubileuszowy koncert 

zespołów jazzowych, połączony z benefisem inicjatora spo
tkań.

W roku bieżącym muzyk p. Edward Wcisło obchodzi 40- 
lecie pracy artystycznej, stąd pomysł imprezy.

Imprezę zorganizowali współpracownicy z GOKSiR oraz 
przyjaciele.

Na estradzie ośrodka kultury wystąpili zarówno muzycy, 
którzy od latgrąjąna spotkaniach jazzowych, jak i wykonaw
cy, z którymi jubilat od lat grał w różnych zespołach.

Podczas spotkania zaprezentowali się: m.in. “Rygelewski 
Band” z Praszki, zespół RU-RA, Dionizy Bryłka, Kwiaty w 
armacie, Andrzej Dyszak, Krystyna Maciejewska, Rudni- 
czanki, kapela rodziny Tobisiów.

Podczas imprezy jubilat odbierał życzenia i kwiaty od 
przyjaciół. W imprezie uczestniczyło około 250 osób.

J.P. 
en BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

WSPOMNIENIE LATA
Za oknami już późna jesień. Wróćmy jednak na chwilę do 

ciepłych, wakacyjnych dni.

W ostatnim tygodniu lipca w Gminnym Ośrodku Kultury, 
od rana do godzin popołudniowych, rozbrzmiewały codzien
nie radosne dziecięce głosy. Aż 45 dzieci uczestniczyło w 
tegorocznej akcji wakacyjnej dla dzieci wiejskich „Podaruj 
mi lato”. Staraliśmy się zapewnić uczestnikom ciekawy pro
gram półkolonii. Były wycieczki, konkursy z nagrodami, 
zabawy sportowo -rekreacyjne, spotkania z ciekawymi ludź
mi, dyskoteka, a na koniec „ognisko, gitara i śpiew”.

Półkolonie zorganizował GOKSiR w Rudnikach przy współ
pracy z miejscowym przedszkolem i pełnomocnikiem Zarzą
du Gminy d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
gminie.

Zadowolenie dzieci i wspaniałe wakacyjne przeżycia sądla 
organizatorów najwyższą zapłatą.

M.Lukas

DOŻYNKI GMINNE - RUDNIKI 2001
Tegoroczne Gminne Święto Plonów miało miejsce w Ru

dnikach. W sobotę, 25 sierpnia bawiono się na festynie 
sportowo-rekreacyjnym. Na wieczorny mityng przedwybor
czy zjechali lokalni i regionalni politycy.

Do późna trwała zabawa taneczna. Pogoda dopisała, ludzie 
też.

W niedzielne, upalne popołudnie odbyły się główne uro
czystości dożynkowe. W barwnym korowodzie dożynko
wym prezentowały się pięknie poczty sztandarowe gminnych 
jednostek OSP, orkiestra dęta z Żytniowa, kobiety w strojach 
ludowych niosły wieńce dożynkowe, bryczką konnąjechały 
dzieci z zespołu folklorystycznego „Rudniczanki”.

W kościele parafialnym odprawiona została uroczysta msza 
dziękczynna.

Dorodny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, na ręce 
Wójta Gminy złożyli: starosta -ROBERT DOLIK - rolnik z 
Rudnik oraz MARZENA BAROS z Kuźnicy - starościna 
dożynek.

Prezentowane wieńce dożynkowe wzięły udział w konkur
sie. Komisja przyznała wszystkim równorzędne nagrody. 
Zdecydowała ponadto, że na Dożynkach Wojewódzkich w 
Kujakowicach zaprezentują swoje korony żniwne wsie Ru
dniki i Młyny. Wieniec wykonany przez p. Karmańską z 
Młynów zdobył III miejsce w konkursie wojewódzkim.



Uroczystościom towarzyszyło wiele atrakcji. Długo bawił 
bardzo licznie zebraną publiczność kabaret „Mirosław Szoł
tysek i Wesołe Trio”. Dzieci cieszyły się z karuzeli, zjeżdżal
ni, przejażdżek konną bryczką, konkursów i cukrowej waty.

Dożynki gminne zorganizował Komitet Organizacyjny /w 
skład, którego weszli sołtysi wsi: Rudniki, Łazy, Porąbki i 
Młyny/ przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Rudnikach.

Ml.Lukas.

JUBILEUSZOWY KONKURS 
PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

Tradycyjnie już, od 10 lat w miesiącu wrześniu, organizo- 
wanyjest Międzywojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej.

W tegorocznej edycji udział wzięło około 50 twórców 
ludowych z województwa opolskiego i śląskiego. Dostarczo

ne prace plastyczne związane były z obrzędami i zwyczajami 
ludowymi naszego regionu.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród najlepszym 
odbyło się podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkur
sowej w dniu 20 września br.

Nagrody specjalne - pamiątkowe statuetki- z okazji jubile
uszowej edycji konkursu, za kultywowanie tradycji ludo
wych wśród dzieci i młodzieży , otrzymały szkoły:

- Gimnazjum Publiczne w Rudnikach
- Szkoła Podstawowa w Żytniowie
Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudni

kach. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski w Opolu, 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Zarząd Gminy w Rudni
kach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, 
Muzeum Wsi Opolskiej.

M.Lukas

OGŁOSZENIE
GOKSiR w Rudnikach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

kamery video Panasonic typ NV MS4 nr fabryczny C5HB00283
wpisanej do księgi środków trwałych na stronie 11, poz. 2.

Cena wywoławcza sprzedaży - 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) plus koszt wyceny - 92 
zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote)

oraz

kamery Philips WKR 6855 nr fabryczny 003830031
wpisanej do księgi środków trwałych pod poz. nr 1/91 str. 11.

Cena wywoławcza sprzedaży 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) plus koszt wyceny - 92 zł (słow
nie: dziewięćdziesiąt dwa złote).

Przetarg odbędzie się w siedzibie GOKSiR w Rudnikach, ul. Okólna 2 w dniu 03.01.2002 r. o godz. 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści 

złotych) w kasie GOKSiR lub na konto BS Praszka o/Rudniki 82691017-13-3600-1 w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, a uchyla się od zawarcia umowy kupna ulega 

przepadkowi.
GOKSiR zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji dotyczących przetargu można uzyskać w GOKSiR w Rudnikach u p. Marii Komorowskiej 

pok. nr 4 (parter) w dniach pracy placówki w godz. od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu (0-34) 35 95 068



UCHWAŁA Nr XXVIII/204/01
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku

teren oznaczony symbolem 3 na mapie ewidencyjnej wsij 
Cieciułów i Jaworek /zał. nr 5/;

w' sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 4. teren sportu i rekreacji
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki teren oznaczony symbolem 4 na mapie ewidencyjnej wsi 

Rudniki /zał. nr 6/;
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 5. budownictwo letniskowe

roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 15, teren oznaczony symbolem 5 na mapie ewidencyjnej wsi
poz. 139 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Rudniki Młyny /zał. nr 6/.
uchwala: §3

§1 Granice obszarów objętych planem zostały przedstawio-
Przystąpić do opracowania miejscowego planu ogólnego ne na załącznikach graficznych.

zagospodarowania przestrzennego wGminie Rudniki, zmie- §4
niającego w granicach objętego planem ustalenia miejsco- Zakres zmiany planu obejmuje:
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-
zatwierdzonego uchwałą Nr VI/23/94 z dnia 14 listopada ny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodaro-
1994 roku /Dz. Urz/ Woj. Częst. Nr 25, poz. 182/. wania;

§2 2. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod: zabudowy oraz urządzenia terenu w tym również linie
1. budownictwo handlowo-usługowe zabudowy i charakter obiektów.
teren oznaczony symbolem nr 1 na mapie ewidencyjnej §5

wsi Jaworek /zał. nr 1/; Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy
2. zabudowę produkcyjno usługową Rudniki.
teren oznaczony symbole: §6
- 2 na mapie ewidencyjnej wsi Mirowszczyzna / zal. nr 2, Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
- 2 na mapie ewidencyjnej wsi Jaworek /zał. nr 3/, Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie
- 2 na mapie ewidencyjnej wsi Dalachów /zał. nr 4/; 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. projektowany zbiornik wodny Przewodniczący

 mgr inż. Edward Gładysz).

< UCHWAŁA Nr XXV1II/2O6/O1 N
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

na 2002 rok

Na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym /..../ Rada Gminy Rudniki 
uchwala

§ 1
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rudniki Nr XXI/151/ 
2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok.

§2
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 
2002 rok w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§3
Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki 
transportowe wykorzystywane przez Gminę i gminne 
samorządowe jednostki organizacyjne wyłącznie do 
przewozów uczniów (dzieci przedszkolnych, szkolnych i 
młodzieży).

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy 
Rudniki.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący
mgr inż. Edward Gładysz ))cn

y UCHWAŁA Nr XXVIH/209/01
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku 

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieru
chomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy na terenie Gminy Rudniki na 2002 rok

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /.../ Rada Gminy Rudni
ki uchwala:

§ I
Zwalnia się przedsiębiorców z tytułu podatku od nieru

chomości od budowli ich części związanych z prowadze
niem działalności gospodarczej w przypadku wszystkich 
niżej wymienionych warunków:

1/ budowa ich została zakończona w 2001 roku,
2/ w latach 2001 -2003 przedsiębiorca zatrudni dodatko

wo co najmniej 5 /pięciu/pracowników na pełnych etatach, 
co wynikać będzie z imiennych lub zbiorczych deklaracji 
pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, 
przy czym dotychczasowe zatrudnienie nie uległo zmniej
szeniu w stosunku do miesiąca grudnia 2000 roku.

§2
Okres zwolnienia z podatku w tym zakresie ustala się na 

lata 2002 - 2003.
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysz



Załącznik Nr 1 
Do uchwały Nr XXVIII/206/01 

Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od .3,5 tony i poniżej 12ton:

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Rok produkcji 
samochodu

Wyposażone 
w katalizator

Nie wyposażone 
w katalizator

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)
od 3,5 - 5,5 włącznie 1995 i wcześniej 

po 1995
500
480

600
580

powyżej 5,5 - 9,0 włącznie 1995 i wcześniej 
po 1995

650
600

740
720

powyżej 9,0 i mniej niż 12 1995 i wcześniej 
po 1995

750
720

850
830

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Liczba 
osi

Rok produkcji 
samochodu

Rodzaj zawieszenia
Pneumatyczne lub 

równoważne
Inne systemy

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

12 - 15 włącznie 2
1995

i wcześniej 1000 1200

po 1995 900 1100

powyżej 15- 18 włącznie 2 1300 1500

3 1200 1400

powyżej 18- 26 włącznie
3 1750 1900

4 1800 2000

powyżej 26 4 1900 2250

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepąlub prżyczepąo dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Rok produkcji 
samochodu

Wyposażone 
w katalizator

Nie wyposażone 
w katalizator

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

od 3,5 i poniżej 12
1995 i wcześniej 700 900

po 1995 600 800

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepąlub przyczepąo dopuszczalnej 
nasię całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Liczba 
osi

Rok produkcji 
samochodu

Rodzaj zawieszenia
Pneumatyczne lub 

równoważne
Inne systemy

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

12 - 15 włącznie 2
1995

i wcześniej 1000 1200

po 1995 900 1100

powyżej 15- 18 włącznie
2 1300 1500

3 1200 1400

powyżej 18- 26 włącznie
3 1750 1900

4 1800 2000

powyżej 26 4 1900 2250



Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Liczba 
osi

Rodzaj zawieszenia
Pneumatyczne lub 

równoważne
Inne systemy

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

12-18 włącznie 2 800 900

powyżej 18-25 włącznie 2 900 1000

powyżej 25 - 31 włącznie 2 1200 1400

powyżej 31-36 włącznie
2 1500 1700

3 1600 1750

powyżej 36 - 40 włącznie
2 1700 1900

3 1800 2000

powyżej 40 3 2000 2250

5. Od przyczepy iub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu w tonach

Rok produkcji 
przyczepy 

lub naczepy
Stawka (w złotych)

od 7 i poniżej 12
1995 i wcześniej 360

po 1995 300

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższąniżl 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościąrolnicząprowadzonąprzez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu w tonach

Rodzaj zawieszenia
Liczba 

osi
Pneumatyczne lub 

równoważne
Inne systemy

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

12-25 włącznie
1

400 600
2

powyżej 25 - 36 włącznie 1
800 1150

2

powyżej 36
2 1000 1500

3 900 1300

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc 
do siedzenia

Rok 
produkcji

Posiadające katalizator 
spalin lub instalację 

gazową

Bez katalizatora spalin 
i instalację gazową

Stawka (w złotych) Stawka (w złotych)

do 15 włącznie
1995 i wcześniej 500 600

po 1995 400 500

powyżej 15 i mniej niż 30
1995 i wcześniej 800 1000

po 1995 700 900

30 i więcej
1995 i wcześniej 1300 1500

po 1995 1200 1400



f UCHWAŁA Nr XXVIII/208/01

Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nierucho
mości na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym/.../Rada Gminy Rudniki uchwa
la: § 1

Uchyla uchwałę Rady Gminy Rudniki Nr XXI/153/2000 z 
dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 
od nieruchomości.

§2
Ustala stawki podatku od nieruchomości na 2002 rok w 

sposób określony w załączniku Nr 1 do uchwały.
§3

Zwalnia od podatku od nieruchomości nieruchomości bu
dynki i ich części, budowle i ich części oraz grunty.

1 / zajęte na potrzeby jednostek ochrony ppożarowej i ratow
nictwa drogowego,

2/ wykorzystywane przez gminę i gminne samorządowe 
jednostki organizacyjne a niezbędne do prowadzenia ich dzia
łalności.

§4
Pobór podatku i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa 

odrębna uchwała.
§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysz

Sz3UCHWAŁA Nr XXVIII/210/01
Rady Gminy Rudniki dnia 28 listopada 2001 roku 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako 
podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze 

Gminy Rudniki w 2002 roku
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 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Rudni
ki uchwala:

§1
Obniża cenę 1 q żyta do kwoty 35,00 zł/słownie: trzydzie

ści pięć złotych/.
§2

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

§3
Pobór podatku i wysokość wynagrodzenia za inkaso okre

śla odrębna uchwała.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ru
dniki.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący
mgr inż. Edward Gładysz^

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/208/01 Rady' 
Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku 

Stawki podatku od nieruchomości
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od Im2 po

wierzchni użytkowej - 0,35 zł
2.Od budynków lub ich części związanych z działalnością 

gospodarcząinnąniż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków 
lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmu
jących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkal
nych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 
lm2 powierzchni użytkowej - 10,70 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od lm2 powierzchni użytkowej - 6,50 zł

4. Od pozostałych budynków lub ich części d lm2 po
wierzchni użytkowej -3,10 zł

5. Od budowli - 2 % ich wartości określonej napodstawie art. 
4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych

6. Od gruntów.
a/ związanych z działalnością gospodarczą inną niż działal

ność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami 
mieszkalnymi od lm2 powierzchni gruntów - 0,45 zł

b/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład 
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 
94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3 i z 1996r. Nr 91 poz. 409/, 
wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni - 0,04 
zł

c/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,28 zł

d/ od pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,05 zł 
_______________ Przewodniczący mgr inż, Edward Gładysz^

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/01
Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2001 roku 
w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: 

targowej, administracyjnej i podatku od psów 
na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym/.../ Rada Gminy Rudni
ki uchwala:

§1
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rudniki Nr XXI/152/ 

2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie określenia 
wysokości opłat lokalnych: targowej, administracyjnej i 
podatku od psów, uchwałę Nr XXII/156/2000 z dnia 28 
grudnia 2000 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określe
nia wysokości opłat lokalnych: targowej, administracyjnej i 
podatku od psów, uchwałę

Nr XXVI/196/01 z dnia 31 sierpnia 2001 roku zmieniają
cą uchwałę sprawie określenia wysokości opłat lokalnych: 
targowej, administracyjnej i podatku od psów.

§2
Ustala stawki:
1/ opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu 

przez wójta lub sekretarza gminy - 30,00 zł
2/ podatek od psów - 37,00 zł rocznie
płatny do 31 maja danego roku podatkowego.

ciąg dalszy na sir. 18 __ 7



------------------------------------------- -----------------------------------
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 

maja 2002 r. podatek jest płatny do 31-12-2002 roku w 
zmniejszonej wysokości o 50 %.

3/ opłata targowa - 10,00 zł dziennie
4/ za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodaro

wania przestrzennego - 30,00 zł
5/ za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodaro

wania przestrzennego - 20,00 zł
§3

Zwalnia się mieszkańców gminy z podatku od posiadania 
psów - maksymalnie dwa psy na każde gospodarstwo.

'§4
Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, prawne i 

jednostki organizacyjne dokonujące sprzedaży detalicznej 
płodów rolnych i hodowlanych na targowisku.

§5
1 ■. Pobór opłaty administracyjnej, opłaty targowej i podat

ku od psów następuje w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów poboru opłaty administracyj

nej, targowej i podatku od psów:
a/ opłata administracyjna płatna jest u inkasenta - inkasen

tem opłaty administracyjnej jest Urząd Gminy w Rudni
cach;

b/ opłata targowa płatna jest u inkasenta - inkasenten? 

poboru opłaty targowej jest Mariusz Knetki i Urząd Gminy 
w Rudnikach

c/ podatek od psów płatny jest u inkasentów - inkasentami 
poboru podatku od psów są sołtysi i Urząd Gminy w Rudni
kach.

§6
Ustala się Wynagrodzenie za inkaso:
a/ opłaty targowej w wysokości 15% zainkasowanej kwo

ty,
b/ podatku od psów w wysokości 6% zainkasowanej 

kwoty,
c/opłaty administracyjnej w wysokości -1% zainkasowa

nej kwoty.
§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ru
dniki.

§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący 
mgr inż. Edward Gładysz^

Wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do sprzedaży
Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Julianpol 1 301/2 1114 6342

302/2 1345 3647
304/2 1260
306/2 1234
307/2 1205

6208
Opis: nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynkiem szkoły z przyległą do niej częścią 

mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, wodno ściekową. 
Stan budynku dobry.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oświaty.
Uwagi: przetarg, cena wywoławcza 176.325 zł.

2. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Rudniki 3 250 350 25759
ul. Częstochowska

Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym wyposażonym w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną, 
telefoniczną, centralne ogrzewanie. Dane budynku: kubatura 672 m3, pow. zabudowy 88 m2, pow. użytkowa 143 m2. W budynku mieści 
się lokal użytkowy wynajęty PPUP Poczta Polska. Na piętrze lokal mieszkalny obecnie wynajmowany.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowo usługowe.
Uwagi: przetarg, cena wywoławcza lok. użytkowego 68.125 zł, lokalu mieszkalnego 43.446 zł.

3. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Słowików 1 293 5600 35541

Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym byłej szkoły z przyległa do niej częścią mieszkalną i budynkiem 
gospodarczym.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa mieszkaniowo usługowa.
Uwagi: przetarg, cena wywoławcza 43.000 zł.

4. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Dalachów I 181/3 9120 28855

Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno usługowym o pow. zab. 511 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. 170 
m2. Wyposażona w sieć elektryczną trójfazową i wodociągową.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa produkcyjno-usługowa.
Uwagi: przetarg lub negocjacje (sprzedaż lub dzierżawa).

5. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Cieciułów 1 445/1

445/2
1543 28862
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Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym z 4 lokalami mieszkalnymi (Dom Nauczyciela). Do sprzedaży dwa 
lokale mieszkalne na parterze i piętrze o pow. użyt. po 52,45 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oświaty
Uwagi: przetarg, cena wywoławcza lokalu na parterze 31.273 zł, na piętrze 24.979 zł.

6. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Żytniów 5 299/3 630 26087

Opis: działka na powiększenie działki siedliskowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowo usługowe 
Uwagi: pierwszeństwo nabycia Stasiak Robert.

Opis: działka budowlana, pastwisko.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa osadniczo rolna. 
Uwagi: pierwszeństwo nabycia Mońka Dariusz.

7. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Julianpol 1 ' 495/3 500 32682

495/4 850

8. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Cieciułów 1 439 220 21516

Opis: działka na powiększenie działki siedliskowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa osadniczo rolna. 
Uwagi: pierwszeństwo nabycia Mazurek Janina.

9. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120a/2 945 26379

Opis: działka budowlana położona wzdłuż drogi przez wieś.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa osadniczo rolna.
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 5.000 zł.

10. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/1 953 26379

Opis: działka budowlana położona wzdłuż drogi przez wieś.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: strefa osadniczo rolna. 
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 5.000 zł.

11. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/2 837 26379

Opis: działka pod budownictwo letniskowe, położona wśród pól i lasów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo letniskowe. 
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 4.500 zł.

12. Obręb KM Nrdz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/3 846 26379

Opis: działka pod budownictwo letniskowe, położona wśród pól i lasów. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo letniskowe. 
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 4.500 zł.

13. Obręb KM Nrdz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/5 844 26379

Opis: działka pod budownictwo letniskowe, położona wśród pól i lasów. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo letniskowe. 
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 4.500 zł.

14. Obręb KM Nrdz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/6 844 26379

Opis: działka pod budownictwo letniskowe, położona wśród pól i lasów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo letniskowe.
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 4.500 zł.

15. Obręb KM Nr dz. Pow. KW
Jaworzno Polesie 1 120/7 983 26379

Opis: działka pod budownictwo letniskowe, położona wśród pól i lasów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo letniskowe.
Uwagi: przetarg (negocjacje) cena 5.000 zł.

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



<-I.>lAAZJALIŚCI 
W TELEWIZJI.

20 listopada 2001 roku, to dzień pełen wrażeń dla 
przedstawicieli pierwszych klas naszego gimnazjum. 
Wraz z wychowawczynią panią Anitą Borek i opieku
nem panią AgnieszkąPietrzak wzięli oni udział w nagra
niu teleturnieju pt. KRZYŻÓWKA 13-LATKÓW. Pro
gram prowadził Andrzej Nejman, Waldek ze „Złotopol- 
skich”.

Nasza młodzież odniosła wielki sukces. Reprezentu
jący szkolę Rafał Dyderski, uczeń kl. I a, swą wiedzą 
inteligencją i sprytem sparaliżował przeciwników ze 
szkół z Komorna, woj. opolskie i Wiadrowa, woj. dolno
śląskie, w kosmicznym niemal tempie rozwiązał hasło 
krzyżówki i w pięknym stylu zwyciężył, wygrywając 
dla siebie i szkoły wiele nagród.

Nagranie programu okazało się super zabawą. Gimna
zjaliści zachowywali się swobodnie, dopingując kolegę, 
zaprezentowali, ułożoną na tę okoliczność, piosenkę 
oraz hasła promujące nasze gimnazjum (mamy nadzie
ję, że realizator programu nie wytnie tych kawałków 
taśmy).

Wiele energii i sprytu wymagało zdobywanie autogra
fów Andrzeja Nejmana oraz muzyków zespołu Kiler, 
którzy także występują w programie.

Jednak i w tym nasi uczniowie okazali się doskonali.
Program „KRZYŻÓWKA 13-LATKÓW” z udzia

łem zwycięskiej drużyny z Gimnazjum Publicznego w 
Rudnikach będziecie mogli państwo obejrzeć 14 
STYCZNIA 2002 ROKU, w drugim programie TVP. 
Życzymy miłych wrażeń.

Agnieszka Pietrzak

Zarząd Gminy w Rudnikach przy tej okazji gratuluje 
dyrektorowi gimnazjum, nauczycielom i młodzieży 
świetnego pomysłu i wspaniałego sukcesu.

To doskonała promocja nie tylko dla rudnickiego 
gimnazjum ale całej gminy Rudniki.

Dyrektor Dariusz Niedrygoś ma dodatkową satysfak
cję. Jako jeden z nielicznych z powiatu oleskiego ode
brał nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty.

Jest to uznanie dla ogromnego wkładu pracy włożone
go w kształcenie i wychowanie młodzieży, wzorową 
pracę pedagogiczną.

Tak trzymać !!!

KOMUNIKATY
1. W związku z pojawiającymi się pytaniami podaje- 

my adresy internetowe Gminy Rudniki:
www.rudniki.pl 
info@rudniki.pl

Znajdziecie tu aktualności, wydarzenia oraz ogólne 
informacje o gminie.

2. Jarosław Marchewka - nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum w Rudnikach został korespondentem pra
sowym Oleskiej Gazety Powiatowej.

Życzymy sukcesów !

3. Z powodu nasilenia się zachorowań na grypę “‘Ap
teka pod Świerkami” w Rudnikach wydłużyła od 1 
grudnia 200 lr. godziny otwarcia tj. od. godz. 8.00 do 
godz. 18.00.

I Gminny Przegląd Kolęd 
“Kolędy łączą pokolenia”

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultu
ry, Sportu i Rekreacji 23 grudnia 2001 r. w niedzielę.

W przeglądzie mogą uczestniczyć: soliści, zespoły 
wokalne '/dowolna ilość członków?, zespoły rodzinne / 
min. 3 osoby/ śpiewający kolędy i pastorałki.

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić organizatorowi tj. 
GOKSiR w Rudnikach swój udział na karcie zgłoszeń 
do 12 grudnia br.

Obwieszczenie
Przypominamy właścicielom psów o zapewnie

niu im należytych warunków bytowania i opieki, 
zabrania się wypuszczania psów bez dozoru poza 
teren nieruchomości, nie dopuszczając do wałęsa
nia się po drogach i polach, a szczególnie terenach 
wydzielonych przeznaczonych na place zabaw dla 
dzieci, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o 
ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 roku(Dz. U. 
Nr 111 poz. 724) oraz regulaminu utrzymania czy
stości, porządku i estetyki na terenie gminy Rudni
ki.
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