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Realizacja Budżetu
Gminy Rudniki za 2004 rok

► Budżet gminy za 2004 rok zamknął się:
a) po stronie dochodów kwotą 14.050.779 zł (97,7 % planu)
b) po stronie wydatków kwotą 14.553.974 zł (81,0% planu)
Osiągnięty wynik budżetu jest ujemny i zamyka się kwotą deficytu w wysokości 503.195 zł. 
Źródłem pokrycia niedoboru była nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz zaciągnięte kredyty.

Struktura dochodów budżetowych według źródeł 
ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 0,3%
i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw

- subwencje 48,8%
- dotacje i dofinansowania 22,7%
- udział gminy w podatku dochodowym 8,8%

od osób fizycznych i prawnych
- podatek od nieruchomości 6,1%
- podatek rolny 2,3%
- podatek od środków transportu 0,7%
- pozostałe podatki i opłaty 1,0%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,0%
- partycypacja mieszkańców 1,1%
w kosztach inwestycji
- wpływy z tytułu użytkowania, najmu, 1,3%
dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych, itp

- dochody własne z majątku gminy . 5,4%
- odsetki od kwot 0,8%

Struktura wydatków budżetowych według miejsca 
(działów) ich wydatkowania przedstawia się

następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 6,9%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 2,2%
- transport i łączność 16,5%
- gospodarka mieszkaniowa 0,5%
- działalność usługowa 0,3%
- administracja publiczna 8,8%
- urzędy naczelnych programów władzy 0,1%

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poź. 0,7%

nej oraz wydatki związane z ich poborem
- obsługa długu publicznego 0,6%
- różne rozliczenia
- oświata i wychowanie 46,7%
- ochrona zdrowia 0,6%
- pomoc społeczna 8,3%
- edukacyjna opieka wychowawcza 2,2%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,6%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,5%
- kultura fizyczna i sport 0,2%

W ramach wyżej pokazanych wydatków mieszczą się 
również wydatki inwestycyjne. W roku 2004 gmina 
zrealizowała rekordowo wysoki plan inwestycyjny 
zarówno w wyrazie ilościowym(28 szt.) jak i 
wartościowym. Struktura tych wydatków według miejsca 
ich wydatkowania przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 22,5%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 0,1%
- transport i łączność 48,2%
- gospodarka mieszkaniowa 0,5%
- administracja publiczna
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 0,1%
- oświata i wychowanie 28,1%
- odnowa zdrowia 0,2%
- pomoc społeczna 0,1%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,2%
WYDATKI INWESTYCYJNE 4.390.996

W ŚRODKU NUMERU DODATEK SPECJALNY
- 15-LECIE SAMORZĄDU -

http://www.rudniki.pl


Źródłami pokrycia wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.390.996 były:
- środki pozyskane z programu SAPARD 16,9%
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 15,6%
- dotacje z budżetu państwa 0,2%
- dotacje ze środków specjalnych m.in. 14,3%

Edukacji Narodowej i Sportu
- dotacja z funduszy celowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 0,9% 

Środowiska i Gospodarki Wodnej
- środki z partycypacji w inwestycje mieszkańców 3,4%
- środki własne gminy 48,7%

Struktura dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskania
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Struktura wydatków budżetowych według miejsca (działów) ich wydatkowania



Struktura wydatków inwestycyjnych według miejsca ich wydatkowania.
60,00%

Źródła pokrycia wydatków inwestycyjnych.

środki pozyskane z środki z Funduszu dotacja z budżetu dotacje ze środków dotacje z funduszy środki z partycypacji w środki własne gminy
programu SAPARD Ochrony Gruntów państwa specjalnych celowych inwestycje

Rolnych Ministerstwa Edukacji Wojewódzkiego mieszkańców
Narodowej i Sportu Funduszu Ochrony

Środowiska i

Gospodarki Wodnej

OGŁOSZENIE
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład zasobu 
Gminy Rudniki powiat oleski woj. opolskie.

1. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 59,48 m2 położony w budynku w Żytniowie nr 180 (po 
przedszkolu). Lokal składa się z 3 pomieszczeń , we, korytarza i ganku wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodno kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Przedmiotem dzierżawy wraz z lokalem może być przyległy teren 
ogrodzony siatką.

2. Magazyny w Rudnikach przy ul. Targowej 2 (po SKR)
- 1 (1.3) o pow 13.05 m x 9,30 m = 121,37 m2
- 2.(2.1) o pow.23,00 m x 9,30=213,90 m 2
3. Magazyny w Dalachowie (po SKR)
- pomieszczenia magazynowe o wymiarach 4,37 x 9,10 =39,76 m2 każdy.
4. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej „Betoniarni” w Dalachowie oznaczona nr ew. 181/3 o pow. 0,9120 

ha wraz z budowlami:
- Betoniarnia o pow. 35 m x 14,60m = 511 m2
- Magazyn 17m x 5,00 m = 170 m 2
Szczegółowych informacji o lokalach zamieszczonym w wykazie można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Rudniki 

pokój nr 6 lub telefonicznie nr tel. (034) 35-93-072 wew. 125 u Pani Teresy Jama lub www.rudniki.pl, e-mail: gmina@rudniki.pl.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert do Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12.

http://www.rudniki.pl
mailto:gmina@rudniki.pl


VI Międzynarodowe Zawody Drwali
Bobrowa 2005

W tegorocznych Zawodach Drwali w Bobrowie 
uczestniczyło 24 zawodników z pięciu krajów: Czech, 
Słowacji, Francji, Niemiec i Polski.

Wynik był satysfakcjonujący zwłaszcza, że I miejsce zajął 
Jacek Stochniałek - zawodnik reprezentujący Bobrowę, 
II miejsce Wilbert Florian (Niemcy) i III - Andrzej 
Radzioch reprezentujący również Bobrowę. Bobrowa 
tryumfowała w tym roku. Wreszcie po pięciu latach zmagań 
i doświadczeń udało się - Międzynarodowe Zawody Drwali 
wygrał Polak, a nie jak do tej pory bywało - Niemiec.

Pierwszy dzień zawodów - piątek - odbywał się pod hasłem 
„integracja”. Wszyscy uczestnicy biesiadowali i bawili się 
przy muzyce tanecznej.

W sobotę natomiast rozpoczęła się już prawdziwa 
rywalizacja. Pierwsza konkurencja odbyła się tradycyjnie 
na zrębie w pobliskim lesie. Zawodnicy ścinali drzewa na 
cel. Liderem pierwszego dnia był Polak - zawodnik z 
Nadleśnictwa Kluczbork - Marek Pluta. Jednak po II 
konkurencji wszystko się 
zmieniło i zaczął 
wychodzić na prowadzenie 
Jacek Stochniałek.

Decydująca była niedzie
la, trzeci dzień zawodów. 
Ostatnia konkurencja czyli 
okrzesywanie zadecy
dowało o wszystkim.

Po zakończonych kon
kurencjach zawodnicy 
pokazywali swój kunszt i 
zdolności w rzeźbieniu 
piłą. Frantiśek Yitasek, 
który zajął IV miejsce 
wyrzeźbił domek. Oprócz 
tej powstały jeszcze inne 
rzeźby przy których 
trudzili się pozostali 
zawodnicy.

Zawody zakończyły się w niedzielę wręczeniem nagród. 
I i III nagrodę ufundowała firma STIHL z Krzepic, 
natomiast II nagrodę - firma Oleo - Mac z Praszki. Każdy 
uczestnik otrzymał ponadto gadżety pamiątkowe firmy 
STIHL i organizatorów oraz pamiątkowe zdjęcie oprawione 
w ramkę. Ramki do obrazów wykonała miejscowa firma 
z Mirowszczyzny „ART - RAM” p. Doroty i Grzegorza 
Sleziaków.

W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli m.in.: 
Starosta Powiatu Oleskiego - Kryspin Nowak, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Olesno - Edward Rosół, Wójt Gminy Rudniki 
- Andrzej Pyziak oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki i koordynator zawodów - Edward Gładysz.

Jak co roku zawody cieszyły się również dużym 
zainteresowaniem mediów; byli przedstawiciele czasopisma 
„DRWAL”, NTO, Kulis Powiatu, czasopisma „Strażak”, 
portalu internetowego www.drewno.pl, TVP3, TVP1, Radio 
Opole, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio ESKA.

Na żywo transmisja z zawodów odbywała się w Internecie 
www.drewno.pl oraz w radio Ziemi Wieluńskiej.

Wszystkim dziękujemy za pomoc w promowaniu naszej 
imprezy.

Jak co roku obok rozgrywek zawodników organizatorzy 
zapewnili dobrą oprawę kulturalną: bawił zespół tancerzy 
Musie Lovers, gwiazdami były zespoły „BEKSA - BLUS & 
ROCK” oraz „VOJAGER”. Całość dopełniły występy 
zespołów: dziecięcego ze Słowacji, Rudniczanek, zespołu tańca 
disco „SZAFIR” z Gorzowa Śląskiego oraz koncert 
Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego „DANIEL” z 
Wielunia.

Do zobaczenia na zawodach w przyszłym roku.

WYNIKI ZAWODÓW PRZEDSTAWIAMY
NA STRONIE NASTĘPNEJ

http://www.drewno.pl
http://www.drewno.pl


Miejsce Imię i nazwisko zawodnika Nr startowy Reprezentacja Suma punktów
1 Jacek Stochniałek Nr 01 Bobrowa 1289
2 Florian Wilbert Nr 03 Niemcy 1246
3 Andrzej Radzioch Nr 02 Bobrowa 1143
4 Frantiśek Yitasek Nr 15 Czechy 1132
5 Jarosław Pakuła Nr 10 Zakład Usług leśnych 

„Tychowski” Lubliniec
1117

6 Marek Pluta Nr 07 Nagleśnictwo Kluczbork 1083
7 Konrad Marczok Nr 08 Nagleśnictwo Kluczbork 1003
8 Andreas Nóhl Nr 05 Niemcy 987
9 Samuel Debus Nr 04 Niemcy 970
10 Peter Almaśi Nr 13 Słowacja 950
11 Jonatan Gregoire Nr 23 Francja 946
12 Didier Cognard Nr 20 Francja 929
13 Didier Polanowski Nr 21 Francja 888
14 Waldemar Wyrwich Nr 09 Nagleśnictwo Kluczbork 882
15 Miroslav Pmo Nr 14 Słowacja 825
16 Kazimierz Bejm Nr 12 Zakład Usług leśnych 

„Tychowski”
812

17 Andrzej Kubat Nr 11 Zakład Usług leśnych 
„Tychowski” Lubliniec

752

18 Emmanuel Cognard Nr 19 Francja 728
19 Josselin Henrie Nr 17 Francja 688
20 Rainer Jager Nr 06 Niemcy 616
21 Cedric Toumaillon Nr 18 Francja 594
22 Peter Chromek Nr 16 Czechy 566
23 Joris Simon Nr 22 Francja 555
24 Sebastian Thorel Nr 24 Francja 443

KOMUNIKATY
1) 60 -tą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej 

uczczono przy pomnikach w Rudnikach i Żytniowie. 
Kombatanci, Wójt gminy, Sekretarz oraz uczniowie III c z 
nauczycielami z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicze. Następnie w gimnazjum odbyła 
się uroczysta akademia poświęcona tejże rocznicy.

Warto czcić pamięć tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę.

2) 30 maja br. w Urzędzie Gminy w Rudnikach gościliśmy 
grupę młodzieży ze Szwecji z Gimnazjum w Junsele. 
Wymiana jest możliwa dzięki współfinansowaniu w ramach 
programu „Młodzież”. Młodzież i nauczyciele spotkali się z

Wójtem Andrzejem Pyziakiem. Wójt zaprezentował gminę 
Rudniki oraz przedstawił historię współpracy ze Szwecją. 
Wizytujący otrzymali pamiątkowe gadżety gminy Rudniki oraz 
foldery, aby mogli szczegółowo zapoznać się z gminą. 
Młodzież szwedzka była w Polsce po raz pierwszy, ale bardzo 
im się podobała gmina oraz nasz kraj - krajobrazy, klimat nieco 
inne niż Szwecji. Mamy nadzieję, że zabiorą ze sobą do 
Skandynawii miłe doświadczenia i wspomnienia.

3) Kolejną grupą odwiedzającą naszą gminę była grupa 
dzieci wraz z opiekunami ze Słowacji z partnerskiej gminy



Soblahov. Dzieci spotkały się z wójtem gminy. Dla dzieci 
słowackich była to pierwsza wizyta w Polsce. Na pytanie wójta 
czy chcieliby przyjechać jeszcze raz do Rudnik wszyscy 
podnieśli ręce.

Mamy nadzieję, że dzieci są szczere, dlatego w przyszłym 
roku ponownie zaprosimy ich do Rudnik.

4) 22.06. br. odbyło się spotkanie Agroturystycznego 
Stowarzyszenia Źródeł Prosny w sali narad w Rudnikach. 

Omawiane były sprawy związane z promocją na 
Międzynarodowych Zawodach Drwali w Bobrowie w dniach 
25 i 26 czerwca. Ponadto omówiono możliwość prezentacji 
gospodarstw w Internecie, ponieważ jest to jedna z 
atrakcyjniejszych obecnie form promocji. Wiele osób 
poszukuje kwater właśnie w Internecie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą 
agroturystyczną bardzo proszę odwiedzić stronę 
www.rudniki.pl zakładka „Turystyka”.

- Janina Pawlaczyk. Z naszego powiatu zaprezentowały się 
prawie wszystkie gminy i okazuje się, że w każdej jest coś 
ciekawego, co warto byłoby zobaczyć.

W naszej gminie zapraszamy - zwłaszcza teraz w okresie 
wakacji - do czynnego wypoczynku na ścieżce rowerowej. 
Jadąc wyznaczonym i oznakowanym szlakiem można zobaczyć 
wszystkie, ciekawe atrakcje naszej gminy, m.in. zbiornik wodny 
w Młynach, wapiennik w Słowikowie, dwór w Bugaju Starym, 
pomniki przyrody, kościółki zabytkowe, drewniane w 
Zytniowie i Jaworznie oraz amonity w Faustiance.

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku, bo warto !

6) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Oleśnie o jakości wody pitnej na terenie 
gminy Rudniki w II kwartale 2005r.

Wodociąg publiczny w Rudnikach znajdują się pod stałym 
nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dostarcza 
wodę do miejscowości na terenie gminy. Woda ujmowana do 
picia pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych. W wodociągu 
w Rudnikach nie prowadzi się stałego chlorowania. Obecnie 
woda jest uzdatniana co przyczyniło się do jej poprawy pod 
względem chemicznym. Woda podawana odbiorcom 
odpowiada wymaganiom sanitarnym zarówno pod względem 0 
chemicznym jak i mikrobiologicznym.

Studnie indywidualne w gospodarstwach wiejskich nie są 
objęte nadzorem sanitarnym.

Najczęściej są to studnie kopane i bardzo płytkie. Skład 
chemiczny i mikrobiologiczny wody w tych studniach ulega 
częstym wahaniom, stąd stopień zanieczyszczenia wody może 
być bardzo znaczny, dlatego też woda z takich studni nie 
powinna być używana do picia.

5) W dniach 8-9 czerwca br. w Borkach Małych 
odbywało się seminarium turystyczne organizowane przez 
Lokalną Olesko - Kluczborską Organizację Turystyczną.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele gospodarstw 
agroturystycznych, biznesu, urzędnicy zajmujący się turystyką 
oraz całe otoczenie związane z turystyką z powiatów oleskiego 
i kluczborskiego. Wśród innych gmin powiatu oleskiego i 
kluczborskiego zaprezentowaliśmy również naszą gminę. 
Prezentację multimedialną nt. walorów turystycznych gminy 
omówiła pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Rudnikach

Przy stoisku promocyjnym Cegielni Faustianka
p. Stanisława Dygudaja stoją: sekratarz UMiG Praszka, 

St. Belka - radny powiatowy, dyrektor Muzeum w Praszce

7) Z przeprowadzonych analiz zużycia wody i ścieków za 
okres ostatnich trzech lat wynika , że z roku na rok rośnie 
produkcja wody przy spadku sprzedaży. Jedną z przyczyn jest 
niewątpliwie nielegalny pobór wody, bez ewidencji i 
ponoszenia opłat co rzutuje na ceny wody. Wynika z tego, że 
wielu mieszkańców naszej Gminy oszukuje.

Za 2004 rok niedobór w rozliczeniach za wodę osiągnął 3 8%, 
co w przypadku normalnej eksploatacji powinno się 
kształtować na poziomie 15-20% (uwzględniając awarie i 
techniczne płukanie sieci).

W najbliższych dniach upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy w Rudnikach przystąpią do kontroli u odbiorców wody 
w zakresie poprawności wskazań wodomierzy, naruszania 
plomb, kontroli punktów czerpalnych, stanu technicznego 
urządzeń, itp.

Apelujemy do wszystkich odbiorców wody o umożliwienie 
przeprowadzenia na terenie swoich posesji w/w czynności 
kontrolnych. Jednocześnie informujemy, że niedopuszczenie 
do przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego podlega karze 
grzywny do 5.000 zł ( art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków).

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody będą 
egzekwowane kary zgodnie z w/w ustawą. Za stwierdzony 
nielegalny pobór wody kara grzywny wynosi 5.000 zł i odcięcie 
dostawy wody.

Osoby dopuszczające się takich praktyk będą publikowane 
w naszym biuletynie.

http://www.rudniki.pl


8) Pierwszy rajd rowerowy.
25 maja 2005 r z parku w Rudnikach ruszył zorganizowany 

po raz pierwszy RAJD ROWEROWY. Pomysłodawcą 
eskapady była LIGA OCHRONY PRZYRODY oraz 
STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE „ŹRÓDEŁ 
PROSNY”

Trasa rajdu wiodła szlakiem ścieżki rowerowej (32 km) do 
rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”.

W wyprawie udział wzięło 40-tu zwolenników rowerowych 
wypraw, wśród nich dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy 
wykazali się wspaniałą kondycją i poczuciem humoru. W czasie 
wycieczki odwiedziliśmy także ciekawe miejsca w naszej 
gminie m.in. zabytkowe kościoły, historyczny cmentarz. 
Podziwialiśmy również okazałe pomniki przyrody. 
I pomimo zmęczenia wszyscy wytrwale dojechaliśmy do końca, 
który miał miejsce na „Grajdołku” w Młynach. Tam czekało 
na nas ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewanie a nawet 
konne przejażdżki.

Tym sposobem wspaniale zorganizowaliśmy sobie 
popołudnie na łonie natury i teraz już na pewno będziemy

się tak spotykać co roku! a Tych Wszystkich których nie 
było z nami teraz serdecznie zapraszamy na 
II rajd w przyszłym roku.

9) W związku z zakończeniem starego okresu zasiłkowego 
pobierania świadczeń rodzinnych (obowiązuje do 31 sierpnia 
2005r) zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 
28 listopada 2003r.(Dz. U. z 2003r. Nr 228 póz. 2255) z późn. 
zmianami:

- osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 
września;

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od dnia 1 
sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 
października br.

„PANORAMA FIRM"
11 czerwca, na boisku LZS w Rudnikach odbył się gminny 

turniej „Panorama Firm”, w trakcie którego drużyny zakładowe 
walczyły o mistrzostwo w piłce nożnej. W rozgrywkach wzięło 
udział 9 drużyn.

Mistrzostwo Turnieju oraz Puchar Wójta Gminy Rudniki 
wywalczyła drużyna sołectwa Dalachów - Firma „GAN- 
POL”,

II miejsce - firma”AUTOS” Ośrodek Szkolenia Kierowców 
-Anatol Sosnowski-Jaworzno,

III miejsce - Grupa Kupiecka, w skład której wchodzili 
właściciele sklepów, a mianowicie:

Bogdan Hombek - sklep „Sezam” Rudniki
Marek Bakalarczyk - sklep „Mikrus” Rudniki
Marek Nowakowski - sklep „KORA” Rudniki
Henryk Zyna - Z.U.H. Rudniki
Roman Krzak - sklep „Romex” Rudniki
Zbigniew Sarowski - „Sklepik” Rudniki
Andrzej Wizner - sklep spoż. Rudniki

Mirosław Woźny - Blacharstwo - Bobrowa
Adam Sas - Z.P.U.H. Żytniów
Jarosław Pawlaczyk i Piotr Chyła - Firma JanPol Bobrowa
Oprócz trzech zwycięskich drużyn pamiątkowe statuetki 

otrzymało 2 najlepszych strzelców bramek : Darek 
Młynarczyk i Paweł Zaręba z drużyny „Gan-Pol” oraz 
bramkarz Marek Stochniałek.

Uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów dokonał Wójt 
Gminy Rudniki - Andrzej Pyziak - sprawujący honorowy 
patronat nad imprezą.

W czasie kiedy na boisku miały miejsce mecze piłkarskie, 
dzieci brały udział w konkurencjach sportowo- 
sprawnościowych dla nich przygotowanych.

Właściciel firmy „Cegiełka” - Stanisław Dygudaj 
przygotował pokaz wytwarzania wyrobów z gliny na kole 
garncarskim. Zainteresowani mieli możliwość własnoręcznego 
lepienia naczyń glinianych.

Pogoda dopisała. Wszyscy bawili się świetnie. Imprezę 
zakończyła wspólna zabawa taneczna na asfaltowej płycie 
boiska.



„Pętla Rudnicka"
XI Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” odbył się 29.05.2005r. 

Na 13,3- kilometrową trasę Rudniki - Żytniów - Cieciułów - 
Rudniki wybiegło 84 zawodników, a z powodu upału zawody 
ukończyło 77. Odbyło się na szczęście bez interwencji 
lekarskich.

Zwycięzcy biegu w kategorii OPEN to:
Dariusz Wieczorek - Legia Warszawa z czasem 0:43:34
Marcin Panfil - LKS Maraton Turek
Krzysztof Przybyła - B-KRANG Gazownik Wawelno
Nagrodę główną, w formie pieniężnej, ufundowała prezes 

Banku Spółdzielczego w Praszce - Urszula Sieradzka.

Najlepszym zawodnikiem z terenu naszej gminy okazał 
się Damian SOWA z Cieciułowa /22 lokata, czas 0:55:07/, 
natomiast w kategorii kobiet - Karolina WOLNA z Jelonek, 
która zajęła III miejsce. Ponadto trasę biegu głównego pokonali 
również trzej reprezentanci naszej gminy Artur Chęciński 
i Wojciech Cymer z Rudnik oraz Mirosław Bednarek 
z Dalachowa.

W biegach towarzyszących, dla dzieci i młodzieży udział 
wzięło około 170 osób. Na czołowych lokatach /do 6 miejsca/ 
znaleźli się następujący zawodnicy z terenu gminy Rudniki:

Kategoria chłopcy klas I-II
Smolarz Patryk - S.P. Żytniów - III miejsce
Kostek Olek - S.P. Rudniki - IV miejsce
Ryny Patryk - S.P. Jaworzno - VI miejsce

Kategoria dziewczęta klas I-II
Sas Agnieszka - S.P. Dalachów -1 miejsce
Kluba Magdalena - S.P. Jaworzno - II miejsce
Hendel Aleksandra - S.P. Dalachów - III miejsce
Wilka Magdalena - S.P. Dalachów - IV miejsce
Pisula Monika - S.P. Rudniki - VI miejsce

Kategoria dziewczęta klas III-IV
Mrzygłocka Marlena - S.P. Jaworzno - III miejsce
Korpowska Agnieszka - S.P. Dalachów - V miejsce
Dolik Zosia - S.P. Rudniki - VI miejsce

Kategoria chłopcy klas III-IV
Orator Piotr - S.P. Rudniki - III miejsce
Bartoszewski Patryk - S.P. - V miejsce

Kategoria dziewczęta klas V-VI
Baros Roksana - S.P. Dalachów - III miejsce
Wilk Joanna - S.P. Dalachów - IV miejsce
Giec Angelika - S.P. Dalachów - V miejsce

Kategoria chłopcy klas V-VI
Kubacki Tomasz - S.P. Cieciułów - III miejsce 
Kasprzyczak Dawid - S.P. Dalachów - IV miejsce 
Młynarczyk Adrian - S.P. Żytniów - VI miejsce

Kategoria dziewczęta szkoły średnie:
Okoń Kamila - Rudniki - I miejsce

Taka impreza nie odbyłaby się bez życzliwości i pomocy 9 
sponsorów. Pragniemy im serdecznie podziękować wierząc, 
że i w przyszłości będziemy mogli liczyć na ich życzliwe 
wsparcie.

A oto nasi darczyńcy:
■ Adam Sas - Z.P.U.H. Żytniów
• Janina i Edward Bajak - Firma „DAKO” Cieciułów
• Bogdan Hombek - Sklep „SEZAM” Rudniki
• Bernard Zadwomy - P.H.U. „ZADPOL” Dalachów
• Stefan Korczakowski - Młyn w Dalachowie
• Bank Spółdzielczy Praszka
• Kościelny Wiesław i Danuta - „KODAN” Rudniki
• Majda Anna i January - Młyn Gospod. Rudniki
• Stanisław Dygudaj - „Cegiełka” Faustianka
• M. J. Grądy - Piekarnia Dalachów
• Wanda Łęgosz - P.H.U. „RUDMAR” Rudniki

Komitet Organizacyjny biegów dziękuje wszystkim
współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

KOMUNIKAT
DZIELNICOWEGO

Dzielnicowy przypomina o obowiązkach właścicieli posesji 
w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami stałymi i 
ciekłymi.

Każda posesja musi być zaopatrzona w pojemnik do 
gromadzenia śmieci, który jest opróżniany przez właściwą 
firmę na podstawie zawartej z nią umowy. Nieczystości 
ciekłe muszą być odprowadzane do:

1) zbiorników bezodpływowych, które później opróżniane 
są przez firmę zajmującą się taką działalnością,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) sieci kanalizacyjnej.
Realizacja tych przepisów porządkowych zostanie poddana 

kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zostaną 
wyciągnięte konsekwencje wobec właścicieli posesji.

ml. asp. Andrzej Materak



„RADŁÓW FAJNY SĄSIAD JEST, 
BO FESTYNY ROBI FEST'

Międzygminny Festyn Integracyjny Gmin Rudniki - Radłów 
tym razem miał miejsce w Radłowie. Była to szósta edycja 
festynu organizowanego na przemian w obu gminach.

Sobota - 21 maja - przebiegała pod hasłem „Święto nauki” 
w Gimnazjum Publicznym w Radłowie. W ramach programu, 
po uroczystym otwarciu nowego boiska, miały miejsce 
prezentacje: “Ze Śląskiem na ty”, “Ciekawe doświadczenia 
chemiczne”, “Oj ta biologia oj ten człowiek” oraz wystawy 
“Historia szkoły” i “Wystawa prac uczniowskich”.

Na boisku odbyły się międzygminne mecze koszykówki i 
unihokeja gimnazjalnych drużyn dziewcząt i chłopców. 
Zwycięstwo odniosły drużyny Gimnazjum w Rudnikach. 
Sobotnią integrację zakończyły tańce na płycie boiska.

Niedziela to dzień właściwych zmagań reprezentacji obydwu 
gmin.

Licznie zebranych gości i gospodarzy powitali wójtowie - 
Włodzimierz Kierat / Radłów/ i Andrzej Pyziak /Rudniki/. 
W festynowy nastrój wprowadziła zebranych orkiestra dęta z 
Radłowa. Po godzinnym koncercie miały miejsce występy 
grupy tańca nowoczesnego oraz zespołu folklorystycznego z 
GOKSiR w Rudnikach. Po nich zaprezentowała swoje 
umiejętności grupa taneczna “VOOX” z Gimnazjum w 
Radłowie. Do łez rozbawiły zebranych zmagania gmin podczas 
gry planszowo-plenerowej oraz miejscowy kabaret z 
przedstawieniem “Królewna Śnieżka” w wersji śląskiej.

W międzyczasie dzieci kręciły się na karuzeli, malowały w 
“plenerowym kąciku plastycznym”. Było ciepło, słonecznie, 
radośnie. Wspaniała majówka.

Za rok spotkamy się w Rudnikach.

Wójt Gminy Rudniki 
ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Faustiance 
gmina Rudniki powiat oleski województwo opolskie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana 
położona w Faustiance na działkach oznaczonych numerem 
geodezyjnym 41,42,46,47/1,47/2, 43/8 o powierzchni ogólnej 
6,5500 ha zapisanych w KW Nr 28881, KW N 18001 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2003 r planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rudniki, brak 
jest planu zagospodarowania dla terenu obejmującego 
przedmiotową nieruchomość. Ustalenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy nieruchomości przedstawionej 
do przetargu nastąpić może wyłącznie w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI
786.000 zł
WADIUM wynosi 79.000 zł

Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który 
będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu 
zawarcia umowy z nabywcą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 
ust. 1 pkt.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami upłynął w dniu 16.05.2005 roku.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne 
cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu 
ustawy o spółkach zagranicznych które terminowo wpłacą 
wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu. Wadium ma 
być wniesione na rachunek Urzędu Gminy Rudniki w 

Banku Spółdzielczym Praszka O/ Rudniki nr 
23826910172001000000420003 do dnia 2 sierpnia 2005 
roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej 
kwoty na rachunek Urzędu Gminy Rudniki. Udział w przetargu 
należy złożyć w formie pisemnej do dnia 2 sierpnia 2005 roku 
w Urzędzie Gminy Rudniki.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2005 roku o 
godz. 10 -tej w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska 
Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o 
podatek VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym 
przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania 
umowy Wójt Gminy Rudniki może odstąpić od jej zawarcia.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się 
je niezwłocznie.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku gdy osoba, 
która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy kupna.

Organizator przetargu może odwołać przetarg podając w 
informacji przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w Biurze Urzędu Gminy Rudniki pok. Nr 6 u Pani Teresy 
Jama lub telefonicznie (034) 359-50-72, wew.125 w 
godzinach od 730dol5°°. Niniejsze ogłoszenie stanowi 
zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.



PODZIĘKOWANIE
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach 

składa serdeczne podziękowanie Panu JÓZEFOWI KALWAROWI z Rudnik 
/właścicielowi szkółki drzew i krzewów/

za podarowanie krzewów ozdobnych Domowi Kultury w Rudnikach. 
Piękne rośliny znacznie poprawiły estetykę otoczenia budynku.

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy

Lp miejscowość k.m. Nr dz. Pow. KW Przeznaczenie w studium Opis Czynsz
Roczny

1 Cieciułów 1 311/3 0,0903 14586 Rolnicza przestrzeń prod. Ł.kl.III 20zł

2 Cieciułów 1 115/2
115/1

0,0790
0,0640

26916 Zabudowa mieszkaniowa i 
zagrodowa

B/R 20zł

3 Cieciułów 1 277 0,2850 26281 Rolnicza, przestrzeń .prod. R-Iva-
0,10
R-V-
0,0410
RVI-
0,1440

30zł

4 Faustianka 1 82/2 0,2300 Brak
KW

Uzupełnienie zabudowy 
Na ter, zmel,

RHIb-
0,1500
B/RIIb-
0,08

20zł

5 Jaworzno 1 93 0,0200 48363 Roi. przest. Prod. Ł.kl.IV lOzł
6 Jaworzno 1 230 0,0180 Brak

KW
Rol.przestrz. prod. R.kl.V lOzł

7 Jaworzno 1 221/2 0,0370 ”99“ Roi. przestrz. Prod. R.kl.V lOzł
8 Jaworzno 1 675 0,0300 ”99“ Roi. przestrz. Prod. Ps..kl.V lOzł
9 Jaworzno 1 642/1 0,0780 ”99” Roi. przestrz. Prod. Ps.kl.V lOzł *
10 Jaworzno 1 642a 0,0170 “99” Roi. Przestrz.Prod. Pskl.V lOzł
11 Jelonki 1 130/2 0,2500 32903 Zab. Mieszk. I zagr.. B/RV-

0,2500
lOzł

12 Julianpol 1 477 0,1650 Brak kw Roi. przestrz. Prod. R.Iva-
0,0270
ŁIV
0,0470
Łs.0,033
B/RIVa-
0,0580

20zł

13 Mostki 1 110 0,3380 20zł
14 Odcinek 1 1105 0,1700 37508 Roi. przestrz. Prod. ŁIV-0,17 20zł
15 Żytniów 2 97/3 0,0920 30524 Zabu. Mieszk i zagr. R-Iva 20zł
16 Żytniów 2 197/3 0,0109 28889 Zab. Mieszk. I zagr. B/RIVa lOzł
17 Bugaj 1 83a 0,0800 24872 Roi. Przestrz. Prod. B/RV 20zł



- DODATEK SPECJALNY - DODATEK SPECJALNY - DODATEK SPECJALNY -

15-LECIE
SAMORZĄDU GMINY

27 maja 2005 r. minęło 15 lat funkcjonowania samorządu gminy. 15 rocznica zbiega się z 1 rocznicą członkostwa naszego 
kraju w Unii Europejskiej. Okrągłe rocznice, jubileusze są zawsze okazją do dokonywania podsumowań, refleksji nad 
upływającym czasem, postawienia pytań, jakie wyzwania stają przed nami dzisiaj.

Samorząd przechodził w ciągu tych lat różne etapy rozwoju i stawał przed bardzo trudnymi wyborami i problemami. Wdrażanie 
nowych reform w państwie jest zawsze trudne i nam także w gminie przysporzyło wielu problemów:

- reforma oświatowa, na którą nałożył się niż demograficzny (w tym tworzenie gimnazjum i wdrażanie Karty Nauczyciela) 
bez przekazania dostatecznych środków, organizowanie w zupełnie nowy sposób bazy nauczania i płynących z tego konsekwencji 
jak np. organizacja dowozu uczniów do szkół;

- reforma w służbie zdrowia nakładająca na gminy nowe zadania bez żadnych środków a nawet jasnych przepisów prawych;
- nakładanie na samorządy kolejno nowych zadań wymagających dodatkowych nakładów finansowych i wysiłku 

organizacyjnego, np. realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i
£ zasiłków, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Najtrudniej zauważyć zmiany, które zachodzą obok nas. Jedynie oglądając stare zdjęcia, odkrywamy, że otaczający nas krajobraz 
zmienił się w ciągu ostatnich lat.

Z trudem przypominamy sobie jak wyglądało to wcześniej. I nie ma w naszej gminie miejscowości, której te zmiany by nie 
dotyczyły, me były zauważalne. Pamięć jest nikła i niejednokrotnie sami szybko zapominamy o tym, co zrobiliśmy, choć kosztowało 
to nas wiele wysiłku.

1 KADENCJA
I tak I kadencja to zdecydowanie wodociągowanie gminy.
Przed 1999 r. tylko jedna wieś - Żytniów - posiadała 

wodociąg. Niedostatek wody odczuwały gospodarstwa na 
terenie całej gminy. Budowa wodociągów i dostarczenie wody 
stało się priorytetem.

W latach 1990 - 1994 zwodociągowano wszystkie większe 
miejscowości w gminie. Wybudowano prawie 100 km sieci 
wodociągowej, zakupiono i zamontowano 3 zbiorniki

3 zbiorniki wyrównawcze w Rudnikach

wyrównawcze w Rudnikach, wybudowano przepompownię 
wody z nowoczesnym zestawem hydroforowym, wyposażono 
w niezbędny sprzęt grupę komunalną.

W latach późniejszych wodociągowaliśmy już tylko małe 
przysiółki jak: Słowików Włościański, Pieńki, Stawki 
Żytniowskie, Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Borek oraz

Uroczyste otwarcie wodociągu w Rudnikach 
wykonaliśmy inwestycje, które poprawiły funkcjonowanie 
całego wodociągu. Wykonano tranzyt łączący wodociąg 
Rudniki i Żytniów i wyłączono ujęcie w Żytniowie. Od 2001 r. 
cała gmina jest zaopatrywana w wodę z ujęcia w Rudnikach.

Aby spełnić wymogi unijne i polepszyć jakość wody, w 2004r. 
wykonaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Jaworku. 
Zakres rzeczowy obejmował także budowę prawie 4 km 
wodociągu do Brzezin Cieciułowskich wraz z 18 przyłączami i 
zamknął się kwota prawie 0,8 min. zł z czego 60% zostało nam 
zrefundowane ze środków Unii Europejskiej. Łącznie na terenie 
gminy wybudowaliśmy 120 km sieci wodociągowej, do której 
podłączonych jest 2200 gospodarstw, tj. 99% wszystkich 
gospodarstw. Jedni z pierwszych (wtedy jeszcze w 
województwie częstochowskim) wybudowaliśmy wysypisko 
odpadów komunalnych, które później zostało doposażone w



Rozpoczęcie budowy gminnego 
wysypiska odpadów komunalnych

sprzęt z nagrody, jaką gmina otrzymała z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w 1997 r. Od 1996 r. wprowadzono 
zorganizowaną zbiórkę odpadów, w 2001 r. rozstawiono 
kontenery do zbiórki odpadów stałych: szkła, plastiku. Od 2002 

Gminne wysypisko odpadów komunalnych

r. każdy mieszkaniec gminy może pobrać u sołtysów worki do 
selektywnego gromadzenia odpadów, które są nieodpłatnie 
odbierane przez firmę ECO-Recycling z Radawia.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało zauważone i

NARODOWY fUjęjUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ ,

NAGRODA
NARODOWEGO FVNDUSZV OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ
Z.A

NAJLEPSZĄ REALIZACJE ZADAŃ 
zgłoszonych do 

"Konkursu na zagospodarowanie odpadów 
na terenach wiejskich"

przyznana

......................

w teoJru-Mztwie......................................................

w wysokości...............................tys. zł.

docenione przez Naro
dowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, który w 
roku 2001 przyznał 
gminie nagrodę w 
wysokości 100 tys. zł.

Duże znaczenie dla 
mieszkańców miało też 
przeprowadzenie 
reelektryfikacji w 
Rudnikach, remont sieci 
energetycznych w: 
Chwilach, Faustiance, 
Dalachowie, Mostkach, 
Jaworku Dolnym.

II KADENCJA
II kadencja to inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 

telefonizacja gminy oraz poprawa infrastruktury drogowej.
Młodzi ludzie korzystający teraz z telefonów komórkowych 

nie mają pojęcia, że przecież jeszcze tak niedawno, rozmowę 
telefoniczną do nieodległego miasta trzeba było zamawiać na 
archaicznej centrali telefonicznej w Rudnikach o pojemności 
100 numerów na całą gminę.

Obecnie w gminie mamy ok. 1100 abonentów telefonii 
przewodowej i pełną możliwość korzystania z telefonii 
komórkowej. Aktualnie Telekomunikacja Polska S.A. w Opolu 
prowadzi rozbudowę sieci. Umożliwi to wszystkim chętnym 
połączenie z intemetem szybkimi łączami szerokopasmowymi 
(dwóch technologii DSL).

W dwóch największych miejscowościach gminy: w 
Rudnikach i w Żytniowie w II kadencji samorządu wybudowano 
oczyszczalnię ścieków i zbiorczą kanalizację sanitarną (system 
grawitacyjny) - prawie 17 km kolektorów, do których 
podłączono 520 gospodarstw.

Budynek oczyszczalni ścieków w Rudnikach

Uroczyste przecięcie wstęgi (od lewej: wójt Andrzej 
Pyziak, Stanisław Kos, Andrzej Zając)

W Rudnikach równolegle z kanalizacją sanitarną wykonano 
kanalizację burzową. Koszt tych inwestycji to prawie 7 min zł. 
Realizacja w stosunkowo krótkim czasie była możliwa dzięki 
uzyskaniu dofinansowania ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 40% 
wartości.



Kolejnym etapem w realizacji gminnego programu gospodarki 
ściekowej było wybudowanie w 1997r. 145 indywidualnych 
oczyszczalni przydomowych w miejscowościach, w których nie 
przewidziano kanalizacji zbiorczej. Inwestycja kosztowała 
prawie 1,1 min zł i na jej realizację także uzyskaliśmy 
dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie.

Ogromnym sukcesem i uwieńczeniem długich starań była 
rozbudowa zbiornika wodnego w Młynach. Była to ostatnia 
inwestycja wykonana na terenie naszej gminy w starym podziale 
administracyjnym; województwie częstochowskim, ważne dla 
nas także dlatego że nie angażowaliśmy własnych środków z 
budżetu a ponieśliśmy tylko koszty wykupu działek pod 
rozbudowę. Łączna powierzchnia terenu, wraz z lustrem wody 
wynosi 14.7 ha.

Koszt inwestycji to prawie 1,1 min zł i poniosły go w całości 
Wojewódzki Zarząd Melioracji w Częstochowie oraz w Opolu.

III - IV KADENCJA
W III i IV kadencji skanalizowaliśmy kolejne obszary gminy, 

najpierw wsie: Cieciułów i Bugaj - 6,8 km kolektora i 146 
kompletów przydomowych przepompowni ścieków, później 
Jaworzno Wieś i Julianpol przy drodze krajowej - 2,8 km 

kolektora i 132 podłączenia.
Inwestycje te były wykonywane nową technologią 

ciśnieniową, a uzupełnieniem kanalizacji zbiorczej w Stawkach 
Cieciułowskich były przydomowe oczyszczalnie ścieków w 
liczbie 22 szt.

Na budowę kanalizacji w Jaworznie i Julianpolu korzystaliśmy 
z dofinansowania środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej 
SAPARD. Aż trudno uwierzyć, ale przed 1990r. na terenie 
gminy tylko w dwóch miejscowościach: Janinowie i Słowikowie 
były drogi asfaltowe.

W ciągu 15 lat; do roku 2004 wybudowaliśmy łącznie 36 
km dróg o nawierzchniach asfaltowych w miejscowościach: 
Julianpol, Jaworzno, Mostki, Polesie, Młyny, Jaworzno Zaplocie 
i Jaworzno Bankowe, Rudniki ul. Dworska, ul. Joanny Żubr, 
ul. Sienkiewicza, ul. Ogrodowa, ul. Okólna, parking koło GOK 
-u, Janinów, Słowików, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, 
Mirowszczyzna, Bobrowa, Dalachów (za torem), Dalachów 
(Gabryśka), Żurawie, Cieciułów, Stawki, Porąbki, Jelonki,

Przygotowanie podłoża pod asfalt 
na ulicy Sienkiewicza w Rudnikach

Przygotowania do budowy drogi na ulicy Reymonta

Budowa ulicy Reymonta



Budowa drogi w Rudnikach

Bugaj Nowy - w trakcie prac modernizacyjnych

Bugaj Nowy - nowa droga

Budowa chodnika w Cieciułowie

Ignachy, Jaworek, Rudniki: ul. Prosta, ul. Cmentarna, ul. 
Parkowa, ul. Traugutta wraz z chodnikiem, Kuźnica - drogi 
transportu rolnego (także asfaltowe) Cieciułów, Bugaj - 
Cieciułów, Brzeziny Cieciułowskie, Porąbki, Łazy.

W technologii powierzchniowego utrwalenia wykonano także 
2,8 km drogi Żytniów - Hajdamaki - Pieńki i 770 mb drogi w 
Odcinku.

Współfinansowaliśmy także wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na drogach powiatowych:

- Bobrowa
- Żytniów
- Łazy, Kuźnica

W wielu miejscowościach przystąpiliśmy do budowy 
chodników:

- w Jaworznie
- w Cieciułowie
- w Dalachowie
- w Rudnikach ul. Częstochowska, ul. Wojska Polskiego, ul. 

Wieluńska (wzdłuż cmentarza) 650 mb, ul. Cmentarna, ul. 
Traugutta, ul. Parkowa

- w Rudnikach ul. Reymonta (gmina zakupiła materiały a 
mieszkańcy we własnym zakresie położyli kostkę) 420 mb.

- rewitalizacja parku w Rudnikach (zakupiono także kostkę i 
materiały na podbudowę) 340 mb

Pracę wykonała grupa mieszkańców w ramach ODNOWY 
WSI:

Budowa chodnika w Jaworznie



Wykonanie chodnika przy drodze Jaworzno - Julianpol
- w Rudnikach - ul. Częstochowska wybudowano chodnik 

370 mb. (koszt tej inwestycji to 0,3 min. zł. w tym udział gminy 
0,09 min. zł. Część osób prowadzących działalność gospodarczą

Park w Rudnikach w trakcie i po rewitalizacji

wsparła tą inwestycję łączną 0,003 min. zł., środki DODKiA w 
Opolu - 0,204 min. zł.

Łącznie wykonano prawie 5,5 km chodników.
- na ulicach Częstochowskiej i Wieluńskiej dzięki 

zaangażowaniu środków gminy dokonano uporządkowania 
ruchu, co zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo w centrum 
Rudnik.

Wykonano także parkingi z kostki brukowej:
- obok pawilonów handlowych w Rudnikach wraz 

z sanitariatami,
- przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach,

Budowa parkingu przy pawilonach GS w Rudnikach

- przy Ośrodku Zdrowia w Żytniowie oraz przy budynku 
Urzędu Gminy.

Zakupiono i zabudowano 8 wiat przystankowych z PCV a w 
Rudnikach położono także nową kostkę brukową oraz 
wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Jelonkach

Prace przy przystanku w Rudnikach

i Porąbkach przystanki zostały wybudowane z materiałów 
tradycyjnych.

Przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na 
terenie całej gminy. Lampy rtęciowe zostały zastąpione lampami 
sodowymi a inwestycja sfinansowana została w części z dotacji 
państwa w części z oszczędności zużycia energii.

Modernizując linię energetyczną w miejscowościach Mostki, 
Ignachy i Jaworek Dolny zabudowaliśmy lampy oświetlenia 
ulicznego.

Przy zalewie wodnym w Młynach wykonano zatokę plażową,

Prace przy budowie zbiornika retencyjnego



Zbiornik retencyjny w Młynach

doprowadzono wodę, energię elektryczną, utwardzono drogę 
dojazdową.

Z inicjatywy Gminnego Koła Kombatantów w Rudnikach, a 
szczególnie ówczesnego prezesa Stanisława Jeziorskiego w 
1997r. wykonano przy Pomniku Wdzięczności w Rudnikach 
tablice upamiętniające żołnierzy poległych na frontach I i II 
wojny światowej z naszej gminy, a w 2002 r. odnowiono pomnik 
poprzez obłożenie płytami granitowymi.

Harcerze przy nowo odsłoniętym pomniku

W podobny sposób odnowiliśmy także pomnik w Żytniowie. 
Po przejęciu budynku Ośrodka Zdrowia w Rudnikach w 2001

Pomnik w Żytniowie

r. trzeba było natychmiast 
przystąpić do jego 
remontu. Przeciekał dach, 
grzejniki i piec 
centralnego ogrzewania, 
w piwnicach stała woda. 
Wykonano odwodnienie 
budynku, remont dachu 
(garaże i część lecznicza), 
wymieniono stolarkę 
okienną w części 
leczniczej budynku w 
zamian za rozliczenia 
należności czynszowych.

W kolejnych etapach 
prowadzimy też
modernizację budynku 
GOK w Rudnikach.

Ośrodek Zdrowia w Rudnikach

Najpierw wykonano nową instalację elektryczną - 1999 r., w 
2001 r. zmieniono system grzewczy: z węglowego na 
konwektorowy i wykonano instalację pod oświetlenie awaryjne. 
W następnym roku ocieplono strop, wykonano wentylację

Remont w GOKSiR 
nawiewno-wyciągową, częściowo zabudowano istniejące 
otwory okienne i zamontowano nowe okna z PCV w ścianie od 
strony północnej.

W roku 2003 kontynuowano wymianę okien wraz z nową 
elewacją ściany frontowej budynku. Modernizacja wewnątrz f 
budynku szczególnie kuchni i jej zaplecza ciągle jeszcze przed 
nami.

W sposób zasadniczy zmieniło się wyposażenie wszystkich 

Nowy samochód bojowy OSP w Jaworznie



naszych jednostek OSP, a nakłady na ochronę p. pożarową 
stanowią znaczącą pozycję w budżecie gminy.

- OSP Jaworzno - samochód GB MA na podbudowie STARA 
w zamian za Żuka,

- OSP Dalachów - nowa zabudowa na podwoziu STARA 
GBMA;

- OSP Żytniów - karosowanie istniejącego STARA;
- OSP Rudniki - nowy samochód do ratownictwa drogowo- 

technicznego na bazie LUBLINA;

OSP Rudniki w akcji

- OSP Mostki - współfinansowanie samochodu Żuk;
- OSP Chwiły - samochód Żuk z OSP Jaworzno;

Wyposażenie pojazdu ratownictwa

- Jednostki OSP Rudniki, Żytniów, Cieciułów i Dalachów 
wyposażone zostały w system zdalnego alarmowania. Na 
bieżąco systematycznie prowadzone są prace przy modernizacji 
strażnic. Prace remontowo-budowlane w jednostkach 
prowadzone są przy zaangażowaniu członków OSP. Gmina 
pokrywa koszty materiałów członkowie OSP wykonują 
niezbędne prace.

Szerszego potraktowania wymagają zadania w zakresie 
oświaty.

W1996 r. oświatę przekazano gminom. Stan techniczny szkół 
był fatalny. Od wielu lat nie prowadzono poważniejszych 
remontów. Potrzeby inwestycyjne były ogromne, a nieco później 
przyszło kolejne utrudnienie - reforma w systemie oświaty, która 
nałożyła na nas obowiązek zmiany sieci szkolnej i utworzenie 
gimnazjum.

Strażnica OSP w Dalachowie przed otynkowaniem

Ten sam budynek po otynkowaniu - lipec'97

Było wiele protestów i emocji. Zdecydowaliśmy o utworzeniu 
gimnazjum w Rudnikach. Czas pokazał, że wybór był dobry.

Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli jest wielkim 
obciążeniem dla budżetu, jednak dzięki determinacji radnych i 
skutecznych działaniach w celu pozyskania środków 
zewnętrznych Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, budżetu 
Państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu udało się zrealizować następujące 
inwestycje:

1. Szkoła Podstawowa w Dalachowie
- rozbudowa, modernizacja szkoły i budowa sali

Prace remontowo-budowlane 
w Szkole Podstawowej w Dalachowie



Szkoła Podstawowa w Dalachowie
gimnastycznej w latach 1996 - 2001, nakłady 2,5 min. zł.

2. Szkoła Podstawowa w Cieciułowie
- rozbudowa i modernizacja w latach 1999 - 2002, nakłady

Szkoła Podstawowa w Cieciułowie

70-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Cieciułowie

1,5 min. zł (zdjęcia szkoła stara i nowa, nadanie imienia szkole).
3. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, modernizacja, 

rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej i budową 
centrali pomp ciepła w latach 2002 - 2004 nakłady 3,7 min. zł.

1 września 2004 r. w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach 
odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego połączona 
z otwarciem nowej sali gimnastycznej z zapleczem i częścią 
dydaktyczną.

Prace przy budowie Gimnazjum w Rudnikach
- październik 2002 r.

Hala sportowa w Rudnikach

4. Modernizacja kotłowni we wszystkich szkołach
- Jaworzno kotłownia na ekogroszek
- Żytniów kotłownia olejowa
- Dalachów kotłownia olejowa

Nowa kotłownia w szkole w Rudnikach
- Cieciułów kotłownia olejowa
- Rudniki kotłownia olejowa oraz ogrzewanie geotermalne 
realizacja w latach 1996 - 2004 nakłady 0,9 min. zł
5. Inne inwestycje - wymiana okien, wyposażenie, pracownie 

komputerowe w latach 1996 - 2004 nakłady - 0,8 min. zł



W

Kotłownia w szkole w Żytniowie ...

... i w Jaworznie

- Jaworzno nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika;
- Żytniów nadanie szkole imienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego;
- Cieciułów nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki;
- Dalachów nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

Przy wszystkich szkołach wykonano parkingi z płytek 
chodnikowych bądź asfaltowe, boiska do koszykówki, piłki 
ręcznej. Wiele cennych inicjatyw powstało z okazji nadania 

£ szkołom imion patronów i jubileuszów szkoły.
Pomimo wielu innych potrzeb i ciągle za małych środków 

corocznie zwiększyliśmy nakłady na utrzymanie istniejącej sieci 
bibliotek, poszerzenie księgozbiorów, na rozwój sportu i 
aktywność fizyczną młodzieży, kulturę, pomoc dla służby zdrowia, 
policji, ochronę przeciwpożarową. Dla poprawy dostępności 
zarówno uczniom jak i dorosłym mieszkańcom gminy 

przenieśliśmy niektóre 
biblioteki do szkół.

Uruchomiliśmy 
Gminny Punkt 
Informacji w Rudni
kach, w którym można 
uzyskać materiały 
informacyjne, 
skorzystać z Internetu i 
literatury fachowej. 
Rolnicy mogli także

Gminny Punkt Informacji korzystać z pomocy
w Rudnikach pracowników Urzędu

Gala Przedsiębiorczości
Gminy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do 
gruntów rolnych z UE.

W miarę naszych możliwości pomagaliśmy w rozwoju 
lokalnych działalności gospodarczych, które dają dodatkowe 
źródła dochodu bądź miejsca pracy dla mieszkańców.

Powstało Stowarzyszenie Agroturystyczne „Źródła Prosny”, 
które zrzesza 19 członków oraz Gminna Rada Biznesu w 
Rudnikach.

Na koniec 2004 r. zarejestrowanych było na terenie gminy 386 
podmiotów gospodarczych na koniec roku 1989 - 275 
podmiotów, odnotowaliśmy więc znaczący wzrost.

Mówiąc o naszych osiągnięciach trzeba podkreślić, że realizacja 
tak wielu zadań była możliwa dzięki pozyskaniu dodatkowych 
środków spoza budżetu; nagród, dotacji z różnych źródeł w tym 
znaczących środków UE z programu SAPARD.

Flaga i herb
Gminy Rudniki 

15 lat funkcjonowania 
samorządu to wiele ważnych 
wydarzeń w naszej społeczności 
o których nie sposób nie 
wspomnieć:

* 600 - lecie Rudnik; z tej 
okazji Rada Gminy uchwaliła herb 
później flagę gminy;

* udział w konkursie: Nasza 
Gmina, Nasz Człowiek na 
Urzędzie i w związku z tym 
szeroka promocja gminy i 
nawiązanie współpracy z gminą 
Wierzbinek,

* udział w konkursach organizowanych przez WFOŚ i



uzyskanie nagród finansowych w łącznej wysokości 1,1 min. 
zł., dzięki którym można było realizować dodatkowe inwestycje,

* Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2000 - 2020,
* podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Rudniki 

a gminą Solleftea- Szwecja w zakresie współpracy pomiędzy 
strażami pożarnymi, wymiany i współpracy młodzieży szkolnej 
(zorganizowane wyjazdy i wymiana, szkoła w Rudnikach i w 
Dalachowie) także w zakresie turystyki, rozwoju gospodarczym 
i wymiany doświadczeń samorządowych,

* wydanie pierwszego naukowego opracowania o gminie 
„SŁOWNIK GEOGRFICZNY Gminy Rudniki” pod 
kierownictwem prof. Tadeusza Krzemińskiego,

* podpisanie umowy o współpracy z gminą Soblahov 
(Słowacja) w zakresie wymiany młodzieży szkolnej, współpracy 
pomiędzy strażami pożarnymi oraz w zakresie turystyki i 
rozwoju gospodarczego a także wymiany doświadczeń 
samorządowych (Szkoła Podstawowa w Jaworznie już 
nawiązała współpracę),

* organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu

Podpisanie umowy z Soblahov

międzynarodowym:
- Międzynarodowe Zawody Drwali,
- Spotkania Muzyków Jazzowych,
* udział Gimnazjum Publicznego w Rudnikach w:
- Konkursie organizowanym przez WFOŚ w Opolu i 

uzyskanie nagrody za opracowanie dokumentacji pomników 
przyrody w gminie.

- Konkursie wiedzy o UE EURO - QUIZ organizowanym 
przez TVP i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ze 
znaczącym sukcesem,

- prowadzeniu bezpłatnych szkoleń w zakresie obsługi 
komputera oraz prowadzenie działalności agroturystycznej,

*powołanie i funkcjonowanie szkolnego Klubu 
Europejskiego przy Szkole Podstawowej w Żytniowie i 
uzyskanie przez tą placówkę wyróżnienia za projekt „ Chrońmy 
nasze dziedzictwo kulturowe”;

*zaprojektowanie i zorganizowanie ścieżki rowerowej do 
najciekawszych miejsc w gminie Rudniki;

*przystąpienie pięciu wsi: Bobrowa, Chwiły, Rudniki, 
Jaworzno, Dalachów do programu ODNOWA WSI a przez to 
odbudowanie lokalnych więzi w oparciu o różne środowiska i 
powstanie nowych cennych inicjatyw;

* I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za projekt 
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej 
„PARTNERSTWO BEZ GRANIC”.

Od 1998 r zgodnie z nowym podziałem administracyjnym 
jesteśmy w województwie opolskimi, udało się.nam już 
zaznaczyć tam swoją obecność - w kontekście pozytywnym.

Utrzymujemy bardzo dobre stosunki z sąsiadami - z Gminą 
Radłów od sześciu lat organizujemy wspólne festyny 
integracyjne, z Gminą Krzepice mamy podpisaną umowę na 
odprowadzanie ścieków z miejscowości Julianpol i Jaworzno, 
oprócz tego z gminami Praszka, Radłów, Gorzów Śl., Byczyna 
tworzymy Związek Gmin „Źródła Rzeki Prosny”, który ma 
na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na 
obszarze tych gmin.

Dzięki aktywnej działalności kulturalno-promocyjnej mamy 
podpisane dwie umowy partnerskie z gminami ze Szwecji i 
Słowacji. Prowadzimy rozmowy z partnerami z Niemiec i 
Czech.

Podsumowanie to uwzględnia tylko największe przedsięwzięcia, 
ale przecież w ciągu ostatnich 15 lat wykonano bardzo wiele innych 
mniejszych, lecz jakże często ważnych zadań. Każde z nich to 
wysiłek i wielkie zaangażowanie różnych osób na rzecz naszej 
gminy

Mieszkańcy Gminy Rudniki
15 lat samorządu w Naszej Gminie nie jest czasem 

straconym. Wspólnie dokonaliśmy wiele wspaniałych 
przedsięwzięć. Dzięki dużej determinacji i zaangażowaniu 
możemy dzisiaj stwierdzić, że żyje nam się lepiej i możemy 
być dumni z naszych osiągnięć. Przy tej sposobności pragnę 
gorąco podziękować wszystkim tym, którzy w nasze 
przedsięwzięcia byli zaangażowani: radnym - obecnej i 
poprzedniej kadencji, przewodniczącym rady naszej gminy: 
Tadeuszowi Wcisło, Andrzejowi Zającowi, Edwardowi 
Gładyszowi, członkom Zarządu Gminy, pracownikom gminy 
i służbom gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom 
i pracownikom oświaty, druhom strażakom oraz sołtysom, 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Ciągle pojawiają się nowe zadania i nowe cele. Wzrastają 
nasze wymagania i żądania zdajemy sobie sprawę jak wiele 
jeszcze mamy do zrobienia:

- ciągle wiele dróg czeka na asfaltowanie,
- wykonanie oświetlenia ulicznego tam gdzie go nie ma,
- poprawa bazy oświatowej w gimnazjum w Rudnikach, w 

szkole w Żytniowie i w szkole w Jaworznie,
- dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej,
- rozwój gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia,
- dokończenie modernizacji Gminnego Domu Kultury.
Niestety nie wszystko udało się zrobić idealnie, na pewno 

nie uniknęliśmy błędów i pomyłek. Przy tej sposobności 
zwracam się do Mieszkańców Naszej Gminy o rzeczową i 
szczerą podpowiedź:

1. Co powinniśmy zmienić w naszym działaniu?
2. Co Wam się podobało, a co nie w działaniach wójta i Rady 

Gminy?
3. Na co należy zwrócić szczególną uwagę i co jest 

najpilniejsze do realizacji.
Każde przedsięwzięcie wymaga przygotowania. Wszystkie 

Wasze uwagi będziemy uważnie analizować i uwzględniać w 
naszych działaniach.

To jest Nasza Gmina i to jak nam się tu będzie żyło, zależy 
tylko i wyłącznie od nas - mieszkańców, bo nikt inny nie 
zaangażuje się w przeprowadzanie tu zmian, musimy to 
zrobić sami.



UCHWAŁA Nr XX/213/05
Rady Gminy Rudnikiz dnia 27 kwietnia 2005 roku 

w sprawie zwolnień podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 oku o 

samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm./, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o 
swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U.Nrl73,poz.l807/ 
, art. 3, art.7 i art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / 
Dz. U. Nr 123, poz. 1291/, po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
1. Zwalnia się przedsiębiorców na okres do 3 lat od podatku 

od nieruchomości związanego z działalnością gospodarczą, 
którzy utworzyli nowe miejsca pracy, na następujących 
zasadach:

a/ za utworzenie od 2 do 5 miejsc pracy - przedsiębiorca 
uzyskuje obniżenie podatku od nieruchomości w wysokości 
100 zł miesięcznie za każde utworzone miejsce pracy

b/ za utworzenie każdego następnego miejsca pracy powyżej 
k5 - przedsiębiorca uzyskuje obniżenie należnego podatku od 
'nieruchomości w wysokości 150 zł miesięcznie za kolejne nowo 
utworzone miejsce pracy,

c/ miesięcznie kwota zwolnienia przedsiębiorcy z podatku 
od nieruchomości nie może przekroczyć w pierwszym roku 
60 %, a w następnych 40 % kwoty należnego podatku 
obliczonego w skali jednego miesiąca.

2. Nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, 
jest to stanowisko pracy, na którym został zatrudniony 
bezrobotny mieszkaniec gminy Rudniki w pełnym wymiarze 
czasu pracy na okres minimum 12 miesięcy.

3. Jako wyjściowy stan zatrudnienia, który będzie podstawą 
do wykazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje 
się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym 
wymiarze czasu pracy, z okresu 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku przedsiębiorcy o zwolnienie.

4. Zasady rozpatrywania wniosku, udzielenia i cofania 
zwolnienia od podatku od nieruchomości, określa Regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
| 5.0 zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 1, mogą się 
"ubiegać przedsiębiorcy, którzy utworzyli nowe miejsca pracy 
po dniu 1 stycznia 2005 r.

§2
1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa 

w § 1 odliczane jest z dołu.
2. Warunkiem odliczenia zwolnienia z podatku w okresie 

jego przyznania jest przedkładanie przez przedsiębiorcę 
dokumentu potwierdzającego utrzymanie miejsc pracy, o 
którym jest mowa w § 1 ust.2 - zgodnie z ust. 5 Regulaminu.

§3
1.Zwolnienie, o którym mowa w § 1 cofa się w przypadku: 
a/ niedotrzymania przez przedsiębiorcę terminu przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego utrzymanie miejsc pracy, o 
którym mowa w § 1 ust. 2,

b/ zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracowników lub 
likwidację wszystkich miejsc pracy , o których mowa w § 1 
ust.2,

c/ nieterminowego uiszczania należności w stosunku do 
właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Urzędu Gminy i pracowników firmy.
2. Zmniejsza się zwolnienie, o którym mowa w § 1, 

proporcjonalnie do ilości zlikwidowanych miejsc pracy.
3. Zwolnienie cofa się od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym nastąpiło zdarzenie określone w ust. 1
§4

1. Przedsiębiorca, któremu udzielono zwolnienia od podatku 
od nieruchomości, zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia o zmianie warunków, o którym mowa w § 1, 
na podstawie których udzielono zwolnienia w terminie 7 dni 
od daty zmiany.

2. Brak powiadomienia , o którym mowa w ust. 1 , bądź 
przedłożenia nieprawdziwych informacji o spełnieniu 
warunków uprawniających do zwolnienia, będzie skutkowało 
cofnięciem zwolnienia oraz w przypadku nieuregulowania w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o cofnięciu 
zwolnienia , egzekucję należnego podatku na ogólnych 
zasadach od miesiąca , w którym nastąpiła zmiana.

§5
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości rzemieślników, 

którzy ukończyli 65 rok życia w wysokości 40 %, a przypadku 
ukończenia 70-tego roku życia w wysokości 60 %, i którzy 
nadal prowadzą działalność.

2. Warunkiem zwolnienia jest prowadzenie działalności 
nieprzerwanie prze okres ostatnich 10 lat przed złożeniem 
wniosku o zwolnienie z podatku.

§6
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości osoby 

rozpoczynające po raz pierwszy działalność gospodarczą na 
terenie gminy po ukończeniu szkoły.

2. Osobą rozpoczynającą działalność jest osoba w wieku od 
20-go roku do 27-go roku życia.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może nastąpić 
później niż w ciągu dwóch lat po ukończeniu nauki.

3. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą 
korzystać ze zwolnienia tylko i wyłącznie przez okres 1-go 
roku.

§7
Zwolnienie od podatku od nieruchomości następuje od 1-go 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
przedsiębiorca złożył kompletny wniosek i spełnił warunki 
zwolnienia.

§8
Zwolnienie, o którym mowa w § 1, § 5, § 6 jest pomocą de 

minimis.
§9

Uchwała nie dotyczy możliwości udzielenia pomocy w 
odniesieni do:

a/ pomocy udzielonej w sektorze transportu oraz w zakresie 
działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i 
wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w 
załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską,

b/ pomocy udzielonej w odniesieniu do działalności 
związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio 
związana z ilością eksportowanych produktów , utworzenie i 



funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
eksportowej,

c/ pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji 
krajowej przed towarami przywożonymi.

§10
1. Pomoc publiczna de minimis określona niniejszym 

programem może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, 
dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej 
na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy 
de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych 
formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat 

poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty 
stanowiącej równowartość 100 tyś euro brutto.

2. Do wniosku o zwolnienie przedsiębiorca przedkłada 
informację o wielkości otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat 
pomocy de minimis.

§11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Opolskiego 
i ma moc obowiązującą do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr XX/207/05
Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2005 roku 

w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Rudniki.

Na podstawie art. 14a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o 
systemie oświaty /Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późn. 
zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Ustala się sieć przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

Gminę Rudniki:
1. Przedszkole Publiczne w Rudnikach, Rudniki, ul. Parkowa 

6, 46-325 Rudniki;
2. Przedszkole Publiczne w Dalachowie, Dalachów 186,46- 

325 Rudniki;
3. Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Jaworznie, Mirowszczyzna 43,45-325 
Rudniki;

4. Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie, Żytniów 29, 46- 
325 Rudniki;

5. Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie, Cieciułów 19, 46-325 
Rudniki.

§2
Granice obwodów przedszkoli publicznych i oddziałów 

przedszkolnych wymienionych w § 1 są następujące:
1. Dla Przedszkola Publicznego w Rudnikach: Chwiły, 

Faustianka, Jaworek, Kuźnica, Łazy, Młyny, Porąbki, Rudniki, 
Słowików, Teodorowka, Żurawie.

2. Dla Przedszkola Publicznego w Dalachowie: Dalachów, 
Janinów, Odcinek, Słowików.

3. Dla Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie: Jaworzno 
Bankowe, Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, 
Polesie, Słowików. 9

4. Dla Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie: 
Banasiówka, Bliźniaki, Hajdamaki, Ignachy, Jelonki, Kuźnica 
Żytniowska, Pieńki, Stawki Żytniowskie, Wytoka, Żytniów.

5. Dla Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie: 
Bobrowa, Borek, Brzeziny Cieciułowskie, Cieciułów, Nowy 
Bugaj, Stańki, Stary Bugaj, Stawki Cieciułowskie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§4
Traci moc uchwała Nr XV/118/04 Rady Gminy Rudniki z 

dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Rudniki.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym" 
Województwa Opolskiego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

UCHWAŁA NrXX/209/05
Rady Gminy Rudniki z dnia 27 kwietnia 2005 roku 

w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./, art. 14, art. 15 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628 z 
późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
1. Uchwala się plan gospodarki odpadami dla Gminy Rudniki 

w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Plan gospodarki odpadami stanowi część programu 

ochrony środowiska.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Watykan 
wczoraj i dziś

Drodzy Czytelnicy! W ostatnim czasie oczy i serca nas 
wszystkich wpatrzone były w Watykan. Tam mieszkał, 
modlił się, pracował i służył całemu światu nasz umiłowany 
Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II. Ale Watykan to nie tylko 
osoba naszego Papieża, to wielowiekowa, barwna przeszłość 
i tradycja. Jak wiele osób wie, ile wynosi pensja papieża? 
To znaczy, ile mu się płaci, miesięcznie bądź rocznie? Czy 
papież ma konto w banku? Czy któryś z papieży był 
Żydem? Ile pokoi znajduje się w Pałacu Watykańskim? Czy 
Watykan ma swoją własną stację kolejową? Kto, jako 
jedyny w dziejach, był trzykrotnie papieżem? Kim była 
naprawdę papieżyca Joanna? Czy w Watykanie 
kiedykolwiek narodziło się dziecko? Który z ostatnich 
papieży często mówił przez sen? Który papież był 
niewidomy przez większość swego pontyfikatu? Czy nad 
Watykanem mogą latać samoloty?...

Odpowiedzi na te, czy inne pytania/jakźe ciekawe/ 
znajdziecie Państwo w najbliższych „Biuletynach”. 
Zacznijmy więc naszą opowieść:

Czy wiesz -
1. Który papież był „pierwszy” w różnych dziedzinach?
Poza tym, że był pierwszym papieżem-Polakiem i pierwszym 

papieżem z obozu komunistycznego, Jan Paweł II był 
pierwszym papieżem, który czytał bez okularów. Był również 
pierwszym papieżem noszącym zegarek na rękę, pierwszym 
papieżem jeżdżącym na nartach,uprawiającym wspinaczkę 
górską i pływającym kajakiem, pierwszym papieżem 
przemawiającym po polsku z katedry świętego Piotra, 
pierwszym papieżem, który przybył na konklawe tylko z 
niewielkim kieszonkowym (stanowiącym równowartość 10 
dolarów, bo tylko tyle mógł wywieźć z polski), pierwszym 
papieżem w tym stuleciu, który czysto odśpiewał trudne „Ite, 
missa est” (Idźcie ofiara spełniona), pierwszym papieżem 
spożywającym solidne śniadanie, w tym jajecznicę na bekonie, 
zamiast tradycyjnego śniadania włoskiego, składającego się z 
kawy i słodkiej bułeczki, pierwszym papieżem noszącym szaty 
liturgiczne zaprojektowane dla niego przez znanego paryskiego 
dyktatora mody, pierwszym papieżem w ostatnich stu 
trzydziestu latach, który został wybrany przed ukończeniem 
60 roku życia, pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym 
na głowę Kościoła rzymskokatolickiego, pierwszym papieżem 
zranionym publicznie w zbrojnym zamachu oraz pierwszym 
zwierzchnikiem kościoła katolickiego, który przebywał jako 
pacjent w państwowym szpitalu. Jest również największym 
podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich papieży.

2. Ile czasu mają kardynałowie na wybór paieża?
Nie ma czasowego ograniczenia wyboru papieża podczas 

konklawe. Najdłuższe obrady nad wyborem nowego papieża, 
jakie odnotowała historia Watykanu, rozpoczęły się w 1268 
roku, po śmierci papieża Klemensa IV. Kardynałowie 
potrzebowali dwóch lat, dziewięciu miesięcy i dwóch dni, aby 
1 września 1271 roku wybrać na papieża Teobaldo Yiscontiego, 
który przybrał imię Grzegorza X.

3. Dlaczego Jan Paweł II w swoje podróże zabierał 
pojemniki z krwią?

c

W każdą podróż zagraniczną Jan Paweł II zabierał z sobą 
pojemniki ze swoją własną krwią. Działo się tak, ponieważ 
miał bardzo rzadką grupę krwi, a w sytuacji krytycznej 
urzędnicy Watykanu nie chcieli polegać na zagranicznych 
bankach krwi.

4. Ile wynosi pensja papieska?
Kiedy kardynał zostanie wybrany na papieża, awansuje, lecz 

jednocześnie jego płaca do zera. Trudno w to uwierzyć, ale to 
prawda: Ojciec Święty nie dostaje ani grosza wypłaty. Również 
zaskakujące jest to, że papież nie ma konta w banku.

5. Który papież najmniej sypiał?
Papież Jan XXIII potrzebował bardzo niewiele snu. Bardzo 

często zdarzało się, że kładł się o godz. 22, spał do pierwszej 
w nocy, potem pracował w nocnej ciszy aż do 6 rano, po czym 
kładł się do łóżka jeszcze na dwie godziny, zanim rozpoczął 
zwykły dzień pracy.

6. Który kardynał znał dobrze 39 języków?
Ksiądz Giuseppe Gaspare Mezzofanti, pracujący w pewnym 

kościele w Bolonii, otrzymał pewnego razu trudne zadanie 
wyspowiadania dwóch Niemców skazanych na śmierć, których 
języka nie znał. Egzekucja miała nastąpić za 24 godziny. W 
nocy Mezzofanti obłożył się podręcznikami do nauki języka 
skazańców i opanował niemiecki na tyle dobrze, że mógł wysłu
chać spowiedzi i w pełni zrozumiał, co mówili.

Był to początek najbardziej niezwykłego hobby ks. 
Mezzofantiego (ur. w 1774 r.), jakie można sobie wyobrazić: 
nauczył się tylu języków, ile mógł, studiując bez wytchnienia 
długie miesiące i lata. Do czasu uzyskania godności 
kardynalskiej i rozpoczęcia pracy w Watykanie, znał wy
starczająco dobrze 39 języków, aby prowadzić poważne 
rozmowy - również na zawiłe problemy teologiczne - z 
osobami, dla których były one językami ojczystymi. Kardynał, 
który w swoich czasach zyskał sobie przydomek „największego 
lingwisty wszechczasów”, posługiwał się również nieźle 
dziesięcioma innymi językami, lecz nie potrafił mówić w nich 
tak płynnie, jak by sobie tego życzył.

Rozumiał nadto jeszcze 18 innych języków i potrafił w nich 
czytać, chociaż nie odważyłby się w nich rozmawiać. Kardynał 
miał także gruntowną znajomość 37 dialektów. Uważał, że 
najtrudniejszym językiem do nauczenia jest baskijski - 
natomiast jego rodzinny włoski jest najpiękniejszym ze 
wszystkich języków świata.

7. Kto napisał hymn Watykanu?
Autorem hymnu jest francuski kompozytor Charles Gounod. 

Hymn ten można często słyszeć w radiu watykańskim.
8. Ile pokoi liczy rezydencja papieska?
Pałac Watykański, główna budowla Watykanu oraz miejsce, 

w którym mieszka papież, ma ponad 1400 pokoi, dwadzieścia 
dziedzińców, a znajdujące się w nim schody liczą blisko tysiąc 
stopni. I jeszcze ciekawostka, w Pałacu Watykańskim znajdują 
się dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy okna.

9. Ile listów przychodzi dziennie do Watykanu?
Codziennie przychodzi do Watykanu około 360 kg listów, 

co równa się objętości 25 worków. Niemal dwa razy tyle listów 
codziennie wysyła się z Watykanu. W większości są to listy 
lub kartki pocztowe wysyłane przez turystów, którzy pragną, 
aby znalazł się na nich stempel pocztowy Watykanu.

10. Co to jest złudzenie optyczne na placu Świętego Piotra?
Chodzi o malutki obszar, który pozostaje nie zauważony

(ciąg dalszy na stronie następnej) 



przez 99% osób znajdujących się na placu Św. Piotra. W bruku 
są umieszczone dwie marmurowe płyty, znajdujące się tuż obok 
fontann. Jeśli staniesz na jednej z nich i spojrzysz na cztery 
rzędy kolumn Beminiego, to cóż zobaczysz? Pozostałe nagle 
znikają! Jeśli zejdziesz z płyty, nagle, jak za dotknięciem czaro
dziejskiej wróżki, pojawiają się pozostałe. To złudzenie 
optyczne „widać - nie widać” świadczy o geniuszu 
matematycznym Beminiego.

11. Który wiek odnotował największą liczbę papieży?
Stuleciem, w którym odbyło się najwięcej koronacji 

papieskich, był wiek IX, dokładnie lata 867-965, kiedy na 
Stolicę Piotrową powołano dwudziestu ośmiu papieży.

12. W jaki sposób figurka Matki Boskiej przepowiedziała 
tragedię?

Członkowie Mediolańskiego Klubu Lotniczego pragnęli 
uczcić papieża Pawła VI, którego podziwiali i szanowali jako 
przyjaciela, i w związku z tym przygotowali dość niezwykłą

Wizyta w Bawarii
W dniach od 27 do 29 maja br. grupa młodzieży z Rudnik wraz 

z przedstawicielami władz samorządowych była z rewizytą w 
Bawarii w Niemczech. Wizyta miała charakter formalny, gdyż 
Gmina Rudniki od kilku lat utrzymuje bliski kontakt z gminami 
Kodlitz i Feilitzsch w powiecie Hof. Ścisłe związki dotyczą także 
partnerstwa drużyn strażackich z w/w gmin z drużyną strażaków

z gminy Rudniki. W ramach tego odwiedziliśmy druhów strażaków 
w swoich strażnicach oraz działającą na tym terenie drużynę 
kobiecą.

W dalszej części odbyliśmy oficjalną wizytę u włodarzy 
partnerskich gmin, gdzie zaproszono nas na spotkanie, na którym 
wójtowie scharakteryzowali krótko własne gminy i wymienili się 
doświadczeniami, zwłaszcza w sferze gospodarki komunalnej.

Odwiedziliśmy również miejscowe przedszkole i w ten sposób 
poznaliśmy system dydaktyczny obowiązujący w Bawarii, który 
różni się od znanego nam dotąd polskiego systemu.

Oprócz tego służbowego charakteru wyjazdu była również część 
mniej oficjalna, związana z uroczystościami 55-lecia powstania 
organizacji młodzieżowych w Zedtwizt.

My również zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w tym 
jubileuszu, zresztą (należy się pochwalić) jako goście specjalni. 

ceremonię w Roku Świętym 1975. Kilkunastu członków klubu 
wylądowało na spadochronach na Placu Św. Piotra z repliką 
figury Matki Boskiej (oryginał znajduje się na szczycie głównej 
wieży katedry mediolańskiej). Okazało się jednak, że w czasie 
lądowania figura pękła. To zdarzenie miało dużo tragiczniejszy 
epilog! Wracając do Mediolanu samolotem pilotowanym przez 
asa II wojny światowej, cała załoga zginęła w katastrofie 
maszyny.

13. Jak to się dzieje, że papieski krawiec tak szybko ubiera 
nowego papieża?

Zaraz po wyborze nowego papieża przez Kolegium 
Kardynalskie ubiera się go w tymczasowe szaty. Ponieważ 
watykański krawiec nie zna rozmiaru osoby, która zostanie 
wybrana, przygotowuje stroje w trzech lub czterech rozmiarach. 
Dlatego, kiedy po raz pierwszy pokazuje się publicznie, ma na 
sobie szaty, które w pośpiechu dopasowuje się do jego sylwetki 
i łączy jedynie za pomocą ukrytych agrafek.

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

Udział w tak masowej imprezie był dla nas nie tylko czymś bardzo 
nowatorskim, ale i pouczającym. Impreza w całości przygotowana 
była prze młodzież działającą w związkach młodzieżowych.

Punktem kulminacyjnym tych obchodów był barwny korowód 
w strojach narodowych z udziałem wszystkich grup a także nas.

Naocznym symbolem naszej obecności w Bawarii jest szyld 
z nazwą RUDNIKI zawieszony w najsłynniejszym parku 
znaków i szyldów FERNWEH-PARK w Hof. Przywieziony 
przez nas szyld zawisł obok 150 innych znaków z całego świata. 
W parku znajdują się nie tylko znaki miejscowości, ale również 
znaki z pozdrowieniami od znanych osób z showbuisnesu, 
sportu, polityki. Pomysłodawcą założenia parku na terenie

r

Niemiec jest filmowiec Klaus Beer. Przekazanie naszego szyldu 
gospodarzom parku oraz zdjęcia można już oglądać na stronie 
internetowej www.fernweh-park.de, zakładka „Das 
Besondere Schild” (Znaki Szczególne).

Podczas pobytu nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości a 
przede wszystkim odświeżyliśmy kontakty z młodzieżą, którą 
poznaliśmy na Międzynarodowych Zawodach Drwali w zeszłym 
roku. Niestety w tym roku z racji ogromu obowiązków nie mogli 
wziąć udziału w zawodach i przyjechać do Bobrowej.

Mamy nadzieję, że ta znajomość zaowocuje w przyszłości jakąś 
szerszą współpracą między gminami, i że w przyszłym roku znów 
się spotkamy, może nawet w naszej gminie.

B.N.

http://www.fernweh-park.de


Aktualności GOKSiR-u
GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI
11 kwietnia w GOKSiR w Rudnikach odbyły się eliminacje 

gminne VII KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu 
oleskiego. W eliminacjach udział wzięło 38 uczniów 
reprezentujących szkoły podstawowe w Jaworznie, Dalachowie, 
Żytniowie, Cieciułowie oraz Gimnazjum Publiczne w 
Rudnikach.

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach to:
KLASY I-III
Katarzyna Gajek-S.P. w Cieciułowie
Ola Duda - S.P. w Jaworznie

Maciej Belka - S.P. w Dalachowie
Klaudia Łapucha - S.P. w Żytniowie

KLASY IV - VI
Anna Dzierżak - S.P. w Jaworznie
Nikodem Polak - S.P. w Jaworznie
Emilia Derbis - S.P. w Żytniowie
Piotr Łyczko - S.P. w Dalachowie

GIMNAZJUM
Magdalena Pawelec
Małgorzata Polak
Paulina Błach
Karina Krzak

Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy 
uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.

„MŁODE TALENTY"
Od 1 kwietnia do końca miesiąca trwała WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH Aleksandry Uznańskiej z Dalachowa.

’ Aleksandra jest studentką Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, gdzie kształci się na kierunku Edukacji Artystycznej w 
zakresie sztuk plastycznych i grafiki warsztatowej.

Inspirację do pracy twórczej znajduje w przyrodzie, wspomnieniach, refleksji, a także przedmiotach i ludziach, których 
spotyka na co dzień.

Prezentowane na wystawie prace wykonane zostały w okresie od 2000-2005 roku.
Są to obrazy olejne, grafiki-linoryty, portrety i akty wykonane w sepii, ołówku, węglu i pasteli oraz fotografia.
Była to już czwarta wystawa zorganizowana przez GOKSIR w ramach cyklu „Młode talenty”.

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI
Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków to 

cykliczna, muzyczna impreza mająca swoją kilkunastoletnią 
tradycję. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 24 dzieci 
reprezentujących wszystkie przedszkola z terenu gminy 
Rudniki. Mali wokaliści zaprezentowali po jednej konkursowej 
piosence. Komisja oceniająca, pod przewodnictwem Pana 
Edwarda Wcisło - muzyka, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, 
wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny wytypowała do 

I udziału w Finale Powiatowym w Oleśnie 6 osób, a mianowicie:
' IZABELĘ CIEŚLĘ z Przedszkola Publicznego w 
Rudnikach,

MONIKĘ KAŁWAK z Przedszkola w Dalachowie,

KAROLINĘ SŁOMIAN z Przedszkola w Żyt mowie
WERONIKĘ PIETRZAK z Przedszkola w Rudnikach 
JULIĘ STASIAK z Przedszkola w Dalachowie 
OLĘ PTASZYŃSKĄ z Przedszkola w Rudnikach 
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe 

upominki.

FINAŁ W OLEŚNIE
W finale uczestniczyło 40 dzieci z powiatu oleskiego.
Z sześciu naszych reprezentantek sukces odniosła
IZA CIEŚLA, która wyśpiewała zaszczytne I miejsce.
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Wiadomości z Gimnazjum
Młodzież szwedzka w Rudnikach

Na przełomie maja i czerwca w Gimnazjum Publicznym 
w Rudnikach gościła 15 osobowa grupa młodzieży ze 
Szwecji wraz z czterema opiekunami.

Wizyta była możliwa dzięki projektowi realizowanemu w 
ramach programu unijnego Młodzież - Wymiana Młodzieży.

Pobyt szwedzkiej grupy był kontynuacją projektu, który 
rozpoczęliśmy we wrześniu 2004 roku, kiedy to rudniccy 
gimnazjaliści przebywali w Szwecji. Pobyt w 
skandynawskim kraju był dla wszystkich wspaniałą 
przygodą i nowym doświadczeniem. Poznaliśmy odległy kraj 
i jego kulturę, ale przede wszystkim nawiązaliśmy 

przyjaźnie. Nasza młodzież uczestniczyła w zajęciach 
integracyjnych prowadzonych w języku angielskim, co nie 
sprawiało im najmniejszej trudności.

Wyjeżdżając ze Szwecji, już wiedzieliśmy, że nie można 
zaprzestać tej znajomości, dlatego młodzież korespondowała 
ze sobą, a już wiosną przygotowywaliśmy się do rewizyty.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie bardzo zaangażowali 
się w realizację przedsięwzięć.

Zniecierpliwieni i podekscytowani czekaliśmy na przyjazd 
gości, którzy dotarli do nas dopiero o godzinie 1.30 , z 
pięciogodzinnym opóźnieniem.

Po wyjściu z autokaru na twarzach młodzieży szwedzkiej

(ciąg dalszy na stronie następnej) 



rysowało się zmęczenie, podróżowali przecież niemal dwie 
doby. Ale po chwili dzielili się z nami pozytywnymi 
wrażeniami. Nasz kraj spodobał im się od razu. Byli mile 
zaskoczeni imponującą architekturą i nowoczesnym 
wyposażeniem nowej części naszej szkoły.

Jednak to, co zrobiło największe wrażenie na naszych 
gościach to ... pogoda. Wyjeżdżając z zimnej Szwecji, gdzie 
temperatura nie przekraczała 10 C, dotarli do kraju, gdzie 
panował trzydziestostopniowy upał.

Pobyt grupy szwedzkiej w Polsce został zaplanowany dużo 
wcześniej. Staraliśmy się, aby atrakcyjnie spędzili czas, 
uwzględniliśmy także ich prośby i propozycje.

Już pierwszego dnia wspólnie z polską młodzieżą zwiedzili 
klasztor na Jasnej Górze i okolice Częstochowy.

Kolejny dzień pobytu gości rozpoczęliśmy od wizyty u 
Wójta Gminy p. Andrzeja Pyziaka, który przybliżył 
młodzieży historię naszego regionu oraz opowiedział o 
kilkuletniej już współpracy gminy Rudniki z partnerską 
komuną Solleftea w Szwecji. Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze. Gości obdarowano upominkami, które 
przypominać im będą o pobycie w Polsce.

Następnie młodzież szwedzka zwiedziła zabytkowe 
kościoły w Żytniowie i Jaworznie.

Wielką atrakcją okazały się warsztaty zorganizowane w 
Cegielni w Faustiance. Nasi goście obserwowali cały proces 
produkcji cegły a także uczestniczyli w zajęciach z kołem 
garncarskim. Powstały przepiękne dzbanki i wazony oraz 
wiele innych figurek z gliny. Dzień uwieńczyła dyskoteka, 
którą zorganizowali gimnazjaliści z Rudnik.

Następny dzień wszyscy spędzili w Wieliczce oraz w 
Krakowie. Naszych gości zachwyciła zabytkowa kopalnia 
soli, a Kraków na pewno na długo zapadnie w ich pamięci. 
Wielu z nich chce odwiedzić to urocze miasto jeszcze raz.

Pierwszego czerwca w naszej szkole zorganizowany został 
Dzień Szwedzki. Przed południem młodzież ze Skandynawii 
wspólnie z naszą rywalizowała w konkurencjach 
zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną z Rudnik. 
Kolejną atrakcją były tańce. Uczyliśmy naszych gości 
poloneza. Młodzi Szwedzi i ich opiekunowie z wielkim 
przejęciem dotrzymywali kroku swym polskim partnerom. 
Po południu odbyły się warsztaty integracyjne. Młodzież 
popisywała się umiejętnościami kulinarnymi oraz 
uczestniczyła w zajęciach teatralnych. Grupa ze Szwecji 
bardzo chętnie angażowała się w przygotowane konkursy i

zabawy.
Ogromnych wrażeń dostarczył naszym przyjaciołom pobyt 

w Oświęcimiu. Z powagą i skupieniem wsłuchiwali się w 
słowa przewodnika i byli naprawdę wzruszeni historią i 
obiektami, które mogli tam zobaczyć. Wycieczkę zakończył 
spacer po ukwieconych ogrodach pałacu w Pszczynie oraz 
zwiedzanie zabytkowych wnętrz.

Piątek- to ostatni dzień pobytu w naszym gimnazjum. Po 
śniadaniu wszyscy goście wspólnie z 20-osobową grupą 
młodzieży z Rudnik wyruszyli na rajd rowerowy po 
Załęczańskim Parku Krajobrazowym, w trakcie którego 
obcowali a przyrodą i podziwiali polskie krajobrazy.

Wieczorem odbyło się pożegnalne ognisko. W miłej 
rodzinnej atmosferze wymieniliśmy się wrażeniami i 
planowaliśmy następne spotkanie.

Nadszedł czas pożegnania. Nasi przyjaciele wyrazili 
wielką wdzięczność za miłe przyjęcie i polską gościnność.

Tygodniowy pobyt bardzo zbliżył do siebie młodzież 
szwedzką i polską. Pożegnaniom nie było końca. Ze łzami 
w oczach rozstawaliśmy się z przyjaciółmi ze Szwecji.

Wizyta ta na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Należy dodać, że tak udany pobyt nie byłby możliwy bez 
zaangażowania młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli i£

pracowników obsługi, którzy dołożyli wszelkich starań, by 
nasi goście czuli się tutaj jak w domu. I

P.S.
10 czerwca, w kilka dni po wyjeżdzie naszych gości do 

Gimnazjum w Rudnikach przyszedł e-mail od dyrektora 
Gimnazjum w Junsele:

„Hello Anita and Co. Ijust have to write and thanks for 
a very, very nice visit byyour school. We had a verypleasant 
time with you. Some of our students are alreadyplanning to 
go back to you. Thanks for everything it was perfect! We 
will plan for continue this meeting so you can visit us. Send 
my regards to your colleges we already miss you. Best 
regards Bertil Timander / Junsele skola” - Nic dodać, nic 
ująć - Potrafimy być gościnni.

Anita Borek, Agnieszka Pietrzak



Laureaci konkursów
Rok szkolny 2004/2005 dobiega końca. Młodzież z 

Gimnazjum Publicznego w Rudnikach zasłużyła na długo 
wyczekiwane wakacje, zwłaszcza że ostatnie tygodnie były 
naprawdę niezwykle pracowite. Uczniowie nie tylko 
uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, pisali egzaminy, 
podejmowali rówieśników ze Szwecji, ale także brali udział 
w rozmaitych konkursach: europejskich, ogólnopolskich, 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych i szkolnych.

Już po raz trzeci gimnazjaliści wzięli udział w teleturnieju 
organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu oraz Komitet Edukacji Europejskiej- EURO- QUIZ. 
Zostali do niego zaproszeni jako przedstawiciele tych szkół, 
które odniosły największe sukcesy w dotychczasowych 
edycjach, a także posiadają inne, znaczące osiągnięcia w 
edukacji europejskiej. Tym razem drużyna złożona była z 
Eweliny Jachymskiej, Magdaleny Pawelec, Michała 
Pietrusa i Natalii Wierszak. Młodzież rudnickiego 
gimnazjum zmierzyła się z uczniami z Koszalina i Kiedy 
Dolnej. W trakcie konkursu musiała wykazać się 
znajomością kuchni europejskiej, literatury, historii, ekologii 

^^oraz oczywiście wiedzą o Unii Europejskiej. Zabrakło 
jednego punktu, by znaleźć się w następnym etapie. 
Zmagania uczniów będzie można obejrzeć we wrześniu na 
antenie 2 programu TVP.

Małgorzata Polak, uczennica klasy I a, zajęła VIII miejsce 
w Międzydiecezjalnym Konkursie Biblijnym „A Bóg 
wiedział, że wszystko co uczynił, było dobre”. W finale 
konkursu wzięło udział 67 uczestników z pięciu diecezji.

W zdrowym ciele, zdrowy duch, jak mówi przysłowie. 
Dbamy więc nie tylko o rozwój intelektualny, ale i fizyczny. 
Dowodem na to może być nie lada osiągnięcie dwóch 
gimnazjalistek: Katarzyny Pawlaczyk i Agnieszki Pinkosz. 
Dziewczęta zajęły VII miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Tenisa Stołowego Dziewcząt Koziegłowy 2005.

Ekologia to dziedzina szczególnie bliska uczniom 
rudnickiego gimnazjum. Nic też dziwnego, że tak ochoczo 
wzięli udział w V Gminnym Konkursie Ekologicznym „Z 
przyrodą na TY” organizowanym przez Gminne Koło LOP. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą oraz 

^^umiłowaniem przyrody. W kategorii gimnazjum najlepsi 
jednak byli:

I miejsce- Katarzyna Kurczakowska
II miejsce- Aleksandra Pyziak
III miejsce- Izabela Mońka

Wyróżnienie: Tomasz Kurczakowski, Małgorzata 
Polak.

Trzy dni po konkursie ekologicznym, 12 maja, 
gimnazjalistów czekały następne zmagania. Tegoż dnia 72 
uczniów GP w Rudnikach wzięło udział w europejskim 
konkursie języka angielskiego „The Big Challenge- The First 
European English Contest for Schools”. W rywalizacji 
uczestniczyło 430 tys. uczniów z całej Europy. Najlepiej w 
szkole spisała się Agata Michnik. Zajęła 14 miejsce w 
województwie. Znakomicie wypadła też Paulina Niedrygoś 
(II miejsce w szkole) oraz Maria Przybyła i Katarzyna 
Kurczakowska (III miejsce w szkole).

Młodzież, w trakcie całej swej edukacji, poznaje miedzy 
innymi dalsze i bliższe zakątki swojego kraju. Zapewne 
najwięcej wiadomości mają o swojej gminie. Ci, którzy 
prawie wszystko wiedzą na ten temat, uczestniczyli w 
dwuetapowym konkursie „Nasza Gmina Rudniki”. 
Najlepsza okazała się Izabela Mońka, tuż za nią uplasowała 
się Ewelina Jachymska, III miejsce zajęła Monika 
Kaźmierska.

W szkole nie zabrakło też konkursu ortograficznego. W I 
etapie udział wzięli wszyscy uczniowie gimnazjum. Do 
drugiego zakwalifikowało się 27 osób, w trzecim o tytuł 
Szkolnego Mistrza Ortografii rywalizowało 13 uczniów. 
Profesor Miodek i profesor Bralczyk na pewno dumni byliby 
z Pauliny Niedrygoś (I miejsce), Dawida Cierpuchy (II 
miejsce) i Magdaleny Pawelec (III miejsce).

Wszyscy wiedzą, że do odważnych świat należy. W 
Rudnikach ich też nie brakuje. W środę 15 czerwca 2005 
roku odbył się Ogólnoszkolny Test IQ. Pomysłodawczynią 
tego przedsięwzięcia była uczennica klasy III a, Martyna 
Grabarek. Kilkudziesięciu chętnych uczniów rozwiązywało 
„inteligentne” zadania i łamigłówki, sprawdzając tym 
samym poziom swojego IQ. Najlepsze wyniki uzyskali: 
Jakub Kałwak, Maria Przybyła i Agata Michnik. 
Pozostali także zaprezentowali się wspaniale, bo uczniowie 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach naprawdę są 
wyjątkowi, a świadczy o tym choćby ilość konkursów, w 
których wzięli udział.

Przy okazji ważna informacja: po raz piąty gimnazjaliści 
pisali egzaminy gimnazjalne i po raz piąty z rzędu Uczniowie 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach uzyskali wynik lepszy 
od średniej w całym województwie, tym razem o ponad dwa 
punkty. Gratulujemy.

Anna Kokot

Sport
Turniej dla najmłodszych
Drużyna młodzików LZS Rudniki w dniu 27 maja wzięła 

udział w turnieju „Z podwórka na stadion” rozegranym w 
Oleśnie. W turnieju tym brali udział chłopcy z klas I-III 
szkoły podstawowej. Nasza drużyna w składzie Piotr 
Orator, Jakub Jura, Maciek Kasprzycki, Kamil Wolny, 
Witek Bejm, Olek Kostek rozegrała dwa mecze w turnieju 
w pierwszym zremisowała 1 :1 z Olesnem I, a w drugim 
wygrała z Olesnem II 4:0. Zgromadziła taką samą ilość 

punktów i bramek co Olesno I. O pierwszym miejscu w 
turnieju zadecydowały rzuty karne. Nasi chłopcy dopiero 
po 6 karnym przegrali i zajęli drugie miejsce w turnieju, 
otrzymali oni piękny puchar, a każdy z uczestników drobny 
upominek słodycze. Poza konkursem w turnieju wzięła 
udział nasza druga drużyna złożona z chłopców z klas IV i 
V która wygrała wszystkie swoje mecze. W turnieju 
uczestniczyło 16 naszych zawodników.

Drużyna młodzików rozegrała też dwa mecze Sparingowe 
z drużyną Liswarty Krzepice. W pierwszym rozegranym 20 
czerwca w Krzepicach przegraliśmy 7:2, w rewanżu 
rozegranym w Rudnikach 27 czerwca wygraliśmy 2:1 .
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Runda wiosenna sezonu 
2004/2005

Drużyna seniorów LZS Rudniki w rundzie wiosennej 
rozegrała 13 meczy w których zdobyła 20 punktów. W 
końcowej klasyfikacji sezonu rozgrywkowego 2004/05 
zajęła dobre 4 miejsce zdobywając w całym sezonie 46 
punktów. W rundzie wiosennej wygraliśmy z Kościeliskami 
6:3, Pludrami 3:1, Borkami Wielkimi 7:2, Borkami Małymi 
5:3, Zdziechowicami 4:1, Wachowicami 4:1, 
zremisowaliśmy z Kowalami 1 :1 i Sternalicami 2:2, 
Przegraliśmy w Przedmościu 4:2, Kozłowicach 3:1, 
Wichrowie 3:1, Zębowicach 5:4, Bugaju 1:0.

Tabela końcowa sezonu 2004/2005
1. Kowale 54 62-39
2. Przedmośc 53 69-40
3. Sternalice 49 71-43
4. Rudniki 46 67-48
5. Zębowice 44 72-64
6. Borki Małe 39 73-62
7. Bugaj 39 47-41
8. Wachowice 35 59-60
9. Kozłowice 35 43-59
10. Pludry 34 43-53
11. Wichrów 33 51-63
12. Zdziechowice 32 51-66
13. Borki W. 16 38-89
14. Kościeliska 14 41-73

Cała drużyna w tym sezonie grała bardzo dobrze czego 
wynikiem jest zajęcie 4 miejsca, nasz napastnik Mateusz 
Stasiak strzelił 25 bramek i jest jednym z 
najskuteczniejszych zawodników w klasie B. W rundzie 
wiosennej bramki strzelali Mateusz Stasiak 16, Waldemar 
Lewandowski 7, Norbert Zając 6, Karol Włóka i Tomasz 
Pecyna 5, Łukasz Ladra 1.

Drużyna juniorów LZS Rudniki w rundzie wiosennej 
uzyskała następujące wyniki: wygrała z Przedmościem 6:2, 
Borkami Wielkimi 3:1, Borkami Małymi 5:4 i 
niespodziewanie z Bugajem 3:2 (który zajął pierwsze 
miejsce w rozgrywkach- gratulujemy). Przegraliśmy 
zWichrowem 5:4, Sternalicami 6:3 i Wachowicami 10:0. W 
końcowej klasyfikacji wywalczyliśmy 5 miejsce co jak na 
pierwszy rok występów można uznać za dobry rezultat.

Tabela końcowa juniorów klasy B sezonu 2004/2005
1. Bugaj 14 33 66-20
2. Wichrów 14 31 59-17
3. Wachowice 14 30 50-38
4. Borki W. 14 25 50-31
5. Rudniki 14 21 41-57
6. Sternalice 14 10 49-67
7. Przedmośc 14 8 24-55
8. Borki M. 14 7 25-90

Nasz napastnik Jakub Kałw:ak zdo'był 23 bramki i jest
jednym z najskuteczniejszych strzelców w rozgrywkach. W 
przyszłym sezonie odbędzie się reorganizacja rozgrywek

juniorów, wszystkie drużyny z powiatu zostaną podzielone 
na 2 grupy. Rudniki będą grały w grupie I złożonej z drużyn 
z gmin Rudniki, Praszka, Gorzów, II grupa będzie się składać 
z drużyn z gmin Radłów, Olesno, Zębowice i Dobrodzień.

Drużyna trampkarzy LZS Rudniki wiosną rozegrała 7 
meczy. W meczach tych uzyskała następujące rezultaty. 
Rudniki - Gorzów 0:2, Rudniki -Ligota 2:1 (2 gole Łukasz 
Ramus), Rudniki-Kościeliska 5:0 (4 gole Dawid Sarowski, 
1 Tomasz Barcik), Zdziechowice -Rudniki 0:6 ( 3 Dawid 
Sarowski, 1 Grzegorz Cichoń, Przemek Okoń, Paweł 
Biegański), Radawie - Rudniki 1:1(1 Łukasz Ramus), Motor 
Praszka- Rudniki 1:1 (1 Sarowski Dawid), Olesno - Rudniki 
3:0.

Tabela końcowa trampkarzy
1. Olesno 40 66-8
2. Gorzów 27 40-10
3. Praszka 22 35-22
4. Rudniki 18 23-19
5. Ligota 16 32-34
6. Zdziechowice 13 16-60
7. Kościeliska 12 11-38
8. Radawie 10 15-43

W treningach i meczach brało udział łącznie 34 chłopców 
z terenu całej naszej gminy. Wszystkich chętnych do grania 
w piłkę zapraszamy aby spróbowali swych sił w jednej z 
naszych czterech drużyn. Wszystkim naszym zawodnikom 
życzymy udanych wakacji.
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KRÓTKA PIŁKA
* LZS Rudniki uzyskał dotację w wysokości 9.000 zł 

z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na rozwój 
sportu dzieci i młodzieży. Dzięki tym pieniądzom będziemy 
mogli uzupełnić braki w sprzęcie i rozwinąć naszą 
działalność. Jednocześnie nasza dotychczasowa praca 
została zauważona i doceniona a wymiernym efektem tego 
jest przyznana nam dotacja.

* LZS Rudniki wspólnie z Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach zorganizował turniej piłki nożnej dla młodzieży 
z gimnazjum w którym wystąpiło 5 drużyn z Rudnik, 
Cieciułowa, Żytniowa, Dalachowa, Jaworzna. Wygrał 
Cieciłów przed Rudnikami. Prezes LZS Rudniki Mirosław 
Zając ufundował nagrody 5 piłek, które otrzymali najlepszy 
bramkarz, król strzelców i 3 pierwsze drużyny.

* Nasza wychowanka Kamila Okoń która przeszła zimą 
do klubu AZS Wrocław wywalczyła ze swoją nową drużyną 
tytuł Mistrza Polski seniorek. Kamila mimo, że jest dopiero 
juniorką gra już w pierwszej drużynie, w rundzie wiosennej 
strzeliła jedną bramkę dla swojego nowego klubu.

* Zawodnik z LZS-u Rudniki został "królem strzelców" 
klasy B - w sezonie zdobył 25 bramek.

* Zawodnik z LZS-u Rudniki został "królem strzelców" 
klasy B juniorów - w sezonie zdobył 23 bramki.
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Rudniki - moja mała ojczyzna
Ojczyzną małego dziecka jest to, co bliskie i znajome - dom, 

gdzie się rozwija i -wzrasta, ogród, podwórko, kwiat na oknie 
i drzewo w sadzie, kościół, najbliższy sklep, szkoła, apteka, 
poczta i inne. Jak pisze poeta „...na początku ojczyzna jest 
blisko, na wyciągnięcie ręki..”. Wynika to z możliwości 
poznawczych dziecka, jego rozwoju emocjonalnego, 
stopniowego wkraczania w świat otaczającej je rzeczywistości. 
To od nas dorosłych zależy, czy sprawimy, aby to zetknięcie z 
coraz szerszymi społecznymi kręgami było zarazem 
odkrywaniem wartości, które pomagają odnaleźć lad i harmonię 
w dalszym dorosłym życiu.

W tym roku szkolnym dzieci z naszego Przedszkola spotkały 
się z bardzo miłym i serdecznym przyjęciem w wielu 
instytucjach. Pozwolę sobie tu niektóre •wymienić:

1. W październiku wybraliśmy się z inscenizacją wiersza Jana 
Brzechwy pt. „Na straganie „ do pobliskiego sklepu Pani 
Wiesławy Klimas. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały 
wyuczone role, utożsamiając się z poszczególnymi warzywa-

mi, co dodatkowo zilustrowały stosownym przebraniem. 
Zarówno personelowi sklepu, jak i przypadkowym klientom 
bardzo podobał się występ dzieci, czemu dali wyraz w postaci 
gromkich braw. A już trzeba było widzieć roześmiane buzie 
|iaszych dzieci, gdy Pani Klimas wyszła do nich z koszem 
słodkich upominków.

3. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas niespodziewane 
zaproszenie naszych milusińskich do „Apteki pod świerkami” 
Pana Bogdana Surowiaka. Tym bardziej, że przypadło ono 
w Dzień Dziecka. Nasze dzieciaki po raz pierwszy mogły 
zobaczyć pomieszczenia, gdzie magazynowane, wydawane, a 
także sporządzane są leki. Pan aptekarz szczegółowo wszystko 
dzieciom wyjaśniał, pozwolił wszędzie zajrzeć i wszystkiego 
dotknąć. A to przecież dla dziecka takie ważne. Do dziś 
wspominają to spotkanie czemu dają wyraz podczas zabaw „ 
w aptekę „.

Spotkanie zakończył bardzo miły akcent, którego nie 

spodziewaliśmy się wcale. Każdy dzieciak dostał upominek 
(słodycze, przybory szkolne, pastę i szczoteczkę do zębów).

Cieszymy się, iż otwieranie oczu naszych dzieci na 
środowisko lokalne nazywane tu „małą ojczyzną” pomoże im 
w rozszerzaniu ich stanu świadomości i wrażliwości na 
otaczający ich świat. A jeżeli temu procesowi towarzyszy 
RADOŚĆ z poznawanych miejsc i ludzi - to tym lepiej.

Pragniemy gorąco podziękować wymienionym tu osobom 
i instytucjom za zaproszenie i ciepłe przyjęcie. Szczery 
uśmiech dzieci niech będzie dla Was znakiem szczególnej 
wdzięczności.

Małgorzata Adamczyk 
Nauczyciel Przedszkola w Rudnikach

2. W maju (jak co roku) poszliśmy z kwiatami i życzeniami 
do naszych miejscowych strażaków. 4 maja przypada ich 
święto ku czci św. Floriana. Dzieci zawsze z utęsknieniem 
czekają na to, dla nich niezwykle spotkanie. Strażacy 
zaprezentowali dzieciom wozy strażackie i sprzęt gaśniczy. 
Przedszkolaki mogły założyć hełmy na głowy, wsiąść do 
samochodu, potrzymać sikawkę, posłuchać syreny, której 
dźwięk zawsze jest przejmujący.

Dzieci na koniec spotkania wyrecytowały wiersz, zaśpiewały 
piosenkę o straży pożarnej i wręczyły kwiaty a druhowie 
strażacy poczęstowali je słodkimi batonami.

To spotkanie zrobiło na naszych podopiecznych niesamowite 
wrażenie. Oczywiście wielu chłopców spontanicznie 
zadeklarowało wstąpienie w szeregi OSP (naturalnie gdy 
dorosną). W imieniu dzieci serdeczne podziękowanie należą 
się komendantowi OSP Rudniki - Panu Janowi Stasiakowi.

KOMUNIKAT !!!
W ostatnich dniach zaobserwowano spadki ciśnienia wody 

w sieci wodociągowej powodujące okresowe niedobory wody. 
Przyczyną tego stanu są utrzymujące się od kilku tygodni 
wysokie temperatury powietrza przy bardzo niskich i rzadkich 
opadach atmosferycznych powodujące bardzo wysokie 
rozbiory wody w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym chcąc ograniczyć pobór wody z 
sieci w godzinach popołudniowych Wójt Gminy Rudniki 
wprowadził zarządzeniem zakaz wykorzystywania wody 
z wodociągów gminnych na terenie gminy Rudniki do 
podlewania ogrodów i upraw polowych w godzinach od 1500 
do 22 00.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Apelujemy do wszystkich odbiorców wody o pod

porządkowanie się zarządzeniu.



Jan Paweł II
/1920 2005/

„Ja Jestem życiem"

Jego życie
Tak bliskie Boga i ludzi
Nauczyciela i sumienia świata 
Wielkiego Papieża -
Dokonało się...

Widziałem, płakał cały świat, 
Płakał przede wszystkim Rzym 
Każda kolumna Berniniego pytała: 
„Kto osuszy te miliony łez, 
Kto wypełni pustkę tylu serc?... ”

„Przyszliście do mnie... ”
Znowu łzy... ale zaraz:
„ Wykonało się... koniec... ” 
Zatrzaśnięte powieki jak „Amen ”,
I wołanie kard. Kamerlinga:
- „Karolu, jeśli mnie słyszysz?... ”

Słyszał. Ale już z nieba...
Biją dzwony.

1 znów Plac Św. Piotra.
Anioł śmierci spoglądał na
Drewnianą trumnę i oddechem 
Przewracał karty Ewangelii 
By w końcu jednym powiewem 
Zamknąć Księgę Życia...

Słowo Święte! Łagodne jak miód
I ostre jak miecz obosieczny!
Prowadź mnie po ścieżkach świata
Bądź iskrą i światłem do końca mych dni 
I niech wtedy Anioł z nieba
Przerzuca karty Ewangelii 
Zatrzymując na słowach:
„Ja jestem Życiem ”...

„Każdy, choćby i umarł żyć będzie”...
A Ty - Ojcze Święty -
Stań w oknie Domu Ojca
I wezwij mnie do siebie
Wołaniem wielkim...

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

II GMINNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 

„ZNANE I NIEZNANE ZAKĄTKI 
ZIEMI RUDNICKIEJ"

Celem konkursu jest:
1. Utrwalenie w fotografii pejzażu wiejskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem figurek, kapliczek i krzyży 
przydrożnych, które nierozerwalnie związane są z polskim 
krajobrazem.

2. Zainspirowanie fotografujących do twórczego spojrzenia 
na piękno otaczających nas okolic.

3. Utworzenie dokumentacji utrwalającej zbytki architektury 
drewnianej, kapliczki, krzyże przydrożne oraz piękne zakątki 
naszej gminy.

4. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

Warunki udziału w konkursie :
1. Udział w konkursie jest dostępny dla wszystkich 

fotografujących.
2. Każdy autor może nadesłać /dostarczyć/ dowolną ilośćj 

prac zarówno barwnych, jak i czarno-białych. Zestawy zdjęć 
będą traktowane jako jedna praca.

3. Technika wykonania zdjęć - dowolna. Prace winny mieć 
odbitki na papierze fotograficznym, o wymiarach minimum 
13x 18 cm lub większe.

4. Przekazane zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na bezpłatną publikację złożonych zdjęć.

Obowiązki autorów
1. Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia

14 października 2005r. na adres organizatora:
GMINNY OŚRODEK KULTURY, 

SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH 
ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki

2. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrotnej 
stronie, podając:

- tytuł pracy oraz datę i miejsce wykonania zdjęcia;
- nazwisko i imię autora oraz adres i numer telefonu.

Ocena prac i nagrody
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora 

konkursu.
2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Organizator 

przewiduje również dodatkowe wyróżnienia.
3. Ogłoszenie wyników konkursu, połączone z uroczystym 

otwarciem wystawy pokonkursowej nastąpi:
19 października 2005r. / środa/ w GOKSiR w Rudnikach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! 
Wyruszajcie w plener aby wykonać zdjęcia na 

przestrzeni całego roku !
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