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Święta Bożego Narodzenia przynoszą nam wiele
radości, wiele cudownych chwil, które chcielibyśmy 
zatrzymać Jak najdłużej.

Dowodzą, że naprawdę niewiele trzeba, aby świat 
wydał się piękniejszy - trochę ciepła, trochę serde
czności i ... trochę nadziei.

Nadziei, że przyszły rok będzie lepszy, pełniejszy, 
bogatszy, że zrealizujemy swoje marzenia.

Niechaj miejsce tych spełnionych zajmą jeszcze 
piękniejsze, a odrobina bożonarodzeniowej świąte
czności pozostanie z nami przez cały rok 2005.

Wszystkim Mieszkańcom i Czytelnikom
składamy serdeczne życzenia pogodnych i radosnych świąt

we wspaniałej atmosferze rodzinnych spotkań.
Wójt Andrzej Pyziak 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz
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SOBLAHOY na SŁOWACJI
- nowy partner zagraniczny

12 listopada 2004 r. Gmina Rudniki zawarła umowę o 
współpracy z Gminą Soblahov na Słowacji. Jest to dla naszej 
gminy drugi partner zagraniczny. Obec Soblahov jest niedużą 
gminą pięknie położoną geograficznie, gdzie mieszkańcy a 
przede wszystkim władze są bardzo otwarci na współpracę. 
Podpisanie umowy nastąpiło w Soblahov. W imieniu Gminy 
Rudniki umowę podpisał Wójt Gminy - Andrzej Pyziak w 
obecności Przewodniczącego Rady - Edwarda Gładysza, a w 
imieniu gminy słowackiej - starosta Miroslav Duraći.

Na to piątkowe „międzynarodowe” popołudnie gospodarze 
przygotowali wiele atrakcji. Po podpisaniu umowy tradycyjnie

nastąpiła wymiana okolicznościowych pamiątek. Od naszych 
słowackich partnerów otrzymaliśmy przepiękną „Kronikę 
Historii Słowacji”. Wójt A.Pyziak zaś wręczył staroście 
pamiątkową amforę - rękodzieło wykonane przez artystę z firmy 
„Cegiełka” w Faustiance oraz wykonane specjalnie na tę okazję 
pamiątkowe porcelanowe filiżanki z nadrukiem herbów 
obydwu gmin partnerskich.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział goście 
zaproszeni przez Starostę Soblahov m.in. władze samorządowe

GRATULUJEMY
Pan Bogdan Surowiak, właściciel apteki „Pod Świerkami” w 
Rudnikach, został uhonorowany medalem im. Prof. Bronisła
wa Koskowskiego. Wyróżnienie odebrał 23 października 2004 
roku w Lublinie podczas obchodów święta patronów apteka
rzy św. Kośmy i Damiana.
Odznaczenie przyznane zostało w związku z 60-tą rocznicą 
powstania Izby Aptekarskiej w Lublinie. Kandydatów do tego 
wyróżnienia typowała Okręgowa Izba Aptekarska w Często
chowie. Naczelna Rada przyznała wyróżnienie za ogólną dzia
łalność na rzecz samorządu aptekarskiego. Nagrodzono 20 ap
tekarzy. Wśród nich znalazł się magister farmacji pan Bogdan
Surowiak, który swoja aptekę prowadzi już od 30 lat.

Poza pracą zawodową pełnił pan Bogdan wiele funkcji 
A społecznych m.in. był przewodniczącym Kolegium do 

J|k ____________________________  

sąsiednich gmin oraz władze tamtejszego Urzędu 
Marszałkowskiego Trenćinie. Całość uroczystości uświetniły 
występy miejscowego zespołu ludowego, który specjalnie na 
tę okazję przygotował utwory w języku polskim. Wystąpił 
również wokalno-taneczny zespół dziecięcy z miejscowej

Od lewej: Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Edward 
Gładysz, Miroslav Duraći - starosta Soblahov, 

z-ca starosty Soblahov - Jozef Halgoś, 
Andrzej Pyziak - wójt gminy Rudniki

szkoły podstawowej ze wspaniałym programem.
Po części oficjalnej nadszedł czas na rozmowy dotyczące 

przyszłej współpracy. W najbliższym czasie tj. w 2005 r. 
planujemy wymianę między zespołami folklorystycznymi, aby 
nasze „Rudniczanki” mogły zaprezentować się również poza 
granicami naszego kraju. Ponadto planujemy spotkanie w 
naszej gminie z dyrektorem szkoły ze Słowacji, aby nawiązać 
bezpośrednią współpracę z jedną z naszych szkół, która 
podejmie się trudu wymiany dzieci między placówkami.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie rozwijała się aktywni^^ 

poprzez różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia.

Spraw Wykroczeń, radnym Rady Gminy i członkiem Zarządu 
Gminy w Rudnikach.
Znany jest też ze swojej hojności na rzecz działających na na
szym terenie stowarzyszeń i instytucji jak: OSP, GOK, szkoła, 
LZS, PCK przy CARITAS.
Jak sam twierdzi jest mile zaskoczony z powodu wyróżnienia: 
-„Czuję się w pewien sposób usatysfakcjonowany. Chciałbym 
wyrazić swój szacunek dla osób promujących moją osobę i ty
pujących mnie do odznaczenia. Musieliśmy działać w bardzo 
ciężkich czasach, ale jednak wspólnymi siłami udało nam się 
stworzyć Izbę Aptekarską” - podsumował nagrodzony.
My również cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia, bo prze
cież, gdzieś daleko od nas mówiło się o Rudnikach, do których 
Państwo Surowiakowie są bardzo przywiązani i zawsze się z 
nimi utożsamiają.

M.K.



Korfantów kontra Rudniki
W dniu 10 grudnia 2004 r. doszło do piątego już spotkania siatkarskiego pomiędzy Gminą Korfantów a Gminą Rudniki drużyn 

radnych i współpracowników. Mecz odbył się na hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do nas. Mecz rozstrzygnięty został wynikiem 3:1 dla Rudnik. Było to już piąte spotkanie naszych drużyn i 
bilans spotkań jest 3:2 dla Korfantowa.

W marcu planujemy rewanż, który odbędzie się w Korfantowie. Nasze spotkania poza rywalizacją sportową mają jeszcze 
wymiar integracyjny, jest bowiem okazja porozmawiać o sposobach rozwiązywania niektórych spraw w innej gminie.

Składy Drużyn:
Gmina Korfantów Gmina Rudniki
Martyna Zdzisław - Burmistrz Korfantowa Pyziak Andrzej - Wójt Gminy Rudniki
Balik Zygmunt 
Huzar Ryszard
Juzwa Zbigniew
Kruczkiewicz Andrzej
Malitowski Zbigniew 
Smakula Jan
Wolszczak Kazimierz 
Żabiński Mariusz

Gładysz Edward 
Poniatowski Daniel
Gamcarek Jerzy
Dybich Tadeusz
Kamiński Andrzej
Marchewka Jarosław
Borek Andrzej 
Domański Grzegorz

Michnik Henryk 
Badera Tadeusz 
Polak Jan 
Rychel Jan 
Belka Stanisław 
Niedrygoś Dariusz

Komunikat 
dzielnicowego

PODZIĘKOWANIA
Państwu:
Tadeusz Badera (Firma Handlowo-Usługowa „BADERA”) 
Robert Bukalski

> Radosław Cymer (BRUK-REM-BUD)
Stanisław Dygudaj (P.P.H.U. CEGIEŁKA) 
Bogdan Hombek (SKLEP SEZAM) 
Marian Korpowski (Z.U.T SZANSA) 
Mariola Księżarek
Grażyna i Stefan Kurczakowscy (MŁYN DALACHÓW)
Wanda Łęgosz (P.H.U. RUDMAR)
Jarosław Ptasiński (F.P.H.U. JARPOL S.C.) 
Wacław Sieja (P.P.H.U. „WACŁAW”)
Bogdan Surowiak (APTEKA POD ŚWIERKAMI)

DZIĘKUJĘ
za finansową pomoc w zakupie projektora 

multimedialnego dla Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach.

Dyrektor Gimnazjum

W związku z okresem zimowym przypominam, 
że na każdym właścicielu czy też mieszkańcu 
posesji, wzdłuż której przebiega chodnik ciąży 
obowiązek usuwania śniegu i innych 
zanieczyszczeń zalegających na tym chodniku. 
Nie wywiązywanie się z takiego obowiązku 
zagrożone jest karą grzywny w drodze mandatu 
karnego lub wniosku o ukaranie do sądu.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
składa na ręce Wójta Gminy Rudniki 

Andrzeja Pyziaka serdeczne 
podziękowania za przekazaną darowiznę 

finansową, która przeznaczona jest na 
wyposażenie ambulansu medycznego. 
Zapewniam pana, że przekazane środki

zostaną właściwie spożytkowane, ponieważ
ambulans będzie służył wszystkim

mieszkańcom powiatu oleskiego.



KOMUNIKATY
1. Z unią łatwiej
19 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Rudnikach odbyła się konferencja poświęcona Unii 
Europejskiej. Spotkanie było podsumowaniem projektu „Z Unią 
łatwiej” realizowanego w ciągu ostatnich czterech miesięcy 
przez tygodnik „Kulisy Powiatu”.

Na konferencji nie zabrakło deputowanego do Parlamentu

Przemawia Grzegorz Kubat
- Marszałek Województwa Opolskiego

Europejskiego Stanisława Jałowieckiego oraz marszałka 
województwa opolskiego Grzegorza Kubata. Głos zabierali 
również Andrzej Pyziak - wójt gminy Rudniki, Karol 
Korzeniowski - właściciel gospodarstwa rolnego ze Strojca,

Przemawia Stanisław Jałowiecki - deputowany do 
Parlamentu Europejskiego, 

dalej Andrzej Pyziak - wójt gminy Rudniki, 
Aleksander Świeykowski - prezes wydawnictwa PRO, 
Grzegorz Kubat - Marszałek Województwa Opolskiego

Wilhelm Berek - prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Oleśnie, Brygida Baran i Andrzej Chwał - 
przedstawiciele Fabryki „Famak” S.A. w Kluczborku oraz 
Zygmunt Sobieralski - właściciel firmy ELKOM-GAZ z 
Praszki.

W dyskusji głos zabrali również starostowie powiatu 
A oleskiego i kluczborskiego. Uczestnicy konferencji mieli 

różne zdania na temat pomocy finansowej z Unii Europejskiej. 
Samorządowy wymieniali opinie na temat problemów, z którymi 
borykają się środowiska lokalne po wejściu do Unii.

W spotkaniu udział wzięło ok. 70 osób - radnych, 
samorządowców i właścicieli firm z powiatu oleskiego i 
kluczborskiego.

2. Strona internetowa gminy Rudniki.
Zapraszamy na naszą stronę internetową. Zmieniliśmy nieco 

strukturę, wprowadziliśmy nowe elementy. Obecnie 
przygotowujemy się do wykonania angielskojęzycznej wersji. 
Zachęcamy do zaglądania na stronę chociażby dlatego, że są 
tam wszystkie ogłoszenia i aktualności, jak również rozkłady 
jazdy PKP i PKS, co jest bardzo przydatne dla podróżujących 
tymi środkami komunikacji. Mamy nadzieję, że obecna strona 
jest bardziej przyjazna dla odwiedzających.

Adres strony o Rudnikach: www.rndniki.pl

3. Złote gody
W dniu 30 grudnia br. o godz. 14.00 w sali Urzędu Stand^ 

Cywilnego w Rudnikach odbędzie się uroczystość Jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Złotym Jubilatom zostaną 
wręczone medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane 
przez Prezydenta RP.

Na uroczystość zostało zaproszonych 20 par z terenu naszej 
gminy.

Wszystkim Złotym Jubilatom składamy serdeczne 
życzenia, jeszcze wielu lat wspólnego pożycia i dużo, 

dużo zdrowia.

4. Konkurs na najpiękniejsze oświetlenie
REGULAM IN

Konkursu na najpiękniej udekorowaną świątecznie 
posesję w okresie Świąt Bożego Narodzenia

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

w Rudnikach
II. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców,

gminy Rudniki (

III. KATEGORIE:
1. Dekoracja świąteczna z oświetleniem
IV. OCENA :
1. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy 

W terminie 29-30.12.2004 r.
2. Skład Komisji:

- przedstawiciele UG
- przedstawiciele GOKSiR

3. z przeprowadzonej oceny zostanie wykonana dokumentacja 
/ w postaci zdjęć i opisów/

V. KRYTERIA OCENY
1. Kompozycja
2. Pracochłonność
3. Ogólne wrażenie
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia 2004 roku.
VII. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną wręczone 

do końca miesiąca grudnia.

.G
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I miejsce - nagroda w kwocie
II miejsce - nagroda w kwocie
III miejsce - nagroda w kwocie
3 wyróżnienia - nagrody w kwocie

200 zł
150 zł
100 zł
50 zł

Posesje do konkursu można zgłaszać
do 28 grudnia 2004 roku w urzędzie gminy lub domu

kultury; tel. 35-95-072 lub 35-95-068
w godzinach pracy tj. 8“°do 15°°.

5. Sylwester w parku w Rudnikach
Wszystkich, którzy nie będą bawili się na balach zapraszamy 

do parku w Rudnikach. Organizatorem tejże zabawy jest grupa 
liderów odnowy wsi Rudniki. Będzie grill, można przynieść 
własne kiełbaski, będzie również muzyka do tańca i wspaniała 
atmosfera.

Zapraszamy !!!

6. Ankieta dotycząca gospodarki odpadami

4

Uprzejmie informujemy mieszkańców Naszej gminy, iż w 
pierwszym kwartale nowego roku zamierzamy przeprowadzić 
ankietyzację tej części społeczeństwa, która w żaden racjonalny 
sposób nie postępuje z odpadami. Prowadzony przez nas 
monitoring wykazał, że stanowi to około 54,1 % gospodarstw 
domowych.

Ankieta ma na celu uświadomić mieszkańcom, że to właśnie 
MY w większości JESTEŚMY producentami odpadów - 
większość odpadów powstaje w gospodarstwach domowych. 
Pozwoli odzwierciedlić faktyczny stan wiedzy w zakresie 
selektywnej zbiórki surowców oraz wykazać szereg korzyści 
tj.: pozyskanie surowców wtórnych oraz wyrobienie nawyków 
porządku, oszczędności i gospodarności, płynących z 
uczestnictwa w programie selektywnej zbiórki odpadów.

W związku z tym informujemy, iż ankietę będą 
przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy poprzez 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

7. Nowy harmonogram wywozu odpadów.
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że od 

dnia 1 stycznia 2005 roku obowiązuje nowy harmonogram 
wywozu odpadów komunalnych i surowców wtórnych przez 
firmę ECO-Recycling.
| W związku z tym dołączamy w/w harmonogram do 
wiadomości wszystkich zainteresowanych i prosimy o 
zaznajomienie się z terminarzem odbiorów w swoich 
miejscowościach.

HARMONOGRAM WYWOZU NA CAŁY 2005 ROK
Bobrowa, Cieciułów, Bugaj, Jaworzno, Mostki, Rudniki, 

Janinów, Młyny, Odcinek, Julianpol, Jaworek, Mirowszczyzna.
IV-ty poniedziałek miesiąca:

styczeń 
luty 
marzec
kwiecień 
maj 
czerwiec

- 24.01.2005
- 21.02.2005
- 21.03.2005
- 25.04.2005
- 23.05.2005
- 27.06.2005 

lipiec 
sierpień 
wrzesień

- 25.07.2005
- 22.08.2005
- 26.09.2005
- 24.10.2005
- 21.11.2005
- 27.12.2004

październik 
listopad 
grudzień

11.04.2005 - zbiórka wielkogabarytów
zbiórka szkła - 23.02; 27.04; 29.06; 24.08; 26.10;29.12 
zbiórka plastiku i papieru - 24.02; 28.04; 30.06; 25.08;

27.10; 30.12.

HARMONOGRAM WYWOZU NA CAŁY 2005 ROK
Żytniów, Chwiły, Faustianka, Kuźnica, Łazy, Porąbki, Dalachów

styczeń 
luty 
marzec 
kwiecień 
maj 
czerwiec

IV-ty wtorek miesiąca:
lipiec 
sierpień 
wrzesień 

25.01.2005
22.02.2005
22.03.2005
26.04.2005
24.05.2005
28.06.2005

październik 
listopad 
grudzień

- 26.07.2005
- 23.08.2005
- 27.09.2005
- 25.10.2005
- 22.11.2005
- 28.12.2004

11.04.2005 - zbiórka wielkogabarytów
zbiórka szkła - 23.02; 27.04; 29.06; 24.08; 26.10;29.12 
zbiórka plastiku i papieru - 24.02; 28.04; 30.06; 25.08;

27.10; 30.12.

8. Wyróżnienie
12 grudnia zostały wręczone Nagrody Marszałka 

Województwa Opolskiego dla twórców i animatorów kultury. 
Edward Gładysz - Przewodniczący Rady Gminy Rudniki oraz 
lider odnowy wsi Bobrowa otrzymał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

9. Grupa „AA”
We wrześniu br. w naszej gminie została utworzona grupa 

„AA”. Lokum tej grupy to jedno z pomieszczeń w budynku 
GOKSiR w Rudnikach. Jest to grupa „Iskierka”. Iskierka ta 
zaczyna coraz jaśniej rozbłyskiwać, rozrasta się dość szybko. 
Mittingi zamknięte grupy odbywają się w każdy czwartek w 
godzinach wieczornych, a w każdy czwarty czwartek miesiąca 
jest mitting otwarty i wtedy może w nim wziąć udział każdy, 
komu na sercu leży problem alkoholowy.

W dniu 16.12. 2004 r. odbył się otwarty mitting AA - 
opłatkowy. Na spotkanie to zaproszone zostały władze naszej 
gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Było niezwykle miło i uroczyście.

Po spotkaniu tym widzimy, że mittingi AA spełniają 
podstawową rolę obok terapii w zdrowieniu osób uzależnionych 
od alkoholu. Są oni jakby rodziną, wspierają się nawzajem i w 
ten sposób mogą trwać w trzeźwości. O prężności grupy może 
świadczyć fakt, że w spotkaniach biorąudział osoby mieszkające 
w odległości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów.

Wierzymy, że w „Iskierce” znajdą wsparcie wszystkie osoby, 
które go potrzebują.

10. Jaka wodę pijemy
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Oleśnie o jakości wody pitnej na terenie 
miasta i gminy Rudniki w II i III kwartale 2004r.

Miejscowości na terenie gminy zaopatrywane są w wodę z 
wodociągu publicznego w Rudnikach. Wodociąg ten znajduje 
się pod stałym nadzorem organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Z wody pochodzącej z tego wodociągu korzysta na 
terenie gminy 94,3% ludności. Woda ujmowana do picia 
pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych. W wodociągu w 
Rudnikach nie prowadzi się stałego chlorowania, bo nie ma 
takiej potrzeby. W wyżej wymienionym wodociągu nie 
prowadzi się uzdatniania wody. Woda podawana odbiorcom 
odpowiada wymaganiom sanitarnym pod względem 
mikrobiologicznym. Pod względem fizykochemicznym woda 
w sieci również odpowiada obowiązującym normom. Jeszcze 
w tym roku rozpocząć się ma przebudowa stacji



Pieniądze OGŁOSZENIE

ze ściany
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Od dnia 8 grudnia 2004 
roku został uruchomiony 
bankomat w Oddziale 
Banku. Dla posiadaczy ra
chunków oszczędnościo- 
wo-rozliczeniowych wy- 
dajemy karty VISA-Elek- 
tron. Za wydanie karty po
bieramy opłatę w wysoko
ści 8,00 zł; opłata mie
sięczna za posiadanie kar
ty wynosi 1,50 zł, a wypła
ta gotówki w bankomacie 
obcego banku 4,00 zł. 
Z dniem 2 stycznia 2005 
roku Bank będzie wydawał 
karty dla rachunków na działalność gospodarczą i rolniczą - 
karty VISA BISNES i YISA-BISNES Elektron.

Z bankomatu mogą korzystać klienci posiadający karty: VISA, 
VISA Elektron, Plus Master Card, Maestro, Cirrus, Pol-Card. 
Limit dzienny wypłat z bankomatu wynosi 2.000 zł. 
Zachęcamy do korzystania z bankomatu.

KOMUNIKATY c.d.
Jeszcze w tym roku rozpocząć się ma przebudowa stacji 
wodociągowej w Jaworku polegająca na wprowadzeniu 
technologii uzdatniania wody. Na terenie gminy z pewnością 
występują przypadki korzystania z wody pitnej pochodzącej z 
własnych studni przydomowych. 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. Studnie 

A indywidualne w gospodarstwach wiejskich nie są objęte
^adzorem sanitarny m.

Wójt Gminy Rudniki 
ogłasza

II PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 3 o 
powierzchni użytkowej 52,45m2 usytuowany na piętrze 
budynku położonym w Domu Nauczyciela w 
Cieciułowie zlokalizowanym na działce nr 445/1 o 
pow.0,0140 ha i działce nr 445/2 o powierzchni 0,1403 
ha wpisanymi do księgi wieczystej NR KW 28862 w 
Sądzie Rejonowym w Oleśnie wraz z częściami 
wspólnymi budynku i gruntu wynoszącymi 0,2825 
części

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2003 roku 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Rudniki, brak jest planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego nieruchomość.

Cena wywoławcza
lokalu i części wspólnych wynosi 30.000,- zł

W tym: cena lokalu 27.000 zł 
Cena gruntu 3.000 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 lokalu upłynął 
w dniu 16.09.2004 roku

II przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2005 roku o 
godzinie 9 - tej w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. 
Wojska Polskiego 12 w sali narad 1 piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w kwocie 3000 zł w kasie Urzędu Gminy 
Rudniki lub na konto BS Praszka O/Rudniki Nr 23 8269 
1017 2001 0000 0042 0003 do dnia 4 stycznia 2005 r.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. 
Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali 
przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu 
przetargu.Wadium wniesione w pieniądzu przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia lokalu.

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

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w 
Biurze Urzędu Gminy Rudniki pok. Nr 6 u Pani Teresy 
Jama lub telefonicznie (034) 359-50-72, wew.125

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób 
zainteresowanych do udziału w przetargu

*

A:



Poznawali
naszą gminę

Opolski Klub Krajoznawców przy Oddziale Regionalnym 
PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniach 12.14.2004 
zorganizował II Regionalne Seminarium Krajoznawcze pn. 
„Poznajemy walory krajoznawczo-turystyczne powiatu 
oleskiego”.

W drugim dniu seminarium grupa krajoznawców odwiedziła 
również gminę Rudniki. Najpierw odbyło się krótkie spotkanie 
w domu kultury, podczas którego walory turystyczne 
zaprezentowały Małgorzata Lukas i Iwona Napieraj. Po 
spotkaniu pojechaliśmy zwiedzać drewniane kościoły w 
Jaworznie i Żytniowie.

Grupa w Jaworznie miała okazję poznać historię parafii 

Jaworzno, jak również spotkać się z nowym proboszczem 
Stanisławem Sudołem. Po obejrzeniu kościoła Św. Trójcy w 
Jaworznie pojechaliśmy do parafii żytniowskiej. Proboszcz 
Jerzy Combik pięknie przedstawił historię kościoła p.w. św. 
Marcina, a losy jego były bardzo różne.

Obydwa nasze kościoły podobały się bardzo zwiedzającym. 
Wszyscy byli również zadziwieni ilością oraz wymiarem imprez 
kulturalnych i sportowych odbywających się w naszej 
niewielkiej gminie. Dobrze, że mamy co pokazać i czym 
zachęcić turystów do odwiedzenia naszej gminy.

Kolejnym etapem współpracy z PTTK w Oleśnie będzie 
zorganizowanie Rajdu Rowerowego Śladami Drewnianego 
Budownictwa Sakralnego już na wiosną 2005 r.

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy coraz więcej osób 
będzie poznawało naszą gminę.

Przedstawiamy poniżej kalendarz imprez turystycznych na 
2005 r. przygotowanych przez PTTK Olesno.

Kalendarz imprez turystycznych Oddziału PTTK i Kół PTTK na 2005 r.
(w kolejnoci: nazwa imprezy, termin, organizator)

1. Kulig KTK - luty/ marzec 2005 - KTK Olesno
2. VII Przegląd Piosenki Turystycznej - marzec 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie
3. Kolarski Śladami Drewnianego Budownictwa Sakralnego - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno przy współpracy wójtów 

f gminy Radłów, Rudniki, burmistrza miasta Praszki

4. Wycieczka Krajoznawcza do Republiki Czeskiej - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno
5. Rajd kolarski „Dookoła Praszki” - maj 2005 - SKKT PTTK przy ZSZ w Praszce
6. XX Raj Kolarski i Pieszy „Powitanie Wiosny” - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno
7. XXIII Rajd Kolarski „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” - maj 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum nr I 
w Oleśnie
8. XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Warta 2005” - czerwiec 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
9. Rajd Górski SKKT PTTK „Bajbusy” - czerwiec 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie
10. V Klubowy Spływ Kajakowy - sierpień 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
11. XXII Rajd Kolarski „Szlakiem Powstańców Śląskich” - wrzesień 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum
w Zębowicach, Oddział PTTK Olesno
12. XVI Klubowy Rajd Górski „Bieszczady 2005” - wrzesień 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
13. XXI Rajd Pieszy i Kolarski „Pieczenie ziemniaka” - październik 2005 - KTK i PTTK Oddział Olesno
14. II Gwiaździsty Rajd Kolarski „Janka Muzykanta” - październik 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum 
w Radłowie.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Rudnikach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą

„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rudniki”.
W budżecie gminy przewidziano na realizację tego zadania środki finansowe w wysokości 36,940 zł., które będą przekazane 

w formie dotacji w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a w szczególności określony będzie:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowany do realizacji
2. Termin i miejsce realizacji zadania.
3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania.
4. Informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania.
6. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891)

W przypadku złożenia oferty spełniającej w/w warunki i stwierdzenie możliwości realizacji zadania przez oferenta 
zostanie zawarta umowa, która szczegółowo określi warunki realizacji zadania. Zadanie winno być wykonane w terminie 

do 31 grudnia 2005r.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.12.2004 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala obrad). Przy wyborze oferty 

będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Ocena możliwości realizacji zadania.
2. Ocena przedstawianych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
3. Ocena zakresu rzeczowego.



Śp. Kazimierz Sztuka 
■nauczyciel i pedagog w Rudnikach

Urodził się 4 III 1940 roku w Załęczu 
Wielkim, jako syn Walentego i Katarzyny 
z Madełów. Mając 6 lat rozpoczął naukę 
w szkole podstawowej w Załęczu Wielkim. 
W1953 r. wstąpił do Państwowego Liceum 
Pedagogicznego w Wieluniu, które 
ukończył 6 czerwca 1958 r. otrzymując 
świadectwo dojrzałości. Jako absolwent 
LP przez rok pracował w charakterze 
nauczyciela w Załęczu Małym. Chcąc 
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1977/78 
w Rudnikach. Przemawia Kazimierz Sztuka

przez 3 lata kształcił się na SN /Studium 
Nauczycielskie/ w Raciborzu - kierunek 
wychowanie fizyczne. Ukończył je 
składając egzamin dyplomowy dn. 19. VI. 
1961 r. Od września pracuje nadal /przez 
dwa latał w Załęczu Małym. Od 1963 r 
również przez dwa lata uczył WF-u w 
Zasadniczej Szkole Mechanizacji 
Rolnictwa w Praszce. Z dniem l IX1966 r. 
na własną prośbę zostaje przeniesiony do 
Szkoły Podstawowej w Rudnikach, gdzie 
pracował już do emerytury.

Kazimierz Sztuka po przepracowaniu 
jako nauczyciel 18 lat, dn. IIX 1973 r. 
obejmuje funkcję zastępcy gminnego 
dyrektora szkół ds. wychowawczych. W 
tym samym roku rozpoczął studia 
magisterskie na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Po zaliczeniu 
przepisowych VIII semestrów obronił 
pracę magisterską w dn. 11 V1976 r. /pt. 
„Realizacja programu wychowania 
fizycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem gimnastyki na terenie 
gminy Rudniki”/ i otrzymał tytuł magistra

i wychowania fizycznego. W 
międzyczasie Wydział Oświaty i 

Wychowania oraz Kultury powołał Go dn. 
1 V 1974 roku na stanowisko 
„Nauczyciela Dyplomowanego”.

Od 31 VII 1981 r. na własną prośbę 
zostaje odwołany przez Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Częstochowie z 
funkcji zastępcy dyr. Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Rudnikach.

30. V. 1990 r. Kazimierz Sztuka złożył 
prośbę u Inspektora Oświaty i 
Wychowania w Rudnikach o zwolnienie

Go z obowiązków nauczyciela. Prośbę 
zaopiniowano pozytywnie i z dn. 31 Vm 
1990 roku został przeniesiony na 
emeryturę. Po 32 latach pracy.

W pamięci uczniów i grona 
pedagogicznego pozostał przede 
wszystkim jako Człowiek! Przez duże „C”. 
A to takie ważne. Albowiem „TAM nie 
będą ciebie pytali, czy nosiłeś sutannę albo 
habit, golf czy krawat; czy miałeś tytuł 
majstra albo doktora, czy miałeś 
powierzone sobie klucze państwa 
mieszkania; czy byłeś dyrektorem 
uczniem. TAM będą ciebie pytali, 
byłeś CZŁOWIEKIEM”.

Kazimierz Sztuka był człowiekiem 
sprawiedliwym, dobrym i oddanym 
sprawie /swój czas poświęcał -oprócz 
rodziny - szkole i uczniom. Był troskliwy o 
swoich wychowanków, zainteresowany ich 
problemami w szkole i w domu. Sumienny 
w wykonywaniu swych obowiązków, 
wzorowo realizował zadania wychowawcy 
klasy. Jego praca z uczniami przynosiła 
konkretne efekty na polu rejonowym i 
wojewódzkim /jak choćby II miejsce w 
województwie, w piłce ręcznej/.

czy
czy
czy

Był także zaangażowany w pracy 
pozaszkolnej. Dużo pracował społecznie 
na rzecz środowiska i gminy. Był prezesem 
Gminnego Komitetu ZSL /Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego/.

Za swoją działalność Kazimierz Sztuka 
otrzymał następujące odznaczenia:

- srebrną odznakę LZS -1968 r.
- złotą odznakę Szkolnego Związku 

Sportowego - 1975 r.
- brązową odznakę „Zasłużony dla

Województwa Częstochowskiego”-1978
- ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI-1979 r.
Ja nie spotkałem już Pana Kazimierza 

w szkole /od roku był na emeryturze/ ale 
znając Go jako człowieka i parafianina - 
jestem przekonany, że przez te 32 lata 
pracy dydaktycznej wiernie wypełnił słowa A 
ślubowania służbowego, które złożył /jak* 
każdy nauczyciel/ w Inspektoracie 
Oświaty w Wieluniu 25. VHL 1958 roku: 
„ Ślubuje uroczyście, na powierzonym mi 
stanowisku urzędowym szczególnie w 
zakresie wychowania i nauczania 
powierzonej mi młodzieży, przyczyniać 
się ze wszystkich sił do ugruntowania 
wolności, niepodległości i potęgi 
Rzeczypospolitej/,../Obowiązki mojego 
urzędu wypełniać gorliwie i sumiennie/,,./ 
dochować tajemnicy służbowej, a w 
postępowaniu kierować się zasadami 
godności, uczciwości i sprawiedliwości 
społecznej”.

Kazimierz Sztuka zmarł nagłe w swoim 
domu dn. 21IV 2004 roku, pozostawiając 
w Żałobie żonę, córki, cała rodzinę oraz 
tych, którzy wraz z Nim dzielili trud^ 
wychowania dzieci i młodzieży - czyi* 
nauczycieli. Pochowany został na 
cmentarzu w Rudnikach 24. IV. 2004 roku.

„Panie, Ojcze Święty, Miłosierny Boże, 
pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie 
wprowadził do miejsca radości, światłości 
i pokoju Twojego sługę - nauczyciela 
Kazimierza - aby mógł radować się 
wiecznie w niebieskiej chwale. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

W te grudniowe dni adwentowe, kiedy 
poprzez Roraty przygotowujemy się do 
jak najlepszego przeżycia Wigilii i z 
opłatkiem w ręku wspominania naszych 
bliskich zmarłych - przywołajmy także 
naszego brata Kazimierza i prośmy dla 
Niego o Chwałę Nieba,

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz



UCHWAŁA Nr XVII/169/04
Rady Gminy Rudniki

z dnia 9 grudnia 2004 roku
w sprawie pozbawienia dróg w gminie Rudniki 

kategorii dróg gminnych
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./ oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2004 roku Nr 
204 poz. 2086/ Rada Gminy Rudniki uchwala :

§1
Drogi wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

pozbawić kategorii dróg gminnych w związku z ich 
przeznaczeniem do wyłączenia z użytkowania jako drogi 
publiczne.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

UCHWAŁA Nr XVH/176/04
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 9 grudnia 2004 roku 
w sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego 

w Oleśnie o przekazanie nieodpłatne 
nieruchomości zabudowanej położonej w Żytniowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwała:

§1
Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o nieodpłatne 

przekazanie nieruchomości położonej w Żytniowie, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 
154/5 k.m. 4, o pow. 0,4380 ha wraz z zabudowaniami.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/169/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2004 roku

Wykaz dróg przeznaczonych do wyłączenia 
z użytkowania, jako drogi publiczne

Lp. Numer drogi Nazwa ciągu drogowego Uwagi

1. 101010 O Łazy - Piaski

2. 101018 O Słowików Szlachecki- Słowików Wiejski - Dalachów

3. 1010190 Słowików - Jaworzno Polesie - granica woj. śląskiego

4. 101025 O Jaworzno - Parkiecie

5. 101027 O Julianpol - Parkiecie

6. 101040 O Stary Bugaj - Huby Bugajskie - Borek

7. 101043 O Hajdamaki - Pieńki

8. 100903 O Jelonki - Prosną - Wygiełdów wspólny przebieg z gminą Praszka

UCHWAŁA Nr XVII/173/04
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 9 grudnia 2004 roku 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ 
Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 

podatkowych, stanowiących dochód gminy w wysokości 40% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
§2 

Traci moc uchwała Nr IV/22/98 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



UCHWAŁA Nr XVII/172/04
Rady Gminy Rudniki z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 
142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 
2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych /Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 
1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 
188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. 
Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz. 1291/ 
Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Rudniki:
1. Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0.55 zł 
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3.52 zł 
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni

0.12 zł

2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0.46 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 12.50 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 
m2 powierzchni użytkowej 8.30 zł

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 
powierzchni użytkowej 3.61 z}

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

3.50 zł

3. Od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 

i ust. 3-7 ustawy

§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek ochrony 

p-pożarowej i ratownictwa drogowego,
2. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek kultury i 

stowarzyszeń,
3. nieruchomości służące bezpośrednio do wytwarzania i 

doprowadzania wody,
4. nieruchomości służące odprowadzaniu i oczyszczaniu 

ścieków komunalnych,
5. nieruchomości służące składowaniu odpadów stałych - 

komunalnych.

§3

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 2 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art.87 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. 
WE nr 325 z dnia 24grudnia 2002.), która jest zwolniona z 
wymogu notyfikacji wynikającego z art. 88 ust.3

Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych 
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 
stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może 
uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z 
wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego 
w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień 
udzielenia planowanej pomocy nie przekracza kwoty 
stanowiącej 100 tyś. euro.

I 
§4

Uchyla uchwałę Nr XI/80/03 Rady Gminy Rudniki z dnia 
9 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



UCHWAŁA NrXVII/171/04
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 9 grudnia 2004 roku 
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru 

i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 roku Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm./, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 
z późn. zm,/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z 
późn. zm./ Rada Gminy uchwala :

§1

Określa się wzory formularzy :
1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3. Informacji w sprawie podatku rolnego stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały,
4. Deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,
5. Informacji w sprawie podatku leśnego stanowiącej załącznik Nr 5 do uchwały,
6. Deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§2

Traci moc :

1) Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych 
do wymiaru i poboru podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2) Uchwała Nr XII/92/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.



1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Rudniki
Nr XVII/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami

samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy......................................

Adres.......................................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
□ 1. właściciel O 2. współwłaściciel LJ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny U 5. użytkownik wieczysty
O 6. współużytkownik wieczysty O 7. posiadacz LJ 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OlCOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok Ul 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. 1)/kNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
1 1 1 ----

D.l POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków

20.

.............................m2
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych
21.

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

22.

m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem 23.

............................ m2

w tym:
24.



- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

nr

m2
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe.i poddasza użytkowe.____________________________

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m______________________
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem 
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m _____________________
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem 
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ____________________
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

D.3 BUDOWLE
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danvch niezoodnech z

34. Uwagi organu podatkowego

30. Imię
-------------...... J . .. ...vŁftvuiiłvn z. i z,vtz. y W ISlUSClii

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

35. Identyfikator przyjmującego formularz 36. Data i podpis przyjmującego formularz



........................................................................................................ Nr XVII/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 
do uchwały Rady Gminy Rudniki

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami 
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z 
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy......................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. osoba fizyczna d 2. osoba prawna U 3. jednostka organizacyjna
□ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
O 1. właściciel d 2. współwłaściciel Cl 3. posiadacz samoistny O 4. współposiadacz samoistny O 5. użytkownik wieczysty
O 6. współużytkownik wieczysty U 7. posiadacz O 8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

C. OlCOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻEŃ [A DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

d 1. deklaracja roczna d 2. korekta deklaracji rocznej

A

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania
Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwały Rady
Gminy...............
(ogłoszona w Dz. 
Urzędowym 
Województwa........
w roku 
poprzedzającym 
dany rok 
podatkowy) zł,gr

Kwota podatku 
w zł,gr
(należy zaokrąglić 
do pełnych 
dziesiątek groszy)

D.l POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 21. 22. 23.



2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚC
1. mieszkalnych - ogółem

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości lw wszysucicn
kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne piwnice 
su teren v i n-żwtUrłw#*

ścian na wszystkich

sutereny i poddasza użytkowe._______________________
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m________________

3- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m_________

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni)

D 3 BUDOWLE
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RU DNI KI



E. ŁAlCZNA kwota podatku
Kwota podatku 5 ]
Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa- z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię 53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz 58. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. 
zmianami).

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
Załącznik Nr 3 
do uchwały Rady Gminy Rudniki
Nr XVII/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Rok

na ..............

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów
A. MlIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy....................................
Adres..................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty
□ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki "---------------------------------------

9. Numer PESEL ----- ------------------------------------- —

B.2ADRES ZAMIESZKANIA ’ ”--------------------------- ----------- ’---------
1U. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OlUJŁICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) ---------------------------------------

□ 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok □ 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA twłae.znie ze zwolnin^a
Klasy użytków wynikające z 
ewidencji gruntów i
budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Grunty orne ----------------------
I

II

Ilia



Illb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

Ilia

Illb

IVa

IVb

V

VI

VIz
Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz
Grunty rolne zabudowane

I

II

Ilia

III

Illb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz
Grunty pod stawami

a) zarybione, łososiem, trocią, 
głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb 
niż w poz. a)

c) grunty pod stawami 
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone 

położone na UR
I

II
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Regulamin szczegółowych zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki

I RUDNIKI I A

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§1.1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki 

w formie regulaminu

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.);
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 
628 z późn. zm.);
3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);
4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to wszelkie formy prawne władania nieruchomością;
5) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w związku z bytowaniem 
człowieka, takie jak: odpady opakowaniowe, tekstylia, i inne małe przedmioty zbierane do typowych 
pojemników;
6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które (ze względu 
na wymiary) nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach;
7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych;
8) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
9) przedsiębiorstwie wywozowym - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy 
Rudniki na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
10) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętnych w Rudnikach.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno
higienicznego i estetycznego nieruchomości.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania jej w odpowiednim stanie estetycznym, pielęgnowania 
zieleni przydomowej poprzez odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie, podkaszanie, formowanie drzew i 
krzewów w taki sposób aby posiadały estetyczny wygląd a jednocześnie nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i 
mienia oraz nie utrudniały zamieszkiwania, usuwania opadłych liści i skoszonej trawy.

§ 5. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości rolnych nie uprawianych rolniczo do systematycznego ich wykaszania 
i utrzymania w takim stanie, aby nie powodowały rozsiewania się chwastów i nie były siedliskiem gryzoni

§ 6. Wymagania w zakresie odpadów stałych:
1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemnik do gromadzenia odpadów o pojemności 
dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości opróżniania.
2) Zabrania się spalania odpadów w szczególności: opon, opakowań z tworzyw sztucznych, plastiku itp. 
wtokalnych kotłowniach, piecach, pojemnikach i na terenach otwartych. Zabrania się również spalania i wypalania



3) Zabrania się magazynowania lub składowania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych.
4) Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z własnych nieruchomości do koszy umieszczonych 
w miejscach publicznych.

§ 7.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki następujących odpadów:
1) szkła opakowaniowego białego i kolorowego,
2) tworzyw sztucznych,
3) makulatury,
4) worków po nawozach mineralnych,
5) opakowań po środkach ochrony roślin.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki (oznakowane napisami 
szkło i plastik) zlokalizowane w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy lub oznakowane worki (kolor 
biały - na szkło białe, kolor zielony - szkło kolorowe, żółty -plastik i folie, kolor niebieski - makulatura).
3. W worki do selektywnej zbiórki odpadów można się zaopatrywać u sołtysa danej miejscowości lub w Urzędzie 
Gminy (pok. nr 6).
4. Wywóz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorstwo wywozowe.

§ 8. Wymagania w zakresie nieczystości ciekłych:
1) Właściciele nieruchomości w obrębie, której znajduje się kanalizacja sanitarna i na której znajduje się obiekt 
posiadający urządzenia sanitarne, z którego pochodzą nieczystości ciekłe, mają obowiązek niezwłocznego 
podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej, na warunkach podanych przez administratora sieci, nie później 
jednak niż 3 miesiące po przekazaniu nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji. W przypadku 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie podłączenia okres ten przedłuża się 
do 6 miesięcy.
2) W przypadku, gdy podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione 
(odległość do głównej sieci kanalizacyjnej jest większa niż 100 m) właściciel nieruchomości ma obowiązek 
wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
3) Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do innych odbiorników (studnie, stawy, rowy przydrożne
i melioracyjne, rzeki, strumienie, kanały burzowe itp.)
4) Zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód 
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
5) Zabrania się wprowadzania gnojówki i gnojowicy do urządzeń kanalizacji sanitarnej i burzowej. Gnojówkę 
i gnojowicę należy gromadzić oddzielnie od nieczystości płynnych, w szczelnych zbiornikach wybieralnych 
spełniających warunki określone przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza się wywóz gnojówki i gnojowicy 
na użytki rolne. Wykorzystanie w celach rolniczych nieczystości płynnych jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia 
wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków.
6) Właściciel nieruchomości korzystający z lokalnego urządzenia do oczyszczania ścieków zobowiązany jest 
do przedstawienia pozwolenia wodnoprawnego na jego eksploatację i odprowadzanie ścieków oczyszczonych 
bądź, jeżeli pozwolenie takowe nie jest wymagane oficjalne świadectwa jakości, atesty, aprobaty techniczne 
eksploatowanych urządzeń lub opinię biegłego tę jakość stwierdzającą.

§ 9.1. Właściciele nieruchomości maja obowiązek niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż 
nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń.
2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany przez odgarniecie w miejsce nie powodujące zakłóceń 
w ruchu pieszych i pojazdów i podjęcie działań usuwających bądź co najmniej ograniczających śliskość chodnika. 
Piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników, winny być gromadzone we własnych pojemnikach na odpady.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 10.1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty użyteczności publicznej, mają obowiązek 
ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie 
dopuszczający do przepełnienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze 
zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 
2003 r. Nr 58 poz. 515 z póżn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców 
korzystających z takich przystanków.



§ U. Zobowiązuje się Zarządy Dróg do uprzątnięcia dróg o nawierzchni bitumicznej z pozostałości po przeprowadzonej 
akcji zimowego utrzymania do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego oraz co najmniej dwukrotnego w 
roku wykoszenia poboczy dróg.

§ 12.1. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak chodniki, podwórka itp.
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające 
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone, w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane 
do zbiorników wodnych i do ziemi,
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) prowadzenie napraw blacharsko-lakiemiczych jest dozwolone tylko w miejscu, które spełnia warunki określone 
w odrębnych przepisach.
2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, w parkach i lasach.
3. Mycie sprzętu rolniczego po środkach ochrony roślin jest dozwolone tylko w miejscu, które spełnia warunki 
określone w odrębnych przepisach.

§ 13.1. Organizatorzy imprez plenerowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w worki lub kosze na odpady i 
sanitariaty zaopatrzone w zbiornik uniemożliwiający skażenie gruntu.
2. W okresie trwania imprez plenerowych zorganizowane punkty gastronomiczne winny spełniać wymagania 
zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 200lr. o 
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 200lr. Nr 63 poz. 634 z póź. zmianami).
3. Miejsce wyznaczone przez Gminę na plac targowy, na którym będzie sprzedawana żywności winno spełniać 
warunki zgodne z przepisami:
a) ustawy z dnia 11 maja 200lr. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 200lr. Nr 634
z póź. zmanami),
b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków 
transportu żywności, substancji pomagających w przetworzeniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych 
składników żywności (Dz.U. Nr 21, poz. 179),
c) rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych 
obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być 
wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym (Dz.U. Nr 21 poz. 182)

Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 14.1. Odpady komunalne stałe, powstające na terenie nieruchomości, muszą być gromadzone w urządzeniach 
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej bądź przydomowej oczyszczalni 
ścieków, muszą być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 
odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 
z późn. zm.).
2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne np. niebezpieczne, przemysłowe 
należy:
a) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych takie jak: zużyte baterie, świetlówki, szeroko 
pojęta chemia — rozpuszczalniki, farby, lakiery, zużyte akumulatory samochodowe, przepracowane oleje, 
przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, środki ochrony roślin itp., gromadzić w sposób wyodrębniony 
od odpadów komunalnych. Gmina będzie tworzyła warunki dla właściwego do tego rodzaju odpadów sposobu 
ich deponowania.
b) odpady przemysłowe powstałe w różnych gałęziach przemysłu - zagospodarować zgodnie z zasadami, które 
określają przepisy odrębne ( ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

§15. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywany tylko przez przedsiębiorstwo 
wywozowe.

§ 16.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Dowody korzystania 
z usług winni przechowywać przez okres 2 lat.
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2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług przedsiębiorstwa 
wywozowego, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów przejmuje Gmina na zasadzie wykonania 
zastępczego. Gmina obciąży pełnymi kosztami właściciela nieruchomości.

§17. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wywozowym w zakresie 
odbierania odpadów stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 18.1. Przywożenie odpadów komunalnych i innych odpadów na teren gminy Rudniki spoza jej obszaru, wymaga 
zgody Wójta Gminy Rudniki poprzedzonej uzyskaniem pozytywnej opinii organów inspekcji sanitarnej i ochrony 
środowiska.
2. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich 
użytkowników jak i pracowników przedsiębiorstwa wywozowego.
3. Miejsce ustawienia pojemników powinno mieć wyrównaną i w miarę możliwości utwardzoną nawierzchnię, 
zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota. Utrzymanie czystości i porządku w miejscu ustawienia 
pojemników na odpady należy do właściciela nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, 
technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało 
zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

§ 19.1. Odpady drobne należy usuwać z terenu nieruchomości okresowo z częstotliwością zapewniającą utrzymanie 
należytego porządku wokół pojemników, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie 
nastąpi wypływ ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
3. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych - ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania 
musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów.

§ 20. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne i inne pochodzenia organicznego powinny być w miarę 
możliwości przeznaczane do kompostowania we własnym zakresie.

§21. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane 
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

Rozdział 4

Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 22. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, 
poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od firmy wywozowej.

§ 23. Gromadzenie odpadów komunalnych stałych musi być prowadzone w następujących urządzeniach:
1) na terenie wsi każda nieruchomość wyposażona w co najmniej 1 typowy pojemnik o pojemności minimalnej
110 L. Pojemność urządzenia na odpady powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów i 
częstotliwości opróżniania;
2) na drogach publicznych w koszach ulicznych zakupionych przez zarządcę drogi, na pozostałych terenach 
publicznych w koszach ulicznych zakupionych ze środków właściciela ( zarządcy ) terenu;
3) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach KP-7 na cmentarzach i w szkołach;
4) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i w koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z 
działalności gospodarczej,
5) zabrania się spalania w pojemnikach odpadów , a w szczególności suchych odpadów roślinnych, 
plastiku, folii PE i tp.;
6) w sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów dozwolone jest gromadzenie ich w 
szczelnych workach z tworzywa;
7) w przypadku prowadzenia robót remontowo-budowlanych właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić 
przedsiębiorstwu wywozowemu konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów 
powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót.

§ 24. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się piaskownica dla dzieci, do obowiązków właściciela nieruchomości



należy utrzymanie tego miejsca w należytym stanie sanitarnym (wymiana piasku przynajmniej 1 raz w roku), 
oraz zabezpieczenie piaskownicy przed dostępem psów i kotów.

Rozdział 5

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 25.1. Pod pojęciem zwierzęta domowe rozumie się zwierzęta amatorsko utrzymywane w lokalach mieszkalnych, 
takie jak: psy, koty, świnki morskie, szynszyle, chomiki, żółwie, papugi, kanarki, węże itp.
2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych, są zobowiązane do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i zapewniają ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością

dla innych ludzi.
3. Posiadacz zwierząt domowych należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewożenia przez 
granicę państwa Polskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie

zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39 poz. 357) wydanego 
na podstawie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem sporządzoną w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973r. (Dz. U. z 199 lr. Nr 27 poz. 112 i z 2000r. Nr 66 
poz. 802) jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego 
ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami, przetrzymywania zwierząt w celu 
leczenia i rehabilitacji.

5. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach stresujących dla zwierząt oraz niehumanitarnego 
postępowania z nimi (bicie, okaleczanie, głodzenie, szczucie).
6. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na 
smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, a opiekun ma

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez ich zwierzęta w pomieszczeniach wspólnych w budynkach wielorodzinnych, także na 
terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

8. Właściciele psów zobowiązani są do poddawania ich obowiązkowym szczepieniom.
9. Właściciele psów zobowiązani są do zarejestrowania ich w gminnym rejestrze psów i oznakowania.
10. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy lub Sołtys.
11. Oznakowania psa dokonuje właściciel zwierzęcia poprzez zamocowanie do obroży w sposób trwały znaczka 

identyfikacyjnego, który wydawany jest nieodpłatnie przy rejestracji psa.
12. Wpis w gminnym rejestrze psów obejmuje następujące dane: nazwisko i imię, adres zamieszkania osoby 
utrzymującej psa, płeć i rasę psa oraz numer znaczka identyfikacyjnego.
13. Rejestracji i oznakowaniu podlegają wszystkie psy w wieku powyżej 3 miesięcy.
14. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego zarejestrowania lub wyrejestrowania w podmiocie określonym 

w pkt 6 w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie, zbycia lub padnięcia psa.
15. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy 

dla dzieci.
16. Psy pozostające bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane przez firmę posiadającą stosowne 

uprawnienia i odwożone do schroniska dla zwierząt. Odbiór zwierząt ze schroniska nastąpi na wyłączny koszt 
właściciela.

17. Za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe odpowiada jego opiekun.

Rozdział 6

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26.1. Pod pojęciem zwierząt gospodarskich rozumie się utrzymywane zwierzęta z przeznaczeniem na ubój, sprzedaż, 
do celów pociągowych itp., jak bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, konie, drób, zwierzęta futerkowe i inne.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem 
przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z 

prawem i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych
2) nie powodować przez prowadzącego hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach przyległych uciążliwości takich jak nadmierny hałas, odór itp.



3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych
4) hodowane zwierzęta gospodarskie będą zabezpieczone przed opuszczeniem nieruchomości.
3. Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na 
nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających

instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników.
4. Właściciele i hodowcy zobowiązani są dostarczyć (we własnym zakresie i odpowiednimi do tego środkami 
transportowymi) padłe zwierzęta do zakładów utylizacji. Zabrania się zakopywania szczątków lub zwłok padłych 
zwierząt.

Rozdział 7

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 27.1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy Rudniki 
powszechnej i obowiązkowej akcji deratyzacji.
2. Deratyzacja jednocześnie przeprowadzana jest przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt dwa razy w 
roku w terminach:
I - sza od 15-30 kwietnia każdego roku
II-ga od 15 - 30 października każdego roku
3. W miarę potrzeby mogą być prowadzone dodatkowe akcje deratyzacji.
4. Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości dokona gruntownego oczyszczenia terenu 
nieruchomości, opróżnienia pojemników na odpady.
5. Mieszkańcy Gminy Rudniki w czasie przeprowadzania akcji deratyzacji zobowiązani są do:
1) Nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na odpady
2) Zabezpieczenia artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt w sposób niedostępny dla gryzoni.
6. W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze nalepki oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką oraz sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka wyłożona trutka zapewnić mu natychmiastowa pomoc 
lekarska.
7. Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości co najmniej 40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 28. W wyjątkowych, uzasadnionych pod względem ochrony środowiska sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia 
na gminne składowisko odpadów dowożonych przez właścicieli nieruchomości, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Rudniki.

§ 29. Za nieprzestrzeganie postanowień uchwały grozi kara grzywny.

§ 30. Postępowanie karne odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 31. Informacje odnoszące się do zasad i wgląd do niniejszego regulaminu; informacje dotyczące systemu zbiórki odpadów 
komunalnych, selektywnej zbiórki surowców wtórnych włącznie z harmonogramem odbioru odpadów można uzyskać w 
Urzędzie Gminy w Rudnikach, (pok. nr 6 tel: 35-95-072, wew.126)



Ilia

III

Illb

IVa

IV

V

VI

VIz

Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
20. Imię 21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz 26. Data i podpis przyjmującego formularz

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



l.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Rudniki 

Nr XVI1/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na 2. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz 431 ze zm)
Składający: b/|mUlai'Z Przezna“ony d!a osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami gruntów posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
gnintow stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej P ‘ ‘ '

Termin składania:

Miejsce składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku
Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy....................................

______ Adres.................................

B DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)....................."
-dotyczy składającego deklarację mebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.l  DANE IDENTYFIKACYJNE ’ - ------------
4• Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) ~~ " ------------------------------- ------------
O 1. osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna
□ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) " - ----------------------------------—
□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty
U 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz
6- Mi<y'sce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek - ----------- --------------

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy

16. Numer domu / Numer lokalu

19. Poczta

c. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) ’ ~------------------------------- ----------- ---------------------------------
□ 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze 
zwolnionymi)

Klasy użytków 
wynikające z 
ewidencji 
gruntów i
budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba 
hektarów 
przelicze
niowych

Stawka z 1 ha 
przeliczenio
wego 
w zł,gr

86.4250 zł

Wymiar 
podatku 
rolnego w
zł.gr

Ogółem Nie podlegające 
przeliczeniu na ha 
przeliczeniowe

Podlegające 
przeliczeniu na 
hektary 
przeliczeniowe

Grunty orne

I
II

Ilia
Illb
IVa
IVb

V
VI
VIz

Sady
I
II

Ilia
Illb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne 
zabudowane

I
II

Ilia
III

Illb
IVa
IV

IVb
V
VI
VIz

Grunty pod 
stawami

a) zarybione, 
łososiem, troci ą, 
głowacicą, palią i 
pstrągiem
b) zarybione 
innymi 
gatunkami ryb 
niż w poz. a)
c) grunty pod 
stawami 
niezarybionymi

Rowy

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Grunty 
zadrzewione i 
zakrzaczone 
położone na 

UR
I
II

Ilia
III

Illb
IVa
IV
V
VI
VIz

Razem
(bez zwolnień)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku

Różnica kwot z d - f (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prąw<kj_
21. Imię 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego

I. ADN

Pouczę

OTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego -------------------

Z3. Identyfikator przyjmującego formularz

nie:

26.Data i podpis przyjmującego formularz

W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn.



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Rudniki
Nr XVII/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr .200.......poz. .1682......).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,

użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy...............................

Adres..............................................................................................................

B. DANIE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.l DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
□ 1. właściciel O 2. współwłaściciel O 3. posiadacz samoistny ID 4. współposiadacz samoistny ID 5. użytkownik wieczysty 
U 6. współużytkownik wieczysty ID 7. posiadacz ID 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADIIES ZAMIESZKANIA
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok □ 2. korekta złożonej uprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D. 1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH ” ~

Wyszczególnienie
Powierzchnia w hektarach fizycznych

1 2

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

A



1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione 

w w. 1 i 2)

4. Razem (w.l - 3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

r
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
20. Imię 21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz 26.Data i podpis przyjmującego formularz

r



1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Rudniki
Nr XVII/171/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr .200........poz.1682 ..... ).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Rudniki właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy...............................
Adres..............................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.l DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

□ 1. osoba fizyczna U 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna
O 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
Q 1. właściciel O 2. współwłaściciel O 3. posiadacz samoistny 04. współposiadacz samoistny Qs. użytkownik wieczysty 
O 5. współużytkownik wieczysty O 6. posiadacz O 7. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

A



C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

O 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.l Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Wyszczególnienie
Powierzchnia w 

hektarach 
fizycznych

Stawka podatku 
(0,220 m3 

drewna X cena 
drewna) 
w zł, gr

Podatek w zł, gr
- należy zaokrąglić 

do pełnych 
dziesiątek groszy 
(rubr. 2x rubr.3)

1 2 3 4
1. Lasy ochronne 11,8470
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 

przyrody i parków narodowych
11,8470

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
w w.1 i 2)

23,6940

4. Razem (w.l - 3)
r

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że zmnie dane
21. Imię 22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz 27. Data i podpis przyjmującego formularz
r

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej 
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. 
zmianami).



Piękno
naszych okolic

Do końca listopada w GOKSiR oglądać można było wystawę 
pokonkursową I GMINNEGO KONKURSU FOTOGRA
FICZNEGO. Do udziału w konkursie zgłoszono 70 zdjęć, z 
czego do wystawy zakwalifikowano 50.

I nagrodę - za zaprezentowanie prac we wszystkich trzech 
proponowanych tematach, wnikliwe spojrzenie na piękno 
otaczających nas okolic oraz wartości dokumentacyjne zdjęć - 
otrzymał MACIEJ PANEK z Rudnik - uczeń I klasy szkoły 
średniej.

Pozostali uczestnicy konkursu, a mianowicie :
- MACIEJ KABATA z Rudnik,
- PIOTR PAWLACZYK z Rudnik,
- HENRYK PAGACZ z Naramic k/Wielunia,
- PIOTR ŁYCZKO, MARCIN MATYSKA i DAMIAN 

NIEZGODA - uczniowie klasy VI S.P. w Dalachowie
otrzymali równorzędne wyróżnienia za całokształt 

prezentowanych prac. Wszyscy uhonorowani zostali 
pamiątkowymi listami gratulacyjnymi oraz albumami 
przedstawiającymi piękno polskiego krajobrazu.

W przyszłym roku zapraszamy fotografujących do twórczego 
spojrzenia na piękno otaczających nas okolic i uwiecznienie w 
fotografii znanych i nieznanych zakątków Rudnik i okolic, ze 
szczególnym uwzględnieniem figurek i kapliczek przydrożnych. 
Do drugiej edycji konkursu można przygotowywać się przez 
cały rok, wykonując zdjęcia zimą, wiosną, latem i jesienią.

Spotkanie z Mikołajem
Około 100 paczek rozdano dzieciom, które przyszły na imprezę mikołajkową do Domu Kultury w Rudnikach. 

& Dziecięc£l widownię bawił przez ponad godzinę Cyrk Świętego Mikołaja. Zabawny klown, widowiskowa 
żonglerka, akrobatyka, konkursy i niespodzianki - to atrakcje prezentowanego programu estradowego. Wspaniale

''i

........ - — x _____________ _____________
bawiły się dzieci, rodzice i opiekunowie! Wszyscy byli bardzo zadowoleni i z pewnością niecierpliwie oczekują 

V—już nasteDneeo Mikołaia. Do zobaczenia za rok i" już następnego Mikołaja. Do zobaczenia za rok !

Założyciele postanawiają utworzyć Stowarzyszenie pod nazwą:
STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL, 

MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW 
„RAZEM RAŹNIEJ” w JAWORZNIE.

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury 

i turystyki,
2. Wspieranie, pobudzanie i promocję inicjatyw lokalnych i 

rozwoju lokalnego,
3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
4. Rozwój świadomości obywatelskiej,
5. Wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 

społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Jaworzno, 
Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, Polesie, Słowików w gminie 
Rudniki,

6. Pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wspólnoty 
lokalnej,

7. Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego:
a) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych i 

rekreacyjnych na wolnym powietrzu i w sali gimnastycznej dla 
społeczności lokalnej,

b) działanie ekologiczne na rzecz ochrony środowiska
c) promowanie działań kulturalnych dotyczących naszego 

regionu.

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI
STOWARZYSZENIA

MERYK Iwona
POLAK Zbigniew
KLUBA Beata
ŁUŻAK Maria
ZAJĄC Alina
KLUBA Marzena
BORECKA Agnieszka 
BIENIAŚ Krystyna
KORPOWSKA Helena
STRUGAŁA Elżbieta

.RAZEM RAŹNIEJ” 
BIEGAŃSKA Wiesława 
WILK Aldona 
PAWLACZYK Zdzisława 
ŚLUSAREK Danuta 
LEMAŃSKA Bogusława 
ŚWITAŁA Zdzisława 

BOBRZECKA Anna 
KOZIELSKA Małgorzata 
TOPOLA Anna 
KORPOWSKI Andrzej

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000222201 w dniu 22.11.2004r.

Powyższe Stowarzyszenie rozpocznie swoją działalność 
statutową od 01.01.2005 r.

Andrzej Korpowski



MUZYCZNA UCZTA
W listopadowe, niedzielne popołudnie ponad dwieście osób 

uczestniczyło w koncercie muzycznym w Domu Kultury w 
Rudnikach.

OLEG DOWGAL - artysta Filharmonii Lwowskiej, 
wirtuoz gry na fletni Pana zaprezentował zebranym muzykę 
klasyczną, rozrywkową oraz narodową. Ta ostatnia była 
akcentem dotyczącym 11 listopada -naszego narodowego 
święta.

Na instrumencie klawiszowym towarzyszyła artyście Witalia 
Parowa-absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie.

Występy zostały wspaniale przyjęte przez publiczność. 
Zebrani nagrodzili wirtuoza gorącą owacją na stojąco !

Doskonała muzyka, ciepła, serdeczna atmosfera - to 
prawdziwa UCZTA DLA DUCHA!

Z KALENDARZA IMPREZ 
GOKSiR STYCZEŃ 2005 

9.01.2005r.
XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab 

Gminny GOKSiR w Rudnikach
21.01.2005

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie:
- inscenizacja „KOPCIUSZKA” w wykonaniu dzieci ze S.P. 

w Dalachowie, fdia Rudniki
- wiersze i życzenia dla seniorów
- poczęstunek i wspólna zabawa

23.01.2005
IV Rejonowy Przegląd Kolęd „Kolędy łączą pokolenia” 

godz. 15.00
ZAPRASZAMY!

STÓŁ WIGILIJNY W LOSIOWIE
Grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Jelonkach reprezentowała powiat oleski w wojewódzkim konkursie „Stół wigilijny 

- tradycja, a nowoczesność”, który odbył się 15 grudnia br. w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Pożegnanie starego roku
- dawne wróżby i zwyczaje

Ostatni dzień roku, nazywany sylwestrem był dawniej 
obchodzony przez Ślązaków dość uroczyście, wyraźnie wyróż
niano go, skłaniał bowiem ludzi do snucia wspomnień, refleksji 
czy do przeprowadzenia swoistego rachunku sumienia. W ko
ściele odbywały się dziękczynne nabożeństwa. Szczególnie 
uroczyście przebiegały ostatnie godziny dnia, gdzieniegdzie 
kolację starano się upodobnić do wieczerzy wigilijnej, ale już 
trochę mniej okazałej i uroczystej.

Niemieckiemu ludoznawcy P. Drechslerowi zawdzięczamy 
opis śląskiego sylwestra z początku naszego wieku. „Po nabo
żeństwie na zakończenie roku zapala się świeczki na choin
kach, pije poncz i oczekuje nadejścia Nowego Roku, aby zło
żyć sobie wzajemne życzenia szczęścia. Powtarzająsię obrzę
dy wigilijne. Spożywa się ryby, makówki i wędzonkę z suszony
mi owocami. Bydłu podaje się najlepszą paszę każdego rodza
ju; drzewa obwiązuje się słomianymi powrósłami. Łuski z syl
westrowego karpia, noszone w portmonetce, zapewniają do
statek pieniędzy. Z potraw jakie się podaje na sylwestra, należy 
zachować resztki do Nowego Roku, w przeciwnym razie bę
dzie bieda”.

Ostatni dzień roku szczególnie nadawał się do wróżb. Wy
obraźnia i ciekawość ludzka działały wtedy najintensywniej. 
Chciano odkryć, co też nadchodzący rok przyniesie dobrego i 
złego. Noc przejścia starego roku w nowy uchodziła za czas 
cudów, diabelskich harców, powrotu zmarłych, znaków ujaw
niających przyszłość. Czy można było ominąć takąsposobność 
i nie wywiedzieć się, co niesie los. Wigilia Nowego Roku stawa
ła się przeto okazją do wróżb przede wszystkim matrymonial
nych, dziewczęta pragnące wyjść za mąż biegły o północy do 
pbtu i każda chwytała za kotek, jaki jej wpadł w rękę. Z wyglądu 

tego kołka wnioskowała o postaci swego przyszłego
garbaty, chudy, przysadzisty.

Spróchniały wróżył starego grzyba, sękaty złośnika. Pod koniec 
wróżby każda potrząsała płotem i słuchała z której strony pies 
zaszczeka, bo to wskazywało, skąd nadejdzie oczekiwany maż. 
Było układanie pantofli w kierunku drzwi, wróżenie nad nie 
zamarzniętym strumieniem polegające na wyciągnięciu garści 
kamyków i policzeniu ich. Liczba parzysta wróżyła męża, 
nieparzysta oczekiwanie do następnego roku. Gorzej, jeśli 
między kamyczkami zaplątał sięjakiś żywy robaczek-oznaczało 
to bowiem, że dziewczyna będzie miała dziecko bez wyjścia za 
mąż.

Były też wróżby dotyczące pogody: „Na noc św. Sylwestra, 
lj. wigilii Nowego Roku, w niektórych okolicach stawiająw 
oknach 12 cebul, wydrążonych i solą napełnionych. Mają one 
wyobrażać 12 miesięcy roku, a w której przez noc sól obróci 
się w wodę, przepowiadają deszcze i słotę na miesiąc 
odpowiedni”.

Dawniej w tym dniu przestrzegano pewnych zakazów i na
kazów. Wymieniamy tu tylko niektóre: w sylwestra mężczyzna 
obowiązkowo musi zalać Chrobaka (lj. nieszczęścia i zmartwie
nia) za ubiegły rok; nie wolno zostawiać prania na strychu, gdyż 
ktoś umrze w domu; należy dobrze pozamiatać cary dom - 
zapewni to porządek w nadchodzącym roku i wymiecie choro
by z zagrody; dobrze jest wszystko pozmywać, posprzątać i 
polatać, tak aby na Nowy Rok nie zostawić żadnych brudów. 
Jak wygląda dom w sylwestra, tak też będzie wyglądał przez 
cały rok. Jeśli w noc tę iść na rozstajne drogi, usłyszy się proroc
twa. Sny, które się śnią w wigilię Nowego Roku, zawsze się 
spełniają. Przestrzega się zwyczaju, aby oddać wszelkie 
pożyczki jeszcze w starym roku.

Zegnanie roku starego i witanie nowego zawsze odbywało 
się głośno i wesoło. Rozochocona młodzież urządzała rozmaite



figle i żarty. Przy okazji popisywano się zręcznością i odwagą. 
Psoty należały do zwyczajów ulubionych i powszechnie prak
tykowanych na całym Śląsku. Bywało, że gdy gospodarze za
snęli lub poszli na zabawę albo też do znajomych, młodzież 
zaciągała na dach cały wóz i zatykała komin jego dyszlem; to 
samo czyniła z bronami czy pługami, a czasem wywoziła je 
daleko w pole, aby właściciel musiał się dobrze namozolić i na- 
szukać. Chłopcy wynosili także z zagrody wrota podwórzowe, 
rozbierali lub zawiązywali płoty, zadrutowywali drzwi 
wejściowe do chałupy tak, że nie można się było z niej wydostać. 
Powszechnym zwyczajem było zamalowywanie okien wapnem 
lub smołą. „Gospodarze myśleli, że jeszcze ciemno i spali do 
dziesiątej, a cało wieś miała uciecha”. Zatykano również kominy 
stoma lub grochowinami. Czasem psikusy wywoływały 
oburzenie niektórych gospodarzy, było jednak przyjęte, iż nie 
można się obrażać. „Godało się na to: bzdury w starym roku”. 
Mówiono też, że „w tym dniu ni ma kary” za wyrządzone psoty. 
Panowało przekonanie, że Nowy Rok powinien zaczynać się 
uciechą: «To dobrze śmioć się w Nowy Rok”. Zwyczaj robienia 
kawałów w noc syrwestrowązachował się do dziś, choć jest już 
w fazie zanikowej. Obecnie figle stająsię coraz bardziej niewinne 
i mniej szkodliwe.

Noc sylwestrową spędzano dawniej przeważnie w gronie 
rodzinnym lub w gronie znajomych. Dotyczy to zwłaszcza spo
łeczności wiejskiej. Ucztowano i nie żałowano alkoholu. O pół
nocy składano sobie życzenia, po czym biesiadowano zwykle 
dalej, aż do rana.

W miastach spędzano sylwestra na zabawach publicznych 
oraz prywatkach. Zwyczaje te przeszły dość wcześnie do tradycji 
ludowej. Po ostatniej wojnie zabawy stały się popularne w 
każdej niemal śląskiej wsi. Sala taneczna była ustrojona wstąż
kami z kolorowej bibuły, na stołach były kwiaty. Zabawa rozpo
czynała się około 18 i była bezpłatna. Chłopcy wcześniej kupo
wali dla siebie i swoich dziewczyn czapeczki z kartonu i biDuły. 
Kupowano również konfetti i serpentyny. Do północy tańczono 
i obsypywano się konfetti. Rzucano także serpentyny. Pięć mi
nut przed północą muzykanci grali pieśń „Ciebie Boże chwali

my”, a zebrani śpiewali ją. Potem składano sobie życzenia. W 
bufecie czekał na wszystkich poczęstunek, składający się z 
gorącego wina, pączków, porcji kiełbasy na gorąco z bułką i 
musztardą. Zabawa trwała do 5 lub 6 rano. Po zabawie muzy
kanci rozpoczynali obchód noworoczny po wsi. Oko to 7-8 rano 
rozchodzono się do domów.

Na zabawę wszyscy ubierali się bardzo starannie. Dziewczęta 
sprawiały sobie nowe modne suknie; młodzieńcy mieli ciemne 
ubrania.

W sylwestra głośno było z reguły zarówno w domach, jak i 
na zabawach oraz na ulicach czy drogach wiejskich. Popularne 
było urządzanie przez młodzież strzelaniny (z karbidówek). 
Wyganiano w ten sposób „wszystkie stare zło”, więc „musioł 
być hałas”.

Od momentu wybicia w ostatni dzień godziny dwunastej 
powszechnie składano sobie życzenia pomyślności. Dzień No
wego Roku obchodzony był zawsze uroczyście jako święto. 
Posiłki były obfitsze i lepsze niż zazwyczaj. Ich różnorodność 
zależała od lokalnej tradyąi, jak i od sytuacji materialnej rodziny.

W pierwszym dniu Nowego Roku nie należało wydawać 
pieniędzy, bowiem odczuwałoby się ich brak przez cały rok. 
Należało też wtedy nosić przy sobie pieniądze, aby ich nigdy 
nie bnakowato. W Nowy Rok zwracano także szczególną uwagę 
na pogodę. Jeśli stonce zajaśniało na niebie choćby przez chwilę, 
przez tyle czasu ite trzeba, żeby na koń skoczyć, dawało gwa
rancję bogatych zbiorów. Przysłowie „Gdy w Nowy Rok jasno, 
w gumnach będzie ciasno” zaliczano do tych, które stanowią 
mądrość narodu. Jeśli stonce nie ukazało złotego oblicza -złe 
widoki na plony. Zwłaszcza na len. Bano się mgły, bo „Gdy 
Nowy Rok mglisty, jeść będą zboża glisty”. Wiatr w tym 
szczególnym dniu zapowiadał obfitość owoców, śnieg - rojenie 
się pszczór. Dużo wyraźnych gwiazd na niebie wróżyło, że kury 
w tym roku będą się niosły.

Opracowano na podstawie: 
Zwyczaje i obrzędy na Śląsku -J. Pośpiech, Szczodry 

wieczór szczodry dzień obrzędy, zwyczaje, zabawy 
- M. Ziófkowska 

oraz artykułu p. Krystyny Moor - WODR Łosiów.

„Nie spoczniemy na laurach"
- PSP im. Jana Pawła II w Dalachowie

Nasza szkoła słynie z podejmowania różnych działań. Nie minęły 
jeszcze echa zeszłorocznego wielkiego przedsięwzięcia, zwieńczeniem 
którego była czerwcowa uroczystość nadania PSP w Dalachowie 
imienia Jana Pawła II, a my już wraz z nowym rokiem szkolnym 
podejmujemy nowe wyzwania lub kontynuujemy wcześniej 
rozpoczęte. We wrześniu 2004 r„ jak co roku wzięliśmy udział w 
organizowanym przez GOKSiR Międzywojewódzkim Konkursie 
Plastyki Obrzędowej. Nasi uczniowie zdobyli tam nagrody i 
wyróżnienia: I miejsce w kategorii: „Ozdoby choinkowe”, wyróżnienia 
w kategoriach „Koszyczki wielkanocne” i „Palmy wielkanocne”

Nasza szkoła-jako jedyna szkoła podstawowa w gminie przystąpiła 
do I Gminnego Konkursu Fotograficznego. Uczniowie klasy VI a - 
Piotr Łyczko, Damian Niezgoda, Marcin Matyska zdobyli w tym 
konkursie wyróżnienie.

Przerwa wakacyjna nie dotyczyła naszych wspaniałych 
sportowców! Sekcja tenisa stołowego prowadzona przez p. R. Pinkosza 
nawet w wakacje „nie składała broni”. Dzięki wspaniałym sukcesom



Tenis stołowy w Dalachowie nabiera rozmachu. W sezonie 
2004/05 bierzemy udział w rozgrywkach II ligi kobiet, IV ligi 
mężczyzn, II wojewódzkiej ligi juniorów oraz turniejach 
klasyfikacyjnych i szkolnych. Na ogólnopolskiej liście 
klasyfikacyjnej jesteśmy na 6 miejsca w kategorii kadetek 
(klasyfikacja klubowa). Dziewczęta tworzą najmłodszą wiekowo 
drużynę II ligi kobiet i grają w składzie: Agnieszka Pinkosz,, 
Katarzyna Pawlaczyk, Marlena Kierzek, Daria Derda, 
Wydmuch Magdalena, Sądel Honorata i Anna Głąb. 
Indywidualnie najwyżej w klasyfikacji ogólnopolskiej jest 
Agnieszka Pinkosz i zajmuję 26 lokatę oraz I miejsce na 
Opolszczyźnie. Jeszcze w sezonie 2003/04 wszystkie turnieje 
klasyfikacyjne oraz mistrzostwo województwa w kategorii 
młodziczek zdobyła Katarzyna Pawlaczyk, która w parze z 
koleżanką klubową - Marleną Kierzek reprezentowały woj. 
opolskie na drużynowych półfinałach ogólnopolskich w Brzegu 
Dolnym. Aktualna tabela II ligi kobiet wygląda następująco:

1. ULKS Pławniowice 8 14 59:21
2. KTS MOKSiR Zawadzkie 8 13 61:19
3. AZS AJD Częstochowa II 8 12 54:26
4. JKTS Jastrzębie Zdrój II 8 12 51:29
5. MKS Skarbek Tarnowskie G. 8 11 51 :29
5. MKS Cieszko Cieszyn 8 11 51 :29
7. LKS Lesznianka Leszno G 8 9 48:32
8. ULKS Ligota 8 9 47:33
9. KTS Lędziny 8 8 37:43
10. UKS Dalachów 8 8 35:45
ll.LMKTS Sokół Szczyrk 8 3 22:58
12. UKS The Best Bestwink 8 1 24:56
13. LKS 45 Bujaków 8 1 18:62
14. Energetyk Rybnik 8 0 2:78

UKS Dalachów 6 
w Polsce

Ogólnopolska lista klasyfikacyjna kadetek
po II OTK i II WTK

1. GLKS Nadarzyn 1413 pkt.
2. LKS ODRA GŁOSKA Księginice 1350 pkt.
3. MRKS Gdańsk 1118 pkt.
4. UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola 1049 pkt.
5. PKS RAFAELLO Kazim. Wielka 903 pkt.
6. UKS Dalachów 670 pkt.

Największy sukces odnieśli jednak młodzi adepci tenisa 
stołowego zajmując VI miejsce w finale krajowym rozegranych 
w dniach 11-12.12.2004 w Krakowie w Mistrzostwach UKS-ów.
Nasza drużyna żaków w składzie: Daria Wydmuch, Katarzyna 
Wiatr, Zając Mateusz, Sitek Marcin zagrała najpierw w 
półfinałach w Jastrzębiu Zdrój zajmując III lokatę. Finał w 
Krakowie rozpoczął się od zwycięstw nad Iskrą Sońsk 6:2 i ULKS 
Donic Górzyce 6:2. W grze o pierwsze miejsce w grupę 
spotkaliśmy się z Granitem Strzelin przegrywając 6:5 po 
dodatkowej II grze. Na drodze do najlepszej czwórki stanęła 
drużyna Arki Ryki z którą przegraliśmy 6:3. W ostatnim meczu o 
VI miejsce pokonaliśmy Tytana 65 Bydgoszcz 6:2.

W rozgrywkach tych startowała również starsza grupa wiekowa 
kl.V-VI w składzie: Ola Bodnaruś, Roksana Baros, Marcel 
Kierzek i Kornel Derda zajmując ostatecznie V lokatę na 
półfinałach w Jastrzębiu Zdrój.

Roman Pinkosz

Sukces naszych sportowców
W dniu 15.12.04r. w Strzelcach Opolskich odbyła się 

uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego 
szkół województwa opolskiego. Uwzględniając dyscypliny 
sportowe objęte kalendarzem WSZS w Opolu Kurator Oświaty 
Franciszek Minor we współpracy ze Szkolnym Związkiem 
Sportowym nagrodził najlepsze szkoły sprzętem sportowym 
oraz pamiątkową paterą i pucharem. We współzawodnictwie 
szkół podstawowych ze środowisk wiejskich I miejsce zajęła

„Nie spoczniemy na laurach 
- ciąg dalszy.

tejże sekcji młodzi tenisiści skorzystali z aktywnej formy wypoczynku, 
jaką był obóz sportowy w nadmorskim kurorcie - Łebie. Mogli oni 
tam doskonalić swoje umiejętności, a ponadto wypocząć nad morzem. 
Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie rzucili się w wir 
zawodów sportowych, w którychjak zwykle, odnoszą wiele sukcesów. 
W naszej szkole odbywa się wiele uroczystości i apeli. Świętowaliśmy 
już Dzień Papieski, Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Na początku 
listopada odbyły się w szkole Otrzęsiny Pierwszoklasistów. Mali 
uczniowie musieli przejść wiele „ciężkich prób”, aby wstąpić w szeregi 
pełnoprawnych uczniów szkoły. Ich zmaganiom przyglądali się 
zaproszeni goście i nieco strapieni, ale dzielnie dopingujący swoim 
pociechom, rodzice. Cała uroczystość przebiegała w pełnej humoru i 
wyjątkowo miłej atmosferze.

Kolejnym ogólnoszkolnym przedsięwzięciem były 
, Mikołajki 2004.

PSP w Dalachowie wyprzedzając szkoły z Olszanki i Bielic. 
Uczniowie z Dalachowa zakwalifikowali się do finałów 
wojewódzkich w pikce nożnej halowej, siatkówce, szachach i 
dwukrotnie w tenisie stołowym.

1. PSP Dalachów
2. PSP Olszanka
3. PSP Bielice

Do naszej szkoły przyszedł prawdziwy św. Mikołaj, który rozdał 
dzieciom prezenty. Ponadto uczniowie wzięli udział w 
zorganizowanych przez wychowawczynie nauczania zintegrowanego 
konkursach i zabawach. Było naprawdę miło i wesoło.

W atmosferę zbliżaj ących się Świąt Bożego Narodzenia wprowadził 
nas koncert kolęd w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. 
Podczas tej uroczystości, oprócz śpiewu, wybrani uczniowie 
przedstawili nam tradycje bożonarodzeniowe w innych krajach Unii 
Europejskiej.

Wiedza przekazana w tak niekonwencjonalny sposób zapewne na 
długo zapadnie w pamięci słuchaczy.

Od poniedziałku w naszej szkole, jak co roku, wystawiane są 
bożonarodzeniowe jasełka.

Nasza szkoła tętni życiem! Jesteśmy otwarci na wszelkie 
proponowane formy aktywności, a także sami inicjujemy 
przedsięwzięcia, podejmujemy wyzwania.

I naprawdę nie wiemy co to bezczynność.
Wioleta Spodzieja



To już 78 lat działalności
Ludowy Zespół Sportowy „Huragan” Rudniki powstał w 

1926 roku. Wszystko zaczęło się od tego, że Józef 
Borkowski (leśniczy, mieszkał tam gdzie dzisiaj jest bank) 
przy współudziale nauczycieli zorganizował przedstawienie 
dla ludności. Uzyskane pieniądze przeznaczono na zakup 
sprzętu sportowego, który zakupiono we Lwowie. Tam też 
wykonano dla całej drużyny na zamówienie buty piłkarskie 
korki. Koszulki były w pasy biało czerwone. Spodenki uszył 
zawodnik Franciszek Duda. Drużyna przybrała nazwę 
„Huragan”. Pierwszym prezesem zarazem kapitanem 
drużyny i jej najlepszym snajperem został Józef Borkowski 
Był on postrachem dla bramkarzy gdyż bardzo dobrze grał 
głową. W skład zespołu weszli patrz zdjęcie nr 1 siedzą w 
pierwszym rzędzie od lewej Stanisław Kaźmierczak, 
Wincenty Nyga-bramkarz był on najniższy w zespole lecz z

kocią zwinnością, Franciszek Duda, Drugi rząd od lewej to 
Jan Szyszka, Czesław Proszewski, Antoni Rychel. W 
górnym rzędzie stoją od lewej Ryszard Waszczyński, Roman 
Zabłocki, Władysław Adamczyk, Józef Borkowski, Jan 
Kałwak, Józef Pacyna, Kazimierz Zabłocki. Na tym zdjęciu 
drużyna nie posiada jeszcze koszulek w biało czerwone pasy 
w których występowała przed II wojną światową. W tym 
czasie nie było na naszym ziemiach jeszcze typowych 
rozgrywek piłkarskich, mecze były rozgrywane na zasadzie 
wymiany pomiędzy miejscowościami. Tak więc Huragan 
Rudniki rozgrywał mecze z LZS Strojec, z Praszką, z Macabi 
Krzepice (drużyna żydowska) a także z Legią Wieluń 
(drużyna wojskowa). Najbardziej zacięte mecze były z LZS 
Strojec, zazwyczaj kończyły się draką awanturą a nawet 
bójką. Jedna z takich drak zakończyła się kiedyś strzelaniną 
z broni palnej na boisku, w której byli nawet ranni 
postrzeleni.(Przed wojna dużo ludzi nielegalnie posiadało 
broń)

Zdjęcie nr 2 pochodzi z meczu z Macabi Krzepice. Mecz 
rozegrano na boisku w Rudnikach w 1927 roku obecnie na 
miejscu tego boiska znajduje się park. Widoczny budynek 
to obecne przedszkole, a drzewa w głębi to cmentarz. 
Przedwojenny Huragan rozegrał dwa mecze z drużyną z 
zagranicy - była to drużyna z obecnego Gorzowa Śląskiego, 
a wtedy Gorzów był w Niemczech. Mecze te zostały 
oficjalnie nazwane Polska-Niemcy a odbyły się one w 
Praszce ( boisko wtedy znajdowało się tam gdzie dziś jest 
liceum) gdyż Polskie i Niemieckie władze wyraziły zgodę 
na rozegranie tych meczy w maksymalnej odległości 1 km 
od granicy. Po jednym z meczy z Legią Wieluń z drużyny 
odszedł Jan Kałwak który przeszedł do pierwszego zespołu 
ŁKS Łódź, a w nagrodę za bardzo dobre granie zostali 
przyjęci do policji Franciszek Duda i Jan Kałwak.

Zdjęcie nr 3 to LZS Huragan drużyna w pełnej krasie z 
1928 roku j uż w strój ach sprowadzonych ze Lwowa. (można 
przypuszczać, że wybór koszulek w biało czerwone pasy 
było to wzorowanie się na Cracovii Kraków). Na zdjęciu 
stoją od lewej Jan Adamczyk, Ireneusz Kaźmierczak, Jan 
Szyszka, Ryszard Waszczyński, Ignacy Wolny, Wincenty 
Nyga, (bramkarz tu widać jaki był niski), Józef Borkowski- 
prezes i kapitan, Czesław Proszewski, Franciszek Duda, 
Władysław Adamczyk, Józef Pacyna- jedyny żyjący 
zawodnik z tej drużyny (obecnie ma 94 lata), który to 
opowiedział nam przedwojenną historie Ludowego Zespołu 
Sportowego Huragan Rudniki za co chcemy mu 
podziękować z całego serca i życzymy dużo, dużo zdrowia.

Kolejny zespół który powstał na terenie naszej gminy to 
LZS Cieciułów który powstał w 1939 roku krótko przed 
wybuchem II wojny światowej.

MZ



Drużyna seniorów 
LZS Rudniki

Czwartą naszą drużyną jest drużyna seniorów, która występuje 
w klasie B. Drużynę tą prowadzi pan Karol Włóka. W zajęciach 
treningach organizowanych dwa razy w tygodniu uczestniczy 
około 20 zawodników. W sezonie rozgrywkowym 2003/2004 
seniorzy rozegrali w rundzie wiosennej 13 meczy w klasyfikacji 
końcowej zajęli 12 miejsce z dorobkiem 23 punktów w 
bramkach 40-56. W sezonie rozgrywkowym 2004/2005 w 
rundzie jesiennej rozegrali 14 meczy 9 wygrali 2 zremisowali i 
3 przegrali. Obecnie zajmują 4 miejsce z dorobkiem 26 punktów. 
W drużynie w rundzie jesiennej wystąpili Sławomir Pawlaczyk 
bramkarz, Macherzyński Maciej, Piekarczyk Piotr, Basiński 
Grzegorz, Zaręba Dariusz, Badera Arkadiusz, Marchewka 
Karol, Jurczyk Marek -obrońcy, Włóka Karol kapitan i trener, 
Zając Norbert, Szydło Karol, Ladra Łukasz, Kałwak Hubert, 
Kalinowski Marcin, Kałwak Michał, Giec Michał, Belka Michał, 
Paluchowski Maciej, Damian Marchewka- pomocnicy Stasiak 
Mateusz, Pecyna Tomasz, Szczęsny Damian- napastnicy

Bramki dla nas zdobywali Stasiak Mateusz-9, Włóka Karol- 
6, Damian Szczęsny-3, Łukasz Ladra, Karol Szydło po 2, Pecyna 
Tomasz, Marchewka Karol, Zając Norbert, Piekarczyk Piotr, 
Kałwak Hubert po 1. Żółte kartki otrzymali Basiński Grzegorz 
3, Zając Norbert 2, Szydło Karol, Macherzyński Maciej, 
Marchewka Karol po 1, czerwone kartki Łukasz Ladra, 
Marchewka Karol.

Tabela końcowa po rundzie jesiennej
1 LZS Bugaj Nowy 29 26-11
2 LKS Przedmość 27 39-23
3 LZS Stemalice 26 38-16
4 LZS Rudniki 26 27-18
5 Stobrawa Wachowice 21 31-29
6 LKS Kowale 20 24-22
7 Prosną Zdziechowice 18 27-27
8 LZS Borki Wielkie 16 27-29
9 Ceramik Kozłowice 15 24-37
10 LZSZębowice 14 31-35
11 Albor Borki Małe 14 28-33
12 LZS Wichrów 14 25-35
13 PogońPludry 11 16-35
14 LZS Kościeliska 8 21-34

W roku 2004 LZS Rudniki brał udział w 54 meczach z tego 
seniorzy grali w 27 meczach ligowych i 2 towarzyskich, juniorzy 
w 7 meczach, trampkarze w 15 meczach a młodzicy w 3 
meczach. Systematycznie były prowadzone też treningi których 
liczba wyniosła dla młodzików 64 treningi, trampkarzy 88 
treningów, juniorów i seniorów 88 treningów. Łączna liczba 
treningów zorganizowanych przez LZS Rudniki wynosi 240 
co daje przepracowanych 480 godzin z dziećmi i młodzieżą z 
terenu naszej gminy. LZS Rudniki w przyszłym roku będzie 
posiadał też własną stronę internetową do oglądania której 
zapraszamy.

Zarząd LZS Rudniki chciałby podziękować wszystkim 
kibicom, sponsorom i wszystkim którzy nas wspierają za pomoc 
w naszej działalności.

Tak grała
LZS Rudniki w roku 2004 prowadził 4 drużyny piłki 

nożnej w tym 3 młodzieżowe. Łączna liczba zawodników 
w klubie to około 90 osób.

Najmłodszą naszą grupą jest drużyna młodzików są to 
dzieci ze szkoły podstawowej. Grupą tą trenuje pan Jan 
Rychel. W zajęciach organizowanych dwa razy w tygodniu

uczestniczy około 22 chłopców. Grupa ta została 
zorganizowana wiosną 2004 roku, ze względu na brak 
środków nie uczestniczy ona w rozgrywkach swojej 
kategorii wiekowej. Chłopcy ci wiosną brali udział w

W dniu 27 11 2004 po raz pierwszy w Rudnikach 
odbył się halowy turniej w piłce nożnej młodzików. Udział 
w nim wzięły drużyny klubowe z terenu powiatu prowadzące 
grupy młodzików to jest OKS Olesno, Motor Praszka i LZS 
Rudniki. Z uwagi na dość liczne ekipy zawody rozegrano w 
dwóch grupach wiekowych, chłopcy z klas 1-IV i klasy V- 
VI.

W grupie klas I-IV uzyskano następujące wyniki
LZS Rudniki- Motor Praszka 
Motor Praszka-OKS Olesno 
OKS Olesno-LZS Rudniki

6:5 (4:3)
1:6 (1:4)
2:5 (1:2)

Tabela końcowa
1 LZS Rudniki 6 punktów 11:7 bramki
2 OKS Olesno 3 8 : 6
3 Motor Praszka 0 6 : 12

Bramki zdobyli:
1 Patryk Bartoszewski LZS Rudniki 7 bramek
2 Michał Felisiak Motor 6
3 Mateusz Kudełko OKS 4
Piotr Orator LZS Rudniki 4
5 Marek Grabas OKS 2
6 Bartek Gała OKS ]
Marcin Pawelczyk OKS 1

MZ



nasza młodzież
turnieju zorganizowanym przez OZPN w Oleśnie, gdzie 
zajęli 2 miejsce. Jesienią zostały zorganizowane im 3 mecze 
sparingowe z 2 OKS Olesno i jeden z Motorem Praszka. 
Według naszej oceny jak na pierwszy rok istnienia tej grupy 
efekty naszej pracy są bardzo dobre, ilość dzieci 
uczęszczających na zajęcia jest większa niż zakładaliśmy 
na początku, a postępy w grze są widoczne. W roku 2005 
zakładamy, iż będziemy dalej prowadzić tę drużynę, zimą 
będziemy organizować im turnieje na hali w Rudnikach i 
brać udział w turniejach organizowanych w innych 
miejscowościach, mamy również zamiar organizować im 
mecze sparingowe w roku około 6.

Drugą naszą grupą jest drużyna trampkarzy jest to 
młodzież z gimnazjum. Grupę tą prowadzi pan Norbert 
Zając. W zajęciach organizowanych dwa razy w tygodniu 
uczestniczy około 25 chłopców. Drużyna ta bierze udział w 
rozgrywkach ligi trampkarzy organizowanych przez Oleski 
Podokręg ZPN. W sezonie rozgrywkowym 2003/2004 w 
rundzie wiosennej rozegrali oni 8 meczy 5 wygrali i 3 
przegrali. Na koniec rozgrywek zajęli 4 miejsce z dorobkiem 
25 punktów w bramkach 41 -31. W rozgrywkach sezonu 
2004/2005 w rundzie jesiennej rozegrali 7 meczy 1 wygrali, 
4 zremisowali i 2 przegrali.

Tabela końcowa:
1 OKS Olesno
2 Motor Praszka

19 32-4
14 22-5

3 PIAST Gorzów 11
4 Prosną Zdziechowice 10

13-7
10-19

5 LZS Rudniki
6 LZSLigota
7 LZS Radawie
8 LZS Kościeliska

7 8-11
6 10-19
6 6-24

5 4-16

Trzecią naszą grupą jest drużyna j unioró w jest to młodzież 
ze szkół średnich. Grupę tę prowadzi pan Karol Włóka. W 
zajęciach organizowanych dwa razy w tygodniu uczestniczy 
około 23 chłopców. Drużyna ta została po 2 latach przerwy 
ponownie zgłoszona do rozgrywek i występuje w klasie B 
juniorów .

W sezonie rozgrywkowym 2004/2005 rozegrała ona 7 
meczy 3 wygrała 4 przegrała łącznie zdobyła 9 punktów i 
zajmuje 5 miejsce.

Tabela końcowa
1 LZS Bugaj Nowy 18 38-10
2 LZS Borki Wlk. 16 33-13
3 Stobrawa Wachowice 15 21-9
4 LZS Wichrów 13 28-14
5 LZS Rudniki 9 21-25
6 LKS Przedmość 7 15-27
7 LZS Sternalice 3 18-37
8 Albor Borki Małe 1 11-50
Bramki dla nas zdobywali:
Kałwak Jakub 14; Cichoń Grzegorz, Sarowski Dawid po 

2; Patyk Piotr, Kałwak Hubert, Kucharski Łukasz po 1.
MZ

Grali w hali
Wyniki grupy z klas V-VI:
LZS Rudniki -OKS Olesno 6:2 (2:0) 
Motor Praszka-LZS Rudniki 5:4 (2:3) 
OKS Olesno - Motor Praszka 5:10(2:7) 
Tabela końcowa:

Wszystkie drużyny uhonorowano dyplomami a zawody 
prowadzili społecznie sędziowie Podokręgu Piłki Nożnej z 
Olesna: Dariusz Izdebski, Andrzej Szkopiński, Marian 
Zając. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem 
młodzieży i rodziców.

MZ

1 Motor Praszka 6 punktów 15:9
2 LZS Rudniki 3 10:7
3 OKS Olesno 0 7:16

Bramki zdobyli:
1 Tomasz Smugowski Motor 6
2 Markus Walot OKS 5
Wojciech Werner Motor 5
4 Dawid Kasprzycki LZS Rudniki 4
5 Tomek Kubat LZS Rudniki 3
Daniel Napieraj LZS Rudniki 3

Gospodarze turnieju LZS Rudniki których opiekunem- 
trenerem jest Jan Rychel wystąpili w składach:

Grupa I-IV:
Michał Kubat - bramkarz, Patryk Bartoszewski, Witek 

Bejm, Jakub Jura, Mariusz Kostek, Olek Kostek, Piotr Orator 
i Kamil Wolny.

Grupa V-VI:
Adam Tełoknow- bramkarz, Dawid Kasprzycki, Paweł 

Kaźmierski, Tomek Kubat, Daniel Napieraj, Andrzej Orator, 
Arek Wiśniewski.



TO BYŁ JAZZ !
W sobotę, 4 grudnia, ponad 300 osób bawiło się na XIII 

Spotkaniach Jazzowych w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Rudnikach, słuchając jazzu tradycyjnego, rockowego i innych 
aranżacji jazzowych w wykonaniu wielu wspaniałych muzyków. 
Impreza ma już swoją historię i tradycję. Wzrasta 
zainteresowanie zarówno ze strony wykonawców, jak i 
publiczności.

Jedenaście grup jazzowych zaprezentowało swoje 
umiejętności wokalne i instrumentalne. Byli muzycy z Opola, 
Częstochowy, Zabrza, Łodzi, Wielunia. Tradycyjnie grały 
również: młodzieżowa orkiestra dęta z Żytniowa oraz 
„Ryglewski Band” z Praszki. Jazzmanów oceniała Komisja 
Artystyczna w składzie:

Tadeusz Pabisiak - gitarzysta, publicysta muzyczny, szef 
Opolskiego Towarzystwa Jazzowego

Korneliusz Wiatr - STUDIUM PIOSENKI przy Szkole 
Muzycznej w Oleśnie

Ryszard Strój ec - prezes Stowarzyszenia Orkiestr i Chórów 
w Częstochowie,

Natomiast zespół OLD TRADITIONAL JAZZ BAND jest 
z rudnickimi spotkaniami związany już od kilku lat. Fascynuje 
nas pełną temperamentu muzyką, aranżacjami w stylu jazzu 
tradycyjnego. Przy tej muzyce nogi same rwały się do tańca, z 
czego niektórzy skorzystali i świetnie się bawili.

Na scenie zespół z Wielunia

Widać, że goście byli zadowoleni

Edward Wcisło - muzyk, pomysłodawca i inicjator Spotkań 
Jazzowych w Rudnikach.

Dwie równorzędne pierwsze nagrody jury przyznało 
zespołom: KAPELA JANKIELA Z ŁODZI oraz OLD 
TRADITIONAL JAZZ BAND Z WIELUNIA.

Kapela Jankiela wystąpiła w Rudnikach po raz pierwszy. 
Jest to grupa która wykonuje akustyczną muzykę instrumentalną

/jazz-rock/, wzbogaconą elementami etnicznymi. Dużo w niej 
klimatów wyniesionych z tradycji cygańskiej i hiszpańskiej, 
jednak z zachowaniem słowiańskiej melodyjności. Zespół 
oprócz klubowych występów na terenie całego kraju ma na 
koncie również koncerty na takich imprezach jak: Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Złota Tarka” w Iławie, Międzynarodowy 
Festiwal „Jazz-Rock Meeting” w Opolu, „Jazz Molo Sopot 
Festiwal”.

Komisja uhonorowała również nagrodami pieniężnymi grupy 0 
jazzowe:

* BEXSA Z OPOLA
* ORKIESTRĘ DĘTĄ z Żytniowa
* RYGLEWSKI BAND z Praszki
* MICHAŁ KARBOWSKI DUO z Wielunia
* AKUSTIC BAND z Łodzi
* GRAWITACJA z Zabrza
* CZARY MARY FREE JAZZ z Wielunia
oraz solistki
MAGDALENĘ SYPOSZ i MARTĘ KIEPURĘ
z Częstochowy
Patronat nad Spotkaniami objęli: Marszałek Województwa 

Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy 
Rudniki. Patronat medialny sprawowali: Nowa Trybuna 
Opolska, Kulisy Powiatu Olesno, Radio Opole oraz TVP 
oddział Opole.

Impreza jest ogromnym przedsięwzięciem wymagającym 
znacznych środków finansowych. Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania sponsorom. Byli to:

- BANK MILLENIUM S.A. W WARSZAWIE
- SPONSOR GŁÓWNY

- ENERGIA PRO Koncern Energetyczny S.A.
we Wrocławiu o/Opole
- „MODERN- BUD” - E. Strugała - Starokrzepice
- MŁYN Usług.-andl. - G. i S. Kurczakowscy- Dalachów
- PIEKARNIA - M. i I. Grądys - Dalachów
- P.P.H.U. „CEGIEŁKA” - S.Dygudąj - Faustianka
- P.P.H.U. „RUD-MAAR” - M. Łęgosz - Rudniki
- „BIZA-KOLOR” - K.Birlet i W. Zacha
- BANK SPÓŁDZIELCZY w Praszce
- Dorota i Grzegorz Śleziakowie- Mirowszczyzna

L.M.
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