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Radosnych, przepełnionych nadzieją, 
Świąt Wielkanocnych, 

niezapomnianego śmigusa dyngusa, 
i pięknych spotkań z bliskimi 
oraz z powracającą do życia 

przepiękną przyrodą 
życzą

Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Wójt Gminy Rudniki 
Edward Gładysz Andrzej Pyziak

„To było tak”
Julian Tuwim

To było tak: w ciemnos^fiocy 
Z gałązki wylazł żywy pączek?. 
Rozklejał się, ptakami ftwiląę.^ 
O świcie - westchnął. To 9,

Godzinę blisko się dokwiećał, 
Leniwie drzemiąc w cieplejsi. 
Ciągnęły go z łepkiego gniazajy 
Kwieciste ptaki coraz, gtośnfiej.

O, patrz, jak biją się o ciebie, 
Złączone w jeden zgiełk pstrokaty: 
Ptaki świergotem coraz tkliwszym, 
Coraz żarliwszą wonią kwiaty!

^Bezimiennego cię rozdwaja 
W dwa cudy jedna twórcza sita, 
•^.rży pod tobą niespokojna
Gałązka, która się powiła.

Godzinę blisko się upierzał, 
Barw upatrując po ogrodzie. 
Wyciągał go z zawięzi miękkiej 
Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej.

Więc kto? więc jak? Zawiało chłodem. 
Czy ptak? czy kwiat? I gwar zamiera, 
I rozpaczłiwy strach istnienia, 
W^struchlałym sercu świata wzbiera.

-

Wtedy zerwałem go z gałęzi 
Jak pierworodny owoc z drzewa:
I bardzo słodką wonią dyszy,
I bardzo smutne wiersze śpiewa.

http://www.rudniki.pl


Plan budżetu gminy Rudniki na 2013 rok
Przewiduje się zrealizowanie budżetu Gminy Rudniki w 2013 roku po stronie dochodów w kwocie 26 930.000 zł, 

a po stronie wydatków 32 880 000 zł. Przewidywany deficyt budżetowy w wysokości 5 950.000 zł zostanie pokryty 
zaciągniętymi przez gminę kredytami oraz wygospodarowaną znaczącą nadwyżką środków z lat ubiegłych. Zakładany 
w budżecie deficyt w całości związany jest z planowanymi, zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi.

Plan inwestycyjny na rok 2013 zamyka się kwotą 11.637.000 zł, co stanowi 35,4 % całości wydatków 
budżetowych. Należy jednak podkreślić, iż realizacja wielu zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskanych 
znaczących środków z zewnątrz.

DOCHODY

LP DZIAŁ DOCHODY
(w zł)

% UDZIAŁU
W CAŁOŚCI

1. Subwencja 11 260.236 41,8
2. Dotacje i dofinansowania 7 127.925 26,5
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych 3 070.000 11,4
4. Podatek od nieruchomości 1 460.000 5,4
5. Podatek rolny 670.000 2,5
6. Podatek od środków transportowych 210.000 0,8
7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130.000 0,5
8. Pozostałe podatki i opłaty 185.000 0,7
11. Dochody własne z majątku gminy 2 816.839 10,4

Razem 26 930.000 100,0

WYDATKI

LP DZIAŁ WYDATKI
(w zł)

% UDZIAŁU 
W CAŁOŚCI

1. Rolnictwo i łowiectwo 4 985 000 15,2
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 789 000 2,4
3. Transport i łączność 3 944 000 12,0
4. Gospodarka mieszkaniowa 1 149 000 3,5
5. Działalność usługowa 60 000 0,2
6. Administracja publiczna 3 426 000 10,4
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 464
8. Obrona narodowa 2 536 -
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 493 000 4,5
10. Obsługa długu publicznego 170 000 0,5
11. Różne rozliczenia 270 000 0,8
12. Oświata i wychowanie 9 271000 28,2
13. Ochrona zdrowia 130 000 0,4
14. Pomoc społeczna 2 931 000 8,9
15. Edukacyjna opieka wychowawcza 254 000 0,8
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa 2 889 000 8,8
17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 810 000 2,5
18 Kultura fizyczna 305 000 0,9

Razem 32 880 000 100,0



Poszczególne działy w/w wydatków zawierają następujące wydatki inwestycyjne:

LP DZIAŁ WYDATKI
(w zł)

% UDZIAŁU
W CAŁOŚCI

1. Rolnictwo i łowiectwo 4.960.000 42,6
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 37.000 0,3
3. Transport i łączność 3.037.000 26,1
4. Gospodarka mieszkaniowa 650.000 5,6
5. Administracja publiczna 315.000 2,7
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 240.000 10,7
7. Oświata i wychowanie 310 000 2,7
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa 1 038.000 8,9
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000 0,4

Razem 11.637.000 100,0

Powyższe wydatki inwestycyjne ogółem wg źródeł ich finansowania:
1. środki własne
2. środki własne - (dotacje celowa dla osób fizycznych)
3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
4. dotacj e z budżetu państwa
5. dotacje z budżetu województwa
6. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. pożyczka z Woj ewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5.716.000 zł.
30.000 zł.

2.251.000 zł.
910.000 zł.
155.000 zł.
845.000 zł.
845.000 zł.
885.000 zł.

Jan Polak

Sukces Radnych Gminy Rudniki!
I miejsce w klasyfikacji ogólnej XV Turnieju 

Sportowego Radnych Gmin Powiatu Oleskiego - to już 
kolejne tego rodzaju zwycięstwo, jakie odnieśli radni Gminy 
Rudniki podczas corocznych rozgrywek sportowych.

Turniej miał miejsce w dniu 09.03.2013 r. w Oleśnie 
i wzięło w nim udział 7 drużyn - przedstawicieli gmin: Gorzów 
Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice, Dobrodzień 
i Starostwo Powiatowe Olesno.

Drużyny rywalizowały 
w dyscyplinach sportowych 
z zakresu między innymi 
piłki siatkowej, koszykowej, 
tenisa stołowego, warcab, 
itp.

Na ogólną klasyfikację 
składały się punktacje z 4 
głównych kategorii 
rozgrywek, w których 
Rudniki zajęły następujące 
miejsca: SIATKÓWKA, 
WARCABY - I miejsce, 
TENIS STOŁOWY - V 
miejsce oraz TURNIEJ 
REKREACYJNY, w którym 
nasza drużyna zajęła III 
miejsce.

Ponadto najlepszym zawodnikiem w kategorii warcaby 
został Andrzej Pyziak - wójt Gminy Rudniki, a w kategorii 
siatkówka oraz konkurencji rzutu do kosza radny Marcin 
Strugała.

Wyniki, jakie uzyskali nasi przedstawiciele podczas 
rozgrywek, świadczą o wysokim poziomie sportowym nie 
tylko uczestników, ale przede wszystkim naszej gminy.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy równie dobrych 
wyników w kolejnych rozgrywkach sportowych.

J. Pazgan



Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą.

Bezpieczniej z dzielnicowym
Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on jako 

pierwszy ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się 
do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub 
wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje 
prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Zajmuje się także problemami 
związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy 
wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich 
podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy 
interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów 
profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W 
szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów 
szkolnych, uczniów i ich rodzin.

asp. sztab.
Andrzej Materak 

kontakt telefoniczny 34 
3668200

W każdy czwartek 
w godzinach od 8.00 
do 10.00 dzielnicowy 
pełni dyżur w punkcie 
przyjęć mieszczącym 

się w budynku 
Urzędu Gminy.

Wykaz miejscowości
gminy Rudniki podległych dzielnicowemu:

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad 
bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go 
spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas 
są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Rudniki, Dalachów, Odcinek, Młyny, Janinów, Słowików, 
Mirowszczyzna, Polesie, Mostki, Jaworzno, Jaworek, 
Julianpol, Żurawie, Cieciułów, Chwiły, Bugaj Stary, Bugaj 
Nowy, Bobrowa, Żytniów, Jelonki, Faustianka, Porąbki, Łazy, 
Kuźnica.

nur
Biuro Wretaw mptjujnych 
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Zenon Windak
Kolorowy Paradoks 
malarstwo
15 Utego (pMtek) joij rok. g<xfa. 19 00
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Kolorowy paradoks
I kwartał nowego, 2013 roku w galerii „W Polu” upłynął pod znakiem twórczych 

realizacji artysty Zenona Windaka wychodzących daleko poza obszar naszego regionu.
W grudniu ubiegłego roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej prezentowana była wystawa 

pod tytułem „Znaki szczególne” , którą można było oglądać do połowy lutego b.r. 
Ekspozycja ta cieszyła się ogromną popularnością grup młodzieży szkolnej, jak również 
indywidualnych odbiorców.

W drugiej połowie lutego, na zaproszenie Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w 
Pile, został zaprezentowany zestaw prac artysty pod nazwą „Kolorowy paradoks” 
http://issuu.com/zenset/docs/kolorowy_paradoks. Forma i sposób ekspozycji spotkały 
się z bardzo życzliwym i entuzjastycznym przyjęciem przez młodzież i dorosłych 
mieszkańców Piły, jak również zaowocowały bardzo pochlebnymi recenzjami w 
tamtejszych mediach i prężnie działających środowiskach twórczych.

Wczoraj, wczesnym popołudniem odwiedziła nas 50-osobowa grupa miłośników 
sztuki z Wielunia, co dało asumpt do wymiany myśli, spostrzeżeń i dyskusji na temat roli 
sztuki w życiu człowieka.

I. Windak

Spotkanie autorskie
Już po raz kolejny w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Rudnikach odbyło się spotkanie, tym razem z 23-letniąpisarką 
Gają Kołodziej. Na spotkanie przybyła 30-osobowa grupa 
gimnazjalistek z Rudnik. P. Gaja w trakcie spotkania mówiła o 
swoich książkach, które napisała: "Dar", "Wystrzałowa 
licealistka", "Wystrzałowa maturzystka". Wkrótce ukaże się 
następna. Bohaterowie jej książek to postacie wymyślone na 
lekcji. Jak sama przyznała, nie lubiła szkoły. Chociaż studia 
skończyła nie w Polsce, lecz za granicą. Pisarka zachęcała 
młodzież do pisania. Może ktoś z naszej gminy zasłynie na 
niwie twórczości literackiej?.

Na koniec spotkania były podziękowania i oczywiście 
wpis do bibliotecznej kroniki.

Zachęcamy do przeczytania książek Gai Kołodziej, które 
są dostępne w czytelni rudnickiej biblioteki i w filii.

Wolna-Meryk Wioletta

http://issuu.com/zenset/docs/kolorowy_paradoks


aktualności

Spotkanie mediów z ministrem gospodarki
1 lutego 2013 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich 

Mediów w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja z 
dziennikarzami mediów regionalnych i lokalnych. W spotkaniu 
uczestniczył również wójt Andrzej Pyziak. Spotkanie 
rozpoczął wicepremier Janusz Piechociński. Minister 
Gospodarki przedstawił dziennikarzom stan polskiej 
gospodarki i pomysły na jej uzdrowienie do 2015 roku.

Zadbaj o swoją kondycję
Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy do udziałów 

w organizowanych akcjach o charakterze sportowo- 
rekreacyjnym. To świetny sposób na aktywne spędzenie 
weekendu wraz z rodziną. Gorąco polecamy m.in. 
Integracyjny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 12 maja 
oraz 8 września, a także polsko-czeski projekt „Zdrowo, 
radośnie, rodzinnie” (25-26 maja), który propaguje zdrowy 
tryb życia. Będziecie mieli okazję wspólnie uczestniczyć w 
marszu z kijkami (nordic walking) oraz Ogólnopolskim Biegu 
Masowym „PĘTLA RUDNICKA”. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom, pragniemy również uatrakcyjnić naszą 
ofertę w nowym sezonie zimowym, organizując pierwszy bieg 
narciarski.

To nie jedyne istotne zmiany. Podejmujemy również 
szereg działań inwestycyjnych polegających na poprawie 
i budowie nowej infrastruktury sportowej, tj.:
- „Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej 

w Cieciułowie” - zakończenie inwestycji do lipca 2013,
- „Zagospodarowanie parku poprzez budowę siłowni 

zewnętrznej w Rudnikach” - złożony wniosek 
o dofinansowanie,

- „Modernizacja nawierzchni boiska tenisowego 
w Mirowszczyźnie” - planowane złożenie wniosku do 
końca 2013 roku.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz wziąć udział 
w projekcie „Zdrowo, radośnie, rodzinnie”, 

zadzwoń pod numer telefonu 34 3595072 wew. 14 
bądź poinformuj nas osobiście 
- pokój nr 2 obok sekretariatu.

A. Wiktor

Zdaniem wiceministra, dobry wynik PKB to m.in. rezultat 
zwiększającej się atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. 
Przyciągamy inwestycje zagraniczne m.in. poprzez specjalne 
strefy ekonomiczne, dbamy o polskich przedsiębiorców 
działających za granicą. Ministerstwo opracowało również 
program promocji polskiej gospodarki, który wesprze 
rozwojowe branże oraz zwiększy rozpoznawalność rodzimych 
produktów na świecie.

Szef resortu gospodarki poinformował również o pracach 
nad doskonaleniem prawa gospodarczego. Trwają bowiem 
prace nad czwartą ustawą deregulacyjną. Ministerstwo 
Gospodarki w najbliższym czasie planuje zwiększyć pomoc i 
zakres promocji dla podmiotów gospodarczych chcących 
rozwijać swoją aktywność m.in. na rynkach afrykańskim i 
mongolskim.

Kończąc spotkanie, wiceminister wyraził nadzieję, że rok 
2013 będzie lepszy, liczy bowiem na wzrost eksportu. Kryzys 
może być dla nas albo zagrożeniem, albo szansą.

W spotkaniu z mediami regionalnymi wzięli także udział 
wiceministrowie gospodarki: Ilona Antoniszyn-Klik, 
Grażyna Henclewska oraz Mariusz Haładyj.

Iwona Napieraj

Muzyka 
łagodzi obyczaje

Pod kierunkiem świetnego muzyka Krzysztofa Odoja 
od listopada 2012 r. przy Domu Kultury w Rudnikach działa 
chór „RUDNIC ANTO”. Chór mieszany liczy na razie 13 osób 
w różnym wieku. Swoją działalność rozpoczął od śpiewania 
tradycyjnych polskich kolęd. Pierwsze publiczne wystąpienia 
miały miejsce podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek w 
GOKSiR oraz koncertu kolęd w kościele parafialnym w 
Rudnikach. Występy cieszyły się uznaniem publiczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, 
które odbywają się w każdą środę o godz. 19:00 

w sali widowiskowej Domu Kultury w Rudnikach.
D. Popczyk



Oszczędności 
w energii elektrycznej
Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku został 

przeprowadzony przetarg na zakup energii elektrycznej dla 
Grupy Zakupowej z terenu LGD „Górna Prosną”. W skład 
grupy weszło pięć gmin, tj. Byczyna, Praszka, Gorzów 
Śląski, Radłów oraz Rudniki (lider grupy). Podjęli oni 
inicjatywę i przy wsparciu firmy „Newpower” z Warszawy, 
specjalizującej się w profesjonalnym doradztwie 
energetycznym, uzyskali znaczne oszczędności na zakupie oraz 
dystrybucji energii elektrycznej.

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań są 
wymierne i przedstawiaj ą się następuj ąco:
- umowa sprzedaży energii elektrycznej z najtańszym 

sprzedawcą,
- gwarancja stałych cen zakupu energii do końca 2014 r.,
- brak opłaty handlowej,
- optymalnie dobrane parametry dystrybucji energii 

elektrycznej.
Wynegocjowane ceny w wyniku postępowania 

przetargowego:
2013 rok
- oświetlenie uliczne - 233,40 zł/MWh, tj. o 104,10 zł/MWh 
mniej niż ceny dotychczasowe,

Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że 31 grudnia 2012 
roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o 
zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona następujące 
ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego:
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, 
obywateli UE, obywateli państw EFTA stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy 
nieprzekraczający 3 miesięcy;
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku 
meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się 
pełnomocnictwem w formie, o której mowa w art. 33 §2 
Kodeksu postępowania administracyjnego;
- wprowadzenie możliwości „automatycznego" 
wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub 
czasowego' trwającego ponad 3 miesiące podczas 
zameldowania w nowym miejscu pobytu;
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego 
z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli 
polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA stron EOG 
oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie 
obowiązku meldunkowego;

- pozostałe obiekty - 238,00 zł/MWh, tj. o 90,10 zł/MWh mniej 
niż ceny dotychczasowe.
2014 rok
- oświetlenie uliczne - 246,00 zł/MWh,
- pozostałe obiekty - 249,50 zł/MWh.

Koszt zakupu energii oraz usług dystrybucji przedstawia się 
następująco:
przed optymalizacja po optymalizacji
34% - zakup energii 40% - zakup energii
66% - koszt usługi dy strybucj i 60% - koszt usługi dy strybucj i

Gmina Rudniki zaoszczędzi w ciągu dwóch lat kwotę ok. 
245 tys. zł na zakupie i dystrybucji energii elektrycznej.

9 stycznia 2013 roku w Rudnikach odbyło się spotkanie z 
udziałem mediów oraz zainteresowanych gmin, 
podsumowujące wyniki przeprowadzenia postępowania 
przetargowego, podczas którego firma „Newpower” 
zaprezentowała korzyści wynikające z utworzenia Grupy 
Zakupowej.

Z działań tych wynika, że wspólne przedsięwzięcie 
przyniosło wymierne korzyści.

Gminy podjęły decyzję, że po roku realizacji obecnie 
zawartych umów z zakładem energetycznym ponownie 
rozpatrzą możliwość wspólnego negocjowania cen na kolejne 
dwa lata 2015-2016.

I. Napieraj

Zmiany w ewidencji 
ludności

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu 
obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, 
obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego 
dokumentu osobistego
- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych 
podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy;
- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i 
turystów;
- likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, 
administratorów domów oraz zakładów pracy do 
weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez 
mieszkańców lub pracowników.
Ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. 
Zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 
1 stycznia 2016 r.

M. Dorczyńska

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 

które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 

da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość A x '

Wielkanocne życzenia dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Rudniki składają: 

Jolanta i Bogdan Surowiakowie 

Apteka „Pod Świerkami”



projekty UE realizowane w gminie
* * *★ ★

★ ★
★ ★
* * *

Europejski Funousz Rony na rzecz 
Rozwgu Obszarów Wąskich

Program
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich

na lata 2007-2013

Przebudowa budynku OSP 
na Sołeckie Centrum Integracji 

w Mirowszczyźnie
W związku z zakończeniem procedury przetargowej 

i podpisaniem umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. 
„Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji 
w Mirowszczyźnie”, w dniu 28 listopada 2012 roku przekazaliśmy 
teren budowy spółce cywilnej „Modem Bud” ze Starokrzepic.

Do tej pory firma wykonała m.in. prace rozbiórkowe, 
murowe, nową instalację elektryczną 
i kanalizacyjną. Do wykonania pozostała jeszcze 
wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka 
okienna, drzwiowa, wentylacja mechaniczna oraz 
gipsowanie wraz z malowaniem.

Zgodnie z umową zadanie zakończy się do 
30.07.2013 roku.

Koszt inwestycji: 1150 000 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł
Środki własne: 650 000 zł

A. Wiktor

aktualności
ŁOS 2013

Komitet Organizacyjny - członkowie klubów SP7KED i 
SP9KDA z satysfakcją informują, że kolejna siódma edycja 
Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2013 
odbędzie się w dniach 23-26 maja b.r. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy wszystkich krótkofalowców i sympatyków oraz 
ich rodziny. Jak co roku dokładamy wszelkich starań, aby to 
nasze coroczne święto uświetnić ciekawymi pokazami, 
wykładami na interesujące nas tematy i wystawami sprzętu 
łączności. Od kilku tygodni pracujemy nad pozyskaniem 
sponsorów, wykładowców i wystawców, a zgłoszenia od nich 
przyjmuje Kazik SP7SZN. Jesteśmy otwarci na współpracę z 
kolegami chcącymi zareklamować w czasie spotkania swoje 
firmy, pokazać ciekawy sprzęt czy wygłosić prelekcję. 
Dysponujemy w tym zakresie sporymi możliwościami, o czym 
mogli się przekonać uczestnicy poprzednich imprez.

Jak co roku, nie przewidujemy wcześniejszych zgłoszeń 
ani opłat od uczestników spotkania, a wszyscy nasi goście 

zostaną zaproszeni na tradycyjny bigos, zapewniony przez 
współorganizatora - Polski Związek Krótkofalowców.

Nowością organizacyjną będzie wieczorna biesiada 
radioamatorów z zespołem muzycznym grającym do białego 
rana, a sprawdzona w zeszłym roku firma cateringowa 
zapowiada całe mnóstwo smacznych dań i różnych napojów. 
W tym roku mamy do dyspozycji dwa razy więcej miejsc do 
biwakowania i wielokrotnie więcej do parkowania, co bardzo 
ułatwi zakwaterowanie i pobyt. Na ok. miesiąc przed 
spotkaniem podamy też na stronie 
www.losnapograniczu.strefa.pl aktualne adresy hoteli, 
gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc noclegowych 
oraz program imprezy. Szczególną troską otoczymy kolegów 
niepełnosprawnych, którym zaproponujemy różne możliwości 
uczestnictwa oraz pomoc w przemieszczaniu się i noclegu.

Kontakt z organizatorami to: 
sp7szn@wp.pl tel. 602898407 

Do zobaczenia na granicy trzech okręgów, 
73. SP7KED/SP9KDA

Marek Czarnecki

http://www.losnapograniczu.strefa.pl
mailto:sp7szn@wp.pl


Służba strażaków wiąże się z dużym 
obciążeniem psychofizycznym. Zagrożenie 
zdrowia i życia, stała gotowość do wyjazdu na 
akcję, obecność dzieci wśród poszkodowanych i 
ofiar, to tylko część stresujących czynników, na 
które są narażeni. Dlatego należy dbać o ich 
kondycję psychofizyczną.

Z inicjatywy Komendanta Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Rudniki, druha Jana Stasiaka, 
w listopadzie ubiegłego roku w GOKSiR w Rudnikach 
odbyło się spotkanie poświęcone temu problemowi. 
Celem spotkania było przeprowadzenie przez 
psychologów Publicznej Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Oleśnie: panią Annę Mońkę-Kabatą i 
panią Monikę Wiechę szkolenia pt. „Psychologiczne 
umiejętności potrzebne w pracy strażaka”. W spotkaniu 
udział wzięło 60 strażaków z terenu gminy Rudniki.

Przedmiotem szkolenia były zagadnienia związane z 
odpowiednim podejściem ratowników do 
poszkodowanych podczas różnego rodzaju interwencji, 
gdyż jednym z działań przez nich prowadzonych jest 
przecież wsparcie psychiczne dla poszkodowanych. 
Dzięki spotkaniu strażacy mieli okazję pogłębić swoją 
wiedzę dotyczącą problemu i ciężaru radzenia sobie z 
traumatycznymi aspektami służby strażaka. Oni często, 
jako pierwsi będący na miejscu zdarzenia, mogą udzielić 
„pomocy psychologicznej” ofiarom wypadków. Pomoc 
ta, głównie wsparcie, oferowane przez służby ratownicze, 

odgrywa rolę pomocniczą wobec ich 
podstawowej roli zawodowej. Niemniej jednak 
dostarczając niezbędnych informacji oraz 
odpowiednio reagując, mogą przyczynić się do 
poprawy stanu psychicznego osób 
poszkodowanych. Jak wynikało z dyskusji, 
strażacy obserwują wiele różnorodnych 

zachowań ofiar wypadków na sytuację, w jakiej się 
znaleźli. Maksymalne przygotowanie informacyjne o 
możliwych reakcjach ze strony poszkodowanych oraz 
wiedza, co dzieje się z człowiekiem w przypadku takich 
nagłych wydarzeń, mogą pomóc ratownikom 
zminimalizować ich własny stres oraz ukierunkować ich 
działania.

Ważnym zagadnieniem dla poszkodowanych w 
wypadkach jest otrzymanie odpowiednich informacji 
dotyczących tego, że istnieją instytucje, w których mogą 
otrzymać fachową pomoc. Strażak już na miejscu 
zdarzenia może wskazać źródła wsparcia i nakłaniać do 
korzystania z nich bezpośrednio po wypadku. Jednąz nich 
jest właśnie Publiczna Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Oleśnie.

Spotkanie w Rudnikach to innowacyjna inicjatywa 
współpracy psychologów ze strażakami w naszym 
powiecie, a spore zainteresowanie uczestników 
wskazywać może na zasadność kontynuowania tego typu 
spotkań.

A.M-K. M.W.

wydarzenia
KOCHAM CIĘ BABCIU, KOCHAM CIĘ DZIADKU!

25 stycznia 2013 roku 
w Ośrodku Tradycji Wiejskiej 
i Strażackiej w Cieciułowie, 
zgodnie z miłą tradycją, odbyło 
się spotkanie zaproszonych 
seniorów - Babć i Dziadków. 
I chociaż na dworze był mróz, 
goście przybyli tłumnie, chcąc 
być w tym dniu ze swoimi 
wnukami.

Uczniowie klas I-III 
i przedszkolacy przygotowali

ciekawe niespodzianki dla babć i dziadków. Rozpoczęli swoje sceniczne popisy. Talenty wokalne, aktorskie i 
recytatorskie prezentowali przed publicznością po mistrzowsku. Tryskali pomysłowością i energią. Na scenie 
królowały różne barwne postacie bajkowe, pojawiły się fantastyczne i rytmiczne tańce, dzieci śpiewały wesołe 
piosenki. Nawet popularny program "Familiada" z drużyną dziadków z ulicy Piwnej uświetnił to wieczorne spotkanie. 
Wszystkie wnuki zgodnym chórem składały życzenia swoim babciom i dziadkom. Życzyły im zdrowia, cierpliwości, 
pogodnych dni bez trosk i zmartwień oraz wysokiej emerytury. Zgodnym chórem zaśpiewały także "Sto lat".

Dziadkom spotkanie bardzo się podobało. Zapewnili swoje wnuki, że za rok także z radością przybędą na tak 
miłe spotkanie. Na sali panował ciepły, świąteczny i rodzinny nastrój. Wszyscy częstowali się przepysznym ciastem, 
które na tę okazję upiekły mamy.

Nauczycielka Małgorzata Pinkos



wydarzenia

Dzień Kobiet w Cieciułowie
W sobotnie popołudnie 9 marca 2013 roku o godzinie 16.00 

w cieciułowskim Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na którym pojawiły 
się przedstawicielki płci pięknej z Cieciułowa, Starego i 
Nowego Bugaja, Stawek Cieciułowskich, Brzezin 
Cieciułowskich i Borku.

Salę wypełniło po brzegi 130 osób. Imprezę zorganizowali 
działacze Odnowy Wsi Cieciułów i Bugaj oraz strażacy OSP w 
Cieciułowie. Wszystkich zebranych powitała sołtys 
Cieciułowa, pani Małgorzata Małolepsza oraz sołtys Bugaja, 
pani Małgorzata Dybich. Dla wszystkich kobiet i 
zaproszonych gości uczniowie klas IV - VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie pod 
kierunkiem nauczycielek: Grażyny Kasprzyckiej, Jolanty 
Kubackiej, Agnieszki Włóki i Katarzyny Sykulskiej 
przygotowali bogaty występ artystyczny o charakterze 
kabaretowym pt. „Adam i Ewa”. Rajską scenerię wyczarowała 

I pani Maria Bejm. Na scenie pojawiły się różne postaci i 
* zabawne dialogi.

Dużą atrakcją występu były piosenki „Być kobietą”, 
„Małgośka "czy „Za każdy uśmiech twój” w wykonaniu 
Wiktorii Surowej i Pauliny Rosak. Nie zabrakło też Michała 
Wiśniewskiego, w którego wcielił się Piotr Kubacki w 
piosence „A wszystko to, bo ciebie kocham..." Uwieńczeniem 
występu był taniec do słów popularnego w tym sezonie hitu

„Ona tańczy dla mnie” w wykonaniu uczniów klas IV i V. 
Oczywiście nie obyło się bez życzeń oraz smakołyków, bo „Raz 
do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny sen. Wszystkie 
kobiety, panie i matki w dniu tym dostająpachnące kwiatki.” A 
tym razem miła niespodzianka, wszystkie panie otrzymały od 
naszych uczniów pachnące jabłka prosto.. .z raju.

Na zakończenie występu wszyscy wspólnie zaśpiewali 
„Sto lat”. W drugiej części spotkania na scenie pojawił się 
zespół „Metrum”, którego wokalistką jest absolwentka naszej 
szkoły, Paulina Blach. Biesiada w świątecznej atmosferze przy 
pięknie zastawionych stołach trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Opracowały: Jolanta Kubacka, Grażyna Kasprzycka

oświata
„Książki dla klasy I”

Pasowanie 
na czytelników

Dnia 20 lutego 2013 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dalachowie odbyło się pasowanie na 
czytelników uczniów klasy pierwszej.

Klasa pierwsza Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Dalachowie uczestniczyła w interaktywnym przedstawieniu,

które przygotowali uczniowie klasy V b pod kierunkiem 
nauczycielki Doroty Młynarczyk. Podczas przedstawienia 
młodsi uczniowie odgadywali zagadki związane z postaciami z 
bajek, które prezentowali ich starsi koledzy. Pierwszaki 
zapoznały się także z prośbami książek. Na zakończenie 
uroczystości najmłodsi czytelnicy otrzymali dyplomy 
czytelnika, zakładki do książek oraz słodkości od swych 
starszych kolegów.

Na koniec wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdj ęcia.



SPOTKANIE Z BABCIAMI I DZIADKAMI
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach 

babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
Dnia 25.01.2013 r. w PSP im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość z 

okazji ich święta. Zaproszeni seniorzy licznie przybyli, aby podziwiać 
występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek 
oraz ciekawy program artystyczny. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klas 
II i III, wykonując kolędy i wprowadzając wszystkich w odświętny nastrój. 
Milusińscy z oddziału przedszkolnego zaprezentowali piosenki i wiersze 
oraz niezwykłe talenty taneczne.

Uczniowie klasy III przybliżyli postać babci w inscenizacji p.t: " Jak 
dziadek piekł babkę”, a pierwszoklasiści zaprezentowali się w zimowym 
przedstawieniu. Wspaniałymi aktorami okazali się uczniowie z kl. II, którzy 
zaprezentowali inscenizację ruchową do piosenki „Idą myszy”.

Okazało się, że wnuczęta to nie tylko dobrzy uczniowie, ale wspaniali 
artyści. Na twarzach dziadków malowały się wzruszenie i radość.

Na koniec uroczystości babcie i dziadkowie zostali obdarowani laurkami i 
prezencikami wykonanymi przez wnuczęta oraz słodkim poczęstunkiem.

Dziękuj emy 
wszystkim babciom i 
dziadkom za liczy 
udział w uroczystości. 
Gorące słowa 
podziękowania należą 
się również rodzicom, 
którzy nie tylko 
dowieźli honorowych 
gości na uroczystość, 
ale okazali dużą pomoc 
w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu

Najlepiej wyrażą to słowa piosenki:

Jak to dawniej było, każdy z was pamięta 
Bo cząstka historii h> rodzinie zamknięta. 

Babcia ciasto piecze, wesoło zagada, 
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada. 

A kochany dziadek w bujanym fotelu 
Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu. 
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba: 

Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da. 
Dziś wam dziękujemy, nasi przyjaciele, Tobie 

Babciu, Dziadku pomyślności wiele.
imprezy.

Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności

Polish-American 
Freedom Foundation

NTD A

Projekt Rudnicka Filmówka
W Gimnazjum Publicznym im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach nadal 

trwają działania w ramach projektu pt. Rudnicka Filmówka, 
finansowanego w ramach Programu English Teaching autorstwa Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest 
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”.

Celem Programu English Teaching jest wspieranie działań na rzecz 
promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości 
wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i 
wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka 
angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

Aktualnie nasi uczniowie piszą scenariusze, przeprowadzają 
wywiady w języku angielskim z pracownikami szkoły, uczniami i 
rodzicami na temat naszego gimnazjum. W wyniku ich pracy powstaną 
filmy prezentujące naszą szkołę, które zaprezentujemy wszystkim uczniom i społeczności lokalnej 
podczas Festiwalu Piosenki Angielskiej podsumowującego nasze działania. Filmy zrealizowane 
przez uczniów będziemy również oglądać w trakcie nocy filmowej, którą zaplanowaliśmy na maj. W 
tym wydarzeniu weźmie udział grupa około 15 uczniów najbardziej zaangażowanych w działania projektowe. Podczas nocy 
filmowej uczestnicy będą mogli zapoznać się z kultowymi filmami brytyjskimi i amerykańskimi (oglądanymi w oryginale) i 
podyskutować o nich.

Na czerwiec zaplanowaliśmy wycieczkę do Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie i udział w programie 
Meet America Poznaj Amerykę. Meet America to program, w ramach którego organizowane są spotkania z amerykańskimi 
dyplomatami i ekspertami, gdzie można wysłuchać ich prezentacji na tematy związane z USA, a także zadać pytania na 
interesujące nas tematy. Pozwoli to poszerzyć wiedzę naszych uczniów na temat Stanów Zjednoczonych, a także zachęci do 
podejmowania kolejnych działań w przyszłości.

Małgorzata Rzepka



GMINNY
TURNIEJ SZACHOWY

W niedzielę, 17 lutego br. w Domu Kultury w Rudnikach 
odbył się Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy 
Rudniki. W zmaganiach szachowych udział wzięło 22 
zawodników.

Laureatami tegorocznej edycji turnieju w kategorii „Open” 
zostali:
I miejsce-Jarosław Marchewka
II miejsce - Jakub Marchewka
III miejsce - Kamil Wróbel
W kategorii „Juniorów”:
I miejsce-FranciszekŻuchowski
II miejsce-Krzysztof Wcisło
III miejsce - Dominik Kłak

W niedzielne popołudnie święta Trzech Króli w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Rudnikach, wypełnionej przez 
widzów do granic możliwości, przez kilka godzin 
rozbrzmiewały piękne polskie kolędy i pastorałki. Na scenie 
zaprezentowało się ponad 100 wykonawców, zarówno zespoły, 
jak i soliści, w wieku od „przedszkola do seniora”. Pomimo 
zimy za oknem atmosfera na sali była bardzo ciepła.

Przegląd rozpoczął udany występ chóru działającego od 
niespełna dwóch miesięcy przy Domu Kultury w Rudnikach, 
pod kierownictwem Krzysztofa Odoja. Z kolei bardzo liczna 
grupa rudnickich przedszkolaków zaprezentowała na scenie 
radosne, spontaniczne wykonanie kolęd i piosenek 
świątecznych. Oklaskom nie było końca. W pierwszej części

W kategorii „Szkoły Podstawowe”:
I miejsce - Wojciech Droś
II miejsce - Kamil Królikowski
III miejsce-Kacper Napieraj

W kategorii dziewcząt nagrodę otrzymała Ania 
Augustyniak, najmłodszym zawodnikiem okazał się Kacper 
Napieraj, a najstarszym zawodnikiem Gerard Kisiel. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy - Andrzeja Pyziaka 
okazałe puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach 
przy współpracy z instruktorem sekcji szachowej Jarosławem 
Marchewką.

Wszystkim szachistom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

M. Lukas

Kolędy łączą pokolenia 
przeglądu wystąpiły również: Ola Materak i Agata Kościelna 
z PSP w Dalachowie filia Rudniki, Amelia Pawelczyk, Julia 
Jurczyk, Katarzyna Wilk, Monika Blach i grupa wokalna 
klas I-III z PSP w Dalachowie, Marcelina Żyta z PSP w 
Żytniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w Żytniowie.

W drugiej części imprezy zespół „Wielokropek” z 
Wołczyna w składzie: Aleksandra Ryszka, Emilia Artymicz, 
Dagmara Jewtuch i Kinga Konefał, zauroczył publiczność 
świetnym, profesjonalnym wykonaniem kolęd. Pięknie 
śpiewały również solistki: Paulina Grajek z Gimnazjum 
Publicznego w Pątnowie, Martyna Habza ze Szkoły 

Podstawowej w Skomlinie, Ewa Bogatko z Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach oraz Paweł Ryng, Weronika 
Dzierżak i Wioletta Augustyniak ze Szkoły Podstawowej 
w Jaworznie. Gromkimi oklaskami publiczność nagrodziła 
prezentacje w wykonaniu zespołu folklorystycznego z 
Popowic oraz chóru z Byczyny. Przegląd tradycyjnie już 
zakończył występ zespołu „Rudniczanie”.

Wszyscy wykonawcy uhonorowani zostali 
pamiątkowymi statuetkami i dyplomami, które wręczyli: 
Andrzej Pyziak - Wójt Gminy, ksiądz Krzysztof 
Błaszkiewicz patronujący przedsięwzięciu od 12 lat oraz 
Janina Pawlaczyk - dyrektor Domu Kultury.

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

M. Lukas



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Po raz 21. wspaniale zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Sztab gminny mieścił się w Domu 
Kultury w Rudnikach. Obowiązki szefa sztabu sprawowała 
Janina Pawlaczyk. W szkołach podstawowych oraz w 
gimnazjum w Rudnikach odbyły się imprezy, podczas których 
licytowano gadżety WOŚP i inne przygotowane przez GOKSiR 
oraz szkoły i uczniów.

40 wolontariuszy kwestowało na rzecz chorych dzieci i 
seniorów. Ogółem ze wszystkich imprez oraz zbiórki ulicznej 
zebrano kwotę 14.433,63 zł oraz 10,62 euro. 
Kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy z naszego sztabu 
tradycyjnie już świętowała finał w TVP 2 w Warszawie. 
Transparent z napisem RUDNIKI oglądały miliony 
telewidzów. Wolontariusze skosztowali orkiestrowego tortu i 
świetnie się bawili w kolorowym, radosnym tłumie. Za 
ofiarowane pieniądze, za wszelką pomoc w organizacji finału 
dziękujemy wolontariuszom, członkom sztabu, nauczycielom 
szkół uczestniczących w akcji oraz ludziom dobrej woli, którzy 
w tym roku okazali wyjątkową hojność.

To z nas wszystkich składa się ta niesamowita orkiestra. W 
tym roku zbierano środki pieniężne „dla ratowania życia dzieci i 
godnej opieki medycznej seniorów”. Za zebrane w trakcie 
finału pieniądze zostanie zakupiony sprzęt do szpitali, z którego 
skorzystają dzieci i osoby starsze. Jeszcze raz ogromne dzięki 
zaXXIfinałWOŚP-SIEMA!

Oto link do filmu z TVP2, gdzie WOŚP Rudniki ma 
wejście w 2 godzinie 4 minucie 
http://www.youtube.com/watch?v=sEaoqDYX7Eo

M. Lukas

Zbiorcze zestawienie wpłat Finału WOŚP - Rudniki 
w dn. 13.01.2013r.

SZKOŁA KWOTA
ŻYTNIÓW 1785,95
CIECIUŁÓW 1232,68
DALACHÓW 2449,97
JAWORZNO 1532,62
GIMNAZJUM RUDNIKI 6112,12
GOKSiR 1320,29
RAZEM 14.433,63

oraz 10,62 euro.

GMINNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO

W Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy udział wzięło 61 zawodników. 
Tegoroczna edycja odbyła się 17 marca, w szkole w Dalachowie.

Najlepsi uhonorowani zostali pucharami i pamiątkowymi 
dyplomami, które wręczyli patronujący imprezie przewodniczący 
Rady Gminy Edward Gładysz, dyrektor GOKSiR - Janina 
Pawlaczyk oraz Roman Pikosz sędzia techniczny zawodów.

Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy współpracy z 
UKS w Dalachowie.

L.M.

Zwycięzcy w poszczególnych regulaminowych kategoriach to:

Dziewczęta klasy I-III:
I miejsce - Kinga Plewa - Dalachów
II - Sonia Plewa - Dalachów.

Chłopcy klasy I-III:
I miejsce - Wiktor Kubacki 
Żytniów,
II - Kacper Pawlaczyk - Żytniów.

Młodzicy:
I miejsce - Oskar Ryng - Julianpol,
II - Tomasz Badera - Borek,
III - Daniel Kucharski - Jaworzno.

Dziewczęta klasy IV-VI:
I miejsce - Aleksandra Zając - Odcinek,
II - Natalia Sowa - Odcinek, 
III- Martyna Matyska - Dalachów.

Chłopcy klasy IV-VI:
I miejsce - Bartłomiej Stasiak ■ 
Rudniki,
II - Mateusz Zając - Odcinek,
III - Łukasz Plewa.

Gimnazjum chłopcy:
I miejsce - Patryk Sobieraj - Rudniki,
II - Piotr Wolny - Dalachów,
III - Mateusz Mencfel - Dalachów.

Kobiety „OPEN”
I miejsce - Karolina Zając - Rudniki,
II - Agnieszka Pinkosz,
III - Katarzyna Wiatr.

Mężczyźni do 39 lat
I miejsce - Karol Włoch - Dalachów,
II - Bartosz Włoch - Dalachów,
III - Patryk Ryng - Julianpol.

Mężczyźni powyżej 40 lat
Jan Panek - Jaworzno,
II - Mirosław Bednarek - Dalachów,
III - Krzysztof Szyszka - Dalachów.

http://www.youtube.com/watch?v=sEaoqDYX7Eo


Babciu, Dziadku KOCHAMY WAS!
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto, które daje 

okazję do wzmocnienia więzów rodzinnych i pokoleniowych 
oraz do okazania wdzięczności i szacunku ludziom starszym. 
Szczególnie cenne są uroczystości pozwalające przeżywać 
chwile radości w gronie bliskich. Taką właśnie okazją do

Przez trzy kolejne dni 12, 13 i 14 marca w Domu Kultury 
w Rudnikach dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola i 
szkoły z terenu gminy rywalizowały o miano najlepszego 
recytatora. Udział w konkursie wzięło ponad 50 osób.

Komisja oceniająca w składzie: Bogdana Krzak, Anna 
Winiarska, Joanna Bryś, Małgorzata Lukas i Lidia Madeła, 
nie miała łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy przygotowani 
byli doskonale. Biorąc pod uwagę zarówno walory estetyczne 
języka, a mianowicie dykcję, rytm i intonację , jak i właściwy 
dobór repertuaru, nagrodzono w poszczególnych kategoriach 
wiekowych wymienione poniżej osoby.

Klasy I-III
I miejsce - Ewelina Kostek - PSP Cieciułów

dwa równorzędne II miejsca - Igor Augustyniak z PSP w 
Dalachowie filia Rudniki oraz Laura Materak z PSP w 
Żytniowie,
Wyróżnienia: Julia Jachymska - Jaworzno, Wiktoria Preś - 
Dalachów, Kinga Kubacka - Dalachów, Weronika Pawelec - 
Dalachów iVanessaWilk-Cieciułów.

Klasy IV-VI
I miejsce - Dominika Mirowska - Jaworzno

dwa równorzędne drugie miej sca: Jakub Jachymski z Jaworzna 
i Magdalena Kubacka z Dalachowa, III miejsce - Wiktoria 
Surowa z Cieciułowa oraz wyróżnienia: Julia Ramus z 

okazania swych uczuć było spotkanie z okazji Dnia Babci i 
Dziadka zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i 
przedszkole w Rudnikach.

Bardzo licznie zgromadzonych seniorów powitała 
dyrektor Janina Pawlaczyk, która złożyła serdeczne życzenia z 
okazji ich święta. Dzieci z sekcji plastycznej działającej w 
Domu Kultury obdarowały swoje babcie i dziadków ślicznymi, 
wykonanymi własnoręcznie laurkami. Spotkanie rozpoczęło 
się inscenizacją „Jasia i Małgosi” w wykonaniu rudnickich 
przedszkolaków. Po zaprezentowaniu przestawienia maluchy i 
starszaki długo bawiły zebranych, śpiewając, tańcząc i 
recytując wierszyki. Po nich zaprezentowały się 2 grupy 
taneczne z Domu Kultury w Rudnikach, przygotowane przez 
instruktora tańca. Część artystyczną zakończył występ zespołu 
folklorystycznego z Popowic, który wystąpił ze świetnym 
zabawnym programem muzyczno-kabaretowym. Wzruszenie 
oraz radość gości były ogromne. Gorącymi brawami 
podziękowali wykonawcom za przygotowany dla nich 
program.

M. Lukas

GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI

Żytniowa, Weronika Dzierżak z Jaworzna i Julia Sikora z 
Dalachowa.

Gimnazjum:
I miejsce - Marcelina Koterba, II miejsce - Aleksandra 
Ptaszyńska, dwa równorzędne III miejsca - Agata Adamska i 
Roksana Lewandowska, wyróżnienie - Julia Słowik.

Przedszkola:
W kategorii przedszkolaków o miano najlepszego konkurowało 
15 dzieci.
Dwa równorzędne I miejsca zajęły pięciolatki, za świetną 
recytację i doskonałą interpretację prezentowanych wierszy - 
Marlenka Gacekz Jaworzna i Alicja Cieśla z Cieciułowa.
II miejsce zdobyła Iga Staniszewska z przedszkola w 
Rudnikach, natomiast trzy równorzędne trzecie nagrody 
otrzymały Marta Gamcarek z Dalachowa oraz Daria Kałwak i 
Wiktoria Gorzelak z przedszkola w Rudnikach.

Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, pozostali 
uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami. 
Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach.

M. Lukas



GOKSiR zaprasza
4 kwietnia - spotkanie z Podróżnikiem Romanem 
Pankiewiczem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach;
11 kwietnia - warsztaty drukarskie dla dzieci w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rudnikach;
12-13 kwietnia - II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w 
Rudnikach
ZAPRASZAMY OSOBY UZDOLNIONE MUZYCZNIE 
powyżej 16 roku życia, zainteresowane rozwojem swoich 
umiejętności gry na instrumentach klawiszowych i dętych oraz 
poszerzeniem swoich horyzontów w zakresie muzyki jazzowej 
i improwizacji do udziału w II Muzycznych Warsztatach 
Jazzowych organizowanych przez GOKSiR w Rudnikach w 
dniach 12-13 kwietnia 2013 r. W warsztatach uczestniczyć 
mogąmuzycy z gmin objętych strategią działania LGD „Górna 
Prosną”. Maksymalna liczba uczestników - 20 osób. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Szczegóły w Regulaminie (dostępny na 
stronie gminywww.rudniki.pl).

ZAPRASZAMY również FANÓW MUZYKI 
JAZZOWEJ na podsumowanie warsztatów i SOBOTNIE 
KONCERTY.

Gwarantujemy wspaniałą muzykę w profesjonalnym 
wykonaniu i niepowtarzalny klimat imprezy.

WSTĘP BEZPŁATNY!
Wejściówki do nabycia w GOKSiR w Rudnikach 

zgodnie z informacją na plakacie.
16 kwietnia - spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Olejnikiem, 
prelekcja wraz z prezentacją najnowszej książki pt. „Powstanie 
Styczniowe na ziemi wieluńskiej”.
24 kwietnia - Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla 
przedszkolaków (środa, godz. 10.00). Występy małych artystów 
może zobaczyć każdy, kto dysponuje wolnym czasem.

WSTĘP WOLNY ! Serdecznie zapraszamy!

3 maja - Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej;
8 maja - teatrzyk dla przedszkolaków w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rudnikach;
12 maja - XII Integracyjny Rowerowy Raj d Przyjaźni (trasa na 
terenie gminy Rudniki);
26 maja - XIX Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”.

Szczegółowy roczny kalendarz imprez dostępny na stronie
Gminy Rudniki www.rudniki.pl

Antoni Korzekwa Wolontariuszem Roku
5 grudnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

odbyła się II Regionalna Gala Wolontariatu, zorganizowana przez Opolskie 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W konkursie „Barwy wolontariatu” jednym z laureatów został Pan Antoni 
Korzekwa mieszkaniec naszej gminy.

Antoni Korzekwa w lutym 2009 roku przeszedł zabieg laryngektomii w 
Wojewódzkim,Centrum Medycznym w Opolu. Po operacji Antoni dostał wsparcie 
od wielu osób wolontariuszy, którym wcześniej także usunięto krtań. Ich 
doświadczenie i rady bardzo pomogły uwierzyć w to, że można żyć i mówić mimo 
braku krtani. Po przebytej chorobie zaczął ćwiczyć z logopedą i postanowił wtedy 
również pomagać innym w podobnej sytuacji.
W chwili obecnej regularnie jeździ do Opola nie na badania, lecz po to, by 
rozmawiać z pacjentami, z laryngektomowanymi o tym, że można pokonać raka i
od nowa nauczyć się mówić. Pomaga ludziom, znajdującym się w sytuacji, w Fot. A. Kozłowska „Kulisy Powiatu”
której on wcześnie był - jest swego rodzaju psychologiem. Choroba, z którą się zmierzył, bardzo go zmieniła. Choć żyje z poważną 
dysfunkcją, jest teraz szczęśliwy. Dopiero teraz chce mu się żyć...

Panu Antoniemu serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia. Tekst: Joanna Bryś

Klub Seniora w Rudnikach skupia pokaźne grono 
członków i sympatyków. Zabawy i spotkania cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. Na tegoroczny bal karnawałowy 
przybyło ponad 130 osób, które bawiły się znakomicie do 
późnych godzin nocnych. „Nic lepiej nie wpływa na 
samopoczucie, jak dobra zabawa w doborowym towarzystwie” 
- podsumowali uczestnicy imprezy.

Bal Seniorów
Seniorki skupione w Klubie spędzają wolny czas bardzo 

aktywnie. Jeżdżą na wycieczki rowerowe, maszerują z kijkami, 
w każdy czwartek ćwiczą w sali Domu Kultury pod kierunkiem 
Marii Nowak. Takie działania sprawiają, że czują się młodsze 
isązdrowsze. M. Lukas

gminywww.rudniki.pl
http://www.rudniki.pl


Jak wiosenna łąka...
...czyli świeży, kolorowy i pachnący. Tak właśnie 

prezentował się ogromny stół, nakryty do wielkanocnej 
biesiady przez przedstawicieli 14 sołectw z gminy Rudniki. 
Widać z tego, że impreza organizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem, i to nie tylko gospodyń. W tegorocznej 
edycji, która odbyła się 20 marca o godz. 10.00, wzięli również 
udział „kulinarnie zakręceni” panowie. Stoły, jak co roku, 
uginały się od mnogości smakołyków, 
z jajkami, szynką, białą kiełbasą i 
świątecznym pieczywem w rolach 
głównych. Podporządkowane 
wspólnej wielkanocnej tradycji, 
zawierały wiele podobnych 
elementów, ale też różniły się 
technologią przyrządzenia potraw, 
sposobem ich podania i łączenia, 
dekoracjami. Pani dyrektor Janina 
Pawlaczyk powołała jak zwykle 
zespół oceniający zawartość sołeckich 
stołów. W jego skład weszli tym 
razem: p. Halina Kanicka - doradca 
OODR w Łosiowie (przewodnicząca), 
wójt Andrzej Pyziak, skarbnik Jan 
Polak, radna Bogusława Kaczmarek 
oraz instruktor GOKSiR Małgorzata 
Lukas. Podczas gdy panie 
koncentrowały się na bodźcach 
wzrokowych, węchowych i smakowych, panowie szukali 
elementów wyróżniających dany stół od pozostałych. 
Szczególnie dociekliwy w tym względzie okazał się wójt 
Andrzej Pyziak, który sporządził nawet specjalną listę 
kulinarnych ciekawostek. I tak, na stole sołectwa Łazy 
zaintrygowało go ciasto shrek i nalewka malinowa. U 
mieszkanek Faustianki skosztował gotowanego sernika. 
Przedstawicielki Bobrowy dokładnie przepytał o rodzaje 
nadzienia w jajkach faszerowanych i zachwycił się 
kajmakowym mazurkiem. Chwiły pochwalił za tradycyjny 
żurek z białą kiełbasą i swojski chleb oraz zainteresował się 
trójwarstwowym mazurkiem jabłkowym. Pieczoną szynką i 
sernikiem tiramisu został uraczony przez mieszkanki Młynów. 
Panie z Bugaja kusiły kulebiakiem i bimbrem z brzoskwiniami, 
a rudniczanki pasztetem i paschą. Gospodynie z Cieciułowa 
jako jedyne miały na swym stole świąteczny bigos oraz jajka

Dzień Kobiet
W niedzielę 10 marca na sali widowiskowej 

Domu Kultury w Rudnikach spotkały się kobiety 
całej gminy. Z okazji ich święta piękny program 
artystyczny zaprezentowały dzieci ze szkoły 
podstawowej w Żytniowie, przygotowane przez 
Katarzynę Niedrygoś, Urszulę Gmyrek i 
Aleksandrę Kaczmarek. Oprawę muzyczną 
zapewnił Bogdan Szyszka.

Z kolei na scenie pojawiły się artystki scen 
krakowskich Magdalena Majewska, Justyna 
Kunysz i Magdalena Niziołek - z koncertem 
„Radość najpiękniejszych lat . Przez ponad godzinę bardzo licznie zgromadzone panie delektowały się niezapomnianymi 
piosenkami Anny Jantar. Impreza zakończyła się sympatycznym spotkaniem przy kawie 
i nie tylko słodkim poczęstunku. yj i uvas

nadziewane mięsem, a u przedstawicieli sołectwa Mostki 
można było wypić kieliszeczek nalewki aroniowej lub 
bananowej. Z gorących dań stojących na stole sołectwa 
Odcinek zaintrygowała wójta zupa serowo-chrzanowa, a z 
deserów słodkie jajeczka owsiano-sezamowe z miodem. 
Żytniów postawił na znane produkty, czyli na ser żółty i 
paszteciki, nagrodzone w konkursach kulinarnych, ale 
zaskoczył też obecnością na swym stole półmiska z ćwikłą. 
Nadziewane pomidory, sałatka śledziowa i dekoracja z owsa to 
elementy wyróżniające stół z Julianpola, natomiast 

gospodynie z Jaworzna zwróciły na siebie 
uwagę nalewką wiśniową oraz tradycyjną 
palmą i krzyżykami do poświęcania pól.

Tegoroczne wielkanocne spotkanie różniło 
się nieco od wcześniejszych. Przede 
wszystkim, dziedziną do niedawna 
zarezerwowaną dla kobiet od jakiegoś czasu 
zaczęli interesować się mężczyźni. Spośród 
wspomnianych już „kulinarnie zakręconych” 
duże zainteresowanie wzbudzili szczególnie 
dwaj. Pan Jerzy Wilk z Młynów potraktował 
uczestnictwo w biesiadzie jako okazję do 
promowania wyśmienitych pasztetów 
wieprzowych własnej produkcji. Z kolei 
Poulis Dymitrios, Grek zamieszkały w 
Jelonkach, przybył tu wraz z żoną, by suto 
zastawiony stół swojego sołectwa urozmaicić 
typowo greckimi specjałami o egzotycznie 
brzmiących nazwach: uzo (alkoholowy napój 
anyżowy), pastycjo (rodzaj zapiekanki z 

makaronu i mięsa) oraz kuluria (ciasteczka, w których skład 
wchodzi sok i skórka pomarańczy).

Kolejną nowością było uczestnictwo w biesiadzie 
młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. 
Dziewczęta pod kierunkiem nauczycielki p. Marii Bejm 
zaprezentowały przepiękne nakrycie wielkanocnego stołu, z 
własnoręcznie wykonanymi dekoracjami.

Doceniając zaangażowanie wszystkich uczestników 
spotkania, panie Halina Kanicka i Janina Pawlaczyk oraz wójt 
Andrzej Pyziak zachęcali ich do udziału w różnorodnych 
konkursach i do wyjścia ze swymi produktami poza obszar 
gminy czy powiatu. Być może wielkanocny stół stanie się dla 
kogoś bodźcem do szukania nowego sposobu na życie?

Bogusława Kaczmarek



sport

Wiosenny start 
LZS 

Rudniki
W niedzielę 24 lutego 2013 r. 

w hali w Gorzowie Śląskim 
rozegrane zostały mistrzostwa 
powiatu oleskiego LZS w halowej 
piłce nożnej. Rudniczanie 
ostatecznie rozgrywki zakończyli w 
finale grając z CeramikąKozłowice. 
Ten mecz zakończył się serią 
rzutów karnych, po których zespół z 
Rudnik został Halowym Mistrzem 
Powiatu Oleskiego LZS-ów. 
Wyróżniony podczas turnieju został 
Mateusz Jurczyk, który został 
uznany za najlepszego bramkarza. 
Oto zawodnicy, którzy wystąpili w 
turnieju: Mateusz Jurczyk, 
Przemysław Pawelec, Mateusz 
Pawelec, Karol Macherzyński, 
Wojciech Popczyk, Tomasz Kubat, 
Dawid Kasprzyczak i Marcel 
Kierzek.

Serdecznie gratulujemy 
„Młodym Wilkom Grzegorza 
Kowalczyka” i czekamy na sukcesy 
w rozpoczynającej się rundzie 
wiosennej, którego terminarz 
rozgrywek przedstawiamy poniżej.

Tabela rozgrywek: Klasa Okręgowa gr. I
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zw Rem Po Bramki
1 KS KRASIEJÓW 15 39 13 0 2 51:18
2 BTP STAL BRZEG 15 33 10 3 2 48:22
3 NKS START II NAMYSŁÓW 15 29 9 2 4 33:22
4 KS START DOBRODZIEŃ 15 27 8 3 4 25:18
5 LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY 15 26 8 2 5 26:28
6 LKS UNIA MURÓW 15 24 7 3 5 22:23
7 LZS NAPRZÓD JEMIELNICA 15 23 7 2 6 40:37
8 LZS WIDAWA LUBSKA 15 23 7 2 6 34:34
9 LZS SKALNIK -TARNOVIA TARNÓW OP 15 19 6 1 8 35:50
10 LZS RUDNIKI 15 17 5 2 8 26:34
11 LZS RYBNA 15 17 5 2 8 30:29
12 KS UNIA KOLONOWSKIE 15 16 5 1 9 31:45
13 LZS MECHNICE 15 16 5 1 9 41:44
14 LKS ŹRÓDŁO KROŚNICA 15 16 4 4 7 31:29
15 LZS PROŚLICE 15 13 4 1 10 32:54
16 LZS PIOMAR PRZYWORY OPOLSKIE 15 7 2 1 12 21:39

Tabela rozgrywek: II liga juniorów gr. 1
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zw Rem Po Bramki
1 ZKS MOTOR PRASZKA 13 37 12 1 0 47:15
2 SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI 13 26 8 2 3 43:30
3 LZS RUDNIKI 13 25 8 1 4 41:25
4 KS SZCZEDRZYK 13 24 8 0 5 41:20
5 KS START DOBRODZIEŃ 13 24 7 3 3 42:23
6 LZS WICHRÓW 13 23 6 5 2 22:19
7 LZS ROŻNÓW 13 20 6 2 5 54:22
8 LKS SOKÓŁ BIERDZANY 13 18 5 3 5 39:38
9 LKS HETMAN BYCZYNA 13 16 4 4 5 45:28
10 LMKS PIAST GORZÓW ŚLĄSKI 13 13 4 1 8 20:47
11 LZS KUP 13 12 4 0 9 24:46
12 LKS POPIELÓW 13 10 3 1 9 22:52
13 MKS WOŁCZYN 13 10 3 1 9 18:59
14 LZS STARE BUDKO WICE 13 3 1 0 12 14:48

Terminarz rozgrywek Seniorów:
23-03-2013 - 15:00 STAL BRZEG - LZS RUDNIKI
30-03-2013 - 13:00 LZS RUDNIKI LZS PROŚLICE 
06-04-2013 - 15:00 LZS PRZYWORY - LZS RUDNIKI 
13-04-2013 - 16:00 LZS RUDNIKI ŹRÓDŁO KROŚNICA 
20-04-2013 - 16:00 UNIA KOLONOWSKIE - LZS RUDNIKI 
27-04-2013 - 16:00 LZS RUDNIKI START II NAMYSŁÓW 
01-05-2013 - 17:00 WIDAWA LUBSKA - LZS RUDNIKI 
04-05-2013 - 17:00 LZS RUDNIKI NAPRZÓD JEMIELNICA 
11-05-2013 - 17:00 UNIA MURÓW - LZS RUDNIKI 
18-05-2013 - 17:00 LZS RUDNIKI LZS MECHNICE 
25-05-2013 - 17:00 LKS RYBNA - LZS RUDNIKI 
01-06-2013 - 17:00 LZS RUDNIKI KS KRASIEJÓW 
08-06-2013 - 17:00 START DOBRODZIEŃ - LZS RUDNIKI 
15-06-2013 - 17:00 SKALNIK TARNÓW - LZS RUDNIKI 
22-06-2013 - 17:00 LZS RUDNIKI LZS KOTÓRZ

Terminarz rozgrywek Juniorów:
02-04-2013 16:00 PIAST GORZÓW LZS RUDNIKI 
07-04-2013 11:00 LZS RUDNIKI TOR DOBRZEŃ
14-04-2013 11:00 LZS POPIELÓW - LZS RUDNIKI
21 -04-2013 11:00 MOTOR PRASZKA - LZS RUDNIKI 
28-04-2013 11:00 LZS RUDNIKI START DOBRODZIEŃ 
05-05-2013 11:00 SOKÓŁ BIERDZANY - LZS RUDNIKI
12-05-2013 11:00 LZS RUDNIKI MKS WOŁCZYN
19-05-2013 11:00 HETMAN BYCZYNA - LZS RUDNIKI
26-05-2013 11:00 LZS RUDNIKI LZS SZCZEDRZYK
02-06-2013 11:00 LZS ST. BUDKO WICE - LZS RUDNIKI
09-06-2013 11:00 LZS RUDNIKI LZS KUP
16-06-2013 11:00 LZS ROŻNÓW - LZS RUDNIKI
23-06-2013 11:00 LZS RUDNIKI LZS WICHRÓW



informacja

Kolektory słoneczne - czy warto instalować ?
Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć 

kolektory słoneczne. Prawdopodobnie ta tendencja 
będzie się pogłębiać, dlatego zadajmy sobie pytanie: 
„Czy opłaca się instalować kolektory słoneczne?”

Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana 
i stosowana od czasów starożytnych, tak więc sam pomysł 
nie jest niczym nowym. Już wtedy istniały konstrukcje 
mające wykorzystywać energię słońca do ogrzewania 
powietrza, które następnie, odpowiednio kierowane, 
wykorzystywano do ogrzewania pomieszczeń. 
Wykonane domowym sposobem kolektory w postaci 
rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od dawna 
można było spotkać tu i ówdzie w domach polskich 
„złotych rączek”.

Skąd więc ta rewolucja, dlaczego kolektory w 
niedługim czasie mają zmienić dachy naszych 
domów?

Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co 
najbardziej zmieniło zastosowanie kolektorów 
słonecznych, to ich sprawność, która powoduje, że 
nowoczesny kolektor jest urządzeniem, produkującym 
ciepło nie tylko w letnie słoneczne dni, lecz także w dni 
umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czynienia ze 
światłem rozproszonym. Trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj 
światła to ponad 50% energii, która dociera do Ziemi w 
naszej szerokości geograficznej.

Sprawność dobrych kolektorów słonecznych 
oscyluje w okolicach 80%, taka część energii 
słonecznej padającej na kolektor zamieniana jest na 
ciepło.

Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach 
całorocznych możemy liczyć na to, że w polskich 
warunkach kolektory pokryją nam zapotrzebowanie na 60 
do 70% ciepłej wody użytkowej, natomiast jeśli 
nastawiamy się na instalację kolektorów, które pracować 
będą głównie w lecie, to w naszych warunkach 
meteorologicznych uzyskamy ponad 90% ciepłej wody 
tylko ze słońca.

Ale jak określić, czy kolektory będą efektywnie 
pracować tylko w lecie czy też w ciągu całego roku?

Otóż zależy to głównie od tego, czym dotychczas 
ogrzewamy naszą wodę użytkową. Jeśli używamy do tego 
celu kotła na węgiel lub drewno, to nasze kolektory nie 
sprawdzą się w okresie grzewczym, ponieważ aby ogrzać 
nasz dom, tak czy inaczej spalamy w naszym kotle taką 

samą ilość paliwa. Bezwładność kotła węglowego 
powoduje, że nawet jeśli kolektory wyprodukują pewną 
ilość ciepła, wpłynie to nieznacznie lub, co bardziej 
prawdopodobne, wcale na jego spalanie. Przychodzi 
jednak wiosna i przestajemy ogrzewać dom, wtedy też 
kolektory przejmują produkcję CWU. Sytuacja może 
wyglądać trochę inaczej, jeśli dom ogrzewamy gazem, 
prądem, olejem opałowym czy nawet eko-groszkiem. 
Bezwładność kotłów na ten rodzaj paliwa jest znacznie 
mniejsza, dlatego ciepła woda wyprodukowana przez 
kolektory nawet zimą wpłynie na zapotrzebowanie 
naszego kotła na paliwo, co równocześnie odbije się na 
naszym portfelu i co za tym idzie na opłacalności całej 
inwestycji.

No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się 
opłaca?

Kolektory należą do takich inwestycji, za które 
płacimy na początku, a następnie z nich korzystamy, więc 
im więcej będziemy korzystali, tym bardziej się nam to 
opłaci i im więcej teraz płacimy za wodę, tym szybciej 
zwrócą się kolektory.

Kolektory dobrej jakości powinny nam 
bezproblemowo działać nawet 25 lat.

To długo. Natomiast zwrot kosztów instalacji 
powinien nastąpić w okresie od 6 do 16 lat. Oczywiście, 
jeśli taki zwrot będzie trwał powyżej 12-14 lat, wtedy 
opłacalność kolektorów jest dość wątpliwa. Dostępne na 
rynku dofinansowania z NFOŚiGW wysokości 45% na 
pewno powodują, że kolektory zwrócą nam się 
zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwrócą się w 
konkretnym domu, zależy od bardzo wielu czynników i na 
pewno warto przed podjęciem decyzji zasięgnąć 
informacji u niezależnego specjalisty.

Przyszłość j awi się nam w postaci drożejących paliw, 
takich jak węgiel, gaz, energia elektryczna. Wszystkie te 
podwyżki sprawiają, że instalacje takie jak kolektory 
słoneczne i podobne staną się standardem również na 
naszych dachach, dlatego warto tą technologią 
zainteresować się już dziś.

www.slonecznagmina.pł
Program Słoneczna Gmina prowadzony przez 
fundację SOL wspiera instalacje odnawialnych 

źródeł energii.

Lodowisko w Rudnikach
W ostatnich dniach lutego zakończył się drugi sezon działalności „Białego Orlika”. Codziennie, przez ponad miesiąc, 

amatorzy jazdy na łyżwach mogli doskonalić swoje umiejętności na lodowisku. W godzinach dopołudniowych korzystali 
uczniowie wszystkich szkół (bezpłatnie), a po południu wszyscy amatorzy tego zimowego sportu. W tym sezonie 
skorzystało z lodowiska około 1.700 osób (odpłatnie).

M. Lukas



KALENDARIUM ŚWIĄT, DNI SPECJALNYCH
Mamy nadzieję, że prezentowane kalendarium ułatwi orientację 

w licznych świętach i dniach specjalnych.

KWIECIEŃ
pierwszy poniedziałek kwietnia - Miesiąc Pamięci 
Narodowej
1 - Poniedziałek Wielkanocny, Prima Aprilis
2 -Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

(obchodzony od 1967 r. w rocznicę urodzin 
H. Ch. Andersena)

3 - Światowy Dzień Młodzieży
4 - Dzień Strażaka (Polska)
10 - Światowy Dzień Książki
11 -Dzień Radia
13 - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
15 - Międzynarodowy Dzień Kombatanta
22 - Międzynarodowy Dzień Ziemi (Dzień Matki Ziemi) 

proklamowany w 1970 r. przez amerykańskiego 
senatora z Wisconsin Gaylorda Nelsona, zasięg 
światowy nadany w 1990 r.

MAJ
- Dni Oświaty, Książki i Prasy
1 - Międzynarodowy Dzień Pracy
2 - Święto Flagi Polskiej - obchodzone od 2.05.2004 r.
3 -ŚwiętoKonstytucji3Maja
4 - Dzień Strażaka i Hutnika (Polska) - obchodzony w 

Dzień św. Floriana patrona strażaków.

5 - Dzień Europy - święto obchodzone w wielu krajach 
należących do Rady Europy na pamiątkę jej powołania 
w 1949 r.
5 - Dzień Oświaty
8 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (Polska)
9 - Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża
9 -Święto Unii Europejskiej
10 - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (Polska)
15 - „Zimna Zośka”
19 - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
24 - Dzień Działacza Kultury
26 - Dzień Matki (Polska)
27 - Dzień Samorządu Terytorialnego (Polska)
30 - Boże Ciało

CZERWIEC
1 - Międzynarodowy Dzień Dziecka
2 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
21 - Pierwszy Dzień Lata
22 - Dzień Kultury Fizycznej
23 - Dzień Ojca
23 - Polski Dzień Zakochanych - Wigilia św. Jana 
Chrzciciela
23/24 -„Nocświętojańska”

Z dniem 1 marca 2013 r. ruszył 
ZIELONY ORLIK. W związku z tym 
zapraszamy wszystkich miłośników piłki 
nożnej na zajęcia treningowe. Zajęcia 
przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12 
lat (SZKOŁY PODSTAWOWE) i są 
nieodpłatne. Trenować mogą zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta z każdej miejscowości w naszej gminie. 
Najlepsi będą mogli spróbować swoich sił jako zawodnicy

LZS Rudniki i w kategorii MŁODZIK 
walczyć o mistrzostwa powiatu.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają animatorzy 
Orlika oraz trener LZS Rudniki Karol Włóka 

(663 24 83 29).
Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rudnikach 
prowadzi nabór do dodatkowej grupy przedszkolnej 

dla dzieci rodziców pracujących
1) Termin utworzenia grupy:

1 września 2013r.
2) Godziny funkcjonowania:

od godz. 6:30 do godz. 16:30.
3) Oferta skierowana jest do wszystkich dzieci z terenu 

gminy Rudniki.
4) Minimalna liczba dzieci w grupie: 15.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rudnikach 
przyjmuje zapisy oraz udziela informacji w powyższej 

sprawie tel. 34 3595-036

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców, dyrektor szkoły oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Cieciułowie informują naszych absolwentów, że w dniach 29 i 30 czerwca 2013 roku odbędzie się 
uroczystość z okazji 80 lecia szkoły. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej 

www.spcieciulow.rudniki.pl
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