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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom gminy Rudniki 
życzymy, aby w czasie Zmartwychwstania Pańskiego 

w Waszych sercach, rodzinach i domach 
zagościła radość,spokój i wielka nadzieja 

odradzającego się życia. 
Wesołego Alleluja

Przewodniczący Rady Gminy 
Edward Gładysz

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Spotkania z sołtysami i radami sołeckimi
20 grudnia br. odbyło się spotkanie z sołtysami z 

terenu gminy Rudniki. Spotkaniu przewodniczył wójt 
Andrzej Pyziak, który podsumował rok 2007. 
Przedstawił co udało się zrobić w minionym roku, jakie udało 
się zakończyć przedsięwzięcia i jakie są plany na najbliższą 
przyszłość. Wójt podkreślił rolę sołtysa, jako urzędnika w 
terenie. Przypomniał również o tym, aby jak najwięcej 
aktywizować rady sołeckie poprzez organizację spotkań oraz 
bezpośrednie działania we wsi.
Sołtysi mieli okazję przedstawić problemy, jakie są w ich 
miejscowości oraz pochwalić się sukcesami minionego roku.

Podobne spotkanie, tym razem pod hasłem 
„Aktywizacja rad sołeckich” odbyło się 11 marca 2008 
roku. W spotkaniu udział wzięły wszystkie sołectwa.
Pracownicy urzędu gminy przedstawili sprawy interesujące dla 
rad sołeckich, a były to m.in: odnowa wsi oraz możliwości 
pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu gminy, 
program Leader+, ochrona środowiska, gospodarka komunalna 
oraz wiele innych komunikatów, o których powinni wiedzieć 
mieszkańcy.
Ze strony sołtysów i rad sołeckich było wiele uwag, były też 
podziękowania.
Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż zbliża się wiosna i sołtysi wraz z 

radami sołeckimi winni zmobilizować swoich mieszkańców do 
porządkowania nie tylko własnych posesji, ale i innych miejsc 
we wsi. Zadbajmy o własne obejścia!
Zorganizujemy w najbliższym czasie gminny konkurs na 
„Najpiękniejszą Wieś”.
Na zakończenie spotkania podjęto decyzję, że spotkanie z 
radami sołeckimi będą odbywać się raz w roku.

I.N.

http://www.rudniki.pl


Z obrad Rady Gminy Rudniki
W dniu 28 lutego 2008 roku odbyła się XIV sesja Rady 

Gminy Rudniki. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni.
Na posiedzeniu rady wręczono nagrody laureatom konkursu 

”Na najpiękniej udekorowaną świątecznie posesję w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia”, wysłuchano informacji na temat 
działalności Fundacji „Górna Prosną” i realizacji projektów w 
ramach Gminnego Programu „Odnowa wsi”.

W sesji rady po raz pierwszy wziął udział i złożył ślubowanie 
nowy radny z okręgu Nr 7 /obejmuje miejscowości Dalachów, 
Janinów i Odcinek/ Pan Paweł Stasiak, wybrany w wyborach 
uzupełniających w dniu 20 stycznia 2008 roku /wyborów nie 
przeprowadzano, gdyż zgłoszono w okręgu tylko jednego 
kandydata/.

Podjęto uchwały w sprawie:
- powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku 

przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
- powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku 

przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

/2 ławników będzie wybieranych do Sądu Rejonowego Sądu 
Pracy w Oleśnie/,

- wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania z udziałem Gminy Rudniki,

- planów pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 
2008 rok,

- zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 
2008 roku”,

- zmian w budżecie gminy na 2008 rok uchwała Nr 
XIV/111/08.

Radni i sołtysi poznali również zamierzenia inwestorów 
zainteresowanych kupnem gruntu w Jaworku /za młynem Pani 
Anny Majda/.

Urbanista Pani Ewa Oglęcka omówiła zaawansowanie prac 
nad aktualizacją studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rudniki.

E.B.

Młyny mają świetlicę
Po kilkuletnich staraniach wieś Młyny pozyskała lokal, 

który został zaadaptowany na świetlicę wiejską. Do tej pory 
spotkania poświęcone sprawom wsi musiały odbywać się w 
prywatnych mieszkaniach.

W połowie roku zamknięto kasę biletowąna stacji kolejowej 
w Janinowie. Wówczas pojawiła się szansa dla wsi możliwość

pozyskania lokalu na potrzeby mieszkańców. Udało się to 
dzięki dużemu zaangażowaniu władz gminnych, a zwłaszcza 
wójta Andrzeja Pyziaka. - Cieszę się, że mieszkańcy chcą się 
spotykać i wspólnie podejmować decyzje związane z rozwojem 
wsi podkreśla wójt. - Zdaję sobie sprawę, iż brak takiego 
miejsca stanowi problem dla mieszkańców. Gmina wspiera 
inicjatywy mieszkańców, którzy angażują się w sprawy lokalnej 
społeczności, i tak też było w tym przypadku.

Od czasu zamknięcia kasy biletowej na stacji pomieszczenie 
stało się bezużyteczne. Inicjatorem działań była Grupa Odnowy 
Wsi Młyny, na prośbę której wójt gminy zwrócił się do PKP we 
Wrocławiu z wnioskiem o możliwość najmu tegoż lokalu. 
Propozycja została zaakceptowana przez władze spółki i od 5 
listopada lokal stał się świetlicąwiejską.

- Pozyskany lokal przeznaczymy na miejsce spotkań mówi 
Barbara Kotowska, sołtys wsi Młyny. - Mam nadzieję, iż w ten 
sposób będziemy częściej się spotykać i podejmować działania 
na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Dziękuję władzom 
gminnym za pomoc w powstaniu naszej świetlicy. Część 
wyposażenia świetlicy (krzesła, biurka i szafy) przekazał Urząd 
Gminy. Odnowieniem pomieszczenia zajmą się sami 
mieszkańcy.

Trzeba tu także wspomnieć, że w Młynach aktywnie działa 
Grupa Odnowy Wsi, od czerwca ubiegłego roku zarejestrowana 
jako Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów. Pierwszy realizowany 
przez grupę projekt, to utworzenie wiejskiego parku. Kolejnym 
projektem będzie remont świetlicy.

E.K.
Na zdjęciu wójt Andrzej Pyziak i sołtys wsi Młyny Barbara 

Kotowska przed drzwiami pozyskanego lokalu.



Szkolenie dla przedsiębiorców
Dnia 14 stycznia 2008 roku w Domu Kultury w 

Rudnikach odbyło się szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków 
na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Organizatorem szkolenia była Fundacja Górna Prosną z 
siedzibą w Rudnikach. Swoje kwalifikacje i wiadomości 
podnosili mieszkańcy 5-ciu gmin: Rudnik, Gorzowa Śl., 
Praszki, Byczyny i Radłowa. Na zaproszenie Prezesa Zarządu 
Andrzeja Pyziaka szkolenie przeprowadzili prelegenci z 
następujących instytucji: Mirosław Bryś - Powiatowy Urząd 
Pracy w Oleśnie, Adam Maciąg - Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki w Opolu, Marek Wróbel - Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział 
Regionalny, Marian Pecela - Opolska Izba Gospodarcza oraz 
Marek Jędrzejewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Opolu. Przedstawiono szczegółowe informacje o programach, 
możliwościach wsparcia i harmonogramie naborów. 
Towarzyszące temu szkoleniu liczne zainteresowanie (ponad 
60 osób) zachęciło do dalszych prac nad drugim etapem 

♦ praktycznym wypełnianiem wniosków i tworzeniem biznes 
planu. Drugi etap szkolenia odbywał się w każdej z 5-ciu gmin 
po jednym dniu w okresie 11 15. Luty 2008 rok.

A. W.

Elektrownie Wiatrowe
Od jakiegoś czasu wielkim zainteresowaniem cieszą się 

inwestycje z zakresu energii odnawialnej. W gminie Rudniki 
pojawiła się firma „ Wiatrowiec” W.Lehmanna z Wielkopolski, 
która zainteresowana jest budowa siłowni wiatrowych na 
terenie naszej gminy.

W obecnym czasie firma zleciła Biuru Projektowo 
Konsultingowemu „BIPROK” z siedzibą w Opolu wykonanie 
prac planistycznych mających na celu wskazanie miejsc 
lokalizacji wiatrowni, uwzględniając przepisy w tym zakresie. 
W następnej kolejności będą prowadzone prace nad pomiarem 
siły wiatru we wskazanych miejscach.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawią się 
pierwsze elektrownie wiatrowe na naszym terenie.

O postępie prac w tym zakresie będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

I.N.

Szkolenie dla rolników
W dniu 9 lutego 2008 r. w Gimnazjum Publicznym w 

Rudnikach odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu 
wykorzystywania technik komputerowych w 
gospodarstwach rolnych. Podczas szkolenia przedstawione 
zostały możliwości wykorzystania programów użytecznych dla 
rolnika w prowadzeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak 
również programy wspomagające zarządzanie gospodarstwem.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie dobrze 
wykorzystana przez rolników.

J.P.

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

W związku z okresem wiosennym i prowadzonymi pracami 
porządkowymi na posesjach i napolach przypominam o:
- zakazie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych na 
łąkach, miedzach, rowach, itp.;
- zakazie palenia śmieci;
- obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie posesji 
(min. przez wyposażenie w kosz na śmieci).
Powyższe spawy będą poddawane bieżącej kontroli podczas 
wykonywania obchodu dzielnicowego rejonu gminy. Wobec 
osób, które w rażący sposób będą zaniedbywać obowiązki 
porządkowe zostaną zastosowane środki represji przewidziane 
prawem.

asp. Andrzej Materak
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Fundacja Górna Prosną

W I kwartale tego roku kończy się realizacja projektu pn. 
„Górna Prosną rozwój turystyki i promocja” w zakresie 
działania Pilotażowego Programu Leader +, schemat II, 
realizowanego przez LGD Górna Prosną. 
Realizacja projektu „Górna Prosną rozwój turystyki i 
promocja” sfinansowana została w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 
2006”, a ną realizację zadań zapisanych w projekcie 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 730 tys. zł. 
Większość zaplanowanych zadań projektu została już 
wykonana.

W 2007r na realizację zadań projektu wydatkowano ok. 320 
tys. zł.

W ramach uzyskanych środków mieszkańcy mieli 
możliwość korzystania ze szkoleń m.in. komputerowego, z 
zakresu agroturystyki i ekologii, zastosowania nowoczesnych 
technologii, czy języka angielskiego. W szkoleniach wzięło 
udział ok. 650 osób z terenu Górnej Prosny. Zorganizowano 
także konferencję dotyczącą produktu lokalnego, seminaria 
naukowe oraz promocję na targach w Katowicach i Poznaniu.

Duży procent otrzymanego wsparcia spożytkowany został 
na pomoc w organizacji imprez kulturalno promocyjnych. 
Każda z gmin wytypowała sobie imprezy, które chciała 
wesprzeć w ramach projektu i tak: w Rudnikach 
współfinansowane były Spotkania Muzyków Jazzowych oraz 
Międzynarodowe Zawody Drwali, w Radłowie Przegląd 
Piosenki Religijnej, Rewia Orkiestr Dętych, w Gorzowie 
Śląskim Święto Plonów, Festiwal Tańca Disco, Koncert Kolęd 
oraz Dni Gorzowa Śląskiego, w Praszce Majówka Strojecka, a

w Byczynie Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Dożynki.
Z zadań zaplanowanych na 2008r zrealizowano już między 

innymi szkolenia dot. tradycyjnych branż i rzemiosł ( pisanki, 
wiklina, pszczelarstwo).

W ramach zadania „wsparcie doradcze” przeprowadzono II 
etapy szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na 
rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz 
wypełniania dokumentów aplikacyjnych. 
Pierwszy etap szkolenia odbył się 14 stycznia br. Zaprosiliśmy 
m.in. przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji



Rolnictwa w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.

Drugim etapem było szkolenie (przeprowadzone w każdej z 
gmin wchodzących w skład LGD) , w którym uczestnicy 
nabywali umiejętności w zakresie sposobu wypełniania 
dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku 
o dotację (wniosek, załączniki do wniosku, biznesplan).

W dniu 29 lutego br. został zorganizowany w ramach zadania 
„Wymiana doświadczeń z zakresu zastosowania nowoczesnych 
technologii” wyjazd do Lokalnej Grupy Działania „Wspólne 
Źródła” do Korfantowa. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili między 
innymi: nowoczesną fabrykę mebli, która jako produkt uboczny 
wytwarza brykiety opałowe, gospodarstwo ekologiczne 
opalane słomą oraz przepiękny zamek w Mosznej.

Kończy się realizacja zadań takich jak: „Analiza możliwości 
lokalizacji punktów informacji turystycznej” , „Dokumentacja 
techniczna szlaków turystycznych” '"Koncepcja 
architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania zbiorników 
wodnych” .Koncepcja zagospodarowania turystycznego doliny 
rzeki Prosny z dopływami”. Ponadto w druku znajduje się 
Przewodnik po LGD oraz Folder. Trwają prace nad 
opracowaniem elektronicznej (interaktywnej) mapy regionu.

Trwają prace związane z promocją Górnej Prosny w 
mediach (rozbudowa strony internetowej)

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na przełom 

marca i kwietnia tego roku.
Po tym okresie Lokalna Grupa Działania zmieni nieco swoją 

funkcję. Oprócz samej realizacji kolejnych projektów, będzie 
też instytucją przyjmującą wnioski od mieszkańców i 
oceniającą je pod względem formalnym. 
W połowie tego roku planowane jest przygotowanie nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur służących ocenie 
wniosków. W związku z tym w lutym br. przystąpiliśmy do 
otwartego konkursu ofert (ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski woj. Opolskiego) na realizacje zadania pn:. 
„Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna 
Prosną” do wymagań określonych w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

Prawdopodobnie jesienią tego roku rozpocznie się nabór 
ofert na realizację zadań Osi 4 LEADER.

Środki wydzielone w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich na oś 4 LEADER mogą być przeznaczone na 
realizację trzech działań:

- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
- wdrażanie projektów współpracy
- funkcjonowanie lokalnych grup działania (LGD) 

nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD. 
Naszym celem jest:

- opracowanie LSP dostosowanej do wymagań określonych 
w PROW 2007-2013

- rozpoznanie potrzeb społeczeństwa oraz zapoznanie



mieszkańców z nowymi możliwościami działania partnerstwa „Górna Prosną”
- pobudzenie aktywności społecznej
-wypracowanie najlepszej metody współdziałania LGD z partnerami zewnętrznymi
- przygotowanie fachowej kadry administracyjnej do dalszego funkcjonowania LGD
Efektywne i wszechstronne funkcjonowanie LGD oraz rozwój partnerstwa
- wydanie drukiem LSR spełniającej jak najszersze oczekiwania mieszkańców LGD.
Działania w ramach Leadera powinny być stymulowane przez społeczeństwo, przez aktywnych ludzi, którzy mają dobre 

pomysły na pobudzenie uśpionych nieco wiosek. Dlatego też liczymy na współpracę , Państwa jako radnych którzy potrafią 
pobudzić lokalne społeczności do działania, sołtysów, Grupy odnowy Wsi, Stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz 
wszystkich aktywnych ludzi którym dobro wsi leży na sercu.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gornaprosna.pl. na której znajdziecie Państwo więcej 
informacji o projekcie, informacje o aktualnych zadaniach oraz galerię zdjęć.

J. W.
Projekt finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,, Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006” w zakresie działania Pilotażowego

Fundacja Górna Prosną
Programu LEADER +, Schemat II pn. „Górna Prosną rozwój turystyki i promocja"

KOMUNIKAT
Informujemy, że w ubiegłym roku parafie w Jaworznie i 

Żytniowie przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudnikach 
pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na 
ochronę kościółków zabytkowych.

Pozyskane dofinansowanie umożliwiło przeprowadzenie 
konserwacji polichromii w kaplicy lewej Kościoła w Żytniowie 
oraz przeprowadzenie 1 etapu Konserwacji Ołtarza Głównego 
w Kościele w Jaworznie.

Koszty przeprowadzonych prac wyniosły:
- w Kościele w Żytniowie 20.000zł z czego 9.000 zł 

pozyskaliśmy z dotacji a 11.000 zł to wkład własny parafii.
- w Kościele w Jaworznie 33.800 zł w tym środki pozyskane 

zdotacji to 15.000 zła 18.800 zł wkład własny parafii.
Wykonane prace konserwatorsko renowacyjne poprawiły 

,wewnętrzną estetykę zabytków oraz zabezpieczyły zniszczone 
elementy przed dalszym niszczeniem.

Mamy nadzieje, że również w tym roku uda się pozyskać 
dofinansowanie na wykonanie kolejnych prac 
konserwatorskich w kościołach. Już w kwietniu będą składane 
kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Pragniemy podziękować księżom oraz mieszkańcom w/w 
parafii za zaangażowanie i wkład finansowy w realizację zadań.

J.P.

KOMUNIKAT
W ramach akcji szczepień ochronnych przeciwko 

inwazyjnej chorobie meningokokowej z gminy Rudniki 
zaszczepiono w miesiącach letnich:

■w ośrodkach zdrowia 987 uczniów
■ w dodatkowej akcji dla wszystkich mieszkańców 

zaszczepiono 56 osób
• w szkołach średnich 175 uczniów (na 382 uczących się)

Lekarze pobrali z apteki szczepionki w następującej liczbie:
1) T. Bogatko 600 szczepionek
2) N. Urbańska 300szczepionek
3) R.Bukalski 400 szczepionek
Cena szczepionki wynosiła 45,20 zł, nasi mieszkańcy płacili 

tylko 20 zł.
Mimo szerokiej akcji propagandowej w mediach i naszych 

ogłoszeń zachęcających do szczepień, nie skorzystała z nich 
duża liczba mieszkańców.

Po rozliczeniu akcji szczepień oddaliśmy do apteki 
szpitalnej w Oleśnie 250 szczepionek.

Dyrektor BOOS 
E. Ciszkiewicz

http://www.gornaprosna.pl


Vademecum Interesanta
Jubileusze w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Rudnikach poza codzienną 
pracą związaną m.in. z rejestracją urodzeń, małżeństw i 
zgonów organizuje dwa rodzaje uroczystości o charakterze 
jubileuszowym: setne rocznice urodzin osób 
zamieszkujących na terenie naszej gminy oraz jubileusze 
wieloletniego pożycia małżeńskiego. Sprawą najważniejszą 
dla osób zainteresowanych tymi uroczystościami jest to, że 
jubilaci, ich rodziny lub instytucje muszą odpowiednio 
wcześnie zgłosić w USC chęć do udziału w takiej 
uroczystości. Inicjatywa zorganizowania takiej uroczystości 
wychodzi z Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ 
dysponujemy aktami małżeństw i urodzeń z danego roku (z 
okresu 100 lat), ale osoby których jubileusz dotyczy muszą 
wyrazić zgodę do publicznego charakteru swojej rocznicy.

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, 
mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnikach 
wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Oznaczenie to nie jest przyznawane osobom które już były 
odznaczane. Wnioski w tej sprawie są przekazywane za 
pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Urząd 
Stanu Cywilnego organizuje uroczystość z udziałem Wójta 
Gminy, który wręczaj ubilatom medale.

Procedura przyznawania takiego medalu dla 
jubilatów-małżonków wymaga dość długiego czasu 
załatwiania różnych formalności. Dlatego konieczne jest 
złożenie w USC wniosku o uhonorowanie medalem kilka 
miesięcy przed jubileuszem. Medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie może być przyznany tylko raz. Zainteresowanie 
takąformąuświetniania rocznicy stale wzrasta.

W ubiegłym roku skorzystało z niej 20 par małżeńskich . 
Są to osoby, które przeżyły ze sobą w jednym związku 
małżeńskim 50 lat (złote gody) i zawarły związek małżeński 
w roku 1957 . Jedna para obchodziła 60 lecie pożycia 
małżeńskiego (diamentowe gody ) a jedna para zawarła 
związek małżeński w roku 1950 i też Jubilaci otrzymali 
odznaczenie ponieważ do tej pory nie byli odznaczani.

Uroczystość odbyła się w sali urzędu gminy w dniu 9 
stycznia 2008r. Spotkanie odbyło się w sympatycznej 
atmosferze z udziałem władz gminnych . Były gratulacje, 
kwiaty, akty pamiątkowe, listy gratulacyjne, zdjęcia 
pamiątkowe, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Urząd Stanu Cywilnego organizuje także udział Wójta 
Gminy w zgłoszonych uroczystościach 100 rocznicy 
urodzin. W roku 2006 Wójt Gminy otrzymał zaproszenie i 
wziął udział w uroczystości Pani Anny Kubat ur. 1906r., 
która ma obecnie 102 lata.

W roku bieżącym Państwo Julianna i Franciszek 
Wieczorek obchodzili piękny Jubileusz 70- lecia ślubu 
.W ich uroczystości uczestniczył także Wójt a wnioski o 
odznaczenia są w trakcie załatwiania.

USC informuje, że rodziny tych osób mogą więc zgłaszać 
chęć zorganizowania jubileuszowych uroczystości z 
udziałem władz gminnych.

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz doczekania w 
dostatku i zdrowiu kolejnych jubileuszy.

Janina Popczyk 
Z-ca Kierownika USC



Bardzo nietypowe znalezisko 
w Żytnio wie

W środowe popołudnie 20 lutego br. Pan Aleksander 
Turkiewicz mieszkaniec Żytniowa znalazł w swoim ogródku 
pięć pocisków artyleryjskich z II wojny światowej. Właściwie 
chciał tylko posadzić drzewko i natknął się na coś metalowego. 
Myśląc, że to jakiś stary garnek próbował odkopać przedmiot. 
Zdziwienie było duże, gdy okazało się, że jest to bomba. Od 
razu zadzwonił na policję. Miejsce zostało zabezpieczone. Cały 
ogródek sprawdzili saperzy z jednostki w Brzegu. 
Niecodzienne odkrycie spowodowało dość duże zamieszanie 
wśród mieszkańców Żytniowa. Samo zajście sprowadziło 
również mnóstwo gapiów.

Policja zakomunikowała do mieszkańców, że w przypadku 
znalezienia podejrzanych przedmiotów na własnej posesji nie 
powinno się ich dotykać czy przenosić. Należy w takim 
wypadku jak najszybciej zawiadomić policję. I.N.

X T urniej Radnych Powiatu Oleskie go

1 marca br. w praszkowskiej hali sportowej odbył się po raz 
dziesiąty turniej radnych. Emocji, jak co roku nie brakowało. W 
szranki stanęło sześć drużyn, zabrakło jedynie Dobrodzienia i 
Zębowic. Zabawa była wspaniała. Wszyscy doskonale się 
bawili. Humory dopisywały. Po raz kolejny radni pokazali 
dobre zasady zdrowej rywalizacji. Do finału dotarły Rudniki i

zebraniu udział wzięli przedstawiciele urzędu gminy, rady 
gminy, OSP Rudniki i pracownicy domu kultury.

Pani dyrektor GOKSiR Janina Pawlaczyk przedstawiła 
zebranym plan pracy oraz wszelkie przedsięwzięcia jakie 
prowadzi dom kultury. Zaprezentowała więc zakres 
działalności GOK-u oraz przedstawiła zasoby kadrowe i środki 
finansowe jakimi dysponuje. Podczas spotkania było wiele 
uwag pozytywnych, choć nie brakowało tych drugich. Były 
nowe pomysły jak podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej 
naszej gminy oraz wskazówki w jakich dziedzinach czynić 
większe starania.

Ze spotkania wynika kilka bardzo cennych wniosków a 
mianowicie, że:

- należy ofertą kulturalną zainteresować bardziej 
mieszkańców,

- wymyślić nowe, ciekawe działania lub imprezy,
- zatrudnić ekspertów (instruktorów) w dziedzinie kultury,
- wzbogacić ofertę kulturalną,
- zwrócić uwagę na nowe trendy i nowe formy działań.
Zgodnie postanowiono, że takie spotkania będą 

organizowane corocznie, aby poprawiać działalność domu >■*» 
kultury w Rudnikach.

Pierwsze efekty już widać. Organizowany jest turniej tańca 
towarzyskiego, poszerzył się znacznie skład osobowy zespołu 
RUDNICZANKI, zatrudniono instruktorów.

Z pewnością pracy jest o wiele więcej, jednak oferta 
kulturalna dla mieszkańców ciekawsza. I.N.

Wójt reprezentuje nasze interesy
u Wojewody

Wójt naszej gminy Andrzej Pyziak został wytypowany przez 
Związek Gmin Wiejskich RP w Poznaniu do reprezentowania 
interesów gmin wiejskich, a więc i naszej gminy, do Stałej 
Konferencji Współpracy Wojewody Opolskiego.

Zadaniem wójta - jako przedstawiciela regionalnego - jest 
dbanie o wszelkie sprawy związane ze wsią oraz walka o nie 
dyskryminowanie obszarów wiejskich m.in. w 
rozdysponowywaniu środków unijnych.

Zadanie nie jest łatwe, ale z pewnością przyniesie wymierne 
korzyści dla gmin wiejskich. I.N.

Otwarcie galerii w Słowikowie
8 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie Galerii „SET” w

Praszka. Ponadto rozegrane były konkurencje w: rzucie piłką 
lekarską, tenisie stołowym i warcabach.

Ogólna punktacja turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce - Praszka
II miejsce - Gorzów Śląski
III miejsce - Rudniki
IV miejsce - Olesno
V miejsce - Radłów
VI miejsce - Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Gratulujemy zwycięzcom! I.N.

Analiza działalności Domu Kultury
w Rudnikach
16 stycznia 2008 roku odbyło się spotkanie, którego celem 

była analiza działalności Domu Kultury w Rudnikach. W 



Słowikowie połączone z wernisażem prac Zenona Windaka. 
Jest to bardzo nowatorskie przedsięwzięcie zarówno w naszej 
gminie, jak i powiecie oleskim Zwłaszcza, że artysta 
zapowiada, iż „galeria ma być miejscem spotkań, konfrontacji, 
wymiany zdań twórców, artystów i ludzi o otwartych 
umysłach

Wernisaż prezentował retrospektywę prac z lat 1985-2005. 
Artysta pokazał dwa cykle malarskie „Computer men” i 
„Układy i koneksje”. Wśród zaproszonych gości byli wójt 
gminy Andrzej Pyziak, Wicestarosta Stanisław Belka, 
przedstawiciele Wieluńskiego Domu Kultury, prasa, radio oraz 
mieszkańcy gminy Rudniki.

Pani Irena oraz Zenon Windakowie zapraszają do 
zwiedzania galerii, wystarczy wcześniej zapowiedzieć swoją 
wizytę telefonicznie tel. 034)3593 982. Zapraszamy również na 
stronę internetową: www.windak.art.pl, gdzie można zapoznać 
sięztwórczościąartysty. I.N.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia 
społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom 
zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych 
domowników.

Warunki:
które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundacje są 

następujące:
■ Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(posiadanie decyzji KRUS).

* Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z 
tym orzeczeniem bez względu na posiadany stopień 
niepełnosprawności.

* Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 
w całości naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia 
społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o 
ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rejestracja:
Pierwszym krokiem jest rejestrowanie siebie lub 

niepełnosprawnego domownika
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008r. przez

Biuro Państwowego Funduszu 
Osób Niepełnosprawnych, 

00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13

na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem 
poczty bądź zgłoszeń osobistych.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania 
dokumentów można uzyskać na stronach internetowych 
Funduszu (www. pefron.org.pl w zakładce SOD) bądź 
telefonicznie. Ponadto Fundusz uruchomił specjalną linię 0801 
233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania 
dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

Chwiły - przebudowa drogi
Informujemy mieszkańców wsi Chwiły, że w marcu br. 

rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową drogi 
głównej przez wieś. Prace będą obejmowały wyrównanie 
podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
wyrównanie poboczy i odnowienie rowów.

Wszystkim właścicielom gruntów przyległych do drogi 
nie posiadających zjazdów na pola, wykonanych zgodnie z 
warunkami technicznymi określonymi obowiązującymi 
przepisami, przypominamy o obowiązku wykonania takich 
zjazdów. Oferujemy pomoc w zakupieniu rur na przepusty. 
W tej sprawie należy kontaktować się z inspektorem ds. 
drogownictwa Łukaszem Wichrem, pokój nr 2 na parterze.

Przewidywany termin zakończenia robót koniec maja br.
Z uwagi na roboty drogowe mogą wystąpić przejściowe 

utrudnienia w korzystaniu z drogi. Liczymy na wyrozumiałość 
mieszkańców i rozsądne korzystanie z drogi w czasie 
trwających robót.

J.K.

OGŁOSZENIE
W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2008 
oraz nowymi zasadami wypełniania wniosków, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w 
Oleśnie organizuje dla rolników naszej Gminy dwa spotkania 
szkoleniowe w tym zakresie.

Odbędąsię one w następujących terminach:
- 20 marca 2008r. (czwartek) godz. 1300

w sali GOKSiR w Rudnikach
- 27 marca 2008r. (czwartek) godz. 1300

Szkoła Podstawowa w Żytniowie

Zachęcamy rolników do udziału w tych spotkaniach. 
Uzyskane informacje od pracowników Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomogą 
prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie płatności 
obszarowych.

http://www.windak.art.pl
pefron.org.pl


INFORMACJA DOTYCZĄC AZBESTU
Wójt Gminy Rudniki informuje, iż napodstawie art. 162 ust. 

4 i art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. 06. Nr. 129. poz. 902 z póź. zm.) 
oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003 roku, w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, (Dz. U. 
03. Nr. 192. poz. 1876 z póź. zm), właściciel, zarządca lub 
użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje 
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających 
azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Informację przedstawia się na formularzach (wg 
rozporządzenia):

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do 
31 stycznia każdego roku. Ilość posiadanego azbestu należy 
corocznie aktualizować.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik 
miejsc a także obiektu zawierającego azbest, przeprowadza 
kontrolę stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
sporządza się 2 egzemplarze informacji, z których jeden 
przekazuje się Powiatowemu Organowi Nadzoru 
Budowlanego a drugi przedkłada się Wójtowi Gminy, w 
terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Powyższe informacje są niezbędne w przypadku ubiegania 
się o środki zewnętrzne, np. dotacje na zadania z zakresu 
usuwania azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące warunków, jakie należy 
spełnić aby otrzymać dotację można uzyskać pod niżej 
wymienionymi adresami i telefonami:

* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53 45-018 Opole tel. 
(77) 45 37 611, www.bip.wfosigw.opole.pl /zakładka Pomoc 
finansowa/ kwota nie wyższa niż 5 000 zł do jednego budynku 
wolnostojącego.

* Urząd Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 
Rudniki /Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa/-parter pok. nr 6 tel. 034/3595-072 
wew. 25 lub 26 www.rudniki.pl /zakładka-Ochrona 
Środowiska/- kwota nie wyższa niż 1 000 z,

Uwaga:
Formularze niezbędne do złożenia stosownych 

informacji można pobrać ze strony internetowej bądź w 
pok. nr 6 /parter/ Urzędu Gminy w Rudnikach Referat 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa.

Beata Nowakowska-Fałat

KANALIZACJA WSI DALACHÓW
Informujemy mieszkańców wsi Dalachów, że wspólnie z 

Gminą Praszka ogłaszamy przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
dla wsi Dalachów z odprowadzeniem ścieków do 
oczyszczalni ścieków w Praszce.

Udział mieszkańców w finansowaniu tej inwestycji został 
określony na kwotę nie mniejszą niż 1 200 zł.

Wszystkie sprawy techniczne m.in.. przebieg sieci 
kanalizacyjnej i przyłączy, uzgadniane będą indywidualnie z 
właścicielami nieruchomości na etapie opracowania projektu 
przez wyłonione w drodze przetargu biuro projektowe.

W najbliższym czasie będziemy zawierać umowy z 
właścicielami posesji dotyczące współfinansowania tej 
inwestycji.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa o czystości i 
porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości 
obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej. 
W razie rezygnacji z przyłączenia posesji do sieci 
kanalizacyjnej egzekwowany będzie obowiązek opróżniania 
szamba i wywóz ścieków do oczyszczalni przez firmę 
posiadającązezwolenie na wykonywanie takich usług.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Dalachowa do 
czynnego włączenia się w tą inwestycję.

J.K.

NAGRODY ZA
NAJPIĘKNIEJSZE OŚWIETLENIE

Niezmiennie od kilku lat w konkursie na najpiękniej 
udekorowaną świątecznie posesję nie ma lepszych niż 
Mirosław Woźny i Czesław Łużak z Bobrowy.

Zarówno pracochłonność, jak kompozycja i ogólne wrażenie 
iluminacji świetlnej na posesjach w/w jest bezkonkurencyjna.

Dlatego też dwie równorzędne pierwsze nagrody odebrali 
wyżej wymienieni. Drugą nagrodę otrzymał Jan Pawlaczyk 
z Bobrowy, trzy równorzędne trzecie: Bogdan Hombek z 
Porąbek, Aneta Zyna z Rudnik oraz Anna Zaręba z Łazów. 
Gratulujemy!

M.L.

http://www.bip.wfosigw.opole.pl
http://www.rudniki.pl


Informacja o odpadach
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, iż w 

związku ze znacznym wzrostem opłat za korzystanie ze 
środowiska z kwoty 15,71 zł na 75,00 zł, od 01.01.2008r., 
wzrasta również opłata za jednorazowy wywóz pojemników 
na odpady.

Zmiany te zostały wprowadzone przez rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106 
poz. 723 z dnia 15 czerwca 2007r.). Wzrost opłat jest związany z 
polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i 
realizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006r. (Dz. Urz. WEL 114 z 27. 
04. 2006r.).Zgodnie z tą dyrektywą preferowane są sposoby 
zagospodarowania odpadów przyjazne środowisku ( np. 
Recycling, odzysk). Do tej pory kierowanie śmieci na 
wysypiska było najtańsze.

Jednak przy nowych stawkach od 2008 roku składowanie 
śmieci będzie droższe niż recykling.

W związku z powyższym informujemy, iż wszyscy 
mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w 
pojemnik na odpady i podpisanie umowy na jego wywóz z 
jedną z dwóch firm wywozowych. W roku 2008 obowiązek 
ten będzie nadal egzekwowany na terenie gminy.

Zawiadamiamy również, iż zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki 
istnieje obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, tj. szkła z podziałem na białe i kolorowe, 
tworzyw sztucznych, makulatury.

W roku 2008 będziemy kontynuować program zbiórki 
odpadów segregowanych „u źródła”, czyli zbiórki do 
kolorowych worków dostarczanych na posesję przez firmę 
wywozową. Na początek do każdej posesji zostanie 
dostarczony tzw. „komplet startowy” składający się z worków 
na makulaturę, tworzywa, szkło z podziałem na białe i 
kolorowe.

Klienci firm wywozowych zostaną o tym fakcie 
poinformowani przez firmę, stosownym pismem.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, a także 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy to zanieczyszczający ponosi opłaty za 
unieszkodliwiane odpadów.

Od roku 2000 koszty związane z segregacją odpadów 
ponosiła w całości gmina, a trzeba przyznać, że były to koszty 
nie małe. Z przeprowadzonych analiz systemu segregacji na 
terenie Gminy Rudniki wynika, że nawet finansowanie systemu 
przez gminę, nie zagwarantowało spektakularnych efektów. W 
roku 2007 z wysegregowanym surowcem odstawiono tylko 
1/3 wydanych worków, a z tego tylko 6% stanowiło surowiec 
nadający się do dalszej obróbki, reszta była w dalszym ciągu 
zmieszanym,zabrudzonym odpadem komunalnym!!

Wobec powyższego, w roku 2008 selektywna zbiórka 
odpadów będzie odpłatna, choć w dalszym ciągu gmina 
pokryje połowę kosztów z nią związanych, m.in. dopłaci do 
każdej posesji, w której będzie prowadzona selektywna 
zbiórka odpadów kwotę 2,50 zł miesięcznie.

Pozostałą sumę tj. 1,40 z, miesięcznie będzie musiało 
dopłacić każde segregujące gospodarstwo, bez względu na 
to z jaką firmą jest podpisana umowa na odbiór odpadów 
komunalnych. Wymieniona powyżej kwota gwarantuje 
mieszkańcom dostarczanie worków bez względu na ilość, 
transport surowca i jego odzysk.

W związku z powyższym informujemy, iż zapotrzebowanie 
na większą ilość worków należy zgłaszać kierowcom firmy 
REMONDIS.

Wyrażamy nadzieję, że ta minimalna opłata nie wpłynie 
negatywnie na Państwa budżety rodzinne a wypracowana do 
tego czasu postawa ekologiczna nie ulegnie przez to 
zachwianiu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI O D P A D Ó W S E G R E G O W A N Y C H 
W W ORKACH 2008 ROK

TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURĘ I SZKŁO OPAKOWANIOWE 
PROSIMY WYSTAWIAĆ TYLKO W WORKACH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL!!

INNE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE!!

Pełne worki prosimy wystawiać przed posesję, 
do godz. 8:00 rano, w dniach wg poniższego harmonogramu:

MIESIĄC
LUTY
KWIECIEŃ 
CZERWIEC
LIPIEC 
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

DZIEŃ (PONIEDZIAŁEK)
25
28
21 (SOBOTA)
28
25
22

LISTOPAD 24
ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH

I TERMIN 25.04 (PIĄTEK)
II TERMIN 15.10 (ŚRODA)

Beata Nowakowska-Fałat



30 października 2007 roku Rada Gminy Rudniki podjęła uchwałę w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń placówek 
oświatowych na terenie naszej gminy. Dyrektorzy szkół mogą wynajmować pomieszczenia szkolne zgodnie z 

określonym cennikiem. Cennik ten został opracowany na podstawie wyliczeń uwzględniających zużycie energii 
elektrycznej, ogrzewania, wody, ścieków i amortyzację pomieszczeń. Przyjęte u nas stawki są porównywalne do stawek 

przyjętych w sąsiednich gminach. Wszystkie opłaty przekazywane są na konto Urzędu Gminy. 
Odpłatność za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum wynosi:

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

Gminne Stowarzyszenia
Sportowe Inni

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
• sala dydaktyczna 20 zł/h 20 zł/h
■ sala komputerowa 30 zł/h 30 zł/h
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dałachowie
• sala dydaktyczna 20 zł/h 20 zł/h
• sala komputerowa 30 zł/h 30 zł/h
■ sala gimnastyczna 20 zł/h 40 zł/h
• siłownia 25 zł/h 25 zł/h
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
• sala dydaktyczna 20 zł/h 20 zł/h
• sala komputerowa 30 zł/h 30 zł/h
• sala gimnastyczna 18 zł/h 35 zł/h
■ siłownia 25 zł/h 25 zł/h

Dyrektor BOOS - E. Ciszkiewicz

• sala dydaktyczna 20 zł/h 20 zł/h
• sala komputerowa 30 zł/h 30 zł/h
• sala gimnastyczna 15 zł/h 30 zł/h
■ siłownia 25 zł/h 25 zł/h
5. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach
• sala dydaktyczna 20 zł/h 20 zł/h
• sala komputerowa K2 25 zł/h 25 zł/h
• sala gimnastyczna SI duża 25 zł/h 50 zł/h
■ sala gimnastyczna S2 mała 25 zł/h 25 zł/h
• siłownia 25 zł/h 25 zł/h
6. Wynajem sal świetlicowych na przyjęcia okolicznościowe:
■ z wykorzystaniem sprzętu szkolnego na 1 dzień 150 zł + media 150 zł + media
• z wykorzystaniem sprzętu szkolnego na 2 dni 250 zł + media 250 zł + media
■ bez wykorzystania sprzętu szkolnego na 1 dzień 100 zł + media 100 zł + media

ŚWIĘTO KOBIET
W tym roku kobiety obchodziły swoje święto w kilku wioskach naszej gminy m.in. w Rudnikach, Bugaju, Cieciułowie, 

Żytniowie, Dałachowie, Jaworznie i Chwiłach. Być może jeszcze panie z innych miejscowości świętowały, jednak informacje 
takie nie dotarły do nas. W Rudnikach inicjatorką spotkania była Zofia Jaworek sołtys wsi, w Jaworznie pani sołtys Zdzisława

Pawlaczyk, w Bugaju lidergrupy odnowy wsi paniGrażyna 
Mroczek, w Dałachowie emerytki i rencistki, w Żytniowie 
Koło Gospodyń Wiejskich, w Cieciułowie grupa odnowy wsi 
na czele z Małgorzatą Małolepszą, zaś w Chwiłach pani sołtys 
Bożena Chęcińska.

Nic tak nie integruje ludzi jak dobra zabawa w miłym gronie. 
Ilość świętujących pań była imponująca. Imponująca była też 
różnorodność potraw przez nie przygotowanych. Podczas 
uroczystości nie zabrakło wspólnego śpiewu, żartów i rozmów 
do późnych godzin wieczornych.

Takie spotkania to wspaniałe chwile relaksu, to okazja by we 
wspólnym gronie zapomnieć o codziennych troskach.

Wszystkim PANIOM składamy serdeczne życzenia, aby 
Dzień Kobiet trwał cały rok.

M.L., I.N.



Oświetlenie uliczne na terenie gminy Rudniki
Rada Gminy podjęła stanowisko w sprawie uzupełnienia 

oświetlenia drogowego w miejscowościach, gdzie w ogóle nie 
ma punktów świetlnych. A takich miejscowości jest kilka w 
naszej gminie. Rada gminy zobowiązała wójta, aby rozbudowę 
oświetlenia prowadził w oparciu o rozrzedzenie punktów 
świetlnych tam, gdzie jest ich duże zagęszczenie. Dotyczy to 
m.in. takich miejscowości jak: Dalachów, Bobrowa, Żytniów, 
Jaworzno i Cieciułów.

W roku bieżącym zainstalowanych będzie:
- w Jaworze -13 punktów świetlnych,
- w Kuźnicy -12 punktów świetlnych.
Wiadomo, że ta metoda ograniczania oświetlenia wywołuje 

dużo negatywnych opinii, dlatego poniżej przedstawiamy 

tabelę kosztów, co pozwoli na ocenę wielkości wydatków na 
oświetlenie w gminie Rudniki.

Warto zaznaczyć, że na koszt utrzymania oświetlenia 
ulicznego składająsię:

- opłata za zużytą energie
- koszt konserwacji punktu oświetleniowego.
Od roku 2000 ilość oraz moc zainstalowanych opraw w 

gminie nie zmienia się, mimo, że przybyło kilka nowych 
obwodów min. w Mirowszczyźnie , Dalachowie ul. Gabryś, 
Mostkach.

Wzrost kosztów utrzymania oświetlenia drogowego 
spowodowany jest wyłącznie zmianą taryfy za energię oraz 
opłat za konserwację w Zakładzie Energetycznym ENION.

ROK 2005
KOSZT ENERGII OGÓŁEM
KOSZT KONSERWACJI OGÓŁEM 
RAZEM

ROK 2006
KOSZT ENERGII OGÓŁEM
KOSZT KONSERWACJI OGÓŁEM
RAZEM

ROK 2007
KOSZT ENERGII OGÓŁEM
KOSZT KONSERWACJI OGÓŁEM 
RAZEM

- 90.356 ZŁ
- 55.165 ZŁ
- 145.521 ZŁ

- 104. 631 ZŁ
- 55. 537 ZŁ
- 160. 168 ZŁ

- 116. 082 ZŁ
- 56. 833 ZŁ
- 172. 915 ZŁ

ROCZNE KOSZTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZA 2007 ROK
Lp. Sołectwo Liczba lamp Koszt energii 

za 2007 r. wzł
Koszt konserwacji 
za 2007 r. wzł

Razem koszty 
wzł

1. BOBROWA 48 7015 3 534 10 549
2. BUGAJ 44 6 570 3 239 9 809
3. CIECIUŁÓW-RAZEM 80 12 041 5 890 17931

w tym:
BRZEZINY CIECIUŁÓW. 10 1443 736 2179
STAWKI CIECIULOWSKIE 13 1 852 957 2 809

4. CHWIŁY 14 2 033 1 031 3 064
5. DALACHÓW- RAZEM 93 11 723 6 847 18570

w tym:
UL. GABRYŚ 11 2 029 810 2 839

6. FAUSTIANKA 1 413 74 487
7. JAN1NÓW 13 1904 957 2861
8. JAWOREK + ŻURAWIE 21 2 845 1 546 4391
9. JAWORZNO 110 15 830 8 098 23 928
10. JELONKI 18 2492 1325 3817
11. JULIANPOL 12 963 883 1 846
12. ŁAZY 12 1721 883 2 604
13. MIROWSZCZYZNA 13 2 095 957 3 052
14. MOSTKI-POLESIE 26 3 925 1914 5 839
15. MŁYNY 31 4493 2 282 6 775
16. PORĄBKI 7 1254 515 1769
17. RUDNIKI 123 22 377 9055 31432
18. SŁOWIKÓW 1.5 2 077 1 104 3 181
19. ŻYTNIÓW 91 14311 6 699 21010

RAZEM 772 116082 56 833 172 915

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI 13



- 600.000,-zł,
132.133,-zł
453.158,-zł
14.709,-zł

1 ogłoszenie
Wójt Gminy Rudniki 

ogłasza i zaprasza do uczestnictwa 
w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Faustiance

1.1 Położenie i opis: Faustianka, gm. Rudniki, pow. oleski, woj. opolskie.
1.2 Oznaczenie geodezyjne: działki nr 41,46,47/1,47/2,43/8 o łącznej pow. 6,3500ha
1.3 Oznaczenie wg księgi wieczystej: KWNr28881 iNr 18001
1.4 Opis nieruchomości: przy drodze krajowej nr 42 w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gruntów 

rolnych i leśnych; część terenu kopalnia odkrywkowa iłów, część zabudowana budynkami; plac utwardzony, 
wyposażona w sieć elektryczną, sieć wodno-kanalizacyjną; studnię głębinową.

1.5 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: W planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującego 
do 31.12.2003r. nieruchomość znajdowała się na terenach powierzchniowej eksploatacji surowców. W 
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach 
ofertowych dla różnych rodzajów zainwestowania "nieenergochłonnego”.

1.6 Cena wywoławcza
w tym: - cena gruntu

- cena zabudowań
- cena urządzeń

1.7 Termin przetargu 08 maj 2008r. godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12, 
sala narad I piętro.
1.8 Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie 60.000zł do dnia 05 maja 2008r.
1.9 O wysokości postąpienia decydująuczestnicy przetargu- minimalne 6.000,-zł
1.10 Zobowiązania : umowa dzierżawy zawarta 02.01,2008r. na czas określony do dnia 30.06.2008r., z prawem 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku zbycia tej nieruchomości.
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości:
2.1 Zgodnie z ustawąz dnia 11.03,2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej 

w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2.2 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, 
które terminowo wpłacąwadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu.

2.3 Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Rudniki w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna nr 96 1050 1171 
1000 0023 1091 7600 do dnia 05 maja 2008 roku, z dopiskiem „Wadium - Faustianka”. Za datę wpłacenia wadium 
uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki. Udział w przetargu należy złożyć w formie pisemnej 
do dnia 05 maja2008 r. w Urzędzie Gminy Rudniki.

2.3 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed 
zawarciem aktu notarialnego.

2.4 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia 
przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od 
umowy i przepadek wadium. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy 
ponosi nabywca.

Zasti zega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów i rokowań, które zakończyły się wynikiem negatywnym są 

następujące: 22 luty 2008r.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 6 

lub telefonicznie (034) 3595072, wew. 25 w godz. od 7.30 do 15.00.

Wójt Gminy 
/-/ mgr inż. Andrzej Pyziak



ogłoszenie
Wójt Gminy Rudniki 

ogłasza i zaprasza do uczestnictwa 
w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaworku

I. 1.1 Położenie i opis: Jaworek, gm. Rudniki, pow. oleski, woj. Opolskie.
1.2 Oznaczenie geodezyjne: działki nr 46,47,48 o łącznej pow. 2,3900ha
1.3 Oznaczenie wg księgi wieczystej: KWNr 28890,28056,27107.
1.4 Opis nieruchomości: przy drodze krajowej nr42 w sąsiedztwie stacji benzynowej i młyna.
1.5 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach zainwestowania produkcyjnego, magazynowego itp., w 
sąsiedztwie projektowanej obwodnicy i terenów ofertowych dla różnych rodzajów zainwestowania.

1.6 Cena wywoławcza -150.000,-zł,
1.7 Termin przetargu 10 kwietnia 2008r. godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 , 

sala narad I piętro.
1.8 Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie 15.000,-zł do dnia 07 kwietnia 2008r.
1.9 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu- minimalne 2.000,-zł

II. 1.1 Położenie i opis: Jaworek, gm. Rudniki, pow. oleski, woj. opolskie.
1.2 Oznaczenie geodezyjne: działki nr 51/1 o pow. l,0300ha
1.3 Oznaczenie wg księgi wieczystej: KWNr25674
1.4 Opis nieruchomości: przy drodze krajowej nr 42 w sąsiedztwie stacji benzynowej i młyna.
1.5 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach ofertowych dla różnych rodzajów zainwestowania, tylko 
niewielka część w kształcie trójkąta przy drodze nr 42 znajduje się w projektowanym obejściu i nowym przebiegu drogi.

1.6 Cena wywoławcza -100.000,-zł,
1.7 Termin przetargu 10 kwietnia 2008r. godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 , 

sala narad I piętro.
1.8 Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie 10.000,-zł do dnia 07 kwietnia 2008r.
1.9 O wysokości postąpienia decydująuczestnicy przetargu- minimalne 1.000,-zł
1.10 Zobowiązania: umowa dzierżawy zawarta 07.05.2007r. na czas określony do dnia 31,07.2008r.
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości:
2.1 Zgodnie z ustawąz dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) do ceny osiągniętej w 

przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
2.2 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, które 
terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu.

2.3 Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Rudniki w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna nr 96 1050 1171 1000 
0023 1091 7600 do dnia 07 kwietnia 2008 roku, z dopiskiem „Wadium Jaworek I lub Jaworek U”. Za datę wpłacenia 
wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki. Udział w przetargu należy złożyć w formie 
pisemnej do dnia 07 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy Rudniki.

2.3 Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu 
notarialnego.

2.4 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia 
przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od 
umowy i przepadek wadium. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy ponosi 
nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów i rokowań, które zakończyły się wynikiem negatywnym są 

następujące: 07 luty 2008r.
Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 6 

lub telefonicznie (034) 3595072, wew. 25 w godz. od 7.30 do 15.00.
Wójt Gminy

I-I mgr inż. Andrzej Pyziak



Zebrania sprawozdawcze
W styczniu i lutym druhowie strażacy przeprowadzili 

zebrania sprawozdawcze w swoich jednostkach. W zebraniach 
uczestniczyli także członkowie Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Oleśnie, radni naszej gminy, sołtysi i 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

W trakcie zebrań dokonano podsumowania minionego roku. 
W niektórych jednostkach dokonano zmian w składach 
zarządów i komisji rewizyjnych.

Dla podniesienia sprawności bojowej oraz umiejętności 
strażaków przeprowadzono w ubiegłym roku ćwiczenia na 
obiekcie oraz zawody sportowo-pożarnicze.

W zawodaph wzięły udział wszystkie jednostki z terenu 
gminy oraz strażacy z partnerskiej gminy Soblahov ze Słowacji. 
W minionym roku także Powiatowe Zawody Sportowo- 
Pożarnicze odbyły się na terenie naszej gminy. Gospodarzami 
tych zawodów była jednostka OSP w Rudnikach. W organizacji 
uczestniczyli także druhowie z pozostałych jednostek.

W 2007 roku jednostki OSP z Cieciułowa i Mostek 
otrzymały sprowadzone z Niemiec samochody pożarnicze 
Magirus-Deutz. Było to możliwe dzięki kontaktom naszej 
gminy z partnerską gminą niemiecką Feilitzsch.

Natomiast samochód bojowy Jelcz, którym dysponuje OSP 
w Rudnikach został przekarosowany w specjalistycznej firmie.

W 2007 roku przeprowadzono również wiele prac 
remontowych we wszystkich strażnicach. Przy remontach 
druhowie strażacy przepracowali wiele godzin w czynie 
społecznym.

W trakcie zebrań sprawozdawczych omówiono również 
zamierzeniajednostekna2008 rok. W tym roku jednostki OSP z 
Rudnik oraz Żytniowa będą obchodzić jubileusz 100-lecia 
istnienia ajednostki z Dalachowa i Jaworzna 85-lecie.

Druhom strażakom dziękujemy za działanie i ofiarność i 
życzymy sukcesów w ich zaszczytnej służbie.

M.D.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 5 marca br. zostały przeprowadzone eliminacje 

gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły się, 
podobniejak w latach ubiegłych, w dwóch grupach wiekowych:

I grupa uczniowie szkół podstawowych
II grupa uczniowie gimnazjum
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i 

kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Rudnikach przy współpracy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie 
pisemnej i ustnej.

Wiedzę uczestników oceniało jury, które wyłoniło 
najlepszych uczestników.

Wezmą oni udział w eliminacjach powiatowych, które 
odbędą się 17 marca w Oleśnie:

I grupa wiekowa / szkoły podstawowe /
1 miejsce-TomczykAleksandra /SzkołaPodst. w Jaworznie/
2 miejsce - Lukas Zuzanna /Szkoła Podst. w Dalachowie/
3 miejsce - Kluba Magdalena /Szkoła Podst. w Jaworznie/

II grupa wiekowa/gimnazjum /
1 miejsce - Kabata Anita /Gimnazjum w Rudnikach/
2 miejsce - Pecela Szymon /Gimnazjum w Rudnikach/
3 miejsce - Stasiak Bartłomiej /Gimnazjum w Rudnikach/

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, cenne 
nagrody książkowe, słodycze i przybory do pisania 
ufundowane przez Wójta Gminy Rudniki, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Rudnikach i Żytniowie oraz Pana Tadeusza Mońkę.

Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele miejscowych 
szkół: Beata Patyk, Jolanta Kubacka, Jolanta Wiatr, Aleksandra 
Kaczmarek i Bogdan Szyszka.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
znajomością spraw ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy 
ich opiekunom za pracę i czas poświęcony przygotowaniom do 
konkursu. M.D.



aktualności

Gminny Program Profilaktyki
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkotykowych za 2007 rok.

Powyższe programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi 
programami i według ustalonych kierunków działania, a środki 
pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Zgodnie z zawartym Porozumieniem nasza 
gmina wspólnie z innymi gminami uczestniczyła w ubiegłym 
roku we współfinansowaniu Przychodni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia w prowadzeniu dodatkowych 
zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z osobami 
uzależnionymi i współuzależnionymi członkami ich 
rodzin,które nie finansuje NFZ.Przerkazano na w/w cele 11.000 
zł.

Do Przychodni w Oleśnie w 2007 roku zgłosiły się 62 osoby, 
w tym:

- 36 uzależnionych (36 mężczyzn), 
wśród uzależnionych było:
-18 osób skierowanych przez komisję, z tego:
-12 dobrowolnych i 6 sądowych,
-15 osób współuzależnionych (14 kobiet),
-20 ofiar przemocy,
- 8 osób uczestniczyło w terapii rodzinnej,
- 2 narkomanów,
- 4DDA
- 2 osoby skierowano na leczenie zamknięte do OLO,
- 6 osób uczestniczyło w terapii pogłębionej.
W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku do komisji 

złożono 19 wniosków o leczenie odwykowe(w roku ubiegłym 
było 29).Dobrowolnie leczenie podjęło 6 osób.W szkołach 
realizowano programy profilaktyczne, których koszt w 2007 
roku wyniósł 5.000 zł. Zakupiono filmowy pakiet edukacyjny 
DVD „Lekcje przestrogi”. Wspierano różne działania 
profilaktyczne realizowane w szkołach poprzez zakup nagród 
dla uczestników zawodów i konkursów promujących zdrowy 
styl życia bez alkoholu i narkotyków. Finansowano 
pozalekcyjne zajęcia sportowe gry w tenisa stołowego i piłkę 
nożną. Z tego 3 osoby prowadziły zajęcia tenisa stołowego, a 1 
osoba grę w piłkę nożną.

Wspierano i finansowano działania profilaktyczne 
podejmowane przez gimnazjum, instytucje i stowarzyszenia 

polegające na organizowaniu zawodów sportowych, 
konkursów, których uczestnikami były dzieci, młodzież i 
dorośli, a także osoby niepełnosprawne. Celem tych działań 
było ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla 
alkoholizmu i przemocy.

Prowadzone były również zajęcia na kole garncarskim. 
Dofinansowano pobyt dzieci na półkoloniach w czasie wakacji. 
W ramach prowadzonej profilaktyki w okresie od 23-29 
czerwca dla 20 dzieci w gimnazjum organizowało kolonie 
profilaktyczne finansowane ze środków na realizację gminnego 
programu profilaktyki.

Dzieci oraz młodzież z gimnazjum i ze szkół podstawowych 
w Jaworznie, Dalachowie i Cieciułowie brały czynny udział w 
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
organizowanej pod patronatem Stowarzyszenia Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Celem kampanii było 
promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia 
oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 
prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, 
szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy. Uczniowie wykonali wiele prac 
konkursowych, pisali listy do polarnika Marka Kamińskiego, 
przekazywali wspólnie z policją listy do kierowców by zawsze 
zachowywali trzeźwość podczas jazdy. Wypełniali także 
ankiety nt. używania alkoholu i narkotyków. Wiele prac zostało 
nagrodzonych. Były to nagrody indywidualne i zespołowe.

Refundowano także koszty przejazdu i pobytu zawodników 
tenisa stołowego z UKS w Dalachowie podczas Finału 
Krajowego Uczniowskich Klubów Sportowych w Krośnie, a 
także na zawodach w Korfantowie. Zakupiono dla UKS - u w 
Jaworznie robot niezbędny do gry w tenisa stołowego. Poprzez 
współpracę z PPIS w Oleśnie w zakresie zapobiegania i 
zwalczania nałogów wśród dzieci i młodzieży przeprowadzono 
konkurs wiedzy o HIV/AIDS oraz konkurs tańca dla młodzieży 
gimnazjalnej. Para naszych gimnazjalistów zajęłąll miejsce.

Realizowano wiele innych przedsięwzięć, których celem 
była profilaktyka służąca ograniczaniu dzieciom i młodzieży 
dostępu do alkoholu i narkotyków. Łącznie na realizację 
gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii wydatkowano w 2007 roku ponad 66.000 zł.

D. ZAJĄC

Przekaż 1 % podatku

Na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Gimnazjum w Rudnikach
46 325 Rudniki, ul. Wieluńska 15. NRKRS: 000270895 REGON 160110598 NIP576-15-18-291
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest poprawa wyposażenia Gimnazjum Publicznego w 

Rudnikach w pomoce naukowe, książki oraz sprzęt sportowy.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1 % podatku należnego 

Urzędowi Skarbowemu.
Jeśli oprócz przekazania 1% podatku ktoś z Państwa chciałby wspomóc Stowarzyszenia dobrowolną 

wpłatą pieniężną to zapewniamy, że każda nawet najmniejsza kwota, będzie ogromna pomocą i za każdą 
wpłatę z góry serdecznie dziękujemy.

Ewentualnych wpłat proszę dokonywać: Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum w Rudnikach
ING Bank Śląski O/Olesno O/Praszka 2910501171 1000 00231306 9102
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GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Cyklicznym przedsięwzięciem sportowym jest Gminny 

Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy.

Tegoroczna XVIII edycja turnieju odbyła sie w sobotę 8 
marca br. w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach. Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach przy współpracy 
szkół podstawowych w Dałachowie i Jaworznie oraz 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Imprezie 
patronował Przewodniczący Rady Gminy - Edward 
Gładysz.

W turnieju udział wzięło 82 zawodników.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach to:

Dziewczęta klas I-III
1. Joanna Pawelec P. S.P.Dalachów
2. Roksana Tasarz P.S.P.Dalachów
3. Wiktoria Polak P. S.P.Dalachów

Dziewczęta klas 1V-VI
1. Katarzyna Wiatr P.S.P.Dalachó
2. Ilona Pawelec P. S.P. Dalachów
3. Magdalena Kluba P.S.P.Jaworzno

Dziewczęta -Gimnazjum
1. Paulina MatusiakG.P.Rudniki
2. Kaludia Kluba G.P.Rudniki
3. Daria Wydmuch - G.P. Rudniki

Chłopcy klas I-III
1. Patryk Sobieraj - PSP Dalachów
2. Marcin Jurczyk - P.S.P. Dalachów
3. Piotr Wolny-P.S.P. Dalachów

Chłopcy klas IV-VI
1. Patryk Ryng - P.S.P. Jaworzno
2. Paweł Kluba -P.S.P.Jaworzno
3. Mikołaj Domański - P.S.P. Dalachów

Chłopcy-gimnazjum
1. Piotr Duda - G.P.Rudniki
2. Damian Noga - G.P. Rudniki
3. Adrian Jekiel - G.P. Rudniki

W punktacji ogólnej Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy zdobyła Szkoła Podstawowa w DAŁACHOWIE.

W godzinach popołudniowych miały miejsce rozgrywki w 
kategorii młodzieży i dorosłych. Puchary wywalczyli:

Młodzież 15-29 lat
1. Piotr Duda - Jaworzno
2. Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki
3. Sylwester Werner- Jaworzno

Mężczyźni 30-39 lat
1. Stefan Kubacki - Żytniów
2. Marcin Łuczak - Żytniów

Mężczyźni powyżej 40 lat
1. Jan Panek - Jaworzno
2. Mirosław Bednarek - Dalachów
3. Andrzej Borek-Janinów

Puchary i dyplomy wręczyli Edward Gładysz 
Przewodniczący Rady Gminy, Roman Pinkosz - sędzia 
główny zawodów oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor 
GOKSiR.

M.L.

Zdobywcy pucharów w kat. klas IV-VI Zwycięzcy w kategorii gimnazjum



„Kolędy łączą pokolenia"
Polskie kolędy są utworami szczególnymi. Proste melodie, 
proste słowa pełne najgłębszych uczuć . To sprawia, ze je 
kochamy.

„Śnieżynki” z Przedszkola w Rudnikach

6 stycznia 2008r., w Domu Kultury w Rudnikach już po raz 
siódmy odbył się rejonowy Przegląd Kolęd pn.” Kolędy łączą 
pokolenia”. Zainteresowanie jak zwykle było ogromne. 
Zarówno ze strony wykonawców , jak i publiczności / ok. 500 
osób/. Wykonawcy sprezentowali słuchaczom niezapomniane, 
pełne wzruszeń chwile.

W przeglądzie udział wzięli:
- zespół „Śnieżynki” z Przedszkola Publicznego w Rudnikach 
-zespół „Wiolinki” z PSP w Jaworznie
- chór „Niezapominajki” z parafii w Cieciułowie
- zespół „Gwiazdeczki” z PSP w Cieciułowie
- grupa wokalna: Kinga Kaczmarek, Zuzanna Włoch i Monika 
Wolna
- solistka Ania Kulig z Rudnik
- solistka Monika Kałwak z PSP w Dalachowie
- solistka Magdalena Panek z Gimnazjum w Rudnikach
- grupa wokalno-instrumentalna: Olimpia i Paulina Błach oraz 
Szymon Cebula z Cieciułowa
-grupa wokalno-instrumentalna: Małgosia Polak, Iwona Wcisło 
i Kasia Stanek
- Patrycja Hałka z zespołem „Alfa” z Gany
- „Schola parafialna” z Jaworzna
- Zbigniew i Bartosz Tobis z Rudnik
-orkiestra młodzieżowa „RU-RA” Żytnio w-Radłów
- chór kameralny „Radość” z Roszkowic gm. Byczyna

- zespół ludowy „Podpora rodziny” z Dzietrzkowic
- zespół folklorystyczny „Rudniczanki”
Wszyscy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i 
statuetkami.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali Wójt 
Gminy Rudniki oraz Proboszcz Parafii Rudniki.

L.M.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Po raz kolejny zagrała WOŚP. Sztab Gminny tradycyjnie już 
mieścił się w Domu Kultury w Rudnikach. W szkołach 
podstawowych na terenie gminy oraz w Gimnazjum 
Publicznym w Rudnikach odbyły się imprezy, podczas których 
licytowano gadżety WOŚP i inne przygotowane przez uczniów. 
40 wolontariuszy kwestowało na rzecz chorych dzieci. Ogółem 
ze wszystkich imprez oraz zbiórki ulicznej zebrano kwotę 
10.845,84zł.

Kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy z naszego sztabu 
świętowała finał w TVP 2 w Warszawie. Transparent z napisem 
RUDNIKI oglądało miliony telewidzów.
Za przekazane pieniądze, za wszelką pomoc w organizację 
finału dziękujemy wszystkim wolontariuszom, członkom 
sztabu, nauczycielom wszystkich szkół uczestniczących w 
akcji oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Jesteście wspaniali. 
Sie ma!

L.M.
Dzień Babci i Dziadka
„Jakże Ci Babciu wyznać mamy, że Cię kochamy ? Bądź



szczęśliwy Dziadku całusów mnóstwo Ci damy!”
Wierszyki, gorące życzenia przygotowały dla swoich 
najbliższych dzieci z miejscowego przedszkola. Dodatkową 
atrakcją spotkania były prezentacje artystyczne w wykonaniu 
seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Opolu. Liczny, barwny

Przyrodniczego to rejestr najwybitniejszych zabytków, 
pomników przyrody o obszarów chronionych, prowadzony w 
ramach wypełniania Konwencji o ochronie światowego 
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Wpisanie obiektu, 
czy miejsca na listę UNESCO to wielkie wyróżnienie, promocja

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali 
Konsul- Władimir Kuzniecow i Wójt Gminy A. Pyziak

T*
* w

Podczas otwarcia wystawy

chór, grupa taneczna , kabaret. Wszyscy świetnie się bawili i 
bardzo miło spędzili niedzielne popołudnie.Sala wypełniona 
była po brzegi. Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem i zabawątaneczną.
Imprezę przygotował Dom Kultury w Rudnikach przy 
współpracy Przedszkola Publicznego w Rudnikach.

L.M.
Wieczorek taneczny
Kolejną imprezę dla seniorów przygotował miejscowy 
Związek Emerytów i Rencistów. Na wieczorku tanecznym 
parkiet dużej sali w Domu Kultury był pełen.
Świetnie bawiło się ponad 120 osób. Do tańca przygrywała „111 
Zmiana” E.Wcisło oraz goście zaproszeni z Dzietrzkowic. 
Stoły zastawione były smakowitymi wypiekami i sałatkami 
przygotowanymi przez członkinie klubu. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy 
oraz przedstawiciele z powiatowego Związku Emerytów i 
Rencistów. Wspólna radosna zabawa i śpiewy biesiadne trwały 
do późnych godzin wieczornych.

L.M.
Wystawa fotograficzna
Rosyjskie i polskie skarby na liście UNESCO.

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 

i co najważniejsze- stała troska państwa i lokalnych 
społeczności o wartość światowego formatu.

Ekspozycja fotografii przygotowana przez Instytut Adama 
Mickiewicz i RIA Nowosti obejmuje kilkadziesiąt prac 
fotoreporterów zawiązanych z Rosyjską Agencją Informacyjną 
Nowosti. Wszystkie fotografie powstały w ciągu ostatnich 40 
lat. Towarzyszy im wybór zdjęć Mirosława Wiśniewskiego 
dokumentujących polskie dziedzictwo z Listy UNESCO.

Wystawa prezentowana była w Poznaniu, Warszawie i Opolu.
W Rudnikach oglądać ją można było od 04 do 12 lutego br. 

, na sali widowiskowej Domu Kultury. Uroczystego 
otwarcia dokonali Władimir Kuzniecow konsul generalny 
Federacji Rosyjskiej w Poznaniu orazAndrzej Pyziak Wójt 
Gminy Rudniki. Wernisaż uświetnił występ muzyków z 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie. Wystawę obejrzało 
kilkaset uczniów rudnickiego gimnazjum i szkół 
podstawowych z terenu gminy.

L.M.

Wystawa „DROGA KRZYŻOWA"
Okres Wielkiego Postu był czasem właściwym na 

zaprezentowanie wystawy z cyklu „Droga krzyżowa” 
Stanisława Pokorskiego. Uroczysty wernisaż miał miejsce 21 
lutego br. w Domu Kultury w Rudnikach. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. przyjaciele artysty , przedstawiciele władz 
gminy, radni. Spotkanie uświetnili muzycy ze Szkoły



kultura

Stanisław Pokorski

Zwycięzcy turnieju o puchar Dyrektora G

Muzycznej w Oleśnie.
Stanisław Pokorski- autor prezentowanych prac pochodzi z 

Cieciułowa. Obecnie mieszka i tworzy w Oleśnie. Jak sam 
niówi „kocha to co robi”.W swoim dorobku ma kilkanaście 
wystaw poplenerowych w Częstochowie, Myszkowie,

Z kolei w niedzielę, 17 lutego o miano najlepszego szachisty 
w gminie i puchar Wójta Gminy rywalizowali dorośli 
zawodnicy, ale mogli się z nimi zmierzyć również młodsi 
amatorzy szachów. W zmaganiach udział wzięło 16 osób.

Niepokonany okazał się tradycyjnie już od kilku lat-

Kwiaty artyście wręczyły
M. Krzykawiak Sekretarz Gminy 
i J. Pawlaczyk - dyr.GOKSiR

Lublińcu, Oleśnie.
Prezentowany cykl obrazów jest pracą dyplomową artysty. 

Inspiracją do powstania prac był stary, zniszczony krzyż z 
postacią Jezusa bez twarzy. W obrazach wykorzystał 
różnorodne techniki plastyczne. Wystawę obejrzało kilkaset 
osób.

L.M.
Gminny Turniej Szachowy
W zmaganiach o puchar Dyrektora GOKSiR, wzięło udział 

kilkunastu młodych zawodników. Większość z nich to 
uczestnicy stałych zajęć sekcji szachowej działającej przy 
Domu Kultury w Rudnikach. Efekty systematycznego treningu 
dały znać o sobie.

Wśród najlepszych w kategorii uczniów szkół 
podstawowych okazali się:

I miejsce - Michał Polak
II miejsce Ania Augustyniak
III miejsce Marcin Pinkosz
Natomiast w kategorii uczniów gimnazjum 

niepokonanym zwycięzcą został Piotr Bienias I miejsce 
Drugą lokatę wywalczył Adam Tołoknów, trzecią Kamil 
Kania.

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali puchary, pozostali 
dyplomy i nagrody książkowe. Nagrody wręczyła Janina 
Pawlaczyk dyrektorGOKSiR

Jakub Marchewka. Drugie miejsce wywalczył Artur 
Mencfel. Trzecia lokata przypadła Piotrkowi Bieniasowi 
uczniowi gimnazjum. Walka była wyrównana, a umiejętności 
Piotrka dorównują już umiejętnościom mistrza. Może w 
niedalekiej przyszłości puchar Wójta Gminy znajdzie się w 
innych rękach?

Puchar i dyplomy najlepszym wręczył Wójt Gminy Andrzej 
Pyziak.

L.M.
Spotkania z dobrą muzyką
Kilkunastoletnią historię mają już spotkania z dobrą muzyką 

organizowane w Domu Kultury w Rudnikach. Audycje 
muzyczne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu muzyków z 
Filharmonii Częstochowskiej są wspaniałymi lekcjami muzyki. 
Interesujące tematy muzyczne przekazywane są dzieciom w 
formie ciekawej prezentacji i zabawy.

Zajęcia odbywają się cyklicznie. W m-cu marcu miała 
miejsce pierwsza w tym roku audycja zatytułowana „Muzyczna 
opowieść o cesarskim słowiku”. Skorzystało z niej ponad 100 
dzieci z przedszkola i klas I-III Szkoły Podstawowej w 
Rudnikach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach dzieci ze 
wszystkich szkół z terenu gminy, tym bardziej że wstęp jest 
bezpłatny. Szkoły pokryć musząjedynie koszty transportu.



Ale łatwiej i taniej przecież dojechać do Domu Kultury w 
Rudnikach, niż do Filharmonii w Częstochowie czy w Opolu.

L.M.
Kurs tańca towarzyskiego
Taniec jest prosty i można się nim wspaniale bawić ! Można 

się pozbyć nieśmiałości, nabrać pewności siebie. Nawiązać 
nowe znajomości, poznać ciekawych i lubiących się bawić 
ludzi. Przekonali się o tym uczestnicy kursu tańca 
towarzyskiego, który trwa aktualnie w Domu Kultury w 
Rudnikach.

Zajęcia odbywają się w środy, w godzinch wieczornych 
/ grupa dzieci o godz. 17.30, grupa młodzieży i dorosłych 
Od godz. 19.00/
Nauka podczas kursu obejmuje tańce standardowe/ walc 

angielski, wiedeński,tango, foxtrot, /oraz tańce 
latynoamerykańskie/ salsa, samba, cha cha, rumba itp./

i dyskotekowe.
Zajęcia prowadzi instruktor tańca - Leszek Mierzwa.

L.M.

NAGRODA STAROSTY OLESKIEGO
„Róże Powiatu” to nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie sportu, twórczości artystyczne, upowszechniania i 
ochrony kultury.

W gronie 4 wyróżnionych znalazła się MAŁGORZATA 
LUKAS długoletni pracownik Domu Kultury w Rudnikach, 
animatorka kultury.

Znająjądzieci, młodzież, dorośli. Od wielu lat zaangażowana 
jest bardzo czynnie w akcję półkolonii letnich dla dzieci 
wiejskich „Podaruj mi lato”. Prowadzi również zajęcia

plastyczne z dziećmi, czego wymiernym efektem sąsukcesy w 
konkursach o zasięgu wojewódzkim.

Zainicjowała cykl wystaw malarstwa „Młode talenty”, 
podczas których utalentowana plastycznie młodzież 
prezentowała swoje dokonania artystyczne. Sama również 
maluje, fotografuje. Wielokrotnie prezentowała swoje prace 
podczas wystaw poplenerowych w Galerii ART.-FOTO oraz w 
Muzeum Okręgowym w Częstochowie. W ostatnim czasie 
odniosła również znaczące sukcesy w konkursach 
fotograficznych o zasięgu wojewódzkim.

Od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem wszelkich 
działań kulturalnych w gminie na kartach Kroniki GOKSiR / 
jest to już 11 tomów/ oraz dokumentowaniem działań gminnych 
na kartach Kroniki Gminy. Współredaguje Biuletyn 
Informacyjny Gminy od początku jego istnienia w temacie 
„kultura”.

W dziedzinie kultury ludowej od 16 lat organizuje 
Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonania na rzecz 
społeczności lokalnej Starosta Powiatu przyznał wyróżnienie, 
które ma być inspiracjądo dalszej twórczej pracy.

Z kalendarza imprez na nadchodzący kwartał:

- Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów S.P. i Gimnazjum - 27-28 marca br.
- Minifestiwal Piosenki dla Przedszkolaków 17 kwietnia
- Gminny Przegląd Piosenki Maryjnej i Pielgrzymkowej 03 maja
- 85-lecie OSP Jaworzno
- XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG MASOWY „PĘTLA RUDNICKA” 25 maja
- Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych dla uczniów PSP i Gimnazjum - czerwiec
- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze wDalachowie 15 czerwca
- GminnyTurniejPiIkiNożnej„PANORAMAFIRM” 21-22czerwca



WIECZÓR POEZJI
We wtorkowy wieczór/4 marca/ w Domu Kultury w Rudnikach odbył się „Wieczór poezji” Agnieszki Chrobot
- poetki z Kluczborka.
Uczucia przelane na papier... to poezja pani Agnieszki.
Smutek, radość, tęsknota, samotność, miłość, szczęście, ŻYCIE to tematy o których pisze.
Do chwili obecnej wydała już kilka tomików wieszy m.in.:
„Jest taka cisza” 2003
„W stronę światła” 2004
„Zatrzymaj się” 2005
„Rachunek z miłości” 2006
We wspaniały klimat wprowadziła zebranych muzyka i poezja śpiewana w wykonaniu Małgorzaty Pasznickiej i Marisza Buczka. 
Spotkanie upłynęło w serdecznej, ciepłej atmosferze.

L.M.

MIŁOŚĆ

Człowieka nie kocha się za coś, 
lecz po prostu, że jest. 

Że się uśmiecha, wymawia twoje imię. 
I bierze w swoje dłonie twoje ciepło.

Każda miłość zaczyna się pięknie.
Tak jakby miała trwać wiecznie. 

Gdy ktoś nagłe wtargnie w twoje życie, 
nie pytając o przyzwolenie.

Wywraca wszystko na opak. 
Zaskakuje nieoczekiwanym. 

Olśniewa zmysły i rozum. 
Wtóruje echem własnego szaleństwa.

Bo miłości nie da się zmierzyć, 
ni poprowadzić na skróty. 
Trzeba się w nią zanurzyć 

i unieść wysoko, wysoko ponad błękity.

Agnieszka Chrobot

Poezja śpiewana w wykonaniu duetu M.Pasznickiej i M.Buczka

Podziękowanie za piękne chwile

Przekaz 1% podatku

Na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów organizacji pożytku publicznego działającej w ramach Grupy 
Odnowy na rzecz rozwoju wsi Młyny. Nr KRS 0000282274, NIP 576152691

Nr konta 34 82691017 2002 1000 5015 0001 w BS Praszka.
Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów zostało założone w marcu 2007 roku. Początkowo organizacja funkcjonowała 

jako Grupa Odnowy Wsi, od czerwca organizacja figuruje w KRS jako Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów. 
Podstawowym celem organizacji jest inicjowanie oraz przeprowadzanie działań z zakresu programu Odnowy Wsi, 
podniesienie standardu życia i pracy mieszkańców wsi, promowanie regionu, kultury ludowej oraz integracja z Unią 
Europejską.



KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI
Wymiana dowodów osobistych ostatni dzwonek

Przypominamy o obowiązku wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Dowody te tracą ważność z dniem 31 marca 
2008 roku. Osoby, które nie wymienią dowodów w tym terminie będą miały kłopoty z załatwieniem spraw m.in. u 
notariusza, w urzędach, w banku, na poczcie.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. W przypadku osób, które nie mogą 
osobiście zgłosić się do Urzędu z uwagi na stan zdrowia istnieje możliwość przyjazdu pracownika do miejsca pobytu osoby. 
Prosimy o zgłaszanie takich przypadków w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Rudnikach lub telefonicznie pod numerem: 034/3595072 
wewnętrzny 22.

Do wniosku załącza się:
1/ dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę w 

pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem,
2/ dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30,- złotych,
3/ odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza terenem gminy 

Rudniki,
4/ odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku dla osób, które zawierały związek 

małżeński poza gminą Rudniki.
Wójt Gminy

I-I mgr inż. Andrzej Pyziak

Wójt Gminy Rudniki
na podstawie decyzji Rady Gminy Rudniki z dnia 28 lutego 2008 roku 

ogłasza nabór wniosków
na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:
1. Zakres zadania:
-organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja programu 

odnowy wsi
- przedsięwzięcia inwestycyjne tzw. projekty twarde.
2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację 

zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.
3. Projekt winien obejmować swym zakresem jak 

największą liczbę osób mieszkańców gminy Rudniki.
4. W przypadku wyboru projektu wnioskodawca nie 

otrzymuje środków finansowych, a jedynie przedkłada faktury 
adresowane na Gminę Rudniki.

II. Wysokość środków przeznaczonych na 2008 rok
1. Na realizację zadań przeznacza się kwotę do 30.000zł
2. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec 

zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania te można 
zrealizować mniejszym kosztem.

Na realizację zadań ustala się maksymalną wartość 
dofinansowania w kwocie 3.000zł i minimalną w kwocie 500 
zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Wnioski oceniane są zgodnie z pkt. 12 Regulaminu przez 

Komisję Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy 
Wsi.

2. Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa, 
niż wnioskowana. W takim przypadku wnioskodawca może 

przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 
zrezygnować z realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane do dnia 30 listopada 2008 

roku.
2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania 

merytoryczno finansowego upływa dnia 30 listopada 2008 
roku.

Nie złożenie w terminie w/w sprawozdania dyskwalifikuje 
grupę odnowy wsi do składania wniosku w kolejnym roku.

3. Można uzyskać dofinansowanie jedynie na zadania, które 
nie są finansowane w inny sposób z budżetu gminy.

V. Termin i warunki składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie sołectwa 

należące do Programu Odnowy Wsi.
2. Wnioski składane są zgodnie z załączonym wzorem 

wniosku i instrukcją wypełniania.
3. Wnioski można składać do dnia 04.04.2008r. do godz. 15“ 

w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 2

VI. Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji udzielająpracownicy działu
Promocji Urzędu Gminy nrtel.034)35 95 072 wew. 14.

Wójt Gminy
I-I mgr inż. Andrzej Pyziak
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