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MARZEC 2007 CENA 1.50 a ,,RADA GMINY RUDNIKI
Od lewej z przodu stoją kolejno:
Stanisław Belka V-ce Starosta Powiatu Oleskiego, 

Wiesława Klimas, Edward Gładysz - Przewodniczący, 
Aneta Szczęsna-Kałwak, Bogusława Kaczmarek, Piotr 
Ryng.

Od lewej II rząd:
Romuald Szczerba, Jacek Stochniałek, Andrzej 

Pyziak- wójt, Mieczysław Włóka, Wiesław Kościelny, 
Andrzej Owczarek, Adam Sas, Grzegorz Domański.

Od lewej z tyłu:
Jarosław Marchewka - Wiceprzewodniczący, 

Robert Stasiak. FUNDACJA GÓRNA PROSNĄ
Już pod koniec 2006 roku Fundacja Górna Prosną otrzymała informację, że projekt 

wypracowany w ramach Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał 
akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozytywna opinia Ministerstwa wiąże 
się z przekazaniem Fundacji dofinansowania na realizację projektu o nazwie „Górna Prosną 
- rozwój turystyki i promocja”, w wysokości ponad 730 tysięcy złotych.

Fundacja Górna Prosną zrzesza pięć gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka, 
Radłów i Rudniki, których tereny mają długą historię rozwoju społecznego 
i gospodarczego, a kluczową rolą w Lokalnej Grupy Działania Górna Prosną 
odgrywa rzeka Prosną, na której przez setki lat istniała granica państwa 
polskiego. Siedziba fundacji mieści się przy Urzędzie Gminy w Rudnikach.

W połowie 2006 roku fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”, z działania „Pilotażowego 

dokończenie na str. 2

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Fundacja Programów 
Pomocy dla RolnictwaUWAGA!!! KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO

W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie kradzieżami z włamaniami do sklepów na terenie gminy Rudniki 
zwracam się z prośbą o informowanie Komisariatu Policji w Praszcze tel. (034) 366-82-00 lub 112 o:

1. pojazdach zaparkowanych w godzinach nocnych w miejscach podejrzanych 
(zaciemnionych, przy niezamieszkanych posesjach)

2. podejrzanych osobach w nocy w pobliżu sklepów lub innych obiektów.
Wszyscy powinniśmy zadbać o wzrost poczucia bezpieczeństwa naszej społeczności.

Dzielnicowy Andrzej Materak

http://www.rudniki.pl


I aktualności |FUNDACJA GÓRNA PROSNĄ,,,,
Programu LEADER+ . Najprawdopodobniej już w połowie lutego zostanie podpisana umowa między instytucją 
wdrażającą projekty - Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), a Fundacją Górna Prosną, którą 
reprezentować będą przewodniczący zarządu Andrzej Pyziak i zastępca przewodniczącego Ryszard Gruner.

Wypracowany przez mieszkańców i samorządy projekt, mający na celu rozwój obszarów wiejskich, zakłada m. 
in. utworzenie infrastruktury turystycznej, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, promowanie lokalnych 
produktów i usług, rozwój przedsiębiorczości i gospodarki wiejskiej wykorzystującej zasoby naturalne.

Zadania, które będziemy realizować w pierwszym kwartale 2007 roku to m. in.: szkolenie z zakresu obsługi komputera 
i intemetu, nauka języka angielskiego, które będą odbywały się w każdej z wyżej wymienionych gmin, seminarium 
na temat wykorzystania nowych technologii w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich. Ponadto wykonana zostanie 
np. analiza historyczna obszarów Lokalnej Grupy Działania Górna Prosną, inwentaryzacja i waloryzacja historycznych 
i zabytkowych obiektów, opisanie zabytkowych eksponatów przeznaczonych dla izb regionalnych i muzeów. Liczymy, 
że podejmowane przez nas działania zaktywizują lokalną społeczność i mieszkańcy chętnie wezmą udział 
w organizowanych przedsięwzięciach. Niektórzy mieli już okazję uczestniczyć w pierwszej imprezie 
współfinansowanej przez Fundację Górna Prosną. Był, to VI Powiatowy Koncert Kolęd*, który odbył się 7 stycznia 
w Kościele Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim.

* Projekt współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania Piłotażowego Programu 
LEADER+ - Schemat II, pn. „ Górna Prosną - rozwój turystyki i promocja”.Jubileusz 50 - Lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 18.01.2007 roku odbyła się w Urzędzie Gminy w Rudnikach uroczystość Jubileuszu 50-Lecia Pożycia 
Małżeńskiego. Z dostojnymi jubilatami spotkali się przedstawiciele władz gminnych. 16 par małżeńskich, które 
zawierały związek małżeński wl956 roku zostało odznaczonych przez Wójta Gminy Medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia otrzymali:

1.Henryka i Stefan Adamczyk
2.Stanisława i Ignacy Adamek
3. Henryka i Alojzy Derda
4. Waleria i Stefan Derbis
5. Janina i Józef Gmyrek 
ó.Olesława i Leon Honcel
7. Wanda i Piotr Jasińscy
8. Janina i Stanisław Kałwak

9. Marianna i Jan Kobiela
10. Janina i Ireneusz Ladra
11. Teresa i Marian Noga
12. Anna i Jan Olewińscy
13. Helena i Józef Szopa
14. Janina i Henryk Sztole
15. Zofla i Henryk Ulrych 
ló.Krystyna i Jan Wnuczek
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Spotkanie odbyło się w sympatycznej 
atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, 
akty pamiątkowe oraz symboliczna lampka 
szampana i poczęstunek. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewnił Pan Bogdan Szyszka 
z Publicznego Gimnazjum w Rudnikach. 
W tej miłej atmosferze przy muzyce, do 
późnych godzin popołudniowych, Jubilaci 
wspominali wszystko co przez tak długi czas 
tworzyli i budowali jako małżeństwo 
i rodzina.

Pozostałym 4 parom małżeńskim, które 
z różnych powodów nie mogły wziąć udziału 
w uroczystości, także przekazano odznaczenia 
i listy gratulacyjne.

J. Popczyk
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aktualności
Cieciułów, Bugaj i Młyny zasiliły grono odnowy wsi Gminy Rudniki.Odnowa Wsi
Już od kilku lat nasza gmina działa w programie Odnowy 

Wsi prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. Po kilku latach mamy już pewne osiągnięcia. 
W ostatnim czasie do programu przystąpiły: Cieciułów, Bugaj 
oraz Młyny - tak więc coraz więcej aktywizuje się nasza 
społeczność lokalna. Bardzo dobrze, że mieszkańcy mają 
pomysły na rozwój swoich miejscowości. Widzą potrzeby, które 
będą starali się własnymi siłami przy wsparciu gminy 

zaspokoić.
Znaczne możliwości dofinansowania daje Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich z którego wieś może otrzymać 500 tys. 
zł na odnowę wsi oraz dodatkowe możliwości - program Leader. 
Aby grupy odnowy wsi mogły skorzystać z tych środków 
w latach 2007-2013 muszą posiadać osobowość prawną czyli 
muszą być stowarzyszeniami. W dniu 2 marca br. odbędzie się 
szkolenie na ten temat dla grup odnowy wsi z całej gminy.

Od tego roku zapoczątkujemy cykl corocznych spotkań 
sprawozdawczych grup odnowy wsi.

I.N.Spotkanie z sołtysami
Zakończyły się już wybory sołtysów w naszej gminie. Poniżej przedstawiamy obecny skład społecznych przedstawicieli

Jasińska Dorota
poszczególnych sołectw:

1 Bobrowa
2 Bugaj Dybich Tadeusz
3 Cieciułów Małolepsza Małgorzata
4 Chwiły Chęcińska Bożena
5 Dalachów Stasiak Izabela
6 Faustianka Pawelec Barbara
7 Janinów Borek Andrzej
8 Jworek Grzybowska Wiesława
9 Jaworzno Pawlaczyk Zdzisława
10 Jelonki Wolna Krystyna
11 Julianpol Bolek Józef
12 Kuźnica Matuszczyk Beata
13 Łazy Malinowska Leokadia
14 Mirowszczyzna Kotas Józef
15 Mostki-Polesie Giec Józef
16 Młyny Kotowska Barbara
17 Odcinek Gawłowska Małgorzata
18 Porąbki Morawiak Józef
19 Rudniki Jaworek Zofia
20 Słowików Olewińska Maria
21 Żytniów Napieraj Andrzej

W dniu 13 lutego br. odbyło się w Urzędzie Gminy w Rudnikach spotkanie sołtysów z Wójtem Andrzejem Pyziakiem oraz 
Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Gładyszem. Sołtysi zostali poinformowani jakie zadania do nich należą, z jakimi 
problemami mogą się spotkać. Wójt podkreślił, że funkcja sołtysa jest bardzo ważna, ponieważ sołtys jest urzędnikiem w 
terenie. W wielu przypadkach on pierwszy będzie spotykał się z problemami mieszkańców i będzie musiał sobie z nimi radzić.

Zapoznano również wstępnie sołtysów z programem odnowie wsi, aby aktywizowali swoich mieszkańców. Zamierzamy 
przeprowadzić szkolenie z tego zakresu, które odbędzie się 2 marca br w Domu Kultury w Rudnikach. Chcemy, żeby wieś 
poprawiała swój wizerunek oraz aby mieszkańcy sami pracowali na rzecz poprawy warunków życia w swojej miejscowości.

Życzymy wszystkim sołtysom jak najmniej problemów oraz wspaniałych pomysłów na swojąmiejscowość, aby za cztery lata 
mogli pochwalić się postępami jakie nastąpiły w naszych lokalnych społecznościach.

I.N.Przetarg rozstrzygnięty
Został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Żytniów - Hajdamaki, I etap - odcinek długości 600 mb, począwszy od 

skrzyżowania z drogą powiatową w Żytnio wie. Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni poprzez wypełnienie 
powstałych ubytków masą asfaltową i ułożenie nowej nawierzchni. Remont drogi wykona Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych z Kłobucka za kwotę 42.400 zł w terminie do 31 maja br.



aktua1n o ś c iZasłużeni sołtysi

Na sesji Rady Gminy Rudniki w dniu 14 lutego br. zostały 
wręczone podziękowania dla dwóch byłych sołtysów, którzy 
pełnili swoją społeczną służbę od wielu lat. Pani Teresa 
Kałwak była sołtysem wsi Odcinek od 1978 roku do 2007, 
natomiast Pan Roman Stasiak pełnił tę funkcję od 1982 roku 
do 2007 w sołectwie Kuźnica.

Składamy obydwu osobom serdeczne podziękowanie oraz 
wyrazy uznania za pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności 
i Gminy Rudniki. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Redakcja BiuletynuOświetlenie uliczne
Jak co roku będziemy uzupełniali oświetlenie uliczne 

w naszej gminie. W bieżącym roku Rada Gminy zdecydowała, 
że zostaną wykonane prace w tym zakresie na Kuźnicy 
i Jaworku.

Konkurs na najlepiej oświetloną posesję 
gminy Rudniki.Konkurs rozstrzygnięty
11 stycznia 20007 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 

na najładniej oświetloną posesję gminy Rudniki. Komisja 
konkursowa w składzie: Iwona Napieraj, Janina Pawlaczyk, 
Małgorzata Lukas przyznała następujące nagrody:

Dwie równorzędne pierwsze nagrody
Łużak Czesław z Bobrowy
Woźny Mirosław z Stanek - Bobrowy
Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:
Włodzimierz Pęcherczyk zam. Słowików 
Jan Pawlaczyk z Bobrowy
Trzeciego miejsca nie przyznano.
Wyróżnieniami uhonorowani zostali:
Roman Kapica z Dalachowa
Jan Włoch z Żurawia
Stefan Włóka z Rudnik
Anna Zaręba z ŁazówPełnoprawni obywatele

W dniu 20 lutego br. rodzina Państwa Piekarskich 
z Kazachstanu udała się wraz z wójtem Andrzejem 
Pyziakiem do Wojewody Opolskiego na uroczyste nadanie 
obywatelstwa. Pan Wicewojewoda Dariusz Madera 
z przedstawicielką Urzędu Wojewódzkiego Wydziału ds. 
Repatriacji i Cudzoziemców wręczyli dokumenty i kwiaty oraz 
złożyli życzenia naszym mieszkańcom.

Już teraz Państwo Piekarscy są pełnoprawnymi obywatelami 
naszego kraju. Mamy nadzieje, że będzie im się dobrze 
mieszkało w naszej gminie.



kultur aKolędy łączą pokolenia
7 stycznia 2007r. w Domu Kultury w Rudnikach odbyła się 

szósta edycja Rejonowego Przeglądu Kolęd. Tegoroczne 
spotkanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatora. 
Zainteresowanie zarówno wykonawców, jak i widowni było 
ogromne.

Wystąpiły dzieci, młodzież i dorośli. Było to śpiewanie 
i muzykowanie wielopokoleniowe. Wszyscy wykonawcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Imprezie 
patronowali Wicestarosta Powiatu - Stanisław Belka, Wójt 
Gminy - Andrzej Pyziak oraz Proboszcz parafii Rudniki 
- ks. Krzysztof Błaszkiewicz.

J.P.Dzień babci i dziadka

Tegoroczne spotkanie w Domu Kultury przygotowane 
zostało przy współpracy z miejscowym przedszkolem. 
W niedzielne popołudnie salę widowiskową wypełnili 
dziadkowie , babcie i wnuczęta. Były wierszyki, gorące 
życzenia, pokazy taneczne w wykonaniu dzieci z przedszkola 
w Rudnikach oraz sekcji tanecznej działającej przy GOKSiR.

Spotkanie zakończyło się wielopokoleniową zabawą 
taneczną. Tańczyły dzieci, rodzice i seniorzy. Nie zabrakło 
również słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników 
spotkania.

J.P.

Turniej Szachowy
W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii 

zimowych we wtorek 30.01.2007r. w świetlicy Domu Kultury 
zorganizowano Otwarty Turniej Szachowy dla młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjum.

W turnieju uczestniczyło 19 zawodników z terenu gminy, 
w kat. szkół podstawowych najlepszym szachistą turnieju został 
Michał Polak z Porąbek zaś w kat. gimnazjalistów Piotr 
Bienias z Jaworka.

Organizatorzy przyznali 5-ciu najlepszym zawodnikom 
w każdej kat. wiekowej nagrody książkowe i dyplomy za 
zdobyte miejsca.

Są nimi:
Młodzież ze Szkół Podstawowych:
1. Michał Polak - Porąbki
2. Anna Augustyniak - Rudniki
3. Marcin Pinkosz - Rudniki
4. Kinga Kaczmarek - Rudniki
5. Małgorzata Bienias - Jawor
Młodzież z Gimnazjum:
6. Małgorzata Polak - Porąbki
7. Damian Łużak - Jaworzno
8. Adam Tołoknów- Rudniki
9. Piotr Bienias- Jawor
10. Patryk Kania - Cieciułów

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...
1 kwiecień 2007r.

14 kwiecień 2007r. 

kwiecień 2007r. 

maj 2007r.
26 - 27 maja 2007r.

- udział najlepszych tenisistów gminy w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego 
w Dobrzeniu Wielkim

- spotkanie dla przedsiębiorców/ wręczenie nagród „Złota Rama” 
dla najlepszego „donatora” i za promocją gminy.

- eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum

-1 gminny przegląd pieśni Maryjnej i pielgrzymkowej
- Festyn Integracyjny Gmin Radłów - Rudniki
XIII Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka

... SREDECZNIE ZAPRASZAMY



WSPOMNIENIE...
Rok 2006 był rokiem bardzo aktywnej działalności zespołu 

folklorystycznego Rudniczanki.
Aktywna praca całej grupy zaowocowała sukcesami w wielu 

konkursach i przeglądach. Zespół Rudniczanki wielokrotnie 
otrzymał wyróżnienia i nagrody za zdobyte miejsca w konkursach 
organizowanych zarówno w województwie opolskim jak 
i śląskim. Jednak radość z sukcesów została całkowicie 
przysłonięta nagłą stratą, jaką przyniosła śmierć dwóch 
znaczących, działających aktywnie członkiń zespołu.

W minionym roku z szeregów zespołu odeszły nagle 
i niespodziewanie dwie wspaniałe osoby. Najpierw w dniu 
27 stycznia 2006r. śmierć zabrała Panią IRENĘ 
KAŹMIERSKĄ a 22 grudnia 2006r. w tragicznym wypadku 
zginęła Pani KRYSTYNA PODGÓRSKA.

Dla obydwu z nich poza rodziną i pracą wielką pasją był śpiew i kultywowanie rodzimego folkloru oraz praca społeczna na 
rzecz KGW. W Zespole Rudniczanki śpiewały prawie przez 20 lat. W swej pracy społecznej wyróżniały się zdyscyplinowaniem, 
sumiennością, wielkim zaangażowaniem. Zawsze życzliwe i koleżeńskie. Ich nagła śmierć jest wielką stratą dla wszystkich, 
którzy je znali i kochali, oraz dla tych którzy z nimi działali. W szeregach Zespołu Rudniczanki brakuje ich bardzo. I choć 
nigdy nie wystąpią już na deskach naszej sceny na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Dyrektor GOKSiR - Janina Pawlaczyk

STOWARZYSZENIE „RAZEM RAŹNIEJ"
Stowarzyszenie integrujące miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, Polesie, Słowików „Razem Raźniej”
Nr konta 96826910179001000282930001
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury i turystyki,
2. Wspieranie, pobudzanie i promocję inicjatyw lokalnych i rozwoju lokalnego,
3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
4. Rozwój świadomości obywatelskiej,
5. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Jaworzno, 

Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, Polesie, Słowików w gminie Rudniki,
6. Pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej
7. Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego:
a) organizowanie i przeprowadzenie imprez
sportowych i rekreacyjnych na wolnym powietrzu i w sali gimnastycznej dla społeczności lokalnej

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

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA GIMNAZJUM
W RUDNIKACH

28 grudnia 2006 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum
w Rudnikach. Decyzją Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane 

do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań skierowanych na pomoc uczniom gimnazjum, wyrównywanie szans w 

dostępie do wiedzy i kultury, a w szczególności: popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu 
rozwojowi

i edukacji młodzieży, poprawy wyposażenia Gimnazjum Publicznego w Rudnikach
w pomoce naukowe, książki oraz sprzęt sportowy.
Na realizację statutowych zadań Stowarzyszenia każdy podatnik może przekazywać 1 % podatku należnego urzędowi 

skarbowemu.
Jeżeli oprócz przekazania 1 % podatku ktoś chciałby wspomóc Stowarzyszenie dobrowolną wpłatą pieniężną to zapewniamy, 

że każda, nawet najmniejsza kwota będzie ogromną pomocą i za każdą wpłatę z góry serdecznie dziękujemy.
Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum w Rudnikach
ING Bank Śląski O/Olesno - O/Praszka 29 1050 1171 1000 0023 1306 9102



Finał WOŚP
W niedzielę 14 stycznia 2007r. po raz 15-ty 

zorganizowano Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Sztab Gminny GOKSiR liczył 40 wolontariuszy, młodzieży 
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Odpowiedzialnym za pracę sztabu był wolontariusz 
Mieczysław Pawlaczyk.

We wszystkich szkołach odbyły się imprezy zamknięte, 
podczas których licytowano gadżety otrzymane z Fundacji. 
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i opiekunów po raz 
kolejny udało nam się zebrać imponującą kwotę 10.373,67 
PLN przekazaną na konto Fundacji WOŚP, oraz walutę obcą, 
którą wolontariusze będący w studiu telewizyjnym TVP 2 w
Warszawie wpłacili do Banku PKO SA. VIII oddział w Warszawie.

W imieniu sztabu gminnego WOŚP składamy serdeczne podziękowania naszym wspaniałym wolontariuszom, nauczycielom, 
dyrektorom szkół, pracownikom Domu Kultury a przede wszystkim wspaniałym mieszkańcom naszej gminy, którzy wspierają 
akcję, przyczyniając się w ten sposób do ratowania zdrowia i życia innych

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Państwa Jolanty i Bogdana Surowiaków oraz OSP Rudniki za dar
serca. Jesteście wspaniali. Sie ma.

[ sukcesy sportowe ]Parafialny Turniej Tenisa Stołowego
W sobotę 21 stycznia 2007r. odbył się parafialny Turniej Tenisa Stołowego o puchar proboszcza parafii Rudniki. Organizatorami 

Turnieju byli: proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przy współpracy 
Gimnazjum Publicznego. W Turnieju udział wzięło 45 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to : 
Dziewczęta - szkoła podstawowa:
I miejsce - Anna Augystyniak - Rudniki
II miejsce - Zuzanna Lukas - Rudniki
III miejsce - Karolina Zając - Rudniki
IV miejsce - Gabrysia Klimek - Młyny

Chłopcy - klasy IV - VI S.P.
I miejsce - Piotr Orator - Rudniki

W kat. „OPEN”- niepokonaną mistrzynią zawodów 
została Katarzyna Pawlaczyk - uczennica Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach.

Wszyscy zwycięzcy uhonorowani zostali 
pamiątkowymi dyplomami i pucharami ufundowanymi 
przez Proboszcza ks. Krzysztofa Błaszkiewicza oraz 
GOKSiR w Rudnikach.

II miejsce - Mikołaj Polak - Rudniki
III miejsce - Michał Kubat - Rudniki
IV miejsce - Michał Skwierczak Rudniki

Gimnazjum - Chłopcy
I miejsce - Tomasz Kubat - Rudniki
II miejsce - Michał Pawelec - Młyny
III miejsce - Tomasz Orator - Rudniki

Młodzież 16-30 lat
I miejsce - Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki
II miejsce - Mateusz Kałwak - Rudniki
III miejsce - Łukasz Pawelec - Łazy

Mężczyźni powyżej 30 lat
I miejsce - Krzysztof Kulig - Rudniki
II miejsce - Robert Księżarek - Młyny
III miejsce - Norbert Zając



Przygotowujemy obchody 610 - lecie Rudnik
W 2007 r. mija 610-rocznica powstania Rudnik. Z tej okazji przygotowana zostanie dwudniowa impreza. Komitet organizacyjny 

czeka na pomysły mieszkańców dotyczące przebiegu obchodów.
W dniach 25-26 sierpnia br. odbędą się uroczyste obchody miejscowości Rudniki. Wszystkie działania koordynowane będą 

przez powołany do życia Komitet Organizacyjny Obchodów 610-lecia Rudnik. Przewodniczącym komisji został Komendant 
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych - Jan Stasiak. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2007 r. w 
Domu Kultury ustalono zarys programu imprezy. Przewidziano różnorodne atrakcje dla wszystkich grup wiekowych. Punktem 
kulminacyjnym imprezy będzie występ znakomitej gwiazdy oraz pokaz sztucznych ogni.

Z uwagi na fakt, że organizacja obchodów wymaga ogromnych nakładów sił i zaangażowania wielu osób zachęcamy Państwa 
do pomocy przy realizacji festynu. Każde doświadczenie i pomysł z pewnością przyczyni się do powodzenia realizacji imprezy.

Swoje zapytania, uwagi i przemyślenia proszę kierować na adres:
Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12, bądź e-mail: promocja@rudniki.plPODZIĘKOWANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach za 
pośrednictwem „Biuletynu Informacyjnego” chce 
serdecznie podziękować Panu Leszkowi 
Korzeniowskiemu, prezesowi firmy „FLORA” w 
Praszce za przekazanie darowizny z przeznaczeniem 
na sfinansowanie jednego gorącego posiłku dziennie 
dla 5-rga dzieci z ubogich rodzin.

Ośrodek Pomocy realizuje wieloletni program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, w który włączenie się 
wielu podmiotów pozwala pomóc większej liczbie dzieci. 
Jesteśmy wdzięczni, że wskazany problem nie jest Panu 
obcy, oraz za natychmiastową pomoc.

Pragnę przy tym podkreślić, że Pan jako jeden z 
nielicznych podjął decyzję o przekazaniu nam darowizny.

INFORMACJA
Podajemy do wiadomości terminy zbiórek odpadów 

selektywnych ( papier, szkło białe, szkło kolorowe, plastik) 
odbieranych sprzed posesji z terenu Gminy Rudniki

Marzec -20 Kwiecień -17
Maj - 19 Czerwiec -19
Lipiec - 17 Sierpień -21
Wrzesień - 18 Październik -16 '•
Listopad -20 Grudzień -18

• surowce wystawiać wyłącznie w workach do tego 
przeznaczonych (żółty-plastik, biały-szkło białe, zielony-szkło 
kolorowe, niebieski-papier),

• worki firmowe przeznaczone do segregacji odpadów 
napełnione innymi odpadami np. zmieszanymi odpadami 
komunalnymi nie będą odbierane.

DziękujemyDefibrylator może uratować ludzkie życie
Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, iż w Urzędzie Gminy w Rudnikach (sekretariat, I piętro) znajduje się DEFIBRYLATOR, 
urządzenie które może uratować ludzkie życie. Bardzo prosimy w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń np. utrata 
przytomności, zawał serca czy inne o szybki kontakt z UG Rudniki teł. / 034 / 35 95 072 lub / 034 / 35 95 013 i 

jednoczesne wezwanie lekarza.
W urzędzie znajdują się osoby przeszkolone w obsłudze urządzenia, które mogą udzielić pierwszej pomocy.Wybraliśmy logo

W poniedziałek 5 lutego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
na logo Fundacji Górna Prosną. Pięcioosobowa komisja 
konkursowa wybrał projekt Małgorzaty Lukas.

Do konkursu przystąpiło 8 „zdolnych” z różnych gmin, 
którzy do 2 lutego dostarczyli do biura Fundacji około 40 
projektów. Komisje w składzie: Roland Fabianek - 
przewodniczący, Andrzej Pyziak, Renata Gnot, Marta Parol 
oraz Barbara Rychel - Stasiak oceniała prace pod względem 
stopnia nawiązania projektu do działań fundacji oraz 

estetyczności ich wykonania. Mimo burzliwych obrad, 
ostatecznie najwięcej punktów otrzymała propozycja 
Małgorzaty Lukas, której praca ujęła członków komisji 
zarówno swą oryginalnością i prostotą, jak również 
zrozumieniem tematu. Zwyciężczyni gratulujemy!

Barbara Rychel - Stasiak

Projekt finansowany w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 ” 
w zakresie działania Pilotażowego Programu LEADER+ - 
Schemat II, pn. „ Górna Prosną - rozwój turystyki i promocja

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, 
46-325 Rudniki, ul. Okólna 2 przy współpracy Urzędu Gminy w Rudnikach.
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