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DNI RUDNIK
z okazji 610-lecia * 24 - 26 sierpnia 2007 r

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców gminy i Czytelników do uczestniczenia 
w Obchodach 610-Lecia Rudnik, które odbędą się w Centrum Rekreacyjno 

-Sportowym przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach.
W programie 1

Przyjdźcie, zobli^cię 
i bawcie się dobrze !l!

Piątelć«-*24.08.2t00’7
20.00 - koncert zespołu rockowego „PAJUJO”
21.00 - dyskoteka

iżdy może znaleźć coś dla siebie. 
) 11 .Oł O

11

^bota 7 25.08.2Q07^y^
14.00 - oficjalne otwarcie Obchodów 610-Lecia
- odczytanie okolicznościowego referatu
- podpisanie partnerstwa z gmina niemiecką
- wystąpienia zaproszonych gości .
16.00 - pokaz sztuki rycerskiej w wykonaniu 
Opolskiego Bractwa .Rycerskiego
- pokaz wytopu żelaza w dawnych piecach hutniczych 
tzw. dymarkach
- pokaz garncarstwa - możliwość samodzielnego 
wykonania wyrobu
- wystawy okolicznościowe:

+ fotograficzna „Rudniki wczoraj i dziś
+ numizmatyczna
+ malarstwa K

18.30 - gwiazda wieczoru ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
20.00 - zabawa taneczna ;
22.00 - pokaz sztucznych ogni ff

Niedziela - 26.08.2007 ^ JL

11.30 - Msza Święta w Kościele Parafialnym 
w Rudnikach

14.00 - koncert orkiestr dętej i pokaz Grupy Mażoretek 
z Wręczycy Wielkiej

- pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu Formacji 
Tanecznej Mag - MA z Kłobucka

- występ laureatów „Szansy na sukces” TRO DeWojs 
(Arek Kluba i przyjaciele)

18.00 - gwiazda wieczoru Zespół Kabaretowo - 
Biesiadny - SZLAGIER MASZYNA

19.00 -zabawy taneczna z zespołem „Dwa + 2”
Imprezie towarzyszą:
- wesołe miasteczko, pokazy motolotni, pokazy modeli 

latających,
- występy zespołu folklorystycznego RUDNICZANKI, 

Kapeli Rodziny Tobisów, młodzieży z terenu gminy
- bufety gastronomiczne, stoiska promocyjne, punkt 

doradztwa zawodowego.
Imprezę wspierają firmy:
1. Restauracja ZŁOTA KACZKA

Ewa i Franciszek Wączek - Mirowszczyzna 
"z?PPHU DASTA Mariąh Stasiak - Janinów

3. PPHU WACŁAW W. Sieja - Żytniów
4. Młyn Handlowo-Usługowy

G.S. Kurczakowscy - Dalachów
5. Hurtownia RUDMAR - Rudniki

.6. Cegielnia CEGIEŁKA - Faustianka
17. Mleczarnia Olesno

1 ZAPRASZAMY
- WSTĘP WOLNY -
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Mamy nowego partnera
1 maja 2007 roku podpisaliśmy kolejną umowę 

partnerską. Naszym nowym partnerem jest gmina

miejsce podczas festynu „Maihaumaufstellung" (stawianie 
drzewa majowego) w gminie Feilitzsch.

Umowę partnerską podpisali Burmistrz Helmut 
GrieBhammer oraz Wójt Andrzej Pyziak. Celem podpisania

Goście ze Słowacji
W dniach 17-18 maja 2007 r. Pani Eva Dudakova - Starostka 

partnerskiej gminy Soblahov po raz pierwszy odwiedziła naszą 
gminę. Przyjechała do nas z trzyosobową delegacją, w skład 
której wchodzili: Jan Sivak - radny gminy Soblahov, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Soblahovie oraz prezes tamtejszej 
straży pożarnej. Wójt Andrzej Pyziak powitał oficjalnie 
delegację w Urzędzie Gminy w Rudnikach. Celem spotkania 
było omówienie dalszej współpracy między naszymi gminami. 
Radny Jan Sivak zaproponował, aby współpracę ukierunkować 
obecnie na sport i dokonać wymiany w zakresie drużyn 
piłkarskich. W tym roku nasi piłkarze pojadądo Soblahova, w 
przyszłym roku drużyna słowacka przyjedzie do Rudnik. 
Podczas dotychczasowej współpracy odbyła się wymiana 
gospodarcza, samorządowa, kulturalna, strażacka i edukacyjna. 
Przyszedł więc czas na wymianę sportowców. Poza tym takie 

umowy jest ścisła współpraca poprzez: stworzenie powiązań 
gospodarczych, podjęcie kontaktów w dziedzinie społecznej, 
kulturalnej i sportowej, pogłębianie kontaktów we wszystkich 
dziedzinach partnerstwa w nowej Europie regionów.

Podczas festynu prezentowaliśmy naszą gminę, a w 
tym imprezy kulturalne, turystykę i oczywiście produkty 
regionalne, których promocja połączona była z degustacją.

W sierpniu, podczas obchodów 610-lecia Rudnik, 
spodziewamy się rewizyty naszych nowych partnerów.

I.N.

międzynarodowe spotkania podniosą umiejętności naszych 
sportowców oraz pozwolą na zawiązanie przyjaźni i zdobycie 
nowych doświadczeń.

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Państwa Surowiaków 

z powodu śmierci

córki
IZABELI

składają
Wójt Gminy oraz Rada Gminy Rudniki
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Delegacja zwiedziła również budynek GOK-u, gimnazjum, 
Chatę Drwala i Strażaka w Bobrowie, OSP Rudniki i 
podstawówkę w Jaworznie, gdzie przeprowadzono rozmowy 
nt. współpracy między szkołami. Wizyta pozwoliła pani 
Starostce choć w części poznać gminę Rudniki. Mamy jednak 
nadzieję, że w najbliższym czasie pozna ją jeszcze lepiej, 
ponieważ podczas wizyty wójt wręczył jej zaproszenie na 
sierpniowe Obchody 610-lecia Rudnik.

Współpraca kwitnie i mamy nadzieje, że Pani Starostka 
będzie kontynuowała dzieło rozpoczęte przez jej poprzednika 
Miroslava Duraci-ego. Ze swojej strony dołożymy wszelkich 
starań, aby współpraca przynosiła korzyści dla obydwu stron.

I.N.



MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI
W BOBROWIE

W dniach 29, 30. 06 - 01.07 2007 r. odbyły się już po raz 
VIII w Bobrowie Międzynarodowe Zawody Drawli. W 
zawodach wzięły udział ekipy z siedmiu państw: Polski, 
Czech, Słowacji, Estonii, Szwecji, Francji, Niemiec. W 
ostatniej chwili wycofały swój udział ekipy z Rumunii i 
Ukrainy. W tegorocznych zawodach mogliśmy po raz pierwszy 
obserwować zmagania ekipy z Estonii. Łącznie w zawodach 
wzięło udział 29 zawodników, którzy konkurowali ze sobą w 
pięciu konkurencjach.

Pierwsza konkurencja odbyła się w sobotnie przedpołudnie 
w lesie. Polegała ona na ścięciu i obaleniu drzewa na cel. 
Kolejne konkurencje zostały przeprowadzone w niedzielę na 
specjalnie przygotowanym placu w Bobrowie. Zawodnicy 
zmagali się tam w następujących czterech konkurencjach:

1. przygotowanie pilarki do pracy,
2. złożona przeżynka kłód,
3. dokładność przeżytki,
4. okrzesywanie.
Po zakończeniu zmagań odbył się dodatkowy konkurs 

rzeźbienia w drewnie. Wszystkie powstałe rzeźby wzięły udział 
w dodatkowym konkursie „Rzeźba Zawodów”. W konkursie 
tym wygrali Lasse Abrahamsson (Szwecja), przed Didier 
Cognard (Francja), i Dietrich Harder (Niemcy).

Najlepsze miejsca w zawodach głównych osiągnęli:
1 miejsce - Szala Roman (Polska),
2 miejsce - Dietrich Harder (Niemcy),
3 miejsce - Jacek Stochniałek (Polska).

W klasyfikacji drużynowej zaś najlepszą drużyną okazała 
się drużyna Polska, następne miejsce zajęła drużyna z Francji, 
a zaraz za nią drużyna z Estonii. Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
nagrody ufundowane przez sponsorów.

Dodatkowo nagrody ufundowali: Nadleśnictwo Olesno dla 
najlepszego zawodnika pracującego na terenie Nadleśnictwa 
Olesno, którym okazał się w tym roku Jacek Stochniałek 
(nagrodę wręczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno) oraz 
sędziowie zawodów, którzy wręczyli nagrodę dla Chromka 
Petra (Czechy) za bardzo dobrą postawę, zachowanie 

przysłowiowej „zimnej krwi” podczas niebezpiecznej 
sytuacji w lesie w czasie rozgrywania pierwszej konkurencji.

Na placu w Bobrowie w czasie kiedy w jednym miejscu

trwały zmagania zawodników w innym miejscu równocześnie 
odbywały się różne konkursy, pokazy i występy dla przybyłych 
gości oraz zgromadzonej publiczności.

W piątkowy wieczór odbył się koncert gwiazdy, tym razem 
był to zespół „Big Cyc”. Ogromny tłum ludzi, świetnie się bawił 
śpiewając wraz z zespołem. Po koncercie lider zespołu 
Krzysztof Skiba wręczył nagrody dla publiczności. Kolejny 
wieczór uświetnił swym koncertem zespół AKCENT.

Oprócz koncertów było wiele innych atrakcji. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się konkurs - zorganizowany przez 
firmę GRUBE - rzut siekierą do celu.

Niedzielne popołudnie naszą imprezę uświetnili swymi 
występami: zespół taneczny „Szafir”, zespól
folklorystyczny„Rudniczanki”, zespół "Sygnalistów 
Myśliwskich” Koła Łowieckiego Daniel z Wielunia .

VIII Międzynarodowe Zawody Drwali 2007 w Bobrowie jak 
co roku przyciągnęła tłumy widzów, kibiców oraz uczestników. 
Wszystkim którzy przybyli na zawody dziękujemy i 
zapraszamy już za rok.

J.P.



U naszych partnerów w Szwecji
W dniach od 3 do 6 czerwca delegacja z Gminy Rudniki przebywała w partnerskiej gminie SollefteS w Szwecji. 

Zostaliśmy zaproszeni do Szwecji na uroczystości Obchodów 90-Lecia Miasta Sollefteń.
Na pierwszym spotkaniu mieliśmy okazję poznać 

przedstawicieli wszystkich zaproszonych delegacji partnerskich. 
Wśród nich znalazły się następujące państwa: Japonia, Estonia, 
Norwegia, USA, Finlandia i Polska.

W kolejnym dniu odbyło się oficjalne spotkanie w Urzędzie 
Gminy. W Sali posiedzeń powitały nas Pani Burmistrz Elisabet 
Lassem oraz Pani Z-ca Burmistrza Gunvor Eriksson. 
Zaprezentowały krótką historię Miasta Solleftea i zaprosiły 
przedstawicieli poszczególnych delegacji do prezentacji swoich 
gmin. Na kolejne spotkanie udaliśmy się do miejscowej „Art. 
Galery Majoren”, gdzie odbyły się rozmowy na temat realizacji 
przyszłych wspólnych projektów. W naszej grupie dyskusyjnej 
znalazły się Szwecja i Estonia. Omawialiśmy wstępnie 
możliwości realizacji wspólnego projektu finansowanego z ' 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Po południu już w 
bardziej luźnej atmosferze odbyły się międzynarodowe

rozgrywki sportowe pomiędzy poszczególnymi państwami. 
Mieliśmy okazję m.in. rzucać podkową, strzelać z łuku, grać w 
minigolfa itp. Tego samego popołudnia oglądaliśmy występ 
baletu Mississippi z USA.

Następnego dnia zostaliśmy podzieleni na dwie grupy męską 
i żeńską. Mężczyźni pojechali do gospodarstwa leśnego, gdzie 
zostali zapoznani z jego zasadami organizacji oraz mieli okazję 
podziwiać park maszynowy, jakim dysponują tego typu 
gospodarstwa. Kobiety natomiast zwiedzały muzeum tekstyliów 
oraz sanatorium dla osób mających kłopoty z nadwagą.

Wieczorem odbył się uroczysty bankiet w Hotelu Appelberg 
w czasie którego każda z przybyłych delegacji wręczyła 
upominki przygotowane z okazji 90-łecia Miasta Solleftea. Wójt 
naszej gminy Andrzej Pyziak wręczył mapę Polski w starym 
stylu. Podczas bankietu przy stole odbywały się rozmowy nt. 
przyszłej współpracy i możliwości realizacji projektów z Unii 
Europejskiej.

Ostatni dzień obchodów 90-lecia Solleftea rozpoczęliśmy 
uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym, gdzie 
czytanie podczas Liturgii Słowa odbyło się w różnych językach 
m.in. w języku polskim. Tego dnia zwiedziliśmy również 
muzeum oraz uczestniczyliśmy w festynie zorganizowanym 
właśnie na cześć obchodów 90-lecia miasta. Podczas festynu 
odbyło się m.in. odsłonięcie nowego herbu miasta Solleftea.

Na zakończenie dnia oraz wizyty została zorganizowane 
spotkanie, na którym każda z delegacji podziękowała za 
zaproszenie i możliwości uczestniczenia w obchodach. Władze 
miasta również podziękowały za to, że wszyscy partnerzy 
zechcieli przyjąć zaproszenia i uświetnić uroczystość swoją 
obecnością.

Dzięki wizycie w Szwecji mieliśmy okazję poznać nowych 
ludzi oraz wymienić się doświadczeniami, a także ustalić plany 
współpracy na przyszłość. Właśnie podczas wizyty w Szwecji

zaprzyjaźniliśmy się z grupą z Estonii, którą zaprosiliśmy na Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie. Estońska 4- 
osobowa grupa z gminy Poltsamaa uczestniczyła w zawodach drwali. Być może uda się nawiązać w przyszłości stałą współpracę 
z Estonią. Jakkolwiek ułoży się nasza przyszłość w tym zakresie, warto podkreślić, że jest to jeden z najważniejszych rezultatów 
naszej ostatniej wizyty partnerskiej. . N



Wizyta w Mikroregionie Mostenka
W dniach 22-23.06.br. przedstawiciele Gminy Rudniki odbyli wizytę studyjną w Mikroregionie Mostenka w Czechach w 

ramach realizacji projektu pn. „ Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem 
Mostenka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu IWINTERREG 
IIIA Czechy - Polska. Celem wizyty było poznanie możliwości naszego partnera w zakresie organizacji ruchu turystycznego 
oraz realizacji wspólnych projektów w latach 2007-2013.

Podczas wizyty mieliśmy okazję pracować w plenerze w 
grupach roboczych. Prowadziliśmy rozmowy z 
przedstawicielami różnych grup z mikroregionu w sprawie 
realizacji projektów w przyszłości np.: ze szkołami, strażakami,

klubami sportowymi, rolnikami oraz organizacjami 
pozarządowymi w tym na temat kierunków rozwoju turystyki 
w naszych regionach. Wymienialiśmy się również 
dotychczasowymi doświadczeniami.

Mieliśmy także okazję przyglądać się w jaki sposób 
przeprowadzane są zawody sportowo-pożarnicze w Czechach. 

Podziwialiśmy krajobrazy, zabytki oraz inne atrakcje 
turystyczne Mikroregionu Mostenka. Jedną z atrakcji 
turystycznych są wyznaczone ścieżki rowerowe, które 
prowadzą do najciekawszych zakątków tego regionu. Mieliśmy 
również okazję zobaczyć fragment wybudowanej i 
oznakowanej ścieżki rowerowej łączącej dwie pobliskie wioski.

Mamy nadzieje, że dalsza współpraca rozwinie się i będziemy 
mogli wspólnie realizować projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej.

I.N.

j^TOfUZilOH

Oli interreg ma
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu IW INTERREG IIIA Czechy-Polska 
oraz ze środków budżetu państwa
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Gmina Rudniki -
„ GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA"

Mamy przyjemność poinformować, że w czerwcu 2007 roku Gmina Rudniki uzyskała certyfikat „GMINA 
ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”. Organizatorem i pomysłodawcą cyklu szkoleń i warsztatów był Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Do programu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA przystąpiły 44 gminy z województwa opolskiego. Warunkiem 
przystąpienia do audytu certyfikującego, było złożenie wymaganej dokumentacji w postaci: strategii promocji gminy, prezentacji 

gminy i przynajmniej jednej oferty inwestycyjnej zgodnie ze 
standardami PAIilZ, dwóch ofert inwestycyjnych wpisanych w 
formatkę PAIilZ wraz z opisem warunków inwestycyjnych w 
gminie i regionie, plan wizyty inwestora wraz z zarysem 
rozmów, elektroniczną wersję broszury promocyjnej. Ostre 
kryteria oceny spowodowały, że z 26 gmin które złożyły 
niezbędną dokumentację tylko 16 dopuszczono do ostatecznego 
audytu w gminie. Eksperci z PAIilZ, COI, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oceniali 
merytoryczne i praktyczne przygotowanie samorządu, jakość 
pracy osoby starającej się o tytuł „Menagera ds. inwestycji”. 
Gmina Rudniki uzyskała bardzo wysoki poziom kwalifikacji 
w sferze możliwości pozyskiwania i obsługi inwestorów 
krajowych i zagranicznych (otrzymując 90 na 100 
możliwych punktów). Oprócz tego Adam Wiktor pracownik 
ds. promocji i rozwoju gminy uzyskał tytuł „Menadżera ds. 
inwestycji”.

Dzięki uczestnictwu w programie GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA Gmina Rudniki przygotowana została do 
przyjmowania potencjalnych inwestorów oraz właściwej prezentacji gminy i jej zasobów. Mamy nadzieję, że istniejące oferty 
inwestycyjne oraz przygotowywane zachęcą inwestorów zagranicznych, a w szczególności krajowych i lokalnych do podjęcia 
działalności produkcyjnych i usługowych na terenie gminy Rudniki.

A.W.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa

Fundacja Górna Prosną

Górna Prosną promuje region
Od stycznia Fundacja Górna Prosną, zrzeszająca gminy Rudniki, Radłów, Praszka, Gorzów Śląski i Byczyna, 

rozpoczęła realizację projektu pn. „Górna Prosną - rozwój turystyki i promocja” w ramach II Schematu 
LEADERA+. Zorganizowaliśmy biuro, kilka szkoleń, ale w początkowym etapie działania stawiamy przede 
wszystkim na... promocję.

Pierwszą imprezą promocyjna, na którą wydaliśmy pieniądze 
był styczniowy Koncert Kolęd, który zorganizowany został w 
Gorzowie Śląskim. Mimo mroźnej pogody, chętnych do 
śpiewania i słuchania nie brakowało. Kościół pw. Świętej 
Trójcy pękał w szwach. Po koncercie muzycy wraz z 
zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek do MGOK-u. 
Na suto zastawionych stołach nie brakowało tradycyjnych 
polskich i regionalnych potraw.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla naszej grupy był udział 
w targach turystycznych. W dniach 30 marca do 1 kwietnia

promowaliśmy w katowickim Spodku lokalnych producentów 
- przedsiębiorców, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne 
oraz cały region naszego partnerstwa. Na stoisku 
reklamowaliśmy wyroby koronkarskie, papierowe kwiaty i 
pieczone kurczaki z masy solnej oraz naczynia wykonane przez 
miejscowego garncarza - ceramika. Nie mogliśmy narzekać 
na brak zainteresowania, zwłaszcza, że odwiedzającym nasze 
stoisko serwowaliśmy nie tylko informacje, foldery i broszury 
reklamowe, ale też swojski chleb ze świeżo przygotowanym, 
domowym smalcem. Wróciliśmy pełni wrażeń i nowych, 
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owocnych, znajomości. A nasze „agroturystyki” spisały się na 
medal organizując stoisko, już tam widać było zakrojoną na 
szeroką skalę współpracę międzygminną.

Dużym wyzwaniem była dla nas współorganizacja Rewii 
Orkiestr Dętych. Impreza odbyła się nad psurowskim zalewem 
w dniach 5-6 maja. Zarówno publiczność, jak i pogoda, jak 
zwykle na „redłowskiej ziemi”, dopisały! Na imprezie 
zaprezentowało się pięć orkiestr, które zabawiały publiczność 
podczas kilkugodzinnego koncertu.

W ostatni weekend maja Fundacja Górna Prosną 
dofinansowała sławetną Majówkę Strojecką. W dwudniowej 
imprezie uczestniczyło ponad trzy i pół tysiąca osób. W jej 
drugim dniu odbył się koncert „Kultura Gmin Fundacji Górna 
Prosną”, w którym prezentowały się zespoły folklorystyczne: 
„Prosną” (gm. Praszka), „Faska” (gm. Gorzów Śląski) , 
„Rudniczanki” (gm.Rudniki) oraz "Miechowianki” i 
"Jarzębina” (gm. Byczyna). Dużą atrakcją był występ orkiestry 
dętej z Byczyny. Koncert „Kultura Gmin Fundacji Górna 
Prosną” cieszył się wśród obecnych wielkim zainteresowaniem 
i pokazał, że kultura po obu stronach rzeki Prosny jest bliska 
naszym mieszkańcom.

Również Przegląd Piosenki Religijnej odbył się w tym roku 
w plenerze. 7 czerwca na zalewem w Psurowie wystąpiło pięć 
zespołów katolickich, a gwiazdą wieczoru była Magda Anioł. 
Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. I tym razem 
pogoda nie zawiodła.

W niedzielę 10 czerwca mieszkańców obszaru LGD Górna 
Prosną (i nie tylko) witała Byczyna. Na rynku miejskim odbył 
się tam Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych.

Na tym jednak nie koniec. Będziemy nadal promować nasz 
region, przede wszystkim po to, aby aktywizować miejscową 
społeczność i zachęcić turystów do odwiedzania naszego 
obszaru. Imprezy kulturalne zaś są świetną ku temu okazją. 
Dają one możliwość spędzenia wolnego czasu na zabawie lub 
aktywnym wypoczynku, ale też stają się świetną okazją do 
nawiązywania owocnych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Na współorganizację poszczególnych imprez Fundacja 
przekazała kwoty w wysokości 2500 zł - 20000 zł oraz 
upominki reklamowe dla uczestników. Mieszkańcy podczas 
festynów zapoznawani byli również ze strategią rozwoju oraz 
działaniem LGD Górna Prosną.

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”.

Europejski Kongres Odnowy Wsi
W dniach 23-26 maja w Kamieniu Śląskim odbył się organizowany przez Urząd Marszałkowski, 
Europejski Kongres Odnowy Wsi.

Piątek 25 maja br. był dniem Polski Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. Delegacja z Gminy Rudniki brała udział w serii 
wykładów przewidzianych na ten dzień oraz prezentacji dobrych przykładów odnowy wsi.

Z każdej wsi uczestniczącej w programie Odnowy Wsi pojechał jeden przedstawiciel. Najciekawszym dla tych osób elementem 
kongresu były prezentacje osiągnięć liderów wyróżniających się w programie grup odnowy. Można było podejrzeć dobre 
pomysły, zobaczyć w jaki sposób ludzie potrafią się zaktywizować oraz jak nieograniczone są możliwości tkwiące w 
społecznościach lokalnych, a przykładów było naprawdę sporo.

Razem z grupami odnowy wsi prezentowała się również nasza Lokalna Grupa Działania Górna Prosną na kiermaszu Produktu 
Tradycyjnego. Swoje wyroby prezentowały wszystkie LGD z terenu Województwa Opolskiego. Nasze stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, a prezentowaliśmy atrakcje i wyroby oraz firmy z naszych pięciu gmin tj. Rudniki, Radłów, Byczyna, 
Praszka i Gorzów Śląski.

Jesteśmy zadowoleni z udziału w Kongresie. Najważniejsze, że można było nawiązać nowe znajomości, wymienić się
doświadczeniami. Mimo dokuczającego upału nie miało to zbyt 
wielkiego wpływu na ogólną dobrą ocenę całej imprezy.

W sobotę rano w Kamieniu Śląskim pokaz przygotowali 
drwale z Bobrowy. Swoje umiejętności zaprezentował m.in. 
ubiegłoroczny zwycięzca Międzynarodowych Zawodów 
Drwali i jednocześnie Mistrz Polski - Jacek Stochniałek. We 
wczesnych godzinach popołudniowych do Bobrowy 
przyjechała uczestnicząca w Kongresie grupa studyjna z 
województwa lubuskiego. Celem wizyty było obejrzenie 
osiągnięć bobrowskiej grupy w ramach programu odnowy wsi. 
Wieś przygotowała dla gości poczęstunek i pochwaliła się tym, 
co udało im się zrobić od początku realizacji programu odnowy, 
tj. od roku 1999.

I.N.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



HI Rowerowy Rajd Przyjaźni
Rudniki - Radłów

W piękne niedzielne popołudnie 13 maja br. z parku w Rudnikach wyruszył III Rowerowy Rajd Przyjaźni Gmin 
Rudniki-Radłów. Tym razem zebrała się dosyć spora grupa, bo ponad 50- osobowa. Wspaniale, że nasi mieszkańcy 
chcą spędzać aktywnie czas wolny i poznawać swoje okolice.

Peleton z Rudnik pojechał w kierunku Żytniowa, a później Sternalic i Radłowa, aby połączyć się z grupą z sąsiedniej 
zaprzyjaźnionej gminy. Wspólnie zwiedzaliśmy ciekawe zakątki obydwu gmin i przejechaliśmy około 40 km. Grupa 
z Radłowa liczyła 30 osób. Widać, że z roku na rok rośnie zainteresowanie naszym rajdem.

Całość uatrakcyjniło spotkanie z cyganką. Na jednym z postojów w Borku cyganka wręczyła bukiety polnych 
kwiatów wójtom: Andrzejowi Pyziakowi oraz Włodzimierzowi Kieratowi. Pozostali uczestnicy mogli dobrowolnie 
poddać się wróżbom, aby poznać swoje losy na przyszłość.

Zakończenie rajdu odbyło się nad zalewem w Młynach, przy ognisku. Wszyscy po takim wysiłku chętnie posilili 
się pieczonymi kiełbaskami, razem śpiewali i tańczyli. Nie zabrakło nam również akompaniamentu - do tańca i 
śpiewu przygrywał nam Pan Bogdan Szyszka. Przepysznym ciastem, swojskim chlebem z masłem częstowali 
Państwo Polakowie Dorota i Józef, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w Wygiełdowie. Tak doskonałe 
wypieki rozeszły się błyskawicznie, no cóż, domowe ciasto i chlebek - palce lizać! Gdyby turyści spróbowali choć 
raz takich specjałów nie trzeba by było innych sposobów, by ponownie do nas zawitali.

Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować Państwu Polakom za pomoc w organizacji rajdu, a wszystkim 
mieszkańcom, dzieciaczkom, radnym i sołtysom za udział.

Zapraszamy już dzisiaj na rajd w przyszłym roku i przedstawiamy kilka fotek z III Rajdu Przyjaźni Rudniki- 
Radłów.

I.N.

Nasi Rodacy 
z Kazachstanu

W dniu 29.05.2007 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach miało 
miejsce oficjalne powitanie przez Wójta Gminy drugiej rodziny 
repatriantów. Wójt Andrzej Pyziak wraz z pracownikami 
urzędu powitał Państwa Turkevich tradycyjnie chlebem i solą. 
Nasi rodacy z Kazachstanu po pięciu dniach podróży 
przyjechali do nas w dniu 26.05.2007 r. Czteroosobowa rodzina 
zamieszkała w Żytniowie w lokalu gminnym. Mamy nadzieję, 
że nowi mieszkańcy odnajdą się w naszym środowisku i szybko 
zadomowią.

Przestawiamy rodzinę na zdjęciu obok.
J.P.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach 
informuje, że od września 2007r. obowiązuje nowy 
okres zasiłkowy 2007/2008 dot. ustalania, 
przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych. W 
związku z tym osoby ubiegające się o przyznanie 
świadczeń rodzinnych zobowiązane są do złożenia 
wniosku z wymaganymi dokumentami tj. dochodach 
z Urzędu Skarbowego za 2006r., ksero nakazu 
podatkowego za 2006r., ksero aktu urodzenia, ksero 
dowodu osobistego, orzeczeniem o 
niepełnosprawności, zaświadczenia o kontynuowaniu 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

St Wnioski znajdują się w lokalu GOPS Rudniki, 
można je pobierać od dnia 16 lipca 2007r. i składać 
w godzinach pracy urzędu.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 
31 lipca 2007r. ustalenie prawa do świadczeń oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
wrzesień nastąpi do dnia 30 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 

x października.

PODZIĘKOWANIE

Andrzej Pyziak Wójt Gminy Rudniki dziękuje 
wszystkim Mieszkańcom, którzy w odpowiedzi na 
ogłoszenie udostępnili stare, ciekawe zdjęcia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do 
wszystkich posiadaczy pamiątkowych fotografii do 
wzięcia udziału w naszej akcji i udostępnienia nam 
swoich zdjęć.

Wszystkie zdjęcia skanujemy i w nienaruszonym 
stanie oddajemy właścicielom.

Serdecznie zachęcamy do udostępniania swoich 
zbiorów.

KOMUNIKAT
Przypominamy o obowiązku wymiany 

książeczkowych dowodów osobistych. Dowody te 
tracą ważność z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu wymaga 
osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 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.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód 
osobisty traci ważność. Z każdym dniem kolejka 
w urzędzie gminy wydłuża się...

INFORMACJA
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej w dniu 

17.05.2007r akcji zbierania worków po nawozach i 
opakowań po środkach ochrony roślin, firma 
Remondis oodział Opole zebrała z terenu Gminy 
Rudniki ok. 34m3 tych odpadów. Odpady zostały 
przekazane do unieszkodliwienia w specjalnych 
instalacjach.

Jesteśmy zadowoleni, iż nasze starania w 
organizacji tego rodzaju akcji przynoszą tak znaczące 
rezultaty.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy czynnie 
włączają się do akcji na rzecz ochrony środowiska.

B.N.

SZCZEPIONKA PRZECIWKO 
MENINGOKOKOM TYPU C

Zachęcamy mieszkańców gminy do szczepienia się 
przeciw sepsie.

Pozostała już niewielka ilość szczepionek, a opłata 
jest niewielka bo 20 zł.

Warunkiem zaszczepienia jest dobry stan zdrowia.
Zaszczepić się można w ośrodkach zdrowia w 

Żytniowie oraz w Rudnikach.



INFORMACJA KOMUNIKAT

Informujemy, iż trwający od kwietnia 2006 roku 
konkurs „Zadbaj o swoje najbliższe otoczenie" 
organizowany przez Urząd Gminy Rudniki, 
zakończył się w kwietniu 2007 roku.

Celem konkursu było propagowanie selektywnej 
zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych, a 
tym samym propagowanie proekologicznych 
zachowań w codziennym życiu.

Konkurs adresowany był do wszystkich 
mieszkańców gminy.

Kryterium oceny stanowiła ilość worków z 
wysegregowanymi odpadami wystawiona przed 
posesję w ciągu roku, w dniach zbiórki odpadów.

Nagrodą w konkursie był zestaw potrójnych, 
wolnostojących stojaków z kolorowymi klapami 
(żółta, biała, zielona) służący do zamocowania w 
naszych gospodarstwach worków na segregowane 
odpady.

Wśród segregujących najlepsi okazali się:
1. Tadeusz Kubat - Bobrowa 67,

102 worki z wysegregowanymi odpadami,
2. Tobis Eugeniusz - Żytniów 13,

32 worki z wysegregowanymi odpadami,
2. Kotowski Józef - Dalachów 235

32 worki z wysegregowanymi odpadami,
3. Świtała Ewa - Żytniów 267

27 worków z wysegregowanymi odpadami,

Gratulujemy zwycięzcom.
Zgodnie z Regulaminem konkursu nagrodzone 

zostają trzy pierwsze miejsca.

Nagrody zostaną wręczone przez Wójta Gminy 
Rudniki podczas najbliższej Sesji Rady Gminy o 
czym laureaci konkursu zostaną wcześniej 
powiadomieni.

Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy mają na 
względzie dobro środowiska, za systematyczną 
segregację odpadów i zapraszamy pozostałych do 
włączenia się do akcji.

B.N.

Urząd Gminy w Rudnikach przy współpracy z 
parafiami: Jaworzno oraz Żytniów złożył wnioski do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na 
ochronę obiektów zabytkowych. Złożone wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie. Uzyskane 
dofinansowania umożliwią przeprowadzenie: 
konserwacji ołtarza głównego w kościele w 
Jaworznie oraz odnowienie i zabezpieczenie 
polichromii w kaplicy kościoła w Żytniowie. 
Przeprowadzenie prac konserwatorsko 
renowacyjnych pozwoli na poprawę wewnętrznej 
estetyki kościołów, jak również przywróci 
historyczną świetność, która zachwycać będzie swym 
urokiem następne pokolenia.

Mamy nadzieję, że prace konserwatorskie 
rozpoczną się zaraz po podpisaniu umów na 
dofinansowanie.

J.P.

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

Niech bezpieczeństwo naszych dzieci w 
nadchodzącym okresie wypoczynku letniego będzie 
priorytetem. Czas wolny od zajęć szkolnych może 
powodować wzrost zagrożeń związanych z nudą lub 
lekkomyślnością dzieci. Zadbajmy więc, aby naszym 
dzieciakom tak zagospodarować czas, by nie stały 
się ofiarami przestępstw lub nieszczęśliwych 
wypadków.

Andrzej Materak

KOMUNIKAT

Z uwagi na notoryczne podrzucanie worków ze 
śmieciami do ulicznego kosza na przystanku 
autobusowym w miejscowości Odcinek, 
informujemy, iż teren ten został objęty 
monitoringiem, który ma na celu doprowadzenie do 
wykrycia sprawcy.

W związku z powyższym APELUJEMY
o zaprzestanie wykonywania tego procederu, który 

z racji swoich rozmiarów całkowicie uniemożliwia 
korzystanie z ogólnodostępnego kosza i oszpeca 
wygląd naszej gminy, o który dbają inni mieszkańcy.

B.N.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2007 Wójta Gminy Rudniki z dnia 29.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Rudniki

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie;
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej 
na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w 
przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których 
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 
późn. zm.)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w 
przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia 
i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w 
poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 14 
sierpnia 2007r, na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Wójta Gminy Rudniki.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Pyziak



OSP Cieciułów ma już 95 lat
W niedzielne popołudnie 24 czerwca 2007 roku strażacy z OSP w Cieciułowie świętowali obchody 95 - lecie 

istnienia swojej jednostki. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Cieciułowie, 
po której, na placu przy strażnicy odbyło się oficjalne otwarcie uroczystości. Podczas oficjalnego otwarcia 
przedstawiono rys historyczny jednostki, w którym wspomniano wszystkie zasłużone dla jednostki osoby na czele 
z pierwszym prezesem OSP w Cieciułowie z 1912 roku Piotrem Twardoniem. Miały miejsce również przemówienia 
wystąpienia oraz podziękowania dla wszystkich zasłużonych dla jednostki. Kulminacyjnym punktem części oficjalnej 

było odznaczenie zasłużonych. Druhowie strażacy zostali 
odznaczeni zarówno przez Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego (srebrne i brązowe medale za zasługi dla 
pożarnictwa), Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP dyplomem uznania oraz Prezydium 
Zarządu Oddziału Gminnego odznaką „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza”. Pamiątkowe medale 
Dziewiędziesięciopięcio - lecia OSP otrzymali druh 
Andrzej Pyziak - Wójta Gminy Rudniki i zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz st. kpt. Czesław 
Noga - Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie.

J.P.



GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
Dnia 16 czerwca br. na boisku sportowym w 

Żytniowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- 
Pożarnicze.

W tym roku gospodarzem zawodów była jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwiłach. W zawodach wzięły 
udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Rudniki, które 
wystawiły w sumie 14 drużyn. Poza konkursem wystąpili 
strażacy z partnerskiej gminy Soblahov ze Słowacji, którzy 
wystawili 3 drużyny tj. seniorów, młodzieżową chłopięcą i 
mieszaną.

Startujące drużyny oceniała Komisja Sędziowska złożona z 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz 
przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP. Komisji 
przewodniczył kapitan Marek Kucharczyk.

W grupie A /męska powyżej 16 lat/ zwyciężyła drużyna 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalachowie, drugie miejsce 
zajęła drużyna OSP w Bobrowie a trzecie miejsce drużyna 
OSP w Jelonkach.

W grupie C /żeńska powyżej 16 lat / startowała tylko 
jedna drużyna - Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych po raz 
pierwszy odbyły się według międzynarodowego regulaminu 
CTIF.

W tej kategorii w grupie dziewcząt najlepsza okazała się 
drużyna z Rudnik a w grupie chłopców drużyna z Bobrowy.

Po ogłoszeniu wyników zawodów Wójt Gminy wręczył 
nagrody. Zwycięska drużyna z Dalachowa oprócz nagrody 
pieniężnej otrzymała Puchar Wójta. Pozostałe drużyny 
otrzymały nagrody pieniężne i dyplomy.

Gościnnie startującym strażakom z Soblahov wójt wręczył 
puchar oraz pamiątkowy dyplom. Trzech strażaków- 
ochotników ze Słowacji zostało wyróżnionych Odznakami 
„Wzorowy Strażak”.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z 
Dalachowa otrzymali Srebrne i Brązowe Odznaki MDP.

Po zakończeniu zawodów gospodarze zaprosili wszystkich 
druhów na grochówkę.

M.D.



MDP Rudniki znowu najlepsze !
W sobotę 02.06.2007r. odbyły się III 

Ogólnośląskie Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej 
przenośnej zabytkowej sikawki, które miały 
miejsce podczas dorocznych Dni Szemrowic. W 
zawodach wzięło udział 9 drużyn żeńskich oraz 
14 drużyn męskich. Gminę Rudniki podobnie jak 
w zeszłym roku reprezentowały dziewczęta do 
lat 16. Mimo niesprzyjającej pogody już drugi 
raz z rzędu MDP Rudniki zwyciężyła zdobywając 
I miejsce. O wygranej dziewczyn zadecydowała

dopiero dogrywka, w której pokonały MDP Głubczyce. W skład zwycięskiej drużyny weszły: Aleksandra Bodnaruś, Katarzyna 
Małecka, Katarzyna Pawlaczyk, Agnieszka Wicher, Agata Wizner, Andżelika Włoch oraz Joanna Zyna. Opiekunem 
drużyny był Mieczysław Wierszak.

16.06.2007r. dziewczyny zajęły pierwsze miejsce w Gminnych Zawodach Pożarniczych, które odbyły się w Żytniowie, a ich 
organizatorami były Chwiły. Już niedługo czekają nas kolejne emocje! 29.09.2007r. do Rudnik zjadą się najlepsze drużyny 
powiatu oleskiego, by tam znów walczyć o zwycięstwo. Zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym młodym zawodniczkom.

Marta Wierszak

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (ciąg dalszy)

W eliminacjach powiatowych OTWP pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 13.04.2007 r. w Oleśnie, 
uczniowie z naszej gminy zaprezentowali się bardzo dobrze 
zajmując wysokie miejsca.

W grupie szkół podstawowych Anita Kabata zajęła I 
miejsce a Aleksandra Tomczyk - II miejsce. Obie 
dziewczyny są uczennicami Szkoły Podstawowej w Jaworznie 
a do turnieju przygotowały się pod kierunkiem Pani Beaty 
Patyk.

W grupie szkół gimnazjalnych Katarzyna Pawlaczyk z 
Rudnik, przygotowana przez Pana Bogdana Szyszkę, zajęła 
II miejsce.

W dniu 11 maja br. w/w dziewczęta reprezentowały 
powiat oleski w eliminacjach wojewódzkich w których Anita 
Kabata zajęła I miejsce. Jako zwyciężczyni konkursu Anita 
Kabata w dniu 25 maja wzięła udział w Wielkim Finale w

Gnieźnie, gdzie zajęła siódme miejsce. Jest to duży sukces naszych uczniów i ich opiekunów.
W dniu 31.05.2007 r. na Sesji Rady Gminy Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli listy gratulacyjne: 

uczennicy Anicie Kabata - za w/w sukces a także Pani Beacie Patyk za pomoc w przygotowaniu uczennicy do turnieju.
Gratulujemy!!!

M.D.

ZAPROSZENIE - ..PANORAMA FIRM”
Oraganizatorzy Gminnego Turnieju Piłki Nożnej „Panorama Firm” serdecznie zapraszają drużyny 

piłki nożnej oraz przedstawicieli firm mających własną działalność na terenie naszej gminy 
do udziału w imprezie, która odbędzie się

28 lipca br. /w sobotę/ na boisku sportowym w Rudnikach. 
Zgłoszenie drużyn następuje w terminie na 7 dni przed Turniejem. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOKSiR 
w Rudnikach, tel. /0-34/ 3595068.
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ŚPIEWAJĄCE 

PRZEDSZKOLAKI
Dnia 24 kwietnia 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbyły się eliminacje gminne 
IX Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków. W 
eliminacjach gminnych wzięło udział 21 dzieci z przedszkoli 
w Rudnikach, Jaworznie, Dalachowie, Cieciułowie i Żytniowie.

Przyznano trzy pierwsze miejsca w trzech grupach 
wiekowych dla Ady Froniewskiej (P. P. Rudniki), Katarzyny 
Wilk (P. P. Dalachów) i Weroniki Dzierżak (P. P. Jaworzno).

Specjalne wyróżnienie otrzymała najmłodsza uczestniczka - 
Izabela Sieradzka (P. P. Dalachów).

Do udziału w Finale Powiatowym w Oleśnie wytypowano 
sześciu wykonawców: Adę Froniewską, Kasię Wilk, Filipa

Wszyscy uczestnicy Minifestiwalu

Napieraja, Weronikę Dzierżak, Julię Sikorę, Paulinę Gorącą. 
Wszyscy uczestnicy Minifestiwalu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i kolorowe maskotki.

W finale powiatowym w Oleśnie I miejsce w swojej kategorii zajęła WERONIKA DZIERŻAK z przedszkola w Jaworznie. 
Gratulujemy sukcesu!

FESTYN INTEGRACYJNY GMIN RUDNIKI - RADŁÓW
W upalne sobotnie popołudnie , 26 maja, na boisku sportowym w Rudnikach miał miejsce majowy festyn integracyjny .
Na hali sportowej w gimnazjum rozegrane zostały dwa mecze piłki siatkowej reprezentacji gimnazjum w Rudnikach oraz



Radłowa. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców laury 
najlepszego oraz puchary zwycięzcy zdobyły drużyny z 
Rudnik.

26 maja to Dzień Matki, dlatego też występy artystyczne 
rozpoczęła prezentacja w wykonaniu przedszkolaków z Rudnik 
z programem „Kochamy nasze Mamy”. Następnie na deskach 
sceny zaprezentowały swoje umiejętności grupy taneczne z 
Domu Kultury w Rudnikach oraz zespół z Gimnazjum 
Publicznego w Radłowie. Wystąpił również zespół 
folklorystyczny „Rudniczanki”.

Dla dzieci organizatorzy przygotowali szereg konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych.

Bardzo widowiskowy okazał się mecz piłki siatkowej 
pomiędzy drużynami radnych z Rudnik i Radłowa na czele z 
gospodarzami gmin - wójtami: Andrzejem Pyziakiem i 
Włodzimierzem Kieratem. I tym razem zwycięstwo odniosła 
drużyna z Rudnik.

Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna przy 
świetnej muzyce w wykonaniu zespołu „The Sunnyo BAND” 
z Radłowa. vt t

XIII OGÓLNOPOLSKI BIEG MASOWY
„PĘTLA RUDNICKA"

27 maja 2007 r. odbył się po raz kolejny w Rudnikach 
Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”. Trasa biegu 
głównego wyniosła 13,3 km, przebiegała przez miejscowości: 
Rudniki - Żytniów - Cieciułów - Rudniki. W biegu wzięło 
udział 105 uczestników z całego kraju.

Najlepsze miejsca w kategorii OPEN:
1. Marek Dryja - Concordia Piotrków Trybunalski
2. Tomasz Wilczyński - Oleśniczanka
3. Dariusz Kwapiński - Żagań.

Najlepsze miejsca w kategorii kobiet:
1. Dorota Ustianowska - Częstochowska
2. Ewa Brych-Pająk - Budowlani Częstochowska
3. Karolina Pilarska - WKB Meta Lubliniec.



Najlepszym zawodnieni z terenu naszej gminy został tak jak 
w poprzednim roku - Damian Sowa z Cieciułowa, /8 lokata w 
kategorii OPEN, czas 00:49:13/, natomiast w kategorii kobiet 
z temu Gminy Rudniki - Karolina Wolna z Jelonek. Natomist 
naj lepszym zawodnikiem opolszczysny okazał się ksiądz Rafał 
Gniła z Praszki /5 lokata w kategorii OPEN, czas 00:48:15/.

Damian Sowa
na podium 
/pośrodku/

W czasie kiedy trwał bieg główny, na placu boiska w 
Rudnikach odbywały się biegi dla dzieci i młodzieży jak 
również bieg „VIP-ów”.

W biegach dzieci i młodzieży, najlepsi z terenu naszej gminy 
okazali się:

Kategoria dziewczęta klas I-II
Sylwia Napieraj - S.P. Żytniów - V miejsce 

Kategoria dziewczęta klas III-IV
Agnieszka Sas - S.P. Dalachów -1 miejsce
Magda Kluba - S.P. Jaworzno - III miejsce 

Kategoria chłopcy klas III-IV
Patryk Ryng - S.P. Jaworzno - III miejsce
Olek Bienias - S.P. Żytniów - V miejsce 

Kategoria dziewczęta klas V-VI
Klaudia Kuba - S.P. Jaworzno -1 miejsce
Paulina Matusiak - S.P. Jaworzno - II miejsce
Zofia Dolik - S.P. Dalachów - VI miejsce

Kategoria chłopcy klas V-VI
Piotr Orator - S.P. Dalachów - II miejsce
Grzegorz TYawiński - S.P. Cieciułów - V miejsce

Kategoria chłopcy gimnazjum
Tomasz Kubacki - G.P. Rudniki -1 miejsce
Dawid Kasprzyczak - G.P. Rudniki - V miejsce

W biegu VIP-ów wzięli udział:
Wójtowie Gmin: Rudnik - Andrzej Pyziak i Radłowa - 

Włodzinierz Kierat, a także Wicestarosta Powiatu Oleskiego 
- Stanisław Belka, Dyrektor BOOS - Elżbieta Ciszkiewicz 
oraz radni Gminy Rudniki: Bogusława Kaczmarek, Jacek 
Stochniałek i Robert Stasiak.



Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu 
głównego oraz zwycięzców biegów dla dzieci i młodzieży 
wykonał i nieodpłatnie przekazał organizatorom pan JÓZEF 
TERLECKI właściciel Odlewni Żeliwa w Gruszewni k/ 
Częstochowy.

Przedsięwzięcie odbywa się przy współpracy i finasowym 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Wojewody 
Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, Gminnej Komisji d/s 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja Górna 
Prosną

Finansowo i rzeczowo wsparli organizację imprezy 
sponsorzy prywatni. Pragniemy im serdecznie podziękować 
wierząc, że i w przyszłości będziemy mogli liczyć na ich 
życzliwe wsparcie.

A oto nasi darczyńcy:
- Jolanta i Bogdan Surowiak - Apteka „Pod Świerkami” 
Rudniki
- Janina i Edward Bajak „DAKO” - Cieciułów
- Anna i January Majda - Młyn Usł. Handl. - Jaworek
- Wiesława Klimas-Sklep”WIKA” - Rudniki
- Adam Sas - ZPHU - Żytniów
- Stefan i Grażyna Kurczakowscy - Młyn Dalachów
- Aleksandra Cymer ”Ocean Urody” - Rudniki
- Wacław Sieja - PPHU „Wacław” Żytniów
- Wanda Łęgosz - PHU „RUDMAR” -Rudniki
- Piotr Duda - Stolarstwo- Rudniki

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom 
za pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu 

imprezy.
M.L.

SUKCESY MUZYCZNE I PLASTYCZNE
W tegorocznej edycji III Wojewódzkiego Przeglądu 

Piosenki Kresowej w Łosiowie udział wzięło 14 podmiotów 
wykonawczych. Zespoły reprezentowały folklor Kresów 
Wschodnich.

„RUDNICZANKI” reprezentujące gminę Rudniki zajęły 
w konkursie 4 miejsce.

Wśród laureatów II Jurajskiego Konkursu Plastycznego 
„Zaczarowany Ogród” znalazły się 2 reprezentantki Domu 
Kultury w Rudnikach :

- ZUZANNA LUKAS - I miejsce w kat kl. V
- ALEKSANDRA PTASZYŃSKA -1 miejsce w kat kl. II

Konkurs miał zasięg międzywojewódzki. Uczestniczyło w 
nim ponad 400 osób, głównie z terenu województwa śląskiego. 
Nagrodzone prace wystawione zostały w Galerii „PRYZMAT” 
w Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej. M.L.

IX Gminny Konkurs Recytatorski
13 i 16 kwietnia br. w Domu Kultury w Rudnikach miały 

miejsce eliminacje gminne IX Konkursu Recytatorskiego dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu 
oleskiego. Udział w eliminacjach wzięło 41 osób 
reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy 
oraz Gimnazjum Publiczne w Rudnikach.

Najlepsi w kategorii gimnazjalnej okazali się:
I miejsce - Iwona Wcisło
II miejsce - Emilia Derbis
III miejsce - Karolina Bąk 
wyróżnienie - Aleksandra Cieśla

W kategorii uczniów klas I - III szkół podstawowych :
I miejsce - Aleksandra Duda - P.S.P. Jaworzno
II miejsce - Grzegorz Krawczyk - P.S.P. Jaworzno
III miejsce - Weronika Pietrzak - P.S.P. Dalachów,

filia Rudniki 
wyróżnienie - Michał Zalwert - P.S.P. Żytniów.

Najlepsi w kategorii dzieci przedszkolnych: Błażej 
Stanek, Dominik Barszczyński i Dominika Namyślak

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



Uczestnicy z przedszkola

W kategorii uczniów klas IV - VI S.P. :
I miejsce - Natalia Pinkosz - P.S.P. Dalachów,

filia Rudniki
II miejsce - Monika Konc - P.S.P. Jaworzno
III miejsce - Katarzyna Sładek - P.S.P. Jaworzno 
wyróżnienia - Maciej Belka - P.S.P. Dalachów

- Karol Hądzel - P.S.P. Cieciułów 
Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez 

organizatora, wszyscy natomiast pamiątkowe dyplomy i 
długopisy.

Laureatki konkursu w kat. gimnazjum: Iwona Wcisło, 
Emilia Derbis, Karolina Bak, Ola Cieśla.

W finale powiatowym, który odbył się 26 kwietnia br. w 
MDK w Oleśnie udział wzięło 6 osób: Ola Duda, Grzegorz 
Krawczyk, Natalia Pinkosz, Monika Konc, Iwona Wcisło, 
Emilia Debis. W eliminacjach powiatowych nagrody zdobyły 
MONIKA KONC z P.S.P. w Jaworznie - III miejsce oraz 
IWONA WCISŁO z Gimnazjum w Rudnikach - II miejsce. 
Gratulujemy sukcesu!

M.L.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Dopiero niewiele ponad 30 lat temu alkoholizm uznano za chorobę, co oznacza, że osoby nim dotknięte nie powinny być 

oceniane lecz leczone. Wiemy, że alkohol, narkotyki i inne używki to droga do nikąd. Stamtąd zazwyczaj się nie wraca . 
Wszyscy kończą jednakowo. By nie dopuścić do takich stanów i zapobiegać zgubnym skutkom używania alkoholu i innych 
środków, nasza gmina prowadzi różne działania profilaktyczne poprzez tworzenie i realizację Gminnych Programów Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. W ramach tych programów realizuje się wiele zadań służących 
promocji zdrowia. Bardzo ważnym zadaniem było przystąpienie naszej gminy do ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. W akcję włączyły się szkoły podstawowe z Cieciułowa, Jaworzna i Dalachowa oraz Gimnazjum Publiczne w Rudnikach. 
We wszystkich placówkach wytypowano osoby odpowiedzialne za przebieg kampanii. Wszyscy koordynatorzy wraz z uczniami 
bardzo poważnie podeszli do tego przedsięwzięcia. Uczniowie brali udział w różnych pozalekcyjnych zajęciach, tj. konkursach 
plastycznych, zajęciach sportowych, rajdach rowerowych czy innych konkursach, którym przewodziły hasła „Uciekaj przed 
nałogiem”, „Uczyć, bawiąc” itp. Przekazano do sklepów listy i plakaty o tematyce antyalkoholowej. Kampania „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” była prowadzona do końca czerwca. Uczniowie piątych klas szkół podstawowych i drugich klas gimnazjalnych 
wypełniali ankiety o tematyce alkoholowej, które częściowo posłużą do sporządzenia diagnozy. W ostatnim tygodniu kampanii 
4 gimnazjalistów w towarzystwie policjantów wręczało kierowcom listy apelujące o prowadzenie samochodów „trzeźwym 
umysłem” oraz naklejką na szybę z hasłem „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”.

Dofinansowano pobyt dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej na „Zielonej szkole” w Pokrzywnej. Od 25 czerwca młodzież 
przebywała w Gimnazjum w Rudnikach na tygodniowych koloniach profilaktycznych pod hasłem „Sobą być, godnie żyć”. Z 
profilaktyki uzależnień zajęcia warsztatowe prowadziła psycholog E. Korzec. Ćwiczenia uczyły jak sobie radzić ze stresem, 
umieć odmawiać i zdrowo żyć. Szczegółowe informacje nt. kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” można znaleźć na stronie 
internetowej www.trzezwyumysl.pl

W najbliższym czasie GOKSiR organizuje półkolonie, które częściowo będą dofinansowane ze środków przeznaczonych na 
realizację gminnych programów.

Mając na myśli słowa - Lepiej zapobiegać niż leczyć, dofinansowuje się wiele akcji i przedsięwzięć w szkołach i nie tylko, a 
ich celem zawsze jest promocja zdrowego stylu życia.

Wiele takich i podobnych działań winno wskazać młodzieży prawidłową drogę i pokazać jak można miło i przyjemnie się 
bawić z dala od alkoholu i innych używek.

Z.D.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

http://www.trzezwyumysl.pl


OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Rudnikach ogłasza na podstawie uchwały nr VIII/57/07 Rady Gminy Rudniki 

z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki oraz wysokości dopłat

z dniem 1 lipca 2007 r. obowiązuje następująca taryfa na terenie gminy Rudniki
w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp Taryfowa grupa odbiorców 
usług

Wyszczególnienie Jednostka miary Stawka 
netto

Stawka 
brutto

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa 
domowe 

i pozostali 
odbiorcy

1) cena za 1 m3 dostarczonej wody

2) stawka opłaty abonamentowej 
za wodomierz główny:

3) stawka opłaty abonamentowej 
za wodomierz dodatkowy:

zł/ m3 

zł/odbiorcę /rok 

zł/odbiorcę/rok

2,30

22,48

15,80

2,46

24,05

16,91

W przypadku rozliczeń ryczałtowych stosuje się opłatę abonamentową jak dla wodomierza głównego.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI

Lp Taryfowa grupa odbiorców 
usług

Wyszczególnienie Jednostka miary Stawka 
netto

Stawka 
brutto

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe - 
odprowadzające wyłącznie 

ścieki o charakterze 
bytowym- dotyczy 
odbiorców, którzy 

nie zużywają wody do 
prowadzonej działalności 

gospodarczej

cena na za 1 m3 
odprowadzonych ścieków

zł/ m3 4,00 4,.28

2. Pozostali odbiorcy - dotyczy 
obiektów użyteczności 

publicznej oraz odbiorców, 
którzy prowadzą działalność 

gospodarczą 
i odprowadzają ścieki 

z zaspokojenia potrzeb 
socjalnych pracowników 

i ścieki przemysłowe 
z prowadzonej działalności

cena na za 1 m3 
odprowadzonych ścieków

zł/ m3 8,00 8,56

Jest to pierwsza od 2001 roku podwyżka stawek opłat za wodę i ścieki. Zatwierdzone ceny nie pokrywają całkowicie kosztów 
dostarczania wody i odbioru ścieków, dlatego Rada Gminy uchwaliła jednocześnie dopłaty do ceny wody i ścieków.

Cena za dostarczoną wodę jest jednakowa dla wszystkich odbiorców usług, natomiast cena ścieków jest zróżnicowana dla 
gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, w wyniku zastosowania przez Radę Gminy Rudniki dopłat w różnej wysokości 
do wyliczonej ceny ścieków .

Apelujemy o rozsądne korzystanie z wody w okresie letnim, nie podlewanie trawników, upraw polowych itp. wodą z wodociągu 
gminnego, która jest dodatkowo uzdatnianą, aby nie zakłócać dostawy wody do potrzeb bytowych. J. K.
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