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Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom

gminy Rudniki z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkiego najlepszego.

Niech w te dni w Waszych 

domach panują miłość i pokój,

a zrodzona w noc Narodzenia Pańskiego 

nadzieja czyni spokojny i pomyślny

dla wszystkich nadchodzący Nowy Rok 2008.

Przewodniczący Rady Gminy 
Edward Gładszy

Wójt Gminy Rudniki 
Andrzej Pyziak

50 - lecie pożycia małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego ma przyjemność poinformować, że na dzień

9 stycznia 2008r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach została zaplanowana uroczystość złotych godów małżeńskich, 
podczas której 22 pary małżeńskie z terenu naszej gminy zostaną odznaczone specjalnym medalem 

przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tego 20 par to osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i zawarły związki małżeńskie na terenie 

naszej gminy w 1957 r., jedna para małżeńska zawarła związek małżeński w 1947 roku i obchodzi jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego oraz 1 para, która do tej pory nie była odznaczona - związek małżeński zawarła w roku 1950.

Na żaden medal nie pracuje się tak długo - przeszło 18.250 nocy i dni. I tylko najważniejsza osoba w naszej gminie 
- Wójt Gminy ma prawo go wręczyć w imieniu Prezydenta RP.

Te wspólne 50 lat i więcej to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód zrozumienia istoty związku małżeńskiego. 
Uroczystość ta może być szczególną okazją do tego by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to co Jubilaci osiągnęli w konkretnym 
małżeństwie i rodzinie, a także w lokalnej społeczności.

Organizując taki jubileusz pragniemy wszystkim uzmysłowić, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać, obowiązkiem, 
który warto wypełnić, wysiłkiem, który warto podjąć i bogactwem, którym można się z innymi dzielić.

Informujemy, że wszyscy Jubilaci w powyższej sprawie otrzymają w stosownym czasie zaproszenia. Prosimy jednak pary 
obchodzące jubileusz 50-lecia małżeństwa o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Rudnikach (osobiście lub 
telefonicznie) aby potwierdzić udział w uroczystości. W imieniu Jubilatów mogą także potwierdzić udział w uroczystości ich 
rodziny.

Kontakt: Urząd Stanu Cywilnego w Rudnikach, tel. 034/ 3595072 - J. Popczyk.

http://www.rudniki.pl


26 sierpnia br. podpisario umowę partnerską z niemiecką Gminą Feilitzsch!

Partnerstwo nowe możliwości
W piątkowy wieczór do miejscowego urzędu przybyli zaproszeni goście z Niemiec. Przywitał ich Andrzej Pyziak Wójt 

Gminy Rudniki. Następnego dnia delegacja wzięła udział w Obchodach 610-lecia Rudnik, podczas których podpisano 
porozumienie partnerskie. Po ceremonii zawarcia porozumienia włodarze przedstawili historię współpracy samorządów. Na 
międzynarodowej konferencji głos zabrali przedstawiciele —
różnych środowisk społecznych. Głównym tematem wystąpień 
było „nawiązanie trwałej współpracy będącej przyczyną 
lepszego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i 
sportowego”. Wszystkich zgromadzonych poinformowano o 
celach i zakresie kooperacji gmin. Zorganizowano 
„Międzynarodowe Stoisko Promocyjne”, na którym 
znajdowały się produkty charakterystyczne dla danych 
regionów. Wystawa fotograficzna „Rudniki wczoraj i dziś”, 
wystawa malarska oraz podziwianie drzewek Bon Sai 
zakończyły oficjalną część programu. Wielu wrażeń 
dostarczyły konkursy z udziałem delegacji niemieckiej.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem wymiany doświadczeń, 
pomysłów w sposobie pozyskiwania funduszy na wspólne 
projekty. Integrowano się poprzez zmagania sportowe i 
rywalizację gmin. Delegacja niemiecka odjechała wczesnym 
rankiem.

Projekt „Partnerstwo - nowe możliwości” wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej był doskonałą okazją 
do poinformowania mieszkańców oraz zagranicznych delegacji o współpracy gmin. W czasie imprezy wypracowano kilka 
ciekawych pomysłów na przyszłe wspólne działania. Poznano zwyczaje, kulturę oraz kuchnię lokalną regionu. Zrealizowany 
projekt zintegrował i znacznie przybliżył obie gminy dając możliwość współpracy na wielu płaszczyznach.

A W 
STIFTUNG

FUR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMM ENARBEIT flMBy AA___

" HF/f u n d ac j a współp rac y
POLSKO-NIEMIECKIEJ

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Gefordert aus Mitteln der Stiftimg fiir deutsch-polnische Zusammenarbeit

Gminny Program Odnowy Wsi
- pierwszy nabór wniosków już za nami

Pragniemy poinformować mieszkańców, iż w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi dla Grup Odnowy Wsi z terenu 
gminy przeprowadzony został pierwszy nabór wniosków na realizację projektów.

Nabór polegał na złożeniu do Urzędu Gminy wypełnionego wniosku przez Grupę Odnowy Wsi. W ramach naboru każda 
Grupa Odnowy Wsi mogła pozyskać dla swojej wsi 3000 zł.

Każdej grupie, która w terminie złożyła wniosek komisja przyznała wnioskowane środki, były to:
1. Mostki - „ Modernizacja zaplecza socjalnego domu”
2. Żytniów - „ Zadaszenie oraz obudowa sceny”
3. Dalachów - „ Wiejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne”
4. Bobrowa - „ Instalacja elektryczna boiska -1 etap”
5. MłynySkwer młyński”
6. Sołectwa Bugaj oraz Cieciulów będą realizowały wspólny projekt budowy szatni na boisku w Cieciułowie.

Wszystkie projekty z wyjątkiem projektu budowy szatni musiały być zrealizowane do końca listopada. W grudniu lub w 
pierwszej połowie stycznia komisja będzie kontrolować czy projekty zostały zrealizowane w wymiarze przedstawionym w 
ofercie.

Informujemy, że kolejny nabór wniosków będzie przeprowadzony w drugim kwartale 2008 r. Zachęcamy wszystkie grupy do 
wzięcia w nim udziału.

J.P.
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Obchody 610 - lecia Rudnik
W piękny słoneczny weekend w dniach

24-26 sierpnia 2007r. miejscowość Rudniki 
obchodziła jubileusz 610 -lecia.

Pierwszego dnia obchodów miało miejsce powitanie 
zaproszonych delegacji z gmin partnerskich. Odbyło się to 
podczas spotkania na którym prezentowały się przybyłe 
delegacje.

Sobota - 25 sierpnia - była najbardziej uroczystym dniem 
obchodów 610 - lecia. Rozpoczęła się oficjalnym otwarciem 
prowadzonym przez Wójta Gminy Rudniki oraz 
Przewodniczącego Rady, w którym uczestniczyli zaproszeni 
goście oraz przybyli mieszkańcy. Następnie został odczytany

referat przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Głównym 
elementem tej części programu było podpisanie umowy 
partnerskiej z niemiecką gminą Feilitzsch. Był również czas 
na podziękowania, wyróżnienia i odznaczenia. Wielką 
niespodzianką okazały się odznaczenia wręczone przez 
Marszałka Województwa Józefa Sebestę dla Wójta 
Andrzeja Pyziaka oraz Przewodniczącego Rady Edwarda 
Gładysza „Za zasługi dla województwa opolskiego”.

Po części oficjalnej przyszedł czas na kolejny punkt 
programu, a mianowicie pokaz sztuki rycerskiej w wykonaniu

Opolskiego Bractwa Rycerskiego jak również koncert zespołu 
„Oddział Zamknięty”. Całej imprezie towarzyszyły wystawy 
okolicznościowe a także stoiska promocyjne zarówno 
międzynarodowe jak również regionalne. Na zakończenie tego 
dnia obchodów pokaz sztucznych ogni dopełnił całości, a potem 
można już było tylko tańczyć w rytm gorącej muzyki. Pogoda 
była piękna więc amatorów nie brakowało.

Niedziela - 26 sierpnia - ostatni dzień zabawy w ramach 
Dni Rudnik rozpoczął się uroczystą Mszą Św, którą celebrował 
ks. Infułat Zenon Janyszek wraz z ks.Czesławem 
Mirowskim i tutejszym ks. Proboszczem Krzysztofem 
Blszkiewiczem. Natomiast popołudnie można było spędzić w 
przyjaznej rodzinnej atmosferze. Plac obchodów jak przez 
wszystkie wcześniejsze dni był pełen atrakcji dla dzieci i 
dorosłych przyciągając uwagę swoimi atrakcjami: wesołe 
miasteczko, wystawy, pokazy garncarstwa i wytopu żelaza jak 
również stoiska promocyjne i gastronomiczne. Nad spokojnym 
przebiegiem imprezy czuwali organizatorzy, którzy dołożyli 
wszystkich starań by było bezpiecznie, spokojnie i miło. 
Wszystko to było możliwe dzięki hojności sponsorów , dzięki 
którym impreza jubileuszowa zyskała należytą oprawę.

Pragniemy serdecznie podziękować 
sponsorom za okazane serce i bezinteresowność

za to, że nie pozostali obojętni i wsparli nasze działania. 
Słowo wdzięczności kierujemy do Wszystkich, którzy w 

jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, żeby obchody 
610 - lecia były tak wspaniałą imprezą.

Pragniemy również poinformować, że równolegle do 
obchodów 610 - lecia Rudnik realizowany był projekt pt. 
"Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy gminą 
Rudniki a Mikroregionem Mośtenka” współfinansowany ze 
Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach programu IW INTERREG III A Czechy - Polska oraz 
środków budżetu państwa.

Obchody 610 - lecia wspierane były w zakresie przyjęcia 
grupy niemieckiej w ramach realizacji projektu „Partnerstwo - 
nowe możliwości”. Projekt wspierany przez Fundację 
Współpracy Polsko - Niemieckiej Gefódert aus Mitteln der 
Stiftung fur deutsch - polnische Zusammenarbeit.

I.N.



interreg ma
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu IW INTERREG IHA Czechy-Polska 
oraz ze środków budżetu państwa

Wymiana doświadczeń
W dniach 24-26 sierpnia 2007 roku w gminie Rudniki 

przebywała z rewizytą delegacja z mikroregionu Mośtenka. 
Wizyta była elementem projektu pn. "Wymiana doświadczeń 
w zakresie turystyki pomiędzy gminą Rudniki a mikroregionem 
Mośtenka” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu IW 
INTERREG III A Czechy-Polska oraz środków budżetu 
państwa.

Pierwszego dnia nasi czescy partnerzy zostali powitani przez 
Wójta Gminy Rudniki Andrzeja Pyziaka w sali narad Urzędu 
Gminy Rudniki. Popołudnie natomiast spędziliśmy na 
rowerach, zwiedzając najciekawsze zakątki naszej gminy. 
Chcieliśmy pokazać naszym partnerom ścieżkę rowerową oraz 
te miejsca, którymi możemy się pochwalić tj. zabytki, szkoły, 
interesujące krajobrazy. Wszystkim uczestnikom rajdu zostały 
rozdane naklejki z informacją o współfinansowaniu projektu 
ze środków ERDF.

Na zakończenie rajdu delegacja z mikroregionu Mośtenka 
zwiedziła Szkołę Podstawową w Dalachowie, po której 
oprowadził nas Dyrektor Grzegorz Domański. Następnie 
udaliśmy się na plac obok szkoły, gdzie zorganizowaliśmy 
ognisko integracyjne i upiekliśmy doskonałe kiełbaski.

Pierwszy dzień wizyty zakończyliśmy kolacją integracyjną. 
Mieliśmy doskonałą okazję do promowania naszego projektu 
realizowanego z Czechami, nie tylko naszym mieszkańcom, 
ale również delegacjom zagranicznym.

Kolejny dzień wizyty rozpoczęliśmy od konferencji, która 
odbyła się w GOKSiR w Rudnikach. Oprócz naszych przyjaciół 
z Czech zaproszeni zostali przedstawiciele OSP, Fundacji Górna 
Prosną, UG w Rudnikach, Domu Kultury, LZS-u, szkół itp., 
abyśmy mogli porozmawiać nt. przyszłej współpracy oraz 
możliwości realizacji wspólnych projektów. W czasie 

konferencji zostało wypracowanych kilka ciekawych pomysłów 
na przyszłe wspólne działania. Po spotkaniu wszyscy udali się 
do strażnicy OSP w Rudnikach, aby zobaczyć akcję 
ratownictwa, obejrzeć sprzęt i wyposażenia jednostki. 
Następnie grupa udała się do przedsiębiorstwa przetwórstwa 
mięsa „DASTA” w Janinowie.

Popołudnie delegacja miała możliwość uczestniczenia w w 
festynie któru odbył się na terenie Centrum Rekreacyjno- 
Turystyczno-Sportowego przy gimnazjum w Rudnikach. Mieli 
więc możliwość poznania zwyczajów, kultury oraz kuchni 
lokalnej naszej gminy. Przygotowaliśmy dla nich wiele 
ciekawych atrakcji. Nasi partnerzy mieli również możliwość 
prezentacji swojego mikroregionu na dużym forum. Całe 
słoneczne popołudnie goście spędzili na festynie, mogąc 
oglądać: pokazy sztuki rycerskiej, garncarstwa i wytopu żelaza. 
Odbywały się tam również występy zespołu folklorystycznego 
„Rudniczanki” oraz młodzieży i dzieci szkół z terenu gminy 
Rudniki.

Ostatni dzień rozpoczęliśmy mszą świętą. Była to doskonała 
okazja do pokazania naszego dorobku kultury sakralnej. 
Zapoznaliśmy delegację z historią Rudnik poprzez zwiedzanie 
wystawy pn. „Rudniki dawniej i dziś”, zorganizowaną w 
Gimnazjum Publicznym w Rudnikach.

Na zakończenie nasi partnerzy z Czech, krótko uczestniczyli 
w niedzielnym festynie. Otrzymali materiały promocyjne, które 
udało nam się wspólnie opracować, a które pozwolą jeszcze 
lepiej poznać się nawzajem i promować nasze regiony.

Projekt „Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki 
pomiędzy gminą Rudniki a mikroregionem Mośtenka” dał 
możliwość pozyskania partnera do współpracy nie tylko w 
dziedzinie turystyki, ale w różnych innych płaszczyznach życia 
społecznego.

I.N.



Warsztaty dla Grup Odnowy Wsi
W dniach 29-30.09.2007 r. w Rudnikach odbyły się warsztaty „Planowanie w procesie odnowy wsi”.

Rozwoju Miejscowości, które będą zatwierdzane przez 
Zebrania Wiejskie a następnie przez Radę Gminy.

Dzięki takim warsztatom liderzy nauczyli się budować 
strategię rozwoju, która pokazuje kierunki rozwoju wsi, a tym 
samym kierunki działań podejmowanych przez ludzi.

Życzymy powodzenia oraz determinacji w tych działaniach, 
a jednocześnie deklarujemy pomoc ze strony gminy.

I.N.

Naszym wspaniałym moderatorem była Pani Agata 
Wielgosińska, natomiast szkoliły się: Młyny, Mostki, Bugaj i 
Cieciułów z naszej gminy oraz Pawłowice z gminy Gorzów 
Śl.

Uczestnicy uczyli się pisać strategie rozwoju miejscowości, 
przeprowadzili analizy SWOT, tworzyli plany krótko- i 
długoterminowe rozwoju swoich wsi. Podczas warsztatów 
zrodziło się wiele ciekawych pomysłów z których może 
powstać kilka dobrych projektów. Teraz będziemy pisać Plany

Rudniki zwyciężyły
Po raz drugi spotkały się drużyny siatkarzy-samorządowców z gmin: Rudniki, Kietrz, Korfantów.

I tym razem emocji nie brakowało. Najlepsza okazała się drużyna z gminy Rudniki.
Podobnie jak ostatnim razem szefami drużyn byli włodarze gmin i tak odpowiednio: Gminy Korfantów - Wójt Zdzisław 

Martyna Gminy Kietrz - Burmistrz Józef Matela Gminy Rudniki - Wójt Andrzej Pyziak .
WYNIK KOŃCOWY: I miejsce - RUDNIKI

II miejsce - Korfantów
III miejsce - Kietrz

Zmagania na boisku tworzą dobre relacje między samorządami. Kolejny mecz może wiosną 2008?
I.N.
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Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa

Fundacja Górna Prosną

Fundacja „Górna Prosną” jest Lokalną Grupą Działania, która obejmuje obszar gmin: Byczyna, Gorzów 
Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki. Elementem łączącym partnerów jest rzeka Prosną oraz związany z nią 

rozwój terenu. Od początku 2007 roku Fundacja, w ramach II Schematu LEADERA+, realizuje projekt pn.
„Górna Prosną - rozwój turystyki i promocja. Wykonywane przez Fundację zadania mają na celu przede 

wszystkim aktywizację społeczeństwa oraz promocję obszaru.
Działania wykonywane przez Fundację mają na celu 

umiejętne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych 
dla jak najpełniejszego rozwoju gospodarczego. W przyszłości 
„Górna Prosną” ma stać się konkurencyjną przestrzenią, 
atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. To 
z kolei ma procentować rozwojem nowoczesnych i 
funkcjonalnych usług oraz przedsiębiorczości i infrastruktury.

Pierwsze zadania w ramach realizacji projektu 
wykonywane były od stycznia, ale okres najintensywniejszych 
prac w ramach realizacji projektu przypadł na miesiące 
wakacyjne. Wówczas to oprócz zadań związanych ze 
szkoleniami, kursami i seminariami środki pożytkowane były 
na szereg imprez promocyjnych. W połowie czerwca 
promowaliśmy się w Gorzowie Śląskim podczas „Dni Gorzowa 
Śląskiego” oraz „Festiwalu Tańca Disco”. Dużym wyzwaniem 
było dla nas współfinansowanie VIII Międzynarodowych

Zawodów Diwali. Trzydniowa impreza odbyła się jak co roku 
w Bobrowie. Podczas Zawodów zaprezentowali się również 
artyści z terenu LGD m.in. zespół taneczny „Szafir” z Gorzowa 
Śląskiego, zespół folklorystyczny „Rudniczanki” z Rudnik. W 
ostatni weekend sierpnia Fundacja Górna Prosną dofinansowała 
doroczne uroczystości święta plonów w gminie Byczyna. 
Tegoroczne „Dożynki” odbyły się w Polanowicach. W części 
artystycznej dożynek wystąpili: orkiestra dęta z Byczyny, 
zespoły „Jarzębina” i „Miechowianki” oraz „Buraky”. Nie 
mniejszym zainteresowaniem cieszyło się „Święto Plonów 
2007” w gminie Gorzów Śląski.

Wszystkim imprezom współfinansowanym przez 
Fundację towarzyszyło stoisko promocyjne Górnej Prosny, na 
którym oprócz materiałów informacyjnych poświęconych LGD 
można było podziwiać wyroby rzemiosła artystycznego 

lokalnych twórców ludowych i uzyskać informacje na temat 
dotychczasowych i przyszłych działań.

Równie ważnymi wydarzeniem dla naszej LGD były 
dwa wyjazdy studyjne. Podczas pierwszego odwiedziliśmy 
LGD Krzemienny Krąg. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem 
grupy, wymieniliśmy się doświadczenia oraz uczestniczyliśmy

w panelach dyskusyjnych. W drugi wyjazd studyjny udaliśmy 
się do Bieszczadzkiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. 
Mieliśmy tam okazję dowiedzieć się o sposobie działalności 
przedsiębiorstw społecznych, zapoznaliśmy się ze szlakami 
rowerowymi oraz ich wpływie na rozwój turystyki. Wzięliśmy 
udział w warsztatach bibułkarskich, spotkaliśmy się z 
rękodzielnikami i działaczami przedsięwzięcia bieszczadzkich 
organizacji pozarządowych.

W ostatnich dniach września już po raz drugi braliśmy 
udział w targach gospodarczych. Tym razem prezentowaliśmy 
się na Międzynarodowych Targach Poznańskich -„FARMA 
2007” w Pawilonie Regionów. Na stoisku promowaliśmy 
obszar całej Fundacji Górna Prosną, łącznie z atrakcjami 
turystycznymi i lokalnymi przysmakami oraz imprezami, które 
odbywają się na terenie wszystkich pięciu gmin.

Barbara Rychel - Stasiak

Fundacja Górna Prosną

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”.



komunikaty - ogłoszenia
Mamy jeszcze 

szczepionki na SEPSĘ
Informujemy mieszkańców Gminy Rudniki, że istnieje 

jeszcze możliwość zaszczepienia się na sepsę. U lekarzy w 
Ośrodkach Zdrowia w Rudnikach i Żytniowie są szczepionki.

Gmina zamówiła 1.510 szczepionek wg wykazu osób z 
ewidencji ludności. Są to osoby o największym ryzyku 
zarażenia się tą chorobą.

W ośrodkach zdrowia zaszczepiono 
W szkołach średnich zaszczepiono 
Łącznie zaszczepionych zostało

1.025 uczniów
175 uczniów

1.200 osób.
Pozostało więc jeszcze 

310 szczepionek do wykorzystania.
Zgodnie z umową Urząd Gminy w Rudnikach przekazał 

zaliczkowo do szpitala kwotę 24.462 zł tj. 16,20 zł za 1 
szczepionkę oraz Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w 
Rudnikach przekazało 20.500 zł tj. 20 zł za 1 szczepionkę od 
zaszczepionych do tej pory osób.

Koszt szczepionki 45,20 zł/szt.
dofinansowanie starostwa 9,00 zł/szt.
dofinansowanie gminy 
zainteresowany

16,20 zł/szt.
20,00 zł/szt.

KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO
Przypominam, w związku z okresem zimowym, o 

obowiązku właścicieli lub mieszkańców posesji polegającym 
na uprzątaniu śniegu z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości (art.5ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie ).

W związku z tym, że jest to kolejny apel to osoby, które nie 
zastosują się do tego przepisu muszą liczyć się z 
konsekwencjami prawnymi (art. 10 ust.2 ustawy j.w).

asp. Andrzej Materak

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania Państwu 
Surowiakom z Apteki „Pod świerkami” w Rudnikach 
za przekazane na potrzeby urzędu gminy wyposażenie 
apteczki pierwszej pomocy.

Wójt Gminy
Andrzej Pyziak
z pracownikami

Zachęcamy do szczepień ochronnych przeciwko inwazyjnej 
chorobie mneingokokowej wszystkich naszych mieszkańców.

Zgłoście się więc do swojego lekarza rodzinnego, bo 
niewykorzystane szczepionki będziemy zmuszeni zwrócić do 
szpitala w Oleśnie.

I.N.

Urząd Stanu Cywilnego w Rudnikach informuje, 
iż podczas Świąt Bożego Narodzenia w pilnych 

sprawach należy kontaktować się z 
Janiną Popczyk - tel. 0 609 31 65 86 

lub Iwoną Napieraj - tel. 0 693 27 77 93.

T pomocą dla potrzebujących
Gmina Rudniki Przekazała kwotę w wysokości 
1000 zł na rzecz poszkodowanych przez trąbę 

powietrzną w gminie Kłomnice.
Za tę pomoc otrzymaliśmy podziękowanie, 
od Wójta Gminy Kłomnice Adama Zająca, 

które świadczy o tym, że nie możemy być obojętni 
na los tych, którym żywioł w kilka minut 

zabrał dorobek całego życia.

Konserwacje w Jaworznie.....
Pragniemy poinformować mieszkańców, że zakończone 

zostały trwające od sierpnia prace konserwatorskie 
„Konserwacja ołtarza głównego” w kościele parafialnym w 
Jaworznie. Jednocześnie informujemy, że parafia pozyskała na 
przeprowadzenie tychże prac dotację. Dotacja została 
przyznana przez Urząd Marszałkowski w Opolu w ramach II 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 
dziedzinie kultury w zakresie konserwacji renowacji i ochrony 
obiektów zabytkowych w 2007 roku.

Konserwacja elementów ołtarza pozwoliła aby ołtarz mógł 
dalej pełnić funkcję reprezentacyjną i cieszyć swym urokiem 
następne pokolenia. Poprawiła się wewnętrzna estetyka obiektu, 
jak również przywrócona została jego historyczna świetność.

Pozyskana dotacja to pierwsze środki jakie udało nam się 
zdobyć na ochronę dziedzictwa kulturowego. Zamierzamy w 
przyszłych latach również w miarę możliwości pozyskiwać 
środki na nasze zabytkowe obiekty sakralne.

J.P.

..... i Żytniowie
Informujemy, że Parafia Rzymsko-Katolicw Żytniowie 

w otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pod 
nazwą „Konserwacja polichromii na ścianach wnętrza kaplicy 
lewej w kościele parafialnym p.w.św. Marcina”. Dotację parafia 
pozyskała w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie konserwacji, 
renowacji i ochrony obiektów zabytkowych w roku 2007 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Opolu.

Prace konserwatorskie zostały wykonane i w obecnym czasie 
trwa jedynie rozliczanie projektu.

Przeprowadzone prace konserwatorsko - renowacyjne 
pozwoliły na poprawę wewnętrznej estetyki kościoła, jak 
również przywróciły historyczną świetność, która będzie 
zachwycać swym urokiem przez kolejne lata.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać 
datację. Mamy jednak nadzieje, że w kolejnych latach uda nam 
się zdobyć środki na ochronę dziedzictwa kulturowego.

J.P.



komunikaty - ogłoszenia
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 

„Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki”
Środki finansowe w formie dotacji do wysokości 110 000,00 zł będą przekazane w formie dotacji.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Rudnikach do dnia 18.01.2008 r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach. 
Na kopercie należy umieścić tylko nazwę zadania.

Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) a w 
szczególności określony powinien być :

1. Terminowy zakres rzeczowy zadania
2. Termin i miejsce realizacji zadania
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania
4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu 

składającego ofertę
5. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, 

rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania
6. Deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 

wykonania zadania
7. Oferta winna być8. wypełniona zgodnie ze wzorem 

ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dn.27.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).

KOMUNIKAT GOPS-u
Przeciwdziałając dramatycznym sytuacjom wielu osób i grup 

społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rudnikach prosi o zwiększenie wrażliwości mieszkańców 
gminy na sytuację osób bezdomnych, samotnych, niesprawnych 
i innych narażonych bezpośrednio na negatywne skutki zimy.

Prosimy mieszkańców gminy o współpracę mającą na celu 
informowanie o osobach bezdomnych przebywających na 
terenie naszej gminy, a także o bardzo trudnej sytuacji innych 
grup wymagających szczególnego wsparcia.

Informacje należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudnikach i Urzędu Gminy w godzinach pracy 
pod nr telefonu : (034) 359 50 72 lub 93.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy i święta jeżeli 
zaistnieje sytuacja szczególna prosi się mieszkańców o 
przekazywanie informacji sołtysom.

W przypadku złożenia oferty spełniającej w/w warunki i 
stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez oferenta 
zostanie zawarta umowa, która szczegółowo określi prawa i 
obowiązki stron.

Zadanie winno być wykonane w terminie do 31 grudnia 
2008 r.

Rozpatrzenie oferty nastąpi w dniu 19.01.2008. r. o godz. 
1000 w Urzędzie Gminy w Rudnikach (sala obrad).

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące 
kryteria:

1. Ocena możliwości realizacji zadania
2. Ocena przedstawionych kosztów w stosunku do 

wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania.

3. Ocena zakresu rzeczowego.

Wójt
mgr inż. Andrzej Pyziak

Przekazujemy również ofertę pomocy dla osób bezdomnych 
w okresie zimowym przesłaną przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie:

- dla kobiet Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich
-teł. 034/359 60 12

- dla mężczyzn - Dom Pomocy Społecznej w Radawiu
- teł. 077 / 421 60 80

- dla dzieci - Dom Dziecka w Sowczycach
- teł. 0 609 209 900

W sytuacjach szczególnych jest także możliwość 
skorzystania z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oleśnie

- teł. 0 501 581 147.
Nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi żyjących w naszym 

otoczeniu!
D.Zajac

WYBORY DO SEJMU I SENATU
W dniu 21.10.2007r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu. 

Wybieraliśmy na terenie woj. opolskiego 13 posłów i 3 senatorów.
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w Gminie Rudniki - październik 2007 r.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

Obwód głosowania
Liczba osób 

uprawnionych do 
głosowania

Liczba wyborców, 
którym wydano karty 

do głosowania
PPP LPR PIS PO PSL Samo

obrona
Mniejszość 
Niemiecka LiD

Cieciułów 1207 430 - 36% 2 6 133 152 62 11 1 50
Żytniów 1114 464 - 42% 4 7 102 180 76 21 1 63
Rudniki 1678 791 -47% 8 10 210 321 124 16 3 78
Dalachów 1345 621 - 46% 12 2 231 180 106 16 0 49
Jaworzno 1485 612-41% 6 9 190 159 123 20 2 89
Razem 6829 2918- 42,7% 32 34 866 992 491 84 7 329



z życia OSP

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
Na terenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w 

Rudnikach w dniu 06.10.2007 roku odbyły się powiatowe 
zawody sportowo - pożarnicze. Wzięły w nich udział jednostki 
reprezentujące gminy całego powiatu, które na 
przeprowadzonych zawodach gminnych zajęły 1 miejsca w 
grupach wiekowych A, C, i MDP.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP ..męska”

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
* bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami MDP,
* sztafeta pożarnicza 7 x 50 mz przeszkodami,
* ćwiczenia bojowe

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce

- OSP Karmonki
- OSP Strojec
- OSP Jamy
- OSP Bodzanowice
- OSP Bobrowa
- OSP Borki Wielkie
- OSP Kadłub Wolny

VIII miejsce - OSP Dobrodzień

Po zakończeniu zawodów wyniki były następujące:

Grupa A - męska powyżej 16 lat

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
IX miejsce

OSP Kowale
OSP Radawie
OSP Wichrów
OSP Jastrzygowice
OSP Dalachów
OSP Brzeziny
OSP Bzinica Stara
OSP Wysoka
OSP Wachów

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

- OSP Radłów
- OSP Rudniki
- OSP Jamy
- OSP Bodzanowice
- OSP Szemrowice

Przybyli obserwatorzy stwierdzili, iż zawody odbyły się na 
wysokim poziomie, a startujące w nich drużyny wykazują 
bardzo wyskoki poziom przygotowania.

Zwycięzcom gratulujemy!
J.P.

Grupa C - żeńska powyżej 16 lat

I miejsce - OSP Biskupice
II miejsce - OSP Cieciułów
III miejsce - OSP Główczyce
IV miejsce - OSP Knieja
V miejsce - OSP Praszka

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



zżycia OSP

OSP Rudniki otrzymała samochód po karosacji
W dniu 07.10.2007r. przed Strażnicą OSP w Rudnikach 

odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczo - 
gaśniczego GCBAM po karosacji dla jednostki OSP w 
Rudnikach.

Uroczystość rozpoczęto powitaniem przybyłych gości oraz 
złożeniem raportu przez Komendanta Gminnej Ochrony 
Przeciwpożarowej. Następnie przedstawiono historię jednostki 
po której nastąpił akt poświęcenia samochodu. Poświęcenia 
dokonał proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz

- kapelan strażaków. Później Wójt Gminy Rudniki a zarazem 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Rudnikach 
Pan Andrzej Pyziak przekazał na ręce Naczelnika OSP 
Rudniki oraz kierowcy kluczyki wraz z dokumentami do 
samochodu pożarniczego.

Chrzestnymi samochodu zostali: Pani Kamila Duda oraz 
Pan Tadeusz Mońka, którzy dokonali przecięcia wstęgi na 
samochodzie i dokonali ceremonii ochrzczenia pojazdu. Po 
czym odbyła się próba techniczna i uroczysty przejazd 
samochodu.

Uroczystość była również okazją do odznaczenia członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Na koniec uroczystości złożono wpisy do księgi pamiątkowej 
OSP w Rudnikach

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z 
Żytniowa.

J.P.

nasza biblioteka

Spotkanie z pisarką Drodzy Czytelnicy!
25 września 2007r. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rudnikach gościła po raz pierwszy Panią Wandę Chotomską, 
publicystkę, dziennikarkę a przede wszystkim pisarkę dla 
dzieci.

Biblioteka pękała w szwach. W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci Szkoły Podstawowej w Dalachowie - filia w Rudnikach 
i Żytniowa. Mali uczestnicy spotkania słuchali z 
zainteresowaniem wierszy Chotomskiej, która ku zaskoczeniu 
wszystkich słuchaczy wystąpiła w przebraniu. Pod koniec 
spotkania dzieci mogły zadawać pytania dotyczące twórczości 
i życia prywatnego. Wspólnie z autorką recytowały wiersze: 
„Ala ma kota”, „Kto zna słowo na kra” itp. Spotkanie 
zakończyło się podpisywaniem dedykacji.

Zapraszamy wszystkich do bibliotek Gminy Rudniki. 
Zbliża się pora zimowa, wieczory stają się coraz dłuższe, 
nadszedł więc czas do czytania.

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania 
ze zbiorów naszych bibliotek. Pamiętajmy, że telewizja 
czy komputer nigdy nie zastąpi książki.

Dzięki wsparciu finansowemu naszej gminy i dotacji z 
Ministerstwa Kultury możemy zakupić coraz więcej 
nowych książek i lektur dla dzieci.

Zapraszamy!
Kierownik Biblioteki 

Wioletta Wolna - Meryk



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu
Kiedy we wrześniu tego roku miał rozpocząć swoje 

funkcjonowanie ośrodek wychowawczy w Julianpolu 
wszyscy pomysłodawcy tego przedsięwzięcia byli pełni 
obaw, wątpliwości oraz pytań, które rodziły się w ich 
głowach - jak to będzie ?, jakie przeszkody znów się pojawią 
?, czy zdołają doprowadzić swoje plany do końca ? Mimo, 
iż osoby, które podjęły się realizacji utworzenia tej placówki 
wychowawczej posiadają duże doświadczenie w pracy z 
młodzieżą, ich początkowe problemy wydawały się znaczące 
i trudne.

Podobne wątpliwości oraz pytania rodziły się wśród ludzi 
mieszkających w Julianpolu i okolicy - kto będzie naszym 
sąsiadem ?, co za młodzież pojawi się w budynku starej 
szkoły?

Kiedy po pierwszych dniach funkcjonowania placówki 
zaczęto weryfikować wcześniejsze podejrzenia i wątpliwości 
okazało się, że budynek po wielu latach ciszy i zapomnienia 
zaczyna znowu tętnić życiem oraz gwarem dzieci i 
młodzieży. Początkowe obawy z dnia na dzień zaczęły 
topnieć. Okoliczna młodzież namówiła wychowanków 
ośrodka na pierwsze spotkania, które zakończyły się 
wspólnym meczem w piłkę nożną (wygrali miejscowi), a 
dorośli zaczęli przychodzić i oglądać „ nowych 

przybyszów”.
Chłopcy z placówki szybko rozpoczęli wraz ze swoimi 

wychowawcami prace porządkowe dookoła budynku - 
wykoszono cały teren, zagrabiono stare liście i chwasty, 
doprowadzono do użytkowania pomieszczenia mieszkalne 
oraz posprzątano okoliczny przystanek autobusowy. Mimo 
występujących braków i niedoborów podopieczni znaleźli 
swoje miejsce na ziemi, gdzie przyjdzie im spędzić czas do 
ukończenia szkoły. Często będzie to dla nich czas ciężkiej 
nauki i oddalenia od domu, ale mają możliwość wyjazdów 
do swoich bliskich na okresy wolne od szkoły - wakacje, 
święta, ferie, czasami weekendy.

Również mieszkańcy okolicy zaczęli dostrzegać plusy 
sąsiada, szczególnie kiedy okazało się, że potrzeba nowych 
pracowników. W ośrodku pojawili się zatrudnieni z 
najbliższej okolicy nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi, dla których tylko pierwsze dni były 
pełne obaw i pytań.

Samo życie daje nam najczęściej gotowe odpowiedzi na 
palące nas pytania, pomaga wyjaśnić dręczące nas 
wątpliwości, I tak właśnie zaczyna dziać się w Julianpolu, 
gdzie po wielu pytaniach przychodzi wreszcie czas na 
odpowiedzi.

Opracował: dr A. Kamiński

KONKURS PLASTYCZNY
W listopadzie odbył się w Szkole Podstawowej w 

Dalachowie konkurs plastyczny pod hasłem „Jak 
bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie 
rolnym?”. Jego organizatorem była Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie, która zakupiła na 
ten cel materiały plastyczne.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I - VI oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego (grupa młodsza i starsza). 
Zainteresowanie dzieci było ogromne, wpłynęło bardzo dużo 
prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 23 listopada w 
Szkole Podstawowej w Dalachowie. Wyłoniono 10 
najlepszych prac, które zostały zabrane do Olesna przez 
Panią Zdzisławę Księżarek - kierownika KRUS. 
Zwycięzcami konkursu zostali:

1. Maciej Belka kl. VI a
2. Zuzanna Lukas kl. VI a
3. Sylwia Giec kl. VI a
4. Monika Kałwak kl. II
5. Katarzyna Wiatr kl. VI a
6. Michał Tokarek kl. III
7. Dominik Jurczyk kl. I
8. Mateusz Kot kl. I
9. Agata Adamska kl. IV b
10. Patryk Uurzyński - kl. VI a

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez KRUS w Oleśnie.

Dyrektor PSP Dalachów 
Grzegorz Domański



„Kultura wokół nas"
Od 10 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Dalachowie realizowany jest projekt „Kultura 
wokół nas”. Ma on na celu zapoznanie dzieci z różnymi 
formami szeroko rozumianej kultury. Jego autorem jest dyrektor 
szkoły mgr Grzegorz Domański. Uczniowie uczestniczą w 
pozalekcyjnych zajęciach teatralno-muzycznych i plastycznych 
prowadzonych przez nauczycieli: Halinę Kierzek, Mariolę 
Popczyk, Sylwię Szyszkę i Bogdana Szyszkę.

Kolejne duże przedsięwzięcie to uroczysta akademia z okazji 
Dnia Nauczyciela. Składała się ona z trzech części: montażu 
słowno-muzycznego „Nauczyciel do tablicy!”, humorystycznej 
wersji bajki „Czerwony Kapturek” oraz pokazu mody 
nauczycielskiej.

Zajęcia pozalekcyjne wspomagane są sobotnio - niedzielnymi 
wyjazdami do kin i teatrów. Dotychczas zorganizowaliśmy 
wyjazd do kina trójwymiarowego IMAX w Łodzi na film 
przyrodniczy pt. „Rekiny - władcy mórz i oceanów” oraz do 
teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie na spektakl pt.

W czasie warsztatów plastycznych dzieci poznają różnego 
rodzaju techniki plastyczne, przygotowują gazetki ścienne i 
dekoracje szkoły oraz wykonują prace na różne konkursy. Na 
zajęciach teatralno-muzycznych przygotowują z kolei 
inscenizacje o różnorodnej tematyce oraz doskonalą zdolności 
wokalne.

Pierwszym sukcesem naszych uczniów był udział w VI 
Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej. 
Zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień w kilku kategoriach oraz 
dyplom uznania dla szkoły.

„Tajemniczy ogród”. W najbliższym czasie planowane są 
wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz do Cinema - 
City Wolność w Częstochowie.

Dzieci, uczestnicząc w spektaklach teatralnych, mają 
styczność z profesjonalnym i zawodowym aktorstwem. 
Oglądają też seanse filmowe realizowane przy użyciu 
najnowszej technologii.

Ewaluacją tego przedsięwzięcia będą Jasełka 
Bożonarodzeniowe dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości 
oraz wystawa dotycząca projektu.

Sylwia Szyszka

Zespół Placówek Specjalnych ma już 15 lat
W dniach 6-7 listopada w Zespole Placówek 

Specjalnych w Praszce obchodzono uroczystość 15-lecie 
istnienia. W Zespole kształcone są dzieci i młodzież z 
deficytami rozwojowymi. Większość z nich jest dowożona do 
placówki z gminy Praszka i gmin ościennych.

Początkowo w Praszce istniało tylko przedszkole specjalne. 
Z biegiem lat następował rozwój przedsięwzięcia - 
przystosowywanie budynków, szkolenie kadry. Zdobywano 
doświadczenia, nawiązywano nowe - owocne znajomości, 
zwiększał się nakład sił i środków, a co za tym idzie coraz 
większa grupa dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych mogła korzystać z zajęć w placówce. W chwili 
obecnej pomieszczenia, w których mieści się ZPS, znajdują 
się w dwóch budynkach. Przy czym w mniejszym 
wygospodarowano miejsce również na sale rehabilitacji 

ruchowej. Z edukacji w Zespole Placówek Specjalnych oraz 
zajęć rewalidacyjnych korzysta ponad 60 dzieci i młodzieży, 
głównie z obszaru czterech gmin powiatu oleskiego, tj. Praszka, 
Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki, ale również spoza 
województwa opolskiego. Obecnie, każdego dnia, uczniowie 
trzema busami są dowożeni na zajęcia.

W zależności od indywidualnych możliwości oraz wieku, 
korzystają z zajęć w przedszkolu, szkole, gimnazjum oraz z 
zabiegów rehabilitacyjnych. W placówce pracuje kadra, w skład 
której wchodząm.in. nauczyciele różnych specjalności, pomoce 
nauczycieli, rehabilitanci oraz psycholog.

Zespół jest wciąż doposażany, a pedagodzy korzystają z coraz 
nowocześniejszych metod, ponieważ głównym celem placówki, 
a przede wszystkim kadry w niej pracującej jest stworzenie 
dla podopiecznych optymalnych warunków do rozwoju

ciąg dalszy obok



Puchar Starosty Oleskiego dla uczniów Gimnazjum w Rudnikach

„W ŻYCIU JAK W TAŃCU
KAŻDY KROK MA ZNACZENIE"

16 listopada w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach odbył się konkurs tańca pod hasłem „ Gwiazdy tańczą na parkiecie”, 
w którym udział brali przedstawiciele wszystkich klas. Trzy najlepiej tańczące duety reprezentowały nasza szkołę podczas 
finału Konkursu Tańca i Wiedzy nt. HIV, który odbył się 30 listopada w MDK w Oleśnie, w przeddzień Światowego Dnia 
AIDS. Poprzez udział w konkursie, którego wiodące hasło brzmiało:

„W ŻYCIU JAK W TAŃCU KAŻDY KROK MA ZNACZENIE”, nasi uczniowie wpisali się w ogólnopolską kampanię 
profilaktyki HIV i AIDS.

Reprezentanci naszej szkoły - Marta Jura i Piotr Duda pokazali, że są doskonałymi tancerzami. Wykazali się również dużą 
wiedzą na temat sposobu zakażania się wirusem HIV. Układ taneczny wykonany przez Martę i Piotrka wzbudził niesamowite 

emocje i ogromny aplauz publiczności. Dowodem na to,
że bardzo się podobali były wysokie noty przyznane przez 
jury. Nasi uczniowie zdobyli II miejsce i otrzymali Puchar 
Starosty Oleskiego oraz zestaw multimedialny do nauki 
języka angielskiego. Jesteśmy dumni z naszych zdolnych, 
świetnie rokujących na przyszłość tancerzy i serdecznie im 
gratulujemy osiągniętego sukcesu.

Na zdjęciu:
Uczestnicy gimnazjalnych eliminacji konkursu „W życiu 
jak w tańcu każdy krok ma znaczenie”. Trzecia od lewej 
stoi Marta Jura, z przodu leży Piotr Duda - zdobywcy II 
miejsca w Powiatowym Finale Konkursu.

psychoruchowego. Pracownicy ZPS-u na co dzień stykają się 
z niepełnosprawnością, którą trudno zrozumieć. Ale proszę 
uwierzyć, że każdy dzień pracy z naszymi dziećmi jest 
niezwykły i pełen niespodzianek, bo tutaj każde dziecko jest 
szczególne, każde jest inne, każde potrzebuje czasu i ciepła, 
ale też każde dostarcza nowych doświadczeń i wielu wzruszeń,. 
A to szczególnie daje siłę do dalszej pracy, uczy pokory i 
cierpliwości.

Przez 15 lat swego funkcjonowania placówka zdobyła 

zaufanie zarówno samorządów i sponsorów, a przede 
wszystkim rodziców, którzy przecież codziennie powierzają 
swoje pociechy w obce ręce. Sponsorzy zaś ofiarują nie tylko 
wsparcie finansowe - czasem równie cenne jest dobre słowo 
czy poświęcony czas, o który w naszym zabieganym życiu 
najtrudniej. Wszelakiego rodzaju pomoc daje równie dużą 
radość temu, który ją ofiaruje - jak słusznie zauważył Cyceron: 
„Żaden pomocny człowiek nie może być nieszczęśliwy”.

Barbara Rychel-Stasiak



SUKCESY SPORTOWE GIMNAZJUM I i III miejsce w województwie opolskim!!!
W dniu 05.12.2007 roku w Gimnazjum w Lewinie 

Brzeskim odbyło się uroczyste podsumowanie 
wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkól za 
rok szkolny 2006/2007. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach 
rywalizowało z 176 gimnazjami z całego województwa 
opolskiego w dwóch kategoriach:

- szkół gimnazjalnych
- szkół ze środowiska wiejskiego

W kategorii szkół gimnazjalnych zdobyliśmy III 
miejsce i jest to największy sukces w historii gimnazjum, 
nie tylko naszego, ale również gimnazjów, które wywodzą 
się ze środowiska wiejskiego.

Klasyfikacja w tej kategorii szkół przedstawia się 
następująco:
I miejsce PSG nr 5 Kędzierzynie-Koźlu 163 pkt
II miejsce PG w Zdzieszowicach 78 pkt
III miejsce PG w Rudnikach 76 pkt
IV miejsce PG w Kietrzu 68 pkt
V miejsce PG nr 2 w Namysłowie 66 pkt
VI miejsce PG nr 1 w Prudniku 62 pkt

W kategorii szkół ze środowiska wiejskiego:
I miejsce PG w Rudnikach
II miejsce PG w Branicach
III miejsce PG w Łambinowicach

76 pkt
47 pkt
21 pkt

Najważniejsze wyniki sportowe szkoły:
Ogólnopolska Gimnazjada w tenisie stołowym
„SEMI LINĘ” w Brzegu Dolnym
XIV - miejsce dziewcząt drużynowo
Tenis stołowy drużynowy
I - miejsce w województwie dziewcząt.
Tenis stołowy drużynowy
V - miejsce w województwie chłopców
Wojewódzki turniej tenisa stołowego o puchar WSZS i 

OZTS w Opolu
I - miejsce indywidualnie dziewcząt i III - miejsce 
drużynowo chłopców
Piłka nożna
I - miejsce w półfinałach wojewódzkich dziewcząt
Piłka nożna
II - miejsce w województwie dziewcząt
Halowa piłka nożna
II - miejsce w półfinałach wojewódzkich dziewcząt
Halowa piłka nożna
VI - miejsce w województwie dziewcząt
Piłka koszykowa
III - miejsce w półfinałach wojewódzkich dziewcząt
Piłka siatkowa
I - miejsce w półfinałach wojewódzkich chłopców
Piłka siatkowa
IV - miejsce w województwie chłopców

Sztafetowe biegi przełajowe
IV - miejsce drużynowo chłopców
Lekkoatletyka
II - miejsce w województwie, skok w dal dziewcząt 
Szachy V - miejsce w województwie drużynowo 
Szachy IV - miejsce w półfinałach wojewódzkich 
drużynowo

I - miejsce w klasyfikacji sportowej szkół powiatu 
oleskiego w roku szkolnym 2006/07

- 9 tytułów mistrzowskich

Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę na 
zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich:

Katarzyna Pawlaczyk. Marlena Kierzek, Monika Pakuła, 
Katarzyna Hądzel, Aleksandra Pietrzak, Dorota Matyska, 
Daria Derda, Paulina Hadryś, Anna Kasprzycka, Aleksandra 
Bodnaruś, Natalia Księżarek , Dominika Napieraj, Olimpia 
Blach, Ewa Bujak, Daria Matusiak, Magdalena Kaczmarzyk, 
Katarzyna Ośrodka, Mrzygłocka Marlena, Pilak Linda, 
Tkacz Magdalena, Małgorzata Polak

Bartosz Włoch, Grzegorz Cichoń, Piotr Wierszak, Kamil 
Garncarek, Damian Noga, Jakub Kabata, Konrad Ośrodka, 
Adrian Młynarczyk, Bartosz Więdłocha, Tomasz Kubacki, 
Przemysław Jarząbek, Adrian Rokotny, Artur Foryś, Szymon 
Bakalarczyk, Dawid Świtała, Dawid Męcfel, Dawid 
Kasprzyczak, Piotr Łyczko, Piotr Duda, Artur Pinkosz, 
Patryk Jagieła, Piotr Bienias, Adam Tołoknów

Do sukcesu sportowego szkoły przyczynili się: mgr Robert 
Księżarek, mgr Piotr Rasztar, mgr Jan Rychel, mgr Karol 
Włóka, mgr Jarosław Marchewka - szachy.

Od lewej: Monika Pakuła, 
Katarzyna Pawlaczyk, Marlena Kierzek
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Najlepsi sportowcy Gimnazjum Publicznego w Rudnikach w roku szkolnym 2006/07
Od lewej: Aleksandra 

Pietrzak, Monika Pakuła, 
Katarzyna Pawlaczyk, 
Marlena Kierzek, 
Katarzyna Hądzel, 
Ewa Bujak, 
Daria Matusiak, 
Magdalena Kaczmarzyk, 
Dominika Napieraj, 
Anna Kasprzycka, 
Natalia Księżarek, 
Daria Derda, 
Aleksandra Bodnaruś.

Od lewej: Szymon 
Bakalarczyk, Kamil 
Gancarek, Artur Foryś, 
Adrian Rokotny, 
Przemysław Jarząbek, 
Tomasz Kubacki, 
Jakub Kabata, 
Bartosz Włoch, 
Adrian Młynarczyk, 
Dawid Świtała, Grzegorz
Cichoń, Damian Noga, 
Piotr Wierszak.

Nauczyciele gimnazjum:
Od lewej stoją: Robert Księżarek (wf), Dariusz Niedrygoś 

(dyrektor szkoły), Piotr Rasztar (wf), Jarosław Marchewka 
(szachy), Jan Rychel (wf). Przed pucharami Karol Włóka (wf).

Harmonogram dyżurów najbliższych aptek w porze nocnej, niedziele, 
święta i dni wolne od pracy - w 2008 roku.

Adresy aptek dyżurujących:
1. Apteka Prywatna - Mariola Księżarek, Praszka, PI. Grunwaldzki 1, tel. 34/359 15 26
2. Apteka „Słoneczna” - Maria Adamska Mariola Księżarek s.c., Praszka, ul. Senatorska 31, tel. 34/358 82 18
3. Apteka „Lekfarm” - Justyna Lembke - Rarok, Praszka, ul. Kościuszki 15, tel. 34/358 81 97
4. Apteka „Grunwaldzka” Agnieszka Gracz, Praszka, PI. Grunwaldzki 21, tel. 34/358 86 99 
Pogotowie pracy:
5. Apteka „Pod Świerkami” Bogdan Surowiak, Rudniki, ul. Częstochowska 2, tel. 359 50 79

HARMONOGRAM DYŻURÓW Apteki „Pod Świerkami” 
Bogdan Surowiał Rudniki, ul.Częstochowska 2, tel. 034/ 350 50 79

Dyżur: 
Poniedziałek - piątek w godz. 16:00 - 18:00, soboty 12:00 - 14:00 

godziny nocne, niedziele i święta, dni wolne od pracy - pogotowie pracy



SPOTKANIE MUZYKÓW JAZZOWYCH
Impreza ma swoją szesnastoletnią historię i coraz wyższe 

notowania. Jest ewenementem w środowisku wiejskim .
W tegorocznej edycji zaprezentowało swoje umiejętności 

wokalne i instrumentalne osiem grup jazzowych. Byli muzycy 
z Częstochowy, Opola, Wrocławia, Łodzi, Wielunia. 
Tradycyjnie grały również : młodzieżowa orkiestra dęta „ RU
RA” z Żytniowa oraz „Ryglewski Band” z Praszki.

Komisja artystyczna przyznała cztery równorzędne I 
nagrody za przygotowanie interesujących i wartościowych 
prezentacji. Otrzymali je:

- „Ryglewski Band” z Praszki w kategorii big-bandów
- „Old Traditional Jazz Band” z Wielunia w kategorii jazzu 

tradycyjnego
- „OFTEN-HIDES” z Częstochowy i równorzędnie 

GABRIELA MACHEJ z zespołem z Opola w kategorii 
pozostałych zespołów.

Gwiazdą artystyczną spotkania była znana już stałym 
bywalcom imprezy grupa muzyczna „YANKIEL BAND” 
z Łodzi, /laureat wielu ogólnopolskich festiwali jazzowych 
i blusowych/. Muzycy biorący udział w rudnickich 
spotkaniach zgodnie twierdzą, że ściąga ich do Rudnik 
znakomita atmosfera i przyjacielski klimat. Tegoroczna impreza 
zakończyła się spontanicznym i radosnym jam-session, które 
trwało prawie do rana.

Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy 
Rudniki.

Przedsięwzięcie współfinansowane było 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 PROSNA-

Pozostali uczestnicy uhonorowani zostali wyróżnieniami.
Nagrodę otrzymał również najmłodszy uczestnik spotkania 14- 
letni PAWEŁ SŁADEK z Dalachowa.

Nagrody ufundowane zostały ze środków Urzędu 
Marszłkowskiego w Opolu i Starostwa Powiatowego w Oleśnie. 

rozwój turystyki i promocja”.
Za wsparcie finansowe organizatorzy dziękują również :
- Stefanowi Kurczakowskiemu - MŁYN w Dalachowie oraz 

Ireneuszowi Grądysowi - PIEKARNIA w Dalachowie
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do zrealizowania imprezy.

Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY
DZIAŁO SIĘ ...
- PÓŁKOLONIE „PODARUJ MI LATO”
Zorganizowaliśmy po raz siódmy akcję wypoczynku 

wakacyjnego dla dzieci wiejskich. Było to 14 dni wspaniałej 
zabawy i aktywnego wypoczynku.

W półkoloniach uczestniczyło 80 dzieci z terenu gminy
Rudniki: 40 w Rudnikach i 40 w Żytniowie. Dzięki 

pozyskanym środkom finansowym oraz ofiarnej i 
zaangażowanej postawie organizatorów, opiekunów i 
wolontariuszy udało się zapewnić dzieciom z naszej gminy 
niezapomniane przeżycia wakacyjne.

M.L.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



- „PANORAMA FIRM” - Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Rudniki odbył się 28 lipca br. Kapryśna pogoda 
nie przeszkodziła w dobrej zabawie .

Najlepsza okazała się drużyna firmy DASTA Bis z 
Janinowa, drugie miejsce zajął „GAN POL” z Gany, trzecią 
lokatę wywalczył „FARMER” - firma Adama Sasa z Żytniowa.

M.L

- GMINNY TURNIEJ SOŁECTW. Trzecia edycja imprezy 
odbyła się w Jaworznie. W turnieju udział wzięły sołectwa : 
Odcinek, Młyny, Bugaj, Jaworzno, Mirowszczyzna i Dalachów. 
Dla uczestników przygotowano szereg konkurencji sportowo- 
rekreacyjnych. Zabawa była wyśmienita.

Puchar za zdobycie I miejsca z rąk Wójta Gminy odebrało 
sołectwo Bugaj. M.L.

- GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW. W tym roku 
gospodarzem dożynek było sołectwo Jaworzno. Impreza 
rozpoczęła się pięknym korowodem, który otwierała orkiestra 
dęta z Żytniowa, poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP 
gminy Rudniki. W dalszej kolejności prezentowały się 
delegacje wieńcowe z poszczególnych sołectw. A były to 
reprezentacje aż 17 wsi.

Dożynkowy chleb na ręce gospodarza gminy -Wójta 
Andrzeja Pyziaka złożyli starostowie: Mariola Mirowska i 
Leszek Karczewski (na zdjęciu).Po mszy i części oficjalnej 
miały miejsce występy artystyczne kobiet z KGW, zespołu” 
Rudniczanki”, młodzieży szkolnej z Jaworzna oraz wokalistek

ze Studia Piosenki w Częstochowie. Za najpiękniejszą koronę 
dożynkową komisja uznała dzieło pani Marioli Karmańskiej 
z Młynów.

Korona ta reprezentowała gminę Rudniki na dożynkach 
wojewódzkich

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom oraz osobom, które pomagały 

przy organizacji tegorocznych dożynek.
SPONSORZY DOŻYNEK GMINNYCH 

JAWORZNO 2007
1. Ryszard Przybylski „VENUS „- Praszka
2. Cukiernia „ IZYDA „ - Praszka
3. Tadeusz Kubat - Bobrowa
4. Marek Kotala - Jaworzno
5. Adam Paruch- Rudniki
6. Andrzej Kamiński „ANWET” - Rudniki
7. Teresa Ulrych - Mostki
8. Anna Majda - Rudniki
9. „STALMET- KAR” - Rudniki
10. Danuta Kościelna „KODAN”- Rudniki
11. Wiesława Klimas „WIKA” - Łazy
12. Kamila Duda „DUDA”- Rudniki
13. Grażyna Sosnowska - Jaworzno
14. K. Orzełek, K. Markisz - Kleśniska
15. Andrzej Owczarek - Julianpol
16. Mariusz Sosnowski „KAMAR”- Julianpol
17. Mirosław Rychel „GROSIK”- Julianpol
18. Mirosław Meryk „MOTO- MIR”- Julianpol
19. Marianna Kuder-Zilka- Julianpol
20. Firma Handlowa „PAL- MET”- Rudniki
21. Marek Szczepaniak „POL- DREW”- Jaworzno
22. Jolanta Maria Wlazły - Kłobuck
23. Zajazd „ROMAN” - Mirowszczyzna
24. Janusz Topoła - Jaworzno
25. Teresa i Franciszek Wączkowie „FEKS” - Jaworzno
26. Marian Stasiak - Janinów
27. Bogdan Jęsior - Rudniki
28. Bogdan Surowiak, Apteka „POD ŚWIERKAMI”
- Rudniki
29. Jan Kluska „MECH- KOM” - Mostki
30. Mirosław Kołodziejczak „COMPLEX- BAU” - Julianpol
31. Wacław Sieja „WACŁAW” - Żytniów
32. Jacek Jura - Słowików
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33. Janina Paruch - Młyny
34. Karol Strugała „MINI N ARZĘDZIOWNIA”- 

Mirowszczyzna
35. Piekarnia „GRĄDYSOWIE S. C.”- Dalachów
36. Małgorzata i Marian Smugowscy - Mirowszczyzna
37. Proboszcz Parafii Jaworzno - Ks. Stanisław Sudoł
38. Lidia i Piotr Grabarkowie - Mirowszczyzna
39. Beata i Leszek Karczewscy - Jaworzno
40. Joanna Nowakowska „KORA”- Rudniki
41. Beata i Wiesław Boreccy, Apteka - Rudniki
42. Henryk Zyna - Rudniki
43. Sklep „IRENA”- Rudniki
44. Wiesława Ladra, Handel- Usługi - Rudniki
45. GS „Samopomoc Chłopska” - Rudniki
46. Grażyna i Stefan Kurczakowscy - Dalachów
47. Stanisław Dygudaj „CEGIEŁKA” - Faustianka
48. Bank Spółdzielczy - Praszka

M.L.

- Udział w konkursie „NASZE KULINARNE 
DZIEDZICTWO”

Gospodarzem edycji wojewódzkiej konkursu był OODR w 
Losiowie . Celem konkursu jest zgromadzenie wiedzy na temat 
oryginalnych, regionalnych produktów żywnościowych 
charakterystycznych dla naszego regionu, a wytwarzanych 
według tradycyjnych technologii i receptur w gospodarstwach 
domowych. Ogółem do konkursu komisja Polskiej Izby

Produktu regionalnego i Lokalnego z Warszawy 
zakwalifikowała 41 produktów.

W tegorocznej edycji konkursu naszą gminę reprezentowało

6 osób prezentujących 9 specjałowi Gmina Rudniki była 
najbardziej reprezentatywną gminą w tym konkursie. Nagrodę 
- wyróżnienie otrzymała pani Małgorzata Wróbel z 
Dalachowa (na zdjęciu) za powidła z dyni, jabłek i pigwy. 
Pozostałe uczestniczki otrzymały pamiątkowe upominki.

M.L.

- KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
19 września br. w Domu Kultury w Rudnikach miało miejsce 

uroczyste podsumowanie szóstej edycji 
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYKI 
OBRZĘDOWEJ.

W konkursie udział wzięło 121 uczestników 

reprezentujących 5 różnych województw /opolskie, śląskie, 
dolnośląskie, świętokrzyskie i mazowieckie/ oraz Czechy i 
Ukrainę. Przedstawili oni 156 prac, w tym 24 prace zbiorowe.

Biorąc pod uwagę głównie tradycje ludowe i estetyczne 
wartości prezentowanych prac komisja oceniająca /etnograf, 
plastyk i organizator przedsięwzięcia/ przyznała nagrody w 
poszczególnych kategoriach zgodnie z regulaminem, z 
podziałem na dorosłych i dzieci.

Nagrody za zajęcie I miejsc odebrali:
- Gizela HYLLA - Opole- za „kroszonki” opolskie
- Arkadiusz Belica - Częstochowa - za pisanki wykonane 

metodą batikową
- Teodora Jabłońska - Dalachów - za zdobienie jaj 

wielkanocnych innymi technikami
- Daniela Mońka - Zajączki - za palmy wielkanocne, koszyk 

wielkanocny oraz chleb weselny /pieczywo obrzędowe/
- Klasa VI PSP Żytniów - w kategorii dzieci za palmy 

wielkanocne
- Mariola Karmańska - Młyny - za wieniec dożynkowy
- Sołectwo Ligota Turawska - za wieniec dożynkowy
- Wiesława Grzybowska - Jaworek - za wieniec dożynkowy 

/inne formy artyst./
- Zuzanna Lukas - klasa VI PSP Dalachów - za zestaw masek 

„Herody” (na zdjęciu)

- Klasa II PSP Dalachów - za kukłę „Marzanna”
- Irena Tobis - Jaworek - za całokształt prezentowanych 

wyrobów z papieru i bibuły/
- GOK Wręczyca Wielka - w kategorii dzieci za całokształt 
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prezentowanych wyrobów z bibuły /kwiaty i pająki/
Roman Kuzelyak - Ukraina - za prezentację ceramiki 

artystycznej
Komisja przyznała również dwie nagrody GRAND PRIX 

za całokształt prac prezentowanych w 16-tu edycjach Konkursu 
Plastyki Obrzędowej. Otrzymały je panie: IRENA TOBIS i 
DANIELA MOŃKA (na zdjęciu).

Wystawa pokonkursowa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
naszej gminy, Praszki i Stemalic. Obejrzało ją około 1000 osób.

Konkurs został zorganizowany przy wsparciu finansowym : 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego 

oraz Gminy Rudniki. M.L.

-WARSZTATY PLASTYCZNE
W m-cu wrześniu, podczas trwania wystawy pokonkursowej, 

w Domu Kultury miały miejsce warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży szkolnej w temacie wykonywania kwiatów z 
bibuły. Sztukę tę przekazywała młodemu pokoleniu pani Irena 
Tobis.

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu bibułowymi 
i papierowymi „cudeńkami” osób dorosłych, dla nich również 
zorganizowaliśmy warsztaty. Poznali tajniki wykonywania 
kwiatów z bibuły, ozdób z masy solnej oraz ozdób 
choinkowych. M.L.

- AUDYCJE MUZYCZNE DLA DZIECI
W ramach zajęć umuzykalniających dla dzieci odbyły się 

dwie audycje muzyczne w wykonaniu artystów Filharmonii 
Częstochowskiej. Był to „Muzyczny latawiec” oraz 
„Melomana nowiny dla muzycznej rodziny”. M.L.

-WYSTAWA FOTOGRAFII
W dniach 16-30 listopada w Domu Kultury miała miejsc 

wystawa fotografii „Znane i mniej znane zakątki gminy 
Rudniki”. M.L.

- „RUDNICZANKI”
Zespół folklorystyczny „Rudniczanki” to jedna z wizytówek 

gminy Rudniki. W sierpniu prezentowały nasz folklor podczas 
Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej „Po 
obu stronach granicy”.

W miesiącu listopadzie brały udział w Przeglądzie Dorobku

Kulturalnego Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Oleskiego 
w Praszce oraz w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 
„Jesień z folklorem” w Dobrzeniu Wielkim. M.L.

-NAGRODA MARSZAŁKA W DZIEDZINIE 
KULTURY
10 listopada, w Filharmonii Opolskiej odbyła się doroczna 

uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa 
twórcom i animatorom kultury województwa opolskiego. 
Tegorocznych 12 laureatów komisja konkursowa wybrała

aż spośród 55 kandydatur.
Wśród nagrodzonych znalazła się Pani JANINA 

PAWLACZYK - Dyrektor Domu Kultury w Rudnikach. 
Doceniona została jej długoletnia działalność na rzecz rozwoju 
i upowszechniania kultury. M.L.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...

STYCZEŃ 2008
06.01. - Rejonowy Przegląd Kolęd
13.01. - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20.01. - Dzień Babci i Dziadka - spotkanie i zabawa taneczna 

dla wszystkich seniorów
26.01. - Bal Karnawałowy Rady Rodziców Gimnazjum w 

Rudnikach.



KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE OŚWIETLENIE
REGULAMIN

konkursu na najpiękniej udekorowaną świątecznie posesję
r

w okresie Świąt Bożego Narodzenia
1. ORGANIZATOR: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2. KONKURS JEST ADRESOWANY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIKI
3. KATEGORIE: Dekoracja świąteczna z oświetleniem
4.OCENA: Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy w terminie 28.12.2007 /piątek/ 
Skład komisji:
* przedstawiciele UG
* przedstawiciele GOKSiR
Z przeprowadzonej oceny zostanie wykonana dokumentacja /w postaci zdjęć i opisów/
5 KRYTERIA OCENY

- Kompozycja - Pracochłonność - Ogólne wrażenie
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2008r, a zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 

wręczenia nagród.
I miejsce
II miejsce
III miejsce

- nagroda w kwocie 200 zł
- nagroda w kwocie 150 zł
- nagroda w kwocie 100 zł

Posesje do konkursu można zgłaszać do 23 grudnia 2007roku w Urzędzie Gminy lub Domu Kultury 
tel. 35-95-072 lub 35-95-068 w godzinach pracy tj. 8.00 do 15.00.

Dbajmy o nasze tradycje kulinarne
Każdy kraj, region a nawet gospodarstwo domowe ma swoje 

tradycje oraz zwyczaje związane z przygotowywaniem 
różnorodnych potraw. W związku z tym w celu 
zidentyfikowania wytwarzanych w naszym kraju produktów 
tradycyjnych oraz pogłębianiem wiedzy konsumentów na temat 
tradycyjnej żywności i polskiego dziedzictwa kulinarnego 
powstała (na szczeblu krajowym) Lista Produktów 
Tradycyjnych. Na taką listę mogą zostać wpisane jedynie 
produkty posiadające wyjątkowe cechy lub właściwości, które 
wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji tzn. 
metod wykorzystywanych od co najmniej 25 lat. Listę 
stworzono również z myślą zwiększenia zainteresowania tego 
typu produktami, mającymi bezpośredni związek z możliwością 
wzrostu dochodów osób wytwarzających produkty tradycyjne.

Od niedawna, bo od września br. na liście produktów 

tradycyjnych znajduje się pierwszy produkt z gminy Rudniki. 
Jest to kapusta kiszona z Bobrowy - „Gładyszówka”, o której 
wpis na listę wystarał się Pan Edward Gładysz. To właśnie w 
jego rodzinie wytwarza się kapustę kiszoną według tej samej 
receptury od dziada pradziada.

Poza w/w produktem mamy również w gminie kilka 
wyróżnionych produktów tradycyjnych choć jeszcze nie 
wpisanych na krajową listę. Są to m.in. nalewka wiśniowa, 
kaszanka, chleb, szynka wiejska, bigos oraz powidła.

Zachęcamy mieszkańców do wyjścia ze swoimi tradycyjnymi 
wyrobami poza własne gospodarstwo domowe.

Dbajmy o to, aby przekazać tradycje kulinarne naszym 
następcom, abyśmy za kilka lat mogli zjeść jeszcze pyszne 
pierogi domowe czy bułeczki maślane w lukrze.

J.P.

Święta Bożego Narodzenia v
z niech będą dla Was wszystkich uroczystością radosną 

i pełną blasku, zapowiedzią szczególnie głębokiego 
doświadczenia laski i miłosierdzia Bożego. 
Tego życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy

Jolanta i Bogdan Surowiakowie
Apteka „Pod Świerkami” I.

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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