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VII Międzynarodowe Zawody Drwali 
•Bobrowa 2006

W najbliższych dniach tj. 01-02 lipca br. odbywać się będą po raz kolejny Międzynarodowe Zawody Drwali w 
Bobrowie. Na zawody przyjedzie wiele drużyn m.in. 3 drużyny z Niemiec, 2 drużyny z Czech, Słowacji, Szwecji, 
Francji oraz Polski.

Informujemy, że Międzynarodowe Zawody Drwali otrzymały dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego 
dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 oraz z INTERREG-u IIIA Polska-Czechy.

Przedstawiamy poniżej program zawodów i zapraszamy do udziału w zawodach zarówno drwali, jak i obserwatorów; 
każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie: dzieci, młodzież i dorośli. Zapraszamy!!!

SOBOTA - 1 LIPCA 2006
930 Zbiórka zawodników na boisku sportowym w Bobrowej.
1000 Otwarcie zawodów. Odprawa zawodników.
II90 Wyjazd zawodników do lasu na przygotowaną powierzchnię zrębową.
11°° -18°° Zawody w lesie. Konkurencje: ścinka i obalanie drzew na cel.
Na boisku sportowym: zabawy i konkursy zręcznościowe dla uczestników festynu.
18°° - 20°° Pokazy umiejętności drwali na boisku w Bobrowej oraz konkurs na najlepszą rzeźbę wykonaną przez 

drwali Biesiada z zespołem folklorystycznym „RUDNICZANKI”
19°° Zabawa taneczna z DJARO zespołem SVING
2130 GWIAZDA WIECZORU - zespół SUMPTUASTIC

NIEDZIELA, 02 LIPCA 2006
10°° Otwarcie II dnia zawodów na boisku w Bobrowej.
1O30 - 16°° Konkurencje na boisku sportowym: przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód, dokładność 

przerzynki i okrzesywanie. Konkurs na najlepszą rzeźbę wykonaną przez drwali.
14°° -16°° Zabawy i konkursy dla uczestników festynu.
16°° - 17°° Licytacja rzeźb.
17°° - 18°° Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
Oficjalne zakończenie zawodów.
18°° Występ góralskiego zespołu regionalnego „MAGURZANIE” z Łodygowic
19°° Występ zespołu tanecznego „SZAFIR’ z Gorzowa Śląskiego
20°° GWIAZDA WIECZORU - ZESPÓŁ Bayer Fuli
Zabawa taneczna z DJARO i zespołem SVING

Imprezie towarzyszą: czeskie wesołe miasteczko, bufety piwne; gastronomia z kuchnią regionalną
i wiele innych atrakcji...

Projekt współfinansowany:
- ZE ŚRODKÓW KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO dla Województwa Opolskiego na lata 2005 -2006
- ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach programu 

INTERREG III A CZECHY-POLSKA

http://www.rudniki.pl


AKTUALNOŚCI

Pilotażowy Program LEADER+
Zakończyliśmy realizację projektu pn.”Program odnowy 

terenów wiejskich Gmin Źródła Rzeki Prosny” w ramach 
Pilotażowego Programu Leader+ finansowanego z SPO 
„Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich”. Została opracowana „Strategia rozwoju 
obszarów wiejskich LGD GÓRNA PROSNĄ” oraz powołana 
do życia Fundacja pod nazwą GÓRNA PROSNĄ, która jest 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja GÓRNA PROSNĄ
Organizacja ta skupia w swoich strukturach partnerów z 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz sektora 
administracji publicznej. Fundacja ma osobowość prawną. 
Siedziba fundacji jest w Rudnikach, przy ul. Wojska Polskiego 
12. Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji: W skład
Zarządu wchodzi 10 osób:

1) Andrzej Pyziak
2) Ryszard Griiner
3) Włodzimierz Kierat
4) Anna Maria Gerlic
5) Eleonora Gędek
6) Roland Fabianek
7) Marianna Wróbel
8) Renata Marzec
9) Dariusz Garncarek

- Przewodniczący Zarządu
- Wiceprzewodniczący Zarządu
- Skarbnik Zarządu
- Sekretarz Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

10) Mariola Janusiak - Członek Zarządu

Rada Fundacji liczy 20 osób-przedstawicieli z każdej z 5 
gmin uczestniczących w projekcie: Rudniki, Radłów, Praszka, 
Gorzów Śląski, Byczyna. Przewodniczącym Rady jest Marian 
Ponichtera, Wiceprzewodniczącym Artur Tomala, 
Sekretarzem Józef Kędzia, a pozostałe osoby to członkowie 
Rady Fundacji GÓRNA PROSNĄ.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności:

- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
- wspieranie działań na rzecz realizacji strategii,
- promocja obszarów wiejskich,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału 
w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach 
związanych z aktywizacją ludności na obszarach 
wiejskich.
Fundacja Górna Prosną złożyła wniosek do FAPA w 

Warszawie do Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ 
na realizację zadań zapisanych w strategii. Ocena wniosków 
zakończy się prawdopodobnie dopiero jesienią, zaś realizacja 
projektu (w przypadku dofinansowania) będzie w 2007 roku.

Strategia jest dostępna w Bibliotece Gminnej w. Rudnikach, 
w Urzędzie Gminy oraz w Domu Kultury w Rudnikach.

I.N.

ZPORR

E-Urząd
Projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” realizowany 

jest w 57 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie 
województwa opolskiego. Liderem projektu jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego Oprócz Lidera w 
projekcie uczestniczy 56 Partnerów - 7 powiatów i 49 gmin. 
Zasadniczym celem projektu „eUrząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny” jest realizacja idei społeczeństwa 
informacyjnego w regionie poprzez zwiększenie dostępu do 
usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w 
zakresie dostępu i wykorzystania intemetu w codziennym życiu 
społeczno-gospodarczym mieszkańców województwa 
opolskiego. Celem projektu jest także kompleksowa obsługa 
indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnętrznego w 
Jednostkach Samorządu Terytorialnego Opolszczyzny, 
usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu 
dokumentów oraz dostępu do informacji, poprzez wdrożenie 
powiązanych ze sobą zintegrowanych serwisów 
informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających 
zainicjowanie i załatwianie sprawy, udostępnianie i 
publikowanie szeroko rozumianej informacji opisowej i 
graficznej.

Rezultaty projektu:
Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest kompleksowi 

zrealizowane zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego w 
Jednostkach Samorządu Terytorialnego Opolszczyzny, poprzez 
wdrożenie elektronicznych procedur załatwiania spraw 
wspomagane informatycznym systemem zarządzania 
dokumentami, udostępnionymi bazami wiedzy oraz zdalnymi 
usługami dla klientów urzędów. W wyniku realizacji projektu 
osiągnięte zostaną m.in. następujące bezpośrednie cele w 57 
JST województwa opolskiego:

- łatwiejszy dostęp do usług publicznych,
- skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta 
zewnętrznego,
- zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie,
- wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu,
- obniżenie kosztów administracji.
Gmina Rudniki do projektu przystąpiła w roku 2004. 

W chwili obecnej już widać rezultaty projektu w naszym 
urzędzie. Wymieniane są już komputery oraz przed wejściem 
do urzędu został zainstalowany infomat. Docelowo na tym 
sprzęcie zostanie uruchomiona cała platforma e-urzędu. Termin 
zakończenia wdrażania całego projektu wyznaczono na 
13.11.2006 roku. r’e



Międzynarodowa konferencja odnowy wsi
W dniach 23-25.05.2006 r. 9-osobowa delegacja z Gminy 

Rudniki wzięła udział w projekcie finansowanym ze środków 
UE z programu INTERREG IIIA pn. „Euriipska śkola obnovy 
dediny”, która odbyła się w partnerskiej gminie Soblahov na 
Słowacji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele z Polski, 
Słowacji i Czech.

Otwarcie spotkania odbyło się w Urzędzie Gminy w 
Soblahov. Starosta Miroslav Duraci przywitał wszystkich, 
przedstawił założenia projektu oraz program na najbliższe dni. 
Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe.

Pierwszego dnia odbyła się konferencja w miejscowej szkole. 
Przedstawiciele wszystkich gmin zaprezentowali swoje

osiągnięcia z zakresu odnowy wsi. Konferencję otworzyło 
wystąpienie Iyony Cimermanovej - Przedstawicielki Agencji 
Środowiska odpowiedzialnej za program odnowy wsi w 
regionie. Następnie zaprezentowali swoje gminy pozostali 
uczestnicy konferencji. Naszą gminę przedstawił wójt Andrzej 
Pyziak. Po konferencji udaliśmy się do szkoły, gdzie swoje 
wyroby zaprezentowali lokalni twórcy. Mieliśmy okazję 
zobaczyć jak tradycyjnie zdobi się wyroby ze skóry oraz jakie 
ozdoby choinkowe i inne różne „cuda” powstają z wysuszonych 
osłonek kolby kukurydzy. Po konferencji odbył się wieczór

_ T Podzamcze. Zaproszeni goście przybyli do stacji
Ul OCZySlC ODCIlOdY Wieluń Dąbrowa. Tam właśnie nastąpiło uroczyste

• a • odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Później
OVF*lCClia. TJTclKCIl KOlCiOlYCl wszyscy przybyli, przemaszerowali w asyście pocztów

„W listopadzie 1926 roku z Kalet do Podzamcza (obecnie 
dzielnica Wieruszowa) przyjechał pierwszy pociąg. Nowo 
zbudowana linię poprowadzono przez Herby Stare, 
Krzepice i Wieluń. Połączenie to umożliwiło szybszy i tańszy 
transport węgla ze Śląska do portów nad Bałtykiem, a dalej 
do Wielkiej Brytanii. Decyzja o budowie nowej linii była 
natychmiastową reakcja młodego państwa na konkretną 
sytuację polityczną wymagającą podjęcia tej nowej 
inwestycji.”

21 maja 2006 r. w Wieluniu odbyły się uroczystości 
obchodów 80-lecia istnienia trakcji kolejowej Kalety - 

kulturalny połączony z występem lokalnego zespołu 
folklorystycznego „Dolineczka”. Wszyscy uczestnicy śpiewali 
wspólnie piosenki.

Drugiego dnia zaprezentowano nam „Wieś roku 2001” tj. 
Soblahov. Starosta pokazał przedsięwzięcia, jakie były 
realizowane we wsi w ramach programu odnowy wsi. 
Zwiedziliśmy ponadto strażnicę OSP, kościół oraz szkołę 
podstawową, gdzie wystąpił dziecięcy zespół ludowy. Po

południu pojechaliśmy zobaczyć leśne gospodarstwo z 
Dyrektorką Miejskich Lasów w Trecinie Eriką Vravkovą oraz 
do sąsiednich gmin: Trencianska Tuma, Selec, gdzie mieliśmy 
możliwość zobaczyć osiągnięcia tych gmin w zakresie odnowy 
wsi.

W ostatnim dniu odwiedziliśmy gminę Ostratice 
- miejscowość, która otrzymała tytuł „Wieś roku 2003”. Przy 
obiedzie podsumowano konferencję i uczestnicy zakończyli 
projekt.

Zobaczyliśmy wiele przykładów przedsięwzięć 
realizowanych z odnowy wsi, które możemy wykorzystać w 
przyszłości w naszym środowisku.

I.N.

~ sztandarowych i kolejowej orkiestry dętej do Kościoła 
p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika na mszę 

świętą.
Dalsza część oficjalna trwała w Spółdzielczym Domu Kultury 

na osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz ludzi 
bezpośrednio związanych z koleją zaproszeni byli także 
samorządowcy z wszystkich gmin przez które biegnie linia.

Byliśmy tam obecni, gdyż chcieliśmy usłyszeć jakie są dalsze 
plany co do funkcjonowania linii Nr 181 i zwrócić uwagę, jak 
ważny jest to problem dla wielu mieszkańców gminy, 
dojeżdżających do śląskich zakładów pracy, szpitali, szkół.

(ciąg dalszy na strome następnej)



Wszyscy decydenci zapewniali, że dołożą wszelkich starań 
aby ta historyczna trakcja dalej sprawnie funkcjonowała a nawet 
była unowocześniana.

Przy tej okazji trzeba też powiedzieć naszym czytelnikom, 
że kiedy było realne zagrożenie zawieszenia przewozów, z 
pomocą bardzo skuteczną przyszedł Pan Stanisław Kokot, 
rodak z Wielunia, wice przewodniczący Sekcji Zawodowej 
Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie i
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współorganizator jubileuszowych obchodów. Za to wielkie 
osobiste zaangażowanie, serdecznie dziękujemy.

Dzięki wielkiemu wysiłkowi organizatorów w tym m.in. 
Dyrekcji ZL Kolejowych w Tarnowskich Górach, Stanisława 
Kokota, Krzysztofa Gęsiora i Henryka Dąbrowskiego wydane 
zostało opracowanie książkowe ukazujące historię linii Kalety 
- Podzamcze.

Opracowanie jest bardzo ciekawe, tym bardziej że dotyczy 
to przecież nas bezpośrednio; naszych mieszkańców, terenów, 
historii budowy itd. Kilkanaście egzemplarzy trafiło do naszych 
bibliotek. Zachęcamy do przeczytania.

1926 2006

W ROKU 80-LECIA
UNII KOLEJOWEJ KALETY - PODZAMCZE 

PRZEZ HERBY NOWE, WIELUŃ
W PODZIĘKOWANIU 

BUDOWNICZYM,
EMERYTOM I KOLEJARZOM 

ZA SUMIENNĄ SŁUŻBĘ 1 POŚWIĘCENIE 
WIELUŃ, 21 MAJA 2006 ROKU
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Być może nauczyciele uznają za stosowne aby w przyszłości 
zorganizować uczniom wyjazd koleją do Izby Pamięci w którą 
z ogromnym pietyzmem prowadzi pasjonat - pracownik 
PKPPan Henryk Dąbrowski.

Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę dworca Wieluń 
Dąbrowa. Została odsłonięta w czasie uroczystych obchodów 
w niedzielę 21 maja 2006 r.

Rajd rowerowy
W piękną czerwcową niedzielę 18.06.b.r. z rudnickiego parku 

już po raz drugi wyjechaliśmy na rowerową eskapadę.
Organizatorami była Liga Ochrony Przyrody i 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Źródeł Prosny a także po raz 
pierwszy Gmina Radłów, w ramach pogłębiania naszych 
przyjacielskich stosunków.

W rajdzie udział wzięło 50 osób z obu gmin, wśród nich 
dzieci, młodzież i dorośli. Trasa wiodła przez najpiękniejsze 
okolice Gminy Rudniki i Gminy Radłów.

Na trasie wycieczki wysłuchaliśmy interesujących opowiadań 
i legend związanych z miejscami przez które przejeżdżaliśmy. 
Było również wiele niespodzianek i inscenizowanych sytuacji, 
które wzbudzały wiele śmiechu.

Jedna z nich miała miejsce na moście granicznym w 
miejscowości Prosną, gdzie dawniej istniała granica Polsko- 
Niemiecka zostaliśmy poddani odprawie granicznej, po której 
Wójt naszej gminy, odebrał w naszym imieniu przepustkę i 
dopiero wtedy mogliśmy wjechać na teren Gminy Radłów.

I pomimo zmęczenia wszyscy wytrwale dojechaliśmy do 
końca, który miał miejsce nad zalewem w Psurowie. Tam 
czekało na nas ognisko, pieczenie kiełbasek i przepyszne ciasto 
upieczona specjalnie dla nas przez panią Dorotę Polak. Czas

umilał nam wspólny śpiew i muzyka wygrywana na akordeonie 
przez pana Zbigniewa Nowaka.

Wszyscy uczestnicy okazali się wspaniałą kondycją, mimo 
iż miejscami trasa była trudna i wymagająca, oraz wyjątkowym 
poczuciem humoru Tym sposobem, już po raz drugi aktywnie 
spędziliśmy letnie popołudnie na łonie natury.

Zapraszamy wszystkich na ponowną wycieczkę za rok.
Beata Nowakowska

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



GMINNY TURNIEJ „PANORAMA FIRM"
Imprezie patronował Wójt Gminy.
Tegoroczna edycja turnieju odbyła się w Żytniowie, w sobotę 

-10 czerwca. Udział w rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn 
reprezentujących następujące firmy:

- Masarnię „WACŁAW” w Żytniowie
- ADVANCE sp. z.o.o. w Żytniowie
- Z.P.U.H. „FARMER” w Żytniowie
-GAN-POL zGany
- OŚWIATA - Rudniki
- OSP w Żytniowie

Szefowie firm: Adam Sas, Wacław Sieja, 
Krzysztof Stochniałek

Puchar Wójta Gminy odbiera Wacław Sieja

Zwyciężyła drużyna Masarni „Wacław” w Żytniowie.
Drugą lokatę wywalczyła drużyna GAN POL-u , trzecią

- „FARMER”.
Szefowie firm odebrali z rąk Wójta Gminy piękne 

pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
Najlepszymi strzelcami bramek okazali się zawodnicy 

grający w barwach Masami Żytniów: Grzegorz Mencfel /4 
bramki/ i Mateusz Klonowski /4 bramki/. Najlepszy bramkarz
- Kamil Mencfel.

Imprezę zorganizował GOKSiR w Rudnikach przy 
współpracy OSP w Żytniowie. L.M.

„PĘTLA RUDNICKA"
28 maja br. odbył się XII Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla 

Rudnicka”.
Tegoroczna edycja miała wymiar międzynarodowy, gdyż w 

biegu głównym uczestniczyli również zawodnicy z Ukrainy.

Ogółem startowało 92 osoby.
Tegorocznym zwycięzcą biegu okazał się TOMASZ 

WILCZYŃSKI /43:15/ z Oleśnicy. Tuż za nim wbiegł na metę 
Aleksander Labzyuk reprezentujący „Dynamo” z Ukrainy. 
W kategorii kobiet pierwsza pokonała trasę BEATA SZYJKA 
z Raciborza/48:12/. Najstarszy zawodnik 72-letni Eugeniusz 
Sikorski dotarł na metę w strugach ulewnego deszczu 40 minut 
po zwycięzcy biegu. Jednak nawet przez chwilę nie pomyślał 
o zejściu z trasy.

Najlepszym zawodnikiem Opolszczyzny został mieszkaniec 
gminy Rudniki - DAMIAN SOWA z Cieciulowa. Trasę biegu 
głównego przebiegł w czasie 47:48 , co dało mu 3 miejsce w 
kategorii wiekowej do 29 lat. Uhonorowany został pucharem 
za III lokatę, pucharem Marszałka Województwa Opolskiego 
dla najlepszego zawodnika Opolszczyzny oraz pucharem Kulis 
Powiatu. Damian jest studentem wychowania fizycznego. Jest 
również trenerem drużyny lekkoatletyki. Interesują go przede 
wszystkim biegi uliczne, ale ma na swoim koncie również 
kilka maratonów. W „Pętli Rudnickiej” startował już po raz 
dziesiąty.

Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dla dzieci i młodzieży. 
Startowało w nich łącznie 182 uczniów. Wśród zwycięzców z 
terenu naszej gminy znaleźli się głównie uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dalachowie :

(ciąg dalszy na stronie następnej)



- Anna Pinkosz - S.P.Dalachów - II miejsce
w kat. dziewcząt kl. I-II
- Paulina Kierzek - S.P.Dalachów - III miejsce
w kat. dziewcząt kl.I-II
- Katarzyna Wiatr - S.P.Dalachów - III miejsce
w kat. dziewcząt kl. IV-VI
- Damian Tasarz - S.P. Dalachów -1 miejsce
w kat. chłopców kl. I-II
-Piotr Orator - S.P. Dalachów - II miejsce
w kat. chłopców kl. IV-VI
oraz
- Patryk Ryng - S.P.Jaworzno - II miejsce
w kat. chłopców kl. I-II
- Paweł Kucharski - Gimnazjum Publiczne w Rudnikach -
I miejsce - w nagrodę otrzymał rower ufundowany przez 

sklep „IRENA” w Rudnikach
- Grzegorz Cichoń - Gimnazjum Publiczne w Rudnikach - 

II miejsce

W biegach dzieci i młodzieży trwała zacięta walka

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.

Finansowo i rzeczowo wspomogli organizację 
przedsięwzięcia również:

- Bank Spółdzielczy w Praszce
- Anna i January Majda - Młyn w Rudnikach
- Adam Sas - Z.P.H.U. „Farmer” Żytniów
- Maria i Ireneusz Grądys - Piekarnia w Dalachowie
- Maria i Wacław Sieja - Masarnia w Żytniowie
- Grażyna i Stefan Kurczakowscy - Młyn w Dalachowie
- Arkadiusz Kościelny i Katarzyna Kościelna - sklep „Irena” 

w Rudnikach
- Danuta i Wiesław Kościelni - sklep „KODAN” Rudniki
- Wanda i Marian Łęgosz - „RUDMAR” Rudniki
- Tadeusz Badera - Dalachów

Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz wszystkim 
współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

L.M.

Uczestnicy biegu w kategorii “sprawni inaczej” 
zostali uhonorowani pucharami i medalami

Na trasie biegu głównego

II miejsce w kategorii chłopców 
klas IV-VI zajął Piotrek Orator

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Dnia 24 czerwca br. na boisku sportowym w Cieciułowie 

odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięły w 
nich udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Rudniki, 
które wystawiły w sumie 21 drużyn.

W grupie A /męska powyżej 16 lat/ zwyciężyła drużyna 
OSP Bobrowa, drugie miejsce zajęła drużyna OSP 
Dalachów a trzecie miejsce OSP Żytniów.

W grupie B /12 do 15 lat/ dziewcząt zwyciężyły 
dziewczynki z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Rudnik, 
a w kategorii chłopców zwyciężyła Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Jaworzna.

Z życia OSP
W dniu 29 kwietnia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dalachowie odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudnikach. W zjeździe 
uczestniczyli delegaci wybrani na walnych zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach 
pożarnych oraz zaproszeni goście.

Na zjeździe powołano nowy Zarząd Oddziału Gminnego, 
Gminną Komisję Rewizyjną, wybrano delegatów na Zjazd 
Powiatowy oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie.

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP został wybrany 
ponownie druh Andrzej Pyziak - Wójt Gminy. 
Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został 
wybrany druh Andrzej Zając.

Uczestnicy zjazdu podjęli Uchwałę Programową, która 
określa zadania zarządu i ochotniczych straży pożarnych na 
najbliższe 5 lat.

Podczas zjazdu wręczono również odznaczenia zasłużonym 
strażakom i działaczom. Druh Bernard Szymczykiewicz 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku, druh Marian 
Marchewka - Srebrnym Medalem a Pani Dorota Śleziak - 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Srebrnymi Medalami wyróżnieni zostali również druhowie: 
Dariusz Wojtal i Andrzej Łuczak a Brązowymi Medalami:

foto: "Kulisy Powiatu "
W grupie C /żeńska powyżej 16 lat/ pierwsze miejsce 

zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Bobrowy.
Po ogłoszeniu zawodów Wójt Gminy wręczył nagrody. 

Zwycięska drużyna oprócz nagrody pieniężnej otrzymała 
Puchar Wójta.

Gospodarze zawodów, strażacy z OSP w Cieciułowie, 
podarowali Wójtowi Gminy figurkę strażaka ratującego 
dziecko.

Podczas zawodów odbył się także pokaz z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej przeprowadzony przez Grupę 
Ratownictwa PCK z Opola.

druh Dariusz Kasprzycki, Pani Małgorzata Rozik, Pani 
Teresa Wączek i Pan Franciszek Wączek. Z uwagi na 
nieobecność w/w osób na zjeździe odznaczenia wręczono 
podczas obchodów Dnia Strażaka w jednostkach OSP.

W dniu 10 czerwca br. w partnerskiej gminie Soblahov / 
Słowacja/ odbyły się zawody sportowo-pożarnicze 
miejscowych ochotniczych straży pożarnych. Strażacy ze 
Słowacji zaprosili na tę imprezę druhów z naszej gminy, którzy 
wystąpili poza konkursem prezentując swoje umiejętności.

Starosta Soblahov przekazał na ręce naszych strażaków figurę 
Świętego Floriana - patrona strażaków.



Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Ważnym punktem w realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
współfinansowanie Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Oleśnie. NFZ finansuje tylko terapię 
podstawowa. Gmina przekazuje środki na prowadzenie 
dodatkowych zajęć terapeutycznych. Na cały rok na w/w cel 
zaplanowano 10 tyś zł. do chwili obecnej przekazano 5 tyś zł.

Nadal działa Punkt Konsultacyjny w pierwszy i trzeci 
poniedziałek każdego miesiąca od 15-tej do 17-tej.każda osoba 
mająca problem alkoholowy, czy członkowie rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu mogą zgłaszać się po poradę.

Istotnym kierunkiem działania jest także prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przemocowych w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez: 
dofinansowanie kosztów kolonii organizowanych przez 
gimnazjum, które odbędą się w dniach od 24.06. - 30.06.

Łączny koszt jaki zaplanowano w gminnym programie 
wynosi 13.100 zł. do chwili obecnej wydatkowano 7.086 zł na 
zakup łóżek, pościeli, poduszek, śpiworów itp.

W każdej ze szkół realizuje się programy profilaktyczne 
służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i 
przemocowych oraz promujące zdrowy styl życia. Na te cele 
zaplanowano 3.600 zł, do chwili obecnej realizacja wynosi 
2.500 zł.

Wspiera się programy profilaktyczne realizowane w szkołach 
poprzez zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział 
w konkursach o tematyce alkoholowej. Zaplanowano 500 zł, 
do dnia dzisiejszego wydatkowano 429 zł. Finansowane są 
także pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone przez 4 
osoby; z tego 2 osoby prowadza naukę gry w piłkę nożną a 2 
osoby naukę gry w tenisa stołowego. W części sfinansowano 
koszt pobytu młodzieży ze Słowacji przebywającej w ramach 
spotkań integracyjnych na kwotę 2.300 zł. wspiera się działania 
profilaktyczne podejmowane przez GOKS i R polegające na 
organizowaniu zawodów sportowych, konkursów, których 
uczestnikami są także „sprawni inaczej”, a celem jest promocja 
zdrowego stylu życia. Dofinansowano na dzień dzisiejszy 1.000 
zł do zawodów „Pętla Rudnicka”, 1.100 zł do XII Turnieju 
Miast i Gmin.

W planie są zarezerwowane jeszcze środki na Gminny Turniej 
Szachowy, Zawody Drwali i Półkolonie dla dzieci.

Osoby z problemem alkoholowym mogą brać udział w 
spotkaniach grupy AA „Iskierka”. Członkowie grupy spotykają 
się w każdy czwartek o 18.30. W stosunku do 9 osób toczy się 
postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a 1 
osoba dobrowolnie podjęła leczenie.

Zadaniem własnym gminy jest również przeciwdziałanie 
narkomanii. W celu realizacji zadań został opracowany a 

następnie uchwalony przez Rade Gminy Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację przeznaczono 8,5 
tyś zł. podobnie jak w poprzednim programie realizuje się w 
szkołach programy profilaktyczne. Zaplanowano 1.800 zł , 
zrealizowano za 600 zł. Wspiera się szkoły, które realizują 
własne programy profilaktyczne , poprzez zakup nagród dla 
dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach o tematyce 
antynarkotykowej. Łączny koszt zakupów wynosi 599 zł.

Zaplanowano we współpracy z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie wykład specjalisty ds. 
zapobiegania HIV. Także z tych środków dofinansowane są 
pozaszkolne zajęcia gry w tenisa stołowego. A celem jest 
ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla narkomanii. 
Planuje się zakup książek w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki narkomanii do biblioteki gminnej.

Mamy nadzieję, że poprzez zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej, a także 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
uświadamiamy im jak zgubne są skutki popytu na alkohol, 
narkotyki.

D.Z.

Ekshumacja 
niemieckich 
żołnierzy

W Rudnikach i Jaworznie ekshumowano ciała 131 żołnierzy 
niemieckich. Szczątki trafią na cmentarz wojenny w Nadolicach 
Wielkich koło Wrocławia. Ekshumację zleca polsko-niemiecka 
fundacja "Pamięć". Finansuje je Niemiecki Związek Opieki 
nad Grobami Wojennymi w Kassel.



Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Środki finansowe do wysokości 7000 zł. będą przekazane w formie dotacji. Oferty należy składać w Urzędzie 
Gminy Rudniki do dnia 28.07.2006 r. do godz.15.00 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. Szczegółowy 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. Deklarację zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dn 

W 27.12.2005r. (Dz. U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).
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 2006 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.07.2006 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala obradj.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.

OGŁOSZENIE

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania pod 
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
gminie Rudniki”.

Środki finansowe do wysokości 26.100 zł będą 
przekazywane w formie dotacji. Oferty należy składać 
w Urzędzie Gminy Rudniki do dnia 28.07.2006r. do 
godz. 1500 w zamkniętych kopertach. Na kopertach 
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. szczegółowy 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. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 
wykonania zadania.

Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem 
ogłoszonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr264, poz.2207).

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 2006 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31.07.2006r. o 
godz. 13°° w Urzędzie Gminy Rudniki (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



KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA POŁOŻONA w FAUSTIANCE, 
GM. RUDNIKI, POW. OLESNO, WOJ. OPOLSKIE 

CEGIELNIA
Przedmiot sprzedaży:
- nieruchomość zabudowana położona w Faustiance na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
41,42, 46, 47/1, 47/2, 43/8 o powierzchni ogólnej 6,5500 ha zapisanych w KW Nr 28881, KW Nr 18001 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie.

Stan prawny:
- własność Gminy Rudniki,
- obecny dzierżawca: PPHU „Cegiełka” Zofia i Stanisław Dygudąj zam. Faustianka 46-325 Rudniki.

Opis działek:
- kształt kompleksu regularny,
- zagospodarowanie - kopalnia odkrywkowa iłów,
- cz. zabudowana budynkami kopalni,
- infrastrukturę stanowią: ogrodzenie terenu, plac utwardzony,
-uzbrojenie: sieć energetyczna, tek, wod.-kan. lokalna, studnia głębinowa, linia elektryczna
- napowietrzna na terenie kopalni,
- dojazd - droga asfaltowa,
- sąsiedztwo: grunty rolne, leśne, zabudowa mieszkaniowa,
- położenie - przy drodze krajowej Nr 42.

Opis zabudowań:
- budynek administracyjny z kotłownią- pow. użyt. 398,34 m2,
- magazyn murowany, kryty blachą- pow. użyt. 176 m2,
- 15 suszami-wiat o łącznej powierzchni użytkowej 3.932,30 m2,
- budynek betoniami murowany z pustaka - pow. użyt. 256 m2,
- budynek wyrobowni murowany z cegły i pustaka (z warsztatem i magaz. paliw)-pow. użyt. 549,06 m2,
- piec Hoffmana z kominem (14-komorowy, 3-zasypowy, wiaty boczne, sklepienia z cegły szamotowej, 
kanał dymowy) - pow. użyt. 657 m2,
- magazyn sprzętu murowany z cegły - pow. użyt. 204,60 m2,
- budynek kaflami murowany z cegły i płyt kanałowych - pow. użyt. 138,70 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudniki 

przedmiotowe działki położone są na terenie zainwestowania produkcyjnego, magazynowego oraz terenach 
powierzchownej eksploatacji surowców.

Do sprzedaży lub dzierżawy.

Kontakt: URZĄD GMINY w RUDNIKACH 
ul. Wojska Polskiego 12,46-325 Rudniki 
tel. +48 34 3595072 fax. +48 34 3595013 

www.rudniki.pl, e-mail: gmina@rudniki.pl

http://www.rudniki.pl
mailto:gmina@rudniki.pl


KULTURA

Rozśpiewane 
przedszkolaki

Tradycyjnie w miesiącu kwietniu w Domu Kultury w 
Rudnikach odbyły się eliminacje gminne VIII 
MINIFESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW powiatu oleskiego.

W eliminacjach udział wzięło 21 dzieci

Wszyscy uczestnicy Minifestiwalu otrzymali 
dyplomy i upominki

Weronika Dzierżak
w kategorii: rocznik 1999
I miejsce - MARTYNA 
MATUSIŃSKA -
Przedszkole w Rudnikach
II miejsce - SYLWIA 
NAPIERAJ - Przedszkole 
w Cieciułowie
III miejsce - WERONIKA 
KISTELA - Przedszkole 
w Żytniowie

Nagrodzone dzieci wyty
powane zostały do udziału w 
finale powiatowym, który 
odbył się 19 maja w Miejskim 
Domu Kultury w Oleśnie.

Finalistki eliminacji 
gminnych

i mw

x'

reprezentujących przedszkola w Rudnikach, Jaworznie, 
Dalachowie, Cieciułowie i Żytniowie.

Komisja oceniająca biorąc pod uwagę dobór repertuaru, 
wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała nagrody:- 
w kategorii: rocznik 2001 i młodsi dwa wyróżnienia

- PAULINA SŁOWIK - Przedszkole Żytniów
- MARYSIA KLUSKA - Przedszkole Jaworzno
w kategorii: rocznik 2000
I miejsce - PAULINA BOREK - Przedszkole Rudniki
II miejsce - WERONIKA DZIERŻAK - Przedszkole 

Jaworzno

Dużym sukcesem naszych reprezentantek w Oleśnie było 
I miejsce wyśpiewane przez WERONIKĘ DZIERŻAK oraz 
wyróżnienia PAULINKI BOREK i MARTYNKI 
MATUSIŃSKIEJ.

III miejsce - JULIA SIKORA - Przedszkole Dalachów L.M.

„Zaczarowany ogród"
Taki był temat I Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla 

dzieci i młodzieży. Konkurs organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej / powiat kłobucki/ , 
miał zasięg międzywojewódzki. Uczestniczyło w nim około 
200 osób, w trzech kategoriach wiekowych.

15 maja br. w galerii „Pryzmat” w Gminnym Ośrodku 
Kultury we Wręczycy miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu.

Wśród nich znalazły się 3 reprezentantki Domu Kultury w 
Rudnikach :

- Zuzia Lukas -1 miejsce w kategorii 9 -121at
- Zosia Dolik - III miejsce w kat. 9-12 lat
- Weronika Pietrzak - II miejsce w kat. 5-8 lat
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

L.M. Laureatki konkursu plastycznego



KULTURA

„RUDNICZANKI" 
w Łosiowie

Sukcesem zakończył się udział „Rudniczanek” w II 
Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie. 
Zespół w odnowionym składzie wyśpiewał I wyróżnienie, 
dyplom i pamiątkowy puchar.

W przeglądzie zorganizowanym przez Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie udział wzięło 13 zespołów 
z terenu całego województwa. Gwiazdą imprezy był zespół 
„ŚLĄSK”, który zaprezentował wspaniały, dwugodzinny 
koncert. T

XII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
pod patronatem Prezydenta RP

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa. Turniej 
ma formę konkursu.

Przedszkolakom w Dalachowie
przygotowano wspaniałą zabawę

Szkoła w Cieciułowie zorganizowała 
prawdziwą spartakiadę

Za udział w ubiegłorocznej edycji gmina Rudniki otrzymała 
II nagrodę w kategorii gmin od 7 - 15tys. mieszkańców.

W bieżącym roku, w dniu 1 czerwca, we wszystkich 
placówkach oświatowych na terenie naszej gminy, miały

miejsce zajęcia sportowo-rekreacyjne. Rolę koordynatora 
przebiegu przedsięwzięcia sprawował GOKSiR. Gmina 
Rudniki uczestniczyła w turnieju jako jedyna w powiecie 
oleskim. Patronat nad przedsięwzięciem na szczeblu gminnym 
objął Wójt Gminy - Andrzej Pyziak.

L.M.

KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO
W związku z wakacjami szkolnymi zwracam się z apelem do rodziców, aby zwracali szczególną uwagę w jaki 

sposób i gdzie wypoczywają ich dzieci. Proszę szczególnie mieć na uwadze, aby dzieci:
- nie bawiły się na drodze lub bezpośrednio przy niej;
- nie nawiązywały przypadkowych znajomości;
- nie kąpały się w miejscach niebezpiecznych;
- nie paliły ognisk bez nadzoru dorosłych.
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wróciły całe i zdrowe do obowiązków szkolnych po czasie swobody i odpoczynku 

wakacyjnego, dlatego nie zapominajmy o ich bezpieczeństwie.
Dzielnicowy Andrzej Materak



GRUNT TO RODZINKA -
Był chłodny, ale słoneczny dzień 20 maja 2006r. O godzinie 

15.00 na placu szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie rozpoczął się majowy 
festyn, którego mottem było, jakże ciepłe hasło, „GRUNT TO 
RODZINKA”.

Organizatorami festynu było Grono Pedagogiczne z panią 
dyrektor Aliną Olewińską i Rada Rodziców przy PSP w 
Cieciułowie.

Spotkanie rodzinne rozpoczęło się od loterii fantowej. Ileż 
ona sprawiła radości. Cieszyli się i dorośli, i dzieci, bo 
wykupione losy zaopatrzone były ciekawymi fantami.

Po loterii fantowej przyszedł czas na barwny i ciekawy 
program artystyczny, który przygotowali wychowawcy- 
nauczyciele ze swoimi wychowankami. Mali „aktorzy”, 
„tancerze”, „piosenkarze” występowali przed publicznością, 
którą stanowili, między innymi, ich rodzice. Wszystkie 
dziecięce „popisy” nagradzane były głośnymi brawami. Ileż 
entuzjazmu i radości było w dzieciach, kiedy śpiewały piosenki: 
„Rock and roli”, „Tato”, „Szła dzieweczka do laseczka’, 
„Czerwone róże”, „Pszczółka Maja”, „Płynie Wisła płynie”, 
„Na Wawel, na Wawel”, „Jesteś szalona” i „Cudownych 
rodziców mam”. Okazało się również, że świetnie zatańczyli 
rock and roiła, sambę, walczyka, krakowiaka i taniec 
nowoczesny. Wszystkie dzieci miały piękne, kolorowe stroje, 
które dodawały im animuszu i czyniły występy jeszcze 
ciekawszymi.

To jeszcze nie koniec! Jak się bawić, to się bawić!!! Do 
udziału we wspólnej zabawie poproszono rodziców, czyli 
rodziny wraz ze-swoimi pociechami. Wybrano siedem chętnych

Festyn Szkolny w Cieciułowie
rodzin, które reprezentowały oddział przedszkolny i klasy I- 
VI. Były to rodziny: Mońków, Switałów, Gajków, Baderów, 
Rosaków, Kępińskich i Kubalków. Mieli oni wykonać kilka 
konkurencji w ramach zabawy „Potyczki rodzinne”. Było to: 
ubijanie piany przez ojców, wspólne rzuty piłką do pudełek z 
zawiązanymi rękoma, karmienie dzieci kisielem z zawiązanymi

oczami, prostowanie gwoździ przez tatusiów i ich wbijanie 
przez mamy do przygotowanych klocków drewna i inne jakże 
ciekawe konkurencje. Wszystkim dopisywały humory, a „nutka 
rywalizacji i współzawodnictwa” sprawiły, że zabawa była 
wyśmienita.

„Potyczki rodzinne” przygotowała i czuwała nad ich 
przebiegiem nauczycielka Małgorzata Pinkos.

Uwieńczeniem mile spędzonego popołudnia było rodzinne 
śpiewanie „karaoke”, tym bardziej, że wszyscy śpiewali 
piosenki „Gdybym miał gitarę”, Głęboka studzienka”, 
„Jarzębina czerwona”, „Upływa szybko życie” i inne, jakże 
bliskie każdemu sercu. Rodziców nagrodzono dyplomami 
„Super Mamy” i „Super Taty”, a dzieci pamiątkowymi 
pluszakami.

„MAJÓWKA” się udała i była wspaniałą okazją wspólnego, 
rodzinnego spędzenia czasu. Wszystkim dopisywały humory, 
a na twarzach gościły uśmiechy. Panowała miła, serdeczna, 
ciepła i rodzinna atmosfera.

Na zakończenie dzieci bawiły się w rytmie dyskotekowej 
muzyki, a rodzice wieczorem na zabawie tanecznej przy 
muzyce zespołu „Akord”.

Nauczycielka PSP im. T.Kościuszki w Cieciułowie 
Małgorzata Pinkos

KONKURS ORTOGRAFICZNY w Gminie Rudniki
W dniu 25 kwietnia 2006r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie odbył się Konkurs 

Ortograficzny dla uczniów klas trzecich. Były to eliminacje gminne XI Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Organizatorem 
konkursu była nauczycielka PSP w Cieciułowie Małgorzata Pinkos. Do konkursu przystąpiło po dwóch uczniów ze szkół w 
Cieciułowie, Dalachowie, Jaworznie i Żytniowie. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- Małgorzata Pinkos, Barbara 
Kubik i Mariola Popczyk- członkowie komisji z przykrością, po sprawdzeniu prac konkursowych, stwierdziły, że wśród 
uczniów rozwiązujących test nie ma takiego, który nie popełnił w swej pracy błędu. Tym samym nie został wyłoniony finalista, 
czyli zwycięzca etapu gminnego.

Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy z życzeniami sukcesów w zdobywaniu trudnej wiedzy ortograficznej.
Małgorzata Pinkos
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WYMIANA DZIECI (POLSKA - SŁOWACJA)
Od 2004 roku Gmina Rudniki współpracuje ze słowacką 

Gminą Soblahow.
Soblahov to niewielka, ale przepiękna i malownicza 

miejscowość położona u podnóża Gór Strażowskich w 
odległości 5 km. od Trenczyna.

Już po raz drugi dzieci szkolne z naszego terenu miały okazję 
spędzić miłe chwile na Słowacji i gościć u siebie kolegów i 
koleżanki z zaprzyjaźnionej gminy. W skład 20-to osobowej 
grupy z Polski wchodziło 18 dzieci i 2 opiekunów. Dziećmi z 
Jaworzna, Cieciułowa, Żytniowa i Rudnik opiekowały się 
panie: Grażyna Dzierżak (PSP w Jaworznie) i Jolanta 
Kępińska (PSP w Cieciułowie). Grupa słowacka przyjechała 
pod opieką p. Ingrid Oravcovej i p. Andreja Pauliny.

Zgodnie z zasadami wymiany uczniowie mieszkają w 
domach swoich słowackich i polskich kolegów i spędzają 
możliwie dużo czasu wspólnie. Program każdego pobytu 
obejmuje: zwiedzanie szkół, wspólne zajęcia, poznawanie

zaprzyjaźnionych gmin, ich bliższej i dalszej okolicy, 
poznawanie historii i kultury obu krajów.

W dniach 4-11 czerwca br. uczniowie z naszej gminy gościli 
na Słowacji. Zwiedzili ogromny zamek w Trenczynie, jednym 
z najważniejszych miast tego kraju. Oglądali wspaniałe rzeźby 
w Słowackim Betlejem, o którym mówią, że jest to stara 
Maryjna wioska, której mieszkańcy od jej powstania w XIII 
wieku aż do dzisiaj, pozostają wierni Chrystusowi i Pannie 
Maryi, patronce Słowacji. Obejrzeli miasto Nitra, byli w 
Planetarium, Ogrodzie Botanicznym, w Rajeckich Teplicach, 
gdzie znajdują się ciepłe źródła. Podziwiali pokazy polskich i 
słowackich strażaków. Nie zabrakło oczywiście wizyty w 
siedzibie gminy i okolicznościowych pamiątek, które będą 
przypominać dzieciom o wspaniałej przygodzie i życzliwych 
ludziach, których poznały.

Między 11 a 18 czerwca słowackich uczniów gościliśmy w 
naszej gminie.

W pierwszyrrrdniu przebywali w szkole w Jaworznie, wzięli 
udział w konkursie o tematyce antyalkoholowej oraz, ciesząc 
się piękną pogodą odpoczywali nad zalewem w Młynach. Drugi 
dzień spędzili w szkole w Żytniowie, oglądali piękny dworek 
w Ożarowie, pływali na basenie. Trzeciego dnia zaproszeni 

byli do szkoły w Cieciułowie, gdzie obejrzeli ciekawe występy 
i zwiedzali okolicę. Uczniowie odwiedzili Urząd Gminy i 
cieszyli się z otrzymanych pamiątek. Wielką atrakcją była 
wycieczka do Warszawy. Gościom z Soblahowa bardzo 
podobała się nasza stolica i jej zabytki. W dniu Bożego Ciała 
uczniowie wraz z zaprzyjaźnionymi rodzinami wzięli udział 
w procesji podziwiając wyjątkowość tego święta.

W dniu pożegnania obu grup w wielu oczach widać było

łzy świadczące o tym, że przyjaźń nie zna granic i tak naprawdę 
nie jest ważne to, co nas dzieli, ale to co nas łączy.

Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.
Jolanta Panek 

Nauczycielka-katechetka PSP w Jaworznie

KONKURS PLASTYCZNY
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Cieciułowie.

W tym roku wiosna była naprawdę okrutna. Wprawdzie 
rozpoczęła się 21 marca, ale nie rozpieszczała nas ciepłem i 
słońcem. My czekaliśmy cierpliwie, żeby już po raz czwarty 
zaprosić uczniów klas I-III do udziału w gminnym konkursie 
plastycznym pod hasłem „Zwiastuny Wiosny”. Celem konkursu 
jest popularyzowanie plastycznej twórczości dziecięcej, 
wdrażanie do ochrony przyrody i wykorzystanie różnorodnych 
technik plastycznych. Organizatorem czwartej edycji konkursu 
„Zwiastuny Wiosny” była nauczycielka Małgorzata Pinkos.

Zaproszenie do udziału w plastycznych zmaganiach podjęli 
uczniowie ze szkół w Cieciułowie, Jaworznie, Dalachowie i 
Rudnikach. Prace były naprawdę wiosenne, a przy tym 
estetyczne i piękne. Były więc bociany, żaby, motyle, biedronki, 
wiosenne kwiaty, kwitnące drzewa, ptaki wysiadujące jajka w 
gniazdach i wiele innych związanych z tym, co w wiośnie 
piękne.

Najciekawsze prace zostały nagrodzone upominkami i 
dyplomami, a wręczenie nagród i wystawa prac konkursowych 
odbyła się 27 kwietnia 2006r.

Małgorzata Pinkos
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Kara i nagroda w wychowaniu
„ Niepożądane reakcje można karać - ludzi karać się nie 

powinno”, czyli karać trzeba reakcję, nie osobę.
Rodzice w swej praktyce wychowawczej często posługują się 

nagrodami i karami. Nierzadko jednak bywa, że karanie stanowi 
przytłaczającą większość w pedagogicznych zabiegach rodziców. 
Tymczasem nagroda w wychowaniu jest dużo skuteczniejsza niż 
kara. Nagradzając dziecko mamy na celu wyrażenie naszego 
uznania za postępowanie, wypełnienie obowiązków domowych i 
szkolnych, a równocześnie zachęcenie do dalszego wysiłku, 
wytrwałości w pracy, wzmocnienie wiary we własne siły, 
zachęcenie do podejmowania nowych obowiązków, a przede 
wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tak ważnego 
szczególnie dla dzieci o zaburzonym zachowaniu. Na ogół rodzice 
nie zauważają starań czynionych przez dziecko w kierunku 
poprawy zachowania i postępów w nauce. Cykl postępowania 
rodziców przedstawia się następująco: wymagania -> kontrola i 

9 ocena wykonywanych zadań -> kara. Tymczasem powinien on 
przybrać nieco inny charakter i treść, a mianowicie: przydzielenie 
zadań-> wymagania połączone z zachętą do wykonania zadań-> 
kontrola i ocena (w przypadku dzieci o słabej wytrwałości 
udzielenie pomocy w pokonaniu trudności) -> nagroda. Nagroda 
ma orientować dziecko, że postępuje właściwie, zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami i zachęcać je do dalszej pracy nad sobą. Stąd może 
ona mieć różny eteaakter - od aprobującego spojrzenia czy 
uśmiechu radości rodziców, poprzez wspólny spacer, wspólną 
pracę nad ulubionym modelem czy pójście do kina. Dzieci 
onieśmielone, niewytrwałe zachęcamy do wysiłku, chwalimy za 
starania i oznki poprawy. Pochwała, przemyślana i rozsądnie 
stosowana, jest ważnym środkiem w pracy z dzieckiem. Chwaląc 
osiągamy lepsze wyniki niż przy nieustannym gonieniu. Drobne 
upominki, których używają rodzice nie powinny odgrywać 
pierwszoplanowej roli w nagradzaniu. Obserwuje się obecnie 
niepokojące zmaterializowanie oddziaływań wychowawczych. 
Zarówno rodzice, jak i dzieci przywiązują zbyt dużą wagę do 
nagrody w formie materialnej. Stosowanie nagrody wymaga ze 
strony rodziców starannego przemyślenia. Nagradzać należy 
usiłowania dziecka, jego dobrą wolę, a tym samym mobilizować 
je do rzetelnej pracy,

Za zachowania niepożądane stosujemy różnego rodzaju kary. 
Kara jest świadomie stosowanym zabiegiem wychowawczym, 
który ma zapobiec powtórzeniu czynów niepożądanych. Karzemy 
więc dziecko za to, że jest niegrzeczne, że nie wykonało polecenia, 
nie nauczyło się zadanej lekcji, otrzymało złą ocenę itd. Karzemy 
często w zdenerwowaniu, bez przemyślenia, wyładowując własny 
gniew na dziecku- wymyślamy, poszturchujemy, bijemy.

Kary stosowane w stanach złości- niesprawiedliwe, poniżające 
dziecko - wyzwalają częsło wrogość, chęć odwetu i niszczą więź 
uczuciową dzieci z rodzicami. Kara, aby spełniała swoje zadanie 
wychowawcze, musi w świadomości dziecka wiązać się z 
przeświadczeniem, że przekroczyło ono przyjęty w domu i w 
otoczeniu sposób zachowania się, określoną normę. W związku z 
tym dziecko winno tę normę znać, rozumieć jej sens, wiedzieć, 
dlaczego należy postępować tak, a nie inaczej. Powinno umieć 
przyjętą normę odnieść do siebie i porównać z nią swoje konkretne 
zachowanie. Dziecko ukarane sprawiedliwie (wie, za co) i 
zorientowane, co mu wolno robić, a czego nie wolno - przeżywa 

poczucie winy, nie ma żalu do osoby karzącej i wykazuje chęć 
poprawy.

Najłatwiej jest wymierzać dziecku karę fizyczną, bo po prostu 
nie trzeba nad nią myśleć, ale w wychowaniu nie ma miejsca na 
bezmyślność. Każda kara musi być głęboko przemyślana i 
uzasadniona. Przed wyborem odpowiedniej kary należy wysłuchać 
wyjaśnień i ewentualnych usprawiedliwień dziecka. Tymczasem 
jakże często zdenerwowani krzyczymy: „ Nic nie mów!”, „Jak 
zwykle w zeszycie nabazgrane!”, „Nie staraj mi się tłumaczyć!”, 
„Znowu zrobiłeś bałagan!”, itp. Dobierając rodzaj kary, należy 
uwzględnić wiek dziecka i cechy jego osobowości. Dziecko 
ganione winno odczuwać, że jest równocześnie kochane i że 
nagana lub inna kara była sprawiedliwa.

Często w postępowaniu rodziców z dziećmi zauważa się 
tendencję do ich krytyki, podkreślania niedostatków, ciągłego 
ganienia, co jeszcze bardziej pogłębia niepożądane zachowania. 
Nadmierne wyolbrzymianie wad i błędów dziecka, stałe 
strofowanie go w formie: „Ty zawsze jesteś taki niegrzeczny”, 
„Ty zawsze coś spsocisz”, „Ty nigdy nic nie potrafisz zrobić 
dobrze”, „Jesteś taki leniwy i niezaradny”, itp.- hamująprawidłowy 
rozwój, przyczyniają się do utraty wiary w siebie, bądź wywołują 
agresywność.

Zanim ukarzemy, przeanalizujmy własnąpostawę, zastanówmy 
się, co robimy żeby dziecko było lepsze. Kara może być skuteczną 
techniką oddziaływania lecz wtedy i tylko wtedy, jeśli ogólny 
kontakt (atmosfera) jest pozytywny. W przeciwnym razie można 
wygrać bitwę, ale przegrać wojnę.

Małgorzata Pinkos

KONKURS
CZYTELNICZY

30 maja 2006r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie swoje umiejętności i wiadomości 
sprawdzili uczniowie klas drugich w III Gminnym Konkursie 
Czytelniczym pod hasłem „JULIAN TUWIM- DZIECIOM”. Tym 
razem musieli wykazać się znajomością poezji dziecięcej, a 
dokładnie bogatą twórczością Juliana Tuwima. Organizatorem 
konkursu była nauczycielka PSP w Cieciułowie Małgorzata 
Pinkos.

Konkurs miał charakter Quizu. Zadaniem dwuosobowych 
zespołów z poszczególnych szkół było rozwiązanie testu 
składającego się z kilkunastu pytań. Celem konkursu 
organizowanego w naszej szkole, już od trzech lat, jest rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych dzieci, uwrażliwianie na piękno i 
bogactwo literatury dziecięcej oraz wdrażanie do systematycznego 
czytania.

Po sprawdzeniu testów okazało się, że I miejsce zajęły uczennice 
z PSP w Cieciułowie: Kasia Gajek i Kasia Leszczyna, II miejsce 
to uczniowie z PSP w Jaworznie: Ewelina Krzak i Grzegorz 
Krawczyk, a III miejsce zajęły uczennice z PSP w Dalachowie: 
Paulina Kierzek i Ania Pinkosz.

Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody książkowe.
Małgorzata Pinkos Nauczycielka PSP w Cieciułowie



Podsumowanie rozgrywek sezonu 2005/2006
Po rundzie jesiennej seniorzy LZS Rudniki zajmowali 14 

ostatnie miejsce w klasie B z dorobkiem tylko 4 punktów, 
ponadto wszystkie mecze rundy wiosennej rozgrywali na 
wyjeździe z powodu remontu boiska w Rudnikach. Pomimo 
wszystkich tych trudności nasi seniorzy postanowili walczyć 
o jak najlepsze miejsce w rozgrywkach. Po dobrze 
przepracowanej zimie i kilku wzmocnieniach (powrócili do 
drużyny zawodnicy którzy byli na wypożyczeniach i którzy 
nie grali) nasza drużyna bardzo dobrze zaprezentowała się 
wiosną osiągając następujące rezultaty: 7 meczy wygranych 
ze Stemalicami 6:0, Przedmościem 3:1, Pludrami 3:1, Borkami 
Wielkimi 5:2, Wichrowem 3:1, Zębowicami 3:0 i Bugajem 5:2. 
Nasza drużyna zremisowała z Kościeliskami 2:2 i 
Wachowicami 3:3 ( remisy te były dla nas pechowe bo w 
obydwu meczach prowadziliśmy w Kościeliskach 2:0, a w 
Wachowicach 3:0), wiosną przegraliśmy 4 mecze z 
Kozowicami 2:1, Zdziechowicami 4:0, Ligotą 4:1, Borkami 
Małymi 4:3. Na koniec rozgrywek sezonu 2005/06 LZS 
Rudniki zajął ostatecznie 10 miejsce z dorobkiem 27 punktów 
w bramkach 51:58.

Juniorzy LZS Rudniki wiosną wygrali ze Zdziechowicami 
5:3, Przedmościem 5:1, Kowalami 2:1, Uszycami 2:0, 
zremisowali z Strojcem 1:1, przegrali z Gorzowem 4:1, 
Bugajem 4:1, Kozłowicami 4:3. Na koniec sezonu zajęli 5 
miejsce z dorobkiem 24 punktów w bramkach 36:29.

Największą niespodziankę sprawili nasi trampkarze, którzy 
wygrali swoją klasę rozgrywkową i zdobyli mistrzostwo 
powiatu po raz pierwszy w historii naszego klubu. W rundzie 
wiosennej nasi trampkarze wygrali z Motorem Praszka 4:0, 
Piastem Gorzów 8:0, Ligotą Oleską 3:0 (walkower Ligota 
wycofała się z rozgrywek), Radawiem 10:0, Praszką 3:0, 
Gorzowem 2:0, Ligotą 3:0 (walkower), Radawiem 3:0, 
trampkarze wiosną mieli jeden remis 0:0 z OKS Olesno i jeden 
mecz przegrali z Olesnem 4:1,

W całym sezonie wygrali 16 meczy, 3 zremisowali i 1 
przegrali łącznie zdobyli 51 punktów w bramkach 59:5 i po 
raz pierwszy w historii naszego klubu zostali mistrzami powiatu 
w swojej kategorii wiekowej. Drużynę trampkarzy trenuje pan 
Norbert Zając

Tabela końcowa trampkarzy sezonu 2005/06Tabela końcowa seniorów sezonu 2005/06

1. LZS Bugaj Nowy 58 81-30 1. LZS Rudniki 51 59:5
2. Prosną Zdziechowice 57 65-23 2. OKS Olesno 48 79:24
3. LZS Przedmość 53 70-43 3. Motor Praszka 37 50:34
4. LZS Ligota 44 77-59 4. LZSRadawie 21 31:58
5. Stobrawa Wachowice 42 60-48 5. Piast Gorzów 16 29:61
6. Albor Borki Małe 42 59-48 6. LZS Ligota Oleska 0 6:74
7. LZS Stęrnalice 42 48-42 Nasi trampkarze wystąpili w półfinale wojewódzkim
8. Ceramik Kozłowice 35 49-44 trampkarzy rozegranym w Kluczborku w grupie spotkali się z
9. LZS Wichrów 33 43-50 MKS Kluczbork i LZS Kadłub niestety przegrali dwa mecze z
10. LZS Rudniki 27 51-58 Kluczborkiem 2:0 i Kadłubem 1 :0.
11. LZS Zębowice 26 41-53
12. Pogoń Pludry 23 34-60 Mirosław Zając
13. LZS Borki Wielkie 23 41 - 105
14. LZS Kościeliska 16 43-94

Krótka piłka
Nasi trampkarze mistrzami powiatu. Po raz pierwszy w 

historii LZS Rudniki wygraliśmy ligę trampkarzy z 
imponującym dorobkiem 51 punktów w bramkach 59:5. 16 
zwycięstw 3 remisy 1 przegrana. Drużyną trampkarzy trenuje 
pan Norbert Zając.

Na koniec rozgrywek seniorzy zajęli 10 miejsce z dorobkiem 
27 punktów w bramkach 51:58, juniorzy 5 miejsce z dorobkiem 
24 punktów w bramkach 36:29. Drużynę seniorów i juniorów 
trenuje pan Karol Włóka.

W maju w Oleśnie odbył się turniej „Z podwórka na stadion” 
dla dzieci z klas od 1 do 3 szkół podstawowych. LZS Rudniki 
wystawił 2 drużyny chłopców i 1 dziewcząt. Pierwsza drużyna 
chłopców zajęła drugie miejsce chociaż wygrała 3 mecze i jeden 
zremisowała ze zwycięzcą turnieju pierwszą drużyną OKS 

Olesno niestety mieliśmy gorszy bilans bramkowy i to 
zadecydowało o naszym drugim miejscu. Dziewczęta zajęły 
pierwsze miejsce bo nie zgłosiła się żadna inna drużyna. 
Drużynami młodzików zajmują się pan Artur Chęciński i 
Norbert Zając.

W dniu 24 czerwca nasi młodzicy brali udział w turnieju 
młodzików w Krzepicach. Wystawiliśmy dwie drużyny jedna 
z klas 1-3, druga z klas 4-6 szkoły podstawowej. W młodszej 
grupie wiekowej graliśmy z Liswartą Krzepice niestety 
przegraliśmy 4:1 i Olimpią Truskolasy takrze porażka 2:0. W 
starszej grupie graliśmy w grupie z Liswartą Krzepice przegrana 
2:0 i Olimpijczykiem Częstochowa przegrana 3:0. W meczu o 
5 miejsce nasi chłopcy spotkali się z Pogonią Kamyk w meczu 
był remis 1:1 ale okazaliśmy się lepsi w rzutach karnych 
wygrywając je 5:4. Trenerem drużyny młodszej był pan Artur 
Chęciński a starszej Norbert Zając.



SPORT

LZS
Bugaj Nowy

2006 rok - rok 25 -lecia klubu, obietnice i zapewnienia 
stały się faktem, LZS Bugaj Nowy wprowadza awansem 
drużynę seniorów do A klasy oraz drużynę juniorów do 
II ligi opolskiej. Informujemy, iż w historii Gminy 
Rudniki nie było takiego wydarzenia sportowego. Obecna 
drużyna prowadzona przez kierownictwo klubu tj.

prezesa - Daniela Pakułę
kierownika klubu - Pakułę Henryka
sekretarza - Łuczaka Bolesława
skarbnika - Henryka Kuliga
oraz trenera drużyny Marcina Ośródkę w sezonie 

jesień-wiosna 2006 uzyskała dla całego Podokręgu 
Oleskiego zaskakujące wyniki uzyskując 58 punktów, 
strzelonych bramek 81, straconych 28.

Moją wypowiedź na łamach Biuletynu Gminnego 
skwituję słowami Kazimierza Górskiego, a mianowicie: 
„... aby latać w górze trzeba mieć mocne skrzydła, aby 
grać pięknie w piłkę nożną trzeba mieć talent oraz zmysł 
piłkarski i mocną drużynę."

Nasza drużyna to drużyna młoda, utalentowana, 
umiejąca grać w piłkę. Obecnie atmosfera w drużynie 
jest znakomita, jest zrozumienie, jest kolektyw. Pisząc 
te słowa o naszej drużynie jako kierownik drużyny nie 
wstydzę się powiedzieć: mam łzy w oczach i wzruszenie. 
Liczymy, że i tym razem władze gminy o nas nie 
zapomną, Zapewniamy, iż siłą rzeczy będziemy walczyć 
o jeszcze wyższe laury, promując naszą gminę.

Kończąc moją wypowiedź jako kierownika klubu, 
zwracam się do Pana Wójta Gminy tymi słowami: Panie 
Wójcie zadanie zostało wykonane.

Juniorzy młodsi LZS Rudniki (rocznik 90 i młodsi) wystąpili 
w półfinale wojewódzkim turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” 
rozgrywanym w Dobrzyniu Wielkim. Nasza drużyna zagrała 
tam z TOR Dobrzyń Wielki, Olimpią Lewin Brzeski i Plonem 
Skoroszyce. Niestety przegraliśmy z TOR Dobrzyń 2:0, 
Olimpią 1:0 i zremisowaKśmy 2:2 ze Skoroszycami. Występ 
naszych juniorów można uznać za udany gdyż wszystkie 
drużyny z którymi graliśmy występują w pierwszej lidze 
juniorów. Opiekunem i trenerem drużyny był pan Norbert 
Zając.

W okresie wiosennym LZS Rudniki zorganizował też 4 
turnieje gminne dla dzieci ze szkółek piłkarskich prowadzonych 
przez nasz klub przy współpracy z GOKSiR Rudniki i 
Gimnazjum w Rudnikach. LZS Rudniki składa gratulacje LZS- 
owi Bugaj Nowy za wywalczenie awansu do klasy A i zdobycia 
mistrzostwa powiatu przez juniorów Bugaja.

Mirosław Zając 

c

Zawodnicy, którzy wywalczyli awans to:

1. Daniel Pakuła
2. Ośrodka Marcin
3. Woźny Dariusz
4. Ośrodka Daniel
5. Kałuża Zbigniew
6. Rzeźniczak Sławomir
7. Rzeźniczak Wojciech
8. Rzeźniczak Piotr
9. Ziółkowski Krzysztof
10. Pakuła Robert
11. Kokot Jarosław
12. Lewandowski Waldemar
13. Słomian Karol
14. Ciszkiewicz Marcin
15. Majda Marek
16. Łęgosz Waldemar
17. Napieraj Adam
18. Urbaniak Andrzej

Henryk Pakuła

Dbajmy o czystość 
i porządek

W związku z notorycznym podrzucaniem worków ze 
śmieciami do koszy znajdujących się na przystankach 
autobusowych w miejscowościach Janinów i Faustianka, 
informujemy, iż teren ten został objęty specjalnym 
monitoringiem, który na pewno doprowadzi do 
zidentyfikowania sprawcy.

Podobny monitoring którym, został objęty przystanek w 
Porąbkach doprowadził do zidentyfikowania sprawcy tego 
procederu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwrócenie uwagi 
na tereny wokół przystanków i interweniowanie w podobnych 
sytuacjach.

Prosimy także o zgłaszanie takich sytuacji do Urzędu Gminy 
w celu podjęcia przez nas stosowanych działań w tym zakresie.

Taki nieestetyczny wygląd naszej gminy świadczy 
tylko i wyłącznie o nas-mieszkańcach!

Beata Nowakowska



Z KALENDARZA IMPREZ NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE
01 - 02 lipca
04 - 19 lipca

22 lipca
14 -15 sierpnia
02 września
03 września
20-30 września

-VII MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI w Bobrowej 
-PÓŁKOLONIE DLA DZIECI WIEJSKICH „PODARUJ MI LATO”
- GOKSiR Rudniki
- Festyn sportowo-rekreacyjny w Cieciulowie
- Festyn Integracyjny w Bobrowej
- Gminny Turniej Sołectw w Cieciulowie
- Dożynki Gminne w Cieciulowie
- Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w GOKSiR w Rudnikach. 
WYSTAWA POKONKURSOWA.

POKOJE DO WYNAJĘCIA
NA TERENIE GMINY 

RUDNIKI
1. Gospodarstwo agroturystyczne

Dorota i Józef Polak
Faustianka 37, tel. (034) 35-95-296

2. Gospodarstwo agroturystyczne
Ewa Pawelec-Bryś
Faustianka 27, tel. (034) 35-95-294

3. Gospodarstwo agroturystyczne
Jan Jarząb
Żytniów 214, tel. 0 691 77 54 33

4. Gospodarstwo agroturystyczne
Danuta i Krzysztof Gmyrek
Żytniów 53, tel. (034) 35-93-636

5. Gospodarstwo agroturystyczne 
Teresa Gońda
Dalachów 327, teł. (034) 35-95-890

6. Pokoje gościnne OSP Bobrowa 
tel. 0 601 29 75 09

7. Pokoje gościnne
Szkoła Podstawowa w Jaworznie
tel. (034) 35 95 039

8. Pokoje gościnne KRASNOLUDEK 
Grażyna Papaj
Żytniów 36a, tel. (034) 35 95 421

ZADBAJ O SWOJE
OTOCZENIE!

Weź udział w naszym konkursie i wygraj trójkomorowy 
zestaw stojaków do umocowania worków na surowce 
wtórne.

I. ORGANIZATOR
Urząd Gminy w Rudnikach
II. KONKURS JEST ADRESOWANY DO 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY 
RUDNIKI

III. KONKURS ROZPOCZYNA SIĘ W MIESIĘCU 
KWIETNIU I TRWAĆ BĘDZIE DO KWIETNIA 2007 
ROKU

IV. KRYTERIA OCENY
1. Największa ilość worków wystawionych przed 

posesją w dniu odbioru odpadów (wg harmonogramu 
przedstawionego przez firmę) w okresie od kwietnia 
2006r. do kwietnia 2007 r.

2. Ilość worków będzie spisywana przez pracowników 
firmy wywozowej.

V. REGULAMIN KONKURSU:
1. Nagrodą w konkursie jest zestaw potrójnych, 

wolnostojących stojaków z kolorowymi klapami (żółta, 
biała, zielona) do umocowania worków na segregowane 
odpady.

2. Wyselekcjonowane odpady (szkło, plastik, papier) 
należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu 
oznakowanych worków (pobranych u sołtysa, bądź w 
Urzędzie gminy, pok. nr 6).

3. Odpady powinny być w miarę możliwości 
pozbawione zabrudzeń, resztek żywności, kapsli.

4. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca z największą 
ilością worków z wysegregowanymi odpadami.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI 
DO DNIA 31 MAJA 2007 ROKU.
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