
I RUDNIKI BIULETYN 
INFORMACYJNY 

GMINY RUDNIKI 
www.rudniki.pl

NR 3/2006 PAŹDZIERNIK 2006 cena 1,50 zł ISSN
1732-9981 .

Gmina
Fair Play 2006

W dniu 28 września br. Wójt Andrzej Pyziak odebrał 
Warszawie po raz drugi certyfikat dla Gminy 

Rudniki, która została uhonorowana tytułem Fair Play 
2006. Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji to tytuł przyznawany laureatom konkursu dla 
gmin przyjaznych inwestorom, organizowanego przez 
Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

INFORMACJA
w sprawie pomocy o zasiłek celowy
w związku z suszą w 2006 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli: 
) 1. co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
który podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy;

2. w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych 
spowodowane susza, oszacowane przez komisję powołana przez wojewodę na podstawie § 20 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późniejszymi zmianami), wynoszą średnio powyżej 30%;

3. pomocy udziela się jednorazowo, w formie zasiłku celowego udzielanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez siewnika ośrodka pomocy społecznej, w drodze decyzji 
administracyjnej wydawanej z" upoważnień i a wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4. pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej złożony w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w pkt. 1;

5. średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie ustala się na podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego 
przez komisje powołana przez wojewodę:

6. pomoc przysługuje w wysokości:
* 500 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, 

rolnych0 PrzYPadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków

7. pomoc zwiększa się o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się 
bydło, owce, kozy lub konie zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, jeżeli szkody w użytkach 
zielonych tego gospodarstwa spowodowane suszą wynoszą ponad 30%.

Wnioski o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006 r. składa się do dnia 15 października 2006 r.

http://www.rudniki.pl


[ AKTUALNOŚCI

Gminne Święto Plonów
Organizatorami tegorocznych DOŻYNEK GMINNYCH 

były sołectwa Cieciułów i Bugaj przy współpracy GOKSiR 
w Rudnikach.

Impreza miała charakter dwudniowego festynu.
W sobotnie popołudnie przedstawiciele kilku sołectw 

integrowali się podczas Gminnego Turnieju Sołectw.
W niedzielę, 3 września, miały miejsce główne 

uroczystości dożynkowe. Impreza rozpoczęła sie pięknym, 
barwnym korowodem, który prowadziła orkiestra dęta z 
Żytniowa. W dalszej kolejności prezentowało sie kilkanaście 
delegacji wieńcowych, strażacy, władze gminy oraz liczna 
grupa gości z gminy Soblahov ze Słowacji.

Uroczysta dziękczynna msza święta odprawiona została 
w kościele parafialnym w Cieciułowie, po czym korowód

ponownie przemaszerował na boisko szkolne. Tutaj 
starostowie dożynek: Dorota Kocik i Jarosław Dros złożyli 
na ręce wójta gminy symbol pracy rolników - dorodny 
bochen chleba.

Symboliczny bochen chleba dla gospodarza gminy

Po części oficjalnej zaprezentowały program artystyczny 
dzieci ze szkoły w Cieciułowie oraz kobiety z Bugaja, 
Odcinka i Żytniowa z przygotowanymi na tę szczególną 

okazję humorystycznymi przyśpiewkami.
Ze specjalnym programem dożynkowym wystąpiły 

“DOLINECZKI” ze Słowacji, grupa dzieci z Soblahova oraz 
zespół folklorystyczny “RUDNICZANKI”.

Duży aplauz publiczności wzbudził koncert laureata 
“Szansy na sukces”- Bartka Kluby z grupą przyjaciół.

W konkursie koron żniwnych udział wzięło 11 wieńców. 
Trzy równorzędne pierwsze nagrody otrzymały sołectwa: 
Młyny, Jelonki i Bugaj.

Gminę Rudniki w wojewódzkim konkursie wieńcowym

Wieńce dożynkowe - było ich aż 11

reprezentować będzie korona żniwna wykonana przez 
Mariolę Karmanską z Młynów. Pozostałe sołectwa otrzymały 
wyróżnienia.

Mieszkańcy wsi Cieciułów i Bugaj udekorowali swoje 
posesje humorystycznymi scenkami sytuacyjnymi, 
przedstawiającymi życie wsi w najrozmaitszych sytuacjach. 
Spośród bardzo licznej ilości scenek komisja wyłoniła 3 
laureatów. Zostali nimi: Lech Grzesik z Cieciułowa, Anna 
Stchmiałek z Bugaja Nowego oraz Halina Włodarczyk 
z Cieciułowa.



AKTUALNOŚCI
Znakomicie, pięknie przystrojona wieś i świetnie 

przygotowana uroczystość świadczy o bardzo dobrej 
organizacji wsi oraz ogromnym osobistym zaangażowaniu 
sołtysa - Małgorzaty Małolepszej. Nie sprostałaby ona temu 
zadaniu, gdyby nie pomoc komitetu dożynkowego, 
mieszkańców sołectw Cieciułów i Bugaj, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudnikach oraz bardzo licznego grona 
sponsorów przedsięwzięcia. Wszystkim należą się serdeczne 
podziękowania.

Sponsorami imprezy byli:
- Bank Spółdzielczy w Praszce
- Ks. Piotr Bednarz - proboszcz parafii Cieciułów
- Edward Gładysz - Przewodniczący Rady Gminy
- Jerzy Garncarek - stacja paliw Jaworek
- Gminna Spółdzielnia w Rudnikach
- K. Orzełek i K. Markisz - Akcesoria meblowe- Mostki
- Maria i Ireneusz Grądys - Piekarnia - Dalachów
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - Daniel Leszcz- 

Krzepice
- Stanisław Dygudaj - Cegielnia - Faustianka
- Wacław Sieja - Masarnia - Żytniów
- Ryszard Zuzel
- Edward Bajak - Dako - Cieciułów
- Sklep “Irena” - Kościelni -Rudniki
- Wanda Łęgosz - ”Rudmar” Rudniki
- Firma usługowo-handlowa “Maja” - Rudniki
- Adam Sas -Żytniów
- Baros - Firma “Duet” - Żytniów
- Stefan Kurczakowski - Młyn Dalachów
- Kasprzycka Karolina - sklep przemysłowy - Rudniki
- Firma “FEKS” - Waczek - Mirowszczyzna
- Jolanta Wlazły - bar gastronomiczny - Jaworzno
- Janusz Topola - sklep spoż.-przemysłowy - Jaworzno
- Andrzej Kamiński - “ANVET” Rudniki

- Dorota Śleziak - stolarstwo-Mirowszczyzna
- J. B. Surowiak - Apteka pod Świerkami -Rudniki
- Joanna Nowakowska -”Kora” Rudniki
- Lech Panek “Grajdołek”
- J.Majda - Młyn handlowo-usługowy - Jaworek
- Teresa Jęsior - biuro rachunkowe- Rudniki
- Kościelna Danuta - sklep Rudniki
- J.Paluchowski “Pal-Met” Rudniki
- Radosław Cymer “Bruk-Rem-Bud”Rudniki
- Henryk Zyna - Zakł. Usług.-Handl. - Rudniki
- “EKO-BYT” Rudniki
- Janina Pyłypowicz -sklep spożywczy - Żytniów
- Maria Lewandowska - sklep spożywczy - Cieciułów
- Jadwiga Marchewka - Kwiaciarnia-Rudniki
- Krystyna Zadworna “Zad-Pol”Dalachów
- Andrzej Paruch- Młyny
- Piotr Duda- Stolarstwo - Rudniki
- Sklep “RTG-AGD-RTV” Jędrosek - Rudniki
- A.T. Namyślak - sklep w Cieciułowie
- Tasarz- “Bar Cafe” - Cieciułów
- Zawadzcy- Produkty rolne-handel - Cieciułów
- Maria Klimińska-Zajazd ROMAN - Jaworzno
- Władysław Paruch- Zakład wylęgu drobiu-Młyny
- Koj Paweł - “IVET” Dalachów
- Waldemar Ladra- Handel-usługi-Rudniki
- Danuta Smugowska - gospodarstwo rolno-ogrodn. 

Porąbki
- Małgorzata Chęcińska -Wulkanizacja-Rudniki
- Iwona Buchwald -Sklep ogrodniczy - Rudniki
- Boreccy -Apteka-Rudniki
- Irena Lucka - sklep spożywczy -Rudniki
- M. Wcisło - "Bajka” Rudniki
- Izabela Chrustowska - zakład mięsny
- Wiesław Borecki - stolarstwo-Bobrowa

Gminny Turniej Sołectw
W pierwszą sobotą września w Cieciułowie pięć 

drużyn z sołtysami na czele rywalizowało o Puchar 
Wójta w Ił GMINNYM TURNIEJU SOŁECTW.

Zmierzyli się w killku konkurencjach: rzut lotką do celu, 
“skok sołectwa”, znajomość piosenek biesiadnych, strącanie 
piłek, poznaj swojego sołtysa i “wyciskanie” hantli. Walka 
była zacięta, zabawa wyśmienita. Bezkonkurencyjni okazali 
się gospodarze - sołectwo Cieciułów, kolejne lokaty zajęły 
sołectwa Młyny, Bugaj, Dalachów i Odcinek.

Puchar z rak wójta odebrała Małgorzata Małolepsza- 
sołtys wsi Cieciułów, a pozostali sołtysi uhonorowani 
zostali wałkami do ciasta z napisem “Sołtys potęgą jest i 
basta!”.

Przygotowano również szereg konkurencji 
sprawnościowychdla dzieci . Do późnych godzin 
wieczornych trwała rywalizacja o zdobycie nagród i miano 
najlepszego.

Organizatorem imprezy był GOKSiR w Rudnikach. Radość po wręczeniu nagród



Centrum rekreacyjno- 
turystyczno-sportowe

W Rudnikach przy Gimnazjum Publicznym zostanie 
oddane w październiku do użytku centrum rekreacyjno- 
turystyczno-sportowe, które jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Projekt zrealizowany został w 
ramach Sektorowego Programu Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej.

Kwota pozyskanych funduszy tj. ok. 80% kosztów 
kwalifikowanych wynosi: 335.668 zł.

W ramach projektu zostały wykonane:
1) plac z kostki betonowej,
2) przebudowa ogrodzenia
3) niskie murki z siedziskami oraz stojaki na rowery
4) utwardzenie dojazdu do boiska z zatoką parkingową, 

chodniki
5) boisko do siatkówki o nawierzchni mineralnej
6) boisko treningowe o nawierzchni trawiastej
7) bieżnia
8) renowacja istniejącej płyty boiska do piłki nożnej z 

poszerzeniem boiska w kierunku wschodnim
9) ogrodzenie boiska do piłki nożnej od strony wschodniej i 

południowej oraz wykonanie 4 lamp oświetlenia zewnętrznego.
Centrum będzie służyło społeczności lokalnej jako miejsce 

spotkań, organizacji festynów oraz uprawiania zdrowego i 
aktywnego trybu życia.

Chata drwala
i strażaka w Bobrowie

15 sierpnia br. w Bobrowie podczas obchodów Dni 
Bobrowy odbyło się uroczyste otwarcie Chaty Drwala i 
Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
koncelebrowaną przez trzech księży w tym Gminnego Kapelana 
OSP - ks. Krzysztofa Błaszkiewicza.

Po mszy świętej odbyła się część oficjalna uroczystości. 
Krótkie przemówienia wygłosili: Prezes OSP - Mirosław

Woźny, pomysłodawca projektu, Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki oraz druh strażak OSP Bobrowa - Edward Gładysz 
oraz gospodarz gminy - wójt Andrzej Pyziak. Wójt 
zaprezentował również wyróżnienie jakie otrzymała nasza 
gmina od Komisji Europejskiej tj. DYPLOM EUROPEJSKI. 
Podkreślił, że nagrodę tę otrzymaliśmy m.in. dzięki 
organizowanym przez OSP Bobrowa Międzynarodowym 
Zawodom Drwali, na które przyjeżdżają zawodnicy i delegacje 
z różnych krajów Europy. Następnie wszyscy goście przeszli 
do głównego wejścia Chaty Drwala i Strażaka, aby dokonać 
przecięcia wstęgi i uroczyście oddać budynek do użytku.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się część 
kulturalna imprezy, w czasie której dała koncert Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ze Starokrzepic, pokaz sprawnościowy wraz z 
konkursami dla widzów przeprowadzili drwale, wystąpił 
kabaret „Wesoły Masorz”, a na dobre zakończenie dnia można 
było bawić się do białego rana na zabawie tanecznej pod 
gwiazdami.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt zrealizowany został w ramach 
Sektorowego Programu Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i( 
Gwarancji Rolnej.

Kwota pozyskanych funduszy tj. ok. 80% kosztów 
kwalifikowanych wynosi: 273.224 zł.

Ranking Samorządów 2006
20 lipca „Rzeczpospolita” opublikowała ranking gmin 

ocenianych przez niezależną kapitułę. Przewodniczył jej 
były premier Jerzy Buzek.

Przeprowadzony ranking ma na celu wskazanie najlepiej 
zarządzanych miast i gmin w Polsce. Ocena samorządów 
odbywała się dwuetapowo. Pierwszy zakładał 
wyselekcjonowanie tych, które najlepiej gospodarowały 
środkami finansowymi i najlepiej inwestowały w latach 2002- 
2005, a więc najbardziej dbały o rozwój standardu życia swoich 
mieszkańców. Dodawano również punkty za pozyskiwanie 
funduszy z UE, ale także za współpracę z lokalnymi 
organizacjami samorządowymi. Poza tym znaczenie miały 



również inwestuje w ochronę środowiska i transport. 
Drugi etap polegał natomiast na wypełnieniu ankiety.

Gmina Rudniki wśród gmin wiejskich zajęła 21 miejsce. 
Najwięcej punktów nasza gmina otrzymała za tempo 
wzrostu wydatków majątkowych, pozyskane środki unijne 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wysokość 
zadłużenia, tempo wzrostu dochodów własnych, liczbę 
podmiotów gospodarczych. Jest to dla nas bardzo duże 
wyróżnienie. Jesteśmy dumni , że znaleźliśmy się w tak 
doborowym towarzystwie.

Jeszcze wielu lat życia ...
Mamy w naszej gminie 100-letnią Panią Annę Kubat. 

Szacowna Jubilatka obchodziła swoje SETNE urodziny 1 
września 2006 r.

Z życzeniami do Jubilatki udali się Wójt Gminy Rudniki - 
Andrzej Pyziak, Jan Polak - skarbnik oraz Danuta Zając - 
kierownik GOPS, Przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Polityki Społecznej - A. Kasprztyk, przedstawicielka 
KRUS w Oleśnie - B. Księżarek oraz media tj. Kulisy Powiatu 
i TVP 3 z Opola. Na pewno Pani Anna miała przemiłą 
niespodziankę.

Defibrylator
Gmina Rudniki otrzymała defibrylator automatyczny od 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza gmina już 
od kilku lat uczestniczy w zbiórkach organizowanych na rzecz 
WOŚP i trzeba przyznać, że suma jaką udaje się zebrać 
wolontariuszom jest dość znacząca. W ubiegłym roku 
zebraliśmy kwotę 9.500 zł. Defibrylator umieszczony został w 
Urzędzie Gminy w Rudnikach. Urządzenia tego nie można 
przekazać do ośrodka zdrowia, ani szpitala powiatowego 
ponieważ został przekazany dla instytucji publicznej z fundacji 
Jurka Owsiaka. Kilka osób zostało już przeszkolonych w 
zakresie obsługi urządzenia m.in. Dorota Sas pracownica 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach.

Defibrylator na pewno przyda się na imprezach jakie 
organizujemy u nas tj. Bieg Masowy Pętla Rudnicka czy 
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie. Mamy jednak 
nadzieję, że nie będzie trzeba użyć tego urządzenia.

Cieszymy się, że fundacja doceniła nasze starania i składamy 
podziękowania za przekazanie defibrylatora.

Centrum rekreacyjno- 
sportowe w Jaworznie

Zakończyliśmy również realizację centrum rekreacyjnego 
w Jaworznie. W ramach projektu wykonane zostały: bieżnia i 
skocznia, kort tenisowy, parking samochodowy, stojaki dla 
rowerów, ogrodzenie posesji oraz ławki, kosze na śmieci i 
ubikacje przenośne.

Centrum rekreacyjne będzie służyło mieszkańcom 
Mirowszczyzny i Jaworzna. Jest to inwestycja 
współfinansowana ze SPO ROL.

Całość inwestycji - 228.809 zł,
dofinansowanie - 150.804 zł.

Z okazji
Jubileuszu 100-tnych Urodzin

składamy
Pani Annie Kubat wyrazy uznania 

i głębokiego szacunku
oraz 

życzymy zdrowia, pogody ducha 
oraz wszelkiej pomyślności.

Wójt
Gminy Rudniki 
Andrzej Pyziak

Przewodniczący
Rady Gminy 

Edward Gładysz 

oraz Redakcja Biuletynu

DYPLOM EUROPEJSKI
W dniu 12 maja 2006 r. Komisja ds. Środowiska, 

Planowania Przestrzennego i Władz Lokalnych przy 
Zgromadzeniu Parlamentarnym - Rady Europy w 
Strasburgu przyznała Gminie Rudniki - Dyplom 
Europejski.

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które przyznał 
Parlament Europejski za działania proeuropejskie.

W opinii Rady Europy gmina nasza spełniła wymagane 
kryteria i otrzymała to zaszczytne wyróżnienie.

Zasada przyznawania Nagrody Europejskiej jest taka, że 
najpierw samorządowi lokalnemu przyznawany jest Dyplom 
Europejski, potem Flaga Europejska, następnie Plakieta 
Europejska i najwyższe wyróżnienie Nagroda Europejska.

Z naszej strony możemy zapewnić, że będziemy się starali o 
kolejne wyróżnienia by otrzymać tę najbardziej prestiżową tzn. 
Nagrodę Europejską.



Rondo w Jaworznie
22 września zostało oddane do użytku rondo w Jaworznie 

na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 43 i Nr 42. Rondo w 
znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu poprzez 
wymuszenie zmniejszenia prędkości w obrębie skrzyżowania.

Prace przy tej inwestycji trwały od kwietnia br.
Projekt został zrealizowany w ramach krajowego 

programu przebudowy szczególnie niebezpiecznych 
skrzyżowań - SPOD i kosztował ok. 2,5 min zł.

„ZŁOTY GWÓŹDŹ" dla firmy 
WACŁAW z Źytniowa

W dniach 16-17 września w Oleśnie odbyły się II 
Międzynarodowe Targi Gospodarcze „Kooperacja 2006”. 
Wystawiało się ponad 30 firm. Wśród wielu przedsiębiorstw 
znalazła się również Masarnia WACŁAW z Źytniowa, która 
otrzymała za najlepszy produkt nagrodę ZŁOTEGO 
GWOŹDZIA.

Składamy serdeczne gratulacje.

Wizyta na Słowacji
Partnerska gmina słowacka zaprosiła delegację z naszej 

gminy na Jubileusz 695-lecia Obec Soblahov. Uroczystość 
odbyła się 16 września br.

Przybyłych gości przywitał uroczyście Starosta Miroslav 
Duraci. Zaprosił wszystkich do zwiedzania przygotowanych 
wystaw w miejscowej szkole podstawowej. Najpierw jednak

OGŁOSZENIE
ZPORR
Zincegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, 
że na terenie naszej gminy realizowany jest projekt pn. 
„Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Julianpol, 
Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna - zad. Ia”.

Inwestycja obejmuje wykonanie:
1) kolektora sanitarnego ciśnieniowego długości 1.090 mb
2) przyłączy ciśnieniowych - 25 szt., długości 563 mb
3) przepompowni przydomowych - 25 kpi.
4) odtworzenie nawierzchni dróg - 1.890 m2

Wartość projektu po przetargu wynosi 552,793,13 zł, 
w tym koszty kwalifikowane wynoszą 495.514,98 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 3 
priorytet - Rozwój lokalny.

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa.

goście wpisywali się do Kroniki Pamiątkowej. Mieszkańcy 
przygotowali wspaniałe wystawy m.in. zbiory z ogródków i 
sadów, trunki lokalne, wyroby ceramiczne. Wszyscy 
zachwycali się wspaniałymi zbiorami zgromadzonymi w Sali 
tradycji wiejskiej. Były tam stare młynki do kawy, wagi, 
żelazka, chusty, stroje, garnki, kołowrotki i wiele innych. Po 
uroczystym otwarciu wszyscy udali się w korowodzie, przy 
akompaniamencie orkiestry dętej DROTARI oraz śpiewie 
lokalnego zespołu ludowego DOLINECZKI przez całą 
miejscowość Soblahov. Korowód dotarł do krzyża w centrum

wsi, gdzie odbyło się jego uroczyste poświęcenie.
Życzymy naszym partnerom z Soblahov wielu wspaniałych 

przedsięwzięć, sukcesów oraz trwania w dobrych tradycjach.
Już dziś zapraszamy naszych przyjaciół z Soblahov a także 

Mieszkańców oraz Czytelników na obchody 610-lecia Rudnik 
w przyszłym roku.

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

W związku z powtarzającymi się na terenie gminy 
kradzieżami z włamaniem do domów 

w budowie lub pustostanów 
zwracam się z prośbą o zabezpieczenie takich 

budynków w sposób minimalizujący możliwość 
włamania do budynku. Ponadto zwracam uwagę, aby 

nie pozostawiać rzeczy cennych, wartościowych 
w takich budynkach (elektronarzędzia stają się 

najczęstszym łupem złodziei).
Uważam, że najlepszym zabezpieczeniem budynków 
mogą okazać się czujni sąsiedzi, którzy powiadomią 

Policję o „nieproszonych gościach”.
Dzielnicowy 

Andrzej Materak



OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rudniki z dnia 14 września 2006 roku

o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych 
w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw /Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm/ podaję do publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w 
wyborach do Rady Gminy Rudniki i Wójta Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku:

Numer okręgu 
wyborczego

Granice 
okręgu

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu

1 Sołectwo Cieciulów: Cieciułów, Brzeziny Cieciulowskie
Stawki Cieciułowskie

1

2 Sołectwo Bugaj: Nowy Bugaj, Stary Bugaj 
Borek 1

Sołectwo Bobrowa: Bobrowa, Stańki

3 Sołectwo Żytniów. Żytniów, Bliźniaki
Hajdamaki, Ignachy 
Pieńki, Stawki Żytniowskie 
Żurawie

3

Sołectwo Jelonki: Jelonki, Banasiówka
Kuźnica Żytniowska, Wytoka

4 Sołectwo Chwiły: Chwiły
Sołectwo Faustianka: Faustianka 1
Sołectwo Kuźnica: Kuźnica
Sołectwo Porąbki: Porąbki

5 Sołectwo Rudniki: Rudniki, Teodorówka 2
Sołectwo Jaworek: Jaworek

6 Sołectwo Młyny: Młyny
Sołectwo Łazy: Łazy 1

7 Sołectwo Janinów: Janinów
Sołectwo Odcinek: Odcinek 3
Sołectwo Dalachów: Dalachów

8 Sołectwo Mirowszczyzna: Mirowszczyzna
Sołectwo Mostki: Mostki, Polesie 1
Sołectwo Słowików: Słowików

9 Sołectwo Jaworzno: Jaworzno, Jaworzno Bankowe 1

10 Sołectwo Julianpol: Julianpol 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Rudnikach, 
ul. Wojska Polskiego 12.

Wójt Gminy

I-I Andrzej Pyziak



Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. (póz. 1149)

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do 23 września 2006 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, 
ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast
- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 28 września 2006 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 13 października 2006 r. 
do godz. 24°°

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. 
Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 18 października 2006 r.
do godz. 24°°

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich 
sejmików województw
- zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia 
grupy list kandydatów,
- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast

do 20 października 2006 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, 
numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów 
w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję 
Wyborczą

do 22 października 2006 r. - powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wy borczych, które 
zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im 
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego 
wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nu merach i granicach 
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach ob wodowych komisji wyborczych

do 28 października 2006 r. - rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz 
z ewentualnym oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w 
jednostce samorządu terytorialnego
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy 
kandydat.

od 28 października 2006 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych publicznej i publicznego radia w 
programach telewizji

do 29 października 2006 r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

10 listopada 2006 r. do godz. 24°° - zakończenie kampanii wyborczej

11 listopada 2006 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 listopada 2006 r. godz. 6°o-20°° - głosowanie



Pomoc Społeczna
Rodzina jest miejscem, które winno zapewnić dziecku opiekę 

i najkorzystniejsze warunki rozwoju, a także najwięcej troski. 
Jednakże głębokie przemiany gospodarcze, jakie ciągle 
zachodzą w naszym kraju powodują, że rodziny coraz częściej 
borykają się z różnorodnymi problemami, którymi nie są w 
stanie sprostać. Na pierwszy plan wysuwają się problemy 
związane z sytuacją na rynku pracy, trudności materialne, a w 
dalszej kolejności problemy mieszkaniowe, opiekuńczo- 
wychowawcze czy zdrowotne.

Ubóstwo i inne czynniki wspomniane wyżej, uniemożliwiają 
wielu rodzinom dostęp do dóbr kultury i wypoczynku, co w 
ostateczności prowadzi do społecznej izolacji. By chociaż w 
części zapobiec dezorganizowaniu życia rodzinnego Ośrodek 
Pomocy Społecznej udzielił pomocy finansowej rodzinom na 
pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich, które 
odbywały się w Turawie od 10 do 20 sierpnia 2006 roku. Z tej 
formy wypoczynku skorzystało 20 dzieci.

Osoby i rodziny występują do nas o inne formy pomocy 
celowej, dlatego też nasza pomoc jest uzależniona od ilości 
osób, posiadanych środków oraz innych czynników.

Od 24 do 30 czerwca br. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach 
organizowało kolonie dla 21 dzieci. Część środków pochodziła 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które na w/w 
cele były zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Z tych 
środków zapłacono dzieciom wyjazd do Brzegu w czasie 
półkolonii.

Należy zaznaczyć, że dobro dzieci jest ważne nie tylko dla 
instytucji, ale także dla osób prywatnych. Solidaryzując się z 
nimi pan Bogdan Surowiał, właściciel „Apteki Pod Świerkami” 
przekazał przybory szkolne tj. tornistry, piórniki, kredki, 
kalkulatory dla OPS-u, by następnie przekazać je najbardziej 
potrzebującym.

KOMUNIKAT
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, iż 

zgodnie z regulaminem szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku wprowadza się obowiązek 
przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na 
terenie gminy akcji deratyzacji.

Deratyzacja jednocześnie przeprowadzana jest przez 
właścicieli nieruchomości i na ich koszt dwa razy w roku w 
terminach:

I -sza w pierwszym tygodniu wiosny
II -ga w pierwszym tygodniu jesieni
Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości 

dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, 
opróżnienia pojemników na odpady.

Mieszkańcy Gminy Rudniki w czasie przeprowadzania akcji 
deratyzacji zobowiązani są do:

1) Nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na 
odpady.

W dniu 31 sierpnia w GOKSiR w Rudnikach odbył się 
otwarty miting rudnickiej grupy AA „Iskierka”. Była to druga 
rocznica grupy. W spotkaniu uczestniczyły osoby uzależnione, 
współuzależnione, wójt gminy, pracownicy Przychodni 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie oraz 
członkowie GKRPA. Nasza grupa ciągle się rozrasta, a jest to 
spowodowane wielką wiedzą i głębokim przekonaniem jej 
członków, ze alkohol nie jest środkiem zaradczym i 
ułatwiającym funkcjonowanie w środowisku, a przeciwnie - 
powoduje wielkie spustoszenie ciała i duszy.

Wiele ciepłych słów usłyszeli członkowie grupy z ust pana 
Andrzeja Pyziaka - Wójta Gminy Rudniki, który rozumie ich 
problem i dzięki jego dobrej woli mogą w każdy czwartek 
spotykać się na małej sali w GOKSiR.

Ośrodek Pomocy informuje, że rozstrzygnięcie w formie 
decyzji administracyjnej dotyczącej wniosków złożonych o 
przyznanie świadczeń rodzinnych w przypadku osób 
posiadających gospodarstwa rolne nastąpi w terminie 
późniejszym. Spowodowane jest to faktem, że nie został 
ogłoszony przez Prezesa GUS dochód z 1 ha przeliczeniowego. 
Po ustaleniu ośrodek będzie niezwłocznie rozpatrywał złożone 
wnioski.

INFORMACJA
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach 

można pobierać wnioski o zasiek celowy w związku z suszą 
w 2006 roku.

Dokładnych informacji w w/w sprawie udzielają 
pracownicy PPS, można również je także uzyskać na stronie 
internetowej gminy www.rudniki.pl lub na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 
www.mps.gov.pl w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 29 sierpnia 2006 roku (Dz, U, Nr 155, poz. 11091 w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 
gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Wnioski należy składać do 15 października 2006 roku.

2) Zabezpieczenia artykułów spożywczych i karmy dla 
zwierząt w sposób niedostępny dla gryzoni.

W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach 

zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze 

nalepki oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką 

oraz sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka 

wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc 
lekarską.

Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości 

co najmniej 40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.

http://www.rudniki.pl
http://www.mps.gov.pl


I KULTURA

Święto „Pieczonego Ziemniaka"
Impreza ta organizowana jest cyklicznie w Bobrowej, w 

miesiącu sierpniu. Dla uczestników festynu przygotowano 
wiele ciekawych zabaw i konkurencji. Tradycyjnie miał miejsce 
konkurs na najmniejszego, największego i najdziwniejszego 
ziemniaka. Były też zawody w „sadzeniu ziemniaków” na 
płycie boiska, a silni mężczyźni mogli wykazać się swoją 
krzepą konkurując w przenoszeniu worków z kartoflami. 
Przygotowano również konkurencje sprawnościowe dla 
najmłodszych. Dodatkową atrakcją dla dzieci było czeskie 
wesołe miasteczko. Karuzele, zjeżdżalnie, muzyka. Moc 
zabawy i atrakcji.

Wszyscy uczestnicy imprezy posilić się mogli różnorodnymi 
ziemniaczanymi potrawami. Największym powodzeniem 
cieszyły się placki ziemniaczane, pieczonki ziemniaki po 
staropolsku.

Gwiazdą wieczoru była grupa RASPUTIN wykonująca 
przeboje Boney M. Zebrani bawili się świetnie do późnych 
godzin nocnych.

Organizatorem przedsięwzięcia była OSP w Bobrowej przy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach.

V Międzynarodowy Konkurs Plastyki 
Obrzędowej

Tradycja to przeszłość obecna w teraźniejszości.
Przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy 

są świadectwem naszych korzeni, związku teraźniejszości z 
przeszłością.

Stanowią zatem ciągłość naszej tradycji, a kultura polska po 
dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność, swoje jedyne 
i niepowtarzalne barwy.

Tegoroczna piętnasta edycja Konkursu Plastyki Obrzędowej 
potwierdza potrzebę organizowania tego typu przedsięwzięć, 
albowiem w lokalnych środowiskach wiejskich nadal 
kultywowane są obrzędy i zwyczaje.

Konkurs ten jest wspanialąa formą ich popularyzacji. 
Świadczy o tym bardzo liczne grono uczestników/130 osób/

reprezentujących 6 różnych wojewódzw /opolskie, śląskie, 
łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie/ 
oraz Słowacje i Ukrainę. Przedstawili oni 186 prac, w tym 
39 to prace zbiorowe.

Poziom prezentowanych prac był wysoki i wyrównany. Stąd 
też bardzo wielu twórców /54 osoby/ zostało za swoje 
dokonania nagrodzonych.

Wśród laureatów konkursu znalećli się mieszkańcy naszej 
gminy.

W kategorii wieńców dożynkowych /inne formy 
arystyczne/ I miejsce zajęła Henryka Surowa z Bugaja 
Nowego, dwa równorzędne drugie: Mariola Karmańska z 
Młynów oraz sołectwo Jelonki. W kategorii tradycyjnych 
koron dożynkowych III lokatę otrzymała korona sołectwa 
Odcinek.



KULTURA
Za palmę wielkanocną nagrodę /III miejsce/ odebrała 

Katarzyna Macherzyńska z Rudnik.

W kategorii ozdób choinkowych I miejsce za przepiękną, 
tradycyjnie ustrojoną choinkę zajęli uczniowie klas I-III PSP 
w Dalachowie, filia RUDNIKI.

Za całokształt prac pn. “Zestaw weselny” I nagrodę 
odebrała Irena Tobis z Rudnik. Wśród najlepszych 
wypieków świątecznych znalazła się babka wielkanocna 
Patrycji Hombek z Porąbek, pączki i “chrusty” 
przygotowane przez Cecylię Szczerbak z Żytniowa oraz 
ciasto weselne w/g tradycji śląskiej upieczone przez 
Małgorzatę Gawłowską z Odcinka. Wyróżnienie za kołacz

weselny otrzymali Michał i Monika Kałwak z PSP w 
Dalachowie.

Wyróżnienie za zestaw “Nakrycie stołu wigilijnego wg 
tradycji ukraińskiej” otrzymali Olcksander i Galina 
Kuzelyak z Ukrainy.

W konkursie udział brali zarówno renomowani twórcy 
ludowi jak i młodzież szkolna - w tej edycji najliczniej 
reprezentowana poprzez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Dalachowie. Za całokszałt prezentowanych prac PSP w 

Dalachowie otrzymało nagrodę książkową “Polskie tradycje 
świąteczne”. Wśród nagrodzonych w kategorii prac dziecięcych 
znaleźli się :

Ania Zaręba -1 miejsce za koszyczek wielkanocny
Szymon Gawłowski - II miejsce za koszyczek wielkanocny 
i w tej samej kategorii wyróżnienia :
Milena Kościelna i Martyna Jurczyk
Za kukłę “Marzanna” wyróżnienie otrzymali: Jakub i 

Krzysztof Wolni.
W kategorii ozdoby choinkowe 11 miejsce zajęła Kasia 

Wiatr.
Za tradycyjne kwiaty z bibuły równorzędnymi II miejscami 

uhonorowani zostali Sylwia Giec oraz Kamil Gońda.

Nagrody finansowe i książkowe ufundowane zostały ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Opolu, 
Banku Spółdzielczego w Praszce oraz GOKSiR w 
Rudnikach.

W uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia wystawy 
oprócz licznie zgromadzonych twórców wzięli udział 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Rudniki - Andrzej Pyziak, 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, Stanisław 
Belka -Dyrektor BOOS, Jarosław Gałęza - Dyrektor Muzeum 
Wsi Opolskiej, Elżbieta Oficjalska - etnograf MWO w Opolu, 
Lidia Koj-Kamińska - etnograf ROK w Częstochowie, 
Stefania Topola- Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
oddział w Opolu, Kryspin Nowak - Wicestarosta Powiatu 
Oleskiego oraz Irena Szczepańska -Dyrektor Muzeum w 
Praszce.

Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR 
w Rudnikach.

Wystawę oglądać można do końca września br.
Dodatkową atrakcją wystawy konkursowej jest 

WYSTAWA CERAMIKI SZLACHETNEJ produkowanej 
w P.P.H.U. “Cegiełka” w Faustiance oraz SERWETEK 
HAFTOWANYCH wykonanych przez Wandę Mistygacz 
z Praszki.



KULTURA

"NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO"
Taka jest nazwa konkursu promującego polską tradycyjną 

żywność.
Regionalne specjały otrzymują “Perłę”-nagrodę 

potwierdzającą ich wyjątkowość i osadzenie w tradycji. Celem 
przedsięwzięcia jest identyfikacja i promocja regionalnej 
żywności oraz wskazanie możliwości i inspirowanie działań 
na rzecz rozwoju jej produkcji i sprzedaży.

Z inicjatywy dyrektora GOKSiR w Rudnikach - p. Janiny 
Pawlaczyk, gmina Rudniki od kilku lat, jako jedyna z powiatu 
oleskiego, bierze udział w konkursie osiągając bardzo 
wymierne efekty.

Stół z naszymi regionalnymi specjałami. 
Prezentują E.Gładysz i I.Komorowska

Tegoroczny finał regionalny VI edycji konkursu “Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo” w województwie opolskim odbył się 
7 wrzeęnia w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Łosiowie. Na 44 produkty zakwalifikowane do udziału w 
konkursie - 9 stanowiły specjały z gminy Rudniki, a 
mianowicie:

- makowe bułeczki wigilijne - Cecylia Szczerbak z Zytniowa
- chleb rudnicki i rogaliki - Anna Korpowska - GS Rudniki

Nagrodzone żytniowskie bułeczki i rudnicki chleb

- kapusta kiszona z Bobrowy - Edward Gładysz
- nalewka z czarnej porzeczki oraz wino domowe z Utraty - 

Irena Komrowska z Rudnik
oraz nominowane do “Pereł”:
- szynka swojska i nalewka brzoskwiniowa - Marianna 

Wróbel z Dalachowa
- sok jeżynowy - Teresa Gońda z Dalachowa
Spośród wszystkich prezentowanych produktów komisja 

konkursowa, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w 
Warszawie, uhonorowała nagrodami trzy “nasze” specjały:

- wino domowe - Irena Komorowska - II miejsce
- bułeczki wigilijne - Cecylia Szczerbak - III miejsce
- chleb rudnicki - Anna Korpowska - Piekarnia 
Rudniki
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

dyplomy.
W Europie po okresie fascynacji produktami “szybkiej 

kuchni” obserwujemy powrót do lokalnego dziedzictwa

Wywiadu dla Radia Opole udzielają 
Anna Korpowska i Cecylia Szczerbak

kulinarnego. Przed produktami regionalnymi jest wielka 
przyszłość. Autentyczność, niepowtarzalny smak oraz 
kontrolowane pochodzenie to niezaprzeczalne ich walory, które 
mogą zadowolić coraz bardziej wymagających i szukających 
oryginalnych smaków klientów. Produkt tradycyjny może stać 
się dla producenta dodatkowym źródłem zarobkowania, a dla 
regionu metodą na promocję i podniesienie atrakcyjności 
regionu.

DRODZY CZYTELNICY!
Już od października zaczynamy jesienne czytanie bajek. 

Zapraszamy małych czytelników we wszystkie wtorki na 
godzinę 16. Spotykać się będziemy w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 14.Jesienne 
cykle czytania bajek organizujemy w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zapraszamy !!!

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
Magdalena Filipowicz
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Wspomnienie lata
To było wspaniałe lato - upalne i pełne niezapomnianych 

przeżyć. Wakacyjny wypoczynek na długo pozostanie w 
pamięci dzieci.

Podczas minionych wakacji Dom Kultury w Rudnikach przy 
współpracy miejscowego przedszkola po raz kolejny podjął 
inicjatywę zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci 
wiejskich. Akcją półkolonii objęliśmy 40 dzieci z terenu gminy 
Rudniki. Zajęcia prowadzone były przez 14 dni, w terminie od 
4 do 19 lipca, zgodnie z ustalonym wcześniej programem. A 
program obfitował w wycieczki.

Dzieci obcowały z przyrodą, poznawały uroki 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Zobaczyły jaskinie w 
rezerwatach „Szachownica” i „Węże” oraz „Źródełko

W Olsztynie było upalnie

Objawienia” w lesie dzietrznickim. Zabawa w podchody, którą 
zapoczątkowaliśmy w lesie zakończyła się prawdziwymi 
podchodami w poszukiwaniu autokaru. Przygoda 
niezapomniana. Nie mniej atrakcyjne były wyjazdy do 
Olsztyna, Złotego Potoku czy ogrodu zoologicznego w Opolu. 
Szczególną pozycję programu półkolonii stanowiła całodniowa 
wycieczka do Jednostki Wojskowej w Brzegu i moc atrakcji
na wojskowych poligonach.

Basen - ucieczka przed upałami

W upalne, letnie dni potrzeba też było trochę ochłody. Stąd 
dwukrotny wyjazd na basen do Praszki. Niezłą kąpiel urządzili 
kolonistom również rudniccy strażacy, po pokazie sprzętu i 
samochodów stanowiących wyposażenie jednostki OSP w 
Rudnikach.

Wielką atrakcją okazały się warsztaty garnacarskie 
zorganizowane w cegielni w Faustiance, podczas których 
powstały piękne wyroby z gliny.

Przejażdżki konne - rewelacja!

Bardzo serdecznie i gościnnie grupa kolonistów została 
przyjęta w stadninie koni w Polesiu u państwa Marii i Grzegorza 
Kanickich. W piękny, sobotni poranek czekały na nas osiodłane 
konie i przejażdżkom nie było końca. Za bezinteresowność i 
zaangażowanie całej rodziny składamy właścicielom stadniny 
serdeczne podziękowania.

Słowa uznania należą się również opiekunom i 
wolonariuszom, dzięki którym dzieci mogły radośnie i 
bezpiecznie wypoczywać.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Kuratorim 
Oświaty w Opolu oraz Stowarzyszenia „Teraz Wieś” z Łosiowa 
dzieci zapewnione miały śniadanie, napoje oraz jeden ciepły 
posiłek dziennie. Akcja współfinansowana była również ze 
środków budżetu gminy i Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Na zakończenie półkolonii obdarowane zostały upominkami.

Zapotrzebowanie na zajęcia wakacyjne na wsi jest bardzo 
duże. Dom Kultury nie jest w stanie zorganizować wypoczynku 
dla wszystkich chętnych z terenu gminy.

A to co robimy jest możliwe dzięki współpracy z 
Przedszkolem w Rudnikach, ponieważ do opieki nad dziećmi 
potrzebna jest wyspecjalizowana kadra posiadająca 
uprawnienia pedagogiczne. Istnieje możliwość przygotowania 
półkolonii w poszczególnych wsiach gminy. Konieczna jest 
do tego inicjatywa oddolna, opiekunowie ze szkół bądź 
przedszkoli oraz wolontariusze. A może Rady Sołeckie we 
współpracy ze szkołami i rodzicami spróbują za rok 
zorganizować w swoich wsiach letnie półkolonie? Dom 
Kultury w Rudnikach oferuje ze swej strony pomoc 
organizacyjną w przygotowaniu programu zajęć i pozyskaniu 
środków finansowych.

Zapraszamy do współpracy.



Sprzątanie świata
W akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2006”, którą po raz 

kolejny zorganizowano na terenie Gminy Rudniki w dniu 15 
września udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami.

Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem Świat sam nie da

sobie rady segregujemy więc odpady. Młodzi ludzie 
wyposażeni w rękawice i worki bardzo chętnie zabrali się do 
sprzątania. Segregacja odpadów nie stanowiła dla Nich

problemów, gdyż każdy wiedział co należy wrzucać do 
oznakowanych worków. Wypełnione śmieciami worki zostały 
następnie zebrane i przekazane firmie wywozowej celem 
dalszego przetworzenia. |

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom Szkół 
Podstawowych z Jaworzna, Żytniowa, Cieciułowa, Dalachowa 
i Gimnazjum Publicznego w Rudnikach za zaangażowanie w 
przeprowadzenie akcji.

To właśnie dzięki WAM został posprzątany kawałek świata, 
którego część stanowi NASZA GMINA

Dziękujemy B.N.

Strażacy na lekcji techniki

W dniu 25 września br. członkowie OSP w Rudnikach oraz 
strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie wzięli udział 
w lekcji techniki w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. 
Tematem lekcji były środki gaśnicze.

Przyczyny powstawania pożarów i użycie środków 
gaśniczych omówił starszy aspirant Stefan Włoka. Strażacy z 
OSP w Rudnikach zademonstrowali sposoby gaszenia różnych 
pożarów z użyciem właściwych środków gaśniczych.

Młodzież gimnazjum, w tym członkowie MDP, próbowali 

gaszenia pożaru gaśnicą proszkową. Po omówieniu zagadnień 
teoretycznych i pokazie praktycznym uczniowie oglądali 
wyposażenie samochodów pożarniczych, szczególnie 
zainteresował ich nowy samochód STAR-MAN będący na 
wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie.

Młodzież podziękowała za wykład i pokaz gromkimi, 
brawami. '



Śladami skamieniałej przeszłości
Od pierwszych dni czerwca w Gimnazjum Publicznym w 

Rudnikach trwa realizacja projektu „Śladami skamieniałej 
przeszłości”. W naszym środowisku jest spora grupa 
młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Często nie mieli 
oni okazji bycia w kinie, w teatrze. Ze względu na swoją 
trudną sytuację uczniowie ci mają poważne problemy z 
włączeniem się w życie szkoły, w działania rówieśników. 
Niezwykle rzadko aktywnie i twórczo spędzają czas. W 
szkole zawiązała się grupa inicjatywna, która postawiła sobie 
za cel umożliwienie tym uczniom zbudowanie pozytywnego 
obrazu siebie oraz przygotowanie do tego aby każdy stał 
się wartościowym człowiekiem, wolnym od nałogów, 
pełnym poczucia własnej wartości. Grupa inicjatywna to 
kilka osób, które na terenie szkoły już wiele razy wykazały 
się twórczą pracą, pomysłami, aktywnością. To awangarda 
działań i zmian na lepsze w rudnickim gimnazjum. 
Jednocześnie to bardzo dobrzy uczniowie, którzy dzięki 

ktemu bez uszczerbku dla własnej edukacji mogli poświęcić 
czas innym. Członkowie grupy inicjatywnej z pewnym 
niepokojem oczekiwali odzewu, reakcji zaproszonych do 
działań innych uczniów. Obawiali się, iż ich pomysły, ich

zainteresowania nie znajdą zrozumienia. Okazało się 
zupełnie inaczej i członkowie grupy inicjatywnej z dnia na 
dzień z większą radością i satysfakcją wykonywali i 
wykonują zaplanowane przedsięwzięcia. Sami dostrzegli i 
zrozumiali wagę i znaczenie swojego pomysłu i swojej pracy. 
Inni uczestnicy projektu, młodzież z rodzin ubogich, mieli 
i mają okazję brać aktywny udział w zdobywaniu i 
rozwijaniu swoich zainteresowań. Większość z nich nie 
miała do tej pory możliwości i okazji aby czymś się wykazać, 
aby przekonać się, że potrafią czegoś dokonać samodzielnie 
i w grupie. Istniały obawy, iż nie dokona się pełna integracja 
grupy inicjatywnej i innych uczestników projektu. Wszyscy, 
podczas ognisk i przy innych okazjach podkreślali, że czują 
się jedną grupą, w której każdy czuje się potrzebny i ma 
takie same szanse wykazania się. Zdecydowało o tym z 
pewnością tygodniowe zgrupowanie młodzieży, podczas 
którego wszyscy przebywali razem. W związku z tym, iż na 
terenie naszej gminy licznie występują amonity, uczniowie 

z grupy inicjatywnej postanowili właśnie wokół tego 
„bogactwa” naszej ziemi zbudować program działań w 
projekcie. W okresie przygotowawczym uczestnicy projektu 
pogłębiali swoją wiedzę na temat geologii - m. in. poprzez 
wyjazdy do muzeów ziemi w Łodzi i w Krakowie. 
Uczestniczyli w wykładzie na ten temat na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkakrotnie brali 
udział w warsztatach geologicznych m. in. w Załęczańskim 
Parku Krajobrazowym oraz w wyrobisku cegielni w 
Faustiance. Po okresie przygotowawczym, w pierwszych 
dniach wakacji w pomieszczeniach gimnazjum odbyło się 
tygodniowe zgrupowanie uczestników projektu. Czas ten 
obfitował w wiele atrakcji: dwudniowy wyjazd w Góry 
Świętokrzyskie (Bałtów - Park Jurajski, Krzemionki - 
kopalnia krzemienia pasiastego, muzea geologiczne, górska

wędrówka), wyjazd do Krakowa ( m. in. kino, park wodny, 
muzeum geologiczne), warsztaty plastyczne, warsztaty 
kulinarne i wiele innych atrakcji. Podczas wszystkich 
wymienionych działań gromadzone były liczne 
skamieniałości, założona została i na bieżąco jest 
prowadzona strona internetowa projektu http://tropiciele- 
przeszlości.go.pl/, gromadzona jest dokumentacja filmowa 
i zdjęciowa. Podsumowaniem działań będzie wystawa 
zgromadzonych skamieniałości, prac plastycznych oraz 
dokumentacji zdjęciowej, która wkrótce zostanie 
zorganizowana w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach.

Trudno przecenić korzyści jakie z działań w projekcie 
wynoszą uczniowie. Projekt wsparła finansowo Polsko- 
Amerykańska Fundacja Wolności Równać Szanse 2006 oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkotykowych. W realizacji działań w 
projekcie wydatnie pomagali nauczyciele Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach.

http://tropiciele-przeszlo%25c5%259bci.go.pl/


Sposób na nudę
Często mówi się teraz o wyrównywaniu szans młodzieży 

wiejskiej - dotyczy to również zdobywania wiedzy 
i umiejętności z języka angielskiego. Jak każdym chyba 
uczniom , naszym również brakuje styczności z językiem 
obcym poza murami szkoły, w sytuacjach „naturalnych”. 
Dlatego też przygotowaliśmy projekt, którego głównym celem 
jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego 
wykorzystania języka angielskiego. Wielu naszych uczniów 
uwielbia ciekawe filmy, dobrą książkę, utwory muzyczne 
anglojęzyczne. Dlaczego nie wykorzystać tego jako „sposób 
na czas wolny” a przy okazji do ćwiczenia umiejętności 
jęzkowych poznanych na zajęciach szkolnych. Podczas 
dyskusji nad dobrym filmem, książką będą mieli okazję do

„mówienia” po angielsku, śpiewając piesenki anglojęzyczne 
szlifować będą wymowę, a poznając kulturę Wielkiej Brytanii 
łatwiej będzie im się odnaleźć w wielu sytuacjach życia 
codziennego.

Od nowego roku szkolnego, uczniowie naszego gimnazjum 
mają sznsę uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, 
współzawodniczyć w konkursach językowych. 
Przygotowaliśmy również cykl spotkań dla dzieci w wieku 
6-8 lat. A wszystko to dzięki Projektowi SPOSÓB NA NUDĘ 
- ANGIELSKI INACZEJ NIŻ W SZKOLE ,który 
realizowany jest w ramach Programu Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH 
TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA.

| SPORT

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
w Kluczborku

Nasza drużyna młodzików została zaproszona przez klub 
MKS Kluczbork na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Młodzików który rozegrany został 20 lipca w Kluczborku. W 
turnieju wzięły udział dwie drużyny z Niemiec z klubu SV 
Rammelsberg z miasta Goslar i drużyny MKS Kluczbork - 
gospodarz turnieju, BTP Brzeg, Olimpia Truskolasy i nasza 
drużyna LZS Rudniki. Nasi chłopcy pojechali tam po naukę, 
gdyż dla nich wszystkich były to pierwsze występy w 
prawdziwych meczach na dużym boisku w składach 
jedenastoosobowych. Chłopcy zostali podzieleni na dwie 
drużyny i grali oni na zmianę jeden mecz jedna drużyna, drugi 
druga. Ogółem w meczach zagrało 27 chłopców. Mecze w 
turnieju rozgrywano na zasadzie każdy z każdym. Nasza 
drużyna osiągnęła następujące wyniki: MKS Kluczbork - LZS 
Rudniki 2:0, LZS Rudniki - BTP Brzeg 0:3, SV Rammelsberg 
I - LZS Rudniki 6:0, LZS Rudniki - Olimpia Truskolasy 0:3, 
SV Rammelsberg II - LZS Rudniki 0:0. Po turnieju wszyscy 
dostali posiłek oraz na zakończenie pamiątkowe maskotki. 
Opiekunem naszej drużyny był instruktor piłki nożnej 

z GOKSiR Rudniki pan Norbert Zając. 
Klasyfikacja końcowa:
1. SV Rammelsberg 13 pkt
2. MKS Kluczbork 12 pkt
3. BTP Brzeg 9 pkt
4. Olimpia Truskolasy 7 pkt
5. SV Rammelsberg II 1 pkt
6. LZS Rudniki 1 pkt

Choć większość meczy przegraliśmy, to z występu naszych 
chłopców jesteśmy zadowoleni, bo w każdym meczu starali 
się grać jak najlepiej umieli z wielką ambicją i poświęceniem. 
Niestety jeszcze nie jesteśmy wstanie nawiązać równej walki 
z drużynami których pierwsze zespoły grają w IV i okręgowej 
lidze, a tylko nasza drużyna seniorów występuje w najniższej 
klasie B. Brak ogrania naszych młodych zawodnik był 
widoczny na boisku. Nasza drużyna do tej pory nie 
występowała w regularnych rozgrywkach ligowych, ale zarząd 
klubu podjął decyzje o przystąpieniu tej drużyny do rozgrywek 
ligi młodzików z sezonie 2006/2007.

Mirosław Zając
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Runda jesienna
Rozpoczęły się rozgrywki sezonu 2006/2007, aż cztery 

drużyny wystawi do rozgrywek nasz klub LZS Rudniki. 
Reprezentować nas będzie drużyna seniorów, juniorów, 
trampkarzy i młodzików.

Drużyna seniorów jako pierwsza, bo już 13 sierpnia 
rozpoczęła zmagania w klasie B od meczu z LZS Uszyce. 
Nasi zawodnicy pomyślnie rozpoczęli nowy sezon od 
wygranej 2:1 w Uszycach. Kolejny mecz rozegrali w 
Borkach Małych gdzie pokonali miejscową drużynę 4:3. 
Niestety w następnych meczach szczęście się od nas 
odwróciło i przegraliśmy w Sternalicach 4:3, 
Zdziechowicach 2:1 i Kościeliskach 4:3. Do rozegrania 
pozostały nam jeszcze mecze: 15.10. godz.15.00 LKS 
Kowale - LZS Rudniki, 22.10. godz. 15.00 Ceramik 
Kozłowice - LZS Rudniki, 29.10. godz. 13.00 LZS Ligota - 
LZS Rudniki, 05.11. godz. 13.00 LZS Borki W. - LZS 

^^Rudniki. Ostatni mecz jaki mieliśmy zagrać z drużyną z
Zębowic nie odbędzie się z powodu tego, że Zębowice 
wycofały się z rozgrywek po rozegraniu 3 meczy.

Drużyna juniorów rozpoczęła rozgrywki od wyjazdowego 
meczu z drużyną LZS Uszyce. Nasi młodzi piłkarze odnieśli 
wysokie zwycięstwo nad drużyną gospodarzy 5:0, bramki 
dla nas strzelali Dawid Sarowski i Grzegorz Cichoń po 2 i 
Tomasz Rozik 1. Juniorzy będą jeszcze grali: 14.10.godz. 
15.00 LZS Przedmość -LZS Rudniki, 21.10.godz. 15.00 LKS 
Kowale - LZS Rudniki. W porównaniu z poprzednim sezonie 
ilość drużyn w rozgrywkach się zmniejszyła z powodu 
awansu LZS Bugaj do drugiej ligi juniorów.

Drużyna trampkarzy która broni tytułu Mistrza Powiatu 
rozegrała swój pierwszy mecz z Motorem Praszka. Mecz 
zakończył się remisem 1:1, a bramkę dla nas zdobył Bartek 
Wiśniewski. Trampkarze rozegrają jeszcze mecz 14.10. 
godz. 11.00 Piast Gorzów - LZS Rudniki. W porównaniu z 
poprzednim sezonem w lidze trampkarzy występują 2 
drużyny mniej, są to LZS Ligota, która wycofała się w 

^^trakcie poprzedniego sezonu i LZS Radawie które nie 
przystąpiło do rozgrywek w tej klasie.

Naszą najnowszą i najmłodszą drużyną jest drużyna 
młodzików stworzona w oparciu o prowadzone przez LZS 
Rudniki przy współpracy z GOKSiR Rudniki szkółki 
piłkarskie dla dzieci ze szkół podstawowych w 
miejscowościach Rudniki, Jaworzno, Żytniów, Dalachów, 
Cieciełów. Chłopcy będą występować w kluczborskiej lidze 
młodzików więcej o występach naszych młodych piłkarzy 
w artykule „Debiut młodych piłkarzy”.

Mirosław Zając
Runda jesienna
Rozpoczęły się rozgrywki sezonu 2006/2007, aż cztery 

drużyny wystawi do rozgrywek nasz klub LZS Rudniki. 
Reprezentować nas będzie drużyna seniorów, juniorów, 
trampkarzy i młodzików.

Drużyna seniorów jako pierwsza bo już 13 sieipnia 
rozpoczęła zmagania w klasie B od meczu z LZS Uszyce. 
Nasi zawodnicy pomyślnie rozpoczęli nowy sezon od 

wygranej 2:1 w Uszycach. Kolejny mecz rozegrali w 
Borkach Małych gdzie pokonali miejscową drużynę 4:3. 
Niestety w następnych meczach szczęście się od nas 
odwróciło i przegraliśmy w Sternalicach 4:3, 
Zdziechowicach 2:1 i Kościeliskach 4:3. Do rozegrania 
pozostały nam jeszcze mecze: 17.09. godz. 16.00 LZS 
Wichrów - LZS Rudniki, 24.09. godz. 16.00 LZS Przedmość 
- LZS Rudniki, 01.01. godz. 15.00 Stobrawa Wachowice - 
LZS Rudniki, 08.10. godz. 15.00 Pogoń Pludry - LZS 
Rudniki, 15.10. godz.15.00 LKS Kowale - LZS Rudniki,
22.10. godz. 15.00 Ceramik Kozłowice - LZS Rudniki,
29.10. godz. 13.00 LZS Ligota - LZS Rudniki, 05.11. godz. 
13.00 LZS Borki W. - LZS Rudniki. Ostatni mecz jaki 
mieliśmy zagrać z drużyną z Zębowic nie odbędzie się z 
powodu tego, że Zębowice wycofały się z rozgrywek po 
rozegraniu 3 meczy.

Drużyna juniorów rozpoczęła rozgrywki od wyjazdowego 
meczu z drużyną LZS Uszyce. Nasi młodzi piłkarze odnieśli 
wysokie zwycięstwo nad drużyną gospodarzy 5:0 , bramki 
dla nas strzelali Dawid Sarowski i Grzegorz Cichoń po 2 i 
Tomasz Rozik 1. Juniorzy będą jeszcze grali: 16.09. godz. 
16.00 Ceramik Kozłowice - LZS Rudniki, 23.09. godz. 16.00 
Piast Gorzów - LZS Rudniki, 30.09. godz. 16.00, Prosną 
Zdziechowice - LZS Rudniki, 07.10. godz. 15.00 Budowlani 
Strojec - LZS Rudniki, 14.10.godz. 15.00 LZS Przedmość - 
LZS Rudniki, 21.10.godz. 15.00 LK$S Kowale - LZS 
Rudniki. W porównaniu z poprzednim sezonie ilość drużyn 
w rozgrywkach się zmniejszyła z powodu awansu LZS Bugaj 
do drugiej ligi juniorów.

Drużyna trampkarzy która broni tytułu Mistrza Powiatu 
rozegrała swój pierwszy mecz z Motorem Fraszka. Mecz 
zakończył się remisem 1:1 , a bramkę dla nas zdobył Bartek 
Wiśniewski. Trampkarze rozegrają jeszcze mecze : 17.09. 
godz. 11.00 OKS Olesno - LZS Rudniki, 23.09.godz.11.00 
Piast Gorzów - LZS Rudniki, 30.09. godz. 11.00 Motor 
Praszka -LZS Rudniki, 07.10. godz. 11.00 OKS Olesno - 
LZS Rudniki, 14.10. godz. 11.00 Piast Gorzów - LZS 
Rudniki. W porównaniu z poprzednim sezonem w lidze 
trampkarzy występują 2 drużyny mniej, są to LZS Ligota, 
która wycofała się w trakcie poprzedniego sezonu i LZS 
Radawie które nie przystąpiło do rozgrywek w tej klasie.

Naszą najnowszą i najmłodszą drużyną jest drużyna 
młodzików stworzona w oparciu o prowadzone przez LZS 
Rudniki przy współpracy z GOKSiR Rudniki szkółki 
piłkarskie dla dzieci ze szkół podstawowych w 
miejscowościach Rudniki, Jaworzno, Żytniów, Dalachów, 
Cieciełów. Chłopcy będą występować w kluczborskiej lidze 
młodzików więcej o występach naszych młodych piłkarzy 
w artykule „Debiut młodych piłkarzy”.

Mirosław Zając
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Sprostowanie Krótka piłka
Dotyczy artykułu LZS Bugaj opublikowanego przez 

Kierownika Klubu Henryka Pakułę na łamach Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Rudniki nr 2/2006 z lipca 2006 roku.

W artykule tym napisano: „ 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”.

Pragnę wyjaśnić i przypomnieć, że w 1994 r jako pierwsi 
z Gminy w II lidze juniorów grali zawodnicy LZS Rudniki. W 
drużynie tej grali między innymi zawodnicy z Bugaja 
i Cieciułowa: Grzesik, Łuczak, Sosna, Włodarczyk. W tym 
czasie drużyna seniorów LZS Rudniki grała w klasie A.

Po raz drugi drużyna juniorów LZS Rudniki do II ligi 
awansowała w 1977 r., a seniorzy w tym czasie również grali 
w A klasie.

Faktem też jest, że drużyna LZS Bugaj za prezesury kol. 
Urbaniaka w 2000 r. uzyskała awans do II ligi juniorów mając 
w tym czasie drużynę seniorów w A klasie. Jednym 
z zawodników drużyny juniorów był wówczas obecny Prezes 
i zawodnik LZS Bugaj Daniel Pakuła.

Należy też przypomnieć, że w najwyższej klasie 
rozgrywkowej z terenu Gminy grał w latach 90-tych ubiegłego 
wieku zespół Belux Dalachów, który występował w klasie 
wojewódzkiej - odpowiednik dzisiejszej klasy okręgowej,

Nie ulega jednak wątpliwości, że obecny awans drużyn 
juniorów i seniorów LZS Bugaj jest dużym sukcesem 
zawodników i działaczy tego Klubu, chociaż nie 
„historycznym”.

W związku z powyższym składam serdeczne gratulacje 
i życzę udanych występów w nowym sezonie oraz dalszych 
awansów.

Ze sportowym pozdrowieniem Marian Zając

* Nasz zawodnik z drużyny młodzików Patryk Bartoszewski 
trenujący w szkółce piłkarskiej w Rudnikach pod kierunkiem 
pana Artura Chęcińskiego został powołany na obóz kadry 
OZPN Rocznik - 1994 (wojewódzka kadra młodzików).

* Wychowanka LZS-u Rudniki Kamila Okoń obecnie grająca 
w drużynie Mistrza Polski AZS Wrocław wystąpiła w 2 
kolejnych meczach w Reprezentacji Polski Kobiet U-19. 
Reprezentacja rozegrała dwa mecze sparingowe z Turcją 
w Zawieciu i Niegowej, Kamila gra na obronie i jest 
podstawową zawodniczką w reprezentacji.

* Nasza drużyna młodzików wzięła udział 
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim rozegranym 
w Kluczborku (więcej w oddzielnym artykule).

* LZS Rudniki zgłosił do rozgrywek kolejną drużynę. Nasi 
najmłodsi zawodnicy będą występować w kluczborskiej lidze 
młodzików (więcej w oddzielnym artykule).

* LZS Rudniki ma już własną oficjalną stronę internetową. 
Adres naszej strony to www.lzsrudniki.xx.pl. Autorami tej 
strony i administratorami są SIR Góra, Sarna i Cichy. 
Zapraszamy do wchodzenia na naszą stronę na której 
znajdziecie wiele ciekawych informacji o naszym klubie.

* Rozpoczął się nowy sezon rozgrywek 2006/2007 w którym 
LZS Rudniki wystawił do gry drużynę seniorów w klasie B i 3 
drużyny młodzieżowe: juniorów klasa A, trampkarzy (obrońca 
tytułu mistrza powiatu) i młodzików.

* Drużyna juniorów wzięła udział w turnieju 
zorganizowanym przez LZS Stemalice na boisku tego klubu. 
W pierwszym meczu graliśmy z drużyną Budowlanych Strojec 
niestety przegraliśmy 1:0. W drugim meczu zagraliśmy 
z drużyną gospodarzy zwyciężając ją 4:2 . W całym turnieju 
zajęliśmy III miejsce.

Mirosław Zając

Debiut młodych piłkarzy
LZS Rudniki prowadzi zajęcia w szkółkach piłkarskich dla 

dzieci ze szkół podstawowych we wszystkich miejscowościach 
naszej gminy, gdzie znajdują się szkoły. Ze względu na duże 
zainteresowanie dzieci tymi zajęciami, zarząd klubu postanowił 
utworzyć nową drużynę piłkarską przeznaczoną dla chłopców 
ze szkół podstawowych. Nasza nowa drużyna młodzików 
będzie brała udział w rozgrywkach ligi młodzików prowadzonej 
przez Kluczborski Podokręg Piłki Nożnej. Nasi młodzi piłkarze 
zmierzą się z drużynami z Byczyny, Kluczborka, Wołczyna, 
Praszki, Kujakowic i z dwoma drużynami z Olesna.

Pierwszy mecz nasi młodzicy rozegrali w dniu 11 września 
z drużyną „Hetmana” w Byczynie (wszystkie mecze jesienią 
LZS Rudniki rozgrywa na wyjeździe z powodu remontu boiska 
w Rudnikach). W naszej drużynie wystąpili: Hiper Bartosz, 
Pawelec Mateusz, Łyczko Grzegorz, Blach Kamil, Jura Jakub, 
Grzebiela Mateusz, Orator Piotr, Kubik Adam, Matyska 

Sylwester, Maryniak Szymon, Popczyk Wojciech, Wojtyra 
Przemysław, Nowak Błażej, Bejm Witold, Polak Mikołaj, Zuzel 
Amadeusz, Jama Maciej, Mularczyk Michał trenerem drużyny 
jest instruktor piłki nożnej z GOKSiR Rudniki pan Norbert 
Zając. W swoim pierwszym meczu nasi chłopcy wygrali 2 do 
1 , a bramki dla naszej drużyny strzelili Kubik Adam i Piotr 
Orator. Jak na pierwszy swój mecz w lidze chłopcy spisali się 
bardzo dobrze, nie zjadła ich trema, walczyli na całym boisku 
z poświęceniem i to dało nam zwycięstwo. Po meczu wszyscy 
wracali do domu w bardzo dobrych humorach. Następna mecze 
nasza drużyna rozegra: 16.10. LZS Kujakowice- LZS Rudniki,
23.10. OKS Olesno II - LZS Rudniki. Natomiast w pierwszej 
kolejce padły następujące wyniki Motor Praszka - MKS 
Kluczbork 1:7, OKS Olesno II -GKS Młodzik Wołczyn 2:8 , 
LZS Kujakowice - OKS Olesno 10:5.

Mirosław Zając

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

Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Małgorzata Lukas, 
Iwona Napieraj, foto: Andrzej Pyziak, Małgorzata Lukas, Iwona Napieraj.

Druk: Drukarnia-lntroligatomia "POLAK", ul. Palestrancka 5,-98-300 Wieluń, (0-43) 842 78 35, 0 609 473 663, e-mail: druki@onet.eu

http://www.lzsrudniki.xx.pl
mailto:druki@onet.eu

