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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Wszystkim Mieszkańcom i Czytelnikom 

życzenia zdrowia, spokoju i wiele radości.
Niech spełnią się wszystkie Wasze życzenia.
Życzymy Wesołych Świąt,
C Smacznego Święconego Jajka

oraz Mokrego Dyngusa.
Wójt Przewodniczący”

Andrzej Pyziak Edward Gładysz

„Partnerstwo bez granic"
Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił konkurs 

pod hasłem „Partnerstwo bez granic” dla organizatorów 
różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu 
promowanie naszego regionu za granicą. Kapituła konkursu 
uznała, że

V Międzynarodowe Zawody Drwali 
w Bobrowie są najlepszym pomysłem 

na współpracę z partnerami 
zagranicznymi,

a przez to doskonale promują region. Na zawody 
przyjeżdżają zawodnicy i goście z: Czech, Słowacji, 
Francji, Szwecji i Niemiec. Kolejna impreza też będzie z 
udziałem w/w drużyn, a może nawet przyłączy się do 
współpracy inny kraj.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 inicjatyw. 
W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele 
Samorządu Województwa, Senatu RP, Stowarzyszenia 
Polska-Wschód, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Na uroczystość wręczenia nagród pojechali strażacy OSP 
Bobrowa z przewodniczącym rady i wójtem.

Wszyscy cieszymy się sukcesami naszych strażaków. 
Gratulujemy! Tak trzymać!!!

---------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU 

ŚWIĄTECZNEGO 
Szczegóły w środku 
\_________________/
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Plan budżetu gminy Rudniki
na 2005 rok

Przewiduje się zrealizowanie budżetu gminy Rudniki w 2005 roku po stronie
dochodów - 15.521.000 zł wydatków - 17.319.000 zł
Przewidywany deficyt budżetowy w kwocie 1.798.000 zł zostanie pokryty kredytami oraz wygospodarowaną znaczącą 

nadwyżką środków z lat ubiegłych. Zakładany w budżecie deficyt w całości związany jest ze zwiększonymi wydatkami 
inwestycyjnymi.

Plan inwestycyjny (obejmujący 11 zadań) zamyka się kwotą wydatków 5.651.000 zł, co stanowi 32,6% całości 
wydatków budżetowych. Realizacja wielu zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania znaczących środków 
z zewnątrz.

Podstawowe źródła dochodów i rodzaje wydatków (w wymiarze procentowym) przedstawiają się następująco:

DOCHODY %
Subwencje - 43,5
Dotacje i dofinansowania - 32,3
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 6,9
Podatek od nieruchomości - 5,6
Podatek rolny - 2,2
Podatek od środków transportu - 0,7
Opłata za zezwolenia sprzedaży alkoholu - 0,7
Pozostałe podatki i opłaty lokalne - 0,8
Dochody własne z majątku gminy - 7,3

WYDATKI %
Rolnictwo 10,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2,6
Transport i łączność - 5,6
Gospodarka mieszkaniowa - 1
Działalność usługowa - 0,4
Administracja publiczna - 9,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 0,7
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 0.4 
Obsługa długu publicznego - 0,8
Różne rozliczenia - 0,9
Oświata i wychowanie - 49,1
Ochrona zdrowia - 0,6
Pomoc społeczna - 9,7
Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,1
Kultura fizyczna i sport - 0,3



OGŁOSZENIEDOCHODY

WYDATKI

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 14.04.2005 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 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

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 2005 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 
15.04.2005 r. o godz. 13.00 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.



VII TURNIEJ SPORTOWO-REKREACYJNY 
RADNYCH GMIN POWIATU OLESKIEGO
■ RUDNIKI 2005

Około 50 samorządowców zmierzyło się w zawodach 
sportowych podczas Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego radnych 
gmin powiatu oleskiego. Impreza ta - to okazja do lepszego 
poznania się, zintegrowania, a także porozmawiania o lokalnych 
sprawach.

Tegoroczna edycja Turnieju miała miejsce na hali sportowej 
w RUDNIKACH. Wzięły w nim udział reprezentacje gmin: 
Rudniki, Radłowa, Gorzowa Śląskiego, a także oleskiego 
Starostwa Powiatowego. Drużyny rywalizowały w 
następujących konkurencjach: piłka siatkowa, tenis stołowy i 
warcaby. Sprawdzały także swoje umiejętności w konkurencjach 
rekreacyjnych, a mianowicie: rzutach piłką lekarską, lotkami i 
piłką koszykową.

Rudniki, tradycyjnie już, najlepiej radziły sobie w 
warcabach i konkurencjach rekreacyjnych. W klasyfikacji 
ogólnej zajęły zaszczytne II miejsce, ustępując tylko 1 
punktem reprezentacji Starostwa Powiatowego. Gmina 
Gorzów Śląski zajęła III lokatę, Radłów IV. Zwycięzcy 
klasyfikacji ogólnej, a także triumfatorzy w konkurencjach 
indywidualnych otrzymali pamiątkowe puchary i medale.

To wspaniała impreza integracyjna, nie brakuje tutaj 
rywalizacji, ale wszystko odbywa się w doskonałej atmosferze

zabawy i rekreacji.
Wyniki turnieju radnych
Poniżej przestawiamy wyniki turnieju 
rekreacyjno - sportowego radnych gminy powiatu oleskiego
Tenis stołowy
Starostwo - Gorzów 2:1 Rudniki - Radłów 1:2
Starostwo - Radłów 2:0 Rudniki - Gorzów 0:2
Starostwo - Rudniki 2:0 Radłów - Gorzów 1:2
Piłka siatkowa
Starostwo- Gorzów 2:1
Starostwo - Radłów 2:0
Starostwo - Rudniki 2:1
Warcaby: 
ljRudniki - 5 pkt; 
3) Radłów- 2 pkt;

Rudniki - Radłów 2:0
Rudniki - Gorzów 1:2
Radłów - Gorzów 0:2

2)Starostwo - 3 pkt;
4) Gorzów Śl.-l pkt

Konkurencje rekreacyjne
(lotki do tarczy, strzały do bramki, rzut piłką lekarską, 
rzuty do kosza)
1) Gorzów Ś1 - 5 pkt; 1) Rudniki - 5 pkt;
3) Radłów - 2 pkt, 4) Starostwo -1 pkt

Klasyfikacja końcowa
Starostwo Powiatowe Olesno - 14 pkt
Rudniki -13 pkt
Gorzów ŚI -12 pkt
Radłów - 7 pkt

KOMUNIKAT !!! KOMUNIKAT !!!
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że od dnia 1 kwietnia 

2005 r. gminne składowisko odpadów komunalnych w Rudnikach czynne jest 
w każdy piątek i sobotę od godziny 11°“ do 19no._0płata w wysokości 15,00 zł + 
VAT za 1 m’ odpadów pobierana jest na miejscu przez pracownika wysypiska. 
Prosimy dostosować się do zmiany godzin otwarcia wysypiska.

Jednocześnie ponawiamy informację, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 póz. 
622 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 
z póź. zm) i postanowieniami zawartymi w regulaminie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudniki od dnia 01.05.2005r. 
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywany tylko 
przez przedsiębiorstwo wywozowe.

Urząd Gminy w Rudnikach oraz 
Komisariat Policji w Praszce informują, że 
został uruchomiony Punkt Przyjęć 
Obywateli przez dzielnicowego. Punkt 
ten funkcjonuje w budynku urzędu 
gminy w pokoju nr 8 w każdy czwartek 
w godz. 8.00-10.00.

Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy 
potrzebują pomocy lub porady 
dzielnicowego mogą w tym czasie zgłaszać 
się do punktu i przedstawiać swoje 
problemy, wnioski i skargi.

W związku z tym przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do zawarcia umowy w zakresie odbierania odpadów stałych, z działającym na

naszym terenie przedsiębiorstwem wywozowym.<1 ___________________



ZŁOTE RAMY PO RAZ TRZECI
Już po raz trzeci 5 marca br. rozdane zostały nagrody 

dla przedsiębiorców z naszej gminy - „Złota Rama 
2005”. Impreza odbyła się w Gminnym Domu Kultury 
w Rudnikach. Nagrody dla najlepszych wręczyli wójt 
Andrzej Pyziak oraz Przewodniczący Rady - Edward 
Gładysz. Zgodnie z przyjętymi zasadami nagroda 
przyznawana jest w dwóch kategoriach: donator i za 
promocję gminy.

Tytuł najlepszego donatora przypadł w tym roku 
Państwu Grażynie i Stefanowi Kurczakowskim, 
właścicielom młyna w Dalachowie. Państwo 
Kurczakowscy zostali nagrodzeni „Złotą Ramą” już po 
raz drugi, przy czym w zeszłym roku w kategorii 
„Promocja”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w rozwoju firmy.

W kategorii „Promocja” w tym roku nagrodę 
przyznano bobrowskim strażakom. Kapituła uznała, że 
strażacy z Bobrowej, organizatorzy Międzynarodowych 
Zawodów Drwali, doskonale promują naszą gminę i nie 
można o tym zapominać. Poza tym każda nagroda, a mają 
ich już sporo, dopinguje ich do dalszej pracy. „Złota 
Rama” jest okazją do podziękowania dla 
przedsiębiorców, którzy wspierają instytucje naszej 
gminy, a także promują ją w kraju i zagranicą. 
Projektantem i wykonawcą „Złotych Ram” jest firma 
Państwa Doroty i Grzegorza Ślcziak produkująca 
ramy do obrazów i luster.

Uroczystej gali towarzyszyła wizyta gości z 
partnerskiej gminy Soblahov ze Słowacji. W czasie 
uroczystości, w której uczestniczyli przedsiębiorcy, 
wszyscy radni oraz goście honorowi: Kierownik 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu - Mariola Szachowicz oraz 
wójt sąsiedniej gminy Radłów - Włodzimierz Kierat 
zostały zaprezentowane gmina Soblahov przez Starostę 
Miroslav Duraći oraz gmina Rudniki przez Wójta 
Andrzeja Pyziaka.

Zaproszenie delegacji słowackiej na tą uroczystość 
było jednym z ogniw rozwijającej się, ale aktywnej 
współpracy z Soblahov oraz okazją do omówienia planów 

na bieżący rok w zakresie współpracy naszych gmin. 
Zaprosiliśmy już naszych partnerów na kolejne wizyty 
tj. Międzynarodowe Zawody Drwali do Bobrowej w 
czerwcu i dożynki gminne w sierpniu, które odbędą się 
również w Bobrowej w tym roku. Będziemy również 
prowadzić w miarę możliwości wymianę dzieci 
szkolnych. Współpraca między szkołami będzie dla 
naszych dzieci doskonałą okazją do poznawania nowych 
miejsc, nawiązywania znajomości oraz poszerzania 
horyzontów wiedzy.

W czasie uroczystości zaprezentowana została również 
internetowa baza firm powiatu oleskiego, na której mogą 
promować się firmy z naszej gminy. Zachęcamy naszych 
przedsiębiorców do umieszczanie informacji na tej 
witrynie jest to bowiem doskonała forma promocji i 
szukania partnerów (www.firmy.powiatoleski.pl).

Spotkanie było okazją do wspólnego śpiewania jako 
że muzyka nie zna granic. Zespół „Rudniczanki” 
specjalnie na tą uroczystość przygotował piosenki w 
języku słowackim „Niedaleko od Trencina”, 
„Trencianska dolina”, a goście słowaccy śpiewali po 
polsku ze śpiewników pieśni biesiadnych.

Było też przekazanie symbolicznych upominków. 
Starosta Miroslav Duraći przekazał obraz ukazujący 
piękne widoki okolic Soblahov, a wójt Andrzej Pyziak 
gabinetową, historyczną mapę Polski.

Pan Stanisław Dygudaj szef firmy Cegiełka

przygotował pamiątkowy medal z herbami partnerskich 
gmin Soblahov i Rudnik i data - 05.03.2005 r. Ponieważ 
spotkanie odbywało się przed Dniem Kobiet, stąd 
wszystkie Panie otrzymały od Pana Dygudaja piękne 
ceramiczne czerwone serduszka z różą.

Goście byli oczarowani serdecznością, wspaniałą 
atmosferą i całym przyjęciem.

Wszystko to było możliwe dzięki naszym lokalnym 
przedsiębiorcom tj. Marianowi Stasiakowi - Firma 
DASTA w Janinowie, Ewie i Franciszkowi Wączkom - 
Firma FEKS w Mirowszczyźnie oraz Bogdanowi 
Hombkowi Sklep Spożywczo-Przemysłowy SEZAM w 
Rudnikach.

http://www.firmy.powiatoleski.pl


„ Człowiek znaczy tyle, 
ile dobrego potrafi uczynić 
drugiemu człowiekowi”

Rady Narodowej, cenionym ławnikiem w Sądzie Rejonowym w 
Oleśnie

Za całokształt pracy społecznej został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami państwowymi: Brązowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, 
Medalem Zasłużony Pracownik Państwowy.

26.01.200 lr. pożegnaliśmy na 
zawsze naszego Przyjaciela, 
Kolegę, Druha Strażaka - 
HENRYKA PILARKA.

Odszedł od nas na zawsze; 
niespodziewanie, przeżywszy 
zaledwie 64 lata. Koleżeński, 
pogodny, służący dobrą radą i 
fachową pomocą, odpo
wiedzialny, cieszący się wielkim 
zaufaniem społecznym, 
wspaniały człowiek.

W swojej zawodowej karierze 
od samego początku związał się
z gminą Rudniki, administracją i pracą w niej na różnych
stanowiskach.

Ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym 
w Rudnikach - 26.01.2005r.

Pełnił funkcję sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Cieciułowie, od 1967r. - funkcję przewodniczącego Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Rudnikach. W latach 1973-1980 zajmował 
się sprawami obrony cywilnej i był kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rudnikach.

W roku 1980 został prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych 
skąd odszedł na emeryturę.

Pełnił też inne ważne funkcje społeczne, był radnym Gminnej

Wszystkim krewnym, przyjaciołom, 
znajomym, delegacjom zakładów pracy 
oraz druhom strażakom, którzy tak licznie 

uczestniczyli w ostatniej drodze mojego męża

Henryka Pilarka 
serdeczne podziękowania składa 

żona z rodziną

Poza rodziną i pracą jego pasją 
była działalność strażacka

W szeregi OSP wstąpił w roku 1973, od samego początku był 
aktywnym działaczem tej organizacji oddanym jej bez reszty do 
ostatnich dni swojego życia. W 1977 został powołany na 
stanowisko komendanta Gminnego OSP w Rudnikach i funkcję 
tą pełnił przez 26 lat - aż do kwietnia 2003r.Kiedy pojawiły się 
problemy zdrowotne poprosił aby obowiązki te powierzyć komuś 
młodszemu. Niemniej jednak w dalszym ciągu czynnie 
uczestniczył w pracach Zarządu Gminnego i Powiatowego OSP 
służąc wielkim doświadczeniem i wiedzą.

W swej pracy zawsze wyróżniał się sumiennością, 
zdyscyplinowaniem i wielkim zaangażowaniem w wypełnianiu 
obowiązków.

Dzięki jego dbałości i poświęceniu nasze jednostki uzyskiwały 
bardzo wysokie oceny w zawodach na różnych szczeblach. Został 
odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa, w 1996r. otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP 
, a w 2004r. najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać strażak 
ochotnik - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Śmierć naszego Przyjaciela Henryka jest wielką stratą dla 
wszystkich, którzy Go znali i kochali. Ale cieszymy się, że 
mieliśmy Go wśród nas, że mogliśmy korzystać z Jego wiedzy i 
dobroci. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak

KOMUNIKATY
* W jednostkach OSP zakończyła się kampania 

sprawozdawcza za 2004 rok. Zebrania odbyły się we wszystkich 
jednostkach działających na terenie naszej gminy. W niedługim 
czasie dokonamy podsumowania poruszonych w czasie zebrań 
problemów.

* W wyniku włamania do strażnicy w Rudnikach jednostka 
OSP straciła sprzęt stanowiący wyposażenie samochodu 
ratownictwa technicznego m.in. 2 piły do cięcia drewna oraz 
agregat prądotwórczy.

Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu w Oleśnie 
za przekazanie w formie darowizny piły spalinowej do cięcia 
drewna firmy Husqvama jak również Przedsiębiorstwu Robót 
Drogowych i Mostowych w Bełchatowie za bezpłatne 
przekazanie agregatu prądotwórczego. Urządzenia te będą 
służyły do ratowania życia ludzkiego w działaniach z zakresu 
ratownictwa drogowego.

Dla lepszego zabezpieczenia sprzętu zainstalowano w 
strażnicy system alarmowy.

* Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbędą się w 
Jaworznie 16 lipca 2005r.

* Przypominamy o zakazie wypalania traw. Nieprzestrzeganie 
zakazu pociąga za sobą sankcje karne. Może również skutkować 
cofnięciem unijnych dopłat dla rolników.



Z obrad Rady 
Gminy Rudniki

W dniu 2 marca 2005 roku /środa/ o godz. 1000 w sali narad 
Urzędu Gminy w Rudnikach odbyła się XIX sesja Rady Gminy 
Rudniki. Udział w sesji wzięli wszyscy radni /15/.

Podjęto następujące uchwały:
a/ w sprawie uchwalenia na rok 2005 Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za specjalizację 
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania;

b/ w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady

Poniżej przedstawiamy listę Radnych, którzy 
przekazali część diet na pomoc ofiarom tsunami:
1. Andrzej Pyziak - 50 zł
2. Marchewka Jarosław - 50 zł
3. Baros Zdzisława - 20 zł
4. Meryk Iwona - 20 zł
5. Wróbel Marianna - 20 zł
6. Kolczarek Marian - 20 zł
7. Wączek Teresa - 20 zł
8. Leszczyna Sławomir - 20 zł
9. Zuzel Ryszard - 20 zł
10. Gładysz Edward - 50 zł
11. Badera Tadeusz - 30 zł
12. Sas Adam - 50 zł
13. Kluska Jan - 20 zł
14. Kościelny Wiesław - 24 zł
Razem 414,00 złotych 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rudniki;

cl w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Rudniki;

d/ w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości 
Rudniki;

e/ w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości 
Jaworzno;

f/ w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości 
Bobrowa;

g/ w sprawie zmian w Planie Inwestycji Wieloletnich na lata 
2004 - 2007;

h/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
i/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
j/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
k/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
1/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok;

ł/ powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rudnikach - na zastępcę kierownika powołano Panią Iwonę 
Napieraj.

Ofiarom Tsunami
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Z działalności OSP
Wzorem lat ubiegłych w dniu 8 marca odbyły się eliminacje 

gminne XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom. Turniej ma 
na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach 
wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych
II grupa- uczniowie gimnazjum Najlepsze wyniki uzyskali 

następujący uczniowie: W grupie I - Kabata Anita /Szkoła 
Podstawowa w Jaworznie/, Jekiel Adrian /Szkoła Podstawowa

w Jaworznie/, Soja Monika /Szkoła 
Podstawowa w Dalachowie/

W grupie II - Pawlaczyk Katarzyna, 
Śleziak Martyna, Jekiel Michał / 
uczniowie Gimnazjum Publicznego w

Rudnikach/. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Wójta 
Gminy Rudniki. Najlepsi otrzymali cenne nagrody książkowe. 
Dodatkowe nagrody dla zwycięzców w obu kategoriach oraz 
dla najmłodszego uczestnika konkursu ufundowała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach.

Dziękujemy Firmie Handlowo-Produkcyjnej „KRIS” z 
Praszki dzięki której nagrody były jeszcze cenniejsze.

Gratulujemy uczestnikom konkursu obszernej wiedzy a ich 
opiekunom tj. Pani Beacie Patyk, Pani Jolancie Wiatr, Pani 
Jolancie Kubackiej oraz Panom Bogdanowi Szyszce i 
Henrykowi Popczykowi dziękujemy za wspaniałe 
przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w turnieju.

Zarządu Gminnego Związku OSP 
Maria Dorczynska



INWESTYCJE
W GMINIE

W styczniu br. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do 
eksploatacji kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w 
miejscowościach Julianpol, Jaworzno Bankowe, Jaworzno Wieś, 
Mirowszczyzna.

Inwestycja obejmująca wykonanie 2.826 mb kolektora 
sanitarnego tłocznego i 132 przyłącza z przydomowymi 
przepompowniami ścieków była realizowana od czerwca 2004 r. 
przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „WPBK” 
w Opolu. Ścieki pochodzące z tych miejscowości wprowadzane 
są do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Krzepice na podstawie 
zawartego w 2003 r. porozumienia między Gminą Rudniki i Gminą 
Krzepice.

Koszt całej inwestycji, łącznie z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej i nadzorem inwestycyjnym wyniósł 1.777.500 zł, z 
tej kwoty 999.600 zł zostanie zrefundowane ze środków programu 
SAPARD. Inwestycja była realizowana przy udziale środków 
mieszkańców w wysokości 1.800 zł od przyłącza. Wszystkim, 
którzy włączyli się w realizację inwestycji i dokonali pełnych wpłat 
dziękujemy i jednocześnie przypominany tym wszystkim, którzy 
jeszcze nie w pełni dokonali wpłat, aby wywiązali się z umowy.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 
inwestycji, przede wszystkim sołtysom wsi Jaworzno i Julianpol 
oraz radnym.

W styczniu br. została uruchomiona stacja uzdatniania wody w 
istniejącym obiekcie stacji wodociągowej na terenie ujęcia wody 
w Jaworku. Ta inwestycja w znaczny sposób polepszy jakość 
wody. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował również budowę 
wodociągu do Brzezin Cieciułowskich - 3.745 mb sieci 
wodociągowej z 18 przyłączami do budynków.

Głównym wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierii Ochrony 
Środowiska „AKWEDUKT” w Kielcach.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 770.000 zł, z tej kwoty 
485.600 zł zostanie zrefundowane ze środków programu 
SAPARD.

Budowa wodociągu była współfinansowana przez mieszkańców 
Brzezin Cieciułowskich w wysokości 1.300 zł od przyłącza.

Dziękujemy mieszkańcom Brzezin, którzy w 100% dokonali 
wpłat na wykonanie przyłączy.

Po długich staraniach udało nam się wreszcie w II półroczu 
ubiegłego roku zrealizować nowy chodnik w Rudnikach-ul. 
Częstochowska od kościoła do ul. Okólnej. Ponieważ jest przy 
drodze kraj owej-wszystko zależało od właściciela i zarządcy drogi 
tj. Dyrekcji Okręgowej Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Opolu.

Odpowiedzią na nasze wystąpienia były kilkakrotne wizyty 
przedstawicieli DODP w gminie, później zniecierpliwieni 
bezczynnością drogowców właściciele sklepów przy ul. 
Częstochowskiej sami próbowali interweniować w tej sprawie w 
Opolu.

Jedyną szansę na wprowadzenie inwestycji do planów Dyrekcji 
Dróg była partycypacja Gminy w kosztach przedsięwzięcia. 
Problem został przedstawiony na sesji rady gminy i uzyskał 
akceptację na warunkach podobnych jak budowa dróg i chodników 
w innych miejscowościach naszej gminy czyli uczestniczenie w 
kosztach budowy przez właścicieli bądź użytkowników posesji 
znajdujących się w granicach inwestycji.

Z inicjatywy radnych powstał społeczny komitet, który 
zorganizował spotkanie i zebrał deklarację wpłaty na w/w cel. W 
wielu przypadkach na podpisanych deklaracjach się skończyło 
gdyż do tej pory osoby te nie wpłaciły żadnej kwoty na budowę 
chodnika. Byli tez tacy którzy deklarowali więcej, ostatecznie 
wnieśli mniejsze wpłaty. Zakres zadania obejmował wykonanie 
przebudowy chodnika w ciągu drogi krajowej tj.

- roboty przygotowawcze-rozbiórki starego chodnika
- roboty ziemne-wykonanie wykopów i nasypów przy robotach 

kanalizacyjnych
- odwodnienie drogi-regulacja pionowa włazów kanałowych i 

studzienek telefonicznych, wykonanie studni ściekowych
- roboty związane z wykonaniem przebudowy-wykonanie 

koryta pod chodnik i wjazdy, warstwy odsączającej i podbudowy 
z kruszywa

- ustawienie krawężników, obrzeży, kratek
- roboty nawierzchniowe-nawierzchnia z kostki brukowej, 

nawierzchnia z asfaltobetonu na jezdni
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie trawników dywanowych
Łącznie położono 1433 mt kostki brukowej w tym 
prawie 300 mt na wjazdach bramowych.
Ostatecznie koszt inwestycji zamknął kwotę 303.443 zł.
- udział gminy 99.000 zł, środki mieszkańców 3.300 zł, środki 

DODPiA 204.443 zł
Wpłaty mieszkańców - użytkowników: Bogdan Hombek 1.000 

zł, BS 1.000 zł, Irena Łucka 400 zł, Joanna Nowakowska 4 0 0 
zł, Roman Krzak 500zł, którzy pomogli w zrealizowaniu tak 
potrzebnej inwestycji bardzo dziękujemy.



DBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
W związku z nadejściem wiosny 

apelujemy do wszystkich mieszkańców, 
rad sołeckich, rad parafialnych, szkół, 
zakładów pracy, placówek handlowych i 
organizacji społecznych o uprzątnięcie 
swoich posesji i miejsc do nich 
przylegających, placów szkolnych, 
placów zabaw i innych terenów 
publicznych.

Stopniał śnieg i teraz bardziej niż inną porą można 
obserwować różnego rodzaju nieczystości zalegające w 
miejscach publicznych ogólnodostępnych, co oszpeca 
ogólny wygląd naszej gminy.

Tym wszystkim, którzy wykonali już prace porządkowe i 
na bieżąco dbają o czystość i porządek serdecznie 
dziękujemy. Wszystkich pozostałych serdecznie zapraszamy 
do czynnego włączenia się w wiosenną akcję porządkową. 
Wystarczy niewiele wysiłku, aby nasze najbliższe otoczenie

było czyste.

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
* eksploatacja oczyszczalni: (wywóz zawartości osadnika 

gnilnego, wymiana wsadu filtracyjnego, zadawanie preparatów)

Dbajmy o nie na co dzień, a nie 
tylko z okazji akcji Sprzątania 
Świata.

Liczymy na zrozumienie i 
czynny udział w akcji 
porządkowej.

WÓJT GMINY RUDNIKI 
Andrzej Pyziak

Informujemy, iż od kwietnia następuje zmiana w 
harmonogramie wywozu odpadów segregowanych przez 
firmę Eco-Recycling. W pierwszym dniu odbierany będzie 
plastik i papier (a nie jak do tej pory szkło białe i kolorowe) a 
w drugim dniu szkło białe i kolorowe.

Zawiadamiamy również, iż w dniu 11.04. br. 
przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. W tym celu prosimy o wystawienie 

odpadów przed posesję wcześnie rano. 
Jednocześnie przypominamy, iż 
odpadami wielkogabarytowymi są:

- stare meble (szafy, tapczany, fotele, 
stoły, krzesła, biurka, materace, itp.),

- sprzęt AGD (pralki, lodówki, 
kuchenki gazowe i elektryczne),

- sprzęt kuchenny {miksery, 
mikrofalówki, tostery),

- telewizory, radia, magnetowidy, 
wieże, komputery, monitory, drukarki)

- maszyny do szycia, wózki dziecięce, rowery,
- armatura łazienkowa/kuchenna: zlewy, wanny, brodziki, 

umywalki

W związku z notorycznym podrzucaniem worków ze 
śmieciami na przystanku autobusowym w miejscowości 
Faustianka, i coraz większą skalą tego procederu 
zdecydowano iż miejsce to, będzie poddane systematycznej 
kontroli, która ma doprowadzić do zidentyfikowania 
sprawcy.

Uprzejmie informujemy mieszkańców, iż od kwietnia 
rozpoczną się kontrole gospodarstw domowych w zakresie 
gospodarki ściekowej i odpadowej

Kontroli podlegać będą:
- sposób postępowania z odpadami komunalnymi w 

gospodarstwie domowym,
* udokumentowanie korzystania z usług przedsiębiorcy 

posiadającego stosowne zezwolenie w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych,

- sposób odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych 
(podłączenie do kanalizacji, 
posiadanie zbiorników 
bezodpływowych)

* udokumentowanie 
korzystania z usług 
przedsiębiorcy 
posiadającego stosowne 
zezwolenie w zakresie 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport 
- umowa, dowody płacenia 
za usługi,

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż zgodnie z art.5 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
Nr 132, poz. 622, z póź. zm) właściciele mają obowiązek 
zapewnienia czystości i porządku przez:

1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 
gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe 
jedynie wtedy, gdy nieruchomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych.

3. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 
obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 
gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach 
bezodpływowych.

4. oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i 
innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości.

Analogiczne obowiązki mają:
1. kierownicy budów (art.5 ust.2),
2. jednostki użytkujące tereny komunikacji publicznej (art.5 

ust.3 ),
3. zarządcy dróg i gminy (art.5 ust.4)



Właściciele nieruchomości są obowiązani do 
udokumentowania sposobu odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych z posesji, oraz metod postępowania 
z odpadami komunalnymi.

Dowody te należy okazać na żądanie wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w którego imieniu występują 
funkcjonariusze upoważnieni do przeprowadzania kontroli.

Jeżeli właściciel nie udokumentuje korzystania z usług 
podmiotów upoważnionych do usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, wówczas obowiązek ten przejmuje 
gmina, pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty 
według stawek ustalonych przez rade gminy (art.6 ust.4).

W zakresie realizacji obowiązków właścicielskich 
wyrażonych w art.5 ust. 1-4, wójt sprawuje nadzór. Wójt, w 
tym zakresie może korzystać z instytucji egzekucji 
administracyjnej, takich jak:

1. grzywna w celu 
przymuszenia, która 
może być nałożona 
kilkakrotnie w kwocie do 
5 tys.zł

2. wykonanie zastępcze, 
w ramach którego wójt 
zleca podmiotowi 
posiadającemu 
zezwolenie wykonanie 
obowiązków

właścicielskich i obciąża właściciela kosztami.
Jednocześnie ponawiamy informację, iż zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 póz. 622 z póź. zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 
póź. zm) i postanowieniami zawartymi w regulaminie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Rudniki od dnia 01.05.2005r, wywóz i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być 
dokonywany tylko przez przedsiębiorstwo wywozowe.

W związku z tym przypominamy, że właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy w zakresie 
odbierania odpadów stałych, z działającym na naszym terenie 
przedsiębiorstwem wywozowym.

KOMUNIKAT
Zawiadamiamy mieszkańców, iż na podstawie zasad 

regulaminu utrzymania czystości i porządku, w dniach 
od 15 do 30 kwietnia br.

wprowadza się
obowiązek przeprowadzenia we wszystkich 

nieruchomościach na terenie Gminy Rudniki 
powszechnej i obowiązkowej akcji deratyzacji.

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

I - sza od 15 - 30 kwietnia 2005 roku
II - ga od 15 - 30 października 2005 roku

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.

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 

wyłożona trutka zapewnić mu natychmiastowa pomoc 
lekarska.

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.

Badanie gleby
Informujemy wszystkich rolników, że Okręgowa Stacja 

Chemiczno - Rolnicza w Gliwicach wykonuje badania gleby 
na zawartość makroskładników: fosforu, potasu , magnezu 
oraz zakwaszenia gleby (odczyn pH ). Wyniki badań 
zakwaszenia i zasobności gleb w składniki pokarmowe 
posłużą do ustalenia zaleceń nawozowych pod uprawiane 
rośliny, a przez to do utrzymania gleb w dobrej kulturze i 
stosowania zrównoważonego nawożenia zgodnie z 
Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, co jest związane z 
dopłatami bezpośrednimi do użytków rolnych w 
gospodarstwie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników 
organizujemy wiosenną akcję badania gleb na terenie gminy 
Rudniki. Koszt badania 1 próby wynosi ogółem 6,50 zł z 
tego rolnik płaci tylko 3,00 zł, a Gmina 3,50 zł. Próby 
glebowe wraz z wypełnionym formularzem należy przekazać 
do sołtysa lub Urzędu Gminy w Rudnikach ( pokój nr 6 ) 
wraz z opłatą 3.00 zł za 1 próbę do dnia 12 kwietnia 2005 
roku. Więcej informacji, instrukcje pobierania prób i 
formularze można otrzymać u swojego sołtysa lub w 
Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 6 na parterze.

Dofinansowaniem planujemy objąć ok. 1000 prób. 
Decydować będzie kolejność przyjmowania.

Rolniku ! Nie czekaj ! Skorzystaj !
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o
Szanowny Pan 

Andrzej Pyziak Wójt 
Gminy Rudniki

Zarząd Okręgu Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Opolu dokonał

oceny całokształtu swej działalności n roku 2004. W ocenie 
tej dużo miejsca przeznaczono pomocy udzielanej naszym 
terenowym ogniwom przez Władze administracyjne, 
rządowe i samorządowe, oraz jednostki wojskowe.

Pomoc ta wynika z Ustawy o kombatantach z 24 stycznia 
1991 roku, w której stwierdza się, że „ Kombatantom należy
się głęboki szacunek wszystkich rodaków, oraz szczególna 
troska i opieka ze strony instytucji państwowych,
samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.

Kierowany przez Pana Urząd w pełni realizuje te 
szlachetne ustalenia w odniesieniu do Kombatantów. Nasi 
członkowie wysoko cenią okazywaną im życzliwość, 
zrozumienie potrzeb, opiekę i pomoc we wszystkich 
dziedzinach działalności statutowej.

Ten serdeczny stosunek do weteranów wszystkich frontów 
walki w pełni doceniany jest przez naszą organizację.

Szczególnie uwidoczniło się to w obchodach zakończenia 
II wojny światowej, 60. rocznicę bitwy pod Monte Cassino 
i powstania warszawskiego, oraz dnia ,, Weterana Walk o 
Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

W licznych uroczystościach organizowanych z tej okazji 
wykazał Pan duży szacunek i uznanie tym, którzy nie 
szczędzili krwi w walce o wolność i niepodległość Polski.

Za to wszystko co Pan osobiście i kierowany przez Pana 
Urząd uczynił dla naszej kombatanckiej rodziny, proszę 
przyjąć wyrazy uznania i podziękowania.

Tutejszy Zarząd wierzy, iż w Nowym 2005 roku, w roku 
60. rocznicy zakończenia II wojny światowej, ten serdeczny 
stosunek do kombatantów nie zmieni się, za co wyrażam 
słowa podziękowania.

Jednocześnie życzę Panu dalszych sukcesów we 
wszystkich dziedzinach działania dla dobra społeczności 
administrowanego terenu, pełnej satysfakcji z pracy na tak 
ważnym i odpowiedzialnym’ stanowisku, zachowania na 
długie lata dobrego zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami głębokiego szacunku i kombatanckim 
pozdrowieniem.

Za Zarząd
Opole, luty 2005r. Prezes

płk mgr Stefan Szelka

Miesiąc kwiecień jest Miesiącem Pamięci 
Narodowej. Prosimy nauczycieli i uczniów 

o zadbanie i uporządkowanie miejsc 
upamiętniających naszą historię.

Miejmy szacunek dla tych, 
którzy zasłużyli się dla narodu.

Pomoc materialna 
dla uczniów

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady udzielania 
pomocy materialnej dla uczniów. Stało się to za sprawą 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjętej 16 grudnia 
2004 roku. Pomoc materialna ma charakter pomocy socjalnej 
i jest adresowana do uczniów szkół publicznych dla dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich i kolegiów języków obcych do czasu 
ukończenia kształcenia ale nie dłużej niż do ukończenia 24 
roku życia. Pomoc przysługuje także wychowankom 
ośrodków dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.

Wsparcie socjalne wypłacane będzie przez gminy w formie 
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w wieku od 7 
do 18 lat (do ukończenia kształcenia - do 24 lat), który 
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód netto 
na członka rodziny wynosi miesięcznie do 316 zł. 
Stypendium przyznawane będzie na podstawie decyzji 
administracyjnej na rok szkolny. Wysokość stypendium 
uzależniona będzie od dochodu i wynosić będzie od 44,80 
zł do 112 zł na miesiąc. Preferowaną formą pomocy będzie 
pomoc rzeczowa a tylko w uzasadnionych przypadkach 
pomoc finansowa.

Zasiłek szkolny może otrzymać znajdujący się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego 
(pożaru, powodzi, innych) i może być przyznany w
formie świadczenia pieniężnego do kwoty 280 zł 
jednorazowo.

Rada Gminy Rudniki uchwaliła w dniu 3 marca 2005 roku 
regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. 
Regulamin ten wejdzie w życie z chwilą opublikowania go 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uchwała rady wyznaczyła do realizacji stypendiów i 
zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzieży z gminy Rudniki
- Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, 
mieszczące się w budynku gimnazjum przy ul. Wieluńskiej
15. Decyzje w tych sprawach wydawał będzie dyrektor biura
- Stanisław Belka. W siedzibie Biura można pobrać wnioski 
o stypendia szkolne i uzyskać szczegółowe informacje o 
sposobie jego wypełniania i dokumentowania.

Informuję, że można ubiegać się jeszcze o stypendium 
szkolne na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku. 
Co prawda termin składania wniosków upłynął 31 stycznia, 
ale w uzasadnionych przypadkach można złożyć je po tym 
terminie (przewiduję przyjmowanie wniosków do 31 marca 
br.).

Wydawanie decyzji i realizacja pomocy będzie możliwa 
po przekazaniu gminie dotacji z Ministerstwa finansów, co 
ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia br.

Stanisław Belka
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Wiadomości z Gimnazjum
SUKCES SZKOLNYCH LITERATÓW

O tym, że „Miłość niejedno ma imię” przekonaliśmy się 14 
lutego, czyli w dzień zakochanych. Uczniowie, a niektórzy dorośli 
zapewne też, obsypani zostali prezentami, pocztówkami, 
różnościami.

Jak najpiękniej wyrazić uczucia najlepiej wiedzą laureatki 
Międzywojewódzkiego Walentynkowego Konkursu 
Literackiego pt. „Powiedz mi, jak mnie kochasz...”.

ANNA BIENIAS - KL IIE
PAULINA NIEDRYGOŚ - KL IA
MAŁGORZATA POLAK - KL IA

Laureatki Międzywojewódzkiego 
Konkursu Literackiego

Dziewczęta są autorkami listów miłosnych oraz wierszy o tej 
samej tematyce. Swą twórczością urzekły jurorów

i znalazły się w nielicznym gronie laureatów. Rywalizowały z 
kilkuset uczniami ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz uczestnikami zajęć placówek 
wychowania pozaszkolnego i placówek kulturalnych. 
SERDECZNIE GRATULUJEMY

IMIEJCE W MISTRZOSTWACH 
WOJEWÓDZTWA W TENISIE 

STOŁOWYM DZIEWCZĄT -GIMNAZJADA
Zawody odbyły się w hali sportowej „ KOTWICA ” w Praszce 

w dniu 10 marca 2005 r. Startowało 14 najlepszych drużyn z 
województwa opolskiego.

GIMNAZJUM PUBLICZNE W RUDNIKACH 
reprezentowały: Agnieszka Pinkosz kl. lid i Katarzyna 
Pawlaczyk kl. Ia. W finale wojewódzkim pokonały w grupie 
PG Olszankę 3:0 i PG Zawadzkie 3:0, następnie w ćwierćfinałach 
PG Jamohów 3:0, w półfinałach PG Chocianowice 3:0 i w finale 
PG Chróścice 3:1. Dwie znakomite uczennice zakwalifikowały 
się do Ogólnopolskich Finałów w Tenisie Stołowym. Takiego 
sukcesu już dawno nie notowały nasze szkolne sportowe kroniki.

Agnieszce i Kasi życzymy jak najlepszej formy w 
ogólnopolskich finałach w Częstochowie 22-23 kwietnia 2005

ZWYCIĘSTWO
W KONKURSIE WIEDZY BIBLIJNEJ

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Bóg widział, że 
wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31), którego 

organizatorami byli: Wydział Katechizacji dzieci i

I miejsce w Finale Wojewódzkim Tenisa Stołowego Dziew
cząt - Katarzyna Pawlaczyk, Agnieszka Pinkosz i opiekun 

mgr Robert Księżarek

Młodzieży Kurii Metropolitarnej w Częstochowie oraz Kuratorium 
Oświaty w Katowicach wygrała uczennica klasy I Gimnazjum w 
Rudnikach Małgorzata Polak (etap dekanalny - 03.03.2005 r. 
Wieluń). Życzymy sukcesu w finale wojewódzkim 14.04.2005

SUKCES SZACHISTÓW
Gimnazjaliści z Rudnik zajęli V miejsce w Finale Wojewódzkim 

w Szachach Drużynowych.

Uczniowie GP z Rudnik w składzie Jakub Kałwak, Grzegorz 
Olewiński, Natalia Wierszak i Małgorzata Polak pokonali w 
finale drużyny z Opola, Kędzierzyna-Kożla i Strzelec Opolskich. 
Najlepszą dziewczyną finału na czwartej szachownicy została 
Małgorzata Polak.

PIĘTNASTU FINALISTÓW 
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH!

Bieżący rok szkolny jest wyjątkowo obwity w sukcesy uczniów 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Do finałów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych awansowała aż 15 uczniów! Jest to 
najlepszy wynik w historii rudnickiej szkoły. Z niecierpliwością 
czekamy na wyniki finałów. W tym roku, po raz trzeci z rzędu, 
uczniowie naszego gimnazjum będą reprezentować województwo 
opolskie w krajowym finale telewizyjnego konkursu EURO- 
QUIZ. Życzymy sukcesu na miarę roku 2003 (czwarte miejsce w 
Polsce), a mieszkańców naszej gminy zachęcamy do oglądania 
rywalizacji w programie 2 TYP.



Aktualności
GOKSiR-u

„KOPCIUSZEK”
W pierwszych dniach lutego Dom Kultury, przy współpracy z 

filią S.P.w Rudnikach , przygotował inscenizację znanej bajki 
„Kopciuszek” w wykonaniu dzieci klasy III S.P. w Rudnikach .

We właściwy klimat wprowadziła widzów wspaniała, 
prawdziwie teatralna scenografia oraz oprawa muzyczna. Spektakl 
w wykonaniu młodych „aktorów „ wypadł imponująco. Po 
przedstawieniu oklaskom nie było końca.

Po prezentacji dzieci z Rudnik, na scenę zaprosiliśmy gości - 
grupę dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach. Zaprezentowały 
one krótkie, barwne i radosne przestawienie „Dzieci świata”.

Spotkanie zakończyło się wymianą upominków oraz „słodkim” 
poczęstunkiem przy wspólnym , rodzinnym stole.

„KOLĘDY ŁĄCZĄ POKOLENIA”

pokolenia”. Tegoroczny przegląd przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Zainteresowanie zarówno 
wykonawców, jak i widowni było ogromne. W przeglądzie 
zaprezentowało się około 200 wykonawców , którzy stworzyli 
niepowtarzalną atmosferę i dostarczyli niezapomnianych wrażeń.

Imprezie patronowali Wójt Gminy - Andrzej Pyziak oraz 
proboszcz parafii Rudniki - ks. Krzysztof Błaszkiewicz.

SPOTKANIA WIELKANOCNE
W Gminnym Ośrodku Kultury tradycyjnie już zorganizowano 

Spotkanie Wielkanocne, w którym udział wzięły reprezentacje 
kilku sołectw naszej gminy. Kobiety przygotowały swoje ulubione 
potrawy stołu wielkanocnego, prezentując je na pięknie nakrytym 
stole. Miały okazję pochwalić się zdolnościami kulinarnymi oraz 
porozmawiać o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych.

Tydzień później, 17 marca br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie miała miejsce podobna biesiada 
wielkanocna pn. „Mazurek 2005”. Powiat oleski reprezentowały 
kobiety z naszej gminy. Ciekawie wyeksponowane potrawy oraz 
dekoracja stołu wzbudziły duże zainteresowanie uczestników 
biesiady oraz mediów. Dodatkowym sukcesem naszej reprezentacji 
było III miejsce w konkursie na „mazurek” -tradycyjne ciasto 
wielkanocne - które wykonała p.Zenobia Kaławak /sołtys wsi 
Odcinek/.

Imprezę uświetnił występ kapeli ludowej z GOKSiR w 
Rudnikach, w składzie : Edward Wcisło, Zbigniew Tobis i Jan 
Wcisło. Towarzyszyły im trzy wokalistki z zespołu „Rudniczanki” 
: Czesława Rosak, Krystyna Podgórska i Halina Birlet.

MALARSTWA „NADMORSKIE PEJZAŻE”
W dniach 1-30 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach oglądać można wystawę 
malarstwa „ Nadmorskie pejzaże - Jantar 2004”.

Jest to plon pleneru malarskiego dla plastyków 
nieprofesjonalnych z Częstochowy i okolic, który odbył się w 
sierpniu 2004 roku w uroczym, nadmorskim Jantarze.

Spoglądając na prezentowane obrazy można odnaleźć w ich

treści spokój, beztroskę, wiatr, zapach morskiej wody, ciepło 
piasku, uśmiech muszelki, niezłomność łodzi rybackich, 
niespokojny rytm fal....

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -19.00.

GMINNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki 
Rudniki, 13 marca 2005r.

W niedzielę, 13 marca br., w hali sportowej w Rudnikach odbył 
się GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO . Była to już 
15 edycja tej cyklicznej, sportowej imprezy. Turniej



zorganizowany został przez Gminny Ośrodeik Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Rudnikach przy współpracy z Gimnazjum Publicznym 
w Rudnikach. Funkcję sędziego technicznego zawodów pełnił 
Roman Pinkosz - nauczyciel w-f w S.P. w Dalachowie. Patronat 
na imprezą tradycyjnie sprawował Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki.

W rozgrywkach udział wzięło 70 zawodników z terenu całej 
gminy. W godzinach dopołudniowych miały miejsce rozgrywki 
dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej. Zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach wiekowych to:

DZIEWCZĘTA KLAS I - III -
Katarzyna Wiatr - Dalachów
Paulina Kierzek - Dalachów
Dagmara Jarząbek - Dalachów
DZIEWCZĘTA KLAS IV-VI
Daria Wydmuch - Dalachów
Anna Dzierżak - Jaworzno
Aleksandra Bodnaruś -Rudniki
DZIEWCZĘTA - GIMNAZJUM
Agnieszka Pinkosz - Dalachów
Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki
Daria Derda - Dalachów
CHŁOPCY KLAS I - III
Piotr Pęcherz - Dalachów
Maciej Kasprzycki - Rudniki
Paweł Kluba - Jaworzno
CHŁOPCY KLAS IV-VI
Marcel Kierzek - Dalachów
Tobiasz Hadryś - Dalachów
Piotr Duda - Jaworzno
CHŁOPCY - GIMNAZJUM
Bartosz Wioch - Dalachów
Konrad Borek - Janinów
Paweł Kucharski - Cieciułów

GMINNY
TURNIEJ SZACHOWY - 2005

W turnieju udział wzięło 36 osób.
17 lutego / w czwartek/ o Puchar Dyrektora GOKSiR walczyły 
dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. 
W kategorii dzieci klas I-VI pierwsze miejsce zajął 
PIOTR BIENIAS z Jaworku.,
II miejsce-ADAM TOŁOKNÓW - Rudniki
III miejsce - MICHAŁ POLAK - Porąbki
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IV miejsce - MARCIN PINKOSZ - Rudniki

W kategorii gimnazjum :
I miejsce - JAKUB KAŁWAK - Rudniki
II miejsce - NATALIA W1ERSZAK- Rudniki
III miejsce - MARCIN ŚWITAŁA Cieciułów

Wyróżniona dziewczyna:
MAŁGORZATA POLAK - Porąbki

W niedzielę - 20 lutego br. trwały rozgrywki w kategorii 
uczniów szkół średnich i dorosłych, o Puchar Wójta Gminy 
Rudniki.

Zwycięzcą został MARIAN OKOŃ,
II miejsce zajął - JAKUB MARCHEWKA,
III miejsce - ADRIAN SZAFRANEK.

Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary, pozostali nagrody 
książkowe oraz dyplomy. Nagrody ufundowane zostały ze 
środków gminnego funduszu na działalność antyalkoholową oraz 
środków

Kalendarz imprez
1 - 30 kwietnia
WYSTAWA MALARSTWA OLGI UZNAŃSKIEJ z 

Dalachowa w ramach cyklu „Młode talenty”
7-8 kwietnia
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI dla dzieci szkół 

podstawowej i młodzieży gimnazjalnej.
27 kwietnia
MINIFESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ dla 

przedszkolaków /eliminacje gminne/
21- 22 maja
FESTYN INTEGRACYJNY gmin Rudniki-Radłów w 

RADŁOWIE
29 maja
XI OGÓLNOPOLSKI BIEG MASOWY „ PĘTLA 

RUDNICKA”
11-12 czerwca
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „PANORAMA FIRM” 

o Puchar Wójta Gminy Rudniki
24-26 czerwca
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI w Bobrowej



Kalendarz imprez turystycznych Oddziału 
PTTK i Kół PTTK na 2005 r.

(w kolejnoci: nazwa imprezy, termin, organizator)
1. Kulig KTK - luty/ marzec 2005 - KTK Olesno
2. VII Przegląd Piosenki Turystycznej - marzec 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie
3. Kolarski Śladami Drewnianego Budownictwa Sakralnego - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno przy 
współpracy wójtów gminy Radłów, Rudniki, burmistrza miasta Praszki
4. Wycieczka Krajoznawcza do Republiki Czeskiej - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno
5. Rajd kolarski „Dookoła Praszki” - maj 2005 - SKKT PTTK przy ZSZ w Praszce
6. XX Raj Kolarski i Pieszy „Powitanie Wiosny” - maj 2005 - Oddział PTTK Olesno
7. XXIII Rajd Kolarski „ Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” - maj 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Oleśnie
8. XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Warta 2005” - czerwiec 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
9. Rajd Górski SKKT PTTK „Bajbusy” - czerwiec 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum w Radłowie
10. V Klubowy Spływ Kajakowy - sierpień 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
11. XXII Rajd Kolarski „Szlakiem Powstańców Śląskich” - wrzesień 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum 
w Zębowicach, Oddział PTTK Olesno
12. XVI Klubowy Rajd Górski „Bieszczady 2005” - wrzesień 2005 - Koło Zakładowe PTTK przy Visteon Praszka
13. XXI Rajd Pieszy i Kolarski „Pieczenie ziemniaka” - październik 2005 - KTK i PTTK Oddział Olesno
14. II Gwiaździsty Rajd Kolarski „Janka Muzykanta” - październik 2005 - SKKT PTTK przy Publicznym Gimnazjum 
w Radłowie.

Zachęcamy do udziału w Rajdzie Rowerowym Śladami Drewnianego Budownictwa Sakralnego w 
maju br. Zgłoszenia można przesyłać e-mailem: promocja@rudniki.pl 

lub telefonicznie 35 95 072 wew. 132 - p. Iwona Napieraj.

Juz wiosna

rffiwru
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Zapraszamy wszystkich miłośników 
wycieczek rowerowych na szlak 
turystyczny po gminie Rudniki.

W ubiegłym roku zakupiliśmy znaki za 
kwotę 4,5 tys. zł.

NIESTETY WANDALE zrobili 
nam ogromne straty, ponieważ wiele 
znaków zostało zniszczonych. Będziemy 
musieli ponownie znakować szlak 
rowerowy.

Zachęcamy do aktywnego wypoczynku 
i przypominamy przebieg trasy.

Prosimy o zgłaszanie ciekawych 
pomysłów w jaki sposób uatrakcyjnić naszą 
trasę.

Pomysły można nadsyłać e-mailem na 
adres: promocja@rudniki.pl, przesłać 
pocztą na adres urzędu: ul. Wojska 
Polskiego 12, 46-325 Rudniki lub 
dostarczyć na piśmie osobiście do 
sekretariatu urzędu.

LEGENDA.

— przebieg szlaku rowerowego
1 Zbiornik wodny w Młynach

2 Drewniany Kościół w Jaworznie
3 Drewniany Kościół w Zytniowie
4 Amonity w wyrobiskach cegielni w Faustiance

mailto:promocja@rudniki.pl
mailto:promocja@rudniki.pl


Krótka piłka
* W dniu 21.01.2005 odbyło się zabranie 

sprawozdawczo-wyborcze LZS Rudniki. Wybrano nowy 
zarząd klubu, prezesem został ponownie wybrany 
Mirosław Zając, wiceprezesem Karol Włóka i Mateusz 
Stasiak, skarbnikiem Zając Norbert, sekretarzem 
Piekarczyk Piotr. Do komisji rewizyjnej wybrano Łukasza 
Ladre, Karola Szydłe, Huberta Kałwaka.

* Nasza wychowanka Kamila Okoń przeszła do drużyny 
Mistrza Polski AZS Wrocław gdzie dalej kontynuuje 
swoją karierę. Kamila mimo, że jest juniorką trenuje już 

z pierwszą drużyną. Życzymy jej jak największych 
sukcesów w nowym klubie.

* W okresie zimowym zawodnicy LZS Rudniki wzięli 
udział w 3 turniejach w Oleśnie. Były to 2 turnieje dla 
młodzików, dzieci ze szkół podstawowych i turniej 
trampkarzy chłopcy z gimnazjum. Nasz klub 
zorganizował też dwa turnieje na hali w Rudnikach dla 
seniorów i trampkarzy.

* Dwaj nasi działacze Zając Norbert i Karol Włóka 
ukończyli kurs instruktorów piłki nożnej organizowany 
przez Opolski ZPN. Dzięki temu zdobyli potrzebne 
kwalifikacje i nowe umiejętności które pomogą im w 
pracy trenerskiej z dziećmi i młodzieżą trenującą w 
naszym klubie.

Gorąca zima
Dzięki zbudowaniu nowej hali sportowej przy 

gimnazjum okres zimowy nie jest już martwym sezonem, 
możemy tam trenować i organizować turnieje piłki 
halowej które pozwolą nam lepiej przygotować się do 
rundy wiosennej. LZS Rudniki wykorzystał te możliwości 
i zorganizował dwa turnieje na hali w Rudnikach oraz 
wziął udział w trzech innych zorganizowanych w Oleśnie.

W dniu 22.01.05. żacy LZS Rudniki (chłopcy z klas I 
do IV szkoły podstawowej) wzięli udział w turnieju w 
Oleśnie. Zajęli oni tam 4 miejsce na 8 drużyn startujących 
co jest bardzo dobrym wynikiem jak na tak silnie 
obsadzony turniej. W fazie grupowej spotkali się w 
pierwszym meczu z drużyną z Kluczborka. Wynik tego 
meczu 1: 1 , w drugim ulegli Olesnu I 6:1 , trzeci wygrali 
6:0 z Truskolasami. W swojej grupie zajęli 2 miejsce w 
półfinale przegrali z Ozimkiem 2:1 , a w meczu o 3 
miejsce przegrali po dogrywce i rzutach karnych 4:3. W 
naszej drużynie wystąpili Witek Bejm, Kamil Wolny, 
Michał Kubat, Piotrek Orator, Patryk Bartoszewski, 
Wojtek Popczyk, Maciek Kasprzycki. Bramki dla nas 
zdobyli Patryk Bartoszewski 6, Piotrek Orator 4, Wojtek 
Popczyk 1.

W dniu 23.01.05 młodzicy LZS Rudniki (chłopcy z klas 
V i VI szkoły podstawowej) wzięli udział w turnieju w 
Oleśnie. Zajęli oni 5 miejsce. W fazie grupowej przegrali 
z Kluczborkiem 6:0 i Ozimkiem 4:1, wygrali z Olesnem 
II 4:0, zajęli 3 miejsce w grupie. W meczu o 5 miejsce 
spotkali się z Krzepicami, mecz ten wygraliśmy 2:1. 
Bramki dla naszej drużyny strzelili Kasprzyczak 5, 
Napieraj 1, Trawiński 1.

W dniu 26.02.05 trampkarze LZS Rudniki brali udział 
w turnieju w Oleśnie , zajęli 6 miejsce. W meczach 
grupowych ulegli Wieluniowi 6:0, i Olesnu II 3:2. W 
meczu o 5 miejsce przegrali 12:2 z Olesnem I. W naszej 

drużynie wystąpili Karol Macherzyński, Patryk i Tomek 
Barcik, Sylwek Wojtyra, Szymon Bakalarczyk, Cichoń , 
Grzegorz, Rafał Włóka, Łużak Damian, Sarowski Dawid, 
Małecki Paweł, Rozik Tomasz. Bramki zdobyli Cichoń 2 
i Sarowski 1.

LZS Rudniki zorganizował też dwa turnieje na hali w 
Rudnikach. W turnieju trampkarzy zorganizowanym 6 
lutego wystartowało 5 drużyn: Rudniki I, Rudniki II, 
Motor Praszka, Piast Gorzów, LZS Ligota. W całym 
turnieju wzięło udział 50 osób. Mecze były rozgrywane 
systemem każdy z każdym. Rudniki I wygrały z Ligota 
3:0 i z Rudnikami II 11:0, zremisowały z Motorem 4:4 i 
z Piastem 0:0 w klasyfikacji końcowej zajęli II miejsce. 
W drużynie wystąpili Sylwester Wojtyra, Ramus Łukasz, 
Sarowski Dawid, Cichoń Grzegorz, Małecki Paweł, Rozik 
Tomasz, Bakalarczyk Szymon, Barcik Tomasz, Włóka 
Rafał. Bramki zdobywali Cichoń 6, Sarowski 5, Rozik 2, 
Barcik 2, Małecki 1, Bakalarczyk 1. Druga drużyna w 
składzie Sosnowski Bartek, Pawelec Michał, Biegański 
Paweł, Bukalski Aleksander, Macherzyński Karol, Łużak 
Damian, Barcik Patryk, Sieja Damian, Pinkosz Arek 
przegrała wszystkie mecze z Ligota 4:0, Motorem 16:1, 
Piastem 5:1, Rudnikami I 11:0. Bramki zdobył Pawelec 
Michał 2, w klasyfikacji końcowej zajęli V miejsce.

Tabela końcowa
1. Motor
2. Rudniki I
3. Ligota
4. Piast
5. Rudniki II

10 punktów
8
6
4
0

Najlepszym bramkarzem turnieju został Sylwester 
Wojtyra z zespołu Rudniki I który wpuścił tylko 4 gole.

W dniu 30 stycznia odbył się turniej seniorów. Wzięły 
w nim udział drużyny LZS Rudniki I i II, LZS Bugaj, 
LZS Sternalice, LZS Ligota. Rudniki pierwsze wygrały 
z Ligotą 3:0, Sternalicami 7:1, Rudnikami II 10:1 
przegrały z Bugajem 3:2. W drużynie wystąpili Włóka 
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Karol, Zając Norbert, Pecyna Tomasz, Pawlaczyk 
Sławomir, Bejm Błażej, Stasiak Mateusz, Szydło Karol. 
Rudniki II przegrały z Ligotą4:l, Sternalicami 9:0, Bugaję 
3:2, Rudnikami I 10:1. W drużynie wystąpili Łukasz 
Ladra, Piotr Piekarczyk, Karol Marchewka, Maciej 
Macherzyński, Piotr Patyk, Grzegorz Basiński, Hubert 
Kałwak, Jakub Kałwak.

Tabela końcowa
1. Rudniki I
2. Sternalice
3. Bugaj
4. Ligota
5. Rudniki II

9 punktów
9
7
4
0

Chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji 
tych turniej dyrektorowi gimnazjum Dariuszowi 
Niedrygosiowi, Gosi Lukas z GOKiS w Rudnikach za 
zrobienie nam ładnych dyplomów i sędzią Jackowi 
Dworackiemu i Marianowi Zając.

MZ

Wiosna 2005
W dniu 3 kwietnia rozpoczyna się wiosenna runda 

rozgrywek sezonu 2004/2005. Po rundzie jesiennej LZS 
Rudniki zajmuje 4 miejsce z 3 punktami straty do 1 
drużyny i ma szansę powalczyć o awans do A klasy. 
Większość meczy w tej rundzie będziemy grać na 
wyjeździe z powodu planowanego remontu boiska. A oto 
terminarz rozgrywek na rundę wiosenną.

Sternalice - Rudniki 03.04.05. godz. 16.00
Rudniki - Kościeliska 10.04.05 godz. 16.00
Przedmość - Rudniki 17.04.05 godz. 16.00
Rudniki - Pludry 24.04.05 godz. 16.00
Kozłowice - Rudniki 01.05.05 godz. 17.00
Rudniki - Borki Wlk. 03.05.05 godz. 17.00
Borki Małe -Rudniki 15.05.05 godz. 17.00
Zdziechowice - Rudniki 22.05.05 godz. 17.00
Wichrów - Rudniki 26.05.05 godz. 17.00
Wachowice - Rudniki 29.05.05 godz. 17.00
Kowale - Rudniki 05.05.05 godz. 18.00
Zębowice - Rudniki 19.06.05. godz. 18.00
Bugaj - Rudniki 26.06.05. godz. 18.00

Drużyna trampkarzy rozpoczyna sezon 30 kwietnia 
meczem z Piastem Gorzów.

Rudniki - Gorzów 30.04.05. godz. 11.00
Rudniki - Ligota 07.05.05. godz. 11.00
Rudniki - Kościeliska 14.05.05 godz. 11.00
Zdziechowice - Rudniki 21.05.05 godz. 11.00
Radawie - Rudniki 28.05.05 godz. 11.00
Olesno - Rudniki 04.06.05 godz. 11.00
Praszka - Rudniki 11.06.05. godz. 11.00

Juniorzy grają swoje mecze na dwie godziny przed 
seniorami w tej rundzie zagrają z drużynami: Sternalic, 
Przedmościa, Borek Wlk., Borek Małych, Wichrowa, 
Wachowic, Bugaja.

REGULAMIN
XI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU

MASOWEGO PĘTLA RUDNICKA
L CEL IMPREZY
-popularyzacja masowych biegów rekreacyjnych
II. ORGANIZATORZY
- Wójt Gminy Rudniki
- GOKSiR w Rudnikach przy współpracy
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rudnikach
- Starostwa Powiatowego w Oleśnie
- Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
- Szkół z terenu gminy Rudniki, OSP, LZS Rudniki
III. MIEJSCE I TERMIN
- boisko sportowe LZS Rudniki - 29 maja 2005r., godz. 15:00
/bez względu na warunki atmosferyczne /
IV. DYSTANS
Bieg główny-13,3 km - trasa asfaltowa - START o godz. 16.10

RUDNIKI - ŻYTNIÓW - CIECIUŁÓW - RUDNIKI
Biegi młodzieżowe
a/ bieg przedszkolaka - 50 m
b/ klasy I - II 
c/ klasy III - IV 
d/klasy V-VI

e/ gimnazjum

f/ szkoła średnia

- 300m
- 600 m
- 760 m /dziewczęta/ 
-1000 m /chłopcy/
- 760 m /dziewczęta /
- 1140 m /chłopcy/
- 1000 m /dziewczęta/
- 1700 m /chłopcy/

V. UCZESTNICTWO
- uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym 

stanem zdrowia /zaświadczenie lekarskie /oraz spełniająwarunki 
objęte regulaminem

- w przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć 
zaświadczenie o stopniu niesprawności

VI. KATEGORIE WIEKOWE
- podział na kategorie wiekowe według zasad ujętych w 

regulaminie masowych imprez biegowych PZLA
VII. ZAPISY
- zapisy przyjmują organizatorzy w dniu zawodów do godz. 

14:45 w Gimnazjum w Rudnikach
- wpisowego nie pobiera się
VIII. NAGRODY
a/ nagroda dla wszystkich przedszkolaków 
b/ dla uczestników biegu głównego pamiątkowe znaczki 
c/ nagrody rzeczowe dla:
- pierwszych trzech osób w klasyfikacji generalnej
- pierwszych trzech osób w każdej kategorii wiekowej
- zwycięzcy w kat. OPEN nie otrzymują nagrody w swojej 

kategorii wiekowej
d/ nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu 

głównego
IX. WYŻYWIENIE
- organizator zapewnia napoje chłodzące oraz posiłek dla 

uczestników biegu głównego.
Organizatorzy zapewniaj sobie prawo interpretowania i 

ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
KONTAKT: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Rudnikach, ul Okólna 2,
46-325 Rudniki k/Wielunia, tel /0-34/359-50-68



Harmonogram wywozu odpadow przez firmę 
ECO-RECYCLING w roku 2005

- w miejscowościach:
Żytniów, Chwiły, Faustianka, Kuźnica, Łazy, Porąbki, 

Dalachów

IV wtorek m-ca
Odbiór odpadów komunalnych:
Styczeń 25.01.2005 Luty 22.02.2005
Marzec 22.03.2005 Kwiecień 26.04.2005
Maj 24.05.2005 Czerwiec 28.06.2005
Lipiec 26.07.2005 Sierpień 23.08.2005
Wrzesień 27.09.2005 Październik 25.10.2005
Listopad 22.11.2005 Grudzień 28.11.2005

- w miejscowościach:
Bobrowa, Cieciułów, Bugaj, Jaworzno, Mostki, 

Rudniki, Janinów, Młyny, Odcinek, Julianpol, Jaworek, 
Mirowszczyzna

IV poniedziałek m-ca
Odbiór odpadów komunalnych:

Listopad 21.11.2005 Grudzień 27.11.2005

Styczeń 24.01.2005 Luty 21.02.2005
Marzec 21.03.2005 Kwiecień 25.04.2005
Maj 23.05.2005 Czerwiec 27.06.2005
Lipiec 25.07.2005 Sierpień 22.08.2005
Wrzesień 26.09.2005 Październik 24.10.2005

Odbiór surowców wtórnych:
Luty

Kwiecień

Czerwiec

Sierpień

23.02.2005
24.02.2005
27.04.2005
28.04.2005
29.06.2005
30.06.2005
24.08.2005
25.08.2005

szkło białe i kolorowe 
plastik i papier 
plastik i papier 
szkło białe i kolorowe 
plastik i papier 
szkło białe i kolorowe 
plastik i papier 
szkło białe i kolorowe

Październik 26.10.2005 - plastik i papier
27.10.2005 - szkło białe i kolorowe 

Grudzień 29.12.2005 - plastik i papier
30.12.2005 - szkło białe i kolorowe

11.04.2005 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór surowców wtórnych:
Luty 23.02.2005 - szkło białe i kolorowe

24.02.2005 - plastik i papier
Kwiecień 27.04.2005 - plastik i papier

28.04.2005 - szkło białe i kolorowe
Czerwiec 29.06.2005 - plastik i papier

30.06.2005 - szkło białe i kolorowe
Sierpień 24.08.2005 - plastik i papier

25.08.2005 - szkło białe i kolorowe
Październik 26.10.2005 - plastik i papier

27.10.2005 - szkło białe i kolorowe
Grudzień 29.12.2005 - plastik i papier

30.12.2005 - szkło białe i kolorowe
11.04.2005 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Najładniejsza posesja
W dniu 6 stycznia 2005r. przyznano nagrody w 

konkursie na najpiękniej udekorowaną posesję gminy 
Rudniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Wręczono sześć nagród na łączną kwotę 600 zł.
Pierwszą nagrodę w kwocie 200 zł otrzymał 

Czesław Łużak zam. Bobrowa.
Drugą nagrodę w kwocie 150 zł otrzymał 

Mirosław Woźny zam. Stańki Bobrowa.
Trzecią nagrodę w kwocie 100 zł otrzymał 

Zenon Lach zam. Dalachów.
Wyróżnienie w kwocie 50 zł otzrymał 

Zbigniew Pychyński zam. Dalachów 10.
Wyróżnienie w kwocie 50 zł otrzymał

Antoni Korpowski zam. Rudniki.
Wyróżnienie w kwocie 50 zł otrzymał

Jan Pawlaczyk zam. Bobrowa.
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