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Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych składamy 

Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom 
serdeczne życzenia pogodnych, 

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa. 

Życzymy Wam również mnóstwo wiosennego 
słońca, samych sukcesów oraz jak najmilszych 

spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
Wójt Przewodniczący Rady

Andrzej Pyziak Edward Gładysz

Realizacja budżetu Gminy Rudniki
Budżet gminy za 2005 rok zamknął się:
a) po stronie dochodów kwotą 15.133.421 zł (93,0% planu)
b) po stronie wydatków kwotą 12.895.833 zł (70,8% planu)

Osiągnięty wynik budżetu jest dodatni i zamyka się kwotą nadwyżki w wysokości 2.237.588 zł.

Struktura dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:
- subwencje 48,6%
- dotacje i dofinansowania 22,6%
- udział gminy w podatku od osób fizycznych i prawnych 9,3%
- podatek od nieruchomości 6,1%
- podatek rolny 2,3%
- podatek od środków transportu 0,7%
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,0%
- pozostałe podatki i opłaty 1,1%
- partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji 0,7%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,4%
- wpływ z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy, itp. majątku gminy 1,1%
- dochody własne z majątku gminy 5,1%
- odsetki od lokat 1 0%

http://www.rudniki.pl
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Struktura wydatków budżetowych według miejsca (działów) ich wydatkowania przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- obsługa długu publicznego
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kultura fizyczna i sport
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Skarbnik - J. Polak



AKTUALNOŚCI
W ramach wyżej wykonanych wydatków mieszczą się m.in. wydatki inwestycyjne. W 2005 roku gmina zrealizowała 

stosunkowo wysoki plan inwestycyjny gdyż w wykazie wartościowym osiągnął on kwotę 2.002.009 zł.

Struktura tych wydatków według miejsca ich wydatkowania przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 67,6%
- transport i łączność 8,4%
- gospodarka mieszkaniowa 0,1%
- administracja publiczna 0,3%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,7%
- oświata i wychowanie 19,4%
- edukacyjna opieka wychowawcza 1,1%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,2%

Źródłami pokrycia wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.002.009 zł były:
- środki pozyskane z programu SAPARD 74,2%
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 4,2%
- dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 4,3%
- pożyczka 2,6%
- środki własne gminy 14,7%
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W dniu 28 marca w GOKSiR w Rudnikach po raz czwarty wręczono „Złote Ramy”.

„Złote Ramy"
Złota Rama jest to nagroda dla firm działających na terenie 

Gminy Rudniki, którą przyznaje się w dwóch kategoriach a 
mianowicie: dla najlepszego donatora i dla najlepszej promocji 
gminy. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: 
zakład stolarski Doroty i Grzegorza Śleziaków 
z Mirowszczyzny (donator) oraz masarnia 
„Wacław” Marianny i Wacława Siewów z Żytniowa 
(promocja gminy).

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę w celu 
uhonorowania działań przedsiębiorców wspierających 
instytucje publiczne na terenie gminy. W tym roku kapituła 
konkursu brała pod uwagę działania 23 lokalnych firm.

Podczas uroczystości dodatkowo Wójt Gminy uroczyście 
przekazał na ręce p. Janiny Pawlaczyk dyr. Gminnego 
Domu Kultury puchar za zajęcie II Miejsca w Opolskim 
Turnieju Sportowym Miast i Gmin. Turniej ten odbywał się 
pod patronatem Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego 
w kategorii gmin do 15.000 mieszkańców. Cały trud 
zorganizowania akcji w Gminie Rudniki leżał po stronie Domu

Kultury. Dziękujemy wszystkim, którzy swym 
zaangażowaniem przyczynili się do takiego wyróżnienia 
(wyniku w konkursie).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
J.P.

Nagrody starosty oleskiego
“RÓŻE POWIATU - 2005” to nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
W gronie trzech laureatów tej nagrody znalazł się przedstawiciel naszej gminy 
EDWARD WCISŁO - znakomity muzyk, multiinstrumentalista, który świetnie gra 

zarówno na pianinie czy akordeonie, jak i saksofonie czy klarnecie. Swoją przygodę z 
muzyką rozpoczął w latach 50-tych. Z zespołem “Białe Kruki” objechał prawie całą Europę. 
Współpracując z “Estradą Polską” i “Pagartem” koncertował m.in. w Niemczech, Belgii i 
Skandynawii.

Pan Edward przez okres 10 lat pracował w Domu Kultury w Rudnikach.
Był instruktorem d/s upowszechniania sztuki, kierownikiem muzycznym zespołu 

folklorystycznego “Rudniczanki”, prowadził indywidualne zajęcia muzyczne z dziećmi. 
Zainicjował Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach, które na stałe wpisały się w 
kalendarz imprez o zasięgu ogólnopolskim. Spotkania mają już swoją czternastoletnią 
historię, a pan Edward nadal aktywnie współpracuje z Domem Kultury w zakresie ich 
współorganizacji.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy sukcesów w dalszej pracy artystycznej oraz 
wszelkiego dobra w życiu osobistym.

Wyróżnienie Starosty Oleskiego “Róże Powiatu - 2005” otrzymał także ANDRZEJ 
ZAJĄC - za działalność społeczną w zakresie upowszechniania sportu w gminie Rudniki.

Pan Andrzej od 12 lat jest przewodniczącym społecznego komitetu organizacyjnego i 
dyrektorem Ogólnopolskiego Biegu Masowego “PĘTLA RUDNICKA”. Impreza ta 
zaistniała z jego inicjatywy. Jest przykładem przedsięwzięcia integracyjnego, promującego 
zdrową, sportową rywalizację.

Pan Andrzej bierze aktywny udział w wielu imprezach sportowych dając swoją postawą 
przykład na prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz dobre zagospodarowanie 
wolnego czasu.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
VIII TURNIEJ REKREACYJNO SPORTOWY RADNYCH GMIN POWIATY OLESKIEGO

TURNIEJ RADNYCH
W dniu 18 marca 2006 r. w hali sportowej przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu odbył się VIII Turniej 
Rekreacyjno - Sportowy Radnych gmin powiat oleskiego. 
Organizatorami tego turnieju był Urząd Miasta i Gminy w 
Dobrodzieniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie.

W turnieju wzięły udział gminy powiatu oleskiego oraz 
Starostwo Powiatowe. Turniej obejmował 3 konkurencje:

siatkówkę, warcaby, tenis stołowy a także dodatkowo turniej 
rekreacyjny.

Radni Gminy Rudniki jak co roku zajęli wysokie miejsca 
w poszczególnych konkurencjach:

-1 miejsce w siatkówce
- 1 miejsce w warcabach
- 3 miejsce w tenisie stołowym
W ogólnej punktacji gmina Rudniki zajęła 2 miejsce, 

lepsze było tylko Starostwo Powiatowe, które zdobyło 
1 miejsce. J.P.

Turniej Szachowy - sukcesy w finale wojewódzkim
W miesiącu marcu odbyły się Finały Wojewódzkie w 

Turnieju Szachowym.
Do wojewódzkich rozgrywek finałowych zakwalifikowały 

się drużyny, które wypadły najlepiej w rozgrywkach 
kwalifikacyjnych rozegranych w dwóch kategoriach: „szkoły 
podstawowe” i „szkoły gimnazjalne”.

Z terenu Gminy Rudniki w finale w kat. „szkół 
gimnazjalnych” drużyna w składzie: Małgorzata Polak, Piotr 
Bienias, Grzegorz Olewiński i Tomasz Tomczyk zajęła 
7 miejsce.

Tabela z wynikami rozgrywek przedstawia się następująco:
5. Strzelce Opolskie
6. Kędzierzyn Koźle
7. Rudniki
8. Opole

1. Prudnik
2. Kluczbork
3. Opole
4. Brzeg

W kategorii „szkoły podstawowe” nasza drużyna w składzie:
Anna Augustyniak, Marcin Pikosz, Michał Polak oraz
Adam Toloknów zajęła 4 miejsce.

Tabela wyników przedstawia się następująco: ■^1'

1. Kluczbork 5. Kluczbork
2. Prudnik 6. Prudnik
3. Opole 7. Kluczbork
4. Dalachów 8. Opole

W obu kategoriach nasze drużyny są jedyną gminą 
wiejską wśród uczestników finału (sytuacje te miały miejsce 
również w poprzednich latach). Ponadto czwarte miejsce 
w kategorii „szkoły podstawowe” to duży sukces gdyż jest 
to najlepsze osiągnięcie na przestrzeni ostatnich lat. 
Upoważnia ono do wystawienia drugiej drużyny z terenu 
naszej gminy w przyszłym roku. . „

Świąteczna dekoracja
15 stycznia w Domu Kultury w Rudnikach ogłoszono wyniki GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 

ŚWIĄTECZNĄ DEKORACJĘ POSESJI. Była to już trzecia edycja konkursu. Nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy 
wręczyła zwycięzcom p. Marianna Krzykawiak - z-ca Wójta Gminy Rudniki.

Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali MIROSŁAW WOŹNY - Stańki - Bobrowa i CZESŁAW ŁUŻAK - 
Bobrowa

Drugiego miejsca nie przyznano. Natomiast dwie równorzędne trzecie lokaty przypadły w udziale: ROMANOWI KAPICY 
z Dalachowa i JANOWI PAWLACZYKOWI z Bobrowy. Trzy równorzędne wyróżnienia przyznano: Włodzimierzowi 
Pęcherzykowi ze Słowikowa, Janinie Owczarek z Dalachowa oraz mieszkańcom ulicy Traugutta w Rudnikach.

Lukas



AKTUALNOŚCI

Złote Gody w gminie Rudniki
W dniu 9 lutego 2006r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Rudnikach - 25 par małżeńskich świętowało Jubileusz 
50- lecia Pożycia Małżeńskiego.

Szanowni Jubilaci otrzymali medale „ Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP, które 
wręczył Wójt Gminy Andrzej Pyziak. Medale wręczono 
następującym jubilatom:

- Dera Stefan i Emilia
- Derbis Władysław i Stanisława
- Francka Jan i Marianna
- Gaik Wacław i Lucyna
- Grzesik Edward i Kazimiera
- Jachymski Tadeusz i Zofia
- Jabłoński Franciszek i Teresa
- Janerka Jan i Pelagia
- Jurczyk Jan i Regina
- Jurczyk Tadeusz i Martyna
- Korpowski Władysław i Lucyna
- Kot Edward i Genowefa
- Kulig Jan i Helena
- Łapucha Franciszek i Marianna
- Marchewka Franciszek i Bolesława
- Molski Jan i Helena
- Mońka Władysław i Zofia
- Pawelec Henryk i Barbara
- Sładek Jan i Stanisława
- Sykulski Józef i Zofia
- Ścigała Edward i Eugenia
- Tobis Marian i Irena
- Tokarski Zygmunt i Helena
- Woźny Mieczysław i Julianna
- Wuszt Józef i Stanisława.

Życzeniom długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej 
opieki osób najbliższych, składanym przez Wójta Gminy 
i zastępców kierownika USC oraz przybyłym gościom 
towarzyszyła symboliczna lampka szampana oraz poczęstunek. 
Miła atmosfera uroczystości trwała do późnego popołudnia, 

gdzie wspomnieniom nie było końca.
Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowana 

przez Pana Bogdana Szyszkę z Gimnazjum Publicznego w 
Rudnikach.

Urząd Stanu Cywilnego zaprasza wszystkich, którzy w 
danym roku kalendarzowym obchodzą jubileusz 50-Iecia 
pożycia małżeńskiego i tych, którzy wcześniej obchodzili, a 
nie mieli wręczonych odznaczeń, do zgłaszania tego faktu 
w tutejszym biurze USC celem możliwości wystąpienia z 
wnioskiem do Kancelarii Prezydenta RP o przyznanie 
odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Nazwiska 
Jubilatów zgłaszać można w biurze Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rudnikach. Zgłoszeń mogą dokonywać sami jubilaci a także 
ich dzieci lub najbliższa rodzina. Osoby zamieszkałe na terenie 
naszej gminy , które zawierały związek małżeński na innym 
terenie mogą również dokonywać zgłoszeń (okazując odpis 
skrócony aktu małżeństwa z USC w którym został zawarty 
związek małżeński). Wskazane jest, aby zgłoszenia dokonać 
w I półroczu br.

J. Popczyk - Z-ca Kierownika USC

KOMUNIKAT
Przypominamy o obowiązku wymiany książeczkowych dowodów osobistych. 
DOWODY TE TRACĄ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 31 GRUDNIA 2007 ROKU.

Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie z 
12.09.2002 r./Dz.U. Nr 183 z 2002 r. póz. 1522/w bieżącym 
roku powinny zostać wymienione dowody osobiste wydane 
w latach 1992 - 1995.

W roku 2007 należy wymienić dowody osobiste wydane 
w latach 1996 -2000.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu wymaga osobistego 
stawiennictwa wnioskodawcy.

Do wniosku załącza się :
1/ dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 

45 mm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały 

głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym 
uchem,

2/ dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30,00 złotych,
3/ odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, 

które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza 
terenem gminy Rudniki,

4/ odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o 
aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które zawierały 
związek małżeński poza gminą Rudniki.

M.D.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI
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Spotkanie z parlamentarzystami
Na XXVII sesję Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w 

dniu 27 lutego 2006 roku godz. 1200, zaproszono 
parlamentarzystów województwa opolskiego:
1. Jazłowiecka Danuta
2. Lewandowska Sandra
3. Kłosowski Sławomir
4. Garbowski Tomasz
5. Korzeniowski Leszek
6. Galla Ryszard
7. Kawa Marek
8. Chmielewski Jarosław - senator - Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska
Samoobrona
Prawo i Sprawiedliwość
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
Platforma Obywatelska
Mniejszość Niemiecka
Liga Polskich Rodzin

Spotkanie z radnymi i sołtysami miało na celu nawiązanie 
dobrej współpracy z parlamentarzystami oraz przedstawienie 
zamierzeń i planów w zakresie naprawy państwa.

Niestety, przedwyborcze deklaracje, że posłowie będą 
utrzymywać kontakt z wyborcami i uczestniczyć w 
organizowanych spotkaniach, pozostały pustymi obietnicami.

Na spotkanie przybył tylko poseł Platformy Obywatelskiej

Inwestycje w gminie
W 2005 roku Gmina Rudniki złożyła do Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu trzy wnioski o dofinansowanie 
do Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich w ramach działania Odnowa wsi.

Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskały 
wszystkie wnioski i będą one realizowane w roku bieżącym.

1) „Zagospodarowanie centrum rekreacyjno- 
turystyczno-sportowego we wsi Rudniki”

W zakres projektu wchodzą następujące zadania: wykonanie 
placu z kostki betonowej, przebudowa ogrodzenia, wykonanie 
niskich murków z siedziskami, stojaki na rowery, utwardzenie 
dojazdu do boiska z zatoką parkingową, chodniki, boisko do 
siatkówki o nawierzchni mineralnej, boisko treningowe o 
nawierzchni trawiastej, bieżnię, renowację istniejącej płyty 
boiska do piłki nożnej z poszerzeniem boiska w kierunku 
wschodnim, wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej od 
strony wschodniej i południowej oraz wykonanie 4 lamp 
oświetlenia zewnętrznego.

2) „Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego 
dla mieszkańców wsi Mirowszczyzna i Jaworzno”

Leszek Korzeniowski. Posłowie: Danuta Jazłowiecka, Tomasz 
Garbowski, Marek Kawa i Ryszard Galla podziękowali za 
zaproszenie, ale ze względu na wcześniej umówione spotkania 
lub wyjazdy służbowe nie mogli wziąć udziału w sesji. 
Pozostali posłowie po prostu nie przybyli na sesję rady, nie 
usprawiedliwiając nieobecności.

Korzystając z obecności Posła Leszka Korzeniowskiego radni 
i sołtysi dyskutowali na ważne dla gminy i mieszkańców wsi 
sprawach.

- finansowaniu samorządów gmin /subwencja oświatowa, 
podatek VAT/,

- zmianach w ustawie samorządowej,
- oświata /standardy oświatowe/,
- pomoc socjalna /becikowe, stypendia socjalne/,
- uproszczenia procedur w pozyskiwaniu funduszy unijnych,
- rolnictwa /wprowadzenia minimalnych cen na produkty 

rolnicze, dopłat bezpośrednich dla rolników, biopaliwa/.
Spotkanie z Posłem Leszkiem Korzeniowskim zakończyło 

się o godz. 1450.

W zakres projektu wchodzą następujące zadania: wykonanie 
kortu tenisowego, parkingu samochodowego, ustawienie W.C. 
przenośnych, skocznia i bieżnia, ławki i kosze na śmieci, 
wykonanie ogrodzeń oraz wykonanie placu pod stojaki na 
rowery.

Centrum rekreacyjno-sportowe będzie służyć społeczności 
lokalnej jako miejsce do wspólnych przedsięwzięć sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych, organizacji festynów oraz 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

3) „Adaptacja strażnicy OSP na chatę drwala i strażaka 
w Bobrowie”

Projekt obejmuje swoim zakresem: wymianę pokrycia 
dachowego na budynku, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie 
ścian zewnętrznych, utwardzenie placu przed budynkiem z 
dojazdem i wejściem, remont istniejących kabin WC, remont 
przedsionka, przebudowę schodów, remont instalacji wodno
kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wyposażenie 
obiektu w ogrzewanie elektryczne, wykonanie instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wymianę stolarki drzwiowej, 
wymianę posadzek i podłóg, wykonanie ocieplenia stropodachu 
nad salą, wykonanie wystroju plastycznego sali, uzupełnienie 
wyposażenia podstawowych pomieszczeń oraz wyposażenie 
na zewnątrz budynku.

KOMUNIKAT DZIELNICOWEGO
W związku z okresem wiosennym i prowadzonymi pracami porządkowymi

na posesjach i na polach przypominam o:
- ZAKAZIE WYPALANIA SUCHYCH TRAW I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH

NA ŁĄKACH,MIEDZACH, ROWACH ITP.;
- ZAKAZIE PALENIA ŚMIECI;

- OBOWIĄZKU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE POSESJI.
Powyższe sprawy będą poddawane bieżącej kontroli podczas wykonywania obchodu dzielnicowego rejonu gminy. 

Wobec osób, które w rażący sposób będą zaniedbywać obowiązki porządkowe zostaną zastosowane środki represji 
przewidziane prawem.



Pilotażowy Program LEADER+
Obecnie jesteśmy już po I etapie realizacji projektu 

„Program odnowy terenów wiejskich Gmin Źródła Rzeki 
Prosny” realizowanego w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+. Rezultatami I etapu są opracowanie „Strategii 
rozwoju obszarów wiejskich LGD Górna Prosną” oraz 
powołanie do życia Lokalnej Grupy Działania. LGD Górna 
Prosną stanowiąca formę współpracy partnerów z sektora 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i 
przedsiębiorców przyjęła formę fundacji. Fundacja ma 
osobowość prawną. Siedziba fundacji jest w Rudnikach, przy 
ul. Wojska Polskiego 12.

Organami fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji. Na czele 
Zarządu stoi Przewodniczący w osobie Andrzeja Pyziaka, 
Zastępcą Przewodniczącego jest Ryszard Griiner, 
Skarbnikiem Włodzimierz Kierat, Anna Maria Gerlic - 
Sekretarzem oraz Członkowie Zarządu: Eleonora Gędek, 
Roland Fabianek, Marianna Wróbel, Renata Marzec oraz 
Dariusz Garncarek. Rada Fundacji liczy 30 osób po 6 osób z 
każdej z 5 gmin uczestniczących w projekcie tj. Rudniki, 
Radłów, Gorzów Śląski, Praszka i Byczyna. Celem Fundacji 
jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w 

szczególności:
- opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 

wiejskich dla obszaru gmin: Rudniki, Radłów, Praszka, Gorzów 
Śląski i Byczyna

- wspieranie działań na rzecz realizacji strategii,
- promocja obszarów wiejskich,
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w 

procesie rozwoju obszarów wiejskich,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach 

związanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich.
Obecnie przystąpiliśmy do realizacji II etapu projektu tj. 

wydania strategii w formie książki a następnie promocji tejże 
strategii.

Jednocześnie chcemy serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w realizację naszego projektu i 
przyczynili się do wypracowania założeń Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Górnej Prosny. 
Liczymy na aktywny udział w kolejnych działaniach 
podejmowanych w ramach Pilotażowego Programu Leader+.

I.N.

TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY
Przedsmak świątecznego śniadania mieli uczestnicy Biesiady 

Wielkanocnej w Łosiowie.
6 kwietnia br., tradycyjnie w Opolskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie odbyła się Biesiada Wielkanocna 2006 
pn. „Tradycyjny stół wielkanocny”, w której udział wzięły 
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich całego województwa. 
Uczestniczki spotkania, które miało charakter konkursowy, 
prezentowały tradycje kulinarne związane ze świętami 
wielkanocnymi. Na pięknie przystrojonych stołach królowały 
baby wielkanocne.

Powiat oleski reprezentowały kobiety z naszej gminy, a 
mianowicie: Marianna Wróbel z Dalachowa oraz Czesława 
Rosak i Janina Pawlaczyk z Rudnik. Tradycyjne potrawy oraz 
dekoracja stołu naszej delegacji wzbudziły bardzo duże 
zainteresowanie komisji konkursowej, co zaowocowało II 
miejscem w konkursie. Reprezentantki gminy Rudniki 
uhonorowane zostały zestawem ręcznie malowanej 
ceramiki oraz pamiątkowym dyplomem.



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 12.05.2006 r. do godz.15.00 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić 
tylko nazwę zadania.

Oferta powinna spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a w szczególności określony powinien być:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
2. Termin i miejsce realizacji zadania.
3. Kalkulację kosztów realizacji zadania.
4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5. Informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, finansowych zapewniających wykonanie zadania.
6. Deklarację zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Oferta winna być wypełniona zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dn. 

27.12.2005r. (Dz. U. z 2005 Nr 264 poz. 2207).
W przypadku złożenia oferty spełniającej w/w warunki i stwierdzeniu możliwości realizacji zadania przez oferenta 

zostanie zawarta umowa, która szczegółowo określi prawa i obowiązki stron. Zadanie winno być wykonane w terminie 
do 31 grudnia 2006 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16.05.2006 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rudniki (sala obradj.Przy 
wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Ocena możliwości realizacji zadania.
2. Ocena przedstawionych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania.
3. Ocena zakresu rzeczowego.

KOMUNIKATY * KOMUNIKATY * KOMUNIKATY * KOMUNIKATY

OŚWIETLENIE DROGOWE
W roku bieżącym zamierzamy dalej kontynuować 

rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Lampy 
do zabudowy pochodzić będą z demontażu istniejących w 
miejscach ich zagęszczenia. Pozwoli to na wykonanie przy 
stosunkowo niedużych nakładach dodatkowych obwodów 
oświetleniowych i nie wpłynie na wzrost kosztów oświetlenia 
dróg.

W chwili obecnej oczekujemy na wydanie przez Spółkę 
ENION warunków technicznych rozbudowy instalacji 
oświetlenia drogowego w Mirowszczyźnie, Jaworku Górnym, 
Dalachowie - ul. Gabryś, Ignachach, Pieńkach, Borku, 
Odcinku, Julianpolu - na odcinku od drogi krajowej do byłej 
szkoły, Kuźnicy, Rudnikach - ul. Jaworowa - Jaworek.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie 
zadania zostaną zrealizowane w roku bieżącym. Rada Gminy 
po dokonaniu oceny finansowej podejmie decyzję, które z tych 
zadań będą wykonane w pierwszej kolejności, pozostałe będą 
kontynuowane w roku przyszłym.

W roku ubiegłym na podobnych zasadach zabudowano 11 
opraw , w tym w Dalachowie za torami - 5 szt., Mostkach - 3 
szt., Żytniowie - 2 szt., Rudnikach - 1 szt.

DROGA W CHWILACH
Z przykrością przekazujemy niniejszą informację 

mieszkańcom wsi Chwiły. Pomimo naszych starań wniosek o 
dofinansowanie przebudowy drogi ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, mimo 
pozytywnej oceny formalnej, nie otrzymał akceptacji Panelu 
Ekspertów.

Droga w Chwilach wg ustaleń Rady Gminy Rudniki jest 
przewidziana do realizacji w pierwszej kolejności. Jeżeli 
pojawią się możliwości finansowania będzie wykonana.

DROGA ODCINEK - DALACHÓW
Zostały wznowione roboty budowlane przy budowie drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych z Odcinka do Dalachowa. 
Roboty rozpoczęte jesienią ubiegłego roku przez firmę MEGA 
BRUK z Kłobucka zostaną zakończone w maju br. W związku 
z rozpoczęciem prac polowych i wzmożonym ruchem pojazdów 
rolniczych, roboty drogowe mogą stanowić pewne utrudnienia 
w ruchu. Prosimy rolników dojeżdżających do pól o 
wyrozumiałość. Przypominamy, że inwestycja jest dotowana 
ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

BUDOWA DRÓG W RUDNIKACH
Przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowych 

na drogi gminne - ulice w Rudnikach. W trakcie opracowania 
jest już projekt na ulicę Dąbrówka i ulicę Żeromskiego.

Zdarzenie to chcemy zrealizować pn. „Uporządkowanie 
układu komunikacyjnego w Rudnikach”. Byłby to ostatni etap, 
po którym wszystkie ulice w Rudnikach byłyby zakończone 
asfaltem.



RONDO W JAWORZNIE
W kwietniu br. rusza przebudowa skrzyżowania drogi 

krajowej nr 42 z drogą krajową nr 43 w m. Jaworzno na 
skrzyżowanie typu „rondo”. Prace koncepcyjno-projektowe 
trwały kilka lat. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej 
konstrukcji jezdni oraz poszerzeń, kanalizacji deszczowej w 
obrębie skrzyżowania, oświetlenia, wykonanie chodników i 
zjazdów w obrębie skrzyżowania,. Projekt jest realizowany w 
ramach krajowego programu przebudowy szczególnie 
niebezpiecznych skrzyżowań - SPOD. Prace będą trwały ok. 
3 miesiące. Prowadzić je będzie konsorcjum, którego liderem 
jest Firma MEGA BRUK z Kłobucka. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 2,5 min zł. Realizacja projektu wpłynie 
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez 
wymuszenie zmniejszenia prędkości w obrębie skrzyżowania, 
oraz płynności ruchu z wszystkich wlotów skrzyżowania, a 
miejscowość Jaworzno nabierze atrakcyjnego wyglądu. 
Czynimy również starania w sprawie budowy chodnika od 
skrzyżowania do Szkoły oraz w Julianpolu.

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 2006 roku
II - ga od 15 - 30 października 2006 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 

wyłożoną trutka zapewnić mu natychmiastowa 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.

RODACY ZE WSCHODU
W ramach procedury repatriacyjnej Rada Gminy w 

Rudnikach podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia 2 rodzin 
polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie naszej 
gminy.

W tym celu za środki otrzymane od wojewody do końca roku 
zobowiązaliśmy się wyremontować i wyposażyć w 
podstawowe sprzęty dwa lokale mieszkalne w budynku w 
Żytniowie nr 72 (po byłej GRN).

Rodaków ze Wschodu spodziewamy się na przełomie 2006/ 
2007 roku. Liczymy na pomoc społeczności lokalnej a 
szczególnie podmiotów gospodarczych w przygotowaniu 
miejsca pracy przynajmniej dla jednej osoby z rodziny.

Pracodawca, który zatrudni repatrianta co najmniej na dwa 
lata może dokonać zwrotu części kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, 
jego przeszkolenie, wynagrodzenie, nagrody i środki na 
ubezpieczenie społeczne. Sądzę, że przyjmiemy ich serdecznie 
dla nich jest to szansa na powrót do Polski.

REMONTY DRÓG
Po okresie długotrwałej i uciążliwej zimy obserwujemy duże 

zniszczenia na drogach krajowych, powiatowych oraz 
gminnych. Urząd Gminy już podjął działania mające na celu 
likwidację skutków zimy na drogach gminnych poprzez ich 
wyrównanie oraz częściowe nawiezienie kruszywa drogowego. 
Prace remontowe dróg będą trwały również w miesiącu 
kwietniu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

SPRAWCA ZOSTAŁ UKARANY
W odniesieniu do artykułu pt. „Kto kradnie 

wodę?!” z grudniowego biuletynu Nr 3/2005 
informujemy, że sprawca kradzieży został 
złapany i ukarany. Okazał się nim 50-letni 
mieszkaniec Faustianki. Sprawca przyznał się 
do popełnionego występku. Zgodnie z aktem 
oskarżenia Sąd Rejonowy Wydział Grodzki w 
Oleśnie wymierzył mu kary:

1) kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem wykonania kary 
na okres próby 2 lat.

2) zobowiązanie do naprawienia szkody na 
rzecz pokrzywdzonego w kwocie 1 .200 zł w 
okresie do 3 miesięcy od daty upra
womocnienia się orzeczenia.

3) przepadek dowodów rzeczowych.
W związku z takimi zdarzeniami zwracamy 

się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rudniki, 
abyśmy wszyscy strzegli naszego wspólnego 
dobra, ponieważ za nielegalny pobór wody 
musimy płacić my wszyscy.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



Poniżej podajemy wykaz firm posiadających zezwolenia na wykonywanie usług polegających 
na demontażu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Rudniki.

1. FIRMA JARZOMBEK P.H.U.
ul.Ryszki25/3, 41-500 Chorzów 
tel./fax : (034)241-97-13 
www.AzbestJarzombek.pl. www.Jarzombek.pl

2. EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 99, 90-441 Łódź 
tel.(042)255-77-29, (042)636-36-37, 
0607348062
* demontaż wyrobów azbestowych- 4 zł/m2
* unieszkodliwienie - od 400 zł/Mg

3. „ALBEKO” Sieger Spółka Jawna
87-510 Kotowy 
tel.(054)280-02-87, fax: (054)280-02-88 
www.albeko.pl

4. FAWID Sp. z o.o.
Rychłowice 34, 98-300 Wieluń 
tel. (043)843-18-80, fax: (043)843-18-18

5. HYDROMONT inż. Jan Olszewski P.P.U.H
ul.Wrocławska62, 45-701 Opole 
tel.(077)474-58-69, fax: (077)474-22-00

6. Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko 
tel.(044)685-41-35 , fax: .(044)685-42-90

7. PP.H.U „Abba-Ekomed” Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń 
tel.(056)654-86-70, fax: (056)651-40-08

8. P.P.H.U „EKO-MIX”
ul.Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 
tel./fax:(071)332-45-00, 0600703713

9. Firma Remontowo-Budowlana „Util” 
Stanisław Zacłona

ul. Dolna 8, Ryczówek, 32-310 Klucze 
tel./fax: (032)642-03-11, 0600290778

10. Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Czajda
ul. Kościuszki 1 B/l, 49-305 Brzeg 
tel.(077)404-64-16, (077)404-64-15

11. P.H.U. „JUKO” Jerzy Szczukocki
ul. Zamurowa 8, 97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. (044)732-69-63, (044)732-69-64, 
(044)732-69-65

12. ARBUD Zbigniew Rucki
Al. Jana Pawła II 38d/l3,
47-220 Kędzierzyn Koźle

13. Zakład Usługowy „ECO- ROCK” Spółka Jawna 
ul. Chemików 1, J -141, 32-600 Oświęcim
Biuro: ul. Wrocławska 53, 30 -011 Kraków 
tel./fax: (012)634-30-63, (012)633-18-55

14. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul.Wólczyńska 133 bud.HB, 01-919 Warszawa 
tel./fax(022)864-94-97, (022)864-94-99, 
0603124853, www.algader.pl

15. Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Lądowego MJ Sp. z o.o.
Reguły, ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice 
Biuro i adres do korespondencji:

Chebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel./fax: (022)724-32-39, (022)724-15-78

16. Zakład Usługowy „REMAT”
os. XXX-Lecia 12/92, 47-303 Krapkowice 
tel./fax:(077)466-53-50

17. Centrum Gospodarki Odpadami;
Azbestu i Recyklingu „CARO”
ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość 
tel./fax; (084)627-30-13 
www.azbest-caro.pl

18. Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany 
Danuta i Piotr Gawlik
ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn 
tel. (033)851-19-66

19. Spe-Bau Sp. z o.o.
ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław
tel./fax: (077)362-44-79 
www.Spe-bau.esol.pl

20. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych
i Antykorozyjnych TERMOEXDORT
ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa 
tel.(022)821 -34-67, (022)621 -21 -97 
tel./fax: (022)621-40-64

CHROŃ ŚRODOWISKO, 
ZBIERAJ BATERIE

Drodzy mieszkańcy !
Organizujemy na terenie naszej gminy zbiórkę zużytych 

baterii.
Odpady tego typu, ze względu na swój skład chemiczny, 

pochodzenie i inne własności są odpadami niebezpiecznymi. 
Wyrzucanie ich do kubła wraz z innymi odpadami 
pochodzącymi z naszych gospodarstw domowych stanowi 
zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt i całego środowiska. Dzieje 
się tak, dlatego, iż trafiając na składowisko odpadów zostająz 
nich wypłukiwane szkodliwe substancje, które w dalszym 
etapie przedostają się do wód, gleby, powodując niebezpieczne 
skażenia. Najgroźniejsze z nich to kadm, ołów, rtęć, które mają 
silne właściwości kancerogenne, mutagenne i neurotoksyczne.

Aktywację tego programu umożliwiła nam Organizacja 
Odzysku S.A. REBA, która specjalizuje się w tworzeniu 
systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów 
małogabarytowych.

Zużyte baterie należy zbierać i umieszczać w specjalnych 
pojemnikach z napisem „Z biórka baterii” rozstawionych 
w szkołach, wybranych punktach handlowych i w urzędzie 
gminy.

Mamy nadzieję, iż pomimo znacznego podniesienia poziomu 
świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców, również 
i selektywna zbiórka zużytych baterii przejdzie do porządku 
dziennego.

Do tej pory zebraliśmy 40 kg baterii, które odebrała ze 
szkół organizacja REBA.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI
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WÓJT GMINY RUDNIKI ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ (CEGIELNIA) POŁOŻONEJ W FAUSTIANCE 

GMINA RUDNIKI POWIAT OLESKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana 

położona w Faustiance na działkach oznaczonych numerem 
geodezyjnym 41,42,46,47/1,47/2,43/8 o pow. 6,5500 ha 
zapisanych w KW Nr 28881 i K.W Nr 18001 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Oleśnie. W planie zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku 
nieruchomość znajdowała się w terenach powierzchniowej 
eksploatacji surowców po udokumentowaniu złoża. Obecnie 
brak planu dla terenu obejmującego przedmiotową 
nieruchomość.

Opis nieruchomości: Kształt kompleksu regularny część 
terenu zajmuje kopalnia odkrywkowa iłów część zabudowa 
budynkami, plac utwardzony, uzbrojenie sieć energetyczna- 
linia napowietrzna, sieć wod-kan lokalna studnia głębinowa 
dojazd drogą krajową nr 42, sąsiedztwo grunty rolne leśne 
zabudowa mieszkaniowa. Na nieruchomości znajdują się 
następujące zabudowania Budynek administracyjny z 
kotłownią pow. uż 398,34 m2, budynek betoniamia o pow, 256 
m2, magazyn murowany kryty blachą o pow, uż.176 m2, 15 
suszami wiat o pow. uż. 3.932,30 m2, budynek wyrobowni z 
warsztatem i magazynem paliw pow. uż. 549,06 m2, piec 
Hoffmana z kominem 14 komorowy, 3 zasypowy, wiaty boczne 
i sklepienia z cegły szamotowej pow. uż. 657 m2, magazyn 
sprzętu pow. uż. 204,6 m2, budynek kaflami pow. uż. 138,7m2

Wartość nieruchomości 780.747 zł. Cena wywoławcza 
netto będąca przedmiotem rokowań 400.000 zł.

Do ceny ostatecznej uzyskanej w wyniku rokowań doliczony 
będzie podatek VAT według stawki wynikającej z 
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Przetargi na w/w nieruchomość zakończone wynikiem 
negatywnym odbyły się 1 w dniu 05.08.2005 r., II w dniu 
31.01.2006 r.

Rokowania odbędą się w dniu 9 maja 2006 roku o godz. 
9-tej w Urzędzie Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 
sala konferencyjna I piętro.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
Wpłata zaliczki w wysokości 5% ceny wywoławczej tj.

20.000zł wpłaconej w terminie do dnia 04.05.2006 roku na 
konto Urzędu Gminy w Rudnikach w Banku Spółdzielczym 
Praszka o/Rudniki nr 23826910172001000000420003. 
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

Termin złożenia pisemnego zgłoszenia udziału w 
rokowaniach upływa w dniu 04.05.2006 r. w pokoju nr 2 na 
piętrze (sekretariat) Urzędu Gminy Rudniki. Zgłoszenia 
pisemne należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, 
w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności jej treści 
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, opisanej w 
następujący sposób „rokowania na nabycie nieruchomości 
Faustianka”. Zgłoszenie powinno zawierać kopie dowodu 
wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia 
z niej, imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, 
datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę i sposób jej 
zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych 
warunków rokowań oraz oświadczenie, że zgłaszający zapoznał 
się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości 
oraz warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, a w 
przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot 
gospodarczy: aktualny wypis z rejestru sądowego lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej 
(potwierdzona kserokopia -oryginał do wglądu komisji). 
Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie 
dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia zaliczki, 
osoby reprezentujące przedkładają potwierdzone notarialne 
pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo 
do udziału w rokowaniach.

Właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Zaliczka 
przepada na rzecz Gminy jeżeli osoba ustalona w trakcie 
rokowań nabywcą uchyla się od zawarcia umowy kupna.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać 
się w Urzędzie Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12, 
pokój nr 6 tel. 0343505072 wew.125 w godzinach 
urzędowania urzędu.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali 

użytkowych przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w 
skład zasobu Gminy Rudniki powiat oleski woj. opolskie.

1/. Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 59,48 
m2 położony w budynku w Żytniowie nr 180 (po przedszkolu). 
Lokal składa się z 3 pomieszczeń, wc, korytarza i ganku, 
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną 
i centralne ogrzewanie. Przedmiotem dzierżawy wraz z lokalem 
może być przyległy teren ogrodzony siatką.

2/. Magazyny w Rudnikach przy ul. Targowej 2 (po SKR)
1. (2.1) o pow. 213,90 m2
2. (3.4) o pow. 24,64 m2
3. (3.5) o pow. 49,50 m2
4. (3.6) o pow. 49,50 m2

5. (4.1) o pow. 49,50 m2
6. (4.2) o pow. 54,00 m2
7. (4.3) o pow. 102,94 m2
8. (4.4) o pow. 146,26 m2
3/. Magazyny w Dalachowie (po SKR)
- 4 pomieszczenia magazynowe o wymiarach
4,37 x 9,10 = 39,76 m2 każdy.
Szczegółowych informacji o lokalach zamieszczonym w 

wykazie można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy 
Rudniki pokój nr 6 lub telefonicznie nr tel. (034) 35-93-072 
wew. 125 u Pani Teresy Jama lub www.rudniki.pl, e-mail: 
gmina@rudniki.pl.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert 
do Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
w 2006

Lp miejscowość k.m Nr dz. Pow. KW Przeznaczenie w studium Opis Czyns 
z
Rocz

___
1 Cieciułów 1 311/3 0,0903 14586 Rolnicza przestrzeń produkcyjna. Ł.kl.III 20zł

2 B/R 20zł

3 Cieciułów 1 277 0,2850 26281 Rolnicza.przestrzeń produkcyjna. R-Iva-0,10 
R-V- 
0,0410 
RVI- 
0,1440

30zł

4 Faustianka 1 82/2 0,2300 Brak 
KW

Uzupełnienie zabudowy na 
terenach zmeliorowanych

RHIb-
0,1500
B/RIIb-
0,08

20zł

5 1 0,0200 48363 Rolnicza.przestrzeń.produkcyjna. Ł.kl.IV lOzł
6 Jaworzno 1 230 0,0180 Brak 

KW
Rolnicza.przestrzeń. produkcyjna R.kl.V lOzł

7 Jaworzno 1 221/2 0,0370 Rolnicza.przestrzeń produkcyjna R.kl.V lOzł
8 Jaworzno 1 675 0,0300 "w" Rolnicza przestrzeeń produkcyjna Ps..kl.V lOzł
9 Jaworzno 1 642/1 0,0780 "w" Rolnicza, przestrzeń produkcyjna Ps.ki.v lOzł
10 Jaworzno 1 642a 0,0170 “w" Rolnicza przestrzeń.produkcyjna. Pski.v lOzł
11 Jelonki 1 130/2 0,2500 32903 Zabudowa mieszkaniowa. i

zagrodowa..
B/RV-
0,2500

lOzł

12 Julianpol 1 477 0,1650 Brak 
kw

Rolnicza przestrzeń produkcyjan. R.Iva-
0,0270 
ŁIV
0,0470
Łs.0,033
B/RIVa-
0,0580

20zł

13 Mostki 1 110 0,3380 28974 Rolnicza przestrzeń, produkcyjna 20zł
14 Odcinek 1 1105 0,1700 37508 Rolnicza.przestrzeń produkcyjna. ŁIV-0,17 20zl
15 Żytniów 2 97/3 0,0920 30524 Zabudowa.mieszkaniowa.i 

zagrodowa.
R-IVa 20zł

16 Żytniów 2 197/3 0,0109 28889 Zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa

B/RIVa lOzł

17 Bugaj 1 83a 0,0800 24872 Rolnicza przestrzeń produkcyjna B/RV 20zł



WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp. Miejscowość Nr
Dział 
ki

KW Pow. Opis nieruchomości Preznaczenie 
nieruchiomosci 
i sposób jej 
zagospodarowa 
nia w studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowa 
nia(brak planu
zagospodarowania 
przestrzennego

Cena 
nierucho 
mości

Termin do 
złożenia 
wniosku 
przez 
osoby 
którym 
zxprzysług 
uje 
pierwszeńst 
wo

1 Dalachów 181/3 28855 0,9120 Na nieruchomości 
znajduje sie
budynek po
betoniami

Tereny 
ofertowe dla 
różnego 
rodzaj uu 
zainwestowania 
nieenergochłon 
nego

30.05.2006

3 Jaworzno
Polesie

120a/
1

26379 0,7867 Działka budowlana 
+ rola

Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

4 Jaworzno
Polesie

120a/
2

26379 0,0945 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

5 Jaworzno
Polesie

120/1 26379 0,0945 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

6 Jaworzno
Polesie

120/2 26379 0,0837 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

7 Jaworzno
Polesie

120/3 26379 0,0846 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

8 Jaworzno
Polesie

120/4 26379 0,0844 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

9 Jaworzno
Polesie

120/5 26379 0,0844 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

10 Jaworzno
Polesie

120/6 26379 0,0836 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

11 Jaworzno
Polesie

120/7 26379 0.0983 Działka rekreacyjna Zabudowa 
rekreacyjna

30.05.2006

12 Jaworzno
Polesie

21
48/1
48/3

30311 1,1530
0,3770
0,1900

Działka rolna rola 
kl. Vi VI

Rolnicza 
przestrzeń 
produkcyjna

30.05.2006

13 Cieciułów 115/2
115/1

26916 0,0790
0,0640

B/R Zabudowa 
mieszkaniowa

30.05.2006

14 Julianpol 606/3 0,1170 B/R Działka 
zabudowana

Strefa 
osadniczo rolna

30.05.2006



INFORMACJE
Informuje się wszystkich rolników mogących ubiegać się o świadczenia 

rodzinne, że od 1 stycznia 2006 roku dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 
135,50 zł.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Co roku Rada Gminy uchwala Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Na rok bieżący wymieniony program także został uchwalony i 
jest realizowany. Osoby uzależnione i współuzależnieni 
członkowie ich rodzin na bieżąco korzystają z dodatkowych 
zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wymienione zajęcia 
są refundowane ze środków gminnych w ramach zawartego 
porozumienia. Od początku roku w stosunku do 8 osób toczy 
się się postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
Wśród w/w są osoby, które deklarują dobrowolne podjęcie 
leczenia. Pozostałe będą musiały podjąć leczenie nałożone 
wyrokiem sądu.

Promując zdrowy styl życia bez udziału alkoholu, 
rozszerzając programy zajęć profilkatycznych organizuje się 
dla dzieci i młodzieży różne formy pozalekcyjnych zajęć 
sportowych.

Dla części uczniów w gimnazjum zorganizowano występ 
narkomana-abstynenta od 11 lat pt. „Nie trać wiary-broń się”. 
Dla pozostałych gimnazjalistów organizowane są warsztaty 
prowadzone przez psychologa. Bierze w nich udział osoba 
uzależniona od alkoholu, obecnie nie pijąca od kilku lat i 

korzystająca z różnych form terapii. Nadal pomoc i poradę 
można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym, który ma swą 
siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej i jest czynny w I i III 
poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 15-tej do 17- 
tej.

W Gminnym Programie zaplanowano środki na kolonie dla 
20 dzieci z rodzin patologicznych. Organizacji przedsięwzięcia 
podjęło się Gimnazjum Publiczne w Rudnikach.

Prężnie działa Klub AA „Iskierka”. Spotkania odbywają 
się w małej- sali (balkon) GOKSiR w Rudnikach, w każdy 
czwartek od godz. 18.30.

Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy zostały 
zobligowane do opracowania Gminnych Programów 
Przciwdziałania Narkomanii. Dlatego też Rada Gminy Rudniki 
uchwaliła wymieniony program na 2006 rok, który na bieżąco 
tak jak program alkoholowy będzie realizowany.

Informacje z realizacji programów będą podawane w 
kolejnych Biuletynach.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 14 marca br. zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje odbyły się w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie gimnazjum
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 

i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnikach przy współpracy 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie pisemnej 
i ustnej. Jury turnieju wyłoniło najlepszych uczestników, którzy wezmą udział w eliminacjach powiatowych w dniu 11.04.2006 
r. w Oleśnie:

I grupa wiekowa /szkoły podstawowe/
1 miejsce - KABATA ANITA

/Szkoła Podstawowa w Jaworznie/
2 miejsce - SŁADEK PAWEŁ

/Szkoła Podstawowa w Dałachowie/
3 miejsce - DERBIS EMILIA

/Szkoła Podstawowa w Żytniowie/

II grupa wiekowa /gimnazjum/
1 miejsce - PAWLACZYK KATARZYNA

/Gmnazjum w Rudnikach/
2 miejsce - SOJA MONIKA

/Gimnazjum w Rudnikach/
3 miejsce - ŚLEZIAK MARTYNA

/Gimnazjum w Rudnikach/
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, przybory do pisania, piłki do gry i notatniki 

ufundowane przez Wójta Gminy Rudniki, Ochotniczą Straż Pożarną w Rudnikach i Firmę „KRIS” z Praszki.
Do turnieju uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum: Beatę Patyk, Jolantę 

Wiatr, Jolantę Kubacką, Henryka Popczyka i Bogdana Szyszkę. Dziękujemy im za pracę włożoną w to przedsięwzięcie.

M.D.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



Zarys dziejów 
administracyjnych ziemi wieluńskiej

Historyczna ziemia wieluńska, którejwczesnośredniowieczne 
korzenie wyrastają w podwieluńskiej wsi Ruda, posiada bogate 
tradycje. Jest to obszar nad górną Prosną i Wartą, pięknie 
położony, z dużą ilością ciekawych miejsc i obiektów, zarówno 
geograficzno-przyrodniczych jak i architektonicznych. 
Opisywany obszar szczyci się licznymi walorami 
turystycznymi, ma interesującą przeszłość historyczną, w tym 
godne omówienia dzieje administracyjne.

W kilku zdaniach należy odnieść się również do okresu 
pradziejowego. Ślady bytowania człowieka na interesującym 
nas terenie sięgają czasów odległych, aż do 12 tysiąclecia przed 
Chrystusem. Mówiąc o tym okresie warto wspomnieć o 
ważnych grodach kultury łużyckiej, których relikty zachowane 
są w pobliżu Kurowa, w Strobinie i w Podzamczu koło 
Wierszowa. Istniały one w I tysiącleciu p.n.e., a więc w tym 
samym czasie kiedy okres rozkwitu przeżywała osada w 
Biskupinie. Na terenie ziemi wieluńskiej rozsiane są 
pradziejowe cmentarzyska i kurhany, a najbardziej znane 
spośród nich odnajdujemy w nadwarciańskim Przywozie. 
Wzniesiono je w II lub III wieku po Chrystusie, kiedy nad Wartą 
istniała osada, wykazująca pierwsze formy organizacji 
ponadplemiennej. Nie można zapominać również o ważnej 
drodze handlowej prowadzącej wzdłuż Prosny i Warty, czyli o 
słynnym szlaku bursztynowym.

Pierwszym ośrodkiem administracji państwowej i kościelnej 
na interesującym nas terenie była Ruda. W tej miejscowości 
położonej na lekkim wzniesieniu, początkowo znajdowała się 
siedziba kasztelanii rudzkiej. Dodajmy, iż w Polsce Piastów 
kasztelania stanowiła podstawową jednostkę podziału 
administracyjnego kraju. Kasztelan był przedstawicielem 
władzy książęcej, a do jego obowiązków należało czuwanie 
nad bezpieczeństwem kasztelanii i w razie konieczności jej 
obrona, podobnie jak obrona grodu, w którym on mieszkał. 
Kasztelan zajmował się również ściąganiem danin, a nawet 
bezpośrednim sądownictwem nad poddanymi. Pierwsze 
informacje na temat kasztelanii rudzkiej pochodzą z 1136 r., a 
zapisane są w dokumencie o nazwie bulla gnieźnieńska (Złota 
Bulla), wystawionym przez papieża Innocentego II. Jednakże 
początki Rudy są znacznie odleglejsze. Gall Anonim już w roku 
1106 wspomina o kościele w Rudzie (w obecnym roku będą 
miały miejsce uroczystości 900-lecia Rudy). Wspomniana 
świątynia, chociaż częściowo przebudowana, zachowana jest 
do dnia dzisiejszego. Także skarb monet i biżuterii z XI w., 
znaleziony niedaleko tamtejszego kościoła, potwierdza 
wczesnopiastowską tradycję rudzkiej kasztelanii. Jak wyglądał 
jej obszar w momencie powstania, tego dokładnie nie wiemy. 
W połowie wieku XIII jej granice kształtowały się następująco: 
na zachodzie i południowym-zachodzie linią graniczną tej 
kasztelanii była rzeka Prosną, na południu rzeka Lis warta, od 
wschodu linia położona kilka kilometrów za rzeką Wartą, od 
północy Oleśnica i Struga Węglewska.

Kasztelania rudzka wchodziła w skład wschodniej 
Wielkopolski. Należy podkreślić, iż przez kolejnych kilka 
wieków Rudzkie, a później Wieluńskie będzie przede 
wszystkim związane z tą dzielnicą Polski. W okresie rozbicia 

dzielnicowego, tj. po 1138 r. (są to czasy Bolesława 
Krzywoustego) ziemia rudzka weszła w skład dzielnicy 
senioralnej. Do Wielkopolski przyłączył ją ponownie Mieszko 
Stary. Na przełomie XII i XIII wieku między książętami trwały 
ustawiczne spory. Wówczas tą ziemią władał książę kaliski 
Władysław Odonic, któremu legenda przypisuje założenie 
Wielunia w roku 1217. Później, na krótko Rudzkie zajął książę 
opolski Kazimierz. W połowie XIII wieku Przemysł 1 
przyłączył zbrojnie kasztelanię rudzką do Wielkopolski, a 
niebawem Rudzkie przejął książę kaliski Bolesław Pobożny, 
który przypomnijmy założył Bolesławiec. Należy dodać, iż w 
1268 r. we wspomnianej osadzie, która przyjęła nazwę od jego 
imienia, książę ten wzniósł warowny gród. Bolesław Pobożny 
powiększył również obszar kasztelanii rudzkiej, przesuwając 
jej granice w kierunku południowo-wschodnim - przyłączono 
m.in. Mykanów, Kruszynę, Borowno (obecnie znajdujące się 
w powiecie radomszczańskim).

Między książętami wielkopolskimi i śląskimi występowały 
ciągłe spory. Książę śląski Henryk IV Probus podstępem 
wymusił odstąpienie kasztelanii rudzkiej, a w 1281 r. przeniósł 
jej siedzibę z Rudy do Wielunia. W tymże roku po raz pierwszy 
wymieniony jest kasztelan wieluński o nazwisku Szymon 
Galicus. Już niebawem, w dokumencie z 1283 r. wydanym 
przez księcia Wielkopolskiego Przemyśla II, późniejszego króla 
Polski, Wieluń wymieniony jest jako miasto.

Na początku XIV wieku kasztelania wieluńska należała do 
księcia niemodlińskiego Bolesława I, a w 1323 r., po okresie 
rozbicia dzielnicowego Władysław Łokietek przyłączył ją do 
Królestwa Polskiego. W okresie panowania Kazimierza 
Wielkiego, ostatniego króla z dynastii Piastów następuje, jak 
powszechnie wiadomo, wyjątkowy rozwój Polski. Wzdłuż 
południowo-zachodniej granicy państwa polskiego, a więc 
również na ziemi wieluńskiej, wzniesiono murowane zamki 
m.in. w Bolesławcu i w Wieluniu. W roku 1370, na mocy 
testamentu Kazimierza Wielkiego, ziemia wieluńska wraz z 
Olsztynem pod Częstochową, Bobolicami i Brzeźnicą oddana 
jest w lenno, czyli dzierżawę księciu Władysławowi z Opola. 
Ten utworzył Księstwo Wieluńskie i tytułował się księciem 
wieluńskim. Jako ciekawostkę dodajmy, iż książę ten wybijał 
w Wieluniu własną monetę w postaci denarów z herbem 
Wielunia oraz napisem świadczącym o jego książęcych 
prawach do tej ziemi.

Z faktem odłączenia ziemi wieluńskiej od Korony nie mogła 
pogodzić się szlachta polska. Jadwiga, córka króla Ludwika 
Węgierskiego oraz Jagiełło, zanim zasiedli na tronie polskim, 
musieli zapewnić, że ponownie przyłączą tę ziemię do Polski. 
Król Władysław Jagiełło przyrzeczenie wypełnił i siłą odzyskał 
Wieluń i prawie całą ziemię wieluńską. Stało się to w 1391 r. 
Jego wojska nie mogły jednak przez kilka następnych lat 
zdobyć doskonale ufortyfikowanego zamku w Bolesławcu. 
Jego zwrot nastąpił dopiero po śmierci Władysława Opolczyka 
w 1401 r., a trwałą pamiątką po jego panowaniu jest, zachowana 
do dzisiaj, wysoka obronna wieża stojąca na dziedzińcu 
dawnego bolesławieckiego zamku.



Wiek XI, XII, XIII i XIV to okres powstawania w 
interesującym nas obszarze wielu osad. Podajemy kilkanaście 
przykładów takich miejscowości i najstarsze daty stwierdzające 
ich pojawienie się (należy mieć na uwadze fakt, że ich metryka, 
aczkolwiek niepotwierdzona w źródłach, w wielu przypadkach 
jest znacznie starsza): Ruda (1106), Skomlin (1210), Chotynin 
(1211), Danków (1217), Łubnice (1234), Popowice (1236), 
Dzietrzkowice (1253), Michałów (1260) - przekształcony w 
Praszkę, której w 1392 r. nadano prawa miejskie, Bolesławiec 
(miasto 1266), Biała (1268), Mokrsko (1273), Masłowice 
(1294), Jaworzno (1250), Krzyworzeka (1264), Parzymiechy 
(1266), Osjaków (1299), Wieruszów (1303) - prawa miejskie 
uzyskał w 1368 r., Żytniów (1312), Wierzchlas (1323), 
Sokolniki (1380), Rudniki, Dzietrzniki oraz Wierzbie (1381), 
Pątnów (1399). Na początku wieku XV w archiwalnych 
zapisach odnajdujemy informacje o miastach: Lututów (1406) 
i Działoszyn (1412).

W tym miejscu kilka zdań "pragnę poświęcić herbowi 
historycznej ziemi wieluńskiej. Nadanie herbu było ważnym 
wydarzeniem, bowiem potwierdzało odrębność terytorialną 
danej ziemi w stosunku do innych dzielnic Polski. 
Legitymowanie się herbem oznaczało także posiadanie 
własnego samorządu i urzędników o odpowiedniej hierarchii.

Herb ziemi wieluńskiej po raz pierwszy pojawił się 
najprawdopodobniej w czasach księcia Opolczyka, a więc po 
1370 r., chociaż nie można wykluczyć, iż pieczętowanie 
własnym herbem mogło już nastąpić w czasach Kazimierza 
Wielkiego, który doprowadził do ostatecznego i trwałego 
połączenia ziemi wieluńskiej z innymi terytoriami Królestwa 
Polskiego.

Herb naszej ziemi z czasów Opolczyka, przedstawiał dwie 
pionowo ustawione trąby myśliwskie ze wzajemnie 
zaplatającymi się sznurami. W 1378 r. na pieczęci księcia z 
Opola i Wielunia, pojawia się inny herb. Jest nim czerwona 
tarcza z białym szerokim pasem, biegnącym poziomo przez jej 
środek. Nie utrzymał się on również zbyt długo, chociaż 
dodajmy, używała go chorągiew ziemi wieluńskiej w bitwie 
pod Grunwaldem. Jeszcze za panowania Władysława Jagiełły 
nastąpiła zmiana herbu ziemi wieluńskiej. Herb ten, obecnie 
używany przez powiat wieluński, przedstawia Baranka Bożego 
(łac. Agnus Dei) z boku którego wypływa krew do kielicha 
mszalnego. Ma on więc charakter religijny - symbolizuje Ciało 
i Krew Chrystusa. Warto dodać, iż wyeksponowany jest w wielu 
historycznych miejscach, w tym w najważniejszym narodowym 
sanktuarium - na Wawelu. Wykuty jest na marmurowym 
nagrobku króla Władysława Jagiełły, obok herbów Polski, 
Litwy, Rusi, Wielkopolski oraz ziemi dobrzyńskiej. Także Jan 
Długosz, wybitny kronikarz związany z podwieluńskim 
Niedzielskiem, opisał tenże herb w pracy Znaki i klejnoty 
Królestwa Polskiego.

Ważne administracyjne zmiany nastąpiły pod koniec XIV 
wieku. Wówczas to księstwa przekształcono w województwa 
oraz powołano powiaty. Ziemia wieluńska, do której 
przyłączono wówczas Ostrzeszowskie, weszła w skład 
województwa sieradzkiego. Na obszarze ziemi wieluńskiej, 
która zachowała daleko posuniętą autonomię i odrębność 
administracyjno-sądową, powstały dwa powiaty: wieluński i 
ostrzeszowski. Te dwie nowo powołane jednostki 
administracyjne podlegały jednemu staroście. Dodajmy przy 

okazji, iż w parlamencie Królestwa Polskiego zasiadali: w 
senacie - jeden senator, tzw. mniejszy, którym był kasztelan 
wieluński, w sejmie dwóch posłów, wybieranych podczas 
sejmików w Wieluniu.

W XVI wieku nastąpiło zmniejszenie powiatu wieluńskiego. 
Miejscowości położone w okolicach Kłomnic, Kruszyny i 
Borowna włączono do powiatu radomszczańskiego, okolice 
Parzymiech, Wąsosza i Mykanowa znalazły się w powiecie 
częstochowskim, natomiast tereny położone na lewym brzegu 
Prosny w powiecie kępińskim.

Istotne zmiany nastąpiły w wyniku reformy przeprowadzanej 
przez Sejm Wielki. W 1789 r. parlamentarzyści podjęli uchwałę 
dotyczącą zreorganizowania administracji. W województwach 
i ziemiach powołano komisje porządkowe cywilno-wojskowe. 
Na naszym terenie powołano Komisję Cywilno-Wojskową 
Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego. Komisje te 
stały się zupełnie nowymi organami władzy, gdyż posiadały 
charakter kolegialny. W skład każdej z nich wchodziło 16 osób, 
przede wszystkim pochodzenia szlacheckiego.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż w 1726 r. prawa 
miejskie uzyskały Sokolniki, lecz jeszcze w tym samym stuleciu 
je utraciły. Podobnie było z Lututowem, który prawa miejskie 
ponownie jednak odzyskał w 1843 r.

W roku 1793 w wyniku II rozbioru Polski ziemię wieluńską 
włączono do nowo utworzonej prowincji o nazwie Prusy 
Południowe, w której zamiast województw powołano 
departamenty. Początkowo nasze tereny należały do 
departamentu piotrkowskiego, później kaliskiego. Zaborcy 
dokonali również innego podziału powiatów. W wyniku tych 
zmian powiat wieluński utracił dużą liczbę gmin w jego 
dotychczasowej zachodniej części.

W 1807 r. po wkroczeniu wojsk napoleońskich utworzono 
Księstwo Warszawskie, a powiat wieluński w dalszym ciągu 
przynależał do departamentu kaliskiego. W tym okresie, a 
dokładnie w roku 1809, utworzono mniejsze jednostki 
administracyjne w postaci gmin. Na czele gminy stał wójt, ale 
funkcję tę mógł pełnić jedynie właściciel majątku ziemskiego.

Wraz z przegraną wojsk napoleońskich upadła nadzieja na 
odzyskanie niepodległości. Ustalenia Kongresu Wiedeńskiego 
z 1815 r. spowodowały, iż ziemia wieluńska znalazła się tym 
razem pod zaborem rosyjskim. Nastąpił kolejny podział 
administracyjny ziem polskich. Oprócz województw i 
powiatów powołano obwody. Wieluńskie znalazło się w 
województwie kaliskim, a Wieluń stał się siedzibą obwodu 
składającego się z 3 powiatów: częstochowskiego, 
wieluńskiego i ostrzeszowskiego, którego siedziba znalazła się 
w Wieruszowie (do tego powiatu weszły gminy, które znalazły 
się na wschód od Prosny).

Dużym ciosem dla polskiej tradycji administracyjnej była 
zamiana nazw województw na gubernie. Stało się to kilka lat 
po upadku powstania listopadowego, a celem tych działań stała 
się chęć stopniowej rusyfikacji resztek polskiej państwowości. 
Kilka lat później, w 1842 r. w wyniku kolejnego rosyjskiego 
ukazu, przemianowano obwody na powiaty, a dotychczasowe 
powiaty na okręgi. W połowie XIX wieku w granicach powiatu 
wieluńskiego znajdowały się następujące miasta: Bolesławiec, 
Częstochowa, Działoszyn, Kłobuck, Krzepice, Lututów, 
Mstów, Praszka, Przyrów, Wieluń i Wieruszów.

Po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie 
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dokonały istotnych zmian administracyjnych, w wyniku 
których m.in. odłączono południową część powiatu 
wieluńskiego i utworzono samodzielny powiat częstochowski. 
Natomiast do powiatu wieluńskiego przyłączono gminę 
Siemkowice, która dotychczas znajdowała się w powiecie 
radomszczańskim. Kontynuacją reformy było pozbawienie 
praw miejskich wszystkich miast, oprócz Wielunia. Do rzędu 
osad zdegradowano: Bolesławiec, Działoszyn, Lututów, 
Praszkę i Wieruszów. Dwóm ostatnim miastom prawa miejskie 
przywrócono w czasie I wojny światowej, chociaż formalnie 
w Polsce Odrodzonej w 1919 r. Działoszyn odzyskał status 
miasta stosunkowo niedawno, bo w 1994 r.

W 1914 r. wraz z wybuchem I wojny światowej, po 
wycofaniu się Rosjan, powiat wieluński zajęły armie Niemiec 
i Austro-Węgier. Pomiędzy nimi nastąpił podział powiatu, a 
linia rozgraniczająca przebiegała wzdłuż rzeki Warty. Większa 
jego część, włącznie z Wieluniem, znalazła się pod okupacją 
niemiecką w Generał-Gubematorstwie Warszawskim.

W Polsce Odrodzonej, z dniem 2 VIII 1919 r. powiat 
wieluński wszedł w skład województwa łódzkiego. Na czele 
powiatu stał początkowo Komisarz Rządu Polskiego na powiat 
wieluński, a następnie starosta. Powiat ten, jeden z 
największych w południowo-zachodniej Rzeczypospolitej, 
obejmował 3 miasta: Praszka, Wieluń i Wieruszów oraz 25 
gmin wiejskich: Bolesławiec, Chotynin, Czastary, Działoszyn, 
Dzietrzkowice (z siedzibą w Łubnicach), Galewice, Kamionka 
(z siedzibą w Pątnowie), Kiełczygłów, Konopnica, Kurów, 
Kuźnica Grabowska (z siedzibą w Czajkowie), Lututów, 
Mierzyce, Mokrsko, Naramice, Praszka, Radoszewice (z 
siedzibą w Osjakowie), Rudniki, Siemkowice, Skomlin, 
Skrzynki (z siedzibą w Kraszewicach), Skrzynno (z siedzibą 
w Ostrówku), Sokolniki, Starzenice (siedziba w Olewinie) i 
Wydrzyn (z siedzibą w Czarnożyłach).

W pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej zachodnią 
część Polski przyłączono do Rzeszy Niemieckiej. Powiat 
wieluński wszedł w skład tzw. Kraju Warty (Warthegau) i do 
1941 r. należał do rejencji kaliskiej, a później już do końca 
wojny do rejencji łódzkiej.

Powojenna mapa administracyjna powiatu wieluńskiego nie 
różniła się od tej sprzed 1 IX 1939 r. Istotne zmiany 

administracyjne nastąpiły w 1954 r. Z przyczyn wyraźnie 
politycznych zniesiono wówczas dotychczasowe gminy 
wiejskie, zastępując je gromadami, które stały sięjednostkami 
podziału administracyjnego wsi. Zrezygnowano także z urzędu 
wójtowskiego, zastępując go stanowiskiem przewodniczącego 
Gminnych Rad Narodowych. Reformy podziału 
administracyjnego poszły dalej. Z dniem 11 września 1954 r. 
utworzono powiat wieruszowski, w skład którego weszło 16 
gromad z powiatu wieluńskiego, a gromady znajdujące się na 
północ od Wieruszowa znalazły się w powiecie 
ostrzeszowskim. Dwa lata później, a dokładnie z dniem 1 
stycznia 1956 r. utworzono powiat pajęczański, w skład którego 
weszły z kolei południowe gromady powiatu wieluńskiego. W 
następnych latach dokonywano kolejnych korekt 
administracyjnych, lecz już o znacznie mniejszym zakresie. 
W 1973 r. na miejsce gromad przywrócono gminy, na czele 
których stanął naczelnik.

Największa reforma administracyjna w okresie Polski 
Rzeczypospolitej Ludowej nastąpiła dwa lata później. Z dniem 
1 czerwca 1975 r. utworzono aż 49 województw, w tym 
sieradzkie, kaliskie i częstochowskie. Zniesiono również 
powiaty, a interesujące nas gminy weszły w skład 
wymienionych województw.

W wyniku ważnych zmian politycznych, w 1990 r. powołano 
urzędy rejonowe. Była to pierwsza zmiana administracyjna, 
która zapoczątkowała odrodzenie samorządu terytorialnego.

Jan Książek

Wykaz ważniejszej literetury:
R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi 

wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963
T. Olejnik, Przeszłość administracyjna ziemi wieluńskiej, 

Wieluń 1996
M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem 

województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995

Składamy serdeczne podziękowania dla pana Jana 
Książka za umożliwienie publikacji powyższego artykułu 
na łamach naszego biuletynu.

| KULTURA

Drodzy Czytelnicy
Nadchodzi wiosna, cieszymy się razem z wami jej 

nadejściem, ale też z lekkim niepokojem, że zapomnicie o nas. 
A tymczasem nasze biblioteki czekają na was z półkami 
pełnymi nowych książek.

Nie zapominamy o najmłodszych! A jest ich coraz więcej, 
naszych maluchów, 2, 3 -latków, które pod opieką Babć 
przychodzą do nas po kolorowe bajeczki. Wydawnictwa 
literatury dla najmłodszych prześcigają się w uatrakcyjnianiu 
szaty graficznej, żeby przyciągnąć małego czytelnika.

Dlatego prosimy - udając się na wiosenny spacerek z 
maluchem, zaglądajcie do nas! Dzieci kochają książki, czytajcie 
im na dobranoc, bo dziecko obcujące z książką od wczesnego 
dzieciństwa, będzie z nią i w dorosłym życiu.

Zachęcamy też starsze dzieci, młodzież i dorosłych do 
odwiedzania naszych bibliotek. Systematycznie rośnie ilość 
kupowanych książek dzięki ofiarności Rady Gminy, a także 
dotacji z Ministerstwa Kultury. Dzięki temu nasza gmina 
znajduje się zawsze w czołówce województwa. Pod względem 
ilości czytelników na 100 mieszkańców zajmujemy 6 miejsce 
na 72 biblioteki Opolszczyzny. A dokładnie 23,8% 
mieszkańców gminy stanowią nasi czytelnicy.To świetny 
wynik, ale nam, bibliotekarkom, marzy się, żeby to było co 
najmniej 50%.

Dlatego apelujemy, odwiedzajcie nas, zobaczcie, ile 
wspaniałych książek czeka tu na Was!

Kierownik GBP Magdalena Filipowicz



SPOTKANIE MUZYKÓW JAZZOWYCH
Czternasta edycja imprezy odbyła się 10 grudnia 2005r., 

w Domu Kultury w Rudnikach. Wzięło w niej udział 11 
podmiotów wykonawczych /ogółem ok. 80 osób/. Impreza 
niezmiennie od lat cieszy się wielkim powodzeniem. Muzycy 
licznie do Rudnik przyjeżdżają, a publiczność wypełnia salę 
do granic możliwości. Rolę gospodarza sceny i konferansjera 
pełnił prezes Opolskiego Towarzystwa Jazzowego - Tadeusz 
PABISIAK.

Lider grupy jazzowej z Krakowa

Komisja Artystyczna główną nagrodę przyznała grupie 
WHY NOT QUINTET z Konopisk za bardzo interesującą i 
wartościową prezentację muzyczną. Ponadto wyróżnienia 
otrzymali:

» 012 ACOUSTIC QUINTET z Kamilą Abrahamowicz
z Opola,
» MAŁA CZARNA z Częstochowy
» WAVES z Opola
» Orkiestra Dęta z Żytniowa
» Paweł Piec QUARTET z Gliwic
» PUBLICYŚCI z Konopisk
» FEEL OUT z Opola
» RYGLEWSKI BAND z Praszki
» OLD TRADITIONAL JAZZ BAND z Wielunia.

Nie obyło się również bez występu zaproszonej gwiazdy i 
wspólnego jazzowania na zakończenie imprezy. Gościem 
specjalnym spotkania była grupa „BEALE STREET 
BAND” z Krakowa prezentująca jazz tradycyjny w 
doskonałym wykonaniu.

Radosne jam session trwało do późnych godzin nocnych.
Sponsorem głównym przedsięwzięcia był BANK 

MILLENNIUM S.A.
Ponadto wsparcia finansowego na organizację imprezy 

udzielili:
» EnergiaPro Opole
» W. i M. Łęgosz „RUDMAR” Rudniki
» E. Strugała „MODERN BUD” Starokrzepice
» M.i I. Grądys - „PIEKARNIA” - Dalachów
» G. i S. Kurczakowscy „MŁYN” - Dalachów
» J.i E. Bajakowie „DAKO” - Cieciułów
» W. Zacha i M. Szaniec - „MOTOMIND” Wieluń
» E. Gładysz - Bobrowa

Po raz czternasty Orkiestra zagrała 8 stycznia 2006r.

XIV FINAŁ WOSP
W Rudnikach sztab gminny mieścił się w Gminnym 

Ośrodku Kultury.
Odpowiedzialnym za pracę sztabu był Mieczysław 

Pawlaczyk.
W szkołach podstawowych oraz gimnazjum odbyły się 

imprezy, podczas których licytowano gadżety otrzymane z 
Fundacji. Ogółem ze wszystkich imprez, licytacji i zbiórki 
ulicznej wolontariusze /45 osób/ zebrali :

9.478.05 PLN
Koszty dojazdu wolontariuszy / koszt paliwa/ do studia TVP 

w Warszawie pokryto z pieniędzy pozyskanych od sponsorów:
Mariana Łęgosza - firma „RUDMAR” Rudniki 
Romana Krzaka - sklep w Rudnikach
Bogdana Hombka - sklep „SEZAM” w Rudnikach 
B. i W. Boreckich - apteka w Rudnikach
D. i G. Śleziaków - Mirowszczyzna
Serdecznie dziękujemy im za wsparcie finansowe.

BYŁO WSPANIALE !

To z nas wszystkich składa się ta niesamowita orkiestra, 
zarówno z tych zbierających pieniądze, jak i tych wrzucających 
je do tekturowych skarbonek.

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM OGROMNE DZIĘKI
ZA XIV FINAŁ WOŚP

SIE MA !

Młodzież w studio TYP 2 w Warszawie

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



„KOLĘDY ŁĄCZĄ POKOLENIA"
„Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą 
historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo.

Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych 
do pastorałek, jak choćby ta, tak zwana górałska, której tak bardzo lubimy 

słuchać: „ Oj, Małuśki, Maluśki ”. Trzeba, abyśmy tego bogactwa nie zagubili ” 
Jan Paweł II

15 stycznia - w niedzielne popołudnie- w Domu Kultury 
w Rudnikach, bardzo licznie zgromadzona publiczność 
miała przyjemność słuchać przepięknych polskich kolęd. 
Podczas V REJONOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD 
zaprezentowało się 14 wykonawców. Było to śpiewanie i 
muzykowanie wielopokoleniowe. Wystąpiły dzieci, 
młodzież i dorośli, a mianowicie:

- dzieci z Przedszkola Publicznego w Rudnikach,
- chór „Niezapominajki” z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Cieciulowie,
- chór „Wesołe Aniołki” z parafii Św.Mateusza ze 

Sternalic,
- Emilka Derbis i Zuzanna Wróż ze Szkoły Podstawowej 
w Żytniowie,
- grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie,
- grupa wokalna z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach,
- duet rodzinny - Paulina i Olimpia Błach z Cieciułowa,
- solistka - Magdalena Kalemba z Rudnik,
- młodzieżowa grupa muzyczna „Jadziolki” z Zespołu 

Szkół
Ponadgimnazjalnych w Praszce,

- sekcja młodzieżowa Orkiestry Dętej z Żytniowa
- zespół folklorystyczny „PROSNĄ” z Praszki
- zespół folklorystyczny „FASKA” z Gorzowa Śląskiego,
- zespół folklorystyczny „RUDNICZANKI”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
statuetki.

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

Lukas

Na scenie zespół “Rudniczanki”

Chór “Niezapominajki” z Cieciułowa 
zaprezentował niezapomniany występ

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe statuetki i dyplomy



GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
W ostatnich dniach marca w Domu Kultury w Rudnikach 

odbyły się eliminacje gminne VIII KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych powiatu oleskiego.

Gimnazjalistki biorące udział w konkursie

W konkursie udział wzięło 44 uczniów reprezentujących 
szkoły podstawowe w Cieciułowie, Żytniowie, Dalachowie i 
Jaworznie oraz Gimnazjum Publiczne w Rudnikach.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
W KAT. GIMNAZJUM:
I miejsce - Monika Soja
II miejsce - Aleksandra Cieśla
III miejsce - Monika Mirowska
W KAT. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KL. I - III
I miejsce - Amadeusz Zuzel - S.P. Żytniów
II miejsce - Aleksandra Duda - S.P. Jaworzno
III miejsce - Michał Adamski - S.P. Dalachów filia Rudniki 
KLASY IV-VI
I miejsce - Emilia Derbis - S.P. Żytniów
II miejsce - Piotr Duda - S.P. Jaworzno
III miejsce - Milena Surowa - S.P. w Dalachowie
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a 

najlepsi nagrody książkowe.

FINAŁ KONKURSU W OLEŚNIE
W powiatowym finale konkursu, który miał miejsce 3 

kwietnia br., w Domu Kultury w Oleśnie, sposród 6 uczniów

Nagrodzone gimnazjalistki

Najlepsi w kategorii szkół podstawowych

Uczestnicy grup klas I -III 

reprezentujących naszą gminę nagrodzone zostały 2 osoby . 
Był to PIOTR DUDA, który w swojej kategorii zajał II 
miejsce oraz Amadeusz Zuzel, który uzyskał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy !
Lukas

Z KALENDARZA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH na II kwartał br .

25 KWIETNIA - Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla 
przedszkolaków

20 - 21 MAJA - Festyn Integracyjny Gmin Rudniki-Radłów 
w Rudnikach

28 MAJA - Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”
10-11 CZERWCA - Gminny Turniej Piłki Nożnej „PANO

RAMA FIRM” o puchar Wójta Gminy Rudniki
24 CZERWCA - zawody sportowo-pożarnicze w 

Cieciułowie z udziałem drużyn strażaków z partnerskiej gminy 
Soblahov ze Słowacji

1 - 2 LIPCA - MIĘDZYNARODOWE ZAWODY DRWALI 
w Bobrowej

Wystąpią: sobota 21°° SUMPTUASTIC
niedziela 2030 BAYER FUL



Bal karnawałowy
W Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie 
odbył się „bal przebierańców”. Wzięły w nim udział wszystkie 
przedszkolaki pod okiem wychowawców grup: pani mgr Ireny 
Pawlaczyk - grupa młodsza i pani mgr Marii Janickiej - grupa 
starsza. Rodzice dzieci stanęli na wysokości zadania. Ich 
pociechy przebrane były w postaci ulubionych bajek. Podczas 
imprezy organizowane były różne konkursy przygotowane 
przez starsze koleżanki z klas VI. Były to:

- taniec z balonami
- konkurs na najciekawszy strój
- konkurs piosenki dziecięcej
Ogromną popularność zyskał sobie konkurs na najciekawszy 

strój.
I miejsce zdobyli Marcelina Żyta z grupy starszej
i Magda Matusiak z grupy młodszej
II miejsce Jakub Ciszkiewicz i Kacper Świerczyński
III miejsce Patryk Pakuła i Włóka Zuzia
Należy podkreślić, że to dzieci przyznawały miejsca swoim 

kolegom. W trakcie zabawy panowała miła i serdeczna 
atmosfera. Dzieci zostały nagrodzone upominkami 
przygotowanymi przez panią dyrektor mgr Elżbietę 
Ciszkiewicz.

Nistety wszystko co dobre szybko się kończy. Nadszedł też 
czas zakończenia balu. Finałem był poczęstunek przy 
wspólnym stole. Zabawa była przednia. Dzieci były bardzo 
zadowolone. mgr Irena Pawlaczyk

Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego 
przy PSP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

NIE POZWÓLMY ZGINĄĆ KASZTANOWCOM
Aleje kasztanowców lub pojedyncze okazy tych szlachetnych 

drzew zdobią nasze miasta, wsie, jak Polska długa i szeroka. 
Tak jest także w gminie Rudniki, gdzie rośnie kilkadziesiąt 
drzew.

Jednakże od pewnego czasu, w całej Polsce obserwujemy 
smutny proces chorobowy tych pięknych drzew, które zamierają 
w pełni lata. Sprawcą takiego stanu jest inwazja szkodnika, 
szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). 
Szkodnik szybko opanowuje nowe miejsca przenoszony przez 
prądy powietrza i samochody. W jednym sezonie wykluwają 
się trzy pokolenia motyla, co oznacza 6 tys. poczwarek z 
jednego motyla, które przezimują w martwych liściach. W maju 
rozpoczną kolejny atak na kasztanowce.

W czasie rójki chmary maleńkich motylków unoszą się wokół 
pnia zaatakowanego kasztanowca. Zapłodnione samice składają 
jaja na powierzchni liści. Larwy po wylęgnięciu się z jaj 
wgryzają się pod skórkę. Na jednym liściu może ich być nawet 
200 - 300. Zniszczone liście żółkną, brunatnieją i zasychają 
już w lipcu.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich, którym leży 
dobro ojczystej przyrody o włączenie się do akcji ratowania 
tych pięknych drzew od zagłady, której jesteśmy świadkami. 
Nie jest to zadanie wymagające wielkich wysiłków, wystarczy 

tylko zgrabić i zniszczyć poprzez spalenie opadłe liście, w 
których przezimowały larwy szkodnika. Do akcji grabienia 
włączyła się już młodzież szkolna ze szkół z terenu gminy. 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować uczniom ze szkół w 
Cieciułowie, w Żytniowie i w Rudnikach.

Mamy tym samym nadzieję, że i w tym roku poczynią takie 
same albo i większe starania w obronie naszych kasztanowców.

My dokonaliśmy prób ratowania kasztanowców za pomocą 
nawiercania pni i wstrzykiwania leczniczej substancji, która 
ma chronić drzewa. Jest to jednak kosztowna metoda i 
drastycznie ingerująca w strukturę żywego organizmu, jakim 
są drzewa. W połowie kwietnia b.r. zastosujemy inną metodę 
ochrony kasztanowców, jaką będą lepowe opaski na pniach. 
Mamy nadzieją, że nasze wspólne starania choć troszkę 
zatrzymają proces zamierania tych pięknych drzew.

Troska o zdrowie kasztanów nie wynika tylko z walorów 
estetycznych tych drzew, ich głębokiego zakorzenienia się w 
świadomości ludzi, jak np. wszystkim nam znane z dzieciństwa 
kasztanowe ludziki. Kasztanowce, a szczególnie kasztanowiec 
biały są roślinami leczniczymi. Stanowią bogate źródło 
substancji wykorzystywanych w farmacji. Kora z młodych 
gałązek, kwiaty oraz nasiona są nieocenione przy chorobach 
układu krążenia.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



SZKOLNE WIEŚCI

Przedszkole drugim domem jest
Trudności w przystosowani się dziecka 
do środowiska przedszkolnego.
Pierwszą, poważną zmianą w życiu dziecka jest 

przystosowanie do środowiska przedszkolnego. W tym 
momencie zmienia się przecież wiele w życiu malucha 
Bezpieczny dom, ukochani rodzice nie są już jedynymi, z 
którymi się spotka. Znajduje się teraz w nowej sytuacji, 
zupełnie różnej od tej domowej, dobrze mu znanej. 
Naturalnym uczuciem staje się lęk, który przeżywa, oraz 
utrata bezpieczeństwa związana ze zmianą otoczenia.

Tutaj w nowym miejscu, nie jest już tak jak dawniej. 
Dziecko musi nauczyć się żyć w innej rzeczywistości. Z 
jednej strony następuje to poprzez kontakt z nauczycielem, 
który staje się jego przewodnikiem, z drugiej - przez kontakt 
z rówieśnikami. Poza tym musi także zyskać orientację w 
nowej przestrzeni, aby nauczyć się w niej sprawnie 
funkcjonować. Dopiero kiedy pozna nowe pomieszczenia i 
sprzęty, będzie umiało się nimi posługiwać, poczuje się 
bezpiecznie. U jednych dzieci następuje to po kilku dniach, 
u innych po tygodniach. Z czasem poczucie lęku, a nawet 
łzy zamieniają się jednak w szczery uśmiech.

Dużym problemem związanym z adaptacją trzylatka do 
przedszkola są na pewno czynności dnia codziennego jak : 
samodzielne jedzenie, odpoczynek czy toaleta. To wywołuje 
wiele negatywnych emocji, a nawet protestu. Różny jest 
przecież poziom umiejętności posiadanych przez dzieci, 
natomiast stawiane im wymagania są jednakowe. Maluchy, 
które w słabszym stopniu opanowały te umiejętności czują 
się często osamotnione i bezradne co z kolei wpływa na 
brak pewności siebie. Teraz przed nauczycielem stoi ważne 
zadanie. Musi on zdobyć jak najwięcej informacji o 
umiejętnościach dziecka i jego trudnościach by pomóc mu 
je rozwiązać.

Innym problemem początkującego przedszkolaka jest brak 
wiedzy o tym, co będzie robił w nowym miejscu, czym 
będzie się zajmował. Dobrym wprowadzeniem może być 
inicjatywa rodziców, którzy wspólnie z dzieckiem przyjdą 
do przedszkola podczas tzw „otwartych drzwi”, aby razem 
próbować oswoić nowe miejsce.

Następną część wiedzy nabierze dziecko jednak dopiero 
przez własne doświadczenie, poznając rytm dnia, oraz ucząc 
się kolejnych czynności i chociaż głównym zajęciem będzie 
jeszcze zabawa, to jednak ważne okażą się kontakty z 
rówieśnikami, to w jaki sposób dziecko będzie je 
nawiązywać.

Trzylatek na krótko zainteresuje się wspólną zabawą z 
rówieśnikami. To wynika z jego rozwoju społecznego. Ale 
dziecko czteroletnie jest już gotowe do dłuższych działań, 
nawiązywania pierwszych przyjaźni. W tym momencie 
rozwoju wybiera coraz chętniej zabawy zespołowe, woli 
towarzystwo rówieśników niż dorosłych.

Nowa przestrzeń również nie sprzyja procesowi 
przystosowania. Jest „obca” i dużo większa od tej domowej. 
Powoduje poczucie zagubienia, które ustąpi z czasem, gdy 

dziecko nabierze w niej orientacji, lepiej je pozna. Dotyczy 
to nie tylko jednej sali, w której będzie spędzało większość 
czasu podczas pobytu w przedszkolu, ale również innych 
miejsc; jak : łazienka, szatnia czy plac zabaw.

Innym problemem stanie się na pewno podporządkowanie 
narzuconej przez przedszkole organizacji życia, określonych 
zasad postępowania w grupie czy zaspokojenia 
podstawowych potrzeb. Dziecko musi nauczyć się 
przebywania w gwarze kilka godzin, pogodzić z tym, że nie 
jest jedyne w centrum zainteresowania. Środowisko 
przedszkolne różni się od domowego wieloma czynnikami. 
Przedszkole nigdy nie będzie tym samym, co rodzinny dom. 
Taką wiedzę musi przyswoić mały człowiek na początku 
swojej edukacji, oczywiście na miarę swoich możliwości. 
Wraz z przekroczeniem progu przedszkola dziecko uczy się 
żyć w dwóch środowiskach : rodzinnym i instytucjonalnym.

Wielu rodziców obawia się, że dziecko jest zbyt małe, 
nieporadne, aby dać sobie radę w przedszkolu. Pokazując 
swój lęk nie pomagają tym. To od nich zależy przecież 
wywołanie pozytywnego nastawienia, a nawet to czy dziecko 
polubi nowe miejsce. Ważne dlatego jest nie tyle opóźnianie 
momentu poznawania środowiska przedszkolnego, ile 
właściwe przygotowanie do jego adaptacji.

Przedszkole jest z całą pewnością pierwszym krokiem 
dziecka w stronę nabywania umiejętności życia społecznego. 
Kontakty zarówno z nauczycielem, jak i rówieśnikami uczą 
przecież norm postępowania w grupie społecznej. Z tego 
wynikają z kolei funkcje wychowawcze i dydaktyczne. Tutaj 
dziecko poszerza swoją wiedzę dotyczącą określonych norm 
zachowań, uczy się samodzielności i otwartości. Tylko 
wtedy, gdy będzie postrzegało przedszkole jako miejsce 
bezpieczne i atrakcyjne, szybciej przystosuje się do życia w 
społeczności zbiorowej.

Mały człowiek musi przecież pojąć tę prostą prawdę, że 
nie jest sam, że obok niego są inni ludzie, z którymi musi 
nauczyć się życ.

Problem przystosowania jest bardzo ważny, gdy mów się 
o dziecku wchodzącym w dorosłe życie, kształtującym swoją 
osobowość. Sprawna adaptacja pozwoli na łatwe nabycie 
poczucia przynależności do grupy społecznej, a także 
rozwija motywację działania. Tym samym pełni ważną rolę 
w całym procesie wychowania i kształcenia dziecka w wieku 
przedszkolnym.

Opracowała mgr Irena Pawlaczyk 
Nauczycielka Oddziału Przedszkolnego 

Przy PSP im Józefa Piłsudskiego w Żytniowie



SZKOLNE WIEŚCI

Terapia pedagogiczna
Zainteresowanie problemem trudności w nauce dzieci w 

młodszym wieku szkolnym związane jest z moją pracą w 
klasach 1 -3, jak również wynika ona z problemów zgłaszanych 
przez rodziców. Odnoszę wrażenie, że problem ten dotyczy 
coraz większej liczby uczniów, jest on złożony i spowodowany 
wieloma czynnikami. Zaobserwowane u uczniów w klasie I 
niepowodzenia w nauce są początkowym objawem zaburzeń 
w ich rozwoju. Nauczyciele wiele robią w kierunku 
zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów w klasach 
młodszych i w grupach przedszkolnych. Właśnie wtedy jest 
najlepszy moment aby przeprowadzić profilaktykę, diagnozę 
a następnie terapię pedagogiczną. Im wcześniej przeprowadzi 
się te działania i im wcześniej będą zorganizowane zajęcia 
terapeutyczne, tym lepiej i szybciej zapobiegnie się 
niepowodzeniom. Celem terapii prowadzonej w formie 
indywidualnej lub zespołowej jest stworzenie warunków dla 
pełnego rozwoju dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi i 
umożliwienie postępu nam iarę ich możliwości. Staramy sie 
rozwijać i usprawniać zaburzone funkcje, wyrównywać braki 
w wiadomościach, wspierać te dzieci, które mają utrudniony 
start ze względu na niekorzystne warunki rodzinne. Pamiętamy 
o tym, że każde dziecko jest inne, ma też inne trudności w 
nauce, w związku z tym tak opracowujemy program zajęć 
korekcyjno-wyrównawczych, aby dostosować je do 
indywidualnych możliwości dziecka. Zajęcia są prowadzone 
w formie zabawy, zaczynamy od ćwiczeń łatwych i stopniowo 
przechodzimy do ćwiczeń trudniejszych, utrwalając zdobyte

Działalność
Szkółek Piłkarskich

Przez całą zimę trwały zajęcia sportowe organizowane przez 
GOKSiR w Rudnikach i LZS Rudniki. Dzieci spotykały się ze 
sobą po lekcjach dwa razy w tygodniu na salach 
gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Jaworznie, 
Dalachowie, Żytniowie i Gimnazjum w Rudnikach. Oprócz 
tego miały organizowane turnieje między miejscowościami, a 
najlepsi jeździli na turnieje do Olesna i Krzepic reprezentując 
naszą gminę.

W okresie zimy rozegrano cztery turnieje między naszymi 
miejscowościami i sześć jako reprezentacja naszej gminy. 
Chłopcy grali najczęściej w dwóch kategoriach wiekowych tj. 
klasy I-IV i V-VI Szkół Podstawowych. W kategorii wiekowej 
I-IV najlepsze wyniki osiągała Szkółka Piłkarska z Rudnik, a 
w kat. V-VI raz lepsi byli chłopcy z Jaworzna a raz z Rudnik. 
Należy jednak wyróżnić wszystkich za ich postawę i serce do 
walki podczas meczy.

Na turniejach wyjazdowych byliśmy w:
- Olesno: kategoria klasy I-II miejsce I
- kategoria klasy III-IV miejsce III
- Krzepice: Kategoria klasy V-VI miejsce V
- Rudniki: Kategoria klasy I-II miejsce II
- kategoria klasy III-IV miejsce II i V - turniej

międzynarodowy

dzieci klas młodszych 
umiejętności. Dostrzegamy nawet najmniejsze postępy dziecka, 
staramy się aby pracę doprowadziło do końca i zachęcamy do 
dalszego wysiłku. Umacniamy dziecko w poczuciu, że ono 
wie i potrafi. Praca nauczyciela przyniesie pożądanay efekt, 
wówczas gdy będzie ona opierała się na zrozumieniu i 
współpracy z rodzicami. Chcę podkreślić, że systematyczne i 
rzeczowe współdziałanie z rodziców z nauczycielem potrafi w 
dużym stopniu wyeliminować przyczyny niepowodzeń dziecka. 
Staram się wyjaśniać rodzicom na jakie trudności ich dziecko 
napotyka, jakie są przyczyny tych trudności oraz czego można 
od niego wymagać, oczekiwać, jak pomagać w odrabianiu 
lekcji, jak wykonywać różne ćwiczenia, wreszcie jakie kupować 
książeczki, aby zachęcić do czytania. Bardzo ważna jest tu 
postawa samych rodziców wobec problemów dziecka. Powinni 
okazywać mu swoją uwagę, cierpliwość i serdeczność. Należy 
je chwalić za drobne postępy, nie można poganiać ani karać. 
Moje doświadczenie dotyczące terapii dzieci z trudnościami 
w nauce czytania i pisania wykazują, że uczniowie w 
niejednakowym tempie i z niejednakowym nakładem własnego 
wysiłku, wysiłku rodzica i nauczyciela przezwyciężają 
trudności w czytaniu i pisaniu. Ja natomiast z satysfakcją 
obserwowałam jak zajęcia te wyzwalały u dzieci aktywność i 
potrzebę współdziałania w przezwyciężaniu własnych 
problemów.

Małgorzata Bakalarczyk 
Szkoła Podstawowa w Żytniowie

- Krzepice: kategoria klasy I-III miejsce IV
- Olesno: kategoria klasy V-VI miejsce IV
- mecz sparingowy w Oleśnie: 
kategoria klasy I-II wygrany 8:2 
kategoria klasy III wygrany 9:0

Oprócz tego LZS Rudniki zorganizował lub brał udział w 
innych turniejach piłkarskich różnych grup wiekowych od 
trampkarzy do seniorów. Ogółem przez okres zimowy 
rozegraliśmy 22 turnieje, które na pewno lepiej pomogły nam 
się przygotować do zbliżającego się sezonu.

Sukces dziewcząt 
w tenisie stołowym

Dziewczęta z zespołu z Dalachowa ukończyły rozgrywki II 
ligi w tenisie stołowym na 6 miejscu. To ogromny sukces 
ponieważ są drugim zespołem żeńskim w województwie 
opolskim. Lepsze są jedynie dziewczęta z MOKSiR w 
Zawadzkiem, które maja bardzo bogate tradycje w tenisie 
stołowym. Należy dodać iż drużyna w składzie: Agnieszka 
Pinkosz, Honorata Sądel, Katarzyna Pawlaczyk, 
Magdalena Wydmuch, Daria Wydmuch i Aleksandra 
Bodnaruś była najmłodszym zespołem w II lidze.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
J.P.



Klasyfikacja Sportowa Szkół powiatu oleskiego - stan na dzień i3.0i.2006r.
I. SZKOŁY PODSTAWOWE II. GIMNAZJA III. SZKOŁY

Dziewczyny: Dziewczyny: PONADGIMN ĄZ JALNE:
1. Olesno 30 pkt 1. Rudniki 26 pkt Dziewczyny:
2. Praszka 18 2. PG 2 Olesno 22 1 .ZS Olesno 40pkt
3. Rudniki 16 3. PG Praszka 21 2. ZSP Praszka 26
4. Radłów 11 4. PG 1 Olesno 15 3. ZSZ Olesno 24
5. Dobrodzień 9 5. PG Radłów 10 4. ZSEiO Olesno 17
6. Gorzów Śl. 3 6. PG Gorzów Śl. 8 5. ZS Praszka 16,5
7. Zębowice 1 7. PG Zębowice 8 6. ZSP Dobrodzień 15,5

8. PG Dobrodzień 4 7. ZS Gorzów Śl. 0
Chłopcy: Chłopcy: Chłopcy:
1. Olesno 31 pkt 1. PG 2 Olesno 24 pkt 1. ZSP Praszka 56pkt
2. Praszka 29 2. PG 1 Olesno 20 2. ZS Olesno 36
3. Rudniki 19 PG Rudniki 20 3. ZS Praszka 28
4. Radłów 17 4. PG Praszka 15 4. ZSZ Olesno 25
5. Zębowice 13 5. PG Dobrodzień 12 5. ZSP Dobrodzień 21
6. Dobrodzień 11 6. PG Radłów 11 6. ZSEiO Olesno 14
7. Gorzów Śl. 10 PG Gorzów Śl 11 7. ZS Gorzów Śl. 1

8. PG Zębowice 4 „Razem”
„Razem” „Razem” 1. ZSP Praszka 82pkt
1. Olesno 61 pkt 1. PG 2 Olesno 46 pkt 2. ZS Olesno 76
2. Praszka 47 PG Rudniki 46 3. ZSZ Olesno 49
3. Rudniki 35 3. PG Praszka 36 4. ZS Praszka 44,5
4. Radłów 28 4. PG 1 Olesno 35 5. ZSP Dobrodzień 36,5
5. Dobrodzień 20 5. PGRadłów 21 6. ZSEiO Olesno 31
6. Zębowice 14 6. PG Gorzów Śl. 19 7. ZS Gorzów Śl. 1
7. Gorzów Śl. 13 7. PG Dobrodziń 16 Organizator: Jan Chmielewski

8. Pg Zębowice 12 Bogdan Ryglewski

V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
o puchar proboszcza Parafii Rudniki

Piąta, jubileuszowa, edycja parafialnego TURNIEJU 
zgromadziła w hali sportowej w Rudnikach 53 zawodników. 
A było o co walczyć.

Stół uginał się pod ciężarem pucharów zakupionych przez 
proboszcza parafii i GOKSiR w Rudnikach - organizatorów 
tej cyklicznej imprezy.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to :
Barcik Łukasz i Zając Karolina - w kategorii klas I-III

Dorośli
I - Robert Księżarek
II - Norbert Zając
III - Józef Korzeniowski
Mistrzynią zawodów w kategorii „OPEN” została Katarzyna 

Pawlaczyk. Puchary i dyplomy zwycięzcy odebrali z rąk 
proboszcza parafii Rudniki ks. Krzysztofa Błaszkiewicza.

Lukas

Chłopcy klas IV-VI
I -Tomasz Kubat
II - Michał Kubat
III - Piotr Orator

Dziewczęta klas IV -VI
I - Ola Bodnaruś
II - Zuzanna Lukas

Chłopcy - gimnazjum
I - Dawid Sarowski
II - Patryk Barcik
III - Michał Pawelec

Dziewczęta - gimnazjum
I - Katarzyna Pawlaczyk
II - Natalia Wierszak
III - Paulina Bartoszewska

Uczniowie szkół średnich
I - MATEUSZ KAŁWAK
II - Łukasz Chałupka
III - Grzegorz Musiał

Na zdjęciu Proboszcz 
Parafii Rudniki 

w otoczeniu zwycięzców



Wiosna 2006
Po 4 miesięcznej zimowej przerwie rozpoczyna się runda 

wiosenna sezonu rozgrywkowego 2005/2006. Z powodu 
przedłużającej się zimy runda wiosenna rozpoczyna się z dwu 
tygodniowym opóźnieniem pierwotnie miała zacząć się 26 marca. 
Nasza drożyna seniorów po bardzo słabej jesieni zajmuje ostatnie 
miejsce w klasie B, ale z pewnością powalczymy o lepsze miejsce 
chociaż będzie to o tyle trudniejsze, że wszystkie mecze gramy na 
wyjeździe z powodu remontu naszego boiska.. Drożyna do rundy 
wiosennej przygotowywała się trenując na hali w Rudnikach, 
■rozgrywała też turnieje na hali 2 w Rudnikach i 1 w Praszce. 
Rozegrała też jeden mecz sparingowy z drużyną juniorów 
starszych OKS Olesno 5:4. Drużyna została wzmocniona kilkoma 
doświadczonymi zawodnikami którzy kiedyś już grali w 
Rudnikach. Są to: Robert Adamski, Marcin Górka, Darek 
Zaręba, Paweł Zaręba, Andrzej Sobieraj, Jakub Marchewka, 
Karol Szydło.

Terminarz klasy B seniorów
09.04. godz. 16.00 Stemalice-Rudniki
23.04. godz. 16.00 Kościeliska - Rudniki
30.04. godz. 16.00 Przedmość - Rudniki
03.05. godz. 17.00 Pludry - Rudniki (środa)
07.05. godz. 17.00 Kozłowice - Rudniki
14.05. godz. 17.00 Borki Wielkie - Rudniki
21.05. godz. 17.00 Zdziechowice- Rudniki
28.05. godz. 17.00 Wichrów - Rudniki
04.06. godz. 17.00 Wachowice - Rudniki
07.06. godz. 18.00 Ligota - Rudniki (środa)
11.06. godz. 13.00 Borki Małe - Rudniki
15.06. godz. 17.00 Zębowice - Rudniki (czwartek)
18.06. godz. 13.00 Bugaj - Rudniki
Drużyna juniorów po rondzie jesiennej zajmuje 5 miejsce do

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
Cykliczna, dwudniowa impreza szachowa.
Organizator: Dom Kultury w Rudnikach.
W tegorocznej edycji udział wzięło 40 osób.
W sobotę - 18 lutego - miały miejsce rozgrywki w kategorii 

szkół podstawowych i gimnazjum. 26 zawodników walczyło 
o puchar Dyrektora GOKSiR w Rudnikach.

Zwycięzcy w kategorii gimnazjum:
I - Piotr Bienias - Jaworek, II - Tomasz Tomczyk - Jaworzno, 

III - Grzegorz Olewiński - Słowików
W kategorii szkól podstawowych:
I - Michał Polak - Porąbki, II - Anna Augustyniak - Rudniki, 

III - Adam Tołoknów - Rudniki
W niedzielę -19 lutego - trwały rozgrywki szachowe o puchar 

Wójta Gminy Rudniki dla młodzieży szkół średnich i dorosłych. 
Brali w nich udział również zwycięzcy turnieju z poprzedniego 
dnia zawodów.

Najlepsi w kategorii „OPEN” to:
Adrian Szafranek-1, Jakub Marchewka - II, Artur Mencfel - 

III
Trzech najlepszych szachistów w kategorii do lat 18 to:
Artur Mencfel, Piotr Bienias, Michał Polak. 

sezonu przygotowywała się trenując na hali i grając w turniejach 
halowych. Pierwszy zorganizował LZS w grudniu w Rudnikach 
potem był jeden turniej w Praszce i dwa w Oleśnie.

Terminarz klasy A juniorów
08.04. godz. 16.00 Zdziechowice -Rudniki
18.04. godz. 17.00 Strojec - Rudniki (wtorek)
29.04. godz. 16.00 Bugaj - Rudniki
06.05. godz. 17.00 Przedmość - Rudniki
13.05. godz. 17.00 Gorzów - Rudniki
20.05. godz. 17.00 Kowale - Rudniki
27.05. godz. 17.00 Uszyce - Rudniki
03.06. godz. 17.00 Kozłowice - Rudniki
Drużyna trampkarzy po rondzie jesiennej zajmuje 1 miejsce z 

przewagą 6 punktów nad drugim OKS Olesno i ma duże szansę 
wygrać po raz pierwszy powiatową ligę trampkarzy, choć to będzie 
bardzo trudne bo wszystkie mecze gramy na wyjeździe. 
Trampkarze do sezonu przygotowywali się trenując na hali i grając 
w turniejach w Rudnikach, Krzepicach, Kluczborku, Truskolasach.

Terminarz trampkarzy
08.04. godz. 11.00 Praszka-Rudniki
22.04. godz. 11.00 Gorzów - Rudniki
29.04. godz. 11.00 Olesno - Rudniki
01.05. godz. 11.00 Ligota - Rudniki (poniedziałek)
03.05. godz. 11.00 Radawie - Rudniki (środa)
06.05. godz. 11.00 Praszka - Rudniki
13.05. godz. 11.00 Gorzów - Rudniki
20.05. godz. 11.00 Olesno - Rudniki
27.05. godz. 11.00 Ligota - Rudniki
03.06. godz. 11.00 Radawie -Rudniki
LZS Rudniki ma własną nieoficjalną, stronę internetową na 

której można znaleźć informacje o klubie między innymi 
terminarze rozgrywek, tabele, składy drużyn i inne informacje. 
Adres strony to www.rudnikilzs.republika.pl.

Mirosław Zając

Puchary i nagrody wręczył Wójt Gminy - Andrzej Pyziak.
„ZŁOTA WIEŻA-2006”
5 marca br. w Czarnowąsach k/Opola odbył się 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY „ ZŁOTA WIEŻA 
- 2006”. W rozgrywkach uczestniczyło 12 drożyn. Gminę 
Rudniki, a jednocześnie powiat oleski reprezentowała drużyna 
w składzie: Adrian Szafranem, Jakub Marchewka, Artur 
Mencfel i Natalia Wierszak. Wywalczyli piątą lokatę. Do 
trzeciego miejsca zabrakło tylko 1,5 pkt.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

http://www.rudnikilzs.republika.pl


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Cyklicznym przedsięwzięciem sportowym, mającymjuż swoją wieloletnią historię jest Gminny Turniej Tenisa Stołowego o 
puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Tegoroczne rozgrywki odbyły się w sobotę - 18 marca, w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. 
Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach przy współpracy szkół podstawowych 
w Dalachowie i Jaworznie oraz Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. W turnieju udział wzięło 135 zawodników.

Najlepsi w poszczególnych 
kategoriach to:

Dziewczęta klas I - III
1. Magdalena Kluba - Jaworzno
2. Paulina Kierzek - Dalachów
3. Anna Werner - Jaworzno
Dziewczęta klas IV-VI
1. Paulina Matusiak - Jaworzno
2. Klaudia Kluba - Jaworzno
3. Daria Wydmuch - Dalachów
Dziewczęta - gimnazjum
1. Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki
2. Magda Świtała - Cieciułów
Chłopcy klas I -III
1. Piotr Krzak - Jaworzno
2. Mikołaj Domański - Dalachów
3. Patryk Ryng - Jaworzno
Chłopcy klas IV-VI
1. Piotr Duda - Jaworzno
2. Tobiasz Hadryś - Dalachów
3. Michał Wcisło - Jaworzno
Chłopcy - gimnazjum
1. Dawid Jabłoński - Dalachów
2. Przemysław Jarząbek -Dalachów
3. Mariusz Mrożek - Bobrowa

Dzieci otrzymały medale, dyplomy 
oraz firmowe koszulki z pamiątkowym 
nadrukiem.

W punktacji ogólnej Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 
wywalczyła Szkoła Podstawowa 
w Jaworznie.

Zwycięzcy w kategoriach młodzież 
i dorośli otrzymali pamiątkowe puchary.

Młodzież 15-29 lat
1. Łukasz Francka - Dalachów
2. Łukasz Pawelec - Łazy
3. Radosław Więckowski - Odcinek
Mężczyźni 30-39 lat
1. Tomasz Duda - Jaworzno
2. Mirosław Bednarek - Dalachów
3. Andrzej Borek - Janinów

Mężczyźni powyżej 40 lat
1. Jan Wolny - Jelonki
2. Grzegorz Domański - Dalachów
3. Sławomir Piśla - Żytniów
Kobiety
1. Małgorzata Lukas - Rudniki
2. Grażyna Dzierżak - Jaworzno
3. Anna Krzak - Jaworzno

Nagrody wręczyli: dyrektor Domu 
Kultury w Rudnikach - Janina Pawlaczyk 
oraz sędzia główny zawodów - Roman 
Pinkosz.

Zwycięzcy w kat. mężczyźni 30-39 lat

Zwycięzcy w kat. mężczyźni powyżej 40 lat Nagrodę odbiera Dawid Jabłoński
- zwycięzca w kategorii gimnazjum

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU
MASOWEGO „PĘTLA RUDNICKA"

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja masowych biegów rekreacyjnych
II. ORGANIZATORZY
Wójt Gminy Rudniki, GOKSiR w Rudnikach przy współpracy: 

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w 
Oleśnie, Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rudnikach, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie, Gimnazjum Publicznego w Rudnikach, OSP i 
LZS Rudniki.

III. MIEJSCE I TERMIN
Boisko sportowe LZS RUDNIKI - 28 maja 2006r., 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 towarzyszące /na boisku 
a/ bieg przedszkolaka 
b/ bieg „Sprawni inaczej” 
c/ klasy I -II
d/klasy III-IV 
e/klasyV-VI

f/ gimnazjum

g/ szkoła średnia

V. UCZESTNICTWO

sportowym/:
- 50m
-50m
- 300 m
- 600 m
- 760 m /dziewczęta/
- 1000 m /chłopcy/
- 760 m /dziewczęta/
- 1140m /chłopcy/
- 1000 m /dziewczęta/
- 1700 m /chłopcy/

Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym stanem

Zadbaj o swoje otoczenie!
Weź udział w naszym konkursie i wygraj trójkomorowy zestaw 

stojaków do umocowania worków na surowce wtórne.
I. ORGANIZATOR
Urząd Gminy w Rudnikach
II. KONKURS JEST ADRESOWANY DO WSZYSTKICH 

MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIKI
III. KONKURS ROZPOCZYNA SIĘ W MIESIĘCU 

KWIETNIU I TRWAĆ BĘDZIE DO KWIETNIA 2007 ROKU
IV. KRYTERIA OCENY
1. Największa ilość worków wystawionych przed posesją w dniu 

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

2. Ilość worków będzie spisywana przez pracowników firmy 
wywozowej.

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

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

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

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

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

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

zdrowia /zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia/ 
oraz spełniają warunki objęte regulaminem.

W przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć 
zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

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 Publicznym w Rudnikach, ul. Wieluńska. Wpisowego 
nie pobiera się.

VIII. NAGRODY
a/ upominki dla wszystkich przedszkolaków i „sprawnych inaczej” 
b/ dla uczestników biegu głównego pamiątkowe znaczki, dyplomy 
c/ nagrody dla:
- pierwszych trzech osób w klasyfikacji generalnej,
- pierwszych trzech osób w każdej kategorii wiekowej.
Uwaga: zwycięzcy w kategorii OPEN nie otrzymują nagrody w 

swojej kategorii wiekowej,
d/ nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu 

głównego.
IX. WYŻYWIENIE
Organizator zapewnia napoje chłodzące na trasie oraz posiłek i 

napoje po biegu dla uczestników biegu głównego.
Organizatorzy zapewniają 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: /034/35 95 068

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 
zalegające nieczystości (piasek, różnego rodzaju odpady, w tym: 
butelki i papierki) oszpecające wygląd naszej okolicy.

Starajmy się zadbać o wygląd własnego otoczenia, na co dzień. 
Wystarczy rozpocząć od ograniczenia ilości produkowanych 

przez siebie odpadów, wybierania towarów mniej opakowanych 
a przede wszystkim zrezygnowania z nadmiaru foliowych toreb!!

Przecież to od nas zależy, czy nasze środowisko będzie czyste 
i zdrowe, czy przyjemnie będzie nam spędzać czas w naszej 
gminie?

Nie wymaga to wielkiego wysiłku a efekt jest wspaniały.
Tym wszystkim, którzy wykonali już prace porządkowe i na 

bieżąco dbają o czystość i porządek serdecznie Dziękujemy, 
się

w wiosenną akcję porządkową.
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