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Realizacja budżetu 
Gminy Rudniki 

? za 2003 rok
Budżet gminy za 2003 rok zamknął się:
a) po stronie dochodów kwotą - 11.890.658 zł

(93,3% planu)
b) po stronie wydatków kwotą - 12.601.405 zł

(76,9 % planu)
Wynik budżetu jest ujemny i wynosi 710.747 zł. Źródłem 

pokrycia niedoboru był zaciągnięty kredyt oraz nadwyżka 
środków budżetowych z lat ubiegłych.

r
Z. okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 
składamy życzenia zdrowia, 

spokoju i radości, sukcesów w pracy 
i życiu osobistym. Niech spełnią się 
najskrytsze pragnienia i życzenia.

Życzymy obfitości na 
świątecznym stole, tradycyjna 

‘ smacznego Święconego jajka 
oraz mokrego Dyngusa.

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

k_____ _____

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Edward Gładysz

56,5 %
14,0 %

Struktura dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskania przedstawia się następu jąco:

* subwencje
* dotacje i dofinansowania
* udział gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych
podatek od nieruchomości

* podatek rolny

* opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
* pozostałe podatki
* dochody własne z majątku gminy
* odsetki od lokat
* wpływy z tyt. najmu, dzierżawy, 
itp. składników majątkowych



Struktura wydatków budżetowych według miejsca ich wydatkowania przedstawia się następująco:

* rolnictwo i łowiectwo 0,1 %
* wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 2,7 %
* transport i łączność 2,8 %
* gospodarka mieszkaniowa 0,7 %
* działalność usługowa
* administracja publiczna 9.7 %
* urzędy naczelnych organów władzy pąństwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,1 %
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1,0 %

* obsługa długu publicznego 0,6 %
* oświata i wychowanie 35,8%
* ochrona zdrowia ] o %
* opieka społeczna 7 ] %
* edukacyjna opieka wychowawcza 7,4 %
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,8 %
* kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,8 %
* kultura fizyczna i sport 0,2 %
* wydatki inwestycyjne 25,2 %

WYDATKI - 12.601.405 zł

W roku 2003 gmina realizowała wysoki plan inwestycyjny zarówno w wyrazie ilościowym (23 szt.), jak i wartościowym 
Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

* rolnictwo 1 łowiectwo
* transport i łączność
* gospodarka mieszkaniowa
* administracja publiczna
* bezpieczeństwo publiczna i ochrona p.poż.

8,4 % * oświata i wychowanie 70,6 %
10,9% * ochrona zdrowia 0,8%

1,9 % * gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,1%
2,2 % * kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15%
0,6 %

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.181.657 zł



1. Zasiłki rodzinne
Z dniem 1 maja 2004 r. wchodzi w życie ustawa o 

świadczeniach rodzinnych, które zastąpią istniejące zasiłki 
rodzinne, zasiłki wychowawcze oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. Zainteresowani mogą zgłaszać się po wnioski 
po 15 kwietnia br do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudnikach.

2. Wysypisko komunalne
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że od 

dnia 9 kwietnia 2004 r. gminne składowisko odpadów 
komunalnych w Rudnikach czynne jest w każdy piątek i 
sobotę od godz. 10.00 do 19.00.

Opłata w wysokości 15,00 zł + VAT za 1 mJ odpadów 
pobierana jest na miejscu przez pracownika wysypiska. Prosimy 
dostosować się do zmiany godzin otwarcia wysypiska.

3. Oświetlenie uliczne.
Informujemy wszystkich mieszkańców, że w godzinach 

nocnych tj. od 0.30 do 3.30 wyłączane jest oświetlenie drogowe. 
Działanie powyższe podyktowane zostało koniecznością 
ograniczenia wydatków związanych z utrzymaniem oświetlenia 
drogowego. Od bieżącego roku gmina ponosi pełne koszty 
utrzymania punktów oświetleniowych, również na drogach 
powiatowych i krajowych, co stanowi duże obciążenie dla 
budżetu, dotychczas wydatki te były refundowane z budżetu 
państwa. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców. Ruch 
pieszych i pojazdów w godzinach wyłączenia oświetlenia jest 
niewielki i mamy nadzieję, że nie będzie stanowić to większych 
niedogodności dla mieszkańców.

4. Realizacja inwestycji w roku 2004 ze środków UE
w ramach programu SAPARD.
Gmina Rudniki złożyła w roku ubiegłym 6 wniosków o 

dofinansowanie inwestycji w ramach programu SAPARD. 
Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane. Wszystkie zostały 
wstępnie pozytywnie zakwalifikowane przez ARiMR a 3 z nich 
otrzymały już promesy i będą realizowane w roku bieżącym. 
Są to:

- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami 
w miejscowościach: Julianpol, Jaworzno Bankowe, Jaworzno 
Wieś.

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami do miejscowości 
Brzeziny Cieciułowskie oraz przebudowa stacji wodociągowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Jaworek,

- przebudowa drogi gminnej w Jaworku Górnym
Poziom pomocy finansowej wynosi od 50% do 70% wartości 

inwestycji. Wszystkie inwestycje są w trakcie przetargów. 
Obecnie czekamy na zatwierdzenie przeprowadzonych procedur 
przetargowych i zgodę ARiMR na zawarcie umów.

Pozostałe inwestycje:
1) Przebudowa drogi gminnej w Rudnikach (ul. Cmentarna, 
ul. Traugutta, ul. Parkowa)
2) Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy
3) Zagospodarowanie terenu centrum sportowego przy
Gimnazjum Publicznym w Rudnikach
znajdująsię na liście wniosków oczekujących i po otrzymaniu 

promes również mają szansę na realizację.

5. Podatek od posiadania psów.
Gmina Rudniki zgodnie z obowiązującą Ustawą i Uchwałą 

Rady Gminy Nr II/II/02 z dnia 11.12.2002 r. w sprawie 
określenia wysokości opłat lokalnych i podatku od posiadania 
psów na 2003 r. nie pobierała podatku od właścicieli i 
użytkowników nieruchomości od 1 ha oraz od gospodarstw 
rolnych z tytułu posiadania dwóch psów. Opodatkowaniu 
natomiast podlegał każdy następny pies. W roku 2003 
opodatkowane zostały tylko dwa psy na terenie naszej gminy.

W związku ze skargami mieszkańców Gminy dotyczącymi 
psów wałęsających się po drogach i ulicach, stwarzających 
zagrożenie dla dzieci i dorosłych, pracownik urzędu wraz z 
sołtysem danej wsi, dokonał lustracji gospodarstw w 10 wsiach, 
w wyniku kontroli stwierdzono, że we wsi Jaworek nie 
zgłoszono do opodatkowania sześć psów, we wsi Jelonki dwa 
psy, we wsi Odcinek trzy psy. Wobec tych podatników wszczęto 
postępowanie.

Informujemy, że w 2004 roku będzie kontynuowana kontrola 
gospodarstw w pozostałych wsiach gminy.

W uchwale na 2004 rok Nr XI/82/03 z dnia 09.12.2003 r. w 
sprawie opłat lokalnych i podatku od posiadania psów nastąpiła 
zmiana w stosunku do roku ubiegłego, nie pobiera się podatku 
od właścicieli i użytkowników nieruchomości do 1 ha z tytułu 
posiadania tylko jednego psa, opodatkowaniu podlega każdy 
następny pies.

W przypadku gospodarstw rolnych /tj. od właścicieli powyżej 
1 ha/ - zwolnienie ustawowe dotyczy dwóch psów w związku z 
czym opodatkowaniu podlega trzeci i następny pies.

Informujemy mieszkańców gminy Rudniki, że 
przeprowadzona będzie kontrola posesji pod kątem posiadania 
psów oraz prawidłowości wykazanej ilości psów w 
oświadczeniach, które zebrane zostały przez sołtysów.

5. W Rudnikach została zamontowana nowa
wiata przystankowa. Przyjemniejsze będzie teraz 

oczekiwanie na autobusy.

6. Konkurs “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
4 marca 2004 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach odbyły się 

gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce Sieradzka Karolina
II miejsce Pawlaczy Katarzyna
III miejsce Żydziak Dagmara
IV miejsce Owczarek Ewelina
V miejsce Sleziak Martyna

GP w Rudnikach 
SP w Dalachowie 
GP w Rudnikach 
GP w Rudnikach 
SP w Jaworznie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy nagrody 
w formie: książek, gier planszowych, przyborów do pisania, 
kalkulatorów.

Jednostka OSP w Rudnikach ufundowała również swoje 
nagrody, były to również nagrody rzeczowe.

W/w grupa zakwalifikowała się do rozgrywek powiatowych 
turnieju.

Zwycięzcom gratulujemy!



„ZŁOTA RAMA”
W tym roku po raz drugi zostały wręczone nagrody “Złota 

Rama” dla przedsiębiorców z terenu Gminy Rudniki. 
Uroczystość miała miejsce podczas sesji Rady Gminy Rudniki, 
która odbyła się w domu kultury w Rudnikach i połączona była 
z koncertem muzyki poważnej w wykonaniu muzyków 
Filharmonii Częstochowskiej.

1 Tadycyjnie wręczono nagrody w dwóch kategoriach:
1) DONATOR - za wspomaganie przedsięwzięć jednostek 

podległych gminie (szkoły, przedszkola, dom kultury, jednostki 
OSP). '

2) PROMOCJA - za wysokiej jakości produkt, którego 
obecność na rynku przyczynia się do promocji gminy.

Marii i Ireneuszowi Grądysom, prowadzącym piekarnię w 
Dalachowie przypadły laury w pierwszej kategorii, zaś Dorocie

i Grzegorzowi Śleziak. produkującym ramy do obrazów, w 
drugiej.

Nagrodzeni byli bardzo zadowoleni, ale i zaskoczeni.
Pani M. Grądys powiedziała:
“Jesteśmy mile zaskoczeni tym wyróżnieniem. Gdy komuś 

pomagaliśmy, czyniliśmy to zawsze bezinteresownie, nie licząc 
na żadne honory. / . /, kochamy swoją gminę i lubimy jak 
zmienia się na lepsze l...]”.

“Bardzo cieszymy się, że nasz produkt został w gminie 
doceniony, ponieważ 10 marca obchodziliśmy dziesiątą rocznicę 
powstania naszej firmy, jest to dla nas naprawdę bardzo miły 
zbieg wydarzeń ” - powiedział p. G. Śleziak.

/wypowiedzi dla gazety NTO/

Nagrodzonym gratulujemy i liczymy na dalszą dobrą 
współpracę.

Targi Turystyczne w Katowicach
W dniach 26-28 marca br. odbyły się w Katowicach targi 

turystyczne, na których promowały się Agroturystyczne 
Stowarzyszenie Źródeł Prosny z siedzibą w Rudnikach oraz 
gminy Rudniki i Radłów. Udział w targach jest doskonałą 
okazją do pokazania oferty jaką dysponuje gmina. Obsługę 
stoiska zapewnili pracownicy domu kultury, urzędów gmin oraz 
przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych zarówno z 
gminy Rudniki jak i Radłów.

W targach udział wzięła również firma CEGIEŁKA z 
Faustianki, produkująca upominki i gadżety, które mogą być 

bardzo interesujące dla odwiedzających nas turystów i gości 
Na stoisku wystawiane były również rękodzieła naszych 
twórców ludowych m.in. pisanki i palmy wielkanocne, serwetki 
i bieżniki robione na szydełku. Stoisko nasz cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

Myślę, że biorące udział w targach gospodarstwa 
agroturystyczną mogą być zadowolone z zainteresowania, 
chociaż w najbliższym czasie okaże się, jakie wymierne efekty 
przyniosą nam targi w Katowicach.



VI Turniej Sportowo-Rekreacyjny 
Radnych Powiatu Oleskiego

Na tegoroczną imprezę do hali sportowej 
w Praszce stawiło się 80 zawodników- 
wójtowie, burmistrzowie, radni i urzędnicy 
samorządowi z Rudnik, Radłowa, 
Dobrodzienia, Gorzowa SI. i Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie. Nie wzięły udziału 
gmina Olesno i Zębowice.

Uczestnicy rywalizowali w: siatkówce, 
rzutach piłką lekarską i lotkami, tenisie 
stołowym, warcabach oraz na torze 

rekreacyjnym.
Rudniki najlepiej radziły sobie w 

warcabach i rzutach piłką. Nie ustępowały 
jednak znacząco w innych konkurencjach, 
ponieważ w ogólnej klasyfikacji zajęły III 
miejsce.

Klasyfikacja końcowa:
I - Starostwo Powiatowe w Oleśnie
II - Gorzów Śląski
III - Rudniki

IV - Dobrodzień
V - Radłów
VI - Praszka
Coroczne spotkania radnych i wójtów/ 

burmistrzów są doskonałą okazją do 
lepszego poznania się, zintegrowania, ale 
także do dobrej zabawy i rozrywki, na którą 
niejednokrotnie brakuje nam czasu.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
pamiątkowe, a zwycięzcy puchary.

ODNOWA WSI
Coroczne powiatowe spotkanie liderów i koordynatorów 

''dnowy wsi w tym roku odbyło się 9 marca w Rudnikach, 
•zyjechało prawie 50 osób z powiatów: oleskiego, 
kluczborskiego i namysłowskiego. Spotkanie otworzył wójt 
gminy Andrzej Pyziak, a prowadzenie przekazano w ręce 
Ryszarda Wilczyńskiego - Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju 
Wsi Województwa Opolskiego oraz Marioli Szachowicz - 
Kierownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Na spotkaniu został pokazany film prezentujący działania w 
ramach odnowy wsi, jakie podejmowała wieś Bobrowa. Ponadto

zaprezentowano przebieg programu w roku 2003 w 
województwie opolskim i przedstawiono założenia na rok 
bieżący. Pani Mariola Szachowicz omówiła możliwości, jakie 
stwarza Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich”. Na zakończenie Pan Ryszard Wilczyński 
zaprezentował przykłady ciekawych rozwiązań odnowy wsi w 
Europie.

W spotkaniu oprócz naszego wójta gospodarza udział wzięli 
również wójt z gminy Laskowice Wielkie - Eugeniusz Grzesik 
oraz pani burmistrz z Dobrodzienia - Lidia Kątny. Poza tym w 
spotkaniu uczestniczyli również pracownicy z gmin: Kluczbork, 
Wołczyn i Byczyna. Z powiatu oleskiego nie uczestniczyły w 
spotkaniu gminy: Praszka i Olesno, być może dlatego, że 
spotkanie odbyło się w małej gminie Rudniki.

W dniach 2-3 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Jaworznie 
odbyły się warsztaty dla sołectw, które przystąpiły do programu 
odnowy wsi. Do gminy Rudniki oprócz naszych liderów z 
Jaworzna i Dalachowa przyjechały również grupy z gminy 
Byczyna. Łącznie w warsztatach udział wzięło 14 osób tj. 4 
wsie. Na szkoleniu grupy odnowy wsi uczyły się tworzyć 
strategie rozwoju swoich sołectw na najbliższych kilka lat, 
analizowały zasoby, szukały mocnych i słabych stron swojej 
miejscowości, przewidywały szanse i zagrożenia.

Życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych celów 
wszystkim liderom działającym w programie odnowy wsi.



Dbajmy o czystość i porządek
Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy, rad sołeckich, parafialnych, szkół, zakładów pracy, placówek handlowych i 

organizacji społecznych o uprzątnięcie swoich posesji i miej sc do nich przylegających, placów szkolnych, placów zabaw i 
innch terenów publicznych i prywatnych. Nadeszła wiosna i można zaobserwować różnego rodzaju nieczystości zalegające w 
miejscach publicznych ogólnodostępnych, co oszpeca ogólny wygląd naszej gminy.

Tym wszystkim, którzy wykonali już prace porządkowe i na bieżąco dbają o czystość i porządek serdecznie dziękujemy. 
Wszystkich pozostałych zapraszamy do czynnego włączenia się do wiosennej akcji porządkowej. Wystarczy niewiele wysiłku 
aby nasze najbliższe otoczenie było czyste. Dbajmy o nie na co dzień, a nie tylko z okazj i akcji Sprzątania Świata.

Liczymy na zrozumienie i czynny udział w akcji porządkowej.
WÓJT GMINY RUDNIKI

A ndrzej Pyziak

Unia tuż tuż ...
Szanowni Czytelnicy i Mieszkańcy Gminy!

Rudniki - Korfantów
1:1

Z dniem 1 maja br. staniemy się rzeczywistymi członkami 
Unii Europejskiej. Jednym z efektów wejścia jest pomoc dla 
polskich rolników. Aby tą pomoc uzyskać trzeba własne 
gospodarstwo zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie, celem nadania numeru 
identyfikacyjnego gospodarstwu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom 
przy Urzędzie Gminy w Rudnikach - Gminne Centrum 
Informacji /wejście z tyłu biblioteki/ od 5 kwietnia 2004 r. do 
31.07.2004 r. zostały zatrudnione i przeszkolone przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 4 osoby. Są to: Jadowski 
Andrzej, Materac Iwona. Waryś Michał, Korpowska Dorota.

Ilędit oni pomagali naszym rolnikom 
przy wypełnianiu wniosków.

W celu lepszego dostępu naszych rolników do punktu 
konsultacyjnego godziny pracy zostały ustalone następująco:

9.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku, 
natomiast w soboty od 10.00 do 15.00.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
poszukiwaniem pracy lub chcących skorzystać z Internetu do 
odwiedzenia GCI.

Skorzystaj z naszych usług. Warto.

Pracownicy GCI w Rudnikach.

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

Bardzo dobrze rozwija się współpraca między gminami 
Rudniki i Korfantów, nie tylko na płaszczyźnie 
samorządowej, ale również sportowej. Samorządo^ 

postanowili, że wymianę poglądów i doświadczeń w pracy 
samorządowej połączą również ze sportem. Odbyły się już 
cztery spotkania, na których doszło do potyczek w siatkówce 
reprezentacji obu gmin składających się przede wszystkim 
z radnych i pracowników gmin.

W listopadzie 2003 r. w sali gimnastycznej w Dalachowie 
pokonaliśmy naszych gości, natomiast w lutowym 
rewanżowym meczu, który odbył się w Korfantowie 

ulęgliśmy gospodarzom. Wynik sportowy jest na razie 
remisowy, jednak ogromnym sukcesem jest nawiązanie 
dobrych kontaktów z przedstawicielami gminy Korfantów 
oraz wymiana poglądów nt. funkcjonowania gmin.

Nasi zawodnicy oczekują już z niecierpliwością na kolejne 
spotkanie, które odbędzie się na jesieni.

Przypominam o zakazie wypalania suchych traw lub innego rodzaju nieużytków, zwłaszcza o pozostawieniu 
bez nadzoru roznieconego ognia.

Nie przestrzeganie powyższych przepisów zagrożone jest karą przewidzianą w art. 82 §1 Kodeksu Wykroczeń. Natomiast jeśli 
wzniecony ogień spowodowałby pożar zagrażający życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach to osoba 
rozniecająca ogień popełnia przestępstwo z art. 163 Kodeksu Karnego i podlega karze przewidzianej w tym artykule.

Proszę o zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
sierż. Andrzej Materak



(r UCHWAŁA NrXHI/95/04
Rady Gminy Rudniki

z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Jaworzno

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Wyraża zgodę na przystąpienie sołectwa Jaworzno do programu Odnowa Wsi, realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego.
§.2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XIII/97/04
Rady Gminy Rudniki

z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§1
Przyjmuje się raport pod nazwą “Strategia Rozwoju Gminy Rudniki”, jako dokument strategicznego rozwoju Gminy. 
Winien on być uwzględniony przy formułowaniu założeń społeczno-gospodarczych do budżetu Gminy. Zaleca się 

jednocześnie szerokie konsultacje raportu w różnych środowiskach gminnych, a także wojewódzkich .
Raport stanowi załącznik do uchwały.

§2
Przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Rudniki oraz wynikające z niej programy rozwojowe 

powinny stać się stałym elementem promocji Gminy.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(r UCHWAŁA Nr XIII/99/04
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie współdziałania z Gminą Praszka w zakresie utrzymania 

Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce

Na podstawie art. 10, art 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym 
/Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1
Gmina Rudniki w ramach współdziałania międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania 

Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce na zasadach przewidzianych w porozumieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały.

§ 2
Traci moc porozumienie pomiędzy Powiatem Oleskim, Gminą Praszka. Gminą Gorzów Śląski i gminą Rudniki 
w sprawie zasad współfinansowania Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce z dnia 29 czerwca 2001 roku. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XIlI/99/04 Rady Gminy Rudniki 
z dnia 16 marca 2004 roku

POROZUMIENIE

zawarte w dniu w sprawie zasad finansowania pobytu i kształcenia specjalnego dzieci
w Zespole Placówek Specjalnych w Praszce pomiędzy:

Gminą Praszka reprezentowaną przez :
Burmistrza Miasta i Gminy Praszka — mgr inż. Ryszarda Karaczewskiego
a
Gminą Rudniki reprezentowaną przez :

§ 1

1. Gmina Praszka przeznacza na finansowanie Zespołu Placówek Specjalnych środki finansowe z subwencji oświatowej
2. Gmina Rudniki przekaże dotację w kwocie 2.500 zł na jedno dziecko w wieku przedszkolnym i 1.250 zł na jedno 
dziecko w wieku szkolnym z terenu gminy Rudniki. Wymienione kwoty przypadają na jedno dziecko w skali roku.
3. Kwota dotacji będzie podwyższana o wskaźnik inflacji za cztery kwartały (od 1.07-30.06) a jej wysokość
ustali Gmina Praszka w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy przesyłając corocznie gminie, 
która zawarła porozumienie stosowny aneks.
4. W przypadku, gdy liczba dzieci w ciągu roku ulega zmianie stosownie zmienia się wysokość dotacji.
5. Gmina Praszka zapewni dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce szkolnym BUS-em i będzie 
obciążać jeden raz w kwartale gminę Rudniki tylko kosztami paliwa zgodnie z ilością przejechanych kilometrów.

§ 2

1. Dotacja przekazywana będzie w dwóch ratach:
I rata do dnia 30 czerwca
II rata do dnia 31 października

2. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku, 
w którym dotacja została wpłacona.

§ 3

1. Porozumienie jest zawierane lub rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.
2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 4

1. Porozumienie zawiera się od dnia...................................................na czas nieokreślony.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania porozumienia z końcem roku szkolnego za uprzednim 4-miesiecznym 

wypowiedzeniem.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc porozumienie z dnia...................

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

...................................................................................................................... ......
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NOWA MATURA
W maju 2005 r. po raz pierwszy “Nowa Matura” stanie 

się egzaminem powszechnym dla absolwentów nowych 
liceów ogólnokształcących i profilowanych, a w latach 
następnych, sukcesywnie dla absolwentów pozostałych 
szkół ponadgimnazjalnych. Będzie ona swoistym testem 
sprawności i rzetelności systemu egzaminów 
zewnętrznych. Nowy egzamin maturalny jest 
wprowadzany, aby zapewnić:

a) jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym 
kraju

b) porównywalność wyników
c) obiektywizm oceniania (kodowane prace maturalne, 

oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów)

Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i 
umiejętności określone w “Standardach wymagań 
egzaminacyjnych” (Dz. U. Z 2003 r. Nr 90, poz. 846).

Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez 
nauczycieli w szkole i części pisemnej ocenianej przez 
egzaminatorów zewnętrznych. Obowiązkowe są trzy 
egzaminy:

a) z języka polskiego - w części ustnej i pisemnej
b) z języka obcego nowożytnego — w części ustnej i 

pisemnej
c) z przedmiotu wybranego przez zdającego 

(zdawanego tylko w części pisemnej) spośród 
następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i 
astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia 
sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o 
tańcu.

Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie nie jest 
zależny od typu szkoły, do której uczęszcza zdający ani 
od przedmiotów nauczanych w tej szkole (zdający może 
wybrać przedmiot którego nie uczył się w szkole)

Absolwenci szkół z nauczaniem języka danej 
mniejszości narodowej zdają dodatkowo egzamin z 
języka ojczystego w części ustnej i pisemnej.

Egzamin z przedmiotów obowiązkowych może być 
zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 
z wyjątkiem części ustnej języka polskiego i języka 
mniejszości narodowej, które są zdawane na jednym 
poziomie określonym w “Standardach wymagań 
egzaminacyjnych”. Wyboru poziomu egzaminu w części 
ustnej z danego języka obcego zdający dokonuje w 
pisemnej deklaracji składanej przewodniczącemu 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego na początku nauki 
w klasie maturalnej, a w części pisemnej ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych w czasie trwania 
egzaminu.

Zdawanie egzaminu w części pisemnej na poziomie 
rozszerzonym wymaga rozwiązania zadań 
egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym 
dla poziomu podstawowego oraz zadań egzaminacyjnych 
zawartych w arkuszu dla poziomu rozszerzonego.

Maturę zdaje się we własnej szkole, chyba że dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy inne 
miejsce. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być 

dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza 
czasem przeznaczonym na egzamin.

W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w 
danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, 
że co najmniej jeden nauczyciel powinien być 
zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie mogą 
wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz 
wychowawca zdających. Członkowie zespołu 
nadzorującego przebieg egzaminu nie mogą udzielać 
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych lub ich 
komentować.

Egzamin pisemny z jednego przedmiotu będzie trwał - 
w zależności od przedmiotu - nie dłużej niż trzy godziny 
dla poziomu podstawowego i nie dłużej niż trzy godziny 
dla poziomu rozszerzonego. Cała sesja egzaminacyjna 
będzie trwała od początku maja do końca czerwca. Sesja 
będzie się kończyć rozdaniem świadectw dojrzałości.

Wynik egzaminu jest wyrażony w procentach. Egzamin 
jest zdany, jeżeli zdający z każdego z trzech 
obowiązkowych egzaminów (w przypadku języków 
zarówno w części ustnej jak i pisemnej) uzyskał minimum 
30 % punktów możliwych do uzyskania za dany egzamin 
na poziomie podstawowym. Warunek zdania egzaminu 
maturalnego dla osób zdających poziom rozszerzony jest 
ten sam, ponieważ każdy musi najpierw zdać egzamin na 
poziomie podstawowym. Niezdanie ustnej części jednego 
ze zdawanych języków nie przerywa zdawania dalszej 
części egzaminów. Zdający przystępuje do kolejnych 
egzaminów we wcześniej ogłoszonych terminach, 
natomiast niezdaną część ustną danego egzaminu zdaje 
w wybranej sesji egzaminacyjnej w kolejnych sesjach 
egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat. Na wniosek 
zdającego komisja okręgowa udostępnia do wglądu 
sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie określonym przez 
dyrektora OKE.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są 
zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu. Nic, poza 
wynikami z olimpiady nie będzie mogło być podstawą 
do zwolnienia z egzaminu maturalnego.

Na poziomie maturalnym nie przewiduje się 
różnicowania arkuszy dla osób dyslektycznych. Możliwe 
będzie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania, 
stosownie do opinii z odpowiedniej poradni.

Nowa matura nie daje gwarancji automatycznego 
dostania się na studia. Warunki rekrutacji na daną 
uczelnię ustala senat tej uczelni. Ustawa o szkolnictwie 
wyższym zastrzega, że uczelnie nie będą organizować 
egzaminów wstępnych dublujących maturę. To znaczy, 
że jeżeli kandydat na studia zdał na maturze egzamin z 
wymaganego na dany wydział przedmiotu, to jego wynik 
z egzaminu maturalnego będzie brany pod uwagę w 
postępowaniu kwalifikacyjnym. Nie oznacza to jednak 
całkowitej rezygnacji wyższych uczelni z egzaminów 
wstępnych.

Więcej szczegółów na temat “Nowej Matury”, w 
odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, można 
znaleźć na stronach : www.cke.edu.pl . www.oke.wroc.pl

Opracowała: Małgorzata Sykulska

http://www.cke.edu.pl
http://www.oke.wroc.pl


KŁOPOTY W UCZENIU SIĘ
Współczesne wyniki badań wskazują, że naj częstsze dy sfunkcj e 

uczenia się me są wynikiem uszkodzenia tkanki mózgowej. 
Dysleksję można wyleczyć. Dziecko nie musi być dyslektykiem, 
ale dopóki nim jest powinniśmy rozumieć jego zachowania i 
pomóc mu przezwyciężać często narastające trudności.

Co warto wiedzieć o uczniach dyslektycznych ? Zacznijmy od 
wyjaśnienia kilku określeń.

Dysleksja to trudności w czytaniu (kojarzeniu znaków pisma z 
odpowiadającymi im dźwiękami i łączeniu ich w słowa), 
występujące samodzielnie lub w połączeniu z zaburzeniami mowy 
i trudnościami w pisaniu.

Dysgrafia to postać dysleksji polegająca na trudności w 
opanowaniu kaligrafii (brzydkie, czasami wręcz nieczytelne pismo) 
i ortografii, trudności w rysowaniu figur.

Dyskalkulia to postać dysleksji polegająca na nieradzeniu sobie 
z matematyką, z liczbami. Powszechnym symptomem dyskalkulii 
jest niemożność zapamiętania numerów telefonów.

Wymienionym ograniczeniom towarzyszą specyficzne 
predyspozycje. Oto lista podstawowych zdolności, specyficznych 
dla dyslektyków:

- cechuje ich duża wrażliwość na otoczenie
- są bardziej ciekawi niż przeciętny człowiek
- myślą obrazami, a nie słowami
- mają rozwiniętą intuicję i są przenikliwi
- myślenie i spostrzeganie ma charakter polisensoryczny 

(wykorzystują wszystkie zmysły)
- mają żywą wyobraźnię i realistycznie przeżywają swoje myśli
W rzeczywistości szkolnej problem dysleksji najczęściej 

sprowadza się do stwierdzenia, że uczeń nie radzi sobie z ortografią. 
Mniej rozpoznany jest problem dzieci z dyskalkulią. Mało 
ośrodków w Polsce ma testy pozwalające stwierdzić tę dysfunkcję, 
a więc dziecko nie może otrzymać stosownego orzeczenia.

Dzieci z dysleksją mają kłopoty z ortografią i czytaniem. 
Czytając wraz po raz pierwszy, dziecko musi się bardzo skupić 
nad brzmieniem wyrazu i często nie rozumie jego znaczenia.

WIEKANOCNE 
ZWYCZAJE

W GOKSiR zorganizowano „Biesiadę Wielkanocną”- gminną 
imprezę, w której udział wzięły reprezentacje sołectw gminy 
Rudniki. Spotkanie miało uroczysty charakter. Przy pięknie 
nakrytych stołach kobiety rozmawiały o obrzędach i zwyczajach 
wielkanocnych. Prezentowały potrawy stołu wielkanocnego. Nie 
zabrakło smacznych wypieków, malowanych jaj i pięknych 
dekoracji, a wszystko w zgodzie z miejscową tradycją. W 
biesiadzie uczestniczyła redaktor Radia Opole p. Halina Nabrdalik, 
która na podstawie spotkania przygotowała ciekawą audycję 
radiową.

Nie zabrakło również miejscowych władz w osobach: Wójta 
Gminy - Andrzeja Pyziaka i Marianny Krzykawiak- Sekretarza 
Gminy.

Tydzień później, członkinie koła Gospodyń z Jaworzna, wraz 
ze sprawującą opiekę nad kołami gospodyń w gminie p. Janiną 
Pawlaczyk oraz Marianną Krzykawiak wzięły udział w 
wojewódzkim Konkursie Wielkanocnym w Losiowie 

Qo

Czytanie ze zrozumieniem jest dla niego bardzo trudne, zajmuje 
dużo czasu. Symbole, wyrazy, których nie rozumie, wyzwalają w 
nim frustrację, wówczas gubi się, przestaje widzieć to, co jest 
napisane, a spostrzega to, co sądzi, że powinno się tam znajdować. 
Kiedy napotyka na coś, czego nie może zidentyfikować, czyje się 
zagubione, traci równowagę, kręci się nie zdając sobie z tego 
sprawy. Takie zachowanie najczęściej jest odbierane jako 
niewłaściwe i tak też komentowane. W takiej sytuacji należy 
pomóc dziecku, pytając czego nie rozumie. Warto zwrócić uwagę 
też na to co napisało w zeszycie, co spowodowało jego zagubienie. 
W momencie, gdy dyslektyk napotyka na nużące zajęcia lub długo 
siedzi bez ruchu, mogą pojawić się nudności, zawroty głowy, 
możliwe jest nawet zasypianie. Dziecko dyslektyczne może też 
być nadmiernie, uciążliwie aktywne.

Dysgrafik często nie widzi linii ukośnych, a pisząc musi je 
stosować. Pisze więc bardzo brzydko, mimo, że wkłada w to wiele 
wysiłku. Takie dziecko ma również kłopoty z rysowanie odcinków 
nawet przy linijce. Trzeba wiele cierpliwości zachęty do ćwiczeń, 
by pokonać te dysfunkcje.

jeżeli na lekcjach matematyki stosujemy systematycznie 
rachunek pamięciowy i mimo to dziecko liczy na palcach, bo ma 
kłopoty z przekroczeniem progu dziesiątkowego wart zwrócić na 
nie specjalną uwagę. To może być sygnał, że mamy do czynienia 
z dyskalkulią. Takie dziecko ma trudności z pojęciem liczby i 
wykonywaniem działań, z czytaniem liczb powyżej tysiąca, 
rozróżnianiem figur geometrycznych, z wszystkimi pojęciami 
abstrakcyjnymi. Często zaleca się umożliwiane uczniowi 
korzystania z kalkulatora, używania go nawet na sprawdzianie i 
egzaminie.

Najbliższa poradnia która może pomóc dzieciom i młodzieży z 
dysleksją znajduje się w Oleśnie:

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
ul. Jaronia 2, 46-300 Olesno , tel. 3582874

Opracowała : Małgorzata Sykulska

organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego.

Nasze kobiety reprezentowały powiat oleski. Ciekawie 
wyeksponowane potrawy i dekoracja stołu wzbudziły duże 
zainteresowanie uczestników biesiady oraz mediów. Dodatkowym 
sukcesem naszej reprezentacji było I miejsce w konkursie na 
najpiękniejszy koszyczek wielkanocny, przygotowany zgodnie z 
naszymi tradycjami.



GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
W dniach 28 i 29 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbył się GM INNYTURNIEJ 
SZACHOWY.

W sobotę dzieci i młodzież walczyły o puchar Dyrektora 
GOKSiR.

IV kategorii dzieci klas I-III trzech najlepszych to:
I Marcin Pinkosz - Rudniki
II Michał Polak - Porąbki
III Bartosz Matuszczyk - Kuźnica

W kategorii klas IV - VI:
I Piotr Bienias - Jaworek
II Marcin Świtała - Cieciułów
III Małgorzata Polak - Porąbki 

W kategorii: gimnazjum
I Marta Wierszak - Rudniki
II Janusz Okoń - Porąbki
III Natalia Wierszak - Rudniki

VI KONKURS 
RECYTATORSKI

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Dnia 31 marca i 2 kwietnia 2004r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbyły się eliminacje 
gminne VI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych powiatu oleskiego.

Celem imprezy jest:
* rozbudzenie zainteresowań żywym słowem,
* kształtowanie umiejętności operowania walorami 
estetycznymi języka:rytmem, intonacją i dykcją,
* pogłębianie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży
W eliminacjach gminnych udział wzięło 27 dzieci 

reprezentujących szkoły podstawowe w Dalachowie, 
Cieciułowie, Żytniowie i Jaworznie oraz 15 uczniów 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Komisja oceniająca przyznała następujące miejsca:
W KATEGORII KLAS I-III
I miejsce - Edyta Suchodolska - S.P. Dalachów, filia Rudniki 
oraz dwa równorzędne:

c

Natomiast w niedzielę odbyły się rozgrywki o puchar Wójta 
Gminy Rudniki.

Trzech najlepszych w kategorii młodzieży szkól średnich to
I Adrian Szafranek - Odcinek
II Michał Zygmunt - Jaworzno
III Mateusz Cieślak -Teodorówka

W kategorii dorosłych zwycięskie puchary otrzymali:
I Jakub Marchewka - Rudniki
II Marian Okoń -Porąbki
III Tadeusz Okoń -Porąbki

Najlepsi zawodnicy reprezentowali naszą gminę w 
Drużynowych Mistrzostwach Opolszczyzny Zrzeszenia LZS w 
szachach „O ZŁOTĄ WIEŻĘ”. które miały miejsce w 
Kluczborku. Drużyny nasze zajęty VIII i IX miejsce.

II miejsce - Jagoda Gamcarek - S.P. Dalachów
II miejsce - Kinga Staniszewska - S.P. Żytniów
i dwa równorzędne trzecie miejsca:
III miejsce - Maciej Belka - S.P. Dalachów
III miejsce - Karol Hądzel - S.P. Cieciułów

W KATEGORII KLAS IV-VI
I miejsce - Piotr Duda - S.P. Jaworzno
I miejsce - Emilia Derbis - S.P. Żytniów
II miejsce - Małgorzata Polak - S.P. Dalachów
II miejsce - Milena Surowa - S.P. Dalachów
III miejsce - Katarzyna Hądzel - S.P. Cieciułów
W KATEGORII UCZNIÓW KLAS GIMNA

ZJALNYCH: DWA RÓWNORZĘDNE PIERWSZE 
MIEJSCA:

I miejsce Marta Wierszak
I miejsce Lidia Madeła
II miejsce Judyta Surowa
III miejsce Justyna Werner
Do udziału w finale powiatowym, który odbędzie się 19 

kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie wytypowano 
następujące osoby: Edyta Suchodolska, Piotr Duda, Emilia 
Derbis, Marta Wierszak, Lidia Madeła, Judyta Surowa.

Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane 
przez organizatora. |



TENIS STOŁOWY
GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY

Ta cykliczna, po raz trzynasty odbywaj ąca się impreza sportowa 
miała miejsce w Szkole Podstawowej w Jaworznie. W 
rozgrywkach, które odbyły się 14 marca br„ udział wzięło 91 
zawodników.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, 
medale i dyplomy.

A oto oni:
DZIEWCZĘTA - KLASY I-III

1. Daria Wydmuch - S.P. Dalachów
2. Katarzyna Wiatr - S.P. Dalachów
3. Marta Panek - S.P. Dalachów

KLASY IV-V1
1. Katarzyna Pawlaczyk - S.P. Dalachów
2. Marlena Kierzek - S.P. Dalachów
3. Daria Derda - S.P. Dalachów

GIMNAZJUM
1. Karolina Chrzan - Gimnazjum Rudniki
2. Ewelina Stochniałek - Gimnazjum Rudniki
3. Iwona Kucharska - Gimnazjum Rudniki

CHŁOPCY - KLASY I-III
1. Mateusz Grzebiela - S.P. Żytniów
2. Adrian Jekiel - S.P. Jaworzno
3. Mateusz Zając - S.P. Jaworzno

KLASY 1V-VI
1. Przemysław Jarząbek - S.P. Dalachów
2. Tobiasz Hadryś - S.P. Dalachów
3. Marcel Kierzek - S.P. Dalachów

GIMNAZJUM
1. Dawid Jabłoński - Dalachów
2. Konrad Borek - Janinów
3. Piotr Napieraj - Żytniów

Mężczyźni: 15-29 lat
1. Łukasz Francka - Dalachów
2. Sylwester Werner - Jaworzno
3. Łukasz Pawelec - Łazy 

Mężczyźni: 30-39 lat
1. Borek Andrzej - Janinów
2. Mirosław Bednarek - Dalachów
3. Tomasz Duda - Jaworzno

Mężczyźni powyżej 40 lat
1. Roman Pinkosz - Dalachów
2. Robert Księżarek - Rudniki
3. Jan Rychel - Rudniki

W punktacji ogólnej puchar przewodniczącego Rady Gminy 
otrzymała SZKOŁA PODSTAWOWA W DALACHOWIE.

Najmłodszą zawodniczką była Kasia WIATR z Dalachowa, 
najstarszym zawodnikiem - Andrzej ZAJĄC z Żytniowa. 

Otrzymali oni pamiątkowe statuetki.
Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy współpracy 

szkół z terenu gminy. Patronuje jej Przewodniczący Rady Gminy 
- Edward Gładysz.

L.M.

W Kluczborku 27 kwietnia br. odbyły się II Otwarte Zawody Szachowe o Puchar 
Jr Łjl f 9*4 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie

“ * Rodzin Katolickich w Kluczborku. Sekcję szachową GOKSiR - u reprezentował^^ 
osobowa drużyna z opiekunem Jarosławem Marchewką: Michał Polak, •

Małgorzata Polak i Adrian Szafranek. Udział w zawodach zakończył się sukcesem młodych szachistów. W kategorii szkół 
podstawowych II miejsce w turnieju zdobyła Małgosia Polak z Porąbek. Gratulujemy.

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 

w Rudnikach 
prowadzi sprzedaż:

- “Biuletynów Informacyjnych 
Gminy Rudniki”
- “Słow ników Geograficznych
Gminy Rudniki’”
- artykułów promocyjnych naszej 
gminy, m.in. widokówki, koszulki 
i czapeczki z nadrukiem, kubki, 
torby tekstylne, długopisy itp.

V J

MAJ

Kalendarz imprez kulturalnych

1. Powiatowa majówka strażacka 02.05.2004 r.
2. Rejonowy przegląd zespołów Wokalno-Instrumentalnych 22.05.2004 r.
3. Festyn Integracyjny Gmin Rudniki - Radłów 22.05.2004 r.
4. Ogólnopolski Bieg Masowy “Pętla Rudnicka” 30.05.2004 r.

CZERWIEC
I. Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
2. Gminny Turniej Piłki Nożnej “Panorama Finn” 
o Puchar Wójta Gminy Rudniki
3. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Dalachowie
4. Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie

LIPIEC
1. Gminne Zawody sportowo-pożarnicze w Bobrowie

03.06.2004 r.

12-13.06.2004 r.
19-20.06.2004 r.
25-27.06.2004 r.

3-4.07.2004 r.



Przygotowanie 6-latka do roli ucznia
Kilkuletnia praca w oddziale dzieci 6-letnich i bliskie 

kontakty z ich rodzicami pozwoliły mi zaobserwować, że 
największym zainteresowaniem wśród rodziców cieszą się 
zagadnienia związane z przygotowaniem dziecka do podjęcia 
nauki szkolnej. Często rodzice zadają pytanie, czy dziecko 
podoła obowiązkom szkolnym. O powodzeniu dziecka w szkole 
w dużym stopniu decyduje poziom jego dojrzałości szkolnej.

Co rozumiemy pod pojęciem dojrzałości szkolnej?
Najogólniej ujmując można powiedzieć, że jest to gotowość 

dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od 
poziomu jego ogólnego rozwoju, od osiągnięcia takiego stanu 
rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego, 
który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Początkowo za dziecko dobrze przygotowane do szkoły 
uważano takie, które m.in. było w stanie podjąć trud nauki 
czytania. Ostatnio uznano, że dziecko dobrze przygotowane 
do szkoły opanowało już pewne umiejętności.

Doniosłe znaczenie dla współczesnej koncepcji dojrzałości 
i szkolnej miały prace S. Szumana. Uważał on, iż pomyślny start 
szkolny dziecka i jego dalsze losy uwarunkowane są przez 
poziom rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalno- 
społecznego, a uwarunkowania te są w poważnym stopniu 
zależne od oddziaływania środowiska. Podstawowym 
przejawem dojrzałości fizycznej jest dobry stan zdrowia: 
odporność na choroby i zmęczenie, prawidłowy wzrok i słuch, 
sprawność narządów artykulacyjnych oraz ogólna sprawność 
ruchowa i manualna związana z orientacją przestrzenną, 
koordynacją i pamięcią wzrokowo-ruchowo- słuchową, a także 
równowaga nerwowa będąca warunkiem zdrowia psychicznego 
i osiągnięcia dojrzałości uczuciowej.

Niezwykle ważna jest u sześciolatka sprawność manualna. 
Poziom rozwoju mięśni dłoni i palców pozwala na 
podejmowanie różnych precyzyjnych czynności. Należy więc 
dostarczać dziecku materiał do działania, jak klocki, układanki, 
różne elementy do zabaw konstrukcyjnych, które oprócz 
usprawniania rąk rozwijać będą jego pomysłowość i 
wyobraźnię. Udostępniać też mu trzeba materiały do rysowania, 
malowania, wycinania, wydzierania, lepienia.

Aby ułatwić dziecku przyszłą naukę pisania, zadbajmy o 
usprawnienie jego ręki, pozwólmy mu na działalność plastyczną 
i wszelkie czynności graficzne. Ogromne znaczenie przy nauce 
pisania w szkole odgrywa koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
kontrola wzroku nad czynnościami i gry ćwiczące tę funkcję 
to wszelkiego rodzaju bierki, pchełki, także drobne klocki 
plastikowe, mozaiki, klocki drewniane obrazkowe, obrazki 
składane z drobnych fragmentów kształtujące zdolność analizy 
i syntezy wzrokowej.

W zakresie czynności graficznych dobrym sposobem jest 
rysowanie na wąskich paskach papieru elementów 
dekoracyjnych, np. figur geometrycznych. Zwracamy uwagę 
na to, aby dziecko utrwalało sobie przyjęty u nas kierunek w 
pisaniu - od lewej strony do prawej.

Pożądane jest wykonywanie przez dziecko wszelkich 
elementów zdobniczych, np. ozdabianie ramki do obrazka z 
papieru, ozdabianie papierowych serwetek itp.

Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim 
swoboda w posługiwaniu się mową oraz prawidłowe jej 

rozumienie. Dziecko sześcioletnie powinno wypowiadać się 
poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym. 
Prawidłowa wymowa jest podstawą w nauce czytania, a w 
pewnym stopniu i pisania. Błędy w mówieniu opóźniają, a 
czasem uniemożliwiają dziecku tę naukę.

Oprócz czystości wymowy duże znaczenie w powodzeniu 
szkolnym ma bogaty zasób słów, pojęć, umiejętności 
swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, 
opowiadania wrażeń, przeżyć, wyrażania swoich pragnień czy 
ocen.

Rozważając zagadnienia przygotowania dziecka 
sześcioletniego do roli ucznia, nie można pominąć sprawy 
przygotowania do wstępnej nauki czytania. Z licznych rozmów 
wynika, że te sprawy są dla rodziców bardzo interesujące. W 
przygotowaniu dziecka do nauki czytania szczególne znaczenie 
ma uczenie dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów. 
Funkcję tę możemy ćwiczyć przez rozpoznawanie i 
wybrzmiewanie głosek na początku, na końcu i w środku 
wyrazu, rozkładać wyraz na poszczególne głoski i ponownie 
łączyć w całość.

Możemy uczyć dziecko rozpoznawać, różnicować i 
naśladować różne dźwięki w otoczeniu.

Dzieci dobrze przygotowane do nauki czytania i pisania 
potrafią dokonać analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, 
potrafią powiązać określony znak graficzny z odpowiednim 
dźwiękiem oraz z treścią znaną dziecku z otaczającej 
rzeczywistości.

Przejawem dojrzałości emocjonalno-społecznej jest 
samodzielność, zaradność, chęć i umiejętność nawiązywania 
kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem oraz umiejętność 
przystosowania się do nowego środowiska. Dużą rolę odgrywa 
też obowiązkowość i wytrwałość, wiara we własne siły, 
umiejętność podporządkowania się wymaganiom nauczyciela, 
a także wrażliwość na jego opinię i ocenę.

Przy wykonywaniu różnorodnych prac przez dziecko 
kształtować należy nawyk doprowadzania rozpoczętych prac 
do końca. Wyrabia to w dziecku wytrwałość w dążeniu do celu 
i systematyczność, tak bardzo potrzebne w późniejszym życiu 
ucznia.

Jedną z najbardziej zasadniczych spraw przy przygotowaniu 
dziecka do szkoły to wzbudzenie w nim prawidłowej motywacji 
do pójścia do szkoły. Każde dziecko ma inne, indywidualne 
tempo uczenia się i w żadnym wypadku nie należy zmuszać go 
do ćwiczeń przygotowawczych na siłę. W tym wieku wszelka 
nauka powinna być wpleciona w zabawę i powinna być dla 
dziecka interesująca.

Jak widać, gotowość do podjęcia nauki w szkole wymaga od 
dziecka ogólnej dojrzałości. O powodzeniu dziecka w szkole 
obok wyposażenia intelektualnego, bogatego zasobu 
wiadomości i dobrze wykształconej mowy pozwalającej mu 
na orientację w otoczeniu decyduje również zdrowie fizyczne, 
jak i cechy osobowości. Wszechstronny rozwój dziecka, 
przygotowanie go do roli ucznia to wspólne zadanie domu i 
przedszkola.

Opracowała mgr Danuta Małecka



APEL
W ostatnim czasie dochodzą do nas sygnały o nie 

przyzwoitych zachowaniach niektórych mieszkańców naszej 
gminy. Dotyczą one wyrzucania odpadów z własnych 
gospodarstw domowych do koszy użyteczności publicznej 
(np, przystanki autobusowe, park).

Przypominamy, że usytuowanie tych koszy wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych służy wyłącznie nie zaśmiecaniu terenów 
wokół!

Jednocześnie przypominamy, że na terenie naszej gminy 
działają dwie firmy zajmujące się odbiorem odpadów 
komunalnych: RETHMANN RECYKLING /teł. 362-72-30/ 
i ECO - RECYKLING /tel. 077 42-18-642/, które wyposażają 
swoich klientów w kosze odpadowe lub zgłosić chęć zawarcia 
umowy bezpośrednio u swojego sołtysa. Podpisanie umowy z 
którąkolwiek z wymienionych firm gwarantuje otrzymanie 
kosza na teren posesji, co rozwiązuje problem z odpadami.

W miesiącu kwietniu i maju będzie przeprowadzona kontrola 
w gospodarstwach, które nie posiadają zawartej umowy na 
wywóz odpadów celem udokumentowania postępowania z 
własnymi odpadami.

Prosimy więc tych wszystkich, którzy do tej pory działają 
nieuczciwie, o zaprzestanie tych działań!

ZAPRASZAMY
W bieżącym roku Międzynarodowe Zawody Drw ali odbędą 

się w dniach 25-27 czerwca. Już teraz zapraszamy wszystkich 
do udziału w imprezie, zwłaszcza, że szykuje się wiele atrakcji.

Po raz pierwszy będą zorganizowane konkurencje dla kobiet 
a nawet całych rodzin. Ponadto przewiduje się występ kabaretu 
“MASZTALSCY” oraz koncert zespołu hip-hopowego 
“JEDEN OSIEM L”.

Szczegóły pojawią się nieco później na plakatach 
reklamowych.

Warto się skusić.
Do zobaczenia na drwalach w czerwcu!

ORGANIZATORZY

PRACA W SZWECJI
Gminne Centrum Informacji w Rudnikach informuje, że 

istnieje możliwość
wyjazdu do pracy do Szwecji na zbiór jagód i borówek.
Zapewnione jest zakwaterowanie dla 20 osób w domkach 

letniskowych na campingu w Nasaker gm. Solleftea.
Sugerowany termin: 10 sierpnia - 15 września br.

UWAGA ! Niezbędne jest posiadanie samochodu.

Zgłoszenia i zapytania w GCI w Rudnikach, ul. Wojska 
Polskiego 12 /wejście z tylu biblioteki/ lub telefonicznie 

35-95-072 wew. 129.

Wespazjan Kochowski

ZIELONE
Maj wesoły nam nastaje, 
Zielenią się sady, gaje,
Wiosna zimie gnuśnej łaje, 
A zielone w rękę daje.

Zakwitły piękne dziardyny, 
Zgoła wszytek świat jak iny, 
Ogrodów Flora bogini 
W oczach ludzkich cuda czyni.

Patrz, jako jawor wyniosły 
Już gęstym liściem porosły.
Kochaneczek wawrzyn Feba
Ma odzieży, co potrzeba.

Jabłoń w porosłe gałęzi 
Sama siebie kryjąc więzi, 
Na cytryny, gruszki, wiśnie 
Gęsty przez gwałt list się ciśnie.

I wszytek rodzaj skołoźrzy 
Wierzchołka z pniaku nie dojrzy. 
Wraz, wzgardzone swym niepłodem, 
Zielenią się wierzby przodem.

Więc z nich zrywam latorośle, 
Te Marynie pięknej poślę. 
Zielonem się niech zabawi, 
A niech słuszny zakład stawi.

Dom Kultury w Rudnikach
świadczy usługi

- wypożyczania naczyń,
- wypożyczania krzeseł,
- wynajmu sali widowiskowej i świetlicowej.

Gminne Centrum Informacji
(budynek w parku z tylu biblioteki)

- kserowanie, skanowanie, drukowanie,
- redagowanie i przepisywanie pism,
- przepisywanie prac dyplomowych,
- usługi kawiarenki internetowej.

Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 35 95 068
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