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Życzymy mieszkańcom naszej gminy 
przyjemnego spędzenia wolnych dni, 
przybyłym gościom dużo słońca i świetnej 
zabawy na terenie naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich do korzystania
z wytyczonej ścieżki rowerowej, a jak słońce 

pozwoli to ulgę może przynieść spędzenie 
czasu nad zalewem w Młynach.

V Międzynarodowe Zawody 
Drwali BOBROWA 2004

W tegorocznych zawodach uczestniczyły drużyny z sześciu państw: Słowacji, Czech, 
Niemiec, Francji, Szwecji i Polski. W pięcioletniej historii naszych zawodów jest to 
największa liczba ekip i zawodników (34).

Michael Streitberger - Niemcy - drużyna 
młodzieżowa z Bawarii w konkurencji 

"obalanie na cel"

dyplomy pamiątkowe otrzymali wszyscy zawodnicy.

W sobotę zawodnicy 
konkurowali w lesie w 
„ścinaniu i obalaniu drzew na 
cel”, natomiast w niedzielę 
ścigali się w „okrzesywaniu 
pni”, „przerzynce” na 
dokładność oraz „składaniu na 
czas pilarki”. Ponadto 
zawodnicy popisywali się 
swoimi umiejętnościami w 
rzeźbieniu w drewnie piłą. 
Wyrzeźbili m.in. napis 
„BOBROWA 2004”, krokodyla, 
bobra, logo drwali czyli siekierę 
z choinką i wiele innych.

Najlepsi drwale otrzymali w 
nagrodę sprzęt do pracy w lesie 
oraz upominki. Upominki i

Pierwsze miejsce zajął lider zawodów Niemiec - Dietrich Harder, II miejsce Czech -
Frantisek Yitasek, a III Polak - Jacek Stochniałek - hura - gratulacje!

Jacek Stochniałek został również wyróżniony i otrzymał nagrodę pieniężną od jednego 
ze sponsorów tj. Bank Spółdzielczy w Praszce oddział w Rudnikach, którą wręczyła Pani 
Prezes Urszula Sieradzka.

http://www.rudniki.pl


Zwycięzcy z nagrodami i trofeami 
po trudach i zmaganiach

Była również atrakcyjna oprawa kulturalna: występy 
m.in. kabaretu „Masztalskich”, Roberta Leszczyńskiego, 
koncert zespołu „The Shout”, występ dziecięcego zespołu 

tanecznego „Chorus” z Ozimka, oraz wiele innych.
Zadowolenia nie ukrywają organizatorzy. Impreza udała 

się bardzo, goście i zawodnicy są zadowoleni, pogoda 
również uszanowała nasz wspólny wysiłek.

I.N.

Konkurencja „przerzynka na dokładność”

Goście z zagranicy
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku wójt 

A. Pyziak zaprosił naszych szwedzkich partnerów z gmi
ny Solleftea do udziału w zawodach. Przyjechali dwaj 
zawodnicy: Lars Abrohamsson i Kent Lidstróm oraz trzej 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Solleftea: v-ce bur
mistrz Jerry Pehrsson, członek rady - Mihael Sjólund oraz 
sekretarka Britta Sjalander odpowiedzialna za public rela- 
tion w Urzędzie Gminy Solleftea.

W piątek rano złożyli wizytę w naszym urzędzie, a 
po południu aż do niedzieli włącznie uczestniczyli w za
wodach drwali jako uczestnicy i obserwatorzy.

Ekipa szwedzka z wójtem 
ustala strategię walki o dobre miejsce.

Oprócz naszych partnerów ze Szwecji przyjechali 
również przedstawiciele ze Słowacji z gminy Soblahov. 
na czele ze Starostą Mirosławem Duraćim. Po raz pierw
szy gościliśmy również delegację z Bawarii. Przyjechały 
dwie grupy, a mianowicie: grupa młodzieży działająca w

Kapitanowie drużyn prezentują flagi narodowe 
(ekipę Polski reprezentuje Jacek Stochniałek, 

czeską - Frotisek Vitaśek, 
słowacką - Mirosław Duraći)

stowarzyszeniu, która ma za zadanie podtrzymywanie tra
dycji narodowych i kulturalnych oraz grupa młodych stra
żaków. Strażacy niemieccy wymieniali się doświadcze
niami z naszymi strażakami jednostki OSP w Rudnikach 
oraz odwiedzili gospodarstwo p. Mariana Gieca i Stani
sława Telęgi w Bugaju Starym.

Otrzymaliśmy już zaproszenie od młodzieży niemiec
kiej do ich gminy Kóditz na coroczne spotkanie młodzie
ży. Byli również Czesi i Francuzi.

Być może w przyszłości nowe znajomości zaowocu
ją bliższą współpracą i nawiązaniem partnerstwa.



KOMUNIKATY
1. Ścieżka rowerowa
Informujemy, że z inicjatywy Gimnazjum Publicznego w 

Rudnikach na terenie gminy została wytyczona i oznakowana 
ścieżka rowerowa. Ścieżka rozpoczyna się na boisku sportowym 
w Rudnikach przy gimnazjum, a kończy w parku obok 
przedszkola w Rudnikach.

Trasa prowadzi głównie drogami polnymi wśród łąk i pól przez 
następujące miejscowości: Rudniki (boisko - początek trasy) - 
Słowików (wapiennik) - Młyny (zalew) - Polesie - Jaworzno 
(drewniany drewniany kościół p.w.Św. Trójcy) - Cieciułów - 
Bugaj (zespół dworski) - Żytniów (drewniany, zabytkowy 
kościół p.w. Św.Marcina) -Żurawie - Jawor-Rudniki (park - 
koniec trasy).

Mapę ścieżki rowerowej można otrzymać
w Gminnym Centrum Informacji w Rudnikach.

Zachęcamy do poznania okolic oraz kontaktu z naturą
i zdrowego spędzania czasu.

Liga Ochrony Przyrody w Rudnikach

2. Szczepienie kasztanów
Na terenie gminy Rudniki zabiegowi poddano 35 

kasztanowców. Groźny pasożyt, szrotówek kasztanowcowiaczek 
- zaatakował drzewa. Zabieg ratowania drzew polegał na 
nawiercaniu w pniu drzewa otworów, gdzie wpuszcza się 
dozownikiem specjalna szczepionkę w żelu, po czym otwory 
zamyka się korkiem. Resztą drzewo zajmuje się już samo tzn. 
rozprowadza żel po swoich konarach. Szczepionka działa przez 
3 lata.

3. Powiatowa Majówka Strażacka oraz festyn 
związany z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej

W tym roku gospodarzami Powiatowej Majówki Strażackiej 
były Chwiły. Zaproszeni zostali na tę uroczystość przedstawiciele 
Zarządu Gminnego OSP w Rudnikach, Powiatowego Zarządu 
PSP oraz delegacje z jednostek OSP z Gminy Rudniki.

Obchody tegoroczne „Święta Strażaka" rozpoczęły się w 
Żytniowie mszą Św. celebrowaną przez kapelana gminnego OSP 
ks. Krzysztofa Błaszkiewicza.

Podczas uroczystości odznaczony został pan Henryk Pilarek 
„Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza za 
wieloletnią działalność H’ ochotniczej straży pożarnej.

Ponadto prezes OSP Chwiły - Stanisław Jachymski w imieniu 
wszystkich strażaków podziękował Zofii i Stanisławowi 
Dygudajom za wsparcie i pomoc w rozbudowie remizy 
strażackiej w Chwilach.

Po części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na 
poczęstunek oraz dalsze dyskusje nt. działań i planów jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, natomiast pozostałych 
uczestników do udziału w festynie towarzyszącym.

Powiatowa Majówka Strażacka odbyła się 2 maja 2004r., 
dlatego też była to doskonała okazja do uczczenia przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

Podczas swojego wystąpienia wójt Andrzej Pyziak podkreśli! 
znaczenie tej chwili dla nas Polaków.

4. Wysypisko komunalne
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że 

gminne składowisko odpadów komunalnych w Rudnikach 
czynne jest w każdy piątek i sobotę od godz. 11.00 do 19.00.

Opłata w wysokości 15 zł + YAT za 1 m- odpadów pobierana 
jest na miejscu przez pracownika wysypiska.

5. Ogłoszenie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników mających 

problem z utylizacją worków po nawozach mineralnych 
organizujemy zbiórkę worków po nawozach. Odpady tego typu 
stanowią odpad niebezpieczny i w związku z tym 
niedopuszczalne jest ich spalanie w paleniskach domowych, gdyż 
w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których 
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest 
szkodliwe - rakotwórcze.

Niewłaściwym sposobem postępowania jest też składowanie 
tych odpadów, bowiem wymagają one długiego czasu degradacji, 
powodując stopniowe uwalnianie szkodliwych substancji do 
atmosfery, zatruwając nasze środowisko i nas samych

Worki należy dostarczyć do HYDROFORNI1 w Rudnikach 
w terminie do 12 lipca b.r. w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Worki powinny być w miarę możliwości czyste i należy je 
związać.

Worki będą nieodpłatnie odbierane i ważone przez 
pracowników urzędu gminy i przekazane firmie ECO Recykling 
do właściwej utylizacji.

Apelujemy do wszystkich rolników o czynne włączenie się 
do akcji.

6. Ogłoszenie
Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości, że 

ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości rolnej stanowiącej mienie gminne.

Przedmiotem przetargu będą grunty przyległe i wyrobisko 
po żwirze ogłoszone zgodnie z wykazem z dnia 18 maja 2004 
roku podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń.

Do przetargu wystawia się:
1. Grunty położone w miejscowości Żytniów
Oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Żytniów na karcie 

mapy 5 jako działki nr:
- Nr 226 o pow. 0,7500 ha
w tym: RVI- 0,3000 ha N- 0,4500 ha KW 28891
- Nr 228 o pow. 0,7300 ha
w tym :RV -0,5700 ha RVI-0,1600 ha KW 40212
-Nr 221/2 o pow. 0,3200 ha
w tym :RV -0,0800 haN-0,2400 haKW 40212
CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU ROCZNEGO
- 1.000,-zł
WYSOKOŚĆ WADIUM
- 100,- zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE
- 100,- zł
W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

gminy, który utracił moc z dniem 31.12.2003 roku działki 
położone były w terenach upraw polowych.



Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2004 roku o godzinie 
10-tej w budynku Urzędu Gminy w Rudnikach ulica Wojska 
Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 100 zł w kasie Urzędu Gminy Rudniki na trzy dni 
przed przetargiem, najpóźniej do dnia 12 07.2004. Dowód 
wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu 
przed jego rozpoczęciem. Wpłacone wadium nie podlega 
oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy 
nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu 
przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra 
przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy..

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku gdy: oferent 
który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyny. Informacje dotyczące 
nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać w biurze 
Urzędu Gminy Rudniki pokój nr 6 u Pani Teresy Jama lub 
telefonicznie (034) 35-95-072 wew. 125.

7. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych
do dzierżawy
Podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych 

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

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.

Szczegółowych informacji o lokalu 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. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
składanie ofert do Urzędu Gminy ul. Wojska Polskiego 12 w 
terminie do dnia 15 lipca 2004 roku.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
^Lp. Obręb KM Nr dz. Pow. KW Opis Przeznaczenie

w studium uwarunkowań 
i kierunków zagosp.

WysokośćA 
czynszu

1.

2.

Żytniów

Odcinek

2 97/3 0,0920 30524 Teren rolny Strefa mieszkaniowo 
usługowa

20,-

1 1105 0,1700 37508 Uż zielony Strefa rolna 20,-
3. Mostki 1 110 0,3380 28974 Uż. rolny Strefa rolna 20,-
4. Julianpol 1 477 0,1650 Brak Kw Gr.or.

Uż. ziel
Strefa rolna 20,-

5. Jelonki 1 130/2 0,2500 32903 Uż ziel Strefa rolna 20,-
6. Jaworzno

Wieś 1 230 0,0180 Br. KW Teren rolny Strefa rolna 20 zł
220/1 0,0090
221/2 0,0370
675 0,0300
642/1 0,0780
642a 0,0170

7. Jaworzno
Wieś 1 132 0,0410 24328 Teren Strefa rolna 20zł

577 0,1120 24328 rolny
8. Cieciułów 1 115/2 0,0790 26916 Teren Strefa mieszkalna 30 zł

115/1 0,0640 zabudowanyI9-
Cieciułów 1 Cz. 280 ok. 0,20 32910 Teren rolny Strefa rolna 30zł

9. Ogłoszenie

Wójt Gminy Rudniki Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr.46 poz. 
543) ogłasza:

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego 
położony na terenie wsi Cieciułów gmina Rudniki powiat. Olesno 
województwo opolskie.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 o pow. 
użytkowej 52,45 m2 położony na piętrze budynku 
dwukondygnacyjnego położonego w Cieciułowie nr 19 
składający się:

pokój o pow. 13,32 m2
pokój o pow. 13,15 m2
pokój o pow. 6,35 m2
kuchnia o pow. 6,55 m2
pokój o pow.7,75 m2
łazienka o pow.4,05 m2 
spiżarka o pow. 1,48 m2

wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu 
wynoszącym 0,2825 części dla działki nr 445/2 o pow. 0,1403 
ha i działki nr 445/1 o pow. 0,0140 ha zapisanej w księdze 
wieczystej nr.40168 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Oleśnie.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki, 
który utracił moc z dniem 31.12.2003 roku działka położona 
była w terenach oświaty.



Cena wywoławcza lokalu wraz udziałem w częściach 
wspólnych budynku i gruntu wynosi: 34.066 złotych.

W tym: cena lokalu 30.421 zł. Cena gruntu 3.645 zł. - c.d.
Zgodnie z treścią art.34 ust. 1 pkt.l i pkt.2 i ust. 6 cytowanej 

na wstępie ustawy osobom, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu lokalu wraz z gruntem winny złożyć pisemne 
oświadczenie w terminie 35 dni licząc od dnia podania 
niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, o zamiarze 
skorzystania z pierwszeństwa zakupu po wyżej określonej cenie, 
ewentualnie z rezygnacji tego prawa w Urzędzie Gminy Rudniki.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, 
że lokal zostanie wystawiony do przetargu publicznego.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do 
publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można 
uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska 
Polskiego 12 telefon (034) 3595072 u pracownika Teresy Jama. 
Pokój nr 6.

10. Szkolenia dla przedsiębiorców
W dniu 15 czerwca br. odbyło się w Gminnym Domu Kultury 

w Rudnikach szkolenie dla firm z gminy Rudniki z zakresu 
możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych oraz 
środków Phare. Szkolenie prowadziła p. Joanna Kunicka - 
pracownik Opolskiego Euro Info Center. Na spotkanie przybyło 
16 przedstawicieli firm z naszej gminy.

W piątek tj. 02.07.2004r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach 
odbyło się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców z sektora 
przetwórstwa rolno - spożywczego. Spotkanie poprowadził 
przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z Opola..

Tematem spotkania były możliwości otrzymania 
dofinansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych właśnie w 
sektorze przetwórstwa rolno - spożywczego.

11. Praca w Szwecji
Gminne Centrum Informacji w Rudnikach informuje, że 

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

letniskowych na campingu w Nasaker gm. Solleftea.
Sugerowany termimlO sierpnia-15 września br.
UWAGA! Niezbędne jest posiadanie samochodu. Szersze 

informacje w GCI w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 / 
wejście z tyłu biblioteki/ lub telefonicznie : 35-95-072 wew. 
129.

12. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach prowadzi sprzedaż:
- „Biuletynów Informacyjnych Gminy Rudniki”
- „Słowników Geograficznych Gminy Rudniki „
- artykułów promocyjnych naszej gminy, /widokówki, koszulki 

i czapeczki z nadrukiem, kubki, torby tekstylne, długopisy itp./

13. GOKSiR w Rudnikach organizuje w ramach 
wypoczynku wakacyjnego DLA DZIECI POWYŻEJ 10 LAT 
WYCIECZKĘ do Jednostki Wojskowej w Brzegu na „PIKNIK 
NA FLORYDZIE"

Termin wycieczki: 16 LIPCA 2004r.
Wpłata uczestnika: 20 zł /w tym: ubezpieczenie, koszt 

pamiątkowej koszulki, długopis, posiłek/____________________

Zapisy i bliższe informacje w GOKSiR w Rudnikach do 1 
lipca 2004r. /tel.3595-068/

14. Kalendarz najbliższych imprez kulturalnych
Lipiec
1. Półkolonie letnie dla dzieci „Podaruj mi lato” 

01.31.07.2004r.
2. Wakacyjny konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej 

22.07.2004r.
3. 25.07.2004r. - 50-lecie OSP Mostki

Sierpień
1. V Integracyjne Dni Bobrowy 13 15.08.2004r.
2 FantówkaOSP Rudniki 21.08.2004r.
3. Dożynki Gminne w Dalachowie 28-29.08.2004r.

15. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
4 lipca br. w Bobrowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- 

Pożarnicze.
Do zawodów przystąpiło 18 drużyn w różnych kategoriach. 
Strażacy zmagali się w trzech konkurencjach:
- sztafeta
- rozwinięcie lini bojowej
- musztra.
Wyniki tegorocznych zawodów przedstawiają się następująco:

chłopcy:
I - OSP Bobrowa
II - OSP Dalachów
III - OSP Żytniów
IV - OSP Chwiły

chłopcy:
I - OSP Żytniów
II - OSP Cieciułów

grupa I (12-15 lat) 
dziewczęta:
I - OSP Bobrowa
II - OSP Rudniki
III - OSP Jaworzno

grupa II (16-18 lat)

III - OSP Jaworzno
grupa III (seniorzy)

I miejsce - OSP Bobrowa
II miejsce - OSP Jelonki
III miejsce - OSP Rudniki
IV miejsce - OSP Dalachów
V miejsce - OSP Chwiły
VI miejsce - OSP Cieciułów
VII miejsce - OSP Mostki
VIII miejsce OSP Żytniów
Po ogłoszeniu wyników zawodów Wójt Gminy wręczył 

nagrody. Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta, nagrodę 
pieniężną w wysokości 600 zł oraz pamiątkowy dyplom. 
Pozostałe startujące w zawodach drużyny otrzymały nagrody 
pieniężne oraz dyplomy.

Sprzedam
Działkę budowlaną uzbrojoną 

w Jaworznie.
Tel. kontaktowy 0 693 571 087, 

dzwonić po godz. 1800



WIELKIE ŚWIĘTO, HISTORYCZNE 
WYDARZENIE W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W DALACHOWIE
Znów doświadczyliśmy ogromnego 

wzruszenia. Było ono częściowo 
porównywalne z poprzednimi, czyli 
otwarciem rozbudowanej i 
zmodernizowanej szkoły / 01.09.1998 r. 
/ lub oddaniem do użytku sali
gimnastycznej / 14.02.2001 r. /
. To jednak wydarzenie 19 czerwca 
2004 r., wydarzenie jubileuszowe, 
historyczne utkwi w naszej pamięci 
na zawsze.

Do tej uroczystości
przygotowywaliśmy się całe dwa lata. 
Zwieńczeniem działań było nadanie 
szkole imienia 19 czerwca 2004 roku.

Tego pamiętnego dnia do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dalachowie, 
oprócz uczniów, nauczycieli i 
rodziców, przybyło wielu 
wyjątkowych gości. W tym dniu w 
osiemdziesiątym piątym roku 
funkcjonowania szkoły odbyła się 
piękna uroczystość - nadanie naszej 
szkole imienia najwybitniejszego

Od lewej: Edward Gładysz - Przewodniczący Rady 
Gminy, Andrzej Pyziak - Wójt, Danuta Kucharska- 

Kapica - dyrektor SP w Dalachowie 
oraz ks. biskup Jan Wątroba

Polaka - Jana Pawła II oraz zjazd 
absolwentów szkoły.

Już 16 października 2003 r. 
uczniowie, rodzice, rada
pedagogiczna i dyrekcja szkoły 
wnioskowały do Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego ks. Biskupa 
Stanisława Nowaka i Rady Gminy 

Rudniki o nadanie Szkole Podstawowej 
w Dalachowie imienia Jana Pawła 
II.

Nasze plany i zamierzenia znalazły 
akceptację Władz
Archidiecezjalnych 
dnia 17 listopada 2003 
roku. Na sesji Rady 
Gminy Rudniki 7 
grudnia 2003 roku 
Radni podjęli uchwałę 
o nadaniu naszej 
szkole imienia Jana 
Pawła II. Papieskie 
błogosławieństwo dla 
szkoły przywieźliśmy z 
Watykanu po odbytej 
przez przedstawicieli 
uczniów, rodziców i 
nauczycieli 
pielgrzymce do Rzymu
w dniach 20 - 26 marca 2004 roku.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły
się od Mszy św. w 
intencji szkoły, z 
udziałem Jego
Ekscelencji Ks. 
Biskupa Jana Wątroby, 
który w celebrze księży 
z Dekanatu Praszka 
oraz Księdza Kanonika 
Marka Włocha 
absolwenta naszej 
szkoły dokonał
poświęcenia sztandaru 
szkoły, ufundowanego 
przez Radę Rodziców
PSP Dalachów.

Po Mszy św. wszyscy 
przeszli przed budynek 
szkoły. Pochód
wyglądał 

majestatycznie: orkiestra z
Wierzchlasa, poczet sztandarowy PSP 
Dalachów, poczty towarzyszące OSP 
Dalachów i OSP Rudniki, licznie 
zgromadzeni goście, sponsorzy, 
nauczyciele, absolwenci, rodzice i 
uczniowie.

Na uroczystość przybyli: Jego

Ekscelencja Ks. Biskup Jan Wątroba, 
pan Leszek Korzeniowski - poseł na 
Sejm RP., pan Waldemar Zadka - 
Zielonka - przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego woj. Opolskiego,

Radna Marianna Wróbel wbija gwóźdź do tablicy 
pamiątkowej

pan Andrzej Kowalski - przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Opolu, pani
Jadwiga Jurczyk - st. Wizytator KO 
Opole, pani Renata Płaczek - 
Zielonka - naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu w 
starostwie w Oleśnie, wójt Gminy 
Rudniki - pan Andrzej Pyziak, pan 
Edward Gładysz - przewodniczący 
Rady Gminy Rudniki, pani Marianna 
Krzykawiak - sekretarz Gminy 
Rudniki, pan Stanisław Belka - radny 
powiatu i dyrektor Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej w Rudnikach, 
pani Danuta Zając - dyr. Opieki 
Społecznej Gminy Rudniki, pani
Janina Pawlaczyk - dyr. GOKS i R 
w Rudnikach, pan Robert Bukalski - 
radny powiatu i lekarz rodzinny ZOZ 
w Żytniowie, Radni Gminy Rudniki,
przedstawiciele Jednostek
Obsługujących i Współpracujących 
z naszą szkołą, przedstawiciele 
Zakładów Pracy, Urzędów, Instytucji 
i Organizacji Zaprzyjaźnionych ze 
szkołą z terenu Gminy Rudniki; pan 
Tomasz Bogatko - lekarz rodzinny 
ZOZ Rudniki, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli Gminy Rudniki; pani 
Elżbieta Ciszkiewicz - dyrektor PSP 



Żytniów, pan Andrzej Korpowski - 
dyr. PSP Jaworzno, pan Dariusz 
Niedrygoś - dyrektor Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach i wielu 
innych równie znamienitych.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy 
imprezy wzięli udział w 
uroczystościach święta szkoły przed 
budynkiem szkoły. Tutaj po 
wciągnięciu flagi na maszt 
przez poczet flagowy / Szymon 
Bakalarczyk, Ania
Augustynowicz, Daria Ignasiak 
/ odśpiewaniu hymnu 
narodowego przy
akompaniamencie orkiestry 
dętej z Wierzchlasa, krótkim 
wystąpieniu dyrektora szkoły 
pani Danuty Kucharskiej 
Kapica, przedstawieniu przez 
uczennicę Małgorzatę Polak 
życiorysu patrona
przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki pan Edwad Gładysz 
odczytał i złożył na ręce 
dyrektora PSP Dalachów 
uroczysty Akt Nadania 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Dalachowie imienia Jana 
Pawła II. Następnie nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie przez 
zacnych gości i poświęcenie przez J. 
Eksc. Ks. Biskupa Jana Wątrobę 
popiersia Jana Pawła II i tablicy 
pamiątkowej oraz obrazu Patrona. 
Kwiaty pod pamiątkowym pomnikiem 
złożyli uczniowie szkoły: Tomasz 
Kurczakowski, Marcelina Jachymska, 
Daria Derda.

Popiersie i tablicę zaprojektował 
artysta rzeźbiarz pan Andrzej Zwolak 
- prodziekan Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
wykonawcą popiersia i tablicy jest 
pan Leszek Węglarz z Krakowa. 
Popiersie i tablica są wykonane z 
brązu. Granitowy cokół - podstawę 
pod popiersie wykonał absolwent 
naszej szkoły pan Zdzisław Derda. 
Obraz Papieża namalował miejscowy 
artysta - malarz - pan Zdzisław Lerka.

Popiersie Jana Pawła II, ufundowane 
zostało przez rodziców uczniów, 
nauczycieli naszej szkoły i 
społeczeństwo Dalachowa. Oświetlenie 
rzeźby wykonali absolwenci naszej 
szkoły pan Wiesław Klimek i pan 
Danek Klimek.

Tablicę ufundowali Państwo Grażyna 
i Stefan Kurczakowscy i Państwo 

Mariola i Ireneusz Grądysowie.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim 

ofiarodawcom - fundatorom, których 
lista jest bardzo duża, uwzględniona 
w zestawie osób - „przyjaciół szkoły” 
w gablocie, z symbolicznymi 
gwoździami do sztandaru szkoły. 
Gablotę sprezentował szkole

Przemawia Przewodniczący 
Rady Gminy Edward Gładysz

miejscowy stolarz pan Zenon Lach. W 
szczególności jednak pragniemy 
podziękować Państwu Grażynie i 
Stefanowi Kurczakowskim i Państwu 
Marioli i Ireneuszowi Grądysom za 
pełną fundację najważniejszego 
elementu uroczystości „tablicy z brązu 
na szkołę” i wieloletnią pomoc 
finansową szkole. Dziękujemy 
również serdecznie za szczególną 
pomoc finansową szkole: Państwu 
Jolancie i Ryszardowi Kucharskim z 
Wielunia, Państwu Wiolecie i 
Krzysztofowi Stochniałkom - Firma 
„Ganpol”, Państwu Annie i Romanowi 
Krzakom - Rudniki, Państwu Beacie 
i Dariuszowi Nicotom - „Termopak” 
Praszka, Państwu Irenie i Antoniemu 
Polakom - „Polan” Praszka, Państwu 
Zofii i Stanisławowi Dygudaj - za 
wykonanie okolicznościowych, 
pamiątkowych medali, Państwu 
Marzenie i Ryszardowi Barosom - 
Kuźnica, Państwu Dorocie i Romanowi 
Urzyńskim - Dalachów, Państwu 
Beacie i Januszowi Dubasom - Sklep 
Dalachów, panu Ireneuszowi 
Kubackiemu - absolwentowi naszej 
szkoły za rzeźbę papieża - wykonaną 
w drewnie, OSP Dalachów, Bankowi

Spółdzielczemu Praszka z Oddziałem 
w Rudnikach, Ks. Marianowi Gajowi - 
byłemu proboszczowi naszej parafii 
pw. MBNP w Dalachowie oraz 
Radzie Sołeckiej z sołtysem wsi 
Dalachów panem Tadeuszem 
Pawelcem, Radnym Dalachowa: pani 
Mariannie Wróbel i panu Tadeuszowi 
Baderze. Dziękujemy
przedstawicielom Rady Rodziców i 
wszystkim zaproszonym gościom za 
reakcje na nasze zaproszenia i za 
dokonane wpłaty z okazji święta 
naszej szkoły.

Po oficjalnych uroczystościach 
przed szkołą dalsza część 
ceremonialnych obrzędów odbyła się 
na boisku szkolnym. Tam w obecności 
pocztów sztandarowych OSP 
Dalachów i OSP Rudniki, poczet 
sztandarowy Rady Rodziców w 
składzie Jarosław Popczyk 
przewodniczący Rady Rodziców, 
Wioleta Jura - skarbnik Rady 
Rodziców i Irena Włoch - sekretarz 
Rady Rodziców przekazał sztandar - 
symbol nadania szkole imienia na 
ręce pani dyrektor, która 
podziękowała rodzicom - fundatorom 
sztandaru, a następnie wręczyła go 
pocztowi sztandarowemu szkoły w 
skład którego wchodzili następujący 
uczniowie Paweł Małecki, Ania Zając, 
Ania Adamczyk. (Sztandar z jednej 
strony ma wyszyty wizerunek Jana 
Pawła II z pełną nazwą szkoły: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Dalachowie, a na 
drugiej stronie widnieje godło Polski 
i napis: „Nauka, Praca, Honor, 
Ojczyzna” Został wykonany przez 
pana Tomasza Pilarskiego, w 
Pracowni Artystycznego Haftu 
Ręcznego w Częstochowie ).

Po tej jakże wzniosłej ceremonii 
nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ 
przez honorowych gości uroczystości 
do drzewca sztandaru.

Następnie głos zabrali 
przedstawiciele władz gminy, powiatu i 
województwa, którzy w krótkich 
wystąpieniach szczerze gratulowali 
wyboru patrona, złożyli życzenia 
sukcesów na polu dydaktycznym i 
wychowawczym.

Dzięki staraniom gminy i wójta szkoła 
nasza wzbogaci się o nową pracownię 
komputerową.

Serdecznie dziękujemy.
Wreszcie po długim oczekiwaniu 

głos zabrali uczniowie naszej szkoły.



Występy rozpoczęły piosenką napisaną 
przez pana Bogdana Szyszkę, pt. 
„Szkoła”, którą zaśpiewały 
absolwentki naszej szkoły Patrycja 
Panek i Aleksandra Pawelec. 
Następnie uczniowie klas młodszych 
zatańczyli krakowiaka.

Kolejnym punktem części 
artystycznej był montaż słowno - 
muzyczny pt. „ Jan Paweł II - nasz 
patron”. W nim wzięli udział 
uczniowie klas IV-VI (przygotowani 
przez panią Wioletę Spodzieję i panią 
Beatę Wcisło ) i w/w absolwentki, 
pięknym śpiewem urozmaicały 
recytację. Oprawę muzyczną zapewnił 
pan Bogdan Szyszka - nauczyciel 
muzyki. Na zakończenie występów 
uczniowie klas szóstych zatańczyli 
poloneza. Tańce dzieci przygotowały: 
pani Halina Kierzek i pani Jolanta 
Wiatr w ramach zajęć Szkolnego Koła 
Tanecznego.

Po zakończeniu części oficjalnej 
pani dyrektor Danuta Kucharska - 
Kapica podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
zorganizowania i przeprowadzenia 
uroczystości „Święta szkoły” w 
szczególności Radzie Rodziców PSP 
im. Jana Pawła II, Wójtowi Gminy 
Rudniki, Władzom Gminnym i 
Radnym, sponsorom, społeczeństwu 
Dalachowa, OSP Dalachów i OSP 
Rudniki oraz absolwentom, 
nauczycielom i uczniom naszej szkoły 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia uroczystości. Miłym 
akcentem, który potwierdził radość z 
pięknego dnia „święta szkoły”; 
nadania imienia, wręczenia szkole 
sztandaru, zjazdu absolwentów i 85 - 
lecia szkoły było wypuszczenie 
osiemdziesięciu pięciu balonów 
napełnionych helem z życzeniami i 
pozdrowieniami od społeczności 
szkolnej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Dalachowie. Wszyscy goście zostali 
zaproszeni na obiad do sali 
gimnastycznej. Tam miało miejsce 
spotkanie zaproszonych gości i 
absolwentów szkoły. Spotkanie po 
latach dostarczyło wielu 
niezapomnianych wzruszeń i refleksji 
związanych ze starą 85 - letnią Szkołą 
Podstawową. Czas umilała wszystkim 
orkiestra dęta z Wierzchlasa.

Miłośnicy tańca także mogli 
zrealizować swoje marzenia, bowiem 
na boisku szkolnym odbywała się 

zabawa taneczna, którą prowadziły 
zespoły muzyczne: „Ramzes” i „2 + 2

Pierwszy dzień uroczystości 
zakończył się wspaniałą wspólną 
zabawą do białego rana.

Drugi dzień święta szkoły to festyn 
wieńczący całe przedsięwzięcie. W 
tym dniu zapewniono wiele atrakcji. 
Każdy uczestnik zabawy mógł wybrać 
dla siebie odpowiedni rodzaj 
rozrywki: przejazd na karuzeli, udział 
w różnego rodzaju rozgrywkach 
sportowych, obejrzenie kabaretowych 
popisów uczniów.

W tym dniu - pozbawionym 
oficjalności - dzieci przygotowane 
przez panią Sylwię Szyszkę, panią 
Janinę Kryzińską - Chałupkę i pana 
Bogdana Szyszkę przedstawiły część 
artystyczną pt. „Wspominamy szkołę 
na wesoło”.

Ciekawą, humorystyczną 
inscenizację pt. „Perły szczęścia nie 
dają” zaprezentowały dzieci z koła 
teatralnego.

Największą aprobatę zyskał występ 
kabaretowy uczniów klasy szóstej, 
którzy przedstawili „Otwarcie 

Żytniów ma
nowe przedszkole

Uroczyste otwarcie nowego przedszkola odbyło się 1 czerwca 2004r. Wszystkie 
prace budowlane i wykończeniowe dobiegły końca, a obiekt oficjalnie oddano 
do użytku.

W uroczystości tej udział wzięli zaproszenie goście: władze Urzędu Gminy 
Rudniki: wójt Andrzej Pyziak i radni, przedstawiciele Rady Rodziców i rodzice 
dzieci. Swojąobecnościązaszczycili nas dziennikarze gazety codziennej NTO i 
tygodnika „Kulisy Powiatu”.

Proboszcz tutejszej parafii Jerzy Combik dokonał ceremoniału poświęcenia 
przedszkola.

Podczas 
uroczystości 
otwarcia 
przedszkola dzieci 
pod okiem
opiekunów 
wychowawców 
przedstawiły część 
artystyczną, na 
którą złożyła się 
inscenizacja, 
okolicznościowe 
wiersze i piosenki. 
Występy te

supermarketu w wersji dla 
niesłyszących”.

Po występach dzieci pan Roman 
Pinkosz zorganizował i poprowadził 
rozgrywki sportowe, które spotkały 
się z szerokim zainteresowaniem, 
bowiem na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody.

W dalszej części festynu miała 
miejsce zabawa taneczna prowadzona 
przez zaprzyjaźnione ze szkołą 
zespoły muzyczne „Ramzes” i „2 + 2

Wielki przedsięwzięcie, jakie 
podjęła nasza szkoła mogło być 
zrealizowane dzięki wielu ludziom 
dobrej woli: sponsorom, przyjaciołom, 
nauczycielom, władzom lokalnym i 
wielu innym, którym serdecznie 
dziękujemy.

Opracowanie:
Wioleta Spodzieja - nauczycielka 

PSP im. Jana Pawła II i dyr. szkoły - 
koordynator projektu „Patron 

szkoły” Danuta Kucharska-Kapica.

(dokończenie na sir. następnej)



nagrodzone zostały licznymi brawami. Otwarcie nowego 
przedszkola zbiegło się z obchodami M.D.D. w związku z 
tym dzieci zostały obdarowane przez zaproszonych gości 
słodyczami.

Otwarcie nowego przedszkola jest zwieńczeniem 
trwających ponad rok starań władz gminy i pani dyrektor 
Szkoły w Żytniowie mgr Elżbiety Ciszkiewicz o 
zintegrowanie placówki szkolnej i przedszkolnej pod jednym

dachem, co zapewni pełne wykorzystanie budynku szkoły, 
poprawi jego funkcjonalność i obniży koszty eksploatacji. 
Aby obniżyć koszty, trzeba było jednak najpierw 
zainwestować i tu plus dla władz gminy, że zainwestowały 
rzetelnie, bo wyremontowane pomieszczenia cieszą oko

swoją przestronnością, ładną kolorystyką i nowym 
wyposażeniem.

Co składa się na nowy lokal przedszkola? Stanowią go 
pomieszczenia w skrzydle budynku szkoły, które wcześniej 
były wykorzystywane na cele mieszkalne. Jest tu łącznie 
około 90 m2 powierzchni, na której bawi się i uczy 24 dzieci.

Istnieje w nowym przedszkolu przejście na teren szkoły, 
zamykane solidnymi ogniotrwałymi drzwiami, ale dzieci 
przedszkolne wchodzą osobnym wejściem, mają własną 
przedszkolną szatnię i przedszkolne sanitariaty. Mogą 
bezpośrednio ze swojej sali szerokimi, przestronnymi 
drzwiami wyjść na plac zabaw. Usprawnia to ogólne 
wychodzenie na świeże powietrze, ale i poprawia 
bezpieczeństwo takich wypraw. Nowe okna i przedszkolne 
drzwi znajdujące się na południowo-wschodniej ścianie 
budynku sprawiają, że główna sala jest jasna i słoneczna.

Przedszkole jest tak blisko szkoły, że może korzystać z 
części szkolnych urządzeń i pomieszczeń np: sali 
gimnastycznej, sali komputerowej, ale zarazem zachowuje 
swoją odrębność i pozwala najmłodszym na stopniowe 
oswajanie się z miejscem, gdzie podrepczą po ukończeniu 
siedmiu lat.

Czyli - przedszkole z widokiem na szkołę.
Dzieci, rodzice, pracownicy i dyrekcja żytniowskiego 

przedszkola składają podziękowania władzom 
samorządowym gminy za pomoc w powstaniu tak 
nowoczesnej, przyjaznej najmłodszym placówki.

Irena Pawlaczyk, Maria Janicka

Obchody Powitania Wiosny
. „Gdy ruszyły znńowe lody i stopniały śniegi, gdy zaczęły 

. przylatywać skowronki, bociany, gdy drzewa zaczynały 
dopiero budzić się do życia - wynoszono ze wsi do 
najbliższej rzeki wielką kukłę słomianą, którą topiono lub 
palono. Zwano jąZimą, Śmiercichąlub Marzanną. A robiono 
to po to, aby powitać nadchodzącą wiosnę”.

22 marca 2004r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. 
Kościuszki w Cieciułowie odbyły się uroczystości związane 
z Obchodami Powitania Wiosny.

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły i przedszkola, 
przemaszerowali 
wzdłuż wsi 
barwnym 
korowodem, 
niosąc 
Marzannę i 
śpiewaj ąc 
piosenki. Po 
przyjściu do 
szkoły 
dzieci z 
przedszkola 
zaprosiły na

inscenizację „Pożegnanie Marzanny”. Występ został 
nagrodzony gromkimi brawami. Kolejnym punktem części 
artystycznej było przedstawienie przygotowane przez 
trzecioklasistów. Dużą atrakcją okazał się też występ 
przedszkolaków, którzy zaprezentowali piosenkę zespołu 
„Skaldowie” pt. „Wiosna”.

Po części artystycznej nadeszła pora na konkursy o 
tematyce wiosennej, wśród których znalazły się między 
innymi zadania związane z rozwiązywaniem krzyżówek, 
rebusów, zagadek i łamigłówek poświęconych wiośnie.

Duże
zaciekawienie 
wzbudził 
konkurs 
polegający na 
rozpoznaniu 
wiosennych 
odgłosów 
przyrody. 
Interesującym 
elementem 
tego 

konkursu było odgadywanie przysłów związanych 
tematycznie z wiosną.

Jednak największy aplauz widowni zdobyła konkurencja 
na wiosenny makijaż. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali 
atrakcyjne nagrody. W końcu nadszedł czas na konkurs

na najciekawszy strój, w którym każdy z uczestników 
otrzymał „słodkie nagrody”. Co roku nasi uczniowie 
zaskakują nas ciekawymi pomysłami. I w tym roku nas nie 
zawiedli. Obchody Powitania Wiosny w PSP w Cieciułowie 
to nie tylko kultywowanie, tradycji, ale również wspaniała 
zabawa dla uczniów i mieszkańców wsi.

Jolanta Kubacka, 
Danuta Małecka, 

Małgorzata Pinkosz



RAZEM RAŹNIEJ
„Razem Raźniej” to hasło tegorocznego 

festynu rodzinnego, który odbył się 05.06.2004r. 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Jaworznie.

Dyrektor szkoły mgr Andrzej Korpowski, nauczyciele i Rada 
Rodziców przygotowali dla przybyłych gości szereg atrakcji.

Na początku odbyły się występy artystyczne uczniów. Nawiązano 
do niedawno minionego Dnia Matki, oraz do zbliżającego się Dnia 
Ojca. Z tej to właśnie okazji dzieci klas I-III dla swoich rodziców 
recytowały wiersze i śpiewały piękne piosenki.

Następnie uczniowie klas 1V-VI wcielili się w role

najpopularniejszych polskich zespołów. Gościli u nas m.in.: „Jeden 
osiem L” ze swoim przebojem „Jak zapomnieć”, Stachurski jako 
„Typ niepokorny” i Szymon Wydra z piosenką„Pozwól mi lepszym 
być”.

Jako, że był to festyn o tematyce rodzinnej, udaliśmy się także 
do znanej rodzinki Mariana i Heli, którzy czasami miewajązabawne 
problemy.

Nie zabrakło również tańca, chłopcy z klasy V zatańczyli 
„Jezioro łabędzie” w specjalnych baletowych strojach.

Odbył się pokaz mody komentowany przez samych projektantów, 
dzięki czemu dowiedzieliśmy się co modnego będzie w sezonie 
LATO/JESIEŃ 2004.

Jak wiadomo nasi uczniowie uczą się języków obcych, toteż

mieliśmy okazję wysłuchać pięknego przeboju wykonanego w 
języku angielskim przez nasze uczennice, o czymś co w każdej 
rodzinie jest bardzo ważne- czyli o miłości pt. „Love is all around” 
czyli- miłośćjest wszędzie wokół.

Na zakończenie części artystycznej wystąpiły panie z KOŁA 
GOSPODYŃ WIEJSKICH w Jaworznie, które zaśpiewały kilka 
znanych i łubianych piosenek przy akompaniamencie akordeonu.

Po części artystycznej odbyła się loteria fantowa, w której oprócz 
zwykłych fantów można było wylosować żywy inwentarz, co 
cieszyło się niebywałym powodzeniem.

Następnie mieliśmy okazję zobaczyć pokaz tresury psa 
policyjnego, który od trzech lat jest tresowany przez swojego 
opiekuna.

Po pokazie dzieci, dorośli, oraz całe rodziny miały okazję wziąć 
udział w różnorodnych konkurencjach sportowych i rodzinnych 
zdobywając przy tym nagrody.

Po wszystkich atrakcjach przy muzyce zespołu „HAZARD” 
mogliśmy się bawić do białego rana, a każdy z uczestników 
przyznał rację, że naprawdę RAZEM RAŹNIEJ.

Katarzyna Kluska

GOKS i R w Rudnikach zaprasza 
dzieci w wieku 7-13 lat na:

Pół,KOLONIE LETNIE
W RUDNIKACH
-Podaruj mi lato"

Termin: 19- 30 lipca 2004r. Zajęcia w godz. 9.00 -15.00 
Wpisowe 30 zł. /I osoba w tym posiłek/ 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
----------------- _______f
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FESTYN INTEGRACYJNY
GMIN RUDNIKI - RADŁÓW

Impreza obchodziła w tym roku mały jubileusz. To już jej 
piąta edycja. Tym razem festyn miał miejsce w RUDNIKACH.

W sobotę 22 maja - tradycyjnie już odbywały się zmagania 
sportowe gmin: turnieje piłki nożnej chłopców, drużyn „Old 
Boy’s” oraz koszykówki dziewcząt.

Puchary za zajęcie I miejsca we wszystkich konkurencjach 
przypadły drużynom reprezentującym Rudniki

Gest tryumfu po zdobyciu pucharu
W niedzielę w godzinach popołudniowych bawił zebranych 

kabaret Mirka Jędrowskiego „Śląskie granie i śpiewanie”. Gminy 
reprezentowały swój dorobek kulturalny. Wystąpiły: 
młodzieżowa grupa taneczna oraz Orkiestra Dęta z Radłowa i 
zespół folklorystyczny „ Rudniczanki”.

Goście z Radłowa śpiewali o sobie: „ Gmina nasza mała, lasem 
porośnięta, kto raz tu przyjedzie na zawsze pamięta.

„Dzisiaj za biesiadę pięknie dziękujemy,
a za rok w Radłowie się zrewanżujemy”
Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna z 

zespołem „ Dwa + 2”.

Wójt Gminy Radłów przed konkursem„Czy znasz
swoich pracowników”

Przeciąganie liny” - drużyna gminy Rudniki

# „PANORAMA 
FIRM”

II miejsce zajęła firma Z.P.U.H. W. Ośrodka i A. Sas z 
Żytniowa, III - sołectwo z Dalachowa.

Pogoda dopisała, wszyscy bawili się świetnie.
Imprezę zakończyła biesiada i zabawa taneczna na boisku.

Na stałe w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych gminy 
wpisał się Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Rudniki 
„Panorama Firm”. W zawodach wzięło udział rekordowo 13 
drużyn. W dotychczasowej historii turnieju była to ilość 
rekordowa.

W kategorii „zawodowców” o puchar walczyły dwa zakłady: 
Firma „DASTA” z Janikowa i „CEGIEŁKA” z Faustianki. 
Zwycięski puchar odebrał szef firmy „DASTA” pan Marian 
Stasiak.

Pozostałe drużyny, w kategorii „amatorów” rozgrywały mecze 
do późnych godzin wieczornych.

Mistrzem również i w tej kategorii została drużyna firmy 
„DASTA” z Janinowa.



Jubileuszowa „PĘTLA RUDNICKA”
X Jubileuszowy Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” odbył się 

w ostatnią niedzielę maja. Spośród 77 zawodników, którzy 
zgłosili się do biegu głównego, do mety dobiegło 74.

Zwycięzcy biegu w kategorii „open” to:
MARCIN PANFIL - „Maraton” Turek z czasem 0:42:29.
ZBIGNIEW BŁASZCZYK - UKS „Biegus” Wręczyca 
MARIAN ŚWITOŃ - LZS „Sokół” Bukownica

Najlepszym zawodnikiem z terenu naszej gminy okazał się 
Damian SOWA z Cieciułowa / 7 lokata, czas 0:48:37/, natomiast 
w kategorii kobiet - Karolina WOLNA z Jelonek, która zajęła 
II miejsce.

Nagrodę główną, w formie pieniężnej, ufundowała prezes 
Banku Spółdzielczego w Praszce - Urszula Sieradzka. Patronat 
objęli:

Marszałek Województwa Opolskieg - Grzegorz Kubat, 
Starosta Powiatu Oleskiego - Jan Kus oraz Wójt Gminy Rudniki 
- Andrzej Pyziak.

Szczególnie 
uhonorowana została 
grupa uczestników 
„sprawnych inaczej”, 
którzy w tym roku 
wyjątkowo licznie 
wzięli udział w biegu.

Z okazji jubileuszu 
przygotowano 
pamiątkowe medale dla 
zawodników, którzy brali 
udział we wszystkich 
dziesięciu edycjach 
biegu. Są to: Eugeniusz 
KOT z Czeladzi, Bogdan 
LATUSEK i Jan 
CIEŚLA z Praszki.

W biegach towarzyszących, dla dzieci i młodzieży udział 
wzięło około 160 osób. Na czołowych lokatach / do 6 miejsca? 
znaleźli się następujący zawodnicy z terenu gminy Rudniki:

Kategoria: chłopcy klas I-II
Orator Piotr - Sz.P. Dalachów -1 miejsce
Smolarz Patryk - Sz.P. Żytniów - IV miejsce

Hądzel Karol - Sz.P. Cieciułów - V miejsce
Hiper Bartosz - Sz.P. Żytniów - VI miejsce

Najstarszy
i najmłodszy 
uczestnik biegu 
głównego „Pętla 
Rudnicka”

Kategoria: dziewczęta klas I-II
Agnieszka Sas - Sz.P. Dalachów -1 miejsce 
Agata Napieraj - Sz.P. Żytniów - III miejsce 
Olga Namyślak - Sz.P. Jaworzno - V miejsce 
Zosia Dolik - Sz.P. Dalachów - VI miejsce 
Kategoria: dziewczęta klas III-IV
Olimpia Błach - Sz.P. Cieciułów -111 miejsce 
Dominika Nowak - Sz.P. Cieciułów - IV miejsce 
Paulina Matusiak - Sz.P. Jaworzno - V miejsce 
Kategoria: chłopcy klas III-IV
Dawid Bakalarczyk - Sz.P. Dalachów - II miejsce 
Konrad Nowak - Sz.P. Cieciułów - III miejsce 
Maciej Werner - .Sz.P.Żytniów - V miejsce 
Kategoria: dziewczęta klas V-VI
Magda Kaczmarzyk - Sz.P. Jaworzno V miejsce 
Kategoria: chłopcy klas V-VI
Bartosz Więdłocha - Sz.P. Cieciułów - IV miejsce 
Grzegorz Cicho- Sz.P. Dalachów - V miejsce 
Szymon Bakalarczyk - Sz.P. Dalachów - VI miejsce 
Kategoria: dziewczęta gimnazjum
Ania Wicher - Rudniki - IV miejsce
Kategoria: chłopcy gimnazjum
Paweł Kucharski - Rudniki - IV miejsce
Przemek Okoń - Rudniki - V miejsce

Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć bez życzliwości i 
pomocy sponsorów. Pragniemy im serdecznie podziękować 
wierząc, że i w przyszłości będziemy mogli liczyć na ich życzliwe 
wsparcie.

A oto nasi darczyńcy:
- Anna i January Majda - Młyn Handlowo - Usługowy - 

Jaworek
- Stanisław Dygudaj - PPH.U. „Cegiełka” Faustianka
- Ireneusz i Maria Grądys - Piekarnia - Dalachów
- Prezes Banku Spółdzielczego w Praszce
- Marian Korpowski - Z.U.- 9T „Szansa” Rudniki
- Janina Bajak - „Dako” Cieciułów
- Grażyna i Stefan Korczakowscy - Młyn - Dalachów
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- Maria Klimińska - Zajazd „Roman” - Mirowszczyzna
- W. i M. Łęgosz - „Rudmar” Rudniki
- Bogdan Hombek - sklep „Sezam” Rudniki
- W. Sieja - Masarnia „Wacław” Żytniów
- PHUP „ZADPOL” - Bernard Nadworny - Dalachów
- Adam Paruch- Lecznica dla zwierząt - Młyny
- Adam Sas - Z.P.U i H - Żytniów
- Tadeusz Badera - Firma Handl.-Usług. „BADERA” -
Dalachów
- Sklep Spoż.-Przemysłowy - Janusz Topoła - Jaworzno
Komitet Organizacyjny biegów dziękuje wszystkim 

współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Zebranie
Gminnego 
Zrzeszenia LZS

W dniu 24 marca br. w GOKS i R Rudniki odbyło się 
zebranie Gminnego Zrzeszenia LZS. W zebraniu oprócz 
członków LZS Rudniki i LZS Bugaj udział wzięli: Wójt Gminy 
Rudniki - Andrzej Pyziak, Przewodniczący Rady Gminy - 
Edward Gładysz, Sekretarz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS - 
Marek Proczyszyn, a także Radni Powiatowi i Radni Gminy 
Rudniki oraz inni zaproszeni goście.

Na zebraniu, Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS
Mirosław Zając przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zrzeszenia za 2003r„ a także przedstawił planowane zamiary 
do realizacji w 2004r.

Podczas zebrania zostali odznaczeni: -
- Honorową Złotą Odznaką LZS:

Andrzej Pyziak - wójt Gminy Rudniki
Jan Rychel - LZS Rudniki
Henryk Kulig - LZS Bugaj

- Honorową Srebrną Odznaką LZS otrzymali:
Jarosław Marchewka - LZS Rudniki
Bolesław Łuczak - LZS Bugaj

Następnie przy ciastku i kawie odbyła się dyskusja dotycząca 
rozwoju sportu i bazy sportowej w gminie a także organizacji 
imprez sportowych.

M.Z

Podsumowanie 
sezonu 2003/2004

Zakończyły się rozgrywki trampkarzy sezonu 2003/2004 w 
drużyna LZS Rudniki zajęła 4 miejsce W rundzie wiosennej 
drużyna z Rudnik uzyskała następujące wyniki:

- z OKS Olesno 2:6
- ze Stobrawą Wachowice 7:0
- z Motorem Praszka 0:2
- z LZS Uszyce 5:1
- z Piastem Gorzów 1:0
- z LZS Kościeliska 3:1
- z LZS Ligota 0:5
- z LZS Radawie 3:0

Tabela końcowa

1 Motor Praszka 42 punkty
2 OKS Olesno 38
3 LZS Ligota 37
4 LZS Rudniki 25
5 Piast Gorzów 18
6 Stobrawa Wachowice 16
7 LZS Uszyce 13
8 LZS Kościeliska 13
9 LZS Radawie 6

Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby grać 
w trampkarzach z roczników 90 -93 o kontakt 

z panem Norbertem Zającem.

Drużyna seniorów grająca w klasie zakończyła rozgrywki na 
12 miejscu zdobywając 23 punkty .

Drużyna seniorów wiosną uzyskała następujące wyniki:
- LZS Borki Wielkie 1:2
- LZS Wichrów 0:1
- LZS Kowale 1:0
- LZS Bugaj 0:0
- LZS Stemalice 1:3
- LSZ Ligota 2:4
- LZS Radawie 0:0
- Ceramikiem Kozłowice3:0
- Pogonią Pludry 4:1
- LZS Kościeliska 0:1
- Stobrawą Wachowice 1:1
- ProsnąZdziechowice 0:2
- Albom Borki Małe 0:4

Tabele końcową zamieścimy w następnym numerze 
informatora.

M.Z



Nasza nadzieja
W dniu 7.06.br. w Oleśnie odbyły się rozgrywki Żaków w piłce 

nożnej. W rozgrywkach tych uczestniczyli najmłodsi chłopcy - 
wiek 10 lat i młodsi.

Udział w rozgrywkach brały drużyny: UKS Kawon Olesno, 
UKS Gwiazda Olesno (OKS Olesno), PSP Borki Wielkie, Motor 
Praszka i LZS Rudniki. Naszą gminę reprezentowali: Michał i 
Tomasz Kubatowie, Dawid Bakalarczyk, Maciej Kasprzycki, 
Patryk Bartoszewski, Piotr Orator, Adam Tełaknów, Przemek 
Wojtyra. Opiekunem grupy jest pan Jan Rychel.

Nasza drużyna zdobyła drugie miejsce otrzymując piękny 
dyplom i uzyskała następujące wyniki:

- z PSP Borki Wielkie 7:0
- z UKS Kawon Olesno 6:0
- z Motorem Praszka 8:2
- z UKS Gwiazda Olesno 1:4« 1
Zwyciężyła drużyna UKS Gwiazda Olesno wygrywając 

wszystkie mecze.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Tomasz Kubat - 10,
Patryk Bartoszewski - 6,
Piotr Orator - 3 oraz Dawid Bakalarczyk, Maciej Kasprzycki i 

Michał Kubat po 1.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do drużyny 
tej mogą zgłaszać się chłopcy ze Szkól Podstawowych 

z terenu naszej Gminy.
Wymagana jest pisemna zgoda rodziców oraz badanie lekarskie. 

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. 
Chłopcy ze szkół Podstawowych proszeni sąo zgłaszanie do pana 
Jana Rychła, natomiast chłopcy starsi z Gimnazjum mogą zgłaszać 
się do drużyny trampkarzy do pana Norberta Zająca. LZS Rudniki 
od nowego sezonu tj. od sierpnia uruchamia nowa również drużynę 
juniorów, która zostanie zbudowana na podstawie obecnych 
trampkarzy, którzy kończą wymagany wiek. Młodzież (chłopcy) 
ze szkół średnich zainteresowani grą w juniorach mogą zgłaszać 
się do Karola Włóki.

M.Z.

INFORMACJA
Azbest jest czynnikiem rakotwórczym Działanie azbestu jest 

powolne, działa z dużym opóźnieniem po kilkunastu a nawet 
po kilkudziesięciu latach.

Najczęstszym źródłem występowania azbestu są płyty 
cementowo-azbestowe, stanowiące pokrycia dachów, elewacji 
ścian szczytowych budynków mieszkalnych, produkcyjnych, 
gospodarczych, inwentarskich. Azbest uwalnia się do środowiska 
ze zniszczonych płyt. Im płyty są bardziej zniszczone na skutek 
działania czynników atmosferycznych głównie kwaśnych deszczów 
tym włókna azbestowe są słabiej związane i następuje większe 
uwalnianie się włókien azbestowych do środowiska naturalnego.

Pył azbestowy jest szkodliwy dla zdrowia, powoduje pylicę płuc 
zw. azbestozą która może doprowadzić do raka płuc

Problematyka usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych jest złożona ze względu na skalę problemu i 
rozproszenie miejsc występowania odpadów. W gminie Rudniki

Shdkcesy
Cieciułowslddb
Sportowców

W dniu 21 maja 2004r. w Oleśnie odbyły się lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Powiatu Oleskiego. Przybyli na nie sportowcy ze szkół 
podstawowych i gimnazjum, aby walczyć na stadionie miejskim o 
tytuł mistrza Powiatu Oleskiego. Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Tadeusza Kościuszki reprezentowało 10 uczniów: Monika 
Pakuła, Kasia Stanek, Kasia Hądzel, Karolina Pikosz, Bartosz 
Więdłocha, Tomasz Świtała, Radosław Skowronek, Tomasz 
Kubacki, Leszek Więdłocha, Konrad Ośrodka. Brali oni udział w 
różnych konkurencjach: skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą 
rzut piłeczką palantowa, bieg na 100 metrów, 300, 500 i 1000 
metrów, oraz sztafeta 4 x 100 metrów.

Mistrzami Powiatu Oleskiego zostało dwóch uczniów: Monika 
Pakuła - kl. VI, która zajęła I miejsce w rzucie piłeczką palantową 
i w skoku wzwyż oraz Bartosz Więdłocha - kl. VI, który I miejsce 
zajął w biegu na 100 metrów. Sukcesy innych sportowców również 
są zadawalające.

Oto one:
- Bartosz Więdłocha III miejsce w skoku w dal
- Karolina Pikosz IV miejsce w biegu na 300 metrów
- Tomasz Kubacki V miejsce w pchnięciu kulą
- Tomasz Świtała VI miejsce w biegu na 500 metrów
- Leszek Więdłocha IV miejsce w biegu na 1000 metrów
Sztafeta chłopców: Bartosz Więdłocha, Tomasz Świtała, Tomasz 

Kubacki, Radosław Skowronek zajęli II miejsce w biegu 4 x 100 
metrów.

Szkolną reprezentację przygotowało dwóch nauczycieli: pani 
Beata Droś i pan Jomasz Cieślak. Dobrym słowem motywowali 
uczniów do osiągania dobrych wyników.

Uczniów i nauczycieli czeka nowe wyzwanie - Wojewódzkie 
Mistrzostwa Lekkoatletyczne. Naszym sportowcom i ich 
nauczycielom życzymy ZWYCIĘSTWA.

Grażyna Kasprzycka
nie przeprowadzono inwentaryzacji obiektów pokrytych 
materiałami azbestowymi (eternit). Jedynymi działaniami w tym 
kierunku była ankietyzacja społeczeństwa, w celu oszacowania 
przybliżonej powierzchni pokryć azbestowych na terenie gminy. 
Na tej podstaw Eosaxwax>, £pcwśzt±rEatawynosi~250 
000 m2 co stanowi ~3 000 Mg odpadów.

Demontaż płyt zawierających azbest należy powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie mającej zezwolenie na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 
895) wykonanie prac rozbiórkowych dozwolone jest jedynie 
przez wyspecjalizowane i przeszkolone firmy posiadające 
zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest.

Na terenie gminy zarejestrowane są firmy posiadające 
pozwolenie w zakresie likwidacji, transportu i utylizacji 
materiałów zawierających azbest. Rejestr firm i informacje 
kontaktowe znajdująsię w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju 
nr 6 - informacji udziela Beata Nowakowska.

7.06.br


ZWYCZAJE I OBRZĘDY 
WIELKIEGO TYGODNIA

Wielkanoc jest tzw. świętem 
ruchomym, nie związanym z konkretną 
datą, w kalendarzu, lecz porządkiem 
panującym w przyrodzie. Święta te 
odbywają się po okresie 6 -
tygodniowego postu.

Niegdyś były to najhuczniej 
obchodzone święta. Towarzyszyło im 
mnóstwo obrzędów i ceremoniałów.

Obecnie Wielkanoc jest przede 
wszystkim świętem religijnym. Jest to 
dzień zmartwychwstania Pańskiego. 
Święta poprzedza Wielki Tydzień, który 
ma wyjątkowo ważne znaczenie. Kiedyś 
obyczaj nakazywał, aby w tym czasie nie 
urządzać zabaw, przyjęć i nie składać 
wizyt w obcych domach.

Wielki Czwartek - nazywany jest 
także świętem kapłanów, ponieważ w 
tym dniu, w czasie Ostatniej Wieczerzy 
został ustanowiony sakrament 
kapłaństwa, wszystkim chyba znany jest 
wielkoczwartkowy obrzęd obmywania 
nóg dwunastu kapłanom przez biskupa, 
co jest nawiązaniem do gestu Pana 
Jezusa, który obmył nogi swoim 
dwunastu uczniom. Pod koniec Mszy 
Św. w Wielki Czwartek ogołocony 
zostaje ołtarz, milkną w kościele 

wszystkie dzwonki (aż do czasu 
zmartwychwstania), a odzywają się 
drewniane kołatki, symbolizujące 
zdradę Judasza.

Droga krzyżowa w Wielki Piątek - to 
specjalne przeżycie. Przez wszystkie jej 
stacje towarzyszymy męce Pana. 
Wreszcie umęczonego Jezusa składamy 
do grobu. W Polsce grób Pański miał 
zawsze bardzo doniosłą rolę. Przy 
grobie stoją często honorowe straże, 
składające się z młodzieży szkolnej, 
harcerzy, strażaków czy wojska. W 
Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. 
Dawniej uważano, że w tym dniu nie 
należy pracować w polu, ale w 
gospodarstwie należało wykonać wiele 
czynności, które miały zapewnić 
urodzaj. Kobiety siały w ogródkach 
warzywa i kwiaty, sadziły rozsadę 
kapusty.

Wielka sobota - jest to dzień 
największej żałoby w Kościele. Trwa 
całodniowa adoracja wiernych przy 
grobie zmarłego Jezusa. Przez cały 
dzień odbywa się święcenie pokarmów. 
Dawniej w Polsce , we wsiach 
położonych z dala od kościoła, ludność 

zapraszała kapłana do domu jednego z 
gospodarzy, do którego znoszono 
„święconkę” z całej wsi. Zawartość 
koszyczka do święcenia jest odmienna 
w różnych rejonach kraju.

Niedziela Zmartwychwstania - 
rozpoczyna się tradycyjną rezurekcją. 
Dzwonią radośnie dzwony w 
kościołach, niosąc wieść, że Chrystus 
zmartwychwstał.

Na wsi, głos dzwonów i 
rozbrzmiewająca pieśń „Wesoły nam 
dziś dzień nastał”, czynią tę uroczystość 
barwną i żywą. Po rezurekcji wszyscy 
udają się do domów na świąteczne 
śniadanie, w skład którego wchodzą 
przysmaki ze „święconki”. Tak jak w 
Wigilię dzieliliśmy się opłatkiem, tak na 
Wielkanoc dzielimy się święconym 
jajkiem, składając sobie przy tym 
wzajemnie życzenia zdrowia, 
pomyślności i przebaczając sobie 
wzajemne urazy.

Dzielenie się jajkiem i wielkanocne 
życzenia mają swój tradycyjny sens - 
są wyrazem bezinteresowności, 
życzliwości i przyjaźni.

Jolanta Kubacka 
nauczycielka PSP w Cieciułowie

(r "" '
Rada Sołecka wsi Dalachów wspólnie z GOKSiR w Rudnikach 

zapraszają w dniach
28 - 29.08.2004r. na GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW

W programie:
28 sierpnia - sobota

15:00 - Rozpoczęcie imprezy
- LOTERIA FANTOWA
- gry, konkursy sprawnościowe
- biesiada ludowa

19:00 - Zabawa taneczna - zespól „IMPULS”

29 sierpnia - niedziela / DOŻYNKI GMINNE/

14:00 - zbiórka uczestników dożynek przy 
OSP w Dalachowie

- przemarsz korowodu do kościoła w Dalachowie

14:30 uroczysta Msza Św. dziękczynna
z poświęceniem chleba i wieńców dożynkowych
- przemarsz korowodu na plac OSP w Dalachowie 

15:30 - Część oficjalna uroczystości
Część artystyczna: występy zespołów KGW;
Zespół Folklorystyczny „RUDNICZANK1” 

17:00 - Kabaret „U BACY” 
19:00 - zabawa taneczna - gra zespół „IMPULS”

Imprezie towarzyszą:
wesołe miasteczko i dobrze zaopatrzone 

bufety gastronomiczne.



Gospodarka odpadami
w gminie Rudniki

Zgodnie z celami i działaniami ujętymi w “II Polityce 
Ekologicznej Państwa” opracowanie planów i programów 
ochrony środowiska, ma służyć realizacji racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych oraz poprawy jakości 
środowiska.

Jednym z wymogów Ustawy Prawo ochrony środowiska jest 
przygotowanie przez samorządy wszystkich szczebli 
programów ochrony środowiska, które mają uwzględnić 
zarówno wymagania legislacji i trendy europejskiej polityki 
ochrony środowiska jak i lokalne, realne cele, związane z 
poprawą warunków środowiska naturalnego i warunków życia

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż gmina Rudniki 
opracowała już plan gospodarki odpadami, stanowiący integralną 
część programu ochrony środowiska. Sporządzenie i uchwalenie 
dokumentu wynika z obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 200lr. Sytuacja w sektorze gospodarki odpadami 
zmienia się, dostosowując się do obowiązujących i nowo 
wprowadzanych przepisów prawnych.

Plan sporządzili pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z 
tym w dniu 22 czerwca 2004 r. zorganizowano w Urzędzie Gminy 
spotkanie, na które zaproszono przewodniczącego Rady Gminy, 
dyrektorów szkół, członków gminnego koła Ligi Ochrony 
Przyrody, Komisję Budżetu Rolnictwa i Ekologii, 
przewodniczących pozostałych Komisji Rady Gminy, sołtysów.

Celem spotkania było przedstawienie planu gospodarki 
odpadami dla gminy Rudniki a także zapoznanie się z aktualnym 
stanem gospodarki odpadami, oraz działaniami i kierunkami 
zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania 
odpadami. Inicjowanie tego rodzaju akcji stanowi nieodzowny 
element w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami i 
propagowaniu taktyk proekologicznych w społeczeństwie

Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych w gminie 
Rudniki sąprzede wszystkim gospodarstwa domowe, instytucje 
i zakłady infrastruktury zlokalizowane na terenie gminy a 
gospodarka odpadami odbywa się na zasadzie gromadzenia 
odpadów i składowaniu ich na gminnym składowisku odpadów. 
Szereg nowo uchwalonych ustaw i wydanych aktów 
wykonawczych dostosowuje krajowe wymagania w zakresie 
ochrony środowiska przed odpadami do wymagań Unii 
Europejskiej, gdzie działania w gospodarowaniu odpadami 
zmierzają do maksymalnego przetworzenia odpadów i odzysku 
surowców, a dopiero wszystko, czego nie da się przetworzyć i 
odzyskać, czyli tzw. odpad balastowy zostaje deponowany na 
składowisku.

Na terenie gminy Rudniki mieszkańcy mogąjuż przyczyniać 
się do zmniejszania się strumienia odpadów składowanych na 
gminnym składowisku poprzez funkcjonujący od 2002 roku 
system selektywnej zbiórki w gospodarstwach. Segregacja 
odpadów komunalnych jest istotnym elementem nowoczesnej 
gospodarki odpadami komunalnymi spełniającym jednocześnie 
kilka zadań. Dzięki segregacji zmniejsza się ilość i agresywność 
odpadów, które składowane są na składowisku, wydłuża to 
żywotność składowiska, zmniejsza jego uciążliwość oraz 
umożliwia powtórne wprowadzenie surowców wtórnych do 
obiegu przemysłowego. Zbiórka prowadzona jest systemem 

Cię

workowym i obejmuje: papier, tworzywa sztuczne szkło z 
podziałem na białe i kolorowe.

Standardowy zestaw do segregacji odpadów

worki (każdy z nazwą segregowanego odpadu), których zakup 
finansowany jest z gminnego funduszu ochrony środowiska.

Worki regularnie 1 raz na dwa miesiące są bezpłatnie odbierane 
przez firmę ECO-Recycling Sp. z o.o. z Radawia. 
Wysegregowane odpady odbierane sąz przed posesji zgodnie z 
wcześniej ustalonym harmonogramem.

Gmina Rudniki jest jedną z 26 na ogólną liczbę 71 gmin 
województwa opolskiego objętą selektywną zbiórką 
odpadów.

Z przykrością stwierdzamy jednak, iż zainteresowanie 
wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów w naszych 
gospodarstwach domowych nie odnosi na razie 
satysfakcjonujących efektów, pomimo braku jakichkolwiek 
nakładów finansowych ze strony mieszkańców.

Tonaż surowców odebranych w 2003 roku sporządzony przez 
firmę ECO - Recykling przedstawia się następująco:

-Szkło 15,5 Mg/rok
- Papier 0,02 Mg/rok
- Tworzywa sztuczne 14,7 Mg/rok

Nie są to zadawalające efekty, gdyż z bilansu generowania
odpadów wynika, iż rocznie na terenie gminy produkuje się ~ 
400 Mg odpadów opakowaniowych, z czego zaledwie ~ 10% 
poddawanych jest segregacji.

Segregacji podlegają głównie opakowania z tworzyw 
sztucznych (butelki typu PET) oraz opakowania ze szkła. 
Opakowania z papieru i tektury są ciągle wykorzystywane do 
spalania w indywidualnych piecach domowych.

Przygotowanie planu gospodarki odpadami pozwoliło również 
zauważyć problem z deponowaniem odpadów komunalnych na 
gminnym składowisku. Mimo, iż wysypisko funkcjonuje od 1993 
roku i został wprowadzony powszechny system odbioru 
odpadów z gospodarstw, to wielu mieszkańców z terenu gminy



niewłaściwie postępuje z zagospodarowywaniem wytwarzanych 
przez siebie odpadów, nie mając podpisanych umów ze 
specjalistycznymi firmami oraz nie posiadając dowodów 
składowania odpadów w miejscu do tego przeznaczonym.

Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy 
Rudniki określono na podstawie liczby ludności oraz 
wskaźników nagromadzenia stałych odpadów komunalnych, 
bilans odpadów w podziale na 20 strumieni odpadowych 
wytworzonych w ciągu roku wynosi 1881,2 |Mg/rok). Należy 
wyraźnie rozróżnić ilość odpadów wytwarzanych i poddanych 
zbieraniu (wywiezionych). W odniesieniu do danych z 2000 
roku, gdzie na podstawie przyjętych wskaźników nagromadzenia 
oszacowano, iż wytworzono 1881,2 Mg odpadów komunalnych 
w ciągu roku, tylko - 450 Mg zostało zdeponowanych na 
gminnym składowisku.

Pomimo, iż ze strumienia odpadów komunalnych 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych mieszkańcy 
wydzielają te odpady, które mogą indywidualnie 
zagospodarować, większość odpadów w sposób 
niekontrolowany trafia do środowiska.

Na podstawie przyjętych wskaźników oszacowano, że w 
przeciętnym gospodarstwie domowym wytwarza się -250 kg 
odpadów komunalnych w ciągu roku; jedna osoba produkuje 
-65 kg odpadów komunalnych w ciągu roku. Łącznie we 
wszystkich gospodarstwach wytwarza się -600 Mg odpadów 
rocznie.

W dalszym ciągu odpady, w tym również odpady 
niebezpieczne są spalane w domowych paleniskach, 
powodując wydzielanie się do atmosfery szkodliwych 
związków rakotwórczych.

Wobec powyższego w najbliższym czasie zostaną podjęte 
bardziej radykalne działania, mające na celu 
wyegzekwowanie właściwego postępowania z odpadami.

Chcąc zobrazować powyższy problem przedstawiamy 

zestawienie wszystkich podpisanych umów w zorganizowanym 
systemie zbiórki odpadów oraz procent domostw posiadających 
podpisane umowy w poszczególnych miejscowościach.

Z powyższych danych wynika, że średnio tylko 37% 
gospodarstw domowych postępuje zgodnie z wymogami 
prawnymi.

Pozostali mieszkańcy w dość niefrasobliwy sposób postępują 
z odpadami - trując siebie i innych.

Sektor gospodarki odpadowej podlega w ostatnich latach 
dynamicznym zmianom, a jednym z najistotniejszych czynników 
stymulujących te zamiany jest wzrost świadomości społecznej 
w zakresie poszczególnych komponentów gospodarki odpadami 
i wynikająca z tego akceptacja wprowadzania zmian i 
modernizacji istniejących systemów: zbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o większą mobilizację 
w tym zakresie.

Niewielkim wysiłkiem organizacyjnym możemy osiągnąć 
wiele - żyć w czystym środowisku i mieć poczucie, że dbamy o 
nasze najbliższe otoczenie!

...Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki 
przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne 
gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.

To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, 
sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska 
zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu...

Eryk Mistewicz

Zespól ds. ekologii przy UG Rudniki 
LOP w Rudnikach

KAŻDY ŚMIEĆ MA SWÓJ WOREK

SZKŁO BIAŁEPAPIER
PLASTIK

BEZBARWNE

' Opakowania I 
z tworzyw po napojach. ’ 

środkach czystości, 
kubki po jogurtach (umyte) 

folie opakowaniowe itp.

f butelki
’ słoiki bez nakrętek, I 

czysta stłuczka szklana, ' 
pojemniki szklane i flakony

/ gazety, książki, I 
/ zeszyty, kartony oprócz- % 
f pudełek kartonowych po ’ 
sokach i mleku, innegorodzaju 
papier lecz nie zatluszczony 

uJnp. opakowania z masła, ą 
margaryny, itp.} j



1 Zestawienie liczby domostw w gminie Rudniki 
w stosunku do liczby podpisanych umów na odbiór odpadów.

Lp. Miejscowości Liczba 
domostw

Liczba podpisanych umów na odbiór 
odpadów

% 
domostw 
posiadają 

cych 
umowy

RETHMANN 
(LOBBE)

ECO- 
Recycling Razem

1 Bobrowa 95 18 16 34 36
2 Bobrowa-Stańki 15 3 7 10 67
3 Stary Bugaj 68 13 18 31 46
4 Nowy Bugaj 77 12 15 27 35
5 Cieciułów 154 24 55 79 51
6 Stawki Cieciułowskie 20 2 - 2 10
7 Chwiły 35 6 5 11 31
8 Dalachów 313 74 69 143 46
9 Janinów 37 12 3 15 41
10 Faustianka 51 6 9 15 29
11 Jaworek 60 1 14 15 25
12 Jaworzno 271 62 21 83 31
13 Mirowszczyzna 59 7 9 16 27
14 Julianpol 148 28 39 67 45
15 Kuźnica 23 - 4 4 17
16 Łazy 59 15 7 22 37
17 Porąbki 28 4 6 10 36
18 Młyny 90 15 6 21 23
19 Odcinek 62 1 14 15 24
20 Rudniki 281 82 49 131 47
21 Mostki 47 - 12 12 26
22 Żytniów 271 63 38 101 37
23 Żurawie 18 - 10 10 56
24 Ignachy 12 - 11 11 92
25 Hajdamaki 13 5 2 7 54
26 Stawki Żytniowskie 6 - 1 1 17
27 Bliźniaki 6 - 1 1 17
28 Jelonki 45 18 - 18 40
29 Pieńki 13 6 1 7 54
30 Wytoka 3 2 2 67
31 Teodoro wka 10 3 3 30
32 Słowików 52 - -
33 Banasiówka 2 - -
34 Brzeziny Cieciułowskie 20 1 -
35 Borek 8 - -
36 Kuźnica Żytniowska 11 - -
37 Polesie 21 - - -

RAZEM 2494 483 442 924 37
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Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Elżbieta Baros, Małgorzata Lukas, 
Iwona Napieraj, foto: Andrzej Pyziak, Małgorzata Lukas, Mieczysław Pawlaczyk


