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IV Międzynarodowe
Zawody Drwali obrowa 2003

F Na Międzynarodowe Zawody Drwali, które odbyły się 27- 
29.06.br. do Bobrowej przyjechało 34 zawodników z 5 krajów 
(Czech, Francji, Niemiec, Szwecji i Polski). W tym roku 
wymyśliliśmy i opracowaliśmy logo dla zawodów, którym 
firmowane były pisma, banery oraz artykuły prasowe. Będzie 
to symbol zawodów na lata przyszłe. Dlaczego nie, przecież 
wszystkie znaczące firmy i imprezy mają swoje logo.

Ścinka, obalanie, okrzesywanie to tylko niektóre konkurencje 
w jakich zmierzyli się drwale podczas tegorocznych zawodów. 

Imprezę rozpo
częto w lesie, 
gdzie zawodnicy 
m.in. obalali 
drzewa na cel. 
Pozostałe kon
kurencje w 
sobotę odby
wały się już na 
boisku sportowo 
- rekreacyjnym 
w Bobrowie. 
Tam też odbyły 
się największe 
jak do tej pory 
popisy w 
rzeźbieniu piłą. 
Wśród cieka

wych okazów znalazły się: szyszka, krasnal, sowa, orzeł i wiele 
innych. Po zakończeniu tej bardzo widowiskowej “konkurencji” 
odbyła się licytacja rzeźb, które rozeszły się jak świeże bułeczki. 
We wszystkich konkurencjach najlepiej poszło Niemcom: 
Dietrich Harder -1 miejsce, Andreas Kogel - II miejsce, III 
miejsce przypadło Polakowi Mirosławowi Kokocińskiemu.

Międzynarodowe Zawody Drwali to nie tylko konkurencje, 
ale także biesiady, dobra zabawa i doskonała okazja do 
promowania gminy i regionu. Nie zabrakło tu również 
potańcówek, występów artystycznych “ Biesiada Śląska” z 
Bercikiem, pokazów oraz wiele innych.

29.06.br


Wymiana 
doświadczeń oraz 
współpraca ze Szwecją.

W ramach wymiany partnerskiej między gminą Rudniki i 
gminą Solleftel (Szwecja) w okresie od 24.06.2003 do 
02.07.2003 r. w naszej gminie przebywała 13-osobowa 
delegacja. W tym roku przyjechali nie tylko zawodnicy, ale także 
dzieci i ich opiekunowie. Delegacja zwiedzała gminę, 
uczestniczyła w imprezach w Bobrowie i poznawała okolicę: 
Wieluń, Olesno, Załęczański Park Krajobrazowy.

Przygotowano dla nich bardzo bogaty program pobytu m.in.

jazda konna, wizyta na basenie, zwiedzanie ogrodu p. Grądysów 
w Dalachowie, udział w imprezach towarzyszących w 
Bobrowie. Poznawali oni także kulturę i zwyczaje polskie. Wśród 

gości znajdowała się również tajlandka, która przygotowała dla 
gości i zawodników MZD potrawy kuchni tajlandzkiej. Szwedzi 
także przygotowali “stół szwedzki” ze swoimi potrawami 
narodowymi. Dania cieszyły się niemałym zainteresowaniem.

Kiedy dorośli zajęci byli udziałem w zawodach, dzieci 
nawiązywały kontakty z naszymi dziećmi i umawiały się już na 
wyjazd do Szwecji.

25.08, br. 16-osobowa grupa dzieci wyjedzie do Szwecji z 
rewizytą. W programie pobytu strona szwedzka zaplanowała 
m.in. poznawanie zwyczajów i kultury szwedzkiej, gry

i zabawy edukacyjne, zwiedzanie Szwecji itp. Czekamy z 
niecierpliwością na wrażenia po powrocie.

We wrześniu przyjedzie do nas jeszcze jedna grupa dzieci ze 
szkoły w Naslker. Dla tej grupy przygotowałiumy również 
ciekawy program pobytu. Znalazły się tu m.in. zwiedzanie 
gminy, okolicy, udział w lekcjach, wspólne warsztaty oraz gry 
i zabawy edukacyjne.

KOMUNIKATY
1. Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy
W dniu 21-05-2003 r. w Domu Kultury w Rudnikach odbyło 

się spotkanie przedsiębiorców z gminy Rudniki z 
przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy z Opola. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Inspekcja Pracy kontroluje, 
informuje, doradza."Tematy spotkania:- szczegóły 
zatrudniania i zwalniania pracowników- świadectwa pracy- 
obowiązkowe badania lekarskie- prowadzenie akt osobowych 
pracowników- urlopy wypoczynkowe - planowanie i 
wykorzystanie- prowadzenie listy obecności i ewidencji pracy 
pracowników- wypadki przy pracy- dostosowanie budynków 
oraz zaplecza sanitamo-higienicznegoW spotkaniu udział wzięło 
ponad 50 pracodawców.

W czasie spotkania pracodawcy uzyskali odpowiedzi na wiele 
pytań.

2. Europejski Dialog Gmin o Ochronie Środowiska 
W dniu 23 maja 2003 r. w Rudnikach odbyły się warsztaty

pt. „ Wyzwania dla gmin wiejskich w realizacji zadań z zakresu 
ochrony środowiska" w ramach programu EUROPEJSKI 
DIALOG GMIN O OCHRONIE ŚRODOWISKA 
organizowane przez Związek Gmin Wiejskich RP.Prelegentami 
byli Paweł Tomczak, Wojciech Marchlewski, Piotr Topiński 
ze Związku Gmin Wiejskich RP. Podczas spotkania głównie 
poruszano tematy związane z problemami gmin w zakresie

ochrony środowiska po przystąpieniu polski do UE.W 
warsztatach uczestniczyli przedstawiciele gmin - Wójtowie,

Burmistrzowie, przedstawiciele referatów ochrony środowiska, 
komunalnych z sąsiednich gmin i powiatów.

3. Piknik Europejski
W niedzielę 25.05.2003 r. odbył się na boisku sportowym w 

Rudnikach Bieg Masowy “Pętla Rudnicka” oraz festyn 
europejski „EUROPA BEZ GRANIC”. W czasie festynu 
czynne było stoisko europejskie z ulotkami i gadżetami 



europejskimi. Dla dzieci i młodzieży organizowane były 
konkursy z nagrodami a dla dorosłych lokalne pra-referendum 
(100% odpowiedzi na TAK). W czasie festynu wystąpił zespół 
RUDNICZANKI i kabaret ŚLĄSKIE PIERONY, zaś na koniec 
'odbyła się zabawa pod chmurką, która trwała do późnej nocy.

4. INTERIADA 2003
Na przełomie marca i kwietnia odbywał się konkurs pod 

nazwą INTERIADA 2003 organizowany przez TVP S.A.
Konkurs przeznaczony był dla szkół ponadpodstawowych. 

Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na różnie punktowane 
pytania poprzez intemet.

Poniżej przedstawiamy TOP 10 Szkół na terenie województwa 
opolskiego

Szkoła Wynik (%) Miejscowość
1. Gimnazjum Publiczne

w Rudnikach 23.69 Rudniki
2. Gimnazjum Nr 3

w Nysie 21.62 Nysa
3. Publiczne Gimnazjum Nr 1

w Strzelcach Opolskich 16.33 Strzelce
Opolskie

4. Gimnazjum Nr 2
im. J. Kochanowskiego 
w Głubczycach 15.46 Głubczyce

5. Publiczne Gimnazjum
w Kolonowskiem 11.96 Kolonowskie

1. Janina Bajak - z-ca prezesa
2. Irena Dzierżoń - sekretarz

5. Zarząd wybrany
Na spotkaniu w majuAgroturystyczne Stowarzyszenie Źródeł 

Prosny z siedzibą w Rudnikach wybrało spośród swoich 
członków prezesa i zarząd. Prezesem stowarzyszenia został Józef 
Polak zam. w Faustiance właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego. Prezesowi składamy serdeczne gratulacje 
i tyczymy wielu sukcesów osobistych oraz osiągnięć na rzecz 
stowarzyszenia.

W skład zarządu weszli:

3. EwaPawelec- 
Bryś - skarbnik

4. Edward 
Gładysz - członek 
zarządu.

Gospodarstwa 
promują się w 
nowym folderku 
wykonanym przez 
pracownika 
urzędu, który 

można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Rudnikach 
lub w Gminnym Centrum Informacji w Rudnikach.

Pierwsząokazjądo wspólnej promocji były Międzynarodowe 
Zawody Drwali w Bobrowej, gdzie stowarzyszenie miało swoje 
stoisko z ulotkami i smacznymi wyrobami własnymi. Ponadto 
dla stowarzyszenia utworzona zostanie strona www na stronie 
internetowej gminy pod adresem www.rudniki.pl/ 
agroturystyka. Wynikiem spotkania była również wewnętrzna 
kontrola oferowanego przez poszczególne gospodarstwa 
standardu pokoi. Okazuje się, że nasze gospodarstwa są 
naprawdę piękne. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
współpracy i przystąpienia do naszego stowarzyszenia.

zdj. 1 - gospodarstwo p. Wengel
zdj. 2 - gospodarstwo p. Dzierżoń
zdj. 3 - gospodarstwo p. Bryś
zdj. 4 - gospodarstwo p. Polaków

6. Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytniowie
2 sierpnia w Żytniowie na boisku sportowym odbyły się 

zawody strażackie. W zawodach udział wzięły wszystkie 
jednostki OSP z gminy Rudniki. Konkurencji było niemało. 
Strażacy mieli okazję do pokazania swoich umiejętności i 
szybkości działania.

Najlepsze okazały się:
1. w grupie IA/chłopcy 12-15 lat/

I miejsce - MDP Dalachów
II miejsce - MDP Żytniów
III miejsce - MDP Bobrowa

2. w grupie IIA /chłopcy 16-18 lat/
I miejsce - MDP Dalachów
II miejsce - MDP Żytniów
/dziewczęta 16-18 lat/
I miejsce - MDP Żytniów

3. w grupie III /16-18 lat/
I miejsce - OSP Jelonki
II miejsce - OSP Bobrowa
III miejsce - OSP Żytniów

Następnego dnia 03.08 (niedziela) jednostka OSP Żytniów 
obchodziła swój już dość zasłużony jubileusz, bo 95-lecie 
istnienia i działalności.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką zaproszonych jednostek 
OSP i gości przed strażnicą OSP. Następnie cała grupa 
przemaszerowała korowodem do kościoła parafialnego p.w. św. 
Marcina, gdzie odbyła się uroczysta msza św., którą celebrował 
kapelan gminny straży ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Po mszy 
poświęcono nowy samochód bojowy. Matka chrzestna - 
Małgorzata Gajda i opiekun - Andrzej Pyziak. Samochód 
otrzymał imię “AUGUST”. Po części oficjalnej wszyscy udali 
się na wspaniały obiad, no a później już zabawa, gry, konkursy

http://www.rudniki.pl/


dla uczestników. Wiele atrakcji i bogato zaopatrzone bufety 
uświetniły uroczystości.

Życzymy jednostce OSP kolejnych jubileuszy oraz wielu 
osiągnięć. Druhom strażakom oraz zarządowi OSP gratulujemy 
pięknej, dobrze przygotowanej imprezy.

/Na str. 9 opis ceremoniału przekazania samochodu 
pożarniczego/

7. Święto ziemniaka
Na Bobrowie przez cztery dni uczestnicy bawili się na 

tegorocznych IV Integracyjnych Dniach Bobrowy oraz Święcie 
Pieczonego Ziemniaka. W tym roku obie imprezy połączono, 
ze względu na to, że w latach poprzednich “Ziemniak” odbywał 
się już jesieniąi bywało zimno.

W czasie tych czterech dni festynu rozegrano wiele konkursów 
zręcznościowych związanych z ziemniakami np. obieranie na 
czas, noszenie worków i wiele innych. Można było również 
skosztować potrawy z ziemniaków. Wieczorami odbywały się 
zabawy pod gwiazdami do białego rana.

8. Festyn w Rudnikach
W sobotę /16.08.br./mieszkańcy Rudnik bawili się w parku 

w najlepsze. Można powiedzieć, że był to bardzo rodzinny i 
wielopokoleniowy festyn. Przyszli i świetnie bawili się także ci 
, którzy zwykle nie uczestniczą w festynach.

Organizatorami zabawy byli: Grupa Odnowy Wsi oraz 
proboszcz tutejszej parafii.

Organizatorom gratulujemy dobrego pomysłu i mamy 
nadzieję, że był to pierwszy festyn z tego cyklu.

9. Gminny Kongres Odnowy Wsi - CHWIŁY 2003
W ostatnią niedzielę sierpnia mieszkańcy Chwił organizują 

spotkanie grup odnowy wsi z przedstawicielami samorządu 
województwa i gminy. Na spotkanie zostały zaproszone grupy 
odnowy z miejscowości, które działają w programie tj. Rudniki, 
Bobrowa, Dalachów i Jaworzno. Uczestnicy będą dyskutowali, 
wymieniali się doświadczeniami oraz robili plany na przyszłość.

Będzie również festyn towarzyszący, konkursy, loteria 
fantowa i ognisko; wieczorem zaś zabawa pod gwiazdami. 
Festyn rozpoczyna się o 16-tej. Żapraszamy.

10. SAPARD - droga
10 czerwca br. zakończono przebudowę drogi Żytniów - 

Ignachy i dokonano odbioru, a także przekazano do eksploatacji. 
Pierwsza inwestycja była realizowana w ramach programu

SAPARD. Wykonano 1300 mb drogi, pozyskano dotację w 
wysokości 136 tyś. zł, co stanowi 75% całości inwestycji. 
Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

11. Gminne Składowisko Odpadów
Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, że:

Gminne Składowisko Odpadów 
Komunalnych w Rudnikach 

czynne jest w każdy piątek i sobotę 
od godziny ll00 do 1900

Opłata w wysokości
15,00 zł + VAT za 1 m3 odpadów 

pobierana jest na miejscu przez pracownika wysypiska. 
Prosimy dostosować się do zmiany godzin otwarcia 

składowiska.



12. Przedszkole w Żytniowie
Na podstawie uchwały Rady Gminy Rudniki z dnia 

31.05.2003 r. przestaje istnieć Publiczne Przedszkole w 
Żytniowie. W miejsce placówki utworzono oddział 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żytniowie. 
Wprowadzona zmiana nie zmniejsza liczby miejsc w placówce.

Od 1 września placówka będzie prowadzić zajęcia w Szkole 
w Żytniowie - grupa starsza (ok. 21 osób) i grupa młodsza w 
dotychczasowej siedzibie (14 osób).

Wychowawcami grup będąpanie, które dotychczas pracowały 
w przedszkolu tj. p. Renata Szafran - wychowawca młodszej 
grupy i p. Irena Pawlaczyk - opiekun starszej grupy; na 
emeryturę przeszła p. Bożena Dudek.

Taka organizacja będzie miała miejsce do czasu zakończenia 
inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczenia 
mieszkalnego przy szkole na potrzeby oddziału przedszkolnego.

Pierwszą część inwestycji tj. przebudowę parteru 
przewidujemy zakończyć do końca września. Przetarg odbędzie 
się 29.08. br. Pozostała część inwestycji będzie realizowana po 
uzyskaniu środków PAOW i środków własnych w 
przyszłorocznym budżecie.

13. Apteka w Żytniowie
W końcu, od wielu lat postulowany problem zostanie 

rozwiązany. Właściciel “Apteki pod świerkami” p. Bogdan 
Surowiak jeszcze w tym roku uruchomi Punkt Apteczny w 
pomieszczeniach po przedszkolu w Żytniowie. Już niedługo 
bezpośrednio po wizycie u lekarza będzie można pójść do 
pobliskiej apteki.

14. 80-iecie OSP w Dalachowie
Z tej okazji odbył się 2-dniowy festyn 9-10 sierpnia br. na 

boisku sportowym w Dalachowie. Oficjalna część miała miejsce 
w niedzielę. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele 
parafialnym. Uczestniczyły w niej jednostki OSP z terenu gminy 
oraz zaproszeni goście tj. przedstawiciele Zarządu 
Województwa PSP RP, Zarządu Powiatowego oraz Zarządu 
Gminnego OSP. Odznaczono “Złotym medalem” sztandar OSP 
Dalachów, a także odznaczono strażaków i sponsorów. Zarząd 
OSP Dalachów podjął uchwałę, że na 80-lecie zostanie 
wykonana modernizacja garaży tj. wyłożono płytkami ściany, 
założono nowe bramy ocieplone. Materiał na wykonanie bram 
jednostka otrzymała z budżetu gminy, za co jednostka serdecznie 
dziękuje. Druhowie strażacy składają serdeczne podziękowania 
p. Tadeuszowi Baderze za wykonanie tablicy pamiątkowej 
obchodów 80-lecia OSP Dalachów.

Dzieje jednostki opisane są w ZŁOTEJ KSIĘDZE, która 
znajduje się pod opieką naczelnika p. Ireneusza Bednarka, 
piastującego tą funkcje już od 30 lat.

Gratulujemy jubileuszu i życzymy wielu jeszcze lat w służbie 
na rzecz społeczeństwa.

15. Festyn Odnowy Wsi w Rudnikach
W dniu 15.06.2003 z inicjatywy Grupy Odnowy Wsi Rudniki 

na boisku sportowym zorganizowano festyn sportowo- 
rekreacyjny. Impreza miała charakter biesiady. Uczestniczyło 
w niej kilkaset osób. Liderzy odnowy wsi przygotowali i 
przeprowadzili szereg konkursów i zabaw dla wszystkich 
uczestników festynu (najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów). Wieczorem odbyła się 
zabawa taneczna.



16. Ścieżki rowerowe w gminie Rudniki
Ścieżka rowerowa wytyczona wspólnymi siłami przez 

nauczycieli gimnazjum i pracowników urzędu gminy ma ponad 
30 km. Szlak wiedzie przez najbardziej atrakcyjne miejsca w 
okolicy. Rozpoczyna się na boisku sportowym przy gimnazjum 
w Rudnikach i prowadzi do Wapiennika w Słowikowie, potem 
nad zalew w Młynach, Polesie, Bukową Górę, kościoła w 
Jaworznie, Zespołu dworskiego w Bugaju Starym, kościoła w 
Żytniowie, cegielnię w Faustiance (amonity) i kończy się w 
rudnickim parku.

Warto podkreślić, że nasza ścieżka rowerowa będzie miała 
łącznik ze ścieżką po Załęczańskim Parku Krajobrazowym oraz 
ścieżką po okolicach Olesna.

Szlak turystyczny po naszej gminie zostanie oznakowany na 
przełomie września i października br.

Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko turystów, ale 
przede wszystkim mieszkańców do poznania swoich okolic.

17. Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworznie
W roku bieżącym KGW w Jaworznie obchodzi jubileusz 50- 

lecia działalności. Dzięki inicjatywie wielu pań i przy wsparciu 
gminy i dyrekcji miejscowej szkoły podstawowej dla potrzeb 
organizacji przekazali 2 pomieszczenia w budynku szkoły na 
świetlicę KGW. Aktywistki z KGW we własnym zakresie 
dokonały odnowienia pomieszczeń i w czerwcu 2003 roku 
odbyło się uroczyste oddanie świetlicy wiejskiej z udziałem 
władz gminy, instytucji współpracujących z KGW, radnymi i 
sponsorami. W spotkaniu brał udział również proboszcz 
miejscowej parafii. Spotkanie mało bardzo uroczysty charakter. 
Ponieważ ambicją KGW jest oprócz prowadzenia działań na 
rzecz swojego środowiska utworzenie zespołu pieśni ludowej. 
Chcąc wesprzeć w tych działaniach grupę śpiewczą GOK 
przekazał na potrzeby zespołu akordeon. W najbliższym czasie 
świetlica w Jaworznie zostanie wyposażona w telewizor i wideo.

W sobotę 30.08.br. o godz. 19-tej w sali OSP w Jaworznie 
odbędzie się uroczystość z okazji 50-lecia działalności KGW.

Z okazji jubileuszu wszystkim paniom składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy społecznej 
na rzecz swojej wsi.

"Wszystko co robimy, róbmy tak, aby dla nas i innych było z 
pożytkiem".

18. Dożynki gminne
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w dniach 23-24.08.br 

w Żytniowie. W sobotę po południu rozpoczął się festyn, na 
którym uczestnicy bawili się w konkursach a wieczorem na

zabawie tanecznej. Niedziela natomiast była bardzo uroczysta. 
Uczestnicy zebrali się na boisku i korowodem przemaszerowali 
do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta msza św. z poświęceniem 
chleba i wieńców dożynkowych.

Po mszy wszyscy udali się na plac przy remizie strażackiej, 
tam odbyła się część artystyczna: występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Żytniowie, koła gospodyń wiejskich oraz 
RUDNICZANEK. Dożynki zakończyły się późnym wieczorem 
zabawą taneczną.

19. Partnerstwo z Wierzbinkiem

Zaprzyjaźnione gminy Wierzbinek woj. Wielkopolskie oraz 
Rudniki postanowiły sformalizować istniejące już od 2000 roku

kontakty. A zaczęło się od rywalizacji w konkursie TVP “Nasz 
człowiek na urzędzie”. Rada Gminy Wierzbinek podjęła 30 
czerwca br. uchwałę o współpracy z naszą gminą. Współpraca 
ma być rozwijana w zakresie przyjacielskich kontaktów w sferze 
kultury, turystyki, oświaty i sportu. Na najbliższej sesji Rada 
Gminy w Rudnikach podejmie również uchwałę o współpracy 
z gminą Wierzbinek.

20. Zmiana numeru telefonu

Informujemy, iż został zmieniony numer telefonu do
p. Artura Barosa kierownika sekcji wodociągów przy 

Urzędzie Gminy w Rudnikach.
Obecnie prosimy o kontaktowanie się na numer telefonu

0 608 414 058.

21. OGŁOSZENIE

OSP Rudniki sprzeda

samochód marki POLONEZ przystosowany 
do ratownictwa drogowego.

Kontakt: Urząd Gminy w Rudnikach p. Maria Dorczyńska 
tel. 034 35-95-072 lub 35-95-093 lub Naczelnik OSP Rudniki 
p. Jan Stasiak tel. 034 35-95-139
Cena do uzgodnienia.

30.08.br
24.08.br


Referendum
Poniżej podajemy zestawienie wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 

roku. Referendum odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 r. Mieszkańcy Gminy Rudniki głosowali w 5 stałych obwodach.

Lp. Obwodowa komisja 
ds. Referendum

Liczba osób 
uprawnionym 
do głosowania

Liczba osób głosujących
Ferkfencja 

%tak nie ogółem

1. Obwodowa komisja 
ds. Referendum Nr 1 
Cieciułów

1.167 413 133 550 47

2. Obwodowa komisja 
ds. Referendum Nr 2 
Żytniów

1.126 478 104 593 53

3. Obwodowa komisja
ds. Referendum Nr 3 
Rudniki

1.668 760 207 970 58

4. Obwodowa komisja
ds. Referendum Nr 4 
Dalachów

1.296 513 208 731 56

5. Obwodowa komisja
ds. Referendum Nr 5
Jaworzno

1.460 606 175 790 54

Razem 6.717 2.770 827 3.634 53,6

Spośród głosujących na “tak” głosowało 76 %.

Informacja z działalności Gminnego Centrum Informacji 
w Rudnikach za okres od 21.03.2003r. do 30.06.2003 r.

Gminne Centrum Informacji w Rudnikach rozpoczęło działalność 
w dniu 21 marca2003. Punkt mieści się przy Urzędzie Gminy, budynek 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach. Od kwietnia br. działa 
przy GOKS i R w Rudnikach.

Główne działania to:
Gminne Centrum Informacji w Rudnikach współpracuje z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie skąd, co tydzień otrzymujemy 
aktualne oferty pracy dla osób bezrobotnych.

Ponadto GCI:
1. Udziela informacji o aktualnych ofertach pracy z terenu woj. 

opolskiego.
2. Wyszukuje oferty pracy w serwisach Internetowych.
Usługi te są bezpłatne dla osób bezrobotnych.
3. Udostępniane są także informacje z zakresu prawa pracy.

Dysponujemy fachowym źródłem
tj:",Kodeks pracy", "Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd 
terytorialny", "Jakie władze mogą wspierać przedsiębiorczość": inne 
oraz gazetę prawną.

4. Udzielanie informacji dla przedsiębiorców i rolników dotyczących 
dostępnych kredytów, pożyczek i środków pomocowych.

5. Informowanie przedsiębiorców i rolników o oferowanych 
szkoleniach;

6. Wyszukiwanie informacji o szkołach i uczelniach;
7. Biurowe usługi dla społeczności lokalnej: pisanie podań i pism 

do urzędów.
8. Porady dla osób, które chciałyby nauczyć się podstaw obsługi 

komputera.
Ponadto GCI świadczy usługi:
- korzystanie z Internetu

- drukowanie
- skanowanie
- ksero
- redagowanie i przepisywanie pism, prac dyplomowych wysyłanie 

faksów
Współpracow aliśmy z:
- Urzędem Gminy
-GOKSiR
- Gimnazjum Publicznym w Rudnikach
- z firmami z terenu gminy Rudniki
- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
- Punktem Informacji Europejskiej w Rudnikach
- Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie
- Szkołą Podstawową w Jaworznie
- Szkołą Podstawową w Dalachowie
- Szkołą Podstawową w Cieciułowie
-Agroturystycznym Stowarzyszeniem Źródeł Prosny z siedzibą w 

Rudnikach
- jednostką OSP Żytniów

MARZEC
Pierwszym współorganizowanym przez nas spotkaniem była 

konferencja z partnerską gminą Solleftel ze Szwecji. Spotkanie miało 
na celu wymiano douwiadczeń oraz nawiązanie współpracy między 
samorządami gminy Rudniki i gminy Solleftel. Na spotkaniu 
zaprezentowano obydwie gminy, zapoznano się z zasadami 
funkcjonowania administracji w Polsce i w Szwecji. W tym spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych ze Szwecji oraz 
radni i nauczyciele z gminy Rudniki. Z końcem marca nawiązaliśmy 



już współpracę z PUP w Oleśnie oraz Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach oraz kilkoma firmami z terenu gminy Rudniki.

KWIECIEŃ
Współorganizowaliśmy wspólnie z Punktem Informacj i Europej skiej 

w Rudnikach dwa spotkania: 05.05.br. oraz 25.05.2003 r. Pierwsze 
spotkanie branżowe z rolnikami i 25.05. spotkanie obywatelskie dla 
mieszkańców z terenu gm. Rudniki. Pomagaliśmy wykonać kronikę 
pamiątkowa dla Szkoły Podstawowej w Cieciułowie z okazji nadania 
szkole imienia (skanowanie i obróbka zdjęć, wydruki).

MAJ
Wspólnie z Centrum Informacji Europejskiej przeprowadzaliśmy

cykl szkoleń - spotkań dla rolników przy współpracy Ośrodka
Doradztwa Rolnego w Łosiowie.

Harmonogram szkoleń - spotkań wiejskich n. t. UNII
EUROPEJSKIEJ W GMINIE RUDNIKI

MIEJSCOWOŚĆ LOKAL DATA FREKFENCJA
1. Bobrowa Remiza OSP 05.05 2003 13
2. Jaworzno Remiza OSP 09.05.2003 26
3. Żytniów Remiza OSP 12.05.2003 10
4. Cieciułów Remiza OSP 13.05.2003 12
5. Dalachów Remiza OSP 14.05.2003 16
6. Jelonki Remiza OSP 15.05.2003 14

Zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Gminy spotkanie 
przedsiębiorców z terenu gminy Rudniki z PaństwowąlnspekcjąPracy 
w Opolu . W spotkaniu wzięło udział ok. 60 firm z terenu naszej 
gminy. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Rudnikach. Na tym 
spotkaniu Bank Spółdzielczy Oddział Rudniki przedstawił oferty usług 
dla firm, przedsiębiorców takie jak: kredyty, pożyczki, prowadzenie 
konta działalności gospodarczej.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Rudnikach
Data Poruszane tematy
21.05.03 r. - zwalnianie i zatrudnianie

- prowadzenie akt osobowych
- wykorzystanie urlopów wypoczynkowych
- wypadki przy pracy

Współorganizowaliśmy także wraz z GOKSiR-em piknik w 
Rudnikach „ Europa bez granic” oraz uczestniczyliśmy w dwóch 
festynach w Jaworznie „ Za pięć.. .Europa” i w Dalachowie „Dzień 
dziecka”.

Harmonogram festynów z udziałem Gminnego 
Centrum Informacji i Domu Kultury

MIEJSCOWOŚĆ DATA HASŁO
1. Rudniki (boisko) - 25.05.03 r.

- „EUROPA BEZ GRANIC”
2. Jaworzno(szkoła i boisko) - 31.05.03 r.

-„ZA PIĘĆ...EUROPA”
3. Dalachów (szkoła i boisko) -01.06.03 r.

- „DZIEŃ DZIECKA”
Na wszystkie festyny zostały przygotowane ulotki informujące o 

korzyściach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odbyły się 
także konkursy dla dzieci z wiedzy nt. Unii Europejskiej oraz państw 
kandydujących do Unii Europejskiej. Na festynach było również 
utworzone stoisko promocyjne gminy Rudniki, obsługiwane przez 
pracowników GCI.

28.05.03 r. zorganizowane zostało spotkanie członków 

Agroturystycznego Stowarzyszenie Źródeł Prosny w Urzędzie Gminy 
w Rudnikach.

Spotkanie członków Agroturystycznego Stowarzyszenia 
Źródeł Prosny

DATA PROGRAM SPOTKANIA
28.05.03 r. - przedstawienie informacji z

poprzedniego spotkania 13.12.02 r.
- wybór zarządu stowarzyszenia
- promocja organizacja pracy stowarzyszenia
- diagnoza problemów związanych
z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego
- plan pracy stowarzyszenia w drugim półroczu

W spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszenia. Wybrano 
zarząd i prezesa stowarzyszenia oraz ustalono termin wyjazdu na 
wewnętrzną kontrolę standardu gospodarstw agroturystycznych 
zrzeszonych w stowarzyszeniu.

CZERWIEC
Współpracowaliśmy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z 

terenu gminy Rudniki. Dokonaliśmy zgłoszeń naszych firm na 2 
szkolenia:

1) 24.06.03 spotkanie odbyło się w sali Domu Kultury w 
Dobrodzieniu w godz. 10.00 -12.30

Szkolenie przeprowadził Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego 
we współpracy ze Stowarzyszeniem „ Promocja
Przedsiębiorczości”. Celem było pokazanie zainteresowanym 
podmiotom możliwości skorzystania z dostępnych środków unijnych 
w ramach Phare 2001. Województwo opolskie otrzymało szansę 
skorzystania z bezzwrotnych dotacji na prowadzoną działalność 
gospodarczą.

2) 27.06.03 spotkanie odbyło się w Oleśnie w godz. 10.00 - 16.15 
w sali PUP. Celem było zwiększenie absorpcji i środków 
pomocowych dla przedsiębiorstw m.in. w ramach programu Phare 
2001,2002.

Oprócz w/w w miesiącu czerwcu GCI przygotowało dyplomy i 
podziękowania dla najlepszych uczniów z Gimnazjum Publicznego 
w Rudnikach.

Współorganizujemy również z OSP Żytniów Obchody 95-lecia 
istnieniajednostki. Przygotowaliśmy dla nich zaproszenia orazprogram 
impreztowarzyszących. Impreza odbędzie się 03.08.03. wŻytniowie.

Współorganizowaliśmy również IV Międzynarodowe Zawody 
Drwali w Bobrowie, które odbyły się 27 - 29 czerwca br. 
Przygotowaliśmy zaproszenia i programy. Prowadziliśmy 
korespondencję z firmami i sponsorami imprezy.

Od niedawna osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oleśnie 
składająw GCI wRudnikach oświadczenia o nie uzyskaniu dochodów 
w danym miesiącu. Jest to duże udogodnienie dla osób nie pracuj ących, 
które nie musząjeździć do Olesna każdego miesiąca.

Zaprowadziliśmy „Dziennik Wizyt”, do którego wpisujemy każdą 
osobę zainteresowaną naszymi usługami.

Posiadamy również ‘ ‘Gazetę prawną’ ’ - dziennik z licznymi poradami 
prawnymi dla firm i pracowników. Zapraszamy do skorzystania.

Pracownicy (stażyści) obsługujący GCI:
1. Ewelina Ukleja
2. Agnieszka Majda
3. Michał Watyś
4. Marcin Pęcherz

05.05.br


Nasz Dzielnicowy
Sierżant Andrzej Materak, wykształcenie wyższe, od 4 lat w 

Policji; od 1 stycznia br. dzielnicowy na terenie gminy Rudniki. 
W okresie styczeń-kwiecień odbył szkolenie specjalistyczne dla 
dzielnicowych w Szkole Policji w Katowicach; od majapoznaje 
i stara się pomagać w rozwiązywaniu problemów mieszkańców 

gminy. Najczęstsze problemy, z 
którymi się spotkał to konflikty 
sąsiedzkie oraz konflikty w 
rodzinach.

Aktualnie zwraca się z apelem 
o zachowanie bezpieczeństwa 
p.poż. podczas prac polowych 
oraz przypomina o zakazie 
wypalania słomy oraz trwawy na 
polach i łąkach.

W przypadku jakichkolwiek
problemów proszę o telefoniczny kontakt na Posterunek Policji 
w Praszce, tel. 358 83 33 lub 366 82 00.

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla Studia Filmowego MTP p. 

Mieczysława Pawlaczyka z Rudnik za zaangażowanie, ogrom 
pracy oraz profesjonalizm w realizacji filmu szkoleniowego w 
zakresie programu Odnowy Wsi, który był prezentowany na 
Wojewódzkiej Konferencji “Partnerstwo bez granic” 
poświęconej współpracy samorządów z partnerami 
zagranicznymi. Konferencja odbyła się 13.08.2003 roku w Sali 
Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod patronatem 
Marszałka Województwa Opolskiego. W/w prezentacja spotkała 
się z dużym zainteresowaniem uczestników tj. przedstawicieli 
gmin oraz komisji konkursowej w skład, której wchodzili m.in.: 
Apolonia Klepacz - senator, Bernard Gaida- v-ce 
Przewodniczący Sejmiku Województwa, Ryszard Galla- v-ce 
Marszałek Województwa, Anida Kalicińska - Dyrektor 
Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji

Wójt Gminy Rudniki Przewodniczący Rady
Andrzej Pyziak Edward Gładysz

(EKE^IOMAŁ 
PRZEKAZANIA 

SAMOCHODU POŻARNICZEGO
Przekazanie samochodu odbywa się w formie uroczystego 

apelu lub przy okazji jubileuszu OSP. Wyznaczony strażak 
OPS odczytuje rozkaz komendanta wojewódzkiego PSP o 
przydzieleniu samochodu lub dokument świadczący o 
ufundowaniu i przekazaniu samochodu. Prezes OSP prosi 
księdza kapelana o dokonanie poświęcenia. Kapelan 
odmawia modlitwę oraz dokonuje poświęcenia. Po 
poświęceniu spiker prosi o wystąpienie matki chrzestnej i 
opiekuna oraz asysty złożonej z dwóch par mieszkańców. 
^Wytypowane osoby ustawiają się parami po obu stronach 
pojazdu. Każda para trzyma swoją, bocznązwisającąz boku 
pojazdu wstążkę. Dowódca uroczystości podaje komendę: 
“ Naczelnik OSP i kierowca do odbioru samochodu - 
WYSTĄPIĆ". Wymienieni ustawiają się na wysokośęi 
prawego przedniego koła samochodu. Następnie spiker 
informuje, że przekazania samochodu dokona np. prezes ZW 
ZOSP RP lub komendant wojewódzki OSP. Gdy wręczający 
zbliży się do naczelnika OSP i kierowcy obaj powinni 
zasalutować. Wręczający przy przekazaniu kluczyków i 
dowodu rejestracyjnego wygłasza kilka słów 
okolicznościowych. Naczelnik OSP przyjmując kluczyki 
wypowiada formułę: “W imieniu całej naszej OSP składam 
gorące podziękowanie za przydzielony samochód, 
podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. 
Równocześnie zapewniam druha prezesa, żę będziemy się 
starać, aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie 
konserwowany”. Następnie prezes OSP przekazuje kluczyki 
kierowcy ze słowami: “Waszej opiece druhu kierowco 
powierzam-ten pojazd w nadziei, że będzie zawsze sprawny 
o każdej porze dnia i nocy’’. Kierowca po odebraniu 
kluczyków odpowiada: “Uczynię wszystko co będzie w mojej

mocy, żeby ten samochód nigdy nie zawiódł”. Następnie 
spiker informuje o nadaniu imienia pojazdowi. Opiekun 
matki chrzestnej rozwija przednie wstęgi i wręcza jedną z 
nich matce chrzestnej. Następnie podaje jej szampana. Matka 
chrzestńa trzymając szampana w dłoni cytuje: “Z woli ludu 
strażackiego, tutejszej OSP nadaję ci imię “............”, działaj
sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię (nazwa 
miejscowości) na całą okolicę”. Po czym otwartym 
szampanem polewa się samochód. Z kolei matka chrzestna 
i opiekun nożyczkami odcinają swoje wstęgi, a następnie 
dwie pary mieszkańców podążają do księgi pamiątkowej, 
aby dokonać wpisu. Dowódca uroczystości wydaje komendę 
skierowana do naczelnika OSP i mechanika: “Obsługa - na 
wóz”. Na koniec próba techniczna pojazdu, polegająca na 
uruchomieniu świateł alarmowych, sygnałów dźwiękowych 
i silnika pojazdu.



UCHWAŁA Nr VII/59/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych, 

do których nie stosuje się przepisów ustawy- 
Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w 

spłacaniu tych należności:
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1'
Uchwała określa szczegółowo zasady umorzenia, oznaczenia 

terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych 
przysługujących Gminie, zwanych dalej “wierzytelnościami” 
przysługujących od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, zwanych dalej “dłużnikami”.

Uchwała nie dotyczy należności wymienionych w art. 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie 

oświadczenie woli organu Gminy w sprawie umarzania 
należności lub udzielanie ulgi w jej sprawie,

- należności - rozumie się przez to należność pieniężną o 
której mowa w § 1 (należność główna) przypadająca od jednego 
dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia 
należności (należności uboczne) według stanu w chwili 
podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została 
zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumą tych 
należności ubocznych.

§3
1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części 

jeżeli:
- w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie 

innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik 
nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,

- w wyniku egzekucji z majątku dłużnika lub osoby 
pozostającej na jego utrzymaniu osoby te byłyby pozbawione 
niezbędnych środków do utrzymania,

- jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty przekazującej wydatki egzekucyjne,
- nie można ustalić osoby dłużnika.
2. Wierzytelność może być również umorzona w całości lub 

części, jeżeli prowadzone postępowanie wyjaśniające, wykaże 
że za umorzeniem przemawiają względy gospodarcze lub 
społeczne dłużnika.

§4
1. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie 

należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy należności 
głównej w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają 
umorzeniu należności uboczne.

Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, 
w decyzji należy określić termin zapłaty powstałej części 
należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu zapłaty 
określonego w decyzji umorzenie może być w całości cofnięte 

§5
W przypadku uzasadnionych ważnym interesem dłużnika 

można odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć 
należność na raty biorąc pod uwagę możliwości dłużnika.

Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą 
rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres 
od wydania decyzji do upływu terminów zapłaty określonych 
w decyzji.

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości 
rat ustalonych w decyzji pozostała do spłaty należność staje 
się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za 
zwłokę w tym również z odsetkami, o których mowa w ust 2 

§6
Wierzytelność może być umorzona na wniosek dłużnika lub 

z urzędu.
Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia należności na raty 

może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika .
§7

Do umorzenia wierzytelności i udzielania ulg w ich spłaceniu 
uprawniony jest Wójt Gminy .

§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego .
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr VII/53/03
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 20 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 14 

poz. 1591, 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku N 
80 poz. 717/ oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 uoku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani 
ścieków (/Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. z 2002 roku Nr 113 poz. 984/ Rada Gminy Rudniki uchwala'

§1
Uchwala się Regulamin dostarczania wody, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Rudniki Nr VII/53/03 

z dnia 20 czerwca 2003 roku 
Regulamin dostarczania wody

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki 

Dostawcy wody oraz odbiorców usług wodociągowych, 
zwanych dalej Odbiorcami wody, wynikające z ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków

( Dz.U. nr 72 poz. 747 z póżn. zm. ) zwanej dalej w 
regulaminie ustawą oraz z przepisów wykonawczych do tej 
ustawy.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się 
działalność polegającą na ujmowaniu , uzdatnianiu i 
dostarczaniu wody.

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu 
jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zawartej 
umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3. Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o 
zaopatrzeniu w wodę, zawartej między Dostawcą a Odbiorcą, 
która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Dostawcę, 

obowiązki i prawa Dostawcy
§ 4.1. Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw 
wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w 
sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytąjakość 
dostarczanej wody.

2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić 
w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określająprzepisy w sprawie 
warunków technicznych Jakim powinny odpowiadać budynki, 
nie mniej niż 0,1 MPc na poziomie terenu w miejscu połączenia 
przyłącza z siecią wodociągową.

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna 
odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez 
ministra zdrowia.

§ 5. Dostawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej oraz studni 
awaryjnych i hydrantów ulicznych.

§ 6. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 
godzin, dostawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru 
wody w danej miejscowości i poinformować Odbiorcę / 
sołectwo/ o jego lokalizacji.

§ 7.1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w 
dostawie wody Dostawca powinien poinformować Odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty /w formie kurendy/, co 
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. W przypadkach szczególnych Dostawca może ograniczyć 
ilość dostarczanej wody przeznaczonej na inne cele niż 
socjalno-bytowe.

§ 8.1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i 
utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem 
głównym.

c

rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również''' 
miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

§ 9. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, 
jeśli przyłączenie zostało wykonane bez uzyskania zgody 
Dostawcy, bądź zostało wykonane niezgodnie z warunkami 
technicznymi.

§ 10. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na 
dostawę wody gdy wnioskodawca nie spełni warunków 
określonych w art. 6 ustawy.

§ 11. Dostawca może odciąć dopływ wody w przypadkach 
wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 12. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia 
umowy na dostawę wody, jeśli wnioskodawca nie usunął 
przeszkód będących przyczyną zaniechania świadczenia w/ 
w usług.

§ 13. Dostawca poprzez swoich uprawnionych 
przedstawicieli ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub 
do pomieszczeń każdego , kto korzysta z usług, w celu 
przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich 
wskazania, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia 
przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę.

Rozdział III
Obsługa, prawa i obowiązki Odbiorcy usług
§ 14. Dostawca winien zapewnić odbiorcom należyty 

poziom usług.
§ 15. Dostawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie 

klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej 
realizacji usług, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 16. Dostawca winien reagować możliwie niezwłocznie 
na zgłoszone reklamacje , nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni 
od daty wpływu.

§ 17. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę Dostawca winien uprzedzić odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę 
winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do 
Dostawcy.

§ 19. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie 
wodomierzy, również poprzez ich odpowiednie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 
skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie 
studzienki , czy też pomieszczenia , w którym są 
zamontowane.

§ 20. Odbiorca usług zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszystkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym 
o zerwaniu plomby.

§ 21. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania 
Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub 
zmianach użytkownika lokalu.

§ 22.1. Odbiorca winien powiadomić Dostawcę o wszelkich 
zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą 
mieć wpływ na działanie sieci.

2. W przypadku korzystania ze studni zagrodowej i instalacji 
hydroforowej Odbiorca zobowiązany jest do zainstalowania 
zaworu przeciwskażeniowego uniemożliwiającego mieszanie 
wody z wodociągu zagrodowego z wodą podawaną przez 
wodociąg Dostawcy. W razie stwierdzenia skażenia wody w

ei przez 2L przy wróceni aj/
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/wody do stanu poprzedniego ponosi Odbiorca.
3. Odbiorca wody nie może bez zgody Dostawcy zmieniać 

uzyskane warunki techniczne przyłączenia do sieci 
wodociągowej.

§ 23. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania należności za dostawę wody.

§ 24. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział IV
Warunki przyłączenia do sieci.
§ 25.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek uprawnionej osoby 
fizycznej lub prawnej.

2. Dostawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki 
techniczne na przyłączenie nieruchomości.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót 
przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji 
technicznej z Dostawcą.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody, Dostawca 
dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełniania 
warunków technicznych.

§ 26. Dostawca uprawniony jest do pobrania opłaty 
przyłączeniowej.

§ 27. Realizacja budowy przyłącza oraz studni 
wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do 
lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt 
osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 28.1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody nie stanowi inaczej 
, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania 
posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych.

2. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem głównym są 
częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż , utrzymanie i 
legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział V
Zawieranie umów
§ 29.1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek 

osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci 
wodociągowej.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma 
być dostarczona woda, a w uzasadnionych przypadkach z osobą 
, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami 
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem 
budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku 
wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Dostawca zawiera 
umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione 
następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane 
wodomierze, zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawcą,

. możliwy jest odczyt wodomierzy,

. wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań 
między wodomierzem głównym, a wodomierzami 
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich 
utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami 

yjokatorów,____________________________ ___ ______________ _

. uzgodniony został przez strony sposób przerwania' 
dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w 
pozostałych lokalach.

5. Za zgodą Dostawcy mogą być zawarte umowy na dostawę 
wody również z osobami korzystającymi z lokali, gdy nie są 
spełnione wymagania określone w § 4 ust. 4.

§ 30.1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub 
określony.

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać 
jej rozwiązanie za wypowiedzeniem lub za porozumieniem 
stron.

3. Umowa winna określać nadto możliwość jej rozwiązania 
w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego 
oraz art. 8 ustawy.

4. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze 
korzystanie z usługi.

Rozdział VI
Sposób rozliczeń ’
§ 31. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są 

prowadzone przez Dostawcę z odbiorcami usług na podstawie 
określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości 
dostarczanej wody.

§ 32.1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie 
odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umowy z użytkownikiem lokalu 
w budynku wielolokalowym ilości dostarczonej wody ustala 
się na podstawie zainstalowanego tam wodomierza z 
uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na 
wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w 
lokalach.

§ 33. W przypadku braku wodomierza, ilość zużytej wody 
określa się na podstawie norm zużycia.

§ 34. W przypadku awarii wodomierza , strony w drodze 
umowy, ustalaj ą sposób rozliczenia na podstawie przeciętnego 
zużycia wody z sześciu ostatnich miesięcy.

§ 35. Strony określająw umowie okres obrachunkowy oraz 
skutki nie dotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób 
uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje 
obowiązku uregulowania należności.

§ 36. Opłaty za wodę :
. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych
. zużytą na cele przeciwpożarowe
3. zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych
a. ponosi Gmina na podstawie cen i stawek ustalonych w 

taryfie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 37. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem 

obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, 
wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.

§ 38. Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
udostępniania niniejszego regulaminu zainteresowanym 
odbiorcom usług.



UCHWAŁA NrVII/52/03
Rady Gminy Rudniki 

z dnia 20 czerwca 2003 roku 
w sprawie zmiany kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 10 ust.l ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2000 
roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki 

uchwala: 
§1

1. Skreśla się z ewidencji dróg gminnych Gminy Rudniki 
drogi:
Nr 101001 O Kuźnica - do granicy woj. łódzkiego
Nr 101003 O Rogatki - Odcinek
Nr 101004 O Kuźnica - Odcinek
Nr 101005 O Wręczyca - od DP 1912 O - do granicy 
gminy Praszka
Nr 101006 O Wręczyca - Błonie
Nr 101008 O Porąbki - Rudniki
Nr 101009 O Lampowizna - Odcinek
Część drogi Nr 101011 O Odcinek - Piaski - Młyny -
- Słowików
Nr 101015 O Rudniki - Piaski - Młyny - Dalachów
Nr 101016 O Rudniki - Teodorówka - Młyny - Janinów -
- ulica Gabryś
Część drogi Nr 101018 O Słowików Szlachecki - 
Słowików Wiejski - Dalachów
Część drogi Nr 101019 O Słowików - Jaworzno Polesie
- granica woj. śląskiego (gmina Lipie)
Część drogi Nr 101020 O Rudniki - Jaworzno Polesie
- gr. gminy Lipie
Nr 101023 O Jaworzno - Jaworzno Polesie - gr. woj. 
łódzkiego

Część drogi Nr 101024 O Jaworzno - Julianpol - gEf 
gminy Lipie ( Karcze )
Część drogi Nr 101025 O Julianpol - Parkiecie 
Nr 101026 O Julianpol - Kąty
Część drogi Nr 101027 O Julianpol - Parkiecie
Część drogi Nr 101029 O Mirowszczyzna - Jaworzno 
Bankowe
Nr 101032 O Cieciułów - Zaguby - Jaworzno
Nr 101037 O od DP 1928 O do granicy gminy Krzepice
Nr 101038 O Bobrowa-do DG 101037 0
Część drogi Nr 101041 O Żytniów - Hajdamaki - Stary 
Bugaj
Nr 101044 O od DP 1922 Odo DP 1928 0 
Nr 101045 O Żytniów - Cieciułów
Część drogi Nr 101047 O Jawor - Rudniki
Część drogi Nr 101048 O Żytniów - Chwiły - do
granicy gminy Praszka
Nr 101053 O Huby Bugajskie-do DP 1928 0
Część drogi Nr 101013 O Odcinek - ulica Gabryś -
granica woj. łódzkiego ( Grabowa)
Część drogi Nr 101028 O Jaworek Górny przez wieś
Część drogi Nr 10103 9 O Bobrowa - Stańki Bobrowskie
- do granicy gminy Krzepice
2. Drogi w/w ujęte w załączniku graficznym zalicza się do 
dróg wewnętrznych.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Uwaga rolnicy
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 września 

200 1 r. o regulacji rynku mleka krowiego i przetworów 
‘mlecznych produkcja i wprowadzanie do obrotu surowego 

mleka i przetworów mlecznych do bezpośredniego spożycia 
będą podlegały kwotowaniu.

Dla producenta mleka kwota mleczna oznacza 
przydzielony indywidualny limit ilości mleka, który może 
zostać wprowadzony przez niego do obrotu rynkowego.

Producenci mleka zostali podzieleni na:
1. Dostawcy hurtowi to rolnicy, którzy sprzedąjąswoje mleko 

do odbiorców hurtowych (np. spółdzielnie mleczarskie)
2. Dostawcy bezpośredni to rolnicy, którzy sprzedąjąswoje 

mleko bezpośrednim odbiorcom (sąsiedzi, osoby indywidualne 
itp.)

Wszyscy producenci mleka, którzy chcą sprzedawać swoje 
mleko powinni złożyć wniosek o przydział kwoty mlecznej. 
Termin złożenia wniosków do 31.10.2003r.

Wniosek należy wysyłać na adres (dla województwa 
opolskiego) Agencja Rynku Rolnego Oddział w Opolu Opole 
45-301 ul. Horoszkiewicza 6 tel. (077) 441-70-00. Druki 
wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz 
Terenowym Punkcie Informacji Rolniczej ODR Łosiów w 
Rudnikach (stara gmina, w każdy poniedziałek).

- Kwota mleczna
Pomagamy również prawidłowo wypełnić wniosek. Z naszej 

informacji wynika, że w akcję składania wniosków dla 
dostawców hurtowych włączą się podmioty skupujące jak 
Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie, Danone itp.)

Najgorzej wygląda składanie wniosków przez dostawców 
bezpośrednich (którzy sprzedają mleko sąsiadom, znajomym 
itp.) Rolnicy muszą sami złożyć takie wnioski.

Apelujemy do wszystkich producentów mleka by 
zainteresowali się tym problemem (nawet dla posiadaczy 1-2 
krów)

Kwota mleczna w przyszłości będzie przedmiotem kupna 
sprzedaży i można będzie wziąć za nią pieniądze. Termin 31 
października jest ostatecznym terminem przyjmowania 
wniosków przez Agencję Rynku Rolnego.

Rolniku- pamiętaj
- Nie otrzymasz kwoty mlecznej bez złożenia wniosku.
- Nie będziesz mógł sprzedawać mleka na rynku bez uzyskania 

kwoty mlecznej.
- Posiadaną kwotę mleczną będziesz mógł sprzedać innemu 

rolnikowi.
Pamuła Włodzimierz 

WODR Łosiów



WIELKA UROCZYSTOŚĆ 
W CIECIUŁOWSKIEJ SZKOLE

W dniach 21-22 czerwca 2003r. odbył się Zjazd Absolwentów 
z okazji 70-lecia i Nadania Imienia Tadeusza Kościuszki 
Publicznej Szkole Podstawowej w Cieciułowie.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod sali OSP do 
Kościoła. Korowód prowadziła orkiestra dęta, za którą szedł 
poczet sztandarowy, który tworzyli rodzice: Wioletta Trawińska, 
Krystyna Rosak i Jarosław Droś, a za nimi nauczyciele i 
uczniowie.

O godzinie 14-tej odbyła się msza św. celebrowana przez 
naszych absolwentów: księdza kanonika Józefa Ośródkę, 
księdza Tadeusza Kamińskiego, kleryka Sławomira Porębskiego 
i oczywiście przez księdza proboszcza Piotra Bednarza. W 
trakcie mszy proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru.

Po mszy młodzież szkolna, nauczyciele, zaproszeni goście i 
byli absolwenci przemaszerowali na plac szkolny. Tutaj odbyła 
się druga część uroczystości.

Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Alina 
Olewińska. Przybliżyła krótko historię szkoły.

Następnie zabrała głos nauczycielka Małgorzata Pinkos, która 
odczytała wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli skierowany 
do Rady Gminy w Rudnikach o nadanie imienia Tadeusza 
Kościuszki szkole.

Po tym nauczycielka historii- Beata Droś zaprezentowała 
sylwetkę patrona.

Następnie Edward Gładysz- Przewodniczący Rady Gminy w 
Rudnikach odczytał akt nadania imienia szkole i przekazał go 
Pani Dyrektor.

Kolejnym elementem części oficjalnej było uroczyste 
odsłonięcie obrazu Tadeusza Kościuszki przez Wójta Gminy 
Rudniki i Przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach. Obraz 
ten został namalowany przez Tadeusza Franka- byłego 
kierownika naszej szkoły. Oprócz tego ważnego obrazu Pan 
Franek podarował szkole dwa portrety Tadeusza Kościuszki.

Ważnym momentem było symboliczne wbicie gwoździ do 
drzewca sztandaru. Sztandar został ufundowany przez Komitet 
Rodzicielski. Stąd Rodzice przekazali go Pani Dyrektor. W 
imieniu Rodziców wypowiedziała się pani Krystyna Rosak. W 
tej uroczystej chwili Pani Dyrektor pochyliła się i pocałowała 
go. Następnie uczniowie: Ewelina Stochmiałek, Katarzyna 
Telęga i Tomasz Kubacki podeszli do Pani Dyrektor, która 
przekazała im sztandar mówiąc “Niech ten sztandar będzie 
symbolem patriotyzmu i szlachetności”. Wtedy uczeń Tomasz 

Cłź

Kubacki uklęknął na kolano i pocałował sztandar.
Po tym przedstawiciele poszczególnych klas ustawili się obok 

sztandaru. Nauczycielka Jolanta Kubacka odczytała tekst 
ślubowania, a w tym czasie uczniowie odpowiadali “Ślubuję”.

Wszyscy zebrani na placu szkolnym mieli okazję zobaczenia 
sztandaru podczas jego prezentacji. W imieniu całej 
społeczności szkolnej podziękowała Rodzicom za ufundowanie 
sztandaru Beata Frejus.

Teraz zabrali głos: Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, 
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Andrzej Kowalski, poseł 
na sejm RP Leszek Korzeniowski i Przewodniczący Rady 
Gminy w Rudnikach Edward Gładysz.

Tomasz Cieślak, były nauczyciel tej szkoły, przeczytał List 
Gratulacyjny od Marszałka Województwa Opolskiego.

Prowadzący zaprosił zebranych do wysłuchania i obejrzenia 
części artystycznej, ukazującej życie Tadeusza Kościuszki, na 
tle losów naszej Ojczyzny. Przygotowały jąnauczycielki: Beata 
Droś, Jolanta Kępińska i Jolanta Kubacka. Nasi aktorzy- 
uczniowie klasy VI zaprezentowali się w pięknych strojach z 
epoki kościuszkowskiej. Za nimi stal piękny obraz “ Dworku 
Kościuszki”, który został namalowany przez nauczycielkę Beatę 
Belkę.

W trakcie akademii uczniowie klasy V przygotowani przez 
Grażynę Kasprzycką i księdza Piotra Bednarza zatańczyli 
“Krakowiaka” w kolorowych strojach krakowskich.

Akademia została ubarwiona śpiewem dziewcząt z klasy III. 
Nad ich śpiewem czuwała nauczycielka Mariola Waszczyńska. 
Oprawę muzyczną zapewnił nauczyciel Bogdan Szyszka.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim , 
którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tej 
uroczystości. Zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły oraz 
na skromny poczęstunek i spotkania klasowe absolwentów. Przy 
wejściu do budynku szkoły dziewczynki w strojach 
krakowskich częstowały wszystkich cukierkami i rozdawały 
wszystkim absolwentom pamiątkowe widokówki i plakietki. Po 
wejściu do szkoły każdy mógł wpisać się do Księgi 
Pamiątkowej.

Na dolnym korytarzu wzdłuż ścian rozstawiona była wystawa 
list roczników od 1930 do 1980 ze zdjęciami absolwentów 
przygotowana przez nauczycielki: Beatę Droś i Jolantę 
Kępińską. Wystawa ta cieszyła się ogromnym



zainteresowaniem. Wiele osób dokładnie śledziło spis uczniów 
i wracało kilkakrotnie, żeby coś jeszcze sprawdzić.

Następnie absolwenci mieli możliwość spotkać swoich 
rówieśników, usiąść przy wspólnym stole, powspominać dawne 
historie. Na ich twarzach gościł uśmiech, w oczach pojawiały 
się łzy radości. Najbardziej wytrwali bawili się do białego rana 
na wolnym powietrzu przy dźwiękach orkiestry mimo 
przelotnego deszczu.

Drugiego dnia też nie zabrakło atrakcji. Dzień ten rozpoczął 
się od popisów małych artystów, którzy wcielili się w role: 
Beatlesów, trzech włoskich tenorów, Ich Troje, Enriąue Iglesiasa 
i członków greckiego i holenderskiego zespołu.

Następnie spośród uczestników zjazdu wyłoniono 3 drużyny. 
Drużynę nauczycieli reprezentowały: Anna Cieśla, Grażyna 
Kasprzycka i Jolanta Kępińska. Drugą drużynę stanowiły 3 
dziewczyny z Rodu Dorynków, a trzecią 2 przedstawicielki 
Rodu Włodarczyków i 1 przedstawiciel Rodu Mroczków. 
Przygotowano dla nich liczne konkurencje nie tylko

sprawnościowe, ale i wiedzowe. Poświęcenie zawodników było 
niebywałe: przysiady, podskoki i nawet bieg na boso. Niebywałą 
zręcznością wykazała się Jolanta Kępińska, a pomysłowością

Maria Dorynek. Zawodnicy spisali się na medal. Stąd otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i skromne nagrody.

Ogromną niespodzianką była “Szansa na sukces”. Niektórzy 
mogli popisać się swoimi umiejętnościami wokalnymi.

Największy aplauz zdobył występ pary małżeńskiej: Jolanty i 
Mariusza Janerków z Ozimka.

Ciekawym elementem był pokaz filmu naszego absolwenta 
pana Edwarda Kubalki pt: “Kolekcja ludowej sztuki użytkowej”.

Przez cały czas trwania imprezy można było zaopatrzyć się 
w ciepły posiłek, wypić ciepłą kawę, herbatę, zjeść lody i 
popatrzeć na bawiące się dzieci.

Resztę wypełniły rozmowy, uśmiechy, wymiana adresów, 
wspomnienia i świetna zabawa do białego rana.

Całą dwudniową imprezę filmował pan Mieczysław 
Pawlaczyk. Starał się dotrzeć do wszystkich miejsc i uchwycić 
najważniejsze momenty zjazdu.

Docierały do nas głosy o potrzebie zorganizowania podobnego 
zjazdu za pięć lat. Kto wie? Należy przemyśleć te sugestie.

Jolanta Kępińska, Beata Droś 
nauczycielki PSP w Cieciułowie

• Coraz bliżej do Unii Europejskiej
17. maja 2003 roku w Cieciułowie w remizie Straży Pożarnej 

odbyła się prezentacja kultury, historii i dnia dzisiejszego 
sześciu państw Unii Europejskiej. Prezentację przygotowali 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieciułowie. 
Państwami unijnymi, o których uczniowie i, społeczność 
cieciułowska już sporo dzisiaj wiedzą są Wielka Brytania, 
Holandia, Grecja, Włochy, Francja i Hiszpania. Prezentacja 
miała przybliżyć mieszkańcom-widzom-rodzicom istotne 
atrybuty charakterystyczne dla danego kraju. Uczniowie wraz 
z nauczycielami skupili się na wykonaniu i zagospodarowaniu 
tzw. “stoiska”. Każde państwo ukazane zostało wizualnie na 
planszach przedstawiających terytorium z istotnymi 
elementami, tj. fotografiami zbytków, ważnych miejsc godnych 
zwiedzenia, czy wreszcie rubrykę pt. “Fakty i liczby”, w której 
“małe zespoły redakcyjne” zamieściły najistotniejsze dane 
dotyczące poszczególnych państw. Ponadto w każdym 
„stoisku” znalazły się „eksponaty” zgromadzone przez 
uczniów, które można było dotknąć i obejrzeć.

Pikanterii dodawały tym eksponatom przygotowane dania, 
charakterystyczne dla danego kraju. Były więc ciasteczka i 
herbata, serowe koreczki, cytrusy, pizza, mięsne potrawy i 
sałatki. Poza tym uczniowie prezentowali wybrany przez siebie 
kraj unijny, wcielając się w różne postacie historyczne i 
współczesne, odgrywając różne role, tańcząc i śpiewając. 
Uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców utworzyli 
wspaniałąkolekcję przeróżnych barwnych strojów, epokowych 
i współczesnych w których wystąpili odgrywając powierzone 
role.

W to sobotnie, słoneczne i ciepłe popołudnie spora widownia 
znakomicie się bawiła i nagradzała „artystów” gromkimi 
brawami. Uczniowie mogli pochwalić się swoimi dokonaniami, 
a nauczycielom prezentacja przyniosła satysfakcję, że mogą 
się przyczynić do przybliżenia kultury krajów unijnych, które 
staną się już wkrótce, miejmy taką nadzieję, naszymi 
partnerami.

Pinkos Małgorzata



Rok szkolny 
2002/2003 

uj rudnickim gimnazjum
U progu nowego roku szkolnego 2003/04 warto przyjrzeć się temu co 

zdarzyło się w rudnickim gimnazjum w poprzednim roku szkolnym. 
Podsumowania takie czyni się z reguły w czerwcu, ale wtedy nie było ku 
temu sposobności na łamach Biuletynu, korzystamy więc z okazji teraz.

Drugi już rok uczniowie kończący gimnazja w całej Polsce pisali 
egzamin gimnazjalny, dla wszystkich uczniów taki sam. Egzamin składa 
się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Testy 
egzaminacyjne sąkodowane i sprawdzane przez egzaminatorów Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Tak więc egzamin, jego wyniki 
sąobiektywne i wymiernie pokazująjakość nauczania, jakość pracy szkoły. 
Z satysfakcją możemy 
stwierdzić, że po raz 
drugi nasi uczniowie 
napisali egzaminy 
bardzo dobrze. W 
zeszłym roku był to 
wynik lepszy o jeden 
punkt od średniej 
całego województwa i 
aż o pięć punktów 
lepszy od średniej dla 
gimnazjów wiejskich w
województwie opolskim. Egzamin w roku bieżącym dowiódł, że 
zeszłoroczny sukces nie był przypadkowy: uczniowie Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach w maju 2003 roku napisali egzamin 
gimnazjalny lepiej od średniej dla województwa opolskiego aż o pięć 
punktów i lepiej o osiem punktów od średniej dla gimnazjów wiejskich 
(maksymalnie z obu części egzaminu można uzyskać sto punktów). 
“W tyle” zostawiliśmy wiele gimnazjów miejskich, w tym wszystkie 
gimnazja powiatu oleskiego. To ogromna satysfakcja dla uczniów, ich 
rodziców, ale przede wszystkim dla nauczycieli szkoły. Uczymy dobrze, 
ato przecież podstawowe, pierwszoplanowe, najważniejsze zadanie szkoły. 
Nasi absolwenci dostają się bez problemów do wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych, a 
w zgodnej opinii 
nauczycieli i
dyrektorów liceów, są 
bardzo dobrze 
przygotowani do dalszej 
nauki. Trudne decyzje 
samorządu gminnego z 
roku 1999 o 
racjonalizacji sieci szkół 
w Gminie Rudniki, w 
tym o utworzeniu 
jednego gimnazjum, okazały się trafne i słuszne.

Miniony rok szkolny to również wiele innych sukcesów. Wymieńmy 
te najważniejsze:

- Promocja gminy i z pewnością najbardziej spektakularne osiągnięcie 
to sukces w Euro Quizie. O tym, szerzej, piszemy w innym miejscu.

-Nasząspecjalizację wtematyce unijnej ieuropejskiej potwierdził tytuł 
Laureata Wojewódzkiego Konkursu “Polska Droga do Unii Europejskiej”.

-Najlepsi uczniowie corocznie mąjąokazję rywalizować w konkursach 
przedmiotowych, tzw. olimpiadach. Są to konkursy dla najlepszych, dla 
tych, którzy swą wiedzą wybiegają poza program szkolny. Awans do 
finału wojewódzkiego to awans do grona naprawdę najlepszych. W 
minionym roku szkolnym aż dziesięciu uczniów gimnazjum rudnickiego 

dotarło do finałów wojewódzkich.
- Pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odbywała 

się akcja “Szkoła z klasą”. Tylko 20 % gimnazjów w kraju podjęło 
wyzwanie i uczestniczyło w akcji prowadzonej przez “Gazetę Wyborczą”.

Zrealizowaliśmy 
wszystkie sześć zadań i 
jako jedna z pierwszych 
stu szkół spośród 3.500 
podstawówek i 
gimnazjów w Polsce 
uzyskaliśmy tytuł 
“Szkoły z klasą”.

- W całorocznej 
rywalizacji sportowej 
dziewczęta zajęły 
drugie miejsce w

powiecie, szkoła miejsce trzecie. Zdobyliśmy sześć indywidualnych 
tytułów mistrzowskich i dwa tytuły drużynowe.

- Uczniowie i nauczyciele zrealizowali dwadzieścia dwa projekty 
edukacyjne, z których dwa: Nasza Gmina i Festiwal Nauki to 
przedsięwzięcia na miarę bardzo ważnego wydarzenia.

- Nakręcony w gimnazjum film edukacyjny “Pokonać strach” został 
zakwalifikowany do prezentacji finałowych Ogólnopolskiego Przeglądu 
Filmów Amatorskich we Wrocławiu.

- W gimnazjum zrealizowany i zaprezentowany został spektakl teatralny, 
wydawany jest miesięcznik, powstał folder o gimnazjum i kalendarz 
ilustrowany pracami uczniów, strona internetowa gimnazjum (http:// 
www.wodip.opole.pl/~g rudniki/) osiągnęła profesjonalny poziom i jest

wyjątkowa swą 
jakością nic tylko w 
skali powiatu. 
Wyjątkiem w skali 
powiatu jest też 
powstała w minionym 
roku szkolnym sieć 
komputerowa i 
telewizyjna.

To tylko niektóre z 
wielu osiągnięć 
gimnazjum w 

minionym roku szkolnym. Nasze niewielkie, wiejskie gimnazjum pomimo 
borykania się z ciasnotąi zdekapitalizowanąmateriąbudynku szkoły (oby 
iuż niedługo) osiąga bardzo dobre wyniki dydaktyczne, notuje sukcesy w 
licznych konkursach, zawodach sportowych, przedsięwzięciach. Jesteśmy 
wśród najlepszych.

Okazją do uhonorowania najlepszych uczniów było uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. W obecności władz gminnych, rodziców, 
zaproszonych gości najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Radę Rodziców G.P. w Rudnikach. A ci najlepsi z 
najlepszych otrzymali nagrody specjalne. Z rąk Wójta Gminy Pana 
Andrzeja Pyziaka nagrody otrzymali: Maciej Panek, Artur Pinkosz i Maciej 
Pęcherz za sukces w Euro Quizic oraz Zuzanna Włodarczyk za najlepszy 
wynik egzaminu gimnazjalnego.

Tradycjąjuż staje się przyznawania tytułówNajlepszego Gimnazjalisty. 
To ci uczniowie, którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny i osiągnęli 
naj wyższąśredniąocen. Tytuł Złotego Gimnazjalisty za rok szkolny2002/ 
03 uzyskała Zuzanna Włodarczyk. Tytuły Srebrnych Gimnazjalistów 
uzyskali Maciej Panek i Artur Pinkosz.

A potem były wakacje, które niestety też już są historią...

Na zdjęciach - najlepsi absolwenci Gimnazjum Publicznego w 
Rudnikach w roku szkolnym 2002/03: Zuzanna Włodarczyk, Maciej 
Panek, Artur Pinkoszotrzymują nagrody od Wójta Gminy Rudniki.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

http://www.wodip.opole.pl/%7Eg


Eksperci 
od Unii Europejskiej 

w Gimnazjum!
Uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum Publicznego w Rudnikach: 

Maciej Panek, Maciej Pęcherz i Artur Pinkosz wraz z opiekunką 
panią Halina Dudą znaleźli się wśród sześciu najlepszych drużyn 
w Polsce w teleturnieju Euro-Quiz.

Teleturniej jest organizowany przez Program 2 Telewizji 
Polskiej w porozumieniu z 
Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i Sportu, kuratoriami oświaty oraz 
organizacjami działającymi na rzecz 
integracji Polski z Unią Europejską. 
Poprzez udział w konkursie młodzież 
ma poszerzać swoją wiedzę o UE 
i państwach członkowskich, poznaj e 
korzyści wynikające z akcesji oraz 
problemy wynikające z ekologii i 
ochrony środowiska Polski i UE.

Kwalifikacje do teleturnieju 
odbywały się etapowo. 12 listopada 
odbył się etap szkolny, następnie 29 listopada nasi uczniowie 
pokonali najlepsze drużyny w województwie. Kolejny etap to 
eliminacje ogólnopolskie, które odbywająsię w studiach Telewizji 
Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Nasi gimnazjaliści 
awansowali do półfinału pokonując kolejno gimnazja ze Szczecina, 
Bydgoszczy i Goniądza. Kolejny szczebel to eliminacje do wielkiej 
trójki. Losy tej rywalizacji ważyły się do ostatniej chwili i w 
rezultacie przegraliśmy tylko jednym punktem z drużynąz Łodzi.

Chyba nikt nie żałuje dziś, że braliśmy udział w tej zabawie.

“MAMO, TATO NIE PAL!”
W odpowiedzi na hasło “PRZED WEJŚCIEM DO EUROPY 

|RZUĆ PALENIE” Przedszkole Publiczne w Dałachowie 
włączyło się do akcji antynikotynowej przeprowadzając konkurs 
plastyczny pt. “MAMO, TATO NIE PAL”, którego celem była 
ochrona małych dzieci przed wymuszonym biernym paleniem. 

Barbara Stachurska

Konkurs organizowany był przy współpracy z lek. med. 
Tomaszem Bogatko, który dla wszystkich uczestników 
ufundował nagrody,a zwycięzcom wręczył dyplomy.

Barbara Stachurska

Drużyna nigdy nie była sama, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc 
dyrektora, nauczycieli oraz pana Wójta i Urzędu Gminy. Gmina 
zafundowała nam autokar, koszulki z napisem Rudniki oraz 
rożnego rodzaju materiały.

Konkurencje były bardzo trudne i wymagały mnóstwo ciężkiej 
pracy. Pytania dotyczyły różnych dziedzin: literatury europejskiej, 
sportu, muzyki, kuchni itd. Oprócz tego uczniowie każdorazowo 
musieli przygotować kilkuminutowe prezentacje: najciekawsza 
miejscowość w województwie (oczywiście wybrali Rudniki), 
rolnictwo ekologiczne oraz prezentacja w języku angielskim.

Nasi chłopcy byli zawsze świetnie przygotowani i niczym nie 
ustępowali drużynom z dużych miast. Każdorazowo naszym 

reprezentantom towarzyszyła 
kilkudziesięcioosobowa grupa 
kibiców z naszej szkoły. W telewizji 
byli zaskoczeni, że jesteśmy tak 
świetnie przygotowani i często 
stawiano nas za wzór.

Teleturniej przyczynił się do 
wzmocnienia więzi między uczniami 
a szkołą a cokolwiek by powiedzieć 
o ostatecznych wynikach, to nie ulega 
wątpliwości, że dotarcie do półfinału 
jest ogromnym sukcesem naszego 
gimnazjum oraz gminy. We 

wszystkich z nas pozostaną niezatarte wrażenia z udziału w tak 
znakomitej “zabawie”, a nasza mistrzowska drużyna będzie na 
początku września rozkoszować się jedną z nagród w teleturnieju, 
którąjest 11 -dniowa wycieczka do Hiszpanii. Anita Borek

Przedszkolaki w OSP
Z inicjatywy Beaty Stachurskiej przy współpracy z 

komendantem OSP w Dałachowie Ireneuszem Bednarkiem w 
dniu 8.05.2003r. na boisku szkolnym odbył się pokaz sprzętu 
gaśniczego dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w 
Dałachowie. Pracownicy OSP dostarczyli dzieciom wiedzy na 
temat swojej pracy, przyczyn i sposobów zapobiegania 
pożarom. Zwrócili również uwagę na niebezpieczeństwo zabaw 
zapałkami. Dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu 
ze sprzętem gaśniczym, co dostarczyło im wiele radości i 
niezapomnianych wrażeń. Spotkanie zakończyło się słodkim 
akcentem, dzieci zostały obdarowane cukierkami. Wszyscy 
chłopcy wyrazili przekonanie, że w przyszłości zasilą szeregi 
strażaków.



„RADŁÓW FAJNY SĄSIAD JEST, 
BO FESTYNY ROBI FEST”

To hasło powstało 
podczas 
Międzygminnego 
Festynu Integracyjnego 
Gmin Rudniki- 
Radłów, który tym 
razem miał miejsce w 
Radłowie. To już 
czwarta edycja festynu 
organizowanego na 
przemian w obu 
gminach.

W sobotę, 5 lipca 
rywalizowały drużyny 
siatkarskie z obydwu miejscowości, bawił zebranych kabaret 
śląski, a do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna z 
zespołem „AKORD”.

W niedzielę było zimno i padało, więc imprezę przeniesiono 
z boiska do szkolnej sali gimnastycznej. Był to dzień właściwych 
zmagań reprezentacj i obydwu gmin. Festyn to przede wszystkim 
dobra zabawa. Uczestnicy brali aktywny udział w wielu 
przygotowanych dla nich konkurencjach. Było zaplatanie 
wielkich warkoczy, zbieranie guzików, picie wody łyżeczkami, 

układanie haseł o festynie i wiele innych. 
Wystąpił zespół folklorystyczny 
„Rudniczanki”, orkiestra dęta z Radłowa oraz 
dziecięce zespoły „Impuls” i „Maska” 
działające przy GOK-u w Radłowie.

Mimo fatalnej pogody, zabawa była 
przednia. Za rok spotkamy się w Rudnikach.

L.M.

V MI NI FESTIWAL PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Celem imprezy 
jest: popularyzacja 
piosenki dziecięcej; 
wyzwalanie u dzieci 

radości śpiewania; uaktywnienie pracy przedszkoli w edukacji muzycznej dzieci; 
promocja osiągnięć przedszkoli w sferze działalności muzycznej.

W eliminacjach gminnych udział wzięło 22 dzieci z przedszkoli w Rudnikach, 
Jaworznie, Dalachowie, Cieciułowie, Żytniowie.

Komisja oceniająca biorąc pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie, walory 
wychowawcze oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała miejsca następującym 
wykonawcom:

w kategorii: rocznik 1997 i młodsi
I miejsce -Weronika Pietrzak- Przedszkole 
Publiczne w Rudnikach - 
oraz dwa równorzędne II miejsca:
Ewelina Krzak - Przedszkole Publiczne w

Dnia 29 kwietnia 
2003r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach odbyły 
się eliminacje 
gminne V
Mini festiwalu 
Piosenki Dziecięcej 
dla przedszkolaków

Jaworznie i Aleksandra Duda - 
Przedszkole Publiczne w Jaworznie 
Trzeciego miejsca nie przyznano. 
Pozostali uczestnicy z tej kategorii 
wiekowej otrzymali wyróżnienia.

W kategorii: rocznik 1996 /starszaki/
I miejsce - Dominika Wąsik - Przedszkole 
Publiczne w Rudnikach
II miejsce - Michał Adamski - Przedszkole 
Publiczne w Rudnikach
II miejsce - Daria Tronina - Przedszkole 
Publiczne w Cieciułowie
III miejsce - Marzena Porębska - 
Przedszkole Publiczne w Cieciułowie 
III miejsce - Iwona Augustyniak - 
Przedszkole Publiczne w Jaworznie 
W/w osoby otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobyte 
miejsca. Pozostali wykonawcy otrzymali 
dyplomy wyróżnienia i upominki.

Do udziału w finale rejonowymw Oleśnie 
wytypowano wymienionych niżej 
wykonawców:
Weronika Pietrzak, Dominika Wąsik, 
Michał Adamski, Daria Tronina, Marzena 
Porębska, Iwona Augustyniak.
agrody zostały ufundowane ze środków 
GOKSiR w Rudnikach.
W finale rejonowym nagrodę wyśpiewał 
Michał Adamski z przedszkola w 
Rudnikach.



PODARUJ III ŁATO 2003”
Już po raz trzeci w miesiącu lipcu tym razem pod hasłem 

„Wakacje w zgodzie z naturą” odbyła się na terenie naszej 
Gminy akcja letniego wypoczynku dla dzieci wiejskich. W 
roku bieżącym, wzorem roku minionego akcja prowadzona 
była przez cały miesiąc lipiec, w pięciu miejscowościach 
gminy z siedzibami w Przedszkolach Publicznych: w 
Dalachowie, Jaworznie, Rudnikach i Żytniowie oraz w 
Remizie Strażackiej w Cieciułowie następujących terminach:

Dalachów 1-11 lipca 2003
Żytniów 8-18 lipca 2003
Jaworzno 9-19 lipca 2003
Cieciułów oraz Rudniki 21 lipca do 01.08.2003
Ogółem z akcji skorzystało około 200 dzieci w wieku od 

7^13 lat: w Cieciułowie 30, w Jaworznie 21, w Dalachowie 
35, w Żytniowie 38 oraz w Rudnikach 42 dzieci.

“Atrakcyjne i bezpieczne wakacje w miejscu zamieszkania 
dzieci” to hasło wynikające z zapotrzebowania na zajęcia 
hakacyjne na wsi, ponieważ wiele dzieci nie wyjeżdża ze 
twoich miejscowości, aby skorzystać z letniego 
wypoczynku.

Dlatego już dwa lata temu akcję bezpiecznych i 
atrakcyjnych wakacji dla dzieci wiejskich zainicjował

Pomysł zorganizowania wypoczynku dla dzieci z Gminy 
Rudniki podjął Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach przy współpracy z Przedszkolami Publicznymi, 
Kołami Gospodyń Wiejskich, jednostkami O.S.P., Gminną 
Komisją'd/s Antyalkoholowych.

Środki finansowe na zorganizowanie kolonii pozyskane 
zostały z Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędu Gminy w 
Rudnikach, Izby Rolniczej w Opolu oraz od indywidualnych 
sponsorów: Roberta Plewy-właściciela firmy przewozowej, 
Marii i Grzegorza Kanickich - właścicieli stadniny koni w 
Polesiu, Stanisława Dygudaja- właściciela cegielni w 
Faustiance, Waldemara Langforta - leśnika z Bobrowej, 
Wiesława Pawelca z Rudnik, Mieczysława Pawlaczyka z 
Rudnik, O.S.P. w Rudnikach i O.S.P. w Cieciułowie.

Dzięki uzyskanym środkom dzieci miały zapewnione 
codzienne posiłki (bułki, herbata oraz zimne napoje), 
wyjazdy na wycieczki autokarowe do pobliskiego 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, do Cegielni w 
Faustiance, do Ogrodu Zoologicznego w Opolu i Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, na basen w Praszce oraz do 
Jednostki Wojskowej z Brzegu. Ponadto były zajęcia 

rekreacyjno-sportowe, plastyczne, edukacyjne, dyskoteki, 
konkursy, wycieczki piesze, np. do oczyszczalni ścieków, 
czy do gospodarstwa agroturystycznego. Wymagało to 
wprawdzie pewnego wysiłku (opracowania programu 
zapewnienia wykwalifikowanej kadry, uzyskania atestu 
SANEPID-u i Straży Pożarnej), ale ostatecznie opłaciło się.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku krąg organizatorów 
jeszcze znacznie się poszerzy.

Szczególną pozycję w tegorocznej akcji “Podaruj mi lato 
2003” stanowił „Piknik na Florydzie”, o którym to można 
by pisać wiele. W roku bieżącym pobiła ona rekordy 
popularności. Wzięło w niej udział 1700 dzieci w wieku 
szkolnym z całego województwa opolskiego. Z naszej 
Gminy w dwóch wycieczkach, 11 i 25 lipca uczestniczyło 
ok. 90 osób.

Na imprezie tej było moc atrakcji na wojskowych 
poligonach, dzieci pływały na basenie w Brzegu oraz 
motorówkami i amfibiami po Odrze, s-trzelały z łuków i 
karabinów, jadły wojskową grochówkę, zwiedzały Zamek 
Piastów Śląskich, a na zakończenie spotkały się w Łosiowie 
na Festiwalu Piosenki Wakacyjnej. Wyżej wymienione

atrakcje były możliwe dzięki żołnierzom I Brzeskiej Brygady 
Saperów, II Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego, dyrekcji 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Samorządu Gminy 
Brzeg.

Należy również podkreślić bardzo ważną rolę 
wolontariuszy akcji, bez których ona nie powiodłaby się w 
pełni. Bo przwież to właśnie wolontariusze bezpośrednio 
_______________________________________ ciąg dalszy na str.20
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pracowali i umilali czas kolonistom, a byli to: w Cieciułowie 
kierownik półkolonii, dyrektor GOKSiR- Janina Pawlaczyk, 
wychowawca grupy - Anna Mońka-Kabata oraz opiekunki-

Wioletta Wolna-Meryk i Alicja Grzesik. W Jaworznie 
kierownik półkolonii dyrektor przedszkola - Mirosława 
Zygmunt, wychowawca grupy, nauczycielka przedszkola - 

Katarzyna Kluska oraz opiekunka, bibliotekarka - Marianna 
Szczepaniak.

W Dalachowie kierownik półkolonii, dyrektor 
przedszkola- Mieczysława Pawelec, wychowawca grupy, 
nauczycielka przedszkola Barbara Stachurska oraz opiekunki 
Marianna Wróbel i Janina Olczyk. W Żytniowie kierownik 
półkolonii, dyrektor przedszkola - Renata Szafran, 
wychowawcy, nauczycielki przedszkola Irena Pawlaczyk i 
Bożena Dudek oraz opiekunka, bibliotekarka Marianna 
Zając.

W Rudnikach kierownik półkołonii, dyrektor przedszkola 
- Jolanta Pawelec, wychowawcy, nauczycielki przedszkola 
Elżbieta Marchewka i Małgorzata Adamczyk oraz Janina 
Pawlaczyk - dyrektor GOKSiR, Małgorzata Lukas- 
instruktor, Alina Bienias- bibliotekarka, Bogdan Szyszka- 
nauczyciel muzyki. Dzięki ofiarnej i zaangażowanej 
postawie wszystkich wymienionych w artykule osób udało 
się zapewnić dzieciom naszej gminy niezapomniane 
przeżycia wakacyjne, a półkolonie w Rudnikach znalazły 
się już na stałe w kalendarzu imprez lokalnych,

Wszystkim w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Jolanta Pawelec

REGULAMIN II MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

"NASZE KORZENIE"
* ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

* WSPÓŁORGANIZATORZY
Zarząd Gminy w Rudnikach
Dom Współpracy Polsko Niemieckiej w Gliwicach
Urząd Marszałkowski w Opolu
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Historia 

lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.
* CEL KONKURSU
1. Pobudzanie i promocja twórczości artystów ludowych
2. Upowszechnianie tradycyjnych zwyczajów ludowych
3. Zainteresowanie młodych twórców tradycją ludową

* PRZEDMIOT KONKURSU
Plastyka obrzędowa - to rekwizyty obrzędowe wiążące się 

ściśle ze zwyczajami danego regionu. Przedmiotem konkursu 
jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędami i 
zwyczajami ludowymi

Uczestników prosimy o przygotowanie prac 
uwzględniających:

* koszyczki wielkanocne
* zdobienie jaj wielkanocnych /kraszanki, pisanki/
* palmy wielkanocne
* wieńce dożynkowe /tradycyjne korony żniwne oraz inne 

formy artystyczne/
* maski, kukły, przebrania
* ozdoby choinkowe, szopki
* pieczywo obrzędowe

Konkurs obejmuje również tradycyjne ozdoby bibułkowe i 
papierowe /kwiaty, girlandy, wieńce, wianki, pająki, rózgi 
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weselne i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji 
zdobnictwa/

* PRZEPISY OGÓLNE
Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich grup 

wiekowych.
Adresowany jest również do Polaków zamieszkałych poza 

granicami kraju, a kultywujących stare, polskie zwyczaje.
Udział należy zgłosić na załączonej karcie zgłoszenia w 

nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2003roku na adres:
GOKSiR w Rudnikach

ul. Okólna 2
46-325 Rudniki 

tel. /034/ 35-95-068
1. Prace konkursowe prosimy dostarczyć lub przysłać w 

terminie do 12 września 2003 do GOKSiR w Rudnikach.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 

podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 18 września 
2003. /środa/ o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

3. Czas trwania wystawy: 18 -30 września 2003r
4. Prace należy opatrzyć metryczkąz następującymi danymi: 
imię i nazwisko autora, wiek, adres, krótki opis pracy.

5. Autorom najciekawszych i najbardziej wartościowych prac 
przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

O ich podziale zadecyduje Komisja oceniająca prace 
konkursowe.

6. Szczegółowa interepretacja niniejszego regulaminu należy 
wyłącznie do GOKSiR w Rudnikach.

Życząc wielu sukcesów serdecznie zapraszamy do udziału 
w Konkursie

Organizatorzy



„PĘTLA
Podczas dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Biegu Masowego 

„Pętla Rudnicka” upał był wyjątkowy. Spośród 89 zawodników, 
którzy zgłosili się do biegu głównego, do mety dobiegło 82.

Zwycięzcy biegu w kategorii „open” to.
MARCIN PANFIL z czasem 0:42:40
MAREK DRYJA 0:43:32
TOMASZ WILCZYŃSKI 0:45:52
Najlepszym zawodnikiem z terenu naszej gminy okazał się 

Damian SOWA z Cieciułowa /13 lokata, czas 0:51:33/.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje również ARTUR 

CHĘCIŃSKI z Rudnik, który nie ukończył biegu, ponieważ 
udzielał pierwszej pomocy na trasie zawodnikom, którzy tej 
pomocy w tym roku wyjątkowo licznie potrzebowali.

Organizatorzy biegu otrzymali pismo z podziękowaniami od 
Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lublińcu:

„W imieniu zawodników startujących po raz kolejny w 
waszym biegu pragniemy serdecznie podziękować nie tylko za 
Umożliwienie startu i rywalizacji na tej ciekawej i trudnej trasie, 
ale przede wszystkim za serce i gościnność.

Na każdym kroku daliście nam odczuć, że biegacze na waszej 
imprezie są najważniejsi./.../ Dziękujemy za doskonałe 
zabezpieczenie trasy, które sprawiło, że nasz zawodnik w porę 
otrzymał pomoc.”

W biegach towarzyszących, dla dzieci i młodzieży udział 
wzięło około 300 osób. Na czołowych lokatach /do 10 miejsca/ 
znaleźli się następujący zawodnicy z terenu gminy Rudniki:

Kategoria - chłopcy klas I-II
Namyślak Przemysław - S.P. Jaworzno - IV miejsce 
Orator Piotr - S.P.Dalachów - VI miejsce
Pawelec Mateusz - S.P. Dalachów - VII miejsce 
Maryniak Szymon - S.P. Cieciułów - VIII miejsce 
Kategoria - dziewczęta klas I-II
Kabata Anita - S.P.Jaworzno - II miejsce
Matusiak Paulina - S.P.Jaworzno - III miejsce 
Kluba Klaudia - S.P. Jaworzno - IV miejsce 
Wiatr Kasia - S.P. Dalachów - V miejsce
Hombek Patrycja - S.P. Dalachów - VII miejsce
Wolna Paulina - S.P. Jaworzno - IX miejsce
Kategoria - dziewczęta klas III-IV
Dolik Ola - S.P. Dalachów - X miejsce
Kategoria : chłopcy klas III-IV
Błach Piotr - S.P.Jaworzno - VI miejsce
Kubacki Tomasz - S.P.Cieciułów - VII miejsce 
Meryk Mateusz - S.P. Dalachów - VIII miejsce 
Twardoń Piotr - S.P. Żytniów - IX miejsce 
Więdłocha Leszek - S.P. Cieciułów - X miejsce 
Kategoria - dziewczęta klas V-VI
Gładysz Katarzyna - S.P. Dalachów - II miejsce 
Stasiak Dominika - S.P.Dalachów - V miejsce 
Napieraj Dominika - S.P. Żytniów - VI miejsce 
Napieraj Katarzyna - S.P. Żytniów - VII miejsce 
Kategoria - chłopcy klas V-VI
Cichoń Grzegorz - S.P. Dalachów - VII miejsce 
Kucharski Paweł - S.P. Cieciułów - VIII miejsce 
Kierzek Mateusz - S.P. Dalachów - X miejsce 
Kategoria - dziewczęta gimnazjum 
Okoń Kamila - Rudniki - IV miejsce 
Smugowska Zofia - Rudniki - VI miejsce

Wróbel Monika - Rudniki - VII miejsce
Kistela Marzena - Rudniki - IX miejsce
Kategoria - chłopcy gimnazjum
Morawiak Kamil - Rudniki - VII miejsce
Tkacz Wiesław -Rudniki - IX miejsce
Małecki Robert - Rudniki - X miejsce
Bieg „Mila młodzieżowa” I700m - chłopcy
Belka Michał - G.P. Rudniki - VII miejsce
Panek Maciej - G.P. Rudniki - VIII miejsce
Cieślak Mateusz - G.P. Rudniki - IX 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 Dygudąj - P.P.H.U. „Cegiełka” Faustianka
- Franciszek Wączek - P.P.H.U.”Feks” - Jaworzno
- Ireneusz i Maria Grądys- Piekarnia - Dalachów
- Bank Spółdzielczy - Praszka
- K. Orzełek i K. Markisz - P.P.H.U. Kleśniska
- Marian Korpowski - Z.U-T „Szansa” Rudniki
- M.Jendrosek - P.H.U. „Marko” Rudniki
- Janina Bajak - „Dako” Cieciułów
- Grażyna i Stefan Kurczakowscy - Młyn -Dalachów
- Danuta i Wiesław Kościelny- P.P.H.U. Jaworek
- Teresa Jęsior - Biuro Rachunkowe- Rudniki
- Dorota Śleziak - Z.P.U. „Stolarstwo” Jaworzno
- Gajda Leon - P.P.H.U. „Liradjag” -Dalachów
- Danuta Stasiak - P.P.H.U „Dasta” Janinów
- Marian Cembik - P.H.U. Janinów
- Maria Klimińska - Zajazd „Roman” -Mirowszczyzna
- Tadeusz Mońka - Porąbki
- W. i M. Łęgosz - „Rudmar” Rudniki
- GS Masarnia - Rudniki
- Irena Kościelna - sklep „Irena” Rudniki
- Bogdan Hombek - sklep „Sezam” Rudniki
- M.Pawlaczyk - MPT Studio Videofilmowanie Rudniki
- W. Sieja -Masarnia „Wacław” Żytniów
- J. Paluchowski „Pal-met” Rudniki
- Roman Pinkosz - Dalachów
- Stanisław Jachymski - Dalachów.

Komitet Organizacyjny biegów dziękuje wszystkim 
współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.

L.M.



CZERWCOWY FESTYN
Czerwcowy przedwakacyjny weekend mieszkańcy Rudnik i 

okolic spędzili sportowo i rekreacyjnie. W sobotę 14 czerwca 
na boisku sportowym LZS w Rudnikach po raz siódmy odbył 
się turniej „PANORAMA FIRM”, w trakcie którego drużyny 
zakładowe z terenu gminy walczyły o mistrzostwo w piłce 
nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 9 drużyn. W kategorii 
„zawodowców” o puchar walczyły tylko dwa zakłady: 
“DASTA” z Janinowa 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 w tej kategorii 
została drużyna sołectwa DALACHÓW, II miejsce zajęła firma 
Wiesława Ośrodki z Żytniowa, trzecie - nauczyciele z gminy 
Rudniki.

Z dużą dozą humoru i zaangażowania podeszła do rozgrywek 
reprezentacja damsko-męska firmy „DAKO” z Cieciułowa.

Wszyscy ' 
świetnie się I 
bawili i o to 
właśnie w.l 
założeniach | 
tej imprezy ' 
chodzi.

Niedziela 
była dniem j 
rekreacyjnym. ■ 
Festyn zorga- i 
nizowała gru- !

pa “Odnowa Wsi” z sołtysem i proboszczem parafii Rudniki na 
czele. Imprezę rozpoczęły występy artystyczne rozśpiewanej i i

MUZYKA 
NARODÓW ŚWIATA

27 maja br., w godzinach wieczornych, w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Rudnikach odbyło się spotkanie z okazji Dnia > 
Mamy.

Główną atrakcją spotkania był koncert pt. „Muzyka narodów : 
świata” w wykonaniu zespołu Filharmonii Lwowskiej „Polskie j 
Korzenie”.

Ponadto z programem artystycznym dla mam wystąpiły dzieci ' 
ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz zespołu folklorystycznego 
„Rudniczanki”. L.M.

_

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
W OKALN O-INSTRU MENTAL NYC H
Szósta już edycja tej cyklicznej imprezy muzycznej 

organizowanej przez GOKSiR miała miejsce 17 maja br. 
Przegląd ten to doskonała forma prezentacji artystycznej 
zespołów, a dla uczestników wspaniała zabawa taneczna. Udział 
wzięło: 5 zespołów muzycznych, w zabawie uczestniczyło 100 
osób. L.M.

kolorowej grupy przed
szkolaków z miejscowego 
przedszkola oraz zespołu 
„Rudniczanki”. A potem 
były już tylko konkurencje 
sprawnościowe, gry i 
zabawy dla „małych i 
dużych” uczestników 
festynu. Było przeciąganie 
liny, rzuty piłki do kosza, 
przerzynanie kłody drewna, 
chodzenie na szczudłach, 
taniec z balonami, konkurs 
„Jaka tomelodia” w 
wykonaniu grup rodzin
nych. Dużo emocji 
wzbudziła konkurencja wy

magająca dużej siły fizycznej - podnoszenie beczki. Mistrzem 
okazał się Stanisław Adamczyk, który „wycisnął” beczkę 110 
razy.

Pogoda dopisała. Wszyscy bawili się świetnie. Imprezę 
zakończyła wspólna biesiada i zabawa na asfaltowej płycie 
boiska.

Wsparcia rzeczowego i finansowego udzielili organizatorom:
- Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
- Ks. Krzysztof Błaszkiewicz,
- Sklep „SEZAM” - Bogdan Hombek
- Hurtownia Napojów - Marian Łęgosz
- Sklep odzieżowy „MIKRUS” - Iwona Bakalarczyk
- Sklep odzieżowy ,,ONYX” - Edyta Pacyna
- Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach

L.M.

25-lccie
LZS Bugaj Nowy

W dniach 6 17 września br. na boisku sportowym w 
Cieciułowie odbędzie się festyn sportowo-rekreacyjny 
organizowany z okazji 25-lecia działalności LZS Bugaj Nowy.

Sobota
godz. 1400 - rozpoczęcie imprezy uroczysta Mszą Świętą
- powitanie gości, przemówiene wójta
- występ zespołu "Rudniczanki"
- turniej siatkarzy z Cieciułowa, Bobrowa, Rudnik i Żytniowa 
godz. 1900 - zabawa taneczna - gra zespół After Dark 
Niedziela
godz. 1400 - zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży
- konkursy dla dorosłych (przeciąganie liny, podnoszenie 
beczki piwa itp.)
- turniej piłki nożnej oldboji z Bugaja, Żytniowa, Rudnik
- zabawa taneczna z zespołem After Dark
W czasie imprezy - wesołe miasteczko

ZAPRASZAMY !!!


