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LWÓW - IU DMKI
W dniach od 10 - 22 sierpnia 2000 roku gościliśmy w 

naszej gminie grupę młodzieży z Lwowa. Pobyt roda
ków zza wschodniej granicy możliwy był dzięki gościn
ności mieszkańców naszej gminy. Ponosili oni całkowi
te koszty utrzymania gości u siebie. Robili wszystko, 
aby dzieci czuły się dobrze i mogły miło nas wspomi
nać.

W szystkim rodzinom, które odpowiedziały na nasz 
apel składam tą drogą serdeczne podziękowania, a byli 
to :

1. Krzykawiak Lech i Marianna zam. Rudniki
ul. Wieluńska 23

2. Polak Józef i Dorota zam. Faustianka 37
3. Belka Stanisław i Jolanta zam. Dalachów 372
4. Adamczyk Zdzisław i Maria zam. Rudniki

ul. Traugutta 9
5. Niedrygoś Dariusz i Katarzyna

zam. Faustianka 44
6. Polak Jan i Barbara zam. Porąbki 13
7. Droś Jarosław i Beata zam. Cieciułów 119
8. Popczyk Henryk i Mariola zam. Dalachów 91
9 . Gładysz Edward i Mariola zam. Bobrowa 43
10. Michnik Henryk i Bogusława

zam. Stary Bugaj 38
11. Olewiński Kazimierz i Alina zam. Żytniów 30
12. Wcisło Tadeusz i Maria zam. Jaworzno 1
13. Grądys Ireneusz i Maria zam. Dalachów 305

Pani Teresa Pakosz - opiekunka młodzieży ze Lwowa 
oraz śpiewające dziewczyny - Julka, Ala, Roksana.

To, że dzieci czuły się w Rudnikach dobrze i wy wieżl i 
stąd miłe wrażenia, które powinny na długo pozostać im 
w pamięci świadczy napisany właśnie u nas przez 
jednego z uczestników Wadima Mieżewowa (lat 11) 
wiersz pt. “Rudniki Rudniki Rudniki”.

Rudniki 
Rudniki 

Rudniki
Jest taki z polskich miast wyjątek, 
taki ciepły, cichy zakątek, 
Rudniki - nazywa się zakątek ten, 
jest piękny, jak słodki sen.
Jak usłyszały to Lwowiacy, 
to jeden do drugiego:"Słuchaj, facet!" 
"Mam pomysł dobry dość, 
będziemy tam jak ze Lwowa gość." 
Rudniki - to są gospodarzy! 
Takie goszczenie - to z nas każdy marzy. 
Pod swój dach, do swego stola 
miasteczko Rudniki nas woła.
Tych lwowskich dzieci chóry 
zanieśli tu trochę lwowskiej kultury. 
Również zanieśli tu swój duch skrzydlaty, 
by przypomnieć Wam, że Wy teraz 
nasze drugie mamy

i taty
19.08.2000

Dziękuję Ks. Krzysztofowi Błaszkiewiczowi za zor
ganizowanie wycieczki po okolicy.

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam w 
zorganizowaniu pobytu młodzieży.

Mam taką cichą nadzieję, że nasze kontakty z Lwo- 
wiakami na tym się nie zakończą.

Andrzej Pyziak



Czy są w Polsce miejscowości o tym 
samym brzmieniu co nasze Rudniki?

Niniejsze dane przygotowane na podstawie publikacji 
„Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce” wydane
go przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska oraz Główny Urząd Statystyczny z 
1980 r.

Podstawę do przygotowania tejże publikacji stanowiły 
materiały zebrane dla potrzeb Narodowego Spisu Powszech
nego w 1978 r., nazewnictwo miejscowości opublikowane w 
Monitorze Polskim oraz materiały Komisji Ustalania Nazw 
Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Wykaz Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce wpro
wadza Zarządzenie Ministra AGTiOŚ do powszechnego sto
sowania nazwy wszystkich

zamieszczonych w publikacji miejscowości i ich części 
nazwy jednostek mąją charakter urzędowy i powinny być 
respektowane w stosunkach publiczo-prawnych .Wykaz obej - 
muje miejscowości na dzień 31.12.1978 r. Ponadto, dodatko
wo w celach informacyjnych podano dla każdej nazwy miej
scowości nazwę właściwej placówki pocztowej.

* miejscowości sołeckie

Lp. Nazwa, drugi przypadek 
rodzaj miejscowości Gmina, miasto... Byłe

województwo
Poczta

1. Rudniki, -nik k.wsi
Bednerówka

Dębowa Kłoda bialskopodlaskie Dębowa Kłoda

2. *Rudniki, -nik wieś Międzyrzec Podlaski bialskopodlaskie Międzyrzec Podlaski
3. Rudniki, -ków k.wsi

Pomigdzie
Turośń Kościelna białostockie Turośń Kościelna

4. *Rudniki, -ków wieś Koniecpol częstochowskie Oblasy
5. * Rudniki, -nik wieś Rędziny częstochowskie Rudniki Częstochowskie
6. *Rudniki, -nik wieś Rudniki częstochowskie Rudniki k. Wielunia
7. Rudniki, -nik wieś Włodowice częstochowskie Włodowice
8. Rudniki, -nik wieś Ryjewo elbląskie Ryjewo
9 . Rudniki, -nik wieś Susz elbląskie Susz
10. Rudniki, -nik wieś Choszuno gorzowskie Choszuno
11. Rudniki, -nik wieś Łopuszno kieleckie Mnin k. Końskich
12. Rudniki, -nik wieś Zawady łomżyńskie Zawady k. Łomży
13. Rudniki, -nik wieś Tłuszcz ostrołęckie Tłuszcz
14. Rudniki, -nik wieś Witania płockie Byszew k. Witonii
15. Rudniki, -nik wieś Opalenica poznańskie Opalenica
16. Rudniki, -nik wieś Repki siedleckie Skrzeszew
17. Rudniki, -nik kol. Pęczniew sieradzkie Pęczniew
18. Rudniki, -nik wieś Lipnica słupskie Zapień
19. Rudniki, -nik wieś Przechlewo słupskie Przechlewo
20. Rudniki, -nik wieś Raczki suwalskie Raczki
21. Rudniki, -nik wieś Boćkowice tarnobrzeskie Gałoszyce
22. Rudniki, -nik wieś Połaniec tarnobrzeskie Połaniec
23. Rudniki-Kolonia, -nik wieś Koniecpol częstochowskie Oblasy

Jak z powyższego wynika w Polsce występują aż 23 miejscowości o nazwie Rudniki.
Ciekawostkąjest również pisownia, jak widzimy wjęzyku polskim bardzo mocno respektowane sąnazwy zwyczajowe, stąd 

też w drugim przypadku przy niektórych Rudnikach występuje końcówka -ków. Natomiast jeśli chodzi o nasze Rudniki 
właściwą pisownią i poprawną jest „Rudnik”. Czasem pojawia się problem przymiotnika -wieluńskich czy k. Wielunia. 
Opierając się na ww publikacji tylko do celów korespondencyjnych stosuje się dodatkowe dookreśleme w postaci „k. 
Wielunia”.

Jednak obecnie kiedy stosuje się właściwe numery pocztowe ewentualnie w adresie umieści powiat nie powinno być z 
właściwą przesyłką problemów.

Jak z powyższego wynika nazwa miejscowości „Rudniki” jest dość powszechna. W zestawieniu podano jeszcze byłe 
województwa dla lepszej orientacji o ich lokalizacji.

Z tych 23 miejscowości Rudniki tylko nasze Rudniki dzierżą miano GMINY - na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 21.12.1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin /Dz.U. Nr 110 poz. 1267/jest to Gmina Rudniki, powiat 
oleski, województwo opolskie.

Chciałbym dodać, iż obraz ten jeszcze dodatkowo komplikuje to, iż jest 30 miejscowości o bardzo podobnym brzmieniu 
„Rudnik”. Z drugiej grupy są dwie gminy mianowicie Gmina Rudnik, powiat krasnostawski, woj. lubelskie i Gmina Rudnik 
nad Sanem, powiat niżański, woj. podkarpackie, (cdn)

Andrzej Pyziak



STRAŻACKIE 
WIEŚCI

Miesiąc październik obfitował w wydarzenia strażackie. W 
dniu 14. 10.2000 r. w ramach doskonalenia umiejętności 
służb ratowniczych tworzących Krajowy System Ratowni
czo - Gaśniczy (KSRG) i współdziałania z pozostałymi

jednostkami OSP z terenu gminy na wypadek pożaru lub 
innego zagrożenia, odbyły się ćwiczenia na obiekcie Gimna- 
zj urn Publicznego w Rudnikach. W ćwiczeniach uczestniczy
ły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy w liczbie dziewię
ciu.

Zadaniem jednostek było zlokalizowanie i zlikwidowanie
źródła ognia w bezobsługowej kotłowni olejowej oraz pene-

Gimnazjum w celu
ewakuacji "poszkodowa

nych".

tracja budynku szkoły przez 
zespółstrażakówOSP Rudni
ki w aparatach tlenowych w 
poszukiwaniu ludzi, mogą
cych pozostawać w zadymio
nych pomieszczeniach szko
ły-.

Ćwiczenia te pozwoliły 
również na sprawdzenie sieci 
hydrantowej, znajdującej się 
na terenie szkoły, a przede 
wszystkim na sprawdzeniu 
systemu alarmowania, szyb
kości włączenia się poszcze
gólnych jednostek OSP do 
akcj i ich mobilności.

Postawione przed jednost
kami cele i zadania zostały w 
całości wykonane, a ćwiczą

ce jednostki otrzymały pozytywną ocenę.
W ćwiczeniach uczestniczył wójt gminy Andrzej Pyziak- 

prezes Zarządu Gminnego OSP oraz rozjemcy: kpt. Jaro
sław Zalewski i st. asp. Waldemar Przybyła z PSP Olesno, 
który dokonał oceny przebiegu ćwiczeń. Całością ćwiczeń 
dowodził Henryk Pilarek - komendant gminny OSP przy 
pomocy dowódców plutonu - Jana Stasiaka i Mieczysława 
Wierszaka.

* * *

W dniu 20. 10.2000 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Opolu z udziałem Prezydium Zarządu Powiato
wego ZOSP RP w Oleśnie oraz Prezydium Zarządu Gminne
go ZOSP RP w Rudnikach.

Obradom przewodniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Opolu, Andrzej Borowski (na zdjęciu).

Prezydia Związków wysłuchały informacj i o stanie bez
pieczeństwa pożarowego w gminie Rudniki i powiecie ole
skim, które przedstawili: Andrzej Pyziak - wójt gminy Rudni
ki i kpt. poż. Czesław Noga - komendant powiatowy PSP w 
Oleśnie.

Poza częścią roboczą Prezydium dokonano aktu dekora
cji zasłużonych działaczy OSP srebrnymi krzyżami zasługi i 
złotymi znakami związku. Aktu dekoracj i dokonali: starosta 
oleski Jan Kusi prezes Z W ZOSP RP A. Borowski. Złoty znak 
związku otrzymał Tadeusz Maryniak - prezes OSP w Jelon
kach. Gratulujemy 1

. Tadeusz Maryniach QSP Jelonki (drugi na 
nie) i dli Piglo z Gorzowa SI. otrzymują od 
■ą ZAV OSP RP w Opolu Andrzeja Borowskie- 
| W go "zloty znak związku".

Po zakończeniu posiedzenia na nim odwiedzili miejscową 
jednostkę OSP. Złożono również wizytę w OSP Żytniów i 
OSP Bobrowa, która bardzo gościnnie przyjęła przybyłych.

(ciąg dalszy na stronie 4)



Zarząd Gminy Rudniki dziękuje
Zarząd Gminy Rudniki składa serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę nauczycielom, 

którzy przeszli na emeryturę:
Panu Januszowi Choczajowi - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytniowie
Pani Mariannie Paruzel - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Dalachowie
Pani Halinie Gania - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Rudnikach
Pani Jadwidze Madejskiej - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Rudnikach
Pani Teresie Borek - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Rudnikach
Pani Barbarze Placek - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Rudnikach
Pani Eulali Trawińskiej - nauczycielce Szkoły Podstawowej w Rudnikach
Pani Jadwidze Pągowskiej - dyrektorce Przedszkola Publicznego w Rudnikach
Pani Katarzynie Zagrodnik - nauczucielce Przedszkola Publicznego w Rudnikach
Panu Sewerynowi Czechowi - nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Cieciułowie
Panu Bronisławowi Szydło - nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Cieciułowie

Składamy im wszystkim życzenia wielu, wielu lat w zdrowiu, szczęściu, 
zadowoleniu i satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku

Dyrektor BOOS i Wójt Gminy Rudniki

Wszystkim nauczycielom składamy z okazji minionego niedawno Dnia Edukacji Narodowej życzenia wielu sukcesów oraz zadowolenia 
z pełnionej misji, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Bieżący rok szkolny jest kolejnym, ważnym okresem wdrażania refonny 
systemu edukacji, tym razem szczególnie istotnym dla samych nauczycieli. Wielu z Was będzie ubiegać się o awans na kolejny stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Będzie to wymagało nowych pomysłów wytężonej pracy. Życzymy wszystkim osiągnięcie tego celu.

Od 1 października wdrożono w życie nowe systemy wynagradzania nauczycieli. Uchwalenie przez Radę Gminy nowych Regulaminów 
było możliwe dzięki zrozumieniu i współpracy całego środowiska nauczycielskiego, a szczególnie dzięki grupie negocjacyjnej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, w której skład wchodzili: mgr Grzegorz Zagórski - prezes Zarządu ogniska ZNP w Rudnikach, mgr Beata 
Bodnaruś, mgr Jolanta Pawelec, mgr Małgorzata Adamczyk

Wzajemne zrozumienie problemów pozwoliło na wypłacenie w dniu 1.10.2000 roku wynagrodzeń wg nowych regulaminów, ajeszcze 
do 10. 11 .2000 roku wypłacone będzie również wyrównanie za miesiące od stycznia do sierpnia br..

STRAŻACKIE WIEŚCI - cią$ bAlsztf
Wreszcie w dniu 22. 10.2000 r. w Dalachowie - miejscowej 

jednostce OSP - nadany i przekazany został sztandar, ufundo
wany przez H. i M. Cembików oraz J. i H. Kubackich. Na 
boisku sportowym zebrały się poczty sztandarowe jednostek 
OSP z terenu gminy i spoza gminy oraz zaproszeni goście i 
społeczeństwo Dalachowa.

Uroczystość nadania sztandaru j ednostce rozpoczęła się 
hymnem państwowym i podniesieniem flagi państwowej na 
maszt.

Przekazania sztandaru, po poświęceniu go przez miejsco
wego proboszcza i symbolicznym wbiciu gwoździ, dokonał 
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Borow
ski.

Nowy sztandar, symbol trwałości i tradycji OSP, w którym 
zawarte jest strażackie przesłanie „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”, podczas publicznej prezentacji otrzymał należny 
szacunek.

Przy tej okazji prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w 
asyście st. brygadiera Zygmunta Zalewskiego - członka Za
rządu Wojewódzkiego ZOSP RP dokonał aktu dekoracji 
zasłużonych działaczy OSP resortowymi odznaczeniami.

Ną zakończenie uroczystości Andrzej Borowski - prezes 
ZW ZOSP RP w Opolu, kpt. Czesław Noga - komendant 
powiatowy PSP w Oleśnie oraz Andrzej Pyziak - wójt gminy 
Rudniki w serdecznych słowach podziękowali strażakom za 
ich ofiarną i bezinteresowną służbę.

Uroczystość zakończył przemarsz pocztów sztandarowych 
pod strażnicę OSP przy dźwiękach orkiestry dętej z OSP 
Żytniów.

HenrykPilarek

O ODPADACH RAZ JESZCZE
Po artykule w ostatnim numerze Biuletynu wywiązała się 

dyskusjana sesji rady /w dniu 29 września2000 roku/ -jak tojest 
możliwe, że tylko 20% mieszkańców naszej gminy postępuje 
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy Rudni
ki i ustawą o odpadach?

Zarząd Gminy został zobowiązany do egzekwowania posta
nowień tegoż regulaminu tj. „Każdy właściciel posesji, nieru
chomości zobowiązany jest do okazania pokwitowania za zde
ponowane odpady na wysypisku śmieci”. Wszystkie osoby, 
które nie posiadają zawartej umowy z firmą wykonującą usługi 
wywozu odpadów na terenie gminy, będą co kwartał musiały 
okazać pokwitowanie za składowanie !

Jednocześnie informujemy, że mimo nowej, nieco tańszej, 
oferty firmy UWE-ECO zainteresowaniejestbardzomałei firma 
nie rozpocznie swojej działalności na naszym terenie.

A szkoda, gdyż propozycja selekcji odpadów „u źródła” była 
interesująca i miała być świadczona nieodpłatnie 1

W dniu 29 października 2000 roku przedstawiciel firmy 
ALTVATER-SULO-POLSKA Oddział Krapkowice pan Anto
ni Górski, złożył wstępną, również bardzo ciekawą, propozycję 
odbioru odpadów z posesji za kwotę około 5 zł za kosz 120 
litrów miesięcznie.

Jak widzuny, każdy z nas ma kilka możliwości pozbycia się 
odpadów z posesji, nie jesteśmy skazani najednego monopoli
stę. Odpady powinny trafić na wysypisko, a nie na dzikie 
wysypiska, do lasu czy do rowów przydrożnych.

Zwracamy się z prośbą o poważne potraktowanie problemu.
Wszelkich informacji udziela pani Jolanta Kubat - kierow

nik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy, pok. nr 6 /parter/,

tel. 35-95-072. A.P.



Z obrad
Rady Gminy

W dniu 25 sierpnia 2000 roku odbyła się XIX sesja Rady 
Gminy Rudniki. W obradach wzięło udział 17 radnych. 
Podjęto uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000
- w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 

lokale mieszkalne na terenie gminy (obniżono stawkę za m2 
z 2,00 zł do 1,50 zł)

- w sprawie udzielenia dotacji dla Opolskiego Centrum 
Zdrowia Publicznego w Opolu na przeprowadzenie I etapu 
szczepień dzieci sześcioletnich przeciw wirusowemu zapale
niu wątroby typu B (dotacja będzie pokrywać 50% kosztów 
szczepień)

- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowe
go wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, 
wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisk kie
rownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiąz
ku realizacji zajęć takim osobom;

- w sprawie nadania statutów szkołom prowadzonym przez 
Gminę Rudniki (nadano statuty Szkole Podstawowej im. M. 
Kopernika w Jaworznie i Gimnazjum Publicznemu w Rudni
kach).

Kolejna XX sesja Rady Gminy Rudniki odbyła się w dniu 
29 września 2000 roku. W sesji uczestniczyło 17 radnych.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- ustalenia diet radnych i członków komisji;
- uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzeń za 
godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, przyznawa
nia nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, a także dodatków za wysługę lat i dodatków za pracę 
w warunkach trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdro
wia oraz dodatków za specjalizację i wyrównawczych;

- uchwalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczy
cieli;

- uchwalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nau
czycieli;

- uchwalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mie
szkaniowego;

- ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli;
- zmian w budżecie gminy na 2000 rok.
Rada Gminy wyznaczyła kandydatów do Zespołu Koordy

nacyjnego ds. oceny wniosków inwestycyjnych, złożonych 
do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).

W skład zespołu wybrano:
1. Marianna Krzykawiak - zastępca wójta (przewodni

cząca zespołu)
2. Domański Grzegorz - zastępca przewodniczącego rady
3. Morawiak Józef - sołtys wsi Porąbki
4. Owczarek Andrzej - radny
5. Wrona Jan - podinspektor ds. drogownictwa
6. Polak Jan - skarbnik gminy

E.B.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
W dniu 8 października 2000 roku odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentem wybrany 

został Pan Aleksander Kwaśniewski. A jak głosowali wyborcy naszej gminy przedstawiają tabele:

L.p. Nazwisko i imę kandyd. 1.
Cieciułów

2.
Zytniów

3.
Rudniki

4.
Dalachów

5.
Jaworzno

RAZEM Procent

1 Grabowski Dariusz 2 5 4 6 - 17 0,4
2 Ikonowicz Piotr 1 1 2 5 - 9 0,2
3 Kalinowski Jarosław 84 49 90 56 67 346 8,6
4 Korwin-Mikke Janusz 4 - 5 11 9 29 0,7
5 Krzaklewski Marian 35 28 72 63 44 242 6,0
6 Kwaśniewski Aleksander 424 455 701 518 654 2752 68,7
7 Lepper Andrzej 48 54 46 45 51 244 6,1
8 Łopuszański Jan - 2 - 4 2 8 0,2
9 Olechowski Andrzej 22 46 115 90 68 341 8,5
10 Olszewski Jan - - - - - - -
11 Pawałowski Bogdan 1 - 2 1 - 4 0,1
12 Wałęsa Lech 2 4 1 - 4 11 0,3
13 Wilecki Tadeusz Adam - 1 - 1 - 2 -

RAZEM 623 645 1038 800 899 4005 -
Frekwencja % 54,80 58,45 63,39 64,44 61,67 60,89 -

L.p. Obwód głosowania 1.Cieciułów 2.Zytniów 3.Rudniki 4.Dalachów 5.Jaworzno RAZEM

1 Przekazano kart głosowania 1116 1070 1584 1203 1410 6383
2 Liczba wydanych kart 634 654 1051 812 906 4057
3 Karty niewykorzystane 482 416 531 393 504 2326
4 Liczba uprawnionych 1157 1119 1658 1260 1469 6663
5 Liczba oddanych głosów 634 654 1051 812 906 4057
6 Liczba ważnych głosów 623 645 1038 800 899 4005
7 Liczba nieważnych głosów 11 9 13 12 7 52
8 Frekwencja % 54,80 58,45 63,39 64,44 61,67 60,89



Uwaga 
wypadki !!!

Jak wszędzie, tak i na terenie naszej gminy dochodzi do 
wypadków i kolizji drogowych.

Niebezpiecznie jest jednak to, że przodujemy w ilości 
zdarzeń, których sprawcami są nietrzeźwi kierowcy.

Zestawienie zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji 
drogowych) oraz ich skutków w rejonie działania Komen
dy Powiatowej Policji w Oleśnie w okresie 9 miesięcy 
2000 r. przedstawia tabela:

Gmina Ilość kolizji Ilość wypadków Zabici Ranni Wypadki+kolizje

ogółem spr. 
nietrz.

ogółem spr. 
nietrz.

ogółem spr. 
nietrz.

ogółem spr. 
nietrz.

ogółem spr. 
nietrz.

Olesno 173 8 35 3 5 2 48 2 208 11
Radłów 22 3 4 0 0 0 6 0 26 3
Praszka 79 3 21 1 2 1 22 2 100 4
Gorzów SI. 38 3 7 1 0 0 7 1 45 4
Rudniki 24 4 11 2 1 0 13 3 35 6
w tym K-489 8 1 6 1 0 0 9 2 14 2
Dobrodzień 87 1 19 1 1 0 22 1 106 2
Zębowice 10 2 2 0 0 0 4 0 12 2
Razem 433 24 99 8 9 3 122 9 532 32

Reforma w służbie 
zdrowia

Od stycznia 2001 roku służba zdrowia na terenie naszej 
gminy funkcjonować będzie w nowej formie organizacyjnej. 
Na bazie Gminne Ośrodka Zdrowia w Rudnikach, lek. med. 
Tomasz Bogatko tworzy niepubliczny Zakład Opieki Zdro
wotnej.

Zupełnie niezależnie funkcjonować będzie w tym samym 
obiekcie lek. med. pani Natalia Urbańska oraz stomatolog.

Taka sama sytuacja jest w Ośrodku Zdrowia w Żytniowie.
Lekarz pan Robert Bukalski także zawarł kontrakt z Opol

ską Kasą Chorych.
Wyjaśniając bardzo skrótowo rzecz polega na tym, że w 

przekazywaniu środków nie pośredniczy już Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie.

Będąc odpowiedzialnym z mocy ustawy za zorganizowa
nie właściwej opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców, 
Zarząd Gminy już w czerwcu br wystąpił do Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie o przekazanie na rzecz gminy nieru
chomości wraz z budynkami służby zdrowia w Rudnikach 
oraz Żytniowie.

Pismem z dnia 7 sierpnia br, Zarząd Powiatu odmówił 
jednak przekazania ww nieruchomości wraz z zabudowania
mi i przystąpił do zwierania umów dzierżaw budynków z 
poszczególnymi lekarzami na czas kontraktów z Kasą Cho
rych.

W tej sytuacji, jako Gminanie mamy większego wpływu na 
działalność służby zdrowia i kreowanie polityki zdrowotnej 
na swoim terenie. Skierowaliśmy pismo do Przewodniczące
go Rady Powiatu Olesno o ujęcie w budżecie powiatu środ
ków finansowych na niezbędne prace remontowe, aby zabez
pieczyć budynki przed dalszym niszczeniem.

MK
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Nowe inwestycje
26.10 br. odbył się odbiór techniczny nowej sali gimna

stycznej w Dalachowie. Wykonawcą była Firma Instalacji 
Sanitarnej Sp. z o.o. w Praszce.

Roboty zostały odebrane, a w najbliższych dniach Staro
stwo Powiatowe w Oleśnie wyda decyzję na użytkowanie 
obiektu.

Zadanie kosztowało prawie 923 tys. zł. a jego zakończenie 
w tym roku było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z Urzędu 
Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w wysokości 250 
tys. zł.

Gmina zaciągnęła też kredyt w wysokości 100 tys. zł 
poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w War
szawie w Banku Inicjatyw Gospodarczych w Opolu. Szcze
gółowe rozliczenia podamy w następnym biuletynie.

Budowa sali gimnastycznej to nie jedyna inwestycja w 
oświacie. Równolegle prowadzonajest rozbudowa połączo
na z modernizacją Szkoły Podstawowej w Cieciułowie.

Przetarg wygrała Firma Budowlana p. Antoniego Jabłoń
skiego z Kluczborka, a wartość robót przewidziana do wyko
nania w roku bieżącym to 363 tys. zł. Wartość drugiego etapu 
robót łącznie - 843.955 zł. Zarówno jakość wykonanych 
robót jak i postęp inwestycji są bardzo zadowalające.

Ulica Okólna w Rudnikach doczekała się wreszcie na
wierzchni asfaltowej. Była to niewątpliwie najbardziej zni
szczona droga w Rudnikach.

Łącznie z rozjazdem w ulicę Targową jest 304 mb drogi 
asfaltowej o szerokości 5m, z krawężnikiem jednostronnym 
i kanalizacją deszczową. Zadanie kosztowało łącznie 122 527 
zł. Sam tylko parking przy GOKSiR o pow. 31 x I 1 m koszto
wałdodatkowo 18.776zł. Natak duże koszty wpłynął fakt, że 
były to roboty od podstaw; od wyprofilowania, wykonania 
żwirowej warstwy odsączającej do pełnej przebudowy i w

(ciąg dalszy na sir. ~)



KOMUNIKATY
Wykaz gruntów gminnych przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu w 2001 roku.
Nieruchomości położone w Jaworznie Polesiu po obu stro

nach drogi prowadzącej przez wieś są to działki nr
Nr 120 a/2 - o pow. 945 nr
Nr 120/1 - o pow. 953 m2
Działki te w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rudniki położone są w strefie osadniczo rolnej, oraz działki 
położone w terenach budownictwa letniskowego nr

120/ o pow. 837m2
120/3 o pow. 846 m2
120/4 o pow. 844 m2
120/5 o pow. 844 m2
120/6 o pow. 836 nr

W Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 35 działka nr 358/7 o pow. 
1490 m2 zapisana w K.W nr 3845 W, zabudowana budynkiem 

jednokondygnacyjnym lecznicy zwierząt o powierzchni zabu
dowy 76.50 m2 kubaturze 268 m3. Kształt działki prostokątny w 
pobliżu infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, wodocią
gowa. sanitarna, telefoniczna.
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W Słowikowie działka zabudowana nr 293 o pow. 0,56 ha 
zapisana w KW Nr 5341W położona na uboczu wsi w sąsiedz
twie poza 2 zagrodami znajduje się las i pola uprawne, w części 
oddalonej od głównej zabudowy wsi około 600 m, od stacji PKP 
Janmów 2.8 km i około 3 km od drogi krajowej Wieluń - 
Częstochowa, od nowopowstałego zbiornika wodnego około 
1,5 km. Zabudowana budynkiem byłej szkoły, budynkami 
gospodarczymi wraz z budowlami towarzyszącymi, uzbrojona 
w się elektryczną, telefoniczną, w budowie sieć wodociągowa. 
Budynek wzniesiony w latach 60-tych, jedno piętrowy, w części 
podpiwniczony z mieszkaniami dla nauczycieli w wydzielonej 
części budynku z oddzielną klatką schodową.

Powierzchnia zabudowy - 274 m2
Powierzchnia ogólna - 406 m2
Kubatura - 1.970 nr’

Nowe inwestycje - ciąg dalszy

końcówce nawierzchni asfaltowej. Dla porównania - 560 mb 
drogi w Porąbkach, które wykonaliśmy także w br. kosztowa
ło 63 tys. zł.

Zadania te realizowane były przy współudziale środków 
Społecznych Komitetów Budowy Dróg

- w Porąbkach - 3.750 zł
- w Rudnikach ul. Okólna - 3.300 zł.
W ostatnim czasie zakupiliśmy także kolejne 3 nowe wiaty 

przystankowe po 4.387 zł każda. Zostały zamontowane w 
miejscowości: Dalachów -przy drodze powiatowej wkierun- 
ku Praszki, Julianpol - przy drodze krajowej Wieluń - Często
chowa na rozwidleniu dróg Bobrowa - Bugaj Nowy.

Potrzeb jest znacznie więcej, w miarę posiadanych środ
ków będziemy je kolejno realizować. Przy tej okazji dzięku
jemy p. Tadeuszowi Płuciennikowi z Dalachowa i p. Miro
sławów Merykowi z Julianpola za udostępnienie gruntów 
na posadowienie wiat.

Grupa komunalna Urzędu Gminy wykonała też 176 mb 
kanalizacji sanitarnej w m. Zytniówdo posesji nr 241 i 215 
A. Wartość kosztorysowa robót - 16.754 zł.

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 61.8 nf, 
użytkowej 51,5, kubatura 300 m'.
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Do dzierżawy przeznaczono:
Działkę nr 181 /3 o pow. 0,9120 ha położoną w Dalachowie w 

odległości około 200 m od drogi asfaltowej przez wieś. Na 
działce znajduje się:

1. budynek produkcyjno - usług, o pow. zabudowy 511 m2
2. budynek magazynowy o pow. zabudowy 170 m2.
Nieruchomość wyposażona w sieć elektryczną i wodę, w 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki, poło
żona w strefie produkcyjno-usługowej.
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Do wynajęcia przeznaczono:
1. Lokal biurowy w Rudnikach przy ul. Częstochowskiej

16 o pow. 35 m2
2. Lokal biurowy w Żytniowie (po bibliotece) o pow. 38.70 nr

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Rudniki, pokój nr 6 u pani Teresy Jama - 
nr teł. (0-34) 35 95 072 w godzinach pracy urzędu.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie powołał rzeczo
znawców do oszacowania wartości rynkowej zwierząt hodowla
nych skierowanych do uboju sanitarnego lub padłych w wyniku 
zastosowania zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weteryna- 
lyjną, za które przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu 
państwa. Są to:

Morawiak Robert, zam. Porąbki 4, 46-325 Rudniki,
teł. 359-52-74
Owczarek Andrzej, zam. Julianpol 30, 46-325 Rudniki, 
teł. 359-53-60
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Informujemy, że od dnia 20 października 2000 roku gminne 
wysypisko odpadów komunalnych w Rudnikach czynne jest w 
każdy piątek i sobotę w godz. 8.00 -16.00. Opłata w wysoko
ści 8,00 zł+7% V AT za 1 nr’ odpadów pobierana jest namiejscu 
przez upoważnionego pracownika.
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Starostwo Powiatowe w Oleśnie dysponuje jeszcze środkami 
na dofinansowanie do zalesienia gruntów, które są ujęte w planie 
przestrzennego zagospodarowania gminy do zalesienia. Są to 
przede wszystkim grunty o najniższej przydatności rolniczej, 
klasy VI, VI2 i V.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji do zalesienia w formie 
nieodpłatnych sadzonek oraz dotacja pieniężna w wysokości 
400 zł/ha - zwrot kosztów uprawy i sadzenia drzewek.

Przypominamy, że wnioski należy kierować do: Starostwo 
Powiatowe, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, nu- 
merewidencyjny działki, miejsce położenia, powierzchnię. Wcze
śniej taki wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy - pokój nr 6 
cele zaopiniowania pod kątem zgodności z planem zagospoda
rowania.
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Przewodniczący Rady Gminy Rudniki mgr inż. Edward 
Gładysz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wnio
sków w każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.00 w pokoju nr 3 
(parter) w Urzędzie Gminy.



Jaka woda 
w naszej gminie?

W ostatnim okresie były sygnały, że woda z naszego wodo
ciągu nie nadaje się do spożywania.

Otóż wyjaśniamy wszystkim, że badania wody prowadzi 
systematycznie Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolo
giczna w Oleśnie. Próby wody do badań są pobierane w 
różnych miejscach na terenie gminy, a jakość wody potwier
dzają wyniki podstawowych badań.

Wodajest naprawdę dobra i odpowiada wymaganiom okre
ślonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej. Na potwierdzenie tego przedstawiamy kilka wyni
ków badań.

A jeśli już o wodzie mówimy, to trzeba podkreślić, że w 
końcu 1998 roku przeprowadzono badania wód podziem
nych powiatu Oleskiego, a wyniki niedawno opublikowano

Wody z naszego ujęcia charakteryzowały się najwyższą 
jakością. Podobnie było w Biskupicach, Starym Oleśnie i 
Oleśnie. Można to sprawdzić w publikacji “Stan środowiska 
w województwie Opolskim w roku 1999 - Opole; Wojewódz
ki Inspektorat Ochrony Środowiska. 2000”. Książka jest 
dostępna we wszystkich bibliotekach miejskich i gminnych w 
powiecie.

Ponieważ na naszej hydroforni nie ma stałych dyżurów, 
podajemy numery telefonów komórkowych pracowników 
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie wodocią
gu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, dróg, wysypiska odpa
dów komunalnych.

tel. 0 602 196 947 - p. Artur Baros
tel. 0 602 196 764 - p. Jan Wrona
tel. 35 95 057 - telefon stacjonarny - hydrofornia

L.p.
Nazwa 

oznaczenia
Jednostka 
miary

Wartości dopuszczalne na 
podstawie rozporz. Min. Zdr. i 

Op. Społ. z 31.05.1977 r. z 
późn. zra.

Miejsce pobrania próbki

Bugaj
Nowy

Nr 12

Bo
browa

Nr 4

Jani- 
nów
Nr 2

Chwi- 
h

Nr 22

J u -
ianpol

Nr 98

Ru
dniki 
ujęcie 
wody

Dala
chów
Przed

szkole

1. Mętność mg/dm3 5 0 0 0 0 0 0 1
2. Barwa mg Pł/dm3 20 5 10 5 5 5 5 10

3. Zapach neutr., nieuciąż. dop. zapach Z1R ZIR ZIR ZIR ZIR ZIR ZIR

4. Odczyn PH 6,5 - 8,5 7,7 7,65 7,69 7,74 7,69 7.65 7.64
5. Twardość ogólna mg/dm3 500 144 144 144 140 140 144 140

6. Utlemalność mgO./dm3 10,0 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7
7. Amoniak mgW/dm3 0.5 - 0,01 - 0,1 0,07 0,09 0.07

8. Azotvnv mgN/dm3 0.1 0.147 0.007 0.321 0.027 0.146 0,253 0.251

9. Azotany mgN/dm3 10,0 1,9 1,75 2.9 1,87 1,8 1,91 1,89

10. Chlorki mgCl/dm3 300.0 13,47 13,47 16,3 16,3 15,59 13.47 15.59

11. Żelazo mgFe/dm3 0,5 - 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03

12. Mangan mgMn/dm3 0,1 0,02 0,06 0,04 0,03 0,03 0,1 0,09

13. Chlor mgCl,/dm3 0,2 - 0,5 w wodzie 

podanej do sieci

- - - - - - -

14. Fluorku mgF/dm3 1,5 - - - - - - -

15. Liczba kolonii bak- 
:erii hodowanych na 
jazie w temp. 20°C w 
1 dm3 wody

do 100 w wodzie podawanej

do sieci

do 200 w sieci

0 6 0 3 0 0 0

16. Liczba kolonii bak- 
:erii hodowanych na 
jazie w temp. 37°C w 
1 dm3 wody

do 20 w wodzie podawanej

do sieci

do 40 w sieci

0 0 0 0 0 0 0

17. Liczba bakterii 
grupy coli w
100 cm3 wody

1 w wodzie podawanej 

do sieci

do 2 w sieci

1 0 1 0 0 1 0

18. Liczba bakterii gru
py coli typu fekalnego 
w 100 cm3 wody

0 0 0 0 0 0 0 0

W każdym z punktów pobrania próby, jakość wody była dobra i odpowiadała wymaganiom określonym przez Ministerstwo 
Zdrowia. Wyniki badania są także dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie, ul. Wielkie 
Przedmieście 7.
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GKRPA
W Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja d/s Przeciw

działania Alkoholizmowi. Składa się z 7 osób. Zajmuje się 
kierowaniem osób uzależnionych na leczenie. W roku bieżą
cym GKRPA odbyła 17 posiedzeń. Ogółem wpłynęło 11 
wniosków, z których 8 złożyły osoby najbliższe, 3 wnioski 
wpłynęły z Policji. Komisja zajmuje się także udzielaniem 
pomocy finansowej dla rodzin uzależnionych. W roku bieżą
cym pomoc została udzielona 5 rodzinom na kwotę 3.750 zł. 
Ponadto 4 dzieci z 3 rodzin skorzystało z kolonii organizowa
nych przy współudziale GKRPA w Radłowie. Przeprowa
dzono profilaktykę informacyjno-edukacyjną dla dzieci i 
młodzieży. Zrealizowano w Szkołach Podstawowych i Gim
nazjum programy: "II elementarz", "Noc", "Debata" na ogól
ną kwotę 5 tys. zł. Dofinansowano lokalne imprezy sportowe 
odbywające się bez udziału alkoholu na kwotę 8.900 zł. 
Zawarto porozumienie z Gminą Olesno celem współdziała
nia w finansowaniu Poradni Odwykowej na kwotę 10.968 zł. 
Zrealizowano 1 program dla nauczycieli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 
działa od 1999 roku. Udziela informacji oraz pomocy finan
sowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych osobom posiadającym aktualne orze
czenie o stopniu niepełnosprawności oraz w przypadku dzie
ci do lat 16 zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyj
nego.

Udziela pomocy w:
1) dofinansowaniu w zakresie likwidacji barier w komuni

kowaniu się: do zakupu aparatów słuchowych, dyktafonów, 
aparatów telefonicznych, przyłącza telekomunikacyjnej, za
kupu maszyny Braille’a;

20 dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
30 dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architekto

nicznych: modernizacja mieszkania np. przystosowanie ła
zienki, likwidacja progów, montaż uchwytów dla dzieci i 
dorosłych z udokumentowaną niepełnosprawnością

4) udzielenie dofinansowania do sprzętu ortopedycznego 
oraz środków pomocniczych np. wózków inwalidzkich, pro
tez. butów ortopedycznych, pieluchomąjtek - refundowa
nych częściowo przez Kasę Chorych;

5) finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie 
przy ul. Dworcowej 13 a

6) pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach rehabilita
cji zawodowej

- udzielanie pożyczek na działalność gospodarczą lub rol
niczą,

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 
dla niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodar
czą lub rolniczą,

- pomoc pracodawcą w zatrudnianiu osób niepełnospraw
nych poprzez refundacje kosztów utworzenia nowych stano
wisk pracy dla niepełnosprawnych lub przystosowanie stano
wisk już istniejących do ich potrzeb,

- refundacja wynagrodzeń oraz składki ZUS dla zatrudnio
nych osób niepełnosprawnych.

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Klonowa 1
46-300 Olesno 
tel/fax (0-34) 358-47-95 
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KIEDY MOŻNA 
OTRZYMAĆ ZASIŁEK 

Z POMOCY
SPOŁECZNEJ ?

NA CZYM POLEGA 
POMOC SPOŁECZNA?

Do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) mogą zgłaszać 
się o pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji 
życiowej. Pomoc ta przysługuje:

- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie 
zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski.

- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na 
terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały 
lub status uchodźcy.

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w 
różny sposób, w tym między innymi:

- organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i 
chorych,

- porywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
- organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,
- pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej
- prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o 

zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
- udzielają pomocy finansowej i rzeczowej

POMOC FINANSOWA
-ZASIŁKI

Jedną z form świadczone pomocy jest pomoc finanso
wa w postaci zasiłków.

Poniżej przedstawiamy rodzaje zasiłków, które można 
otrzymać w przypadku danego problemu.

Problem/przeznaczenie zasiłku;
- koszt zakupu leków, leczenia
- remont mieszkania
- kupno opału, odzieży
-Pobyt dziecka w żłobku (przedszkolu)
- koszty pogrzebu
- Straty materialne w wyniku wypadku losowego lub 

klęski ekologicznej
- ekonomiczne usamodzielnianie się
Typ zasiłku:
- zasiłek celowy i celowy specjalny

Problem/przeznaczenie zasiłku;
- długotrwała choroba,
- niepełnosprawność
-bezrobocie
- Brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której 

ciążył obowiązek alimentacyjny (dla dziecka, które 
ukończyło 16 rok życia - pod warunkiem, że kontynuuje 
ono naukę do 25 roku życia)

- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Typ zasiłku:
- zasiłek okresowy i okresowy specjalny

(ciągdalszy na stronie 10)



Problem/przeznaczenie zasiłku:
- osoba, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko (do dnia 
ukończenia przez nie szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
ale nie dłużej niż do ukończenia 15 roku życia). Należy 
wystąpić z wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia ustania 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od daty 
otrzymania decyzji z PUP.

Typ zasiłku:
- zasiłek gwarantowany okresowy

Problem/przeznaczenie zasiłku:
- osoba zdolna do pracy, ale nie pozostająca w zatrudnieniu, 

opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji 
(własnym, przysposobionym lub przebywającym w rodzinie 
zastępczej, także pełnoletnim), jeżeli dziecko jest uprawnio
ne do zasiłku pielęgnacyjnego, a dochód nie przekracza 2- 
krotnego kryterium dochodowego. Zasiłek ten nie przysługu
je osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku 
rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę 
przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie przysługuje też 
osobie, która otzrymuje zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek 
przedemerytalny albo świadczenia przedemerytalne.

Typ zasiłku:
- zasiłek stały

Problem/przeznaczenie zasiłku:
- całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub 

inwalidztwa
Typ zasiłku:
- zasiłek stały wyrównawczy

Problem / przeznaczenie zasiłku:
Osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu 

inwalidztwa powstałego:
- przed 18 rokiem życia
- lub w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej albo 

wyższej, ale przed ukończeniem 25 lat
- w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury nauko

wej
- także, gdy osoba nie posiada własnej, wypracowanej renty 

z ZUS. Jeśli posiada rentę (nie dotyczy renty rodzinnej) 
przysługuje jej tylko jedno świadczenie - wybrane przez mą 
lub korzystniejsze.

Typ zasiłku:
- renta socjalna dla osoby, która nie nabyła prawa do 

świadczeń (przysługuje niezależnie od dochodu na osobę w 
rodzinie, ale nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba ta 
osięgnęła wynagodzenie z tytułu pracy przekraczaj ące wyso
kość renty)

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno cał
kowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisowo 
emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo
łecznych, jak i znaczny lub umiarkowany stopień niepeł
nosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu 
oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ ZASIŁEK?
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają 

warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - 

trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w 

trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, 
sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, 
długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, 
klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie 

może być większy od kwoty określonej w ustawie pomocy społecz
nej.

UWAGA: Należy pamiętaćo tym,żeoba wymienionewarun- 
ki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód 
jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą 
ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny 
celowy.

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD ?
Możliwe są dwie sytuacje:
1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama. Wówczas należy 

zsumowaćjej dochody z ostatniego miesiąca. W obliczeniachnależy 
uwzględnić:

- dochody netto (czyli bez podatku, składki na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne),

- z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o 
pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego.

Można starać się o zasiłek, jeśli łączny dochód nie przekracza 
kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. Od 1 czerwca 
1999 r. jest to 384 zł na miesiąc.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną (zgodnie z 
ustawąo pomocy społecznej rodzina to “wszystkie osoby spokrew
nione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”) wówczas trzeba obliczyć 
łączny dochód rodziny, dodać zarobki wszystkich osób w rodzime 
z danego miesiąca. Muszą to być dochody:

- netto(czylibezpodatkui składek na ubezpieczenia: emerytalne, 
rentowe, chorobowe),

- z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o 
pomoc w marcu trzeba przedstawić zaświadczenie z lutego.

Oddochodurodzinyodejmujesięrównieżkwotęalimentów, które 
płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne 
świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę 
zwiększenia zasiłku rodzinne go na trzecie i kolejne dziecko. Odej
muje się też kwotę zasiłku na dziecko matki samotnej, uprawnione 
do zasiłku pielęgnacyjnego.

Można ubiegać się o zasiłek, jeśli po obliczeniu okazuje się, że 
dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie o 
pomocy społecznej (tzw. Kryterium dochodowe), czyli obecnie (od 
1 czerwca 1999 r.):

- 348 zł na pierwszą osobę w rodzinie
- 245 zł na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat
- 175 zł na każde dziecko w rodzinie poniżej 15 lat.

Należy pamiętać, że podane wysokości dochodów (dla osoby 
mieszkającej samotnielubzrodziną)zmieniająsięwciągu roku. 
Ogłasza je Minister Pracy i Polityki Socjalnej w “Monitorze Pol
skim”. (ciągdalszyna stronie 11)



1. Dochód w czteroosobowej rodzinie Kowalskich
PRZYKŁAD OBLICZANIA DOCHODU (TABELA)

Dochód określony w ustawie 

(tzw. "kryterium dochodowe")
Miesięczny dochód 

rodziny
pierwsza osoba bezrobotny mąż 348 zł zasiłek dla bezrobotnych 

(wysokość od 01.03.2000)

419,30 zł
druga osoba pracująca żona 245 zł dochód netto 750,00zł
trzecia osoba dziecko 16 letnie 245 zł bez dochodu
czwarta osoba dziecko 14 letnie 175 zł bez dochodu

Razem 1013 zł Razem 1169,30 zł

Dochód Kowalskich jest wyższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej i właściwie nie przysługuje im pomoc finansowa W 
szczególni trudnej sytuacji rodzina może jednak otrzymać np. jednorazowy zasiłek celowy na pokrycie podstawowych potrzeb, np. na zakup 
węgla. Zasiłek może być częściowo zwrotny - od sytuacji rodziny zależy w jakiej wysokości.

2. Dochód w czteroosobowej rodzinie Zalewskich

Dochód określony w ustawie 
o pomocy społecznej 
(tzw. "kryteruim dochodowe")

Miesięczny dochód 
rodziny

pierwsza osoba bezrobotny mąż 348 zł zasiłek dla bezrobotnych 

(wysokość od 01.03.2000)

419.30 zł
druga osoba żona z orzeczoną 

całkowitą niezdol

nością do pracy 

(dawna II grupa 

inwalidzka)

245 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy (wysokość 01.06.1999 r.)

451,11 zł

trzecia osoba dziecko niepełno

sprawne
175 zł bez dochodu

czwarta osoba 12-letnie

dziecko 8-letme 175 zł bez dochodu
Razem 943 zł Razem 870,41 zł

Dochód Zalewskich jest niższy od określonego w ustawie o pomocy 
społecznej o 72 zł 59 gr. Rodzina może więc otrzymać zasiłek okresowy, ale 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może on być wyższy od 72 zł 59 
gr miesięcznie. Wysokość zasiłku i okres na jaki zostanie on przyznany 
zależy od zmian zachodzących w sytuacji rodziny.

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY ?

- Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamie
szkania (gminie, dzielnicy). Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające 
problem.

- Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc 
wjej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie 
i na tej podstawie planuje pomoc.

- Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody 
oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE W OPS ?
1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych 

dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne) za ostatni miesiąc.

2 Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pra
cy - karta bezrobotnego (formularz z OPS) z wpisem potwierdzającym 
ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o 
zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

3. Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca 
oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów.

- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności, 

c

- orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesią

ca.
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracv lub 

odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o docho
dach osoby ubiegającej się o pomoc.

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY ?
- Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją 

życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
- Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego 

z ustawy o pomocy społecznej (tzw. „krytenum dochodowe ’).
- Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
- Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane 

dochody i stan zdrowia.
- Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem 

socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
- Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, 

alkoholizm, uchylanie się od pracy.
GDZIE MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI 

W SPRAWIE POMOCY ?
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody lub Samorządo
wego Kolegium Odwoławczego - w zależności od typu pomocy (instytucja 
odwoławcza podana jest w decyzji).

Opracowano na podstawie Ustawy z. dn. 29.11.1990r. o pomocy 
społecznej. Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r.
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Szkolenia dla rolników 
w Gminie Rudniki

Coraz częściej mówimy o poszukiwaniu alternatywnych źródeł 
dochodu w rolnictwie. Chcąc przygotować choć w małym stopniu 
rolników do czekających nas realiów Urząd Gminy w Rudnikach 
zorganizował szkolenie pokazujące pewne możliwości i drogi, z 
których mogą oni skorzystać zwłaszcza teraz, kiedyjesteśmy o krok 
od przyjęcia Polski w poczet państw członkowskich Unii Europej
skiej.

Należy wspomnieć, że to szkolenie było wspófinansowane ze 
środków Counterpart Founds Komisji Europejskiej (CPF) w ramach 
Funduszu Małych Grantów (FMG), które pozyskała Gmina Rudniki 
na projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wspieranie 
działań dla rolnictwa”.

W ciągu dwóch dni przeszkolonych zostało ok. 70 osób. Główną 
część uczestników stanowili mieszkańcy gminy Rudniki i gminy 
Praszka. Nasze zaproszenie skierowaliśmy również do dwóch sąsie
dnich gmin tj. Radłów i Gorzów 
Śląski, mając na uwadze możli
wość spotkania się rolnikówzróż- 
nych terenów, co stanowiło do
godny element integracyjny.

Zainteresowanie sąsiednich 
gmin było niewielkie, natomiast 
jesteśmy bardzo zadowoleni z 
udziału znacznej liczby mieszkań
ców gminy Praszka. Nieznane są 
nam do tej pory przyczyny braku 
zainteresowania ze strony dwóch 
pozostałych gmin, zapewniamy 
jednak, że przy następnej nadarzającej się okazji poczynimy więcej 
starań, aby i mieszkańcy tych gmin zainteresowali się nasząpropo
zycją.

Spotkania odbyły się w dniach 11-12 października br . w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach. Spotkaniom przewodniczył przez dwa dni Wójt Gminy 
Rudniki - mgr inż. Andrzej Pyziak.

Pierwszy dzień szkolenia poświęconego tematyce agroturystycz
nej rozpoczął Wójt. Przedstawił wstępne założenia prowadzenia 
tego typu działalności, jak również zaprezentował stanowisko Zarzą
du i Rady Gminy w tym zakresie. Ponadto przedstawił wykładowcę 
p. Ireneusza Bartkowiaka pracownika Urzędu Gminy Janów 
zajmującego się turystyka i promocjągminy.

Wydawałoby się, cóżza sprawa, przyjmować we własnym gospo
darstwie gości. Trzeba jednak spełnić kilka podstawowych i bardzo 
ważnych warunków. To właśnie było głównym wątkiem wykładu. 
Poruszano kwestie związane z ubezpieczeniem turystów, organizo
waniem dla nich czasu wolnego, a także znajomością obowiązują
cych przepisów prawa. Po spełnieniu podstawowych warunków, 
trzeba myśleć zarówno w skali gospodarstwa, jak również gminy o 
atrakcjach dlagości przebywających wnaszej gminie. Jest to ogrom
ne pole do działania zarówno dla gminnych ośrodków kultury, jak i 
samej gminy.

Należy dodać, iż gmina Janów, w której w chwili obecnej działa 
ponad 30 gospodarstw agroturystycznych, należy do wiodących 
gmin w kraju jeżeli chodzi o rozwój agroturystyki.

Stąd też, wykład p. I. Bartkowiaka to nie tylko teoria, ale ogromne 
doświadczenie, zaś cenne uwagi stanowią ważny filar dla tych, 
którzy chcieliby takie gospodarstwa prowadzić, unikając podstawo
wych błędów i pułapek, które czyhają na początkujących.

Q2

Teoria teorią, ale nic tak nie przekonuje, jak przykłady. Toteż nie 
brakowało ich w czasie wykładu. Pojawiła się również propozycja 
zobaczenia, jak takie gospodarstwa funkcjonują w gminie Janów. 
Wykładowca naszą propozycję przyjął z zadowoleniem i podjął się 
być naszym przewodnikiem w swojej gminie. Wyjazd ustalono na 
dzień 21 października br.

Na zakończenie spotkania Wójt zaproponował daleko idącą po
moc ze strony Urzędu Gminy Rudniki poprzez umieszczenie nieod
płatnie informacji o gospodarstwach agroturystycznych na stronach 
www gminy Rudniki oraz wspólne tworzenie materiałów reklamo
wych i promocyjnych. Do dyspozycji naszych mieszkańców jest 
również pracownik Urzędu Gminy ds. rozwoju gospodarczego i 
promocji - Iwona Napieraj.

Dzień następny poświęcony był nieco innej działalności rolniczej, 
a przede wszystkim temu, w jaki sposób skutecznie konkurować na 
rynku producentów rolnych. Jednym ze sposobów jest tworzenie 
grup producenckich, dlatego też był to główny temat wykładu. 
Wykład prowadził p. Herbert Czaja - Kierownik Wydziału 

Rolnictwa Urzędu Marszałkow
skiego w Opolu, a jednocześnie 
jedenzpierwszych założycieli gru
py producenckiej hodowców trzo- 
dy chlewnej na Opolszczyźnie. ” 
Grupa ta funkc jonuje już od 3 lal. 
Warto podkreślić to, że p. Czaja 
mimo braku podstaw prawnych w 
swojej praktyce zetknął się już z 
pewnymi pułapkami, na które 
zwrócił uwagę, po to, aby przyszli 
praktycy nie popełniali tych sa
mych błędów.

W trakcie prowadzonej dysku
sji i wymiany pytań, jak również korzystając z pełnionej w chwili 
obecnej funkcji w Urzędzie Marszałkowskim p. Czaja poszerzył 
swoje wystąpienie o sprawy, które w chwili obecnej bardzo nurtują 
rolnikówtj. podatek VAT w rolnictwie oraz coraz to pojawiające się 
nowe przepisy prawne dotyczące rolnictwa, a związane z procesem 
negocjacyjnym z UniąEuropejską. Jednym z ważniejszych elemen
tów tegoż procesu będądotacje UE dla polskich rolników w ramach 
funduszy przedakcesyjnych SAPARD. Środki te będą stanowiły 
znaczną część środków bezzwrotnej pomocy (dotacja), ale aby je 
otrzymać trzeba spełnić kilka warunków. ™

Warto wspomnieć, że niemałym powodzeniem cieszył się rów
nież bufet na naszych spotkaniach. Dla wszystkich przygotowaliśmy 
coś dobrego do zjedzenia i wypicia. Ponadto przygotowaliśmy 
również ankietę, która miała na celu ocenę spotkań. Wynika z niej, 
że uczestnicy byli zadowoleni zarówno z wykładów, jak również z 
przygotowania od strony technicznej. Jeden z punktów ankiety 
dawałmożliwość wypowiedzenia sięna temat potrzeby organizowa
nia tego typu spotkań, jak również ich tematyki. Jasno wynika z nich, 
żeistniejepotrzebaorganizowaniaszkoleń,zaśzpropozycji tematów 
na pewno skorzystamy przy organizowaniu spotkań w najbliższej 
przyszłości.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rudnikach 
został utworzony Punkt Informacji Europejskiej. Dzięki naszym 
staraniom otrzymaliśmy z Centrum Informacji Europejskiej w War
szawie wiele bardzo ciekawych materiałów o Unii Europejskiej z 
różnych dziedzin życia. Proponujemy również możliwość korzysta- 
niazintemetu, aby uzyskać interesujące Was informacje. Zachęcamy 
do zainteresowania się nasząpropozycją i skorzystania z tej, naszym 
zdaniem, ciekawej oferty

Iwona Napieraj, Andrzej Pyziak



NASZE 
GIMNAZJUM

Dobiega końca drugi miesiąc roku szkolnego. W ciągu tego 
czasu nasze uczniowskie organizmy zdążyły już przyjąć 
solidną porcję wiedzy.

Od września pracujemy na pełnych obrotach, próbując 
przyswoić choć część szkolnego materiału. Czy słońce, czy 
deszcz my codziennie dźwigając na plecach wyładowany 
podręcznikami, kilkukilogramowy tornister maszerujemy do 
szkoły.

W tym roku w naszym gminnym szkolnictwie zaszło wiele 
zmian, których nie mogliśmy nie zauważyć. Najistotniejsza z 
nich to ta. że na terenie naszej gminy pozostało jedno gimna
zjum. Jest nim Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, do które
go uczęszcza młodzież ze wszystkich miejscowości naszej 
gminy. Mamy dziesięć klas (pięć pierwszych i pięć drugich). 
Każda z nich liczy przeciętnie 27 - 28 uczniów co w sumie 
dajedosyć sporągromadkęgimnazjalistów. Większośćznich 
dowożą szkolne autobusy zwane przez nas gimbusami. Ma
łym minusem jest to, że na przystanku trzeba stawić się dość 
wcześnie, a z ciepłą kołderką rano tak ciężko się rozstać. No 
ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Lekcje rozpo
czynają się o godzinie 8.15, a kończą o 14.35.

W ramach zajęć pozalekcyjnych działają także przeróżne 
kółka: historyczne, dwa matematyczne, informatyczne, sza
chowe. SKS, Szkolny Klub Europejski. Każdego popołudnia 
każdy z gimnazjalistów może znaleźć dla siebie ciekawe, 
interesujące zajęcia pozalekcyjne. Chętnych gimnazjalistów 
nie brakuje, wiele osób chce poszerzyć swoje wiadomości i 
zdobyć dodatkową wiedzę. Uczniowie aktywnie biorą udział 
w życiu szkoły. Powstała na przykład redakcja szkolnej 
gazetki „Byle do piątku”. Młodzi dziennikarze mają tutaj 
dużą swobodę, piszą o tym co uważają za godne uwagi. 
Artyści plastycy swoimi oryginalnymi pracami przyozdabia
ją szkolne korytarze. Początkujący historycy zagłębiają się w 
dziejach świata, członkowie klubu europejskiego organizują 
ciekawe konkursy i zabawy.

Na początku października fani tanecznych pląsów zorgani
zowali dyskotekę. Odnowiona sala gimnastyczna szkoły ru
dnickiej nie pamięta tak wielu dyskotekowiczów, a co naj
ważniejsze, tak dobrze się bawiących. W planie są kolejne 
dyskoteki, bo przecież nie tylko nauką gimnazjalista żyje. Do 
tej aktywności zmobilizowali nas oczywiście nauczyciele i 
dyrektor. Zawsze służą nam pomocą, to dzięki nim istniejątak 
liczne zajęcia pozalekcyjne.

W tym roku grono pedagogiczne nieco zmieniłoswój skład. 
Przybyli nowi nauczyciele, ci z dłuższym stażem pracy ode
szli na emeryturę. Dopiero poznajemy się nawzajem, przeła
mujemy tzw. pierwsze lody. To samo tyczy się uczniów. 
Większość z nas pierwszego września spotkało się po raz 
pierwszy. W ciągu dwóch miesięcy zdążyliśmy się jużjednak 
zaaklimatyzować w nowym środowisku. Wszyscy są wyjąt
kowo otwarci na nowe kontakty i chętnie nawiązują nowe 
znajomości. Młodzież szybko doszła do porozumienia, dlate- 
gowszkolepanujeprzyjaznaatmosfera. W pokonaniu pierw
szych nieśmiałości i barier pomogły nam na przykład organi
zowane przez wychowawców wycieczki. Nie wyjechaliśmy 

c

daleko, ale nasze najbliższe okolice, mimo, iż nie zdajemy 
sobie czasem z tego sprawy, mogą być niemałą atrakc ją dla 
turystów. Gimnazjaliści byli już na kilku takich eskapadach 
Oby było ich więcej!

Mniej więcej w połowie września wybrano samorząd 
uczniowski. Osoby, które pełniąte jakże ważne funkcje, będą 
reprezentowały nasze rudnickie gimnazjum. Do nich mło
dzież może zwracać się ze szkolnymi problemami. Liczymy 
też na możliwość podzielenie się nimi na forum Rady Gminy. 
Dzięki temu dorośli będą lepiej zorientowani w potrzebach 
gimnazjalistów, dowiedzą się co uczniowie w szkole cenią, a 
co pragnęliby zmienić.

Jak widać w naszym gimnazjum nie sposób się nudzić. 
Warto pamiętać .że:

„Jest tylko jedno takie na świecie rudnickie 
gimnazjum w oleskim powiecie”.

Lidia Jura, Katarzyna Szarek 
uczennice klasy II a gimnazjum

(r Oferta agroturystyczna 
Danuta i Krzysztof Gmyrek 

Żytni ów 53 
tek (0-34) 35-93-636

Gospodarstwo agroturystyczne o pow. 13 ha oferuje 
samodzielny dom z kuchnią, 2 łazienki, 4 pokoje 2, 3,4, 5 
osobowe. Mili gospodarze, kontakt ze zwierzętami, węd
kowanie w stawie gospodarza, plac zabaw dla dzieci, kosz, 
siatka, rowery do dyspozycji gości, grill, możliwość pale
nia ognisk, kontakt w języku angielskim. Blisko lasy, 
zalewy. Możliwość wykupienia obiadów w gospodarstwie.

■ ------------------------------------------- 2/

(T Oferta agroturystyczna
Cały rok 

Dorota i Józef Polak 
Faustianka 37

46-325 Rudniki Powiat Olesno 
woj. opolskie 

tel. kontaktowy - (0-34) 35-95-296
Gospodarstwo agroturystyczne oferuje dom w Wygieł- 

dowie nr 32. w którym dla gości przeznaczono:
I pokój - 2 osobowy
1 pokój - 3 osobowy
1 pokój - 4 osobowy, kuchnia w pełni wyposażona, pokój 

gościnny z telewizorem, osobna łazienka i C. Możliwość 
korzystania z całodziennego wyżywienia.

Atrakcje - bezpośrednia bliskość lasu i rzeki Prosny, 
wycieczki po okolicy, ciekawe skamieniałości (amonity i 
belemity), ognisko, do dyspozycji 3 rowery.

Na miejscu: świetlica wiejska - 350 m, sklep - 320 m, 
PKS - 370 m.
Możliwość rozbicia namiotu, garażowanie samochodu, 

czworonożni przyjaciele mile widziani.
Cennik
1 - 3 dni
4 - 7 dni
8 i więcej dni

17 zł od osoby/dobę 
15 zł od osoby/dobę 
13 zł od osoby/dobę
Zapraszamy

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



KURS KOMPUTEROWY
W Gimnazjum Publicznym w Rudnikach zostanie przepro

wadzony kurs komputerowy. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy w dniu 21 listopada 2000 r. o godzinie 16.30 
(sala nr 7) w celu uzgodnienia terminu kursu.

Kurs obejmował będzie: 
podstawy obsługi komputera PC 
praca w środowisku windows 98 
edytor tekstu WORD 97 PRO 
obsługa konta pocztowego e-mail 
poruszanie się w internecie www
Po kursie istnieje możliwość ustalenia terminów odpłatne

go korzystania z dostępu do intemetu lub wykorzystania 
aplikacji komputerowych dostępnych w pracowni.

SIŁOWNIA
Wszystkich zainteresowanych, zarówno Panie jak i Panów, 

korzystaniem z siłowni Gimnazjum Publicznego w Rudni
kach zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie 
się 21 listopada o godzinie 16.30 w budynku gimnazjum.

Dyrektor Gimnazjum 
Dariusz Niedrygoś

Konkurs pk\stv|cznvj
W piątek 27.10.2000r. o godz. 11.00 w GOKSiR w Rudni

kach dokonano podsumowania V Gminnego Konkursu pla
stycznego o tematyce ekologicznej.

Imprezę zorganizowano przy współpracy Urzędu Gminy w 
Rudnikach. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości pla
stycznej, uwrażliwianie na piękno w życiu codziennym, w 
przyrodzie, w otoczeniu.

W konkursie wzięło udział 95 uczestników indywidual
nych reprezentujących szkoły w Rudnikach, Dalachowie. 
Cieciułowie. Jaworznie i Żytniowie oraz przedszkola w Da
lachowie, Cieciułowie i Jaworznie.

Nadesłane na konkurs prace zostały ocenione przez komi
sję w składzie:

- Małgorzata Lukas - istr. d/s plastyki GOKSiR - przewo
dnicząca

- Jolanta Kubat - kier, referatu gosp. kom. roln. i ochrony 
śród. UG w Rudnikach

- Małgorzata Majda - UG w Rudnikach.
Biorąc pod uwagę wartości plastyczne i estetyczne oraz 

wymowę ekologiczną prezentowanych prac przyznano na
stępujące miejsca:

1. W kategoriiiprzedszkolaki
I - Natalia Kubalka - przedszkole Cieciulów
II - Magdalena Małolepsza -przedszkole Cieciułów 
1,1 - Karolina Patyk - przedszkole Cieciułów
III - Sandra Gil - przedszkole Dalachów
III - Paulina Wolna - przedszkole Jaworzno
I I. W kategorii: klasy 1-111
I - Małgosia Polak - SP Dalachów, filia Rudniki
II - Natalka Księżarek - SP Dalachów, filia Rudniki
III - Tomek Kuczakowski - SP Dalachów
oraz wyróżnienia:
- Weronika Ochota - SP Dalachów, filia Rudniki
- Ania Winiarska - SP Dalachów, filia Rudniki
- Zbigniew Hyra - SP Dalachów, filia Rudniki 

cn

zf....  .
Serdeczne podziękowania za wiebobetni trud 

wbożony w wychowanie naszych dzieci, duże 
osobiste zaangażowania W wykonywaną pracę, 

za uśmiech, życzliwość i serce 
Tani (Dyrektor Trzedszkąoka 

Tnb Licznego 

Jadwidze Tągowsfjej 
skbada tRąda ‘.Rodziców 

przy (Przedszkobu Tub bieżnym 
[________ -______ W Rudnikach______________ j

- Sylwia Dwornicka - SP Dalachów. filia Rudniki
- Michał Kanicki - SP Dalachów. filia Rudniki
III, W kategorii: klasy 1V-V1
I - Katarzyna Kałczak- SP Dalachów
II - Edyta Jasińska - SP Żytniów
III - Agata Michnik - SP Cieciułów 
oraz wyróżnienia:
- Marcin Dwornicki - SP Dalachów
- Ewa Rosak - SP Jaworzno
- Monika Wróbel - SP Jaworzno
- Sebastian Pisula - SP Dalachów
- Malgorzta Wąsińska - SP Dalachów
- Aleksandra Klimas - SP Dalachów
- Agnieszka Kurczakowska - SP Dalachów
- Tomasz Bator - SP Dalachów
IV. W kategorii: gimnazjum
I - Julita Smugowska - Gimnazjum Rudniki
II - Ania Kanicka - Gimanazjum Rudniki
III - Monika Pawłowska - Gimnazjum Rudniki
oraz wyróżnienia:
- Jagoda Pecela - Gimnazjum Rudniki
- Diana Popczyk - gimnazjum Rudniki
Nagrody zostały ufundowane ze środków Urzędu Gminy i 

GOKSiR w Rudnikach.
W swych pracach dzieci przypomniały, że Ziemiajestjedna 

i należy o nią dbać. Mówiąotym słowa wiersza M. Grechuty:
“ ... Świat jest wspaniałym darem od prawieków
i nie zastąpi go komputer żaden 
więc nie zapomnij dorosły człowieku 
pozwolić nam iść jego darów śladem.”

Nowy sezon kulturalny 
w GOKSiR w Rudnikach

W nowym sezonie kulturalnym podobnie jak do tej pory 
stawiamy na stałe formy pracy. Nadal będą funkcjonowały 
stałe sekcje zainteresowań.

- poniedziałek - g. 17.00 - sekcja tenisa stołowego
- wtorek - g. 18.30 - Zespół Folki. Rudniczanki (grupa

dziecięca)
- g. 19.30 - grupa dorosłych
- g. 18.00 - Orkiestra Dęta w Żytniowie
- środa - g. 15.30 - sekcja plastyczna “Plastuś”
- g. 17.00 - sekcja tenisa stołowego



- czwartek - g. 16.00 - sekcja plastyczna “Mazuś”
- piątek - g. 16.00 - sekcja szachowa (2 grupy).
Po przerwie wakacyjnej wznowił swoją działalność Klub 

Seniora (II środa miesiąca, godz. 16.00).
Udział w zajęciach sekcji i kół 
zainteresowań jest bezpłatny.

Z dniem 1 września br. rozpoczęły działalność biblioteki 
środowiskowo-szkolne w Dalachowie i Żytniowie. Filie 
biblioteczne GBP przeniesiono do budynków szkół, do po
mieszczeń bibliotek szkolnych. W ten sposób chcemy przy
bliżyć dostęp do książki zarówno najmłodszym czytelnikom 
jak i dorosłym.

Ponadto w kalendarzu kulturalnym na najbliższe miesiące:
- 11.11.2000 r. godz. 17.00 IX Spotkanie Muzyków

Jazzowych woj. południowej Polski
- 12.11.2000 r. godz. 12.00 uroczystość obchodów rocz

nicy odzyskania niepodległości
- msza św. za ojczyznę w kościele par. w Rudnikach
- koncert chóru z Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji 
(45 osób)

- grudzień 2000r. - gminny konkurs plastyczny o tema
tyce antyalkoholowej

- gminny konkurs kolęd i pastorałek
- powiatowy turniej piłki siatkowej dla dorosłych
- 31.12.2000r. - Bal Sylwestrowy przełomu wieków

Zapraszamy!!!

Biblioteki - po nouiemu !
Rok dwutysięczny jest niezwykły nie tylko poprzez swoją 

magiczną cyfrę. Za tą datą kryje się, reforma zdrowia i 
szkolnictwa, także reorganizacja w naszym gminnym życiu 
kulturalnym. Oczywiście sąto zmiany wprowadzane z myślą 
o zwiększeniu dostępu mieszkańców do placówek kultural
nych. Dotyczy to także zmian przeprowadzonych w sieci 
bibliotek publicznych na terenie naszej gminy. Pierwowzo
rem była tu wieś Jaworzno, gdzie od 1 stycznia br. biblioteki 
szkolna i publiczna umieszczono w jednym bardzo obszer
nym lokalu.

Czas otwarcia nowej placówki został rozszerzony o 5 
godzin. Dorośli mogą korzystać z księgozbioru szkolnego, 
gdzie jest wiele pozycji zupełnie nie czytanych przez dzieci, 
np. Kraszewski czy Rodziewiczówna.

Za przykładem Jaworzna poszły następne filie biblioteczne 
-w Dalachowie i Żytniowie. Od nowego roku szkolnego 
funkcjonują na podobnych zasadach. Mieszczą się w szko
łach podstawowych, gdzie masowo korzystająz nich dzieci i 
młodzież. Czynimy wszelkie starania o pozyskanie dorosłych 
czytelników, dla których przychodzenie po książkę jest ciągle 
zupełną nowością.

Wielkim plusem dla wszystkich czytelników jest centralne 
usytuowanie szkół podstawowych w każdej z tych miejsco
wości. Korzystnie też rozplanowano godziny otwarcia pla
cówek, czynnych trzy razy w tygodniu w godzinach przedpo
łudniowych, a dwa razy po południu do godziny 17-tej lub 18- 
ej. Dzięki hojności Zarządu Gminy środki finansowe na 
zakup nowych książek stale rosną a doskonale wiemy, że nic 
tak nie przyciąga małych i dużych bywalców bibliotek, jak 
nowości wydawnicze. Mili czytelnicy, czekamy na was !

M. Filipowiczc

DCŻYNKI GMINNE 
GĘGAJ CIECIEEĆW 

20 27 Sil I I NI 1 2000r.
Dożynki Gminne w tym roku zorganizowali mieszkańcy 

wsi Bugaj i Cieciułów przy współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Impreza miała 
charakter dwudniowego festynu. Już w sobotę 26 sierpnia 
trwały zawody sportowo-rekreacyjne oraz konkurencje spraw
nościowe dla dzieci, zakończone zabawą taneczną.

Następnego dnia, w niedzielę, odbyły się główne uroczy
stości . Barwny korowód dożynkowy wyszedł z miejscowości 
Bugaj Nowy, poprzez Bugaj Stary przemaszerował na boisko 
sportowe w Cieciułowie. Szły poczty sztandarowe wszyst
kich gminnych jednostek OSP, orkiestra dęta z Żytniowa, 
kobiety w strojach ludowych niosły wieńce dożynkowe,

bryczkami konnymi jechali starostowie dożynek oraz dwa 
najstarsze małżeństwa z Bugaja - państwo Rubikowie i 
Kowalscy.

Dorodny bochen chleba z tegorocznych zbiorów na ręce 
Wójta Gminy Andrzeja Pyziaka oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Edwarda Gładysza złożyli: starosta Kazi
mierz Trawiński - rolnik wsi Bugaj Nowy i starościna 
Elżbieta Telęga- rolnik wsi Bugaj Stary. Ten symbol trudu, 
ciężkiej pracy na roli, jej efektów w wyjątkowo trudnych 
warunkach rolniczej rzeczywistości, złożył gospodarz gmin
nych dożynek na ofiarnym ołtarzu dziękczynnym.

Prezentacja pomysłowo wykonanych wieńców dożynko
wych nie doprowadziła do wyłonienia najlepszych. Wszyst
kie zostały jednakowo wyróżnione.

(ciąg dalszy na stronie 16)



Uroczystościom towarzyszyło wiele atrakcji. Krótki pro
gram artystyczny zaprezentowała p. Helena Kubacka ze wsi 
Młyny, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie dały 
pokaz tańca nowoczesnego, wystąpił zespół „Rudniczanki” 
oraz grupa folklorystyczna ze wsi Bobrowa. Dla dzieci atrak
cją było Wesołe Miasteczko.

Biesiadę zakończyła zabawa taneczna, która trwała do 
bladego świtu.

"RVDN1CZAM1<1"
Działający w GOKSiR od 15 lat Zespół Folklorystyczny 

“Rudniczanki” w bieżącym roku bardzo ożywił swoją dzia
łalność. Do pracy w zespole zaangażowały się dzieci i mło
dzież gimnazjalna.

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży bardzo odmłodziła 
zespół. Obecnie zespół jest trzypokoleniowy. Oprócz stałych 
prób odbywanych 1 w tygodniu, miniony sezon obfitował w 
liczne występy zespołu poza stałą siedzibą.

“Rudniczanki” swymi występami uświetniły następujące 
imprezy /od m-ca sierpnia/

- Integracyjne Dni Bobrowy
- TI Festyn4’ovviatu Oleskiego w Praszce
-1 Międzygminny Festyn Integracyjny Gmin Rudniki - 

Radłów
- Gminne Święto Plonów w Cieciułowie
- Gminne Święto Plonów gminy Olesno
w Bodzanowicach
- Koncert Galowy Wojewódzkiego Święta Plonów w 

Dzierżysławiu gm. Kietrz
- Międzywojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej
- Jesienne Targi Sztuki Ludowej w skansenie w Bierko

wicach.
Sukcesy zespołu mobilizują do jeszcze większego zaanga

żowania do pracy, odbywania systematycznych prób i poszu
kiwania nowego repertuaru. Wszystkich zainteresowanych 
pracą zespołu zapraszamy na stałe próby w każdy wtorek

- dzieci godz. 18.30
- dorośli godz. 19.30
Do pracy w zespole “Rudniczanki” zapraszamy chętnych z 

terenu całej gminy.
Dzięki zaangażowaniu szerokiej grupy społeczeństwa, kul

tura ludowa naszej gminy zostanie ocalona od zapomnienia.
Mamy nadzieję, że folklor ziemi wieluńskiej będzie konty

nuowany przekazywany młodym pokoleniom.

IX MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
KONKURS PLASTYKI 

OBRZĘDOWEJ 
RUDNIKI 2000

Przedmiotem konkursujest PLASTYKA OBRZĘDOWA- 
czyli prace plastyczne związane z obrzędami i zwyczajami 
ludowymi, a w szczególności: koszyczki wielkanocne, zdo
bienie jaj wielkanocnych, palmy wielkanocne, wieńce do
żynkowe, maski , kukły, przebrania, ozdoby choinkowe, 
szopki, pieczywo obrzędowe oraz tradycyjne ozdoby bibuł
kowe i papierowe /kwiaty, girlandy, wieńce, wianki, pająki, 
rózgi weselne i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych trady
cji zdobnictwa/.

Konkurs adresowany jest do różnych grup wiekowych. 
Biorą w nim udział renomowani twórcy ludowi, młodzież, 
dzieci. Obserwujemy tu łączność pokoleń. Starsze pokolenie 
przekazuje młodym zwyczaje i tradycje związane z ciągle 
żywymi jeszcze obrzędami- tworząc wspólnie swoją „małą 
ojczyznę”.

(ciąg dalszy na stronie 1 /)



W tym roku na IX Międzywojewódzki Konkurs Plastyki 
Obrzędowej zgłosiło się 70 twórców indywidualnych i 19 
zespołowych, z czterech województw. Ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród najlepszym odbyło się podczas uro
czystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 21 wrze
śnia br.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „Historia 
lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.

Eksponaty oglądać można było w sali GOKSiR do dnia 4 
października.

Organizator - GOKSiR w Rudnikach /odpowiedzialna za 
całokształt -Janina Pawlaczyk, odpowiedzialna za przygo
towanie ekspozycji- Małgorzata Lukas/.

Współorganizatorzy:
- Zarząd Gminy w Rudnikach
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
- Urząd Marszałkowski w Opolu
- Starostwo Powiatowe w Oleśnie
- Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Kolonie “Pokrzywna 2000”

Wakacje bez alkoholu
i bez ryzyka

W ośrodku wypoczynkowym „BUM ARI” w Pokrzywnej od 
301ipcado 13 sierpnia wypoczywało prawie 50 dzieci zRadłowa 
i Rudnik Wieluńskich na letnich koloniach edukacyjno-rozwo
jowych. Duży zalew, dwa kąpieliska, boiska

sportowe, możliwość korzystania z wypożyczalni rowerów 
wodnych, kajaków, do dyspozycji sala gimnastyczna, wygodne 
domki campingowe. Zapewniły duże możliwości uatrakcyjnie
nia wypoczynku. Trafiona pogoda, wspaniałe otoczenie Gór 
Opawskich dopełniły reszty. Gminne Komisje ds. Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych Radłowa i Rudnik Wieluńskich 
przy pomocy sponsorów m.in. Spółdzielni Mleczarskiej w Ole
śnie, Banku Spółdzielczego w Radłowie, sponsorów indywidu
alnych zafundowały nie tylko możliwość odpoczynku, ale rów
nież poprawienia umiejętności funkcjonowania w rodzinie, śro
dowisku, grupie rówieśniczej sprzyjały integracji. Kolonie te 
stały się okazjądo realizacji kilku ważnych celów. Umiejętności 
sprawdzenia się dziecka poza domem rodzinnym, nawiązywa
nia wzajemnych kontaktów, poznanie nowych form wypoczyn
ku, partnerstwa ze sobą i z dorosłymi. Korzystania z prawa do 
radości, samorealizacji, dokonywania własnych nieskrępowa
nych wyborów.

Zwycięzcy IX Międzywoje
wódzkiego Konkursu Plastyki 

Obrzędowej.
Koszyczki wielkanocne:
Daniela Mońka z Zajączków, Anna Pawlaczyk z Bobrowej, 

Szkoła Podstawowa w Dalachowie - filia w Rdnikach, Pauli
na Bartoszewska z Rudnik, Mariola Kraboszyńska z Kowali, 
Jolanta Olejnik z Praszki, Jan Koloszek z Nysy, Paulina 
Niedrygoś.

Zdobienie jaj wielkanocnych:
Maria Kielczawa z Wrocławia, Stefania Topola z Opola, 

Teresa Sobota z Olszowej, Iwona Borek zBoroszowa, Boże
na Deszcz z Wręczycy Wielkiej, Alicja Preś z Praszki.

Palmy wielkanocne:
Anna Rutkowska z Zajączków, Anna Włodarska z Kowali.
Wieńce dożynkowe - tradycyjne korony żniwne i inne 

formy artystyczne:
Czesława Rosak z Rudnik, wsie Julianpol, Bobrowa, Ja

worzno, Bugaj, Jelonki, Żytniów, a także “Flora” z Praszki, 
Mariusz Hyra z Bobrowej i Stanisław Glin z Bugaja.

Maski, kukły, przebrania:
Szkoła Podstawowa Dalachów- filia w Rudnikach, Elżbie

ta Kała z Wręczycy, Piotr Bienias z Jaworka, Michał Preś z 
Praszki, Marek Borecki, Mariusz Mrożek, Marta Strugała i 
Judyta Surowa z Dalachowa, SP w Żytniowie.

Szopki, ozdoby choinkowe:
Marian Kaczanek z Lisięcic, Katarzyna Kała z Wręczycy, 

SP w Dalachowie - filia Rudniki, Mateusz Kraboszyński z 
Kowali i Katarzyna Marchewska z SP Dalachów.

Pieczywo obrzędowe:
Marianna Wróbel z Dalachowa, Anna Włodarska z Kowali.
Tradycyjne ozdoby bibułkowe i papierowe:
Nagrody za całokształt - Irena Tobis z Jaworka, Krystyna 

Hombek z Praszki, Janina Napieraj z Żytniowa oraz Edwarda 
Lach z Popowic,Zuzanna Tobis z Gorzowa SI., Teresa Gońda 
z Dalachowa, Krystyna Podgórska z Teodorówki, Kasia Paw
laczyk i Ania Zając z Rudnik oraz Magdalena Pawelec z SP 
Dalachów.

W wyborach „Miss Kolonii Pokrzywna 2000” czy “Randce w 
ciemno” poprzedzonymi starannymi przygotowaniami, uczest
niczyły dzieci z innych kolonii wczasowicze ośrodka. W sporto
wej olimpiadzie uczestniczyli prawie wszyscy koloniści. Reali
zatorami zajęć edukacyjno-motywacyjnych i wychowawcami 
byli realizatorzy programów profilaktycznych w przeciwdziała
niu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Kolonie 
te stworzyły wśród wszystkich uczestników klimat wykluczają
cy tolerowanie przemocy we wzajemnych kontaktach. Promują
cy życzliwość, wzajemne zrozumienie, szansę pokazania swoje
go dobra.

Wycieczka w Góry Stołowe była okazjądla wielu dzieci po raz 
pierwszy zobaczenia wysokich gór, poznanie i umiłowanie 
piękna przyrody. Było nam wszystkim dobrze. Staliśmy się 
bliżsi. Nowe atrakcyjne znajomości sprawdzone w atmosferze 
profesjonalnych dyskotek trwają nadal i dobrze Pożegnaniom 
nie było końca, były łzy radości, smutku i żalu rozstania.

Autentyczna radość dzieci z tych kolonii, jest dla organiza
torów dużym poczuciem spełnienia.

K.H.



KOMUNIKAT
Od 1 grudnia br. wszystkie sprawy związane z rejestracją 

pojazdów, a także wydawaniem praw jazdy mieszkańcy na
szej gminy załatwiać będą w

STAROSTWIE POWIATOWYM W OLEŚNIE
- WYDZIAŁ KOMUNIKACJI.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to ułatwienie, lecz jest 
to tylko wdrożenie przyjętej wcześniej ustawy.

Prosimy o tym pamiętać aby nie być zaskoczonym po dniu 
1 grudnia br, _________________________

IX SPOTKANIE MUZYKÓW 
JAZZOWYCH WOJEWÓDZTW 

POŁUDNIOWEJ POLSKĘ - 
11 LISTOPADA 2000 ROKU

Impreza znalazła się wśród Stałych przedsięwzięć arty
stycznych w wojewódzkim kalendarzu imprez kulturalnych. 
Ma już bogatą tradycję i coraz wyższe notowania. Jest ewe
nementem w środowisku wiejskim. Ma na celu promocję 
życia muzycznego nie tylko naszej gminy, ale powiatu i 
województwa.

W spotkaniu biorąudział muzycy indywidualni oraz zespo
ły jazzowe z województw południowej Polski. Czas prezen
tacji jest ograniczony i nie może przekroczyć 20 minut. 
Muzycy przedstawić mają improwizację na dowolny temat 
muzyczny i improwizację popularnego standardu jazzowego.

Tegoroczna IX edycja Spotkania odbędzie się 11 listopada 
(sobota) o godz. 17.00. Jazz charakteryzuje się tym, że 
widownia i muzycy czynnie uczestnicząw koncercie. Te dwa 
podmioty w Rudnikach są na bardzo wysokim poziomie. 
Publiczność znakomicie reaguje, świetnie jest zorientowana 
w jazzowym rytuale, dobrze czuje się w atmosferze muzyki 
jazzowej.

Odpowiedzialna za organizację - Janina Pawlaczyk.
Na zgłoszenia zespołów i solistów jazzowych 

oczekujemy do dnia 05.11.2000 roku.

I MIĘDZYGMINNY 
FESTYN 

INTEGRACYJNY GMIN 
RMDN1K1 - RADŁÓW

Wójt Gminy Rudniki i Wójt Gminv Radłów podjęli inicjatywę 
zorganizowania festynu integracyjnego gmin Rudniki i Radłów.

Festyn odbył się w dniach 19 i 20 sierpnia br. na boisku sportowym 
w Rudnikach. Celem imprezy było.

- integracja społeczeństwa gmin Rudniki i Radłów
- upowszechnianie i rozwój sportu masowego w gminach
- promowanie aktywnego, zdrowego wypoczynku,
- integracja wielopokoleniowa uczestników festynu,
- realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych w gminach, - zagospodarowanie czasu 
wolnego różnym grupom wiekowym społeczeństwa.

Festyn rozpoczął się na sportowo. W sobotę odbyły się mecze piłki 
nożnej, siatkówki. Dla dzieci przygotowano gry, zabawy i konkursy 
zręcznościowe. W niedzielę na wielkiej scenie bawił zebranych 
kabaret „Rżysko”, zespół „Rudniczanki”, zaprezentowały dorobek 
kulturalny dzieci z Lwowa, przebywające gościnnie u rodzin w 
gminie Rudniki.

Nie lada zabawę mieli uczestnicy festynu oglądając konkurencje 
integracyjne drużyn gmin Radłów i Rudniki. W konkursie startowali 
wójtowie i przewodniczący rad ze swoimi drużynami. Musieli
wykazać się dobrą znajomością przeciwnych gmin i ich władz oraz 
umiejętnościami sprawnościowymi /np. przeciąganie liny, rzut piłką 
do kosza itp./. Nagrodę odebrała drużyna z Rudnik. Impreza trwała 
do późnej nocy , do tańca przygrywał zespół „The Boss”. Osoby 
odpowiedzialne za organizację imprezy:

- dyrektor GOKSiR Rudniki- Janina Pawlaczyk
- dyrektor GOK w Radłowie- Renata Gnat

Wydawca: "WIPRESS" Sp. z o.o. 98-300 Wieluń, ul. Palestrancka 5, tel. (0 43) 843 83 48 
na zlecenie Urzędu Gminy w Rudnikach, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 

przy współpracy Gminnej Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Elżbieta Baros, Małgorzata Lukas 
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