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Z okazji nadchodzącego 
Bożego Narodzenia składamy 

Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom 
serdeczne życzenia pogodnych 

i radosnych świąt oraz wspaniałej atmosfeiy 
podczas świątecznych spotkań. 

Życzymy także wielu sukcesów, dobrego 
zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń 
w Nowym 2006 Roku. Niech ten przyszły 

rok przyniesie wszystkim same dobre 
chwile i obdarzy nas wzajemną 

życzliwością. Pogoda ducha niech Wam 
towarzyszy, a wiara dodaje sił 

i energii do realizacji nowych 
pomysłów.

Przewodniczący Pady 
Edward Gładysz

Wójt 
Andrzej Pyziak

KTO KRADNIE WODĘ ?!
- czytaj na stronie 10.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE 
OŚWIETLENIE

- czytaj na stronie 30.

http://www.rudniki.pl


Mister Architektury 
Województwa Opolskiego
W wyniku zorganizowanego przez Marszałka Województwa 

Opolskiego, Wojewodę Opolskiego oraz Stowarzyszenie 
Architektów Polskich SARP Oddział Opole konkursu na 
najlepszą realizację w budownictwie w 2003/2004 roku na 
terenie Województwa Opolskiego sala sportowa przy 
Gimnazjum Publicznym w Rudnikach otrzymała 
WYRÓŻNIENIE od Komisji Kon-kursowej oraz została 
ULUBIEŃCEM PUBLICZNOŚCI.

Budowa sali trwała dwa lata. Zaprojektowana została w 
kształcie owalnym przez firmę Studio 3 z Częstochowy. Pani 
architekt - Urszula Borkowska mówi, że taki kształt bardziej 
pasuje do drobnej zabudowy w miejscowości i doskonale 
komponuje się z resztą budynku gimnazjum.

W konkursie rywalizowało 14 budowli. Nagrody przyznała 
Komisja Konkursowa, ale również mieszkańcy Opolszczyzny 
mogli wybrać swojego ulubieńca. W konkursie, gdzie oceniali 
architekci I nagrodę zdobył Bank Spółdzielczy w Byczynie, 
a sala w Rudnikach otrzymała wyróżnienie. Rudnicka sala 
została jednak „Ulubieńcem publiczności”. Wygrała z 
wynikiem 90 głosów. Za nami uplasował się Zakład 
Produkcyjny „Selt” z Opola z 40 głosami, następnie Bank 
Spółdzielczy w Byczynie z 20 głosami i kolejne ze znacznie 
mniejszą liczbą głosów. J

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w listopadzie br. 
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Na uroczystość został 
zaproszony wójt Andrzej Pyziak, który odebrał wyróżnienia 
dla sali sportowej w Rudnikach.

Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia i dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali swoje głosy na naszą budowlę.

Targi K PERACJA 2005
W dniach 22-23.10.2005 r. w hali „Kotwica” w Praszce RUDNICZANKI.

odbyły się I Międzynarodowe Targi Gospodarcze 
KOOPERACJA 2005, na których zaprezentowało się 50 firm.

Otwarcia targów dokonał Starosta Oleski Jan Kus wspólnie 
z Marszałkiem Województwa Opolskiego Grzegorzem 
Kubatem, wecestarostąniemieckiego powiatu Hochsanerland 
Erhardem Schaferem oraz kierownikiem administracji 
regionu Bogorodczany Tarasem Parkanem (Ukraina).

W czasie dwóch dni targów swoje produkty i usługi 
prezentowały przedsiębiorstwa z różnych stron kraju i z różnych 
branż.

Z naszej gminy udział wzięły trzy firmy: PHU CEGIEŁKA 
Zofia i Stanisław Dygudaj z Faustianki, Firma ECO-BYT 
Jacek Rusek z Rudnik oraz Masarnia WACŁAW Wacław 
Sieja z Żytniowa. Udział w targach wzięła również gmina 
Rudniki prezentując swoje zasoby gospodarcze, turystyczne 
i inwestycyjne.

W pierwszym dniu targów odbyło się „Forum Gospodarcze”, 
podczas którego rozmawiano na takie tematy, jak: Instrumenty 
rozwoju lokalnego u- Polsce — przykłady dobrych praktyk 
krajowych i zagranicznych, Prawne aspekty współpracy 
pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi, Wspieranie MSP 
-fundusze strukturalne UE.

Targom przez całą sobotę towarzyszył zorganizowany w 
namiocie obok hali festyn z udziałem różnych zespołów 
artystycznych. Swój krótki koncert dały tu m.in.

W czasie targów ogłoszono również konkurs na najlepszy 
prezentowany produkt lub usługę. Pierwszą nagrodę „Złotego 
gwoździa” otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z 
Olesna za produkt „śmietanówka”, drugą „Srebrnego 
gwoździa” otrzymała firma POLAN z Praszki i trzecią 
„Brązowego gwoździa” Firma Rzemiosła Artystyczneg' 
KOLOREK z Wilkowa.

Targi były bardzo ciekawym przedsięwzięciem.



Rudniki - Gmina Fair Play 2005
W roku 2005 odbyła się kolejna, czwarta już edycja konkursu 

- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, w której wzięło udział 
139 gmin z 16 województw, Przez dwuetapowy proces 
weryfikacji pomyślnie przeszły 123 gminy, które otrzymały tytuł 
i certyfikat „Gmina Fair Play” 2005. Jednym z elementów 
weryfikacji gmin jest badanie losowo wybranych inwestorów, 
przeprowadzane zgodnie z regulaminem w trakcie II etapu 
konkursu. Badaniu podlegają inwestorzy, którzy rozpoczęli lub 
zakończyli proces inwestycyjny na terenie gmin biorących udział 
w konkursie.

Jednym z aspektów 
ocenianych przez in
westorów w ramach badania 
była jakość obsługi 
inwestycji przez gminy. W 
zakres oceny wchodziły, 
prawidłowość 
podejmowanych decyzji 
administracyjnych, 
terminowość decyzji, 
szybkość oraz środowisko 
obsługi inwestorów.
Wyraźnie uległy poprawie 
oceny kwalifikacji
pracowników urzędów 
gmin. Również ocena 
zakresu pomocy, elas
tyczności i doradztwa dla 

inwestorów, kompleksowości obsługi oraz skuteczności w 
rozwiązywaniu problemów w porównaniu z wcześniejszymi 
edycjami konkursu znacznie się poprawiła.

Gminy mogły startować w czterech kategoriach 
konkursowych: gmin miejskich, miasteczek i małych miast, gmin 
wiejskich oraz gmin turystycznych. Najlepsze oceny w 
tegorocznej edycji uzyskały gminy wiejskie. Z badań wynika,
że im mniejsza gmina, tym inwestorzy traktowani są bardziej 
indywidualnie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Kultury w 
Warszawie, w Sali Konferencyjnej 12 października 2005 roku. 
Gminy mogły otrzymać: statuetkę, wyróżnienie lub certyfikat.

Gmina Rudniki otrzymała 
CERTYFIKAT- GMINA FAIR PLAY.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w Programie:
• uzyskanie środków z Funduszu Pracy,
• obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez 
nie wymagań certyfikacyjnych,
• uzyskanie niezależnej oceny inwestorów,
• poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin 
uczestniczących w konkursie,

• uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki 
usprawnień wewnętrznych w gminie,
• uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z 
inwestorami,
• budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów,
• rekomendacja od biznesu,
• poznanie niezależnej oceny zewnętrznej innej inż. ocena 
lokalna,
• deklaracja stosowania standardów etycznych,
• promocja gmin przez organizatorów konkursu.

Z OSTATNIEJ CHWILI
W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy, prosi się 

mieszkańców o współpracę mającą na celu informowanie o osobach 
bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy, a także o 
bardzo trudnej sytuacji innych grup wymagających szczególnego 
wsparcia.

Informacje należy zgłaszać do:
1) Centrum Reagowania Kryzysowego (0-34) 350 51 11 - całodobowo
2) Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydz. Spraw Obyw.
i Zarządz. Kryzysowego (0-34) 359 78 96
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach
(0-34) 359 50 93 w. 113
4) Urząd Gminy w Rudnikach (0-34) 359 50 93
Osoby bezdomne przyjmują całodobowo:
1) DPS w Radawiu - mężczyźni (0-77) 421 60 282)
2) DPS w Borkach Wielkich - kobiety (0-34) 359 60 12
Dzieci będące w sytuacji kryzysowej przyjmuje całodobowo:
1) Dom Dziecka w Sowczycach (0-34) 359 63 30

Po interwencji wójta Andrzeja Pyziaka 
w Zarządzie Województwa Opolskiego oraz 
w Biurze Poselskim pani Danuty Jałowieckiej 
mamy dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców. 

Wszystkie pociągi kursujące 
przez gminę Rudniki będą 

w dalszym ciągu 
zatrzymywać się na stacjach 

w Jaworznie i Janinowie.
Na dzień oddania do druku naszego Biuletynu 

Informacyjnego nie mamy jeszcze potwierdzenia 
na piśmie a tylko informację ustną od pana 
Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruk
tury Kolejowej w Warszawie Stanisława Kokota.



Sukces Grzegorza
Na łamach naszej lokalnej 

gazety niejednokrotnie poda
waliśmy nazwiska szkolnych 
prymusów, pisaliśmy o 
osiągnięciach młodzieży 
w różnego rodzaju olimpiadach, 
konkursach, wystawach.

Tym razem chcemy podzielić 
się radością z wyróżnienia 
GRZEGORZA TOBISA 
z Rudnik i zakwalifikowania go 
do grona stypendystów 
Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci w roku 2005/2006.

Fundusz pomaga w rozwijaniu specjalnych uzdolnień i 
zainteresowań poszerzając możliwości aktywności młodzieży 
szczególnie uzdolnionej muzycznie i mającej znaczne 
osiągnięcia.

Procedurę kwalifikacyjną prowadzą wybitni pedagodzy, 
profesorowie akademii muzycznych i artyści.

Grzegorz, urodzony w muzykującej rodzinie Tobisów (tato 
Zbigniew- obecnie kierownik muzyczny zespołu 
folklorystycznego Rudniczanki; siostra Zuzanna - obecnie 
studentka Akademii Muzycznej w Warszawie; babcia Irena - 
twórczyni ludowa i członkini Zespołu Folklorystycznego 
Rudniczanki) kontynuuje tradycje rodzinne. W wieku ośmiu 

lat rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. 
w Wieluniu, początkowo w klasie fortepianu, dwa lata później 
w klasie klarnetu. Po jej ukończeniu w roku 2000 podjął naukę 
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Obecnie jest uczniem 
w klasie klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego.

Jego dotychczasowe osiągnięcia to:
w 2004 roku:
• III miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach Dętych 
Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II st.
w Bytomiu.
w 2005 roku:
• wyróżnienie podczas XXX Ogólnopolskiego 
Konkursu Zespołów Kameralnych Szkół 
Muzycznych II st. we Wrocławiu
• tytuł finalisty w II Ogólnopolskim Konkursie 
Solfeżowym w Bielsku- Białej.
• I nagroda na VI festiwalu Klarnetowym
w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczestniczył również w Wakacyjnych Kursach Interpretacji 

Muzycznej w Dusznikach Zdroju w klasie prof. Mieczysława1 2 3 4 5 6 
Stachury. Pragnie kontynuować naukę gry na instrumencie i 
za rok zdawać na muzyczną uczelnię wyższą.

Grzegorz będzie niedługo obchodził osiemnaste urodziny 
więc z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia; realizacji 
ambitnych planów, wytrwałości w pracy, wielu sukcesów 
i radości w dorosłym życiu.

Gratulujemy Grzegorzowi, 
Jego Rodzicom i Nauczycielom.

AKTUALNOŚCI

Miejscowości w gminie Rudniki
W Polsce od 1934r. obowiązuje zasada, iż w stosunkach publicznych wolno używać 

nazw miejscowości jedynie w brzmieniu urzędowym, ustalonym w oparciu o przepisy 
dawniej rozporządzenia (z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
października 1934r. a obecnie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 2003r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nrl66, 
poz.1612).

Obowiązujące nazwy urzędowe zostały ujęte w „Wykazie urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”, wprowadzonym w życie zarządzeniem Nrl5 Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. 
(Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr4, poz.9) oraz w zmianach dokonanych po 1980r. zawartych 
w rozporządzeniach (zarządzeniach) ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej.

Aktualizację nazw miejscowości prowadzi Główny Urząd Statystyczny w ramach 
rejestru TERYT.

Na terenie gminy Rudniki obowiązują następujące nazwy miejscowości:

1. Banasiówka - przysiółek
wsi Jelonki

2. Bliźniaki - kolonia
3. Bobrowa - wieś
4. Borek - kolonia
5. Brzeziny (Brzeziny Cieciułowskie)

- kolonia
6. Chwiły - kolonia

7. Cieciułów - wieś
8. Dalachów - wieś
9. Faustianka - kolonia
10. Hajdamaki - kolonia
11. Ignachy - kolonia
12. Janinów - kolonia
13. Jaworek - kolonia
14. Jaworzno - wieś

15. Jaworzno Bankowe - wieś
16. Jelonki - wieś
17. Julianpol - wieś
18. Kuźnica - kolonia
19. Kuźnica Żytniowska - osada
20. Łazy - kolonia
21. Mirowszczyzna - kolonia
22. Młyny - wieś
23. Mostki - kolonia
24. Nowy Bugaj - kolonia
25. Odcinek - kolonia
26. Pieńki - kolonia
27. Polesie - wieś
28. Porąbki - wieś
29. Rudniki - wieś
30. Słowików - wieś
31. Stańki - kolonia
32. Stary Bugaj - kolonia
33. Stawki Cieciułowskie - kolonia
34. Stawki Żytniowskie - kolonia
35. Teodorówka - kolonia
36. Wytoka - kolonia
37. Żurawie -- kolonia
38. Żytniów - wieś



Wizyta na Słowacji
Od 9 do 11 września br. delegacja radnych i przedsiębiorców 

z Gminy Rudniki przebywała na Słowacji w partnerskiej gminie 
Soblahov.

Podczas wizyty był czas na zwiedzanie ciekawych miejsc, 
oficjalną wizytę w urzędzie, w miejscowej strażnicy, spotkanie 
z radnymi gminy Soblahov oraz integrację przy ognisku.

W ciągu tych trzech dni uczestnicy zwiedzali najciekawsze 
miejsca w Soblahov oraz sąsiednim Trencinie.

Delegacja z Rudnik została powitana w Urzędzie Gminy 
w Soblahov przez Starostę Miroslav Duraci, przedstawicieli 
urzędu oraz reprezentantki zespołu ludowego „Dolineczka”, 
które w strojach ludowych powitały nas chlebem i solą. Słowa 
powitania wygłosił starosta, który przedstawił swoją gminę oraz 
serdecznie powitał delegację z Rudnik. Po krótkim przywitaniu 
wszyscy udali się do pobliskiej strażnicy. Tam przywitał nas 
prezes straży Jan Sivak, który przedstawił historię jednostki 
w Soblahov oraz zaprezentował zbiory akcesoriów strażackich, 
jakie udało im się zgromadzić. Pokazał nam również sprzęt i 
samochód strażacki. Tego samego dnia zwiedziliśmy 
miejscowość oraz złożyliśmy wizytę proboszczowi. Ten 
zaprosił delegację do swojego zabytkowego, maleńkiego 
kościółka, by opowiedzieć jego historię. Dzień zakończył się 

uroczystą kolacją z udziałem radnych z gminy Soblahov, 
na której to kolacji dały swój koncert „Dolineczki”- 
miejscowy zespół ludowy. Panie tak pięknie śpiewały, 

że zostały zaproszone na Dożynki Gminne 2005 do Bobrowej, 
gdzie swoim występem uświetniły nasze uroczystości.

Następnego dnia zwiedzaliśmy miasto Trencin. Jest to 
pobliskie miast wojewódzkie. W Trencinie uczestniczyliśmy 
w odbywających się w tym czasie „Targach sztuki ludowej”. 
Mieliśmy okazję zapoznać się ze słowacką sztuką oraz 
zobaczyć dorobek twórców ludowych z okolicy. Zwiedziliśmy 
również gospodarstwo leśne, w którym hodują konie do pracy 
w lesie. Byliśmy również w punkcie widokowym skąd widać 
przepiękny krajobraz Soblahov i Trencina.

W ostatnim dniu zwiedziliśmy gospodarstwo rolne, które 
otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jest 
to ogromne gospodarstwo położone w kilku miejscowościach, 
zajmujące się hodowlą i uprawami. W gospodarstwie, które 

my zwiedzaliśmy oglądaliśmy nowoczesną halę udojową.
Nasz pobyt w Soblahov wspominamy do dziś bardzo 

serdecznie. Wspaniała atmosfera, niezwykłe przyjaźnie jakie 
w czasie takich pobytów się zawiązują sprawiają, że współpraca 
z Gminą Soblahov jest bardzo żywa.

Dziękujemy za tak miłe i serdeczne przyjęcie nas na Słowacji.

PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +
Gmina Rudniki wspólnie z gminami: Radłów, 

Praszka, Gorzów Śląski i Byczyna w ramach Związku 
Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny realizuje projekt 
pt. „Odnowa terenów wiejskich Gmin Źródła Rzeki 
Prosny” w ramach działania Pilotażowy Program 
Leader+. Projekt jest realizowany z pieniędzy Unii 
Europejskiej w 100%.

Zasady programu wymagają zaangażowania lokalnej 
społeczności, uaktywnienia jej oraz zachęcenia do współpracy. 
Będziemy wspólnie pracować nad strategią rozwoju obszarów 
wiejskich oraz utworzeniem Lokalnej Grupy Działania. Bardzo 
ważny jest Wasz udział w opracowaniu strategii, ponieważ to 
Wy macie pokazać kierunki rozwoju wsi oraz zapisać w tym 
dokumencie swoje propozycje projektów, które będzie można 

realizować w przyszłości za pieniądze z Unii Europejskiej. 
ZAPRASZAM wszystkich MIESZKAŃCÓW, a przede 
wszystkim MŁODYCH AMBITNYCH LUDZI, którzy 
mają pomysły na rozwiązanie problemów swojej 
miejscowości oraz gminy do udziału w spotkaniach. 
Wprawdzie pierwsze spotkania odbyły się już we wszystkich 
gminach, ale jest jeszcze wiele warsztatów przed nami. 
Zachęcam do udziału w spotkaniach: sołtysów, radnych, grupy 
odnowy wsi, lokalny biznes, stowarzyszenia, twórców 
ludowych, ludzi interesujących się historią naszego terenu, 
gospodarstwa agroturystyczne itd.

Bardzo proszę o kontakt telefoniczny:
Iwona Napieraj - Urząd Gminy w Rudnikach 
teł. 35-95-072.
Harmonogram spotkań na stronie następnej.



L.p.
Miejsce spotkania - dokładny adres 

(województwo, powiat, miejscowość, 
miejsce, ulica, nr domu, nr lokalu)

Data Godz. Temat Imię i nazwisko 
prowadzącego

1
woj. opolskie, pow. oleski, Gorzów 
Śląski, sala przy OSP, Chopina 6, 

46-310 Gorzów Śl.
19.11.
2005r. 16.00

Wpływ programu
Leader+ na rozwój 

obszarów wiejskich - 
przykłady

Agnieszka Trela

2
woj. opolskie, pow. oleski, Stemalice 69, 

46-331 Radłów,
Gościniec Stemalice

25.11.
2005r. 16.00

Wpływ programu
Leader+ na rozwój 

obszarów wiejskich - 
przykłady

Maria Urbowicz

3
woj. opolskie, pow. oleski, Rudniki, Dom 

Kultury ul. Okólna 2, 
46-325 Rudniki

26.11.
2005r. 16.00

Wpływ programu
Leader+ na rozwój 

obszarów wiejskich - 
przykłady

Maria Urbowicz

4

woj. opolskie, pow. oleski, Praszka, 
Muzeum, Plac Grunwaldzki 15, 

46-320 Praszka
27.11.
2005r.

16.00
Wpływ programu

Leader+ na rozwój 
obszarów wiejskich - 

przykłady

Maria Urbowicz

5
woj. opolskie, pow. kluczborski, Hotel-
Restauracja Grodzka, ul. Poznańska 2 

46-220 Byczyna
29.11.
2005r.

17.00
Wpływ programu

Leader+ na rozwój 
obszarów wiejskich - 

przykłady

Agnieszka Trela

6

woj. opolskie, pow. kluczborski, Hotel-
Restauracja Grodzka, ul. Poznańska 2 

46-220 Byczyna
12.12. 
2005r.

16.00
Diagnoza i analiza 

uwarunkowań rozwoju 
obszaru źródła rzeki 

Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

7
woj. opolskie, pow. oleski, Gorzów Śląski, 
Dom Kultury, Rynek 4, 46-310 Gorzów Śl. 03.12.

2005r. 16.00
Diagnoza i analiza 

uwarunkowań rozwoju 
obszaru źródła rzeki 

Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

8

woj. opolskie, pow. oleski, Stemalice 69, 
46-331 Radłów, Gościniec Stemalice 04.12.

2005r. 16.00
Diagnoza i analiza 

uwarunkowań rozwoju 
obszaru źródła rzeki 

Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

9

woj. opolskie, pow. oleski, Rudniki, Dom 
Kultury ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki 09.12.

2005r. 16.00
Diagnoza i analiza 

uwarunkowań rozwoju 
obszaru źródła rzeki 

Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

10
woj. opolskie, pow. oleski, Praszka, 

Muzeum, Plac Grunwaldzki 15, 
46-320 Praszka

10.12.
2005r. 16.00

Diagnoza i analiza 
uwarunkowań rozwoju 

obszaru źródła rzeki 
Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

11

Rudniki - adres j.w.
Radłów - adres j.w.
Praszka - adres j.w.
Byczyna - adres j.w.

Gorzów Śl. - adres j.w. Dom Kultury

14.01.2006
15.01.2006
17.01.2006
19.01.2006
21.01.2006

16.00
16.00
17.00
17.00
16.00

Temat wiodący oraz 
kierunki rozwoju 

obszaru źródła rzeki 
Prosny

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz

12
Rudniki - adres j.w.
Praszka - adres j .w.

Gorzów Śl. - adres j.w. Dom Kultury

5.01.2006
7.01.2006
8.01.2006

17.00
16.00
16.00

Schemat 
organizacyjny i zasady 
funkcjonowania LGD

Agnieszka Trela, 
Maria Urbowicz



AKTUALNOŚCI

15-lecie samorządu
W bieżącym roku obchodzimy 15-lecie samorządu te

rytorialnego. W poprzednim biuletynie ukazał się specjalny 
dodatek podsumowujący działania w Gminie Rudniki w cią
gu ostatnich 15 lat. Taki jubileusz to czas do podsumowań, do 
refleksji nad tym, co udało się nam zrobić, a co jeszcze pozo- 
staje do zrobienia.

IV tym biuletynie cytujemy kilka ciekawych wypowie
dzi twórców polskiej demokracji lokalnej nt. 15-lecia działa
nia samorządu.

prof. Michał Klesza: - Rozmawiamy z okazji 15-lecia polskiej 
demokracji lokalnej i nie można nie zapomnieć historycznego 
faktu, że 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce demokratycz
ne wybory do rad gmin, że były to pierwsze, wolne wybory, 
jakie przeprowadzono w Europie Środkowej i Wschodniej. I 
dziś po 15 latach, kiedy widzimy, jak dużyjest sukces tej refor
my, równie mocno, a jednocześnie na zimno umiemy powie
dzieć, gdzie są rzeczy do zrobienia i umiemy wskazać palcem 
przez kogo i z czyjej winy, te rzeczy nie są zrobione. Kto odpo
wiada za to, że tkwimy w gorszącej sytuacji kłótni, w bałaga
nie, na co polski samorząd i Polska nie zasłużyła.To może mieć 
negatywne skutki, jeśli chodzi o nasze uczestnictwo w Unii 
Europejskiej. Dobra organizacja państwa, to jest taki mecha
nizm, który zawsze przynosi wartość dodaną.

prof. Jerzy Regulski: - Polacy wciąż jeszcze nie wychwytują 
skali dokonanych zmian. W 1990 roku, jednego dnia 100 tys. 
ludzi przestało być urzędnikami państwowymi po to, żeby stać 
się urzędnikami komunalnymi, przekazaliśmy tez kilka milio
nów nieruchomości. To była pierwsza prywatyzacyjna opera
cja. W 1998 roku w czasie reformy powiatowej znowu kilka
naście tysięcy instytucji zmieniło swoje podporządkowanie. To 
są ogromne przemiany nie zawsze postrzegane i nie przez 
wszystkich rozumiane. A to wszystko było zrobione po to, żeby 
państwo stało się lepsze, efektywniejsze, normalne i przyjazne 
obywatelom.

dr Jerzy Stępień: - Tej reformy nie mogło nie być. System 
oparty na samorządzie terytorialnym jest tak głęboko wpisany 
w tradycje cywilizacji europejskiej, że w sytuacji kiedy naród 
odzyskał możliwość samostanowienia, samodzielnego, suwe
rennego decydowania o swoim losie, musiał po prostu przebu
dować państwo z myślą o wkomponowaniu w jego struktury 
samorządu terytorialnego.

Michał Kulesza: - Mamy już właściwie ukształtowany ustrój 
terytorialny państwa. Mamy trzy, można rzec, piętra samorządu. 
Gminę, powiat, duże miasto oraz region, czyli województwo. 
Ale, co głośno trzeba podkreślić, to są dwa segmenty oparte 
na konstytucji. Mamy samorząd lokalny i samorząd regionalny, 
I to jest bardzo ważne zróżnicowanie dlatego, że samorząd 
lokalny to ten, którego praca jest związana bezpośrednio z 
życiem mieszkańców, zaspokajaniem potrzeb zbiorowych 
wspólnoty. Natomiast samorząd regionalny też, oczywiście, 
prowadzi pewne instytucje, ale tak naprawdę jego funkcja jest 
zupełnie inna. On ma stwarzać podstawę do konkurencyjności

regionów w systemie 
gospodarczym, w rozwoju 
cywilizacyjnym.

Więc tak naprawdę to właśnie 
samorząd regionalny powinien przejąć 
od rządu znaczną część funkcji 
strategicznych, jeżeli chodzi o rozwój 
gospodarczy, cywilizacyjny i o 
konkurencję w skali międzynarodowej.

Jerzy Regulski: - Istotne jest również i to, żeby mając 
ustabilizowany system władz lokalnych i regionalnych, 
nawiązywać partnerskie kontakty z innymi. Gdyby 
samorządowej gminy w Polsce nie było, to nie istniałaby współ
praca z gminami innych państw. To jest szczególnie ważne w 
obszarach przygranicznych, w układach euroregionów. I 
właśnie trójszczeblowy system daje możliwości kontaktów i 
współdziałania zarówno społeczności lokalnej, jak i 
przedsiębiorstw, rozwoju różnego rodzaju instytucji 
publicznych.

Natomiast istnieje dziś w Polsce problem wykorzystania 
funduszy strukturalnych. Bo chociaż gminy wykazały swą 
ogromną zdolność do absorpcji, składając więcej projektów 
niż przeznaczonych jest na nie unijnych pieniędzy, to 
administracja centralna, która ciągle ma kłopoty ze 
sformułowaniem projektów i czyni to w niewystarczającym 
stopniu, przypisuje sobie znacznie więcej tych pieniędzy. Rząd 
po prostu zabiera je do centrum, zamiast przekazać regionom. 
Obserwuję tu kolejny problem, który trzeba rozwiązać poprzez 
weryfikację i naprawę systemu rozdziału funduszy 
strukturalnych. Obecny system jest zbyt biurokratyczny, ograni
czający potencjał i możliwości lokalne i niewpasowujący się 
w strategię rozwoju regionalnego. My ciągle i wszędzie mamy 
nadmiar decyzji partyjnych w wstosunku do potrzeb lokalnych.

Michał Kulesza: - Mam parę życzeń. Chciałbym, żeby 
państwo było lepsze, co oznacza, żeby prawo państwowe nie 
było przyczyną istotnych konfliktów wewnątrz systemu władzy, 
tak jak to jest obecnie. Chciałbym, żeby powiaty były w 
większym stopniu własnością gmin, czyli żeby samorząd 
lokalny nie był rozdarty między gminy a powiaty. Chciałbym, 
żeby prawo nie dopuszczało do konfliktu między wójtem czy 
burmistrzem a radą gminy.

Chciałbym także, żeby nie było konfliktu, który jest 
wytworzony przez ustawę między marszałkiem a wojewodą. 
To są bardzo proste życzenia, tak naprawdę do zmienienia przez 
ustawodawcę niewielką korektą. Życzę sobie i innym, aby 
Polska miała doktrynę, żeby zaistniał azymut umożliwiający 
przekształcanie państwa dla dobra obywateli.

Do tych naszych życzeń powinniśmy dodać jeszcze 
chociażby jedno, ale jakże ważne. Należy uznać wagę 
stabilności podziału administracyjnego państwa. Nie jest 
możliwe uzyskanie państwa obywatelskiego, jeżeli teren, na 
którym działa gmina, powiat, województwo ciągle podaje się 
w wątpliwość. Jeśli będziemy to robić, to mieszkańcy nie będą 
aktywni, będą nieufni i zniechęceni. To jest komunistyczne 
podejście, rządzenie władzy centralnej, rządzenie ludźmi i 
traktowanie terytorialnej podstawy samorządu jako narzędzia.



Dożynki Gminne — Bobrowa 2005
W niedzielę 28 sierpnia br. w Bobrowie odbyły się Dożynki 

Gminne. W tym roku w dożynkach uczestniczyli także goście 
z zaprzyjaźnionej gminy Soblahov ze Słowcji.

Uroczystości rozpoczęto korowodem, w którym znalazły się 
delegacje z poszczególnych wiosek, niosąc korony żniwne, 
starostowie dożynek: Alicja Hyra i Zbigniew Surowy, 
strażacy, orkiestra dęta oraz specjalnie przystrojone pojazdy i

maszyny rolnicze. W korowodzie znalazły się też władze gminy 
z wójtem Andrzejem Pyziakiem na czele oraz zaproszeni 
przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich. 
Wyróżniała się również grupa ze Słowacji z wieńcami oraz 
zespołem folklorystycznym „DOLINECZKA”.

Na placu przed strażnicą została odprawiona dziękczynna 
dożynkowa msza święta. Muzyczną oprawę w czasie mszy i 
bezpośrednio po jej zakończeniu zapewniła Orkiestra Dęta ze 
Starokrzepic, dając koncert. Swoje programy artystyczne 
przedstawiły również Koła Gospodyń Wiejskich z Odcinka i 
Zytniowa oraz wystąpił zespół folklorystyczny

„RUDNICZANKI”. Ze specjalnym programem dożynkowym 
wystąpiła grupa ze Słowacji, składając dary gospodarzowi 
gminy tj. wójtowi a także częstując wszystkich uczestników 
kołaczem.

Wspaniale przygotowali się również sami mieszkańcy 
Bobrowej, którzy udekorowali swoje domy scenkami 
dotyczącymi problemów z jakimi borykamy się w rolnictwie. 
W konkursie na najlepszą inscenizację-uhonorowano 8 
gospodarstw, natomiast w konkursie na najpiękniejszą koronę 
dożynkową nagrodę otrzymało sołectwo Jelonki. Korona ta 
reprezentowała naszą gminę w dożynkach wojewódzkich.

Wieczorem uczestnicy dożynek bawili się na zabawie 
tanecznej.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA 
-1 TURA

Frekwencja - 42,09 %

1) Obwód Nr 1 Cieciułów 2) Obwód Nr 2 Żytniów 3) Obwód Nr 3 Rudniki 4) Obwód Nr 4 Dalachów
5) Obwód Nr 5 Jaworzno 6) %

1) 2) 3) 4) 5) 6)
1. BOCHNIARZ Henryka Teodora 6 7 6 6 4 1,34
2. BOROWSKI Marek Stefan 45 41 48 49 49 9,62
3. BUBEL Leszek Henryk 2 0 1 1 0 0,18
4. ILIASZ Liwiusz Marian 2 3 1 1 1 0,32
5. KACZYŃSKI Lech Aleksander 93 65 155 155 129 21,75
6. KALINOWSKI Jarosław 23 10 10 10 48 5,27
7. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 2 3 9 3 4 0,74
8. LEPPER Andrzej 195 178 185 238 228 36,21
9. PYSZKO Jan 0 1 0 1 0 0,07
10 SŁOMKA Adam Andrzej 0 0 0 0 0 0,00
11 TUSK Donald Franciszek 97 109 217 144 123 24,40
12 TYMIŃSKI Stanisław 0 9 1 1 1 0,11



Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1. Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 27 1.32
2. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 0.58
3. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 149 7.26
4. Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 47 2.29
5. Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 62 3.02
6. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 311 15.16
7. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 162 7.89 SEJM
8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 349 17.01
9. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 6 0.29
10. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 248 12.09
12. Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 26 1.27
15. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 644 31.38
18. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 9 0.44
19. Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka” 0 0.00

2052 100

1) Nr i Nazwa jednostki 2) Liczba uprawnionych do glosowania 3) Liczba kart wydanych
4) Liczba głosów: oddanych / ważnych 5) Liczba: kart wydanych /' uprawnionych [%]

1) 2) 3) 4) 5)
1. Cieciułów, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 1178 330 329 306 28.01
2. Żytniów, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego 1116 331 331 311 29.66
3. Rudniki, Gimnazjum Publiczne 1722 635 634 604 36.88
4. Dalachów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 1326 443 443 425 33.41
5. Jaworzno, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 1481 446 446 406 30.11

Rudniki, gm. 6823 2185 2183 2052 32.02

Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata /ważnych [%]
1. CHMIELEWSKI Jarosław Marian 659 32.30
2. CIECIERSKI Ryszard 375 18.38
3. CZERWIŃSKI Jerzy 81 3.97
4. FIGAS Zbigniew 480 23.53
5. GRABOWSKI Bolesław 428 20.98
6. GRODECKA-KLUSIK Barbara Ewa 55 2.70
7. KAROL Teresa 390 19.12
8. KLEPACZ Apolonia Weronika 227 11.13
9. KOSAK Bruno 35 1.72
10. PIERZYŃSKI Jacek 449 22.01
11. PIROG Maciej
12. RUDA Marek Janusz

69
28

3.38
1.37 SENAT

13. RUTKOWSKA Elżbieta Jadwiga 219 10.74
14. SANOCKI Janusz Antoni 29 1.42
15. SCHWEDA Rudolf 40 1.96
16. STANKALA Franciszek 19 0.93
17. SZTELIGA Jerzy 42 2.06
18. ŚLIWA Józef Andrzej 165 8.09
19. WACH Piotr 244 11.96

1) Opis 2) Liczba uprawnionych do głosowania 3) Liczba kart wydanych
4) Liczba głosów: oddanych / ważnych 5) Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych[%]

i) 2) 3) 4) 5)
1. Cieciułów, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 1178 330 330 303 28.01
2. Żytniów, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego 1116 331 331 303 29.66
3. Rudniki, Gimnazjum Publiczne 1722 635 635 595 36.88
4. Dalachów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 1326 443 443 418 33.41
5. Jaworzno, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 1481 446 446 421 30.11

Rudniki, gm. 6823 2185 2185 2040 32.02
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WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA 
- II TURA

Frekwencja 40,78%

1) Obwód Nr 1 Cieciułów
5) Obwód Nr 5 Jaworzno

2) Obwód Nr 2 Żytniów
6)%

3) Obwód Nr 3 Rudniki 4) Obwód Nr 4 Dalachów

3) 4) 5) 6)1) 2)

Kaczyński Lech Aleksander 264 186 472 412 379 62,56

Tusk Donald Franciszek 162 188 285 201 189 37,44

Z OSTATNIEJ CHWILI

KTO KRADF II WODĘ ?!
Z piątku na sobotę. (2-3 grudnia) doszło do 

zuchwałej kradzieży wody z wodociągu gminnego. 
Prawdopodobnie sytuacje takie miały miejsce też 
wcześniej i być może były przyczyną kłopotów 
z dostarczaniem mieszkańcom gminy wody 
o odpowiednim ciśnieniu. Niskie ciśnienie wody było 
szczególnie dotkliwe w okresie letnich upałów kiedy 
to zmuszeni byliśmy do wprowadzenia zakazu 
podlewania ogródków i wyjątkowej oszczędności. 
Już wtedy zastanawialiśmy się dlaczego tak się dzieje 
w sytuacji kiedy ilość wody za którą pobieramy opłaty 
jest znacząco mniejsza od ilości na wodomierzu na 
ujęciu.

Otóż 2 grudnia bieżącego roku (w piątek) 
w godzinach wieczornych ciśnienie wody 
w miejscowościach Rudniki, Faustianka, Chwiły, 
Młyny znów drastycznie spadło. Stan taki utrzymał 
się także w sobotę rano choć pracownicy sekcji 

komunalnej stwierdzili, że wszystkie urządzenia 
pracują prawidłowo i nie wystąpiła żadna awaria.

Ponieważ rozbiór wody o tej porze roku nigdy nie 
był tak duży, rozpoczęliśmy sprawdzanie wszystkich 
hydrantów przeciwpożarowych i kolejno całej sieci 
w tej części gminy gdzie zabrakło wody.

Po wielu godzinach mozolnej pracy okazało się, że 
jeden z mieszkańców Faustianki nielegalnie korzysta 
z hydrantu przeciwpożarowego i wodą z wodociągu 
napełniał staw gliniankę do której wcześniej wpuścił 
ryby.

Zdarzenie to pracownicy zgłosili do Komisariatu 
Policji w Praszce, który mamy nadzieją, w niedługim 
czasie wyjaśni sprawę i skieruje na właściwą drogę.

Apelujemy jednak do mieszkańców, 
aby nie pozostali obojętni na takie fakty 

gdyż koszty ewidentnych kradzieży ponosimy 
WSZYSCY.



• • • • • •
Przypominamy, iż od stycznia 2006 roku zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z póź. 
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach ( Dz. U. 
Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) i postanowieniami zawartymi 
w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Rudniki

wywóz i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych dokonywane 

jest przez firmę wywozowa posiadającą 
stosowane zezwolenia.

W związku z tym każda nieruchomość 
powinna być wyposażona w kosz do składowania 
odpadów a właściciel nieruchomości powinien 

okazać się umową na wywóz odpadów.

Poniżej podajemy wykaz firm posiadających zezwolenia na 
wykonywanie usług polegających na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Rudniki:

1. Zakład Techniczny U.P.H. „MECH-KOM” 

mgr inż. Jan Kluska

tel./fax 034/ 359-54-14

Mostki 28A, 46-325 Rudniki

2. REMONDIS Sp. z o.o.

Oddział w Częstochowie

ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa 

tel.034/ 372-05-42

3. ECO-RECYCLING Sp. z o.o.

ul. Opolska 20 A, 46-047 Radawie

tel. 077/ 421-86-42

Od przyszłego roku można będzie ubiegać się o 
dotację ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do budowy 
przyzagrodowej oczyszczalni ścieków. Gmina 
przeznaczy na ten cel w budżecie na przyszły rok kwotę 
ok. 25.000 zł.

Poniżej przekazujemy informację o zasadach udzielania 
dotacji. Więcej informacji i wniosek o dotację można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6 lub telefonicznie 
pod nr tel. 3595 072 wew. 125,126.

Osoby posiadające gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o 
dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na realizację projektu w zakresie „Rozwój i 
ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”.

Więcej informacji można uzyskać :
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w Opolu 
ul. Wrocławska 170g, Opole
Tel. (77) 401-84-00
Fax. (77) 457-45-23
http:// arimr. gov.pl

I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację:
1. Osoby fizyczne, nieposiadajace gospodarstwa rolnego, 

zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Rudniki.
2. Lokalizacja przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w 

miejscowościach, w których nie przewiduje się budowy sieci 
kanalizacyjnej wymienionych w załączniku Nr 1. Dopuszcza 
się przyznanie dotacji do budowy oczyszczalni w 
miejscowościach skanalizowanych w przypadku braku 
technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej (posesja znacznie oddalona od kolektora, 
niekorzystne ukształtowanie terenu itp.).

3. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zakończyły 
budowę oczyszczalni po wejściu w życie uchwały Rady Gminy 
Rudniki o przyjęciu budżetu na 2006 rok.

II. Procedura przyznawania dotacji
1. Złożenie wniosku o dotację wraz z załącznikami. Wniosek 

składa się po zakończeniu budowy oczyszczalni. Wzór wniosku 
określa załącznik Nr 2.

2. Sprawdzenie wniosku przez pracowników UG.
3. Zaopiniowanie wniosku przez Komisję ds. Budżetu, 

Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Rudniki.
4. Podpisanie umowy dotacji.
5. Przekazanie dotacji w formie przelewu na wskazany 

rachunek bankowy.

III. Wysokość dotacji.
1. Kwota dotacji wynosi 1.500 zł.
2. Dotacja przekazana będzie po wybudowaniu oczyszczalni 

przyzagrodowej, na zasadzie refundacji poniesionych 
wydatków.

3. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania 
przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

4. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania 
wniosków.



• • •
W związku z popularnością, jaką w ostatnim czasie zyskują 

przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, jak również z 
narastaniem problemów związanych z właściwą eksploatacją 
tych urządzeń, zwracamy się z prośba do wszystkich 
użytkowników i przyszłych eksploatatorów, o zapoznanie 
się z treścią niniejszego artykułu.

Przydomowe oczyszczalnie 
są tak skonstruowane, aby 
naturalne procesy biologiczne, 
powodujące biodegradację 
zanieczyszczeń, zachodziły w 
nich możliwie najintensywniej. 
Proces oczyszczania ścieków 
przebiega w nich w dwóch 
etapach: wstępnego
podczyszczania ścieków w 
zamkniętych i szczelnych 
zbiornikach - osadnikach 
gnilnych, oraz doczyszczania 
wstępnie podczyszczonych 
ścieków za pomocą drenażu
rozsączającego.

Urządzenie to spełnia swoją rolę, czyli oczyszcza ścieki, jeżeli 
użytkownicy są świadomi zasad funkcjonowania, oraz 
postępują zgodnie z zaleceniami producentów tych instalacji.

A wykonywanie takowych zaleceń jest warunkiem 
prawidłowej eksploatacji oraz obowiązkiem każdego 
użytkownika!!

Rozpropagowane, zresztą przez samych 
producentów hasło, iż korzystanie z przydomowej 
oczyszczalni jest bezobsługowe - JEST NIEPRAWDĄ 
i zwykłym chwytem reklamowym!

Instalacja ta wymaga, bowiem przestrzegania kilku 
podstawowych zasad, oraz samodzielnej 
i systematycznej kontroli działania urządzeń! Jednakże 
podstawową i najważniejszą czynnością jest regularne 
zadawanie B1O-PREPARATÓW, których zadaniem 
jest utrzymywanie stałej aktywności flory bakteryjnej 
w osadniku, bo właśnie dzięki niej odbywa się proces 
oczyszczania.

Nie zadawanie tych preparatów prowadzi do 
całkowitego wyniszczenia flory bakteryjnej, wskutek 
czego proces oczyszczania nie zachodzi wcale!! Równie 
ważny jest rodzaj zadawanych preparatów, gdyż nie 
mogą to być środki mające inne zastosowanie, 
z przeznaczeniem np. do szamb!!

Zwracamy się, z apelem do wszystkich 
użytkowników przyzagrodowych oczyszczalni 
ścieków oraz do potencjalnych nabywców tych 

instalacji o prowadzenie prawidłowej 
eksploatacji zgodnie z zaleceniami.

W związku z nagłaśnianą ostatnio w mediach i przeniesioną 
już na nasz teren sprawą sprzedaży urządzeń do 
filtrowania wody przez prowadzących „domowy” 
marketing akwizytorów, zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców z prośbą o zapoznanie się z niniejszym artykułem.

Wodociąg publiczny na terenie gminy Rudniki jest pod 
stałym nadzorem organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w Oleśnie. Nadzorem takim nie są objęte studnie 
indywidualne w gospodarstwach domowych (bardzo płytkie), 
dlatego skład chemiczny i mikrobiologiczny wody w tym 
wypadku ulega częstym wahaniom, a stopień zanieczyszczenia 
może być znaczny.

Natomiast woda z wodociągu publicznego ujmowana jest 
ze studni głębinowych i odpowiada wymaganiom 
sanitarnym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 
listopada w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi) zarówno pod względem 
chemicznym jak i mikrobiologicznym.

Od początku 2005 roku woda jest uzdatniana, co dodatkowo 
przyczynia się do poprawy jej właściwości.

Poza tym woda idealnie czysta, jako zbiór cząsteczek H,0 
praktycznie nie istnieje a niewielka zawartość pierwiastków 
śladowych np. żelaza, sodu czy fluoru ma duże znaczenie dla 
prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w 
organizmie.

W związku z powyższym informujemy, iż 
przeprowadzane przez akwizytorów pseudo- 
eksperymenty są wymuszone różnymi urządzeniami i 
odczynnikami chemicznymi, tak aby bez wątpienia 
stwierdzić, że woda jest brudna. Ten sposób ma 
naocznie przedstawić każdemu odbiorcy, iż podawana 
woda nie nadaje się do spożycia i że konieczna jest 
instalacja oferowanego, oczywiście po promocyjnych 
cenach,urządzenia.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, iż 
oprócz zakupu samego urządzenia, w trakcie 
eksploatacji nieodzowna jest systematyczna wymiana 41 
filtra, gdyż, niwymieniany - to on staje się siedliskiem 
bakterii i mikroorganizmów!!

Zwracamy się, więc z prośbą o przemyślane decyzje 
przy zakupach tego typu urządzeń, a ponadto 
informujemy,

iż osoby te nie działają na nasze zlecenie 
ani za naszą zgodą!!



• • • • • •
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie informuje, 

że z początkiem 2006 roku wejdą w życie nowe przepisy prawa 
paszowego, będzie obowiązywać Rozporządzenie (WE) 
Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12.01.2005 r ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz 
(Dz.Urz.WE Nr L 35 z8.2.2005 r). Celem nowego 
rozporządzenia UE jest zapewnienie konsumentom pełnego 
bezpieczeństwa żywności. Unia dąży do ujednolicenia systemu 
rejestracji i kontroli wszystkich przedsiębiorstw paszowych, 
prowadzących działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, 
przechowywania transportowania i dystrybucji pasz 
z uwzględnieniem producentów zbóż, przedsiębiorstw 
wytwarzających produkty odpadowe przemysłu rolno 
spożywczego stosowane w żywieniu zwierząt (młyny, 
kaszarnie, olejarnie, gorzelnie). Za takie od nowego roku 
będą uważane także wszystkie gospodarstwa rolne 
wytwarzające nawet niewielkie ilości paszy. Aby mogły one 
kontynuować swoją działalność muszą od 1 stycznia 2006 r. 
złożyć wniosek o rejestrację do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Oleśnie ul. Kossaka 5 .

ZGŁOSZENIE
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie 

podmiotu działającego na rynku pasz zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.
Ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz

1. Dane identyfikacyjne podmiotu działającego na rynku 
pasz:
a) imię, nazwisko i adres:

b) nazwa i adres przedsiębiorstwa paszowego

c) numer NIP lub REGON *

d) numer identyfikacyjny ( weterynaryjny lub ARiMR)

2. Zakres wykonywanej działalności ** ):
-wytwarzanie produktów rolnych, w tym ich uprawa, 

zbiór, przechowywanie,przetwarzanie, transport lub ich 
wprowadzanie na rynek

- wytwarzanie, przechowywanie pasz, w tym mieszanek 
paszowych lub ich wprowadzanie na rynek

- transport lub przechowywanie lub przeładunek 
produktów rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych

- wytwrzanie mieszanek paszowych na potrzeby własne 
gospodarstwa, z udziałem mieszanek paszowych 
uzupełniających / premiksów

inne:

miejscowość i data podpis zgłaszającego

*) - niepotrzebne skreślić
**) - wstawić znak „X” w przypadku prowadzenia działalności

Informujemy, iż od 2004 roku w gminie Rudniki prowadzona 
jest systematycznie weryfikacja deklaracji podatkowych 
podmiotów gospodarczych w zakresie prawidłowości 
wykazanego metrażu, podawanego do opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości. Do tej pory zweryfikowano 97 
podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
gminy Rudniki.

Działania te mają na celu weryfikację oraz ewentualną 
korektę danych, ujętych jako podstawę opodatkowania. Wyniki 
wykazały, iż część podatników ustalając powierzchnię do 
opodatkowania, nie podawała prawidłowych danych. 
Przedłożyło się to zaniżeniem bądź zawyżeniem powierzchni.

Poniżej przedstawiamy wykazane rozbieżności: 
a/ u 18 podatników stwierdzono większą 
powierzchnię w budynkach pod działalnością 
gospodarczą o 859,98m
b/ u 8 podatników stwierdzono mniejszą 
powierzchnię od deklarowanych o 190,56m 
c/ u 11 podatników stwierdzono większą 
powierzchnię w gruntach od deklarowanej 
o 10.390,40m
d/ u 3 podatników stwierdzono mniejszą 
powierzchnię od deklarowanej o 335,5Om 
e/ u 7 podatników stwierdzono większą wartość 
budowli od deklarowanej o 70.423,80 zł.

Apelujemy do wszystkich podatników, którzy rozpoczynają 
działalność gospodarczą na terenie naszej gminy o zgłoszenie 
się do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od zarejestrowania 
działalności. W Referacie Finansowym, pokój Nr 5 /parter/jest 
do pobrania i wypełnienia dokument zawierający niezbędne 
informacje w sprawie podatku od nieruchomości.

Wszelkie wątpliwości co do wypełnienia w/w dokumentu 
zostaną wyjaśnione na miejscu.

Jednocześnie informujemy, że weryfikacja 
będzie kontynuowana w 2006 roku.

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

W związku z okresem zimowym przypominam, 
że na każdym właścicielu czy też użytkowniku 
posesji, wzdłuż której przebiega chodnik, ciąży 
obowiązek usuwania śniegu i innych 
zanieczyszczeń zalegających na tym chodniku (art. 
5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu w czystości 
i porządku w gminach).

Nie przestrzeganie tego przepisu zagrożone jest 
karą grzywny w drodze mandatu karnego lub 
wniosku o ukaranie do sądu.



• • •
W związku ze skargami mieszkańców gminy na psy 

przebywające w miejscach publicznych bez dozoru, 
przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt 
domowych, a szczególnie psów, o niektórych obowiązkach 
wynikających z uchwały Nr XVII/168/04 Rady Gminy Rudniki 
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki:

1) Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych 
zwierząt domowych, są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami i zapewniają ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2) Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w 
warunkach stresujących dla zwierząt oraz niehumanitarnego 
postępowania z nimi (bicie, okaleczanie, głodzenie, szczucie).

3) Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, 
pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na smyczy. 
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach 
mało uczęszczanych a opiekun ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4) Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są 
zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych 

przez ich zwierzęta w pomieszczeniach wspólnych w 
budynkach wielorodzinnych, także na terenach użytku 
publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce 
itp.

5) Właściciele psów zobowiązani są do poddawania ich 
obowiązkowym szczepieniom.

6) Właściciele psów zobowiązani są do zarejestrowania ich 
w gminnym rejestrze psów i oznakowania.

7) Rejestracji i oznakowaniu podlegają wszystkie psy w 
wieku powyżej 3 miesięcy.

8) Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego 
zarejestrowania lub wyrejestrowania w terminie 14 dni od dnia 
wejścia w posiadanie, zbycia lub padnięcia psa.

9) Zakazuje się wyprowadzania zwierząt domowych do 
piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

10) Za szkody wyrządzone przez zwierze domowe 
odpowiada jego opiekun

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej obowiązków 
będzie skutkowało ukaraniem mandatem lub karą grzywny.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
posiadających psy o zwrócenie uwagi na zachowanie 
własnych czworonogów i podporządkowanie się w/w 
przepisom.

Wójt Gminy Rudniki 
ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej 
w Faustiance gmina Rudniki powiat oleski województwo opolskie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość 
zabudowana położona w Faustiance na działkach 
oznaczonych numerem geodezyjnym 41,42,46,47/1,47/2, 
43/8 o powierzchni ogólnej 6,5500 ha zapisanych w KW 
Nr 28881, KW Nr 18001 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Oleśnie. W związku z wygaśnięciem 
z dniem 31.12.2003r. planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Rudniki, brak jest planu 
zagospodarowania dla terenu obejmującego 
przedmiotową nieruchomość. Ustalenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy nieruchomości 
przedstawionej do przetargu nastąpić może wyłącznie 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 
600.000 zł WADIUM wynosi 60.000 zl

Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który 
będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu 
zawarcia umowy z nabywcą.Termin złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
upłynął w dniu 16.05.2005 roku.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne 
cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu 
ustawy o spółkach zagranicznych które terminowo wpłacą 
wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu .

Wadium ma być wniesione na rachunek Urzędu Gminy 
Rudniki w Banku Spółdzielczym Praszka O/ Rudniki nr 
23826910172001000000420003 do dnia 26 stycznia 2006 
roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ 
wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Rudniki. 
Udział w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do dnia 
26 stycznia 2006 roku w Urzędzie Gminy Rudniki.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 roku o godz. 
10 -tej w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska 
Polskiego 12 w sali narad I piętro.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona o 
podatek VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez 
sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy 
Wójt Gminy Rudniki może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone 
wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca sie je 
niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku 
gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy 
kupna. Organizator przetargu może odwołać przetarg podając 
w informacji przyczynę odwołania przetargu.Dodatkowe 
informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Urzędu 
Gminy Rudniki pok. Nr 6 u Pani Teresy Jama lub telefonicznie 
(034) 359-50-72, wew. 125 w godzinach od 730 do 15 00. 
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób 
zainteresowanych do udziału w przetargu



„Domy toną w brudnej wodzie?"
W miesiącu sierpniu bieżącego roku po gwałtownej ulewie 

kilka posesji na ul. Częstochowskiej zostało zalane wodą. 
Mieszkańcy mieli prawo być zdenerwowani. Trzeba jednak 
realnie i obiektywnie oceniać sytuację a nie winą obarczać 
wszystkich wokół, niezależnie od tego czy ma się rację czy też 
nie.

Czynienie zarzutów, że gmina nic nic robi aby pomóc 
mieszkańcom w rozwiązaniu problemu jest całkowitą 
nieprawdą (artykuł w Kulisach Powiatu z 11.08.05 pt „Domy 
toną w brudnej wodzie”).

Gdyby za wszystko w gminie odpowiadać miał Wójt i Urząd 
Gminy, to po coż wiele innych instytucji które posiadają 
konkretne kompetencje i na realizacje nałożonych zadań 
otrzymują stosowne środki finansowe,

Ulica Częstochowska to droga krajowa i prawdą jest, że 
wszystkie inwestycje z nią związane to kompetencje Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Odprowadzenie zaś 
wody opadowej na własnej posesji to indywidualna sprawa 
samego właściciela. Przykrym jest fakt, kiedy to Pan Janisław 
Morawiak mówił redaktorowi „Kulis”: „Chcieliśmy, żeby 
zrobili chociaż chodniki, ale nic się w tej sprawie nie robi.” 
Szkoda, że Pan Morawiak nie zauważył wykonanego niedawno 
chodnika - od ul. Narutowicza do budynku poczty, rok temu 
wykonana została przecież przebudowa w centrum Rudnik - 
od kościoła do GOK-u.

W naszych pismach kierowanych do DDKiA popartych 
podpisami i deklaracjami udziału mieszkańców, zebranymi 
przez, radnego Rudnik Pana Wiesława Kościelnego 
występowaliśmy o chodnik na ul. Częstochowskiej aż do 
skrzyżowania z ul. Reymonta. Wykonanie w części zadania 
nie wynika z zaniedbania Dróg Krajowych a raczej z określonej 

sytuacji finansowej.
Zgadzamy się z radnym powiatowym Panem Władysławem 

Zającem, który mówił, że „sprawa powinna być dociągnięta 
do samego końca”

Szkoda tylko, że Pan radny Władysław Zając nie potrafi 
zadbać o lepszy stan dróg powiatowych np. do Kuźnicy, 
Cieciułowa, Bobrowej, w Żytniowie, czy o chodniki w tych 
miejscowościach. Stać z boku i krytykować innych przychodzi 
mu dość łatwo.

Poczuliśmy się dotknięci stwierdzeniem Pani Janiny Łuczak, 
która mówi redaktorowi, że kiedy „poprosiła urzędniczkę o 
pomoc usłyszała, że przynosi gminie wstyd”. Stwierdzamy 
jednoznacznie , że jest to ewidentna nieprawda. Taka sytuacja 
na pewno nie miała miejsca,

Mimo, że droga przez Rudniki jest w kompetencji DDKiA 
w Opolu, to od początku obecnej kadencji wspólnie z radnymi 
Jarosławem Marchewką i Wiesławom Kościelnym czynimy 
starania, aby wykonano chodnik aż od ul. Narutowicza do ul. 
Reymonta, a także chodniki wzdłuż, ul. Wieluńskiej - od 
kościoła do gimnazjum oraz na ul. Wojska Polskiego - od 
kościoła do końcowych zabudowań.

Rozumiemy dobrze sytuację mieszkańców i całkowicie się 
z Wami solidaryzujemy. Mamy nadzieję, że długoletnie starania 
zakończą się wreszcie sukcesem.

Tygodnik „Kulisy Powiatu” ukazuje się w dwóch powiatach: 
oleskim i kluczborskim. Po takich niefortunnych stwierdzeniach 
jak w sierpniowym numerze czytelnik który nigdy nie był w 
Rudnikach odniesie wrażenie, że jest to brudna i zaniedbana 
wieś.

Czy na taką opinię zasługujemy?

| SRA ŻACKIE WIEŚCI

Nowy sprzęt 
dla straży

W bieżącym roku na działalność przeciwpożarową w gminie 
przeznaczone są środki w wysokości 116 tys. złotych. Z tych 
środków finansowane są między innymi:

- składki na ubezpieczenie członków OSP i MDP
- składki ubezpieczeniowe od pojazdów pożarniczych
- wynagrodzenie kierowców
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- bieżące utrzymanie pojazdów i sprzętu pożarniczego
- remonty strażnic
- zakup nowego sprzętu
Oprócz środków gminnych jednostki będące w krajowym 

systemie ratowniczo-gaśniczym tj. OSP w Rudnikach
1 Żytniowie otrzymują dofinansowanie w ramach tego systemu 
na zakup sprzętu. W tym roku zakupiono ze środków ksrg
2 aparaty oddechowe, 2 zasysacze liniowe, 240 litrów środka 
pianotwórczego .

Ze środków gminnych w ostatnim okresie kupiona została 
motopompa pływająca NI AG AR A dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dalachowie oraz radiostacja MOTOROLA dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalachowie 
z własnych pieniędzy kupiła agregat prądotwórczy.

Szkolenia strażaków
Dla podniesienia sprawności bojowej członkowie OSP biorą 

udział w szkoleniach i ćwiczeniach na obiekcie. W bieżącym 
roku strażacy odbyli szkolenie podstawowe z zakresu bhp. 
W miesiącu grudniu 6 osób zostanie przeszkolonych na kursie 
ratowników przedmedycznych. Umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy jest niezbędna przy ratowaniu ofiar 
wypadków drogowych.

Życzymy druhom strażakom powodzenia we wszystkich 
przedsięwzięciach.

Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP w Rudnikach 

Andrzej Pyziak



50-lecie OSP Chwily
W dniu 21 sierpnia 2005 r. w Chwilach jednostka OSP 

obchodziła Jubileusz 50-lecia istnienia i
działalności. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. 
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP z Opola, 
komendant Gminny OSP - Jan Stasiak, Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Rudnikach - Andrzej Pyziak oraz 
poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Rudniki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym 
w Żytniowie. Część oficjalna miała miejsce na placu przed 
strażnicą OSP w Chwiłach.

W jej trakcie wręczono odznaczenia i wyróżnienia:

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
1. Jachymski Stanisław

■2. Materak Zenobiusz
3. Pawlaczyk Zbigniew
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
1. Matusiński Mirosław

2. Pisula Grzegorz
3. Popczyk Andrzej
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:
1. Materak Leszek

2. Włóka Karol
3. Włóka Paweł
Wyróżnienie odznaką „Strażak Wzorowy” otrzymali:
1. Matyska Eugeniusz
2. Pawelec Jacek
3. Pawlaczyk Rafał
4. Sieradzki Andrzej
5. Zając Marek
Obchodom jubileuszu towarzyszył festyn dla mieszkańców 

i gości połączony z loterią fantową. Impreza była udana a 
zabawa przednia.

I NASZA SZKOŁA

Gimnazjaliści 
glosują

We wrześniu i październiku w naszym gimnazjum, 
realizowany był projekt edukacyjny „Gimnazjaliści głosują”. 
To przedsięwzięcie miało na celu ukazać nam, uczniom, 
współczesne pojęcie patriotyzmu, obywatelstwa i demokracji. 
Miało nas też przygotować do dorosłego życia, w którym, jak 
wiadomo, trzeba na każdym kroku dokonywać wyborów, często 
trudnych i mających duży wpływ na naszą przyszłość. Ów 
projekt ma nas wychowywać w duchu miłości i obowiązku 
wobec ojczyzny i konieczności dokonywania wyborów - 
mądrych wyborów.

Projekt realizowany był poprzez poruszanie owego tematu 
na lekcjach WOS-u i godzinach wychowawczych. Elementy 
treści projektu „przewijały się” też na języku polskim i historii. 
Najważniejsze jednak było zorganizowanie prawyborów 
prezydenckich oraz wyborów do samorządu szkolnego.

Prawybory odbyły się w czwartek, 6. października . 
Oczywiście głosowanie nie było przymusem - w końcu mamy 

demokrację. Każdy uczeń mógł oddać swój głos i wrzucić go 
do szkolnej urny podczas każdej przerwy. Nad wszystkim 
czuwała pani Agnieszka Pietrzak i pan Jarosław Marchewka 
oraz, składająca się z uczniów, komisja wyborcza. Pod koniec 
lekcji komisja przeliczyła głosy i podała zwycięzcę: Andrzej 
Lepper. Czym sugerowali się uczniowie przy podjęciu decyzji? 
Myślę, że duży wpływ na ich wybór miała telewizja, prasa, 
radio, ale też własna wiedza i rozmowy z rodzicami.

Następnym krokiem było urządzenie wyborów do samorządu 
uczniowskiego, poprzedzonych tygodniową kampanią 
wyborczą. O zwycięstwo walczyły następujące sztaby:

- Wybuchowa 7
- Majesty Seven: Reactyvation
- Vader Company
- Pietrucha i Spóła
- Crazy Angels
„Walka” była zacięta, ale nie doszło do poważnych starć. 

Już 13. października - pierwszego dnia kampanii w szkole 
pojawiły się pierwsze plakaty, ulotki, na których litery wręcz 
krzyczały: „Głosuj na mnie”. Po kilku dniach, całe gimnazjum 
żyło kampanią. Plakaty poprzyklejane gdzie się da, ulotki 
podawane sobie z rąk do rąk. Koszulki i inne przebrania z



Z życia OSP
W dniu 11 września br. w Gorzowie Śląskim odbyły 

się IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W 
zawodach powiatowych uczestniczą zwycięzcy 
zawodów gminnych w poszczególnych kategoriach.

Z terenu naszej gminy do udziału zgłoszone zostały 
następujące drużyny:

Grupa IA /chłopcy 12-15 lat / - OSP Bobrowa
Grupa IA /dziewczęta 12-15 lat / - OSP Rudniki
Grupa IIIA / męska/ - OSP Bobrowa
W zawodach powiatowych uczestniczyło 31 drużyn we 

wszystkich kategoriach.
Dobre przygotowanie naszych drużyn oraz wola walki 

zaowocowały świetnymi wynikami.
W grupie IA chłopcy z OSP Bobrowa zajęli I miejsce. 

Opiekunem drużyny jest zastępca naczelnika - druh Jacek 
Wiśniewski. Drużyna wystąpiła w składzie:

1. Woźny Adam
2. Jasiński Mateusz
3. Borecki Krzysztof
4. Mrożek Mariusz
5. Hyra Mariusz
6. Hyra Zbigniew

7. Kistela Jarosław
8. Bienias Mateusz
W grupie IB dziewczęta z OSP Rudniki również zdobyły I 

miejsce. Opiekunami drużyny są druhowie: Mieczysław 
Wierszak i Mieczysław Birlet. Drużyna wystąpiła w 
składzie:

1. Natalia Wierszak
2. Anna Wicher
3. Agnieszka Wicher
4. Justyna Wąsińska
5. Monika Kaźmierska
6. Katarzyna Pawlaczyk
7. Joanna Zyna
8. Katarzyna Małecka
W grupie IIIA /męska powyżej 18 lat/ drużyna OSP

Bobrowa zdobyła III miejsce. Drużyna startowała w składzie:
1. Namyślak Józef
2. Pawlaczyk Jarosław

6. Olczyk Przemysław
7. Wiśniewski Jacek

3. Mrożek Robert 8. Borecki Gustaw
4. Kubacki Tomasz
5. Kubacki Andrzej

9. Strugała Tomasz
10. Kokot Jarosław

Gratulujemy druhom strażakom i członkom Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych udanego startu w zawodach. Następne 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbędą się w roku 
2007 w gminie Rudniki.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza
Bieżący rok jest ostatnim w 5-letniej kadencji dotychczasowych zarządów OSP. W styczniu i lutym 2006 roku odbędą się w 

jednostkach OSP zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zarządy jednostek powinny przygotować na zebrania obszerne 
sprawozdania ze swojej 5-letniej działalności oraz przedłożyć plany działania na następne lata. Wszystkich druhów strażaków 
proszę o przygotowanie się do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach oraz wybór zaangażowanych i 
odpowiedzialnych druhów do zarządów jednostek OSP.

NASZA SZKOŁA
wypisanymi hasłami wyborczymi nadały tamtemu tygodniowi 
szczególny charakter. Programy wyborcze też były bardzo 
ciekawe. Najczęściej obiecywano uczniom więcej tańszych 
wycieczek, konkursów i imprez szkolnych, akcji 
charytatywnych itp. Pojawiły się też propozycje wprowadzenia 
napojów mlecznych do stołówki, współpracy z radiem 
wieluńskim i z innymi gimnazjami oraz zadbanie o lepsze 
wyposażenie łazienek szkolnych.

Ostatnie dni przed wyborami były szczególnie burzliwe. 
Jedna grupa na sam finał ustawiła nawet na korytarzu 
kukłę swojej kandydatki na przewodniczącą! Przez 
korytarz przewijali się członkowie poszczególnych sztabów 
przekonując innych do oddania n nich głos. Przez cały 
tydzień trwania kampanii kilka uczennic zdawało na stronie 
internetowej naszego gimnazjum bieżące sondaże, 
umieszczały wywiady z kandydatami. I końcu nadszedł 21 
października - dzień wyborów. Atmosfera udzielała się nie 
tylko uczniom, ale też i nauczycielom, którzy musieli 
okiełznać rozemocjowanych gimnazjalistów. I tak samo jak 
w przypadku prawyborów można było głosować na 
wszystkich przerwach, aż do piątej godziny lekcyjnej. 
Potem komisja policzyła głosy i okazało się, że wygrała 

grupa.... VADER COMPANY! „Radość i szczęście w 
drużynie zwycięzców” - można by wyrazić słowami 
komentatora, meczu piłki nożnej. A oto wygrani:

Przewodnicząca - Martyna Śleziak (II a)
Zastępca - Wioletta Juszkiewicz (III b)
Skarbnik - Klaudia Korpowska (III b)
Sekretarz - Paulina Niedrygoś (II a)
Członkowie - Piotr Łyczko (I a)
Łukasz Namyślak (III c)
Karol Macherzyński (II e)
Zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę powodzenia!

Jak z powyższego tekstu wynika - młodzież już przygotowuje 
się do dorosłego życia w dużej mierze w szkole. Często takie 
imprezy szkolne uczą podejmowania decyzji i ponoszenia za 
nie konsekwencji. Z dumą też przyznaję, że frekwencja w 
gimnazjum w prawyborach wyniosła ok. 81 %! Jest nadzieja, 
że gdy dorośniemy i będziemy mieli pełne prawo do głosowania 
ta frekwencja osiągnie podobną wartość!

Małgosia Polak - uczennica klasy drugiej



Jesteśmy szkołą z klasą
W roku szkolnym 2004/2005 Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w 
Żytniowie brała udział w III edycji ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła z klasą”. Nauczyciele i uczniowie, podzieleni na' 
zespoły zadaniowe pracowali nad realizacją sześciu zadań 
zgodnych z zasadami „Szkoły z klasą”:

1) Lepiej przygotować do egzaminów , 2) Jak lepiej 
informować o ocenianiu, 3) Festiwal nauki, 4) Projekty 
zespołowe, 5) Nasz szkolny kodeks, 6) Więcej kultury. Nad 
całością czuwali koordynatorzy poszczególnych zadań.

Realizację zadań zakończyliśmy 21 czerwca Festiwalem 
Nauki. Swą osobą zaszczycili nas wójt naszej gminy Pan 
Andrzej Pyziak, przedstawiciele Rady Gminy, Rady 
Rodziców, oraz dyrektorzy okolicznych szkół.

Zaproszeni goście mogli przenieść się na kilka chwil do 
antycznej Grecji. Poznawali greckich bogów, zwiedzali szkołę 
grecką, obserwowali życie codzienne Greków. Następnie 
przenieśli się na „stadion”, gdzie trwały igrzyska olimpijskie. 
Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach 
sportowych: w biegach, w rzucie oszczepem, dyskiem, w skoku 
w dal z ciężarkami i zapasach. Najwięcej emocji wzbudziły 
wyścigi rydwanów. Zwycięzcy poszczególnych zawodów 
otrzymali wieńce z gałązek drzewa „oliwnego”.

Gimbusem 
po Europie

Nauczycielom i uczniom Publicznego Gimnazjum w 
Rudnikach nie brakuje pomysłów i chęci do działania.

W tym roku szkolnym (2005/2006) przystąpiliśmy do 
realizacji projektu „Gimbusem po Europie”.

Na początku roku przedstawiciele klas I i II wzięli udział w 
losowaniu państwa należącego do Unii Europejskiej, które 
przez cały miesiąc będą przybliżać pozostałym uczniom szkoły. 
Klasy mogą się tu wykazać pomysłowością i oryginalnością 
prezentacji. Musząjednak pamiętać o zasadach regulaminu:

1. Przygotować dekorację szkoły;
2. Umieścić informację o „swoim” państwie na stronie 

internetowej gimnazjum;
3. Napisać artykuł do gazetki szkolnej;
4. Zorganizować apel na temat prezentowanego kraju bądź

Na koniec wszyscy obejrzeli, w przepięknej scenografii góry 
Olimp, inscenizację mitu o Syzyfie.

Całe przedsięwzięcie wymagało ogromnego zaangażowania 
zarówno nauczycieli i uczniów, jak również rodziców. To 
głównie przy ich pomocy powstały oryginalne greckie stroje 
oraz zgromadzone zostały rekwizyty potrzebne do 
poszczególnych prezentacji. Serdecznie dziękujemy.

Realizacja zadań utwierdziła nas w przekonaniu, że 
uczniowie chętnie współpracują w grupie, potrafią być 
odpowiedzialni za swoje działania, chcą rywalizować między 
sobą. Cieszy nas fakt, że niektórych uczniów mogliśmy poznać 
z innej strony. Rozbudzjł się w nich talent artystyczny i 
organizacyjny. Mamy nadzieję, że od tej pory szkoła 
postrzegana będzie przez nich nie tylko jako obowiązek ale 
również jako miejsce zabawy, w którym można rozwijać swoje 
uzdolnienia i zainteresowania.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków szkolnej 
społeczności, pomyślnie zaliczyliśmy wszystkie zadania, które 
postawili przed nami organizatorzy akcji. Otrzymaliśmy 
zaszczytny tytuł i certyfikat „Szkoły z klasą”, który stał się 
chlubą naszej szkoły.

Ewa Wolna Beata Zaręba

imprezę szkolną.
Jako pierwsze prezentowane były Włochy, które wylosowała 

klasa II a.
Szkoła została udekorowana włoskimi flagami. Piękne 

gazetki ścienne przybliżały historię i kulturę kraju. Na korytarzu 
można było spotkać m.in. Romea i Julię, przyjrzeć się walkom 
gladiatorów, otrzymać autograf od In-Grid, zagrać w piłkę z 
Del Piero. Postrach wzbudzała groźna mafia sycylijska. 
Młodzież mogła wykazać się znajomością kultury włoskiej w 
konkursie wiedzowym.

Jeszcze tęsknimy za przebojową i malowniczą Italią, a już 
możemy poznawać niesamowitą Grecję. Mimo jesiennej 
pogody u nas cały czas świeci słońce-greckie słońce.

Co dalej? To można zobaczyć odwiedzając nasze rudnickie 
gimnazjum, gdzie uczniowie bawiąc się, poznającoraz to nowe 
państwa Unii Europejskiej.

Zapraszamy do wspólnego podróżowania „Gimbusem po
Europie”!!! Uczennica klasy drugiej

Aleksandra Pyziak

najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego narodzenia 
i nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło 

ze sobą radość, pokój, nadzieję, miłość i zdrowie 
składają wszystkim Mieszkańcom 

naszej gminy, zawsze życzliwi 
mgr Jolanta i Bogdan Surowiakowie 

Apteka "Pod Świerkami"



CIEKAWOSTKI

Watykan wczoraj i dziś
1. Który papież zmarł na wygnaniu ?
Jedynym papieżem, który zmarł na wygnaniu, na wyspie, 

jest święty Sylweriusz, jego pontyfikat trwał 17 miesięcy (od 
VI 536 do XI 537 roku). Wprowadzony na tron przez Gotów, 
został brutalnie zdetronizowany przez waleczną Teodorę, 
cesarzową bizantyjską, która skazała go na banicję na wyspę 
Ponza, leżącą u wybrzeży Włoch na Morzu Śródziemnym. 
Dzisiaj jest on patronem tej wyspy, a co roku w czerwcu 
obchodzi się święto na jego cześć. Trwa ono kilka dni.

2. Kto to jest antypapież?
Antypapieżem jest ten, kto wprawdzie zasiadał na tronie 

papieskim, lecz którego wybór został ostatecznie uznany za 
niekanoniczny. Antypapieże pojawiali się jako owoc różnego 
rodzaju zawirowań historycznych - takich jak brak jedności 
w sprawach doktrynalnych, deportacje (wygnanie) 
prawowitego papieża, podwójny wybór lub brak politycznej 
stabilności epoki. Od 217 do 1449 roku było około 40 
antypapieży, którzy usiłowali, czasami ze skutkiem, zająć tron 
papieski zamiast osoby wybranej na papieża. Najbardziej znani 
antypapieże w dziejach to: Feliks II, Klemens III, Anaklet II, 
Mikołaj V, Klemens VII, Benedykt XIII, Jan XXIII i Feliks V, 
który panował w latach 1439-1449 jako ostatni antypapież.

3. Czy Jan Paweł II dostawał więcej listów jakiegoś 
określonego rodzaju niż jakakolwiek inna głowa państwa?

Tak, są to listy i telegramy od dzieci. Niektóre z nich tak 
ubawiły Ojca Św., że przechowywał je w swoim archiwum. 
Oto kilka z nich:

- „Kochany Ojcze Święty! Ty jesteś inny. Lubię słuchać 
o poprzednich papieżach, ale Ty podobasz mi się najbardziej. 
Jak sądzisz, czy mógłbyś zmienić świat, skoro Twoim 
poprzednikom nie udało się tego dokonać?” (14 lat)

- „Ponieważ jesteś wysłannikiem Jezusa, powinieneś Mu 
powiedzieć, ażeby położył kres kradzieżom, wojnom 
i porwaniom, bo to są grzechy” (8 lat)

- „ Widziałem Cię w telewizji, zanim Cię postrzelił ten zły 
człowiek. Na pewno ciężko Ci żyć w takim świecie, gdzie jesteś 
narażony na takie niebezpieczeństwa. Wiem, że Jezus sprawi, 
że wkrótce poczujesz się lepiej. Spaghetti jest bardzo zdrowe i 
jeśli go będziesz dużo jadł zamiast polskich dań, to szybciej 
wrócisz do zdrowia. Posłuchaj mojej rady „ (10 lat)

- Telegram z Bostonu od 9-letniej dziewczynki: „Kochany 
Ojcze Święty! Mama powiedziała mi, że przyniósł mnie bocian. 
Potem urodził się mój brat i jego także przyniósł bocian. Czy 
mógłbyś załatwić z Panem Bogiem, żeby następnym razem 
moja mama urodziła normalnie?”

4. Czy historia odnotowała żonatego papieża?
Tylko w jednym okresie historii Kościoła papieże nie musieli 

zachowywać celibatu. Święty Piotr był żonaty, a Biblia 
wspomina nawet o jego teściowej uzdrowionej przez Jezusa. 
Jeden z papieży, Hormizdas (514-523), był ojcem papieża 
Sylweriusza (536-537). Panujący w latach 590-604 papież 
Grzegorz I był praprawnukiem Feliksa III (483-492). Hadrian 
II (867-872) zanim został papieżem, miał żonę i córkę. Kulawy

i niewidzący na jedno oko Hadrian nie chciał 
porzucić swojej rodziny ani zachowywać 
celibatu, a więc, pomimo głosów 
krytycznych wziął z sobą swą żonę i córkę, 

które zamieszkały z nim w Pałacu Laterańskim. Nieznani 
sprawcy uprowadzili jego żoną i dziecko a następnie 
zamordowali. Porywaczy i morderców nigdy nie
ujęto.

5. Jakie są inne tytuły papieża?
Urzędowi papieskiemu towarzyszy wiele tytułów - 

oficjalnych i nieoficjalnych. Oficjalnie papież jest: Biskupem 
Rzymu, Następcą Księcia Apostołów (Św. Piotra), 
Namiestnikiem Jezusa Chrystusa, Najwyższym Arcykapłanem 
Kościoła Powszechnego, Sługą Sług Bożych, Patriarchą 
Zachodu, Prymasem Włoch, Arcybiskupem i Metropolitą 
Prowincji Rzymskiej oraz suwerennym władcą Państwa 
Watykańskiego (dlatego na całym świecie podejmowany jest 
jako głowa państwa z odpowiednimi honorami).

Nieoficjalnie często nazywany jest: Proboszczem Świata, 
Ojcem Książąt i Królów oraz Pontifex Maximus.

6. Jaka legenda jest związana z twórczością pisarską 
świętego Grzegorza?

Papież święty Grzegorz Wielki (590-604) dyktował 
wszystkie swoje książki pisarzowi zza zasłony. W Watykanie 
znajduje się fresk papieża Grzegorza ukazujący jak pewnego 
razu, kiedy papież dyktował, sekretarz odsunął zasłonę 
i dostrzegł Ducha Świętego pod postacią gołębicy siedzącej 
obok ucha papieża i szepczącej mu, co powinien napisać 
w swojej nowej książce.

7. Który ze współczesnych papieży mówił przez sen?
Papież Jan XXIII podobno często mówił przez sen. Według 

doniesień z Watykanu papież często borykał się we śnie ze 
swymi problemami. Pewnego razu słyszano, jak drzemiąc 
pomrukuje: „Nie wiem. Będę musiał zapytać papieża”.

8. Który z papieży był sprawcą „porwania”?
Kiedy Kardynał Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII) był 

patriarchą Wenecji, podejmował dostojnego gościa z Polski, 
kard. Stefana Wyszyńskiego, który właśnie został zwolniony 
przez władze polskie z więzienia. Pociąg, którym jechał 
Wyszyński, miał 45 minut postoju w Wenecji (w drodze do 
Rzymu) i Roncalli zaproponował swemu gościowi, aby szybko 
obejrzeli miasto z motorówki. Polski kardynał, poruszony do 
głębi pięknem Canal Grandę, nie spostrzegł, że minęło już 45 
minut, a kiedy się zorientował, zakrzyknął: „Mój Boże, pociąg 
mi uciekł”. Roncalli, spokojnym tonem powiedział mu, aby 
się nie martwił, i dodał: „Czy widzisz tego mężczyznę, który 
siedzi z tyłu naszej łodzi? To maszynista twojego pociągu. 
Porwałem go i dopóki będzie z nami, twój pociąg nie opuści 
stacji”.

9. Który papież wykonywał świecki zawód, zanim został 
kapłanem?

Papież Euzebiusz (zm. w 310 r.) był z zawodu lekarzem i 
historykiem. Papież Bonifacy VIII (1294-1303) był 
praktykującym adwokatem. Papież Pius II (1458-1464) był
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powieściopisarzem i poetą narodowym. Papież Innocenty X 
(1644-1655) był przewodniczącym sądu, a papież Innocenty 
XI (1676-1689) - bankierem.

10. Kto, jako jedyny w dziejach, był trzykrotnie 
papieżem?

Papież Benedykt IX (1032-1044), który po raz pierwszy 
został papieżem mając 14 lat, był jedyną osobą trzykrotnie 
piastującą ten urząd. Po raz pierwszy abdykował, ponieważ 
pragnął się ożenić (czy się ożenił - niewiadoma). Po ponownym 
objęciu urzędu papieskiego wkrótce abdykował powtórnie, 
sprzedając tron swemu ojcu chrzestnemu. Potem jeszcze raz 
został papieżem. A wszystko to się wydarzyło, zanim Benedykt 
skończył 30 lat.

11. Który papież znany był jako „papież - wojownik”?
Tylko jeden papież walczył na wojnie. Juliusz II (1503-1513), 

znany jako „papież-wojownik” wielokrotnie prowadził w pełnej 
zbroi oddziały krzyżowców do boju. Podziwiany za swą „wale
czność i męstwo, znany był jako „Groźny”. Kiedy Michał Anioł 
pracował nad posągiem Juliusza, którego zamierzał przedstawić 
-w pozycji siedzącej i z książką w dłoni, papież poprosił artystę, 
aby książkę zastąpił mieczem.

12. Który papież byl skazańcem?
Kalikst (217-222), zanim wybrano go na papieża, został 

uznany za winnego wszczęcia bójki w świątyni w dzień szabatu 
i przez rok musiał pracować jako skazaniec w kopalniach soli 
na Sardynii.

13. Czy któryś z papieży był obłożnie chory?
Papież Klemens XII (1730-1740) stracił wzrok dwa lata po 

objęciu urzędu. Spędził także większość czasu swego 
dziesięcioletniego pontyfikatu w łóżku z powodu ciężkiego 
przypadku artretyzmu.

14. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące narodowości 
papieża?

Chociaż można wybrać na papieża osobę każdej 
narodowości, do tej pory wybierano: Syryjczyków, Greków, 
Francuzów, Hiszpanów, jednego Polaka i Niemca i bardzo, 
bardzo wielu Włochów.

15. Który papież omal nie stracił życia w Bibliotece 
Watykańskiej?

Pewnego dnia, 22 XII 1931 roku, Pius XI ledwo uszedł 
śmierci w Bibliotece Watykańskiej. Dziesięć minut po jego 
wyjściu z biblioteki, w pomieszczeniu, w którym przebywał 
przez pół godziny, zawalił się strop, a następnie przebił podłogę 
i spadł aż do sutereny. Zginęła jedna osoba - ksiądz, z którym 
papież rozmawiał.

16. Który papież uważał, że żołnierz jest od niego wyższy 
stopniem?

Podczas I wojny światowej Angelo Roncalli (później Jan 
XXIII), otrzymał stopień sierżanta w Korpusie Medycznym 
Armii Włoskiej. Wkrótce po wyborze na papieża, kiedy pewien 
oficer z papieskiej gwardii szwajcarskiej ukląkł przed nim, 
Ojciec Święty powiedział do niego: „ Wstawaj! Ostatecznie, 
ty jesteś kapitanem, a ja tylko sierżantem „.

17. Który papież najkrócej sprawował swój urząd?

Najkrótszym pontyfikatem był pontyfikat Stefana II, który 
zmarł cztery dni po wybraniu go na papieża (22 III 752 r.). 
Umarł 25 III 752 r., zanim doszło do koronacji. Następny papież 
również przyjął imię Stefan II (widocznie z szacunku dla swego 
poprzednika).

18. Kim była papieży ca Joanna?
Kościół nie uznaje oficjalnie istnienia papieżycy Joanny. 

Pierwszą wzmianką o niej można znaleźć w XIII-wiecznych 
kronikach (400-lat po jej rzekomym pontyfikacie). Zgodnie 
z legendą kobieta, zwana papieżycą Joanną, miała na imię 
Agnieszka i urodziła się w Moguncji w Niemczech, z rodziców 
Anglików. Jako młoda dziewczyna zakochała się w pewnym 
angielskim mnichu i przebrana za mężczyznę, podążyła za nim 
do Aten. Później, podobno udała się samotnie do Rzymu, gdzie 
najpierw przyjęła posadę kościelnego pisarza, następnie stała 
się papieskim notariuszem, potem otrzymała godność 
kardynała, aby wreszcie zostać papieżem. Panowała podobno 
przez trzydzieści miesięcy.

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz (c.d.n.)

Biała Sutanna
Tyle lat patrzyłem 
Na naszego Papieża.
Człowieka w białej sutannie. 
Dociekałem: dlaczego biała?

Kiedyś były to dostojne szaty. 
Zwierzchnika Rzymu i Ojca Świętego.
Tak było do pamiętnego Konklawe 
I wyboru na Papieża Prostego Dominikanina.

Mocą swego urzędu 
Pozostawił swoje białe szaty 
Jak biały był Jego zakonny habit 
A biel oznacza: Niewinność i Świętość!

Dziś już się nie zastanawiam 
Czy każdy Papież był świętym?
Dla mnie był!
A przynajmniej dorastał do świętości 
Gdy słyszał
Pełne godności słowa
Zwłaszcza: 
„ OjczeŚwięty ”, czy 
„Jego Świątobliwość”...

Ale ponad Ich wszystkich 
O których mówi historia 
Wyrasta Nasz Papież 
264-CZŁOWIEK 
ubrany w białą 
jak śnieg sutannę.

To właśnie Jemu
Podczas pogrzebu 
Lud Rzymski wołał: 
„ Santo subito ”! Święty natychmiast!

I niech się tak stanie
Amen +Amen +Amen.

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz



Jubileusz 30-lecia 
Domu Kultury 
w Rudnikach

28 września 1975 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej 
powołano Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach. Jego 
pierwszym kierownikiem został Jan Wcisło, a po nim funkcję tę 
sprawował do kwietnia 1979 roku Tadeusz Wcisło. Od tego czasu 
do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora Domu Kultury sprawuje 
niezmiennie przez 26 lat pani JANINA PAWLACZYK.

Placówka od pierwszych dni swojego istnienia stanowi 
centrum upowszechniania kultury w lokalnym środowisku. 
Głównym zadaniem statutowym domu kultury jest tworzenie 
warunków rozwoju kultury, folkloru, rękodzieła artystycznego 
i amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
I Szczegółowa historia działalności Domu Kultury uwieczniona 
jest w 9 tomach KRONIK prowadzonych przez 
MAŁGORZATĘ LUKAS - instruktora, długoletniego 
pracownika GOKSiR. Dokumentację tworzy również zbiór kaset 
video z nagraniami wszystkich ważniejszych przedsięwzięć 
i uroczystości sfilmowanych przez MIECZYSŁAWA 
PAWLACZYKA.

W pierwszym dziesięcioleciu działalności Ośrodka 
szczególnym powodzeniem cieszyła się działalność sekcji 
szachowej i fotograficznej. Organizowano też wiele imprez 
okolicznościowych: z okazji Dnia Kobiet, Święta Pracy, Dnia 
Dziecka, Dożynek czy Mikołaja. Miały też miejsce wieczory 
filmowe, kursy prawa jazdy, kiermasze książki, bale sylwestrowe 
i karnawałowe. Był to czas kiedy na deskach sceny GOK-u 
występowały gwiazdy estrady polskiej takie jak : Edward 
Hulewicz, Teresa Kędzierska, Radiowy Klub 
Masztalskiego,Gdańska Kapela Podwórkowa, cygański zespół 
„BARO-DROM”, siostry Winiarskie, ZESPÓŁ „BOY’S” i wiele 
innych. W zakresie upowszechniania rękodzieła ludowego oraz 
'amatorskiego ruchu artystycznego organizowano wystawy: 
sztuki ludowej /głównie haftu, koronek i rzeźby/, malarstwa, 
fotografii artystycznej.

Sukcesem w tym okresie były nagrody za uczestnictwo 
i zajęcie czołowych lokat w Wojewódzkim Przeglądzie Sztuki 
Ludowej w Częstochowie czy Wojewódzkim Konkursie na 
palmę i koszyczek wielkanocny w Kłobucku.

Te sukcesy dały początek przedsięwzięciu pn. KONKURS 
PLASTYKI OBRZĘDOWEJ organizowanemu przez GOKSiR 
od 1992 roku. Czternaście minionych edycji potwierdza potrzebę 
tego typu przedsięwzięć, albowiem w lokalnych środowiskach 
wiejskich nadal kultywowane są obrzędy i zwyczaje 
/wielkanocne, dożynkowe, kolędnicze/. Konkurs ten jest formą 
ich popularyzacji. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac 
plastycznych związanymi z dorocznymi obrzędami. Ma 
charakter otwarty, dostępny dla wszystkich grup wiekowych. 
Biorą w nim udział zarówno renomowani twórcy ludowi, jak 
i dzieci oraz młodzież szkolna z naszego i sąsiednich 
województw. Corocznym plonem konkursu są wspaniałe 

wystawy prac ukazujących dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu. Od trzech lat przedsięwzięcie ma zasięg 
międzynarodowy.

Kolejną sztandarową imprezą mającą początek w 1992 roku 
sSPOTKANIA MUZYKÓW JAZZOWYCH. Jest to cykliczna 
impreza muzyczna mająca na celu prezentację dorobku 
muzycznego młodych zespołów i solistów jazzowych z terenu 
województw południowej Polski.

Jest ewenementem w skali kraju, gdyż odbywa się 
w środowisku wiejskim. Rokrocznie gościmy muzyków z Opola, 
Łodzi, Częstochowy, Wrocławia, Zabrza, Wielunia, Rybnika. 
Gośćmi honorowymi minionych edycji Spotkań byli: Edward 
Spyrka, Janusz Yanina Iwański , Janusz Muniak. Impreza ma 
specyficzną atmosferę, bogatą tradycję i coraz wyższe notowania. 
Znalazła się wśród stałych przedsięwzięć artystycznych 
w wojewódzkim kalendarzu imprez kulturalnych.

Cenną wizytówkę naszej gminy i regionu stanowi również 
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „RUDNICZANKI”. 
Swymi występami uświetnia imprezy gminne, powiatowe, 
wojewódzkie. W ciągu swej 20-letniej działalności odniósł wiele 
sukcesów, zdobył nagrody w przeglądach i konkursach o zasięgu 
krajowym i wojewódzkim. Powstał w 1985 roku.

Jest to zespół śpiewaczy z akompaniamentem. W repertuarze 
posiada dawne pieśni z terenu ziemi wieluńskiej oraz regionalne 
pieśni ludowe, okolicznościowe i biesiadne. W ciągu pierwszych 
10 lat istnienia zespołu kierownictwo muzyczne sprawował 
EDWARD WCISŁO, a nad choreografią czuwała pani 
STANISŁAWA BASIŃSKA. Obecnie kierownikiem 
muzycznym jest ZBIGNIEW TOBIS, a programowym - 
CZESŁAWA ROSAK. W minionym okresie skład osobowy 
„Rudniczanek” często ulegał zmianie. W początkowym okresie 
zespół tworzyła grupa około 20 kobiet. W roku 2000 
kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży bardzo odmłodziła 
zespół, który stał się wielopokoleniowy. Obecnie skład 
zmniejszył się do 10 kobiet, 5 dzieci i 2 akompaniatorów. 
Niezmiennie przez 20 lat istnienia grupy trwają w zespole 
4 osoby: CZESŁAWA ROSAK, JADWIGA WICHER, 
IRENA KAŻMIERSKA I BOLESŁAWA PRADELA.

Z początkiem lat 90-tych zaistniała większość cyklicznych 
imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez 
Ośrodek Kultury do dnia dzisiejszego. Oprócz wcześniej 
wspomnianych sztandarowych przedsięwzięć o zasięgu 
międzynarodowym i ogólnopolskim , a mianowicie Spotkań 
Muzyków Jazzowych oraz Konkursu Plastyki Obrzędowej, 
kilkunastoletnią historią może poszczycić się Minifestiwal 
Piosenki dziecięcej dla przedszkolaków.

Podobną tradycję ma Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych. Laureaci edycji gminnych 
konkursów niejednokrotnie zajmowali czołowe lokaty w finałach 
powiatowych czy wojewódzkich.

W kategorii przedsięwzięć sportowych wspomnieć należy 
Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Rudniki, 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz Turniej Piłki Nożnej „Panorama Firm” 
o puchar Wójta Gminy Rudniki.

W 1995 roku odbył się I Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla 
Rudnicka” na trasie Rudniki-Żytniów-Cieciułów-Rudniki 



/ 13,3km/. Wszedł on na stałe do Ogólnopolskiego Kalendarza 
Imprez Biegowych. W tym roku organizowaliśmy już jego 
jedenastą edycję.

Wspomnieć również należy okres wspaniałych rudnickich 
dyskotek. Była to niewątpliwa atrakcja wakacyjna dla młodzieży. 
W sezonie letnim przez okres około 10 lat bawiło się na 
imprezach tysiące młodych ludzi. Na sali widowiskowej mieściło 
się jednorazowo po 600 osób. Zaostrzenie przepisów w sprawie 
organizacji imprez masowych spowodowało, że ta forma 
działalności została zaprzestana.

Gminny Ośrodek Kultury był również prekursorem integracji 
europejskiej na naszym terenie. W oparciu o umowę 
międzyrządową z 1990r. o wymianie młodzieży polskiej 
i niemieckiej Dom Kultury w Rudnikach nawiązał współpracę 
z Ośrodkiem Młodzieżowym w Berlinie. W ramach tych 
kontaktów dwie grupy młodzieży z naszej gminy gościły w 
Berlinie w 1990 i 1992 roku, natomiast w 1991 grupa niemiecka 
spędziła kilka dni w Rudnikach.

Zmiany wynikające z transformacji ustrojowej, zaowocowaływ 
Rudnikach m.in. Uchwałą Nr XXI, na mocy której z dniem 
1 września 1996 roku dwie samodzielne dotąd instytucje tj. 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
zostały połączone w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Decyzja ta była podyktowana chęcią usprawnienia 
i ujednolicenia form działalności kulturalnej w gminie. Od tego 
czasu instytucja nasza posiada samodzielną księgowość.

W 1999 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego 
gmina Rudniki znalazła się w obrębie województwa opolskiego. 
W województwie częstochowskim Dom Kultury w Rudnikach 
był przykładem ' prężnie działającego wiejskiego ośrodka 
kultury, czego wymiernym efektem była nagroda rzeczowa 
w postaci sprzętu video ufundowana przez Ministra Kultury. Na 
wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie odznaki Zasłużonego Działacza Kultury 
otrzymali: Janina Pawlaczyk - dyrektor oraz Edward Wcisło - 
instruktor Gminnego Ośrodka Kultury.

W nowym województwie również mieścimy się w czołówce 
najlepszych wiejskich placówek kultury. Słychać i widać nas w 
Opolu, Oleśnie, Gogolinie. Nawiązaliśmy współpracę z twórcami 
ludowymi z terenu Opolszczyzny. Promujemy gminę podczas 
dożynek wojewódzkich, imprez folklorystycznych w Muzeum 
Wsi Opolskiej, jak również poprzez udział w przedsięwzięciach 
organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie m.in. w konkursie „Nasze korzenie”, „Regionalne 
dziedzictwo kulinarne”, „Stół wigilijny - tradycja, 
a nowoczesność”. Reprezentacje Kół Gospodyń z różnych 
miejscowości gminy prezentują zwyczaje i obrzędy istniejące w 
naszym regionie. Współpracą z sołectwami i KGW zajmuje się 
pani JaninaPawlaczyk.

Ośrodek Kultury ma służyć potrzebom i oczekiwaniom 
zbiorowości lokalnej, ale jednocześnie kształtować jej 
zachowania i wrażliwość.

Formą stałej działalności, niezmienną od 20 lat, są zajęcia 
plastyczne dla dzieci. Mali „artyści” mają możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności rysunkowych i malarskich. 
Członkowie grupy niejednokrotnie zajmowali czołowe lokaty 
w konkursach o zasięgu wojewódzkim.

Zajęcia prowadzi instruktor Małgorzata Lukas. Wielokrotnie 

brała udział w plenerach malarskich , których plon artystyczny 
prezentowany był na wystawach w Rudnikach. W zakresie 
działalności plastycznej w naszym środowisku zorganizowano 
cykl wystaw „Młode talenty”oraz wystawy dorobku 
artystycznego malarzy amatorów z terenu naszej gminy: 
Zbigniewa Lerki, Tadeusza Franka, Stanisława Adamczyka.

W dziedzinie muzyki ciekawą formą edukacyjną dla dzieci 
są audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu 
artystów Filharmonii Częstochowskiej.

Wydarzeniem muzycznym był koncert zespołu „Śląsk”, który 
wystąpił z programem kolęd i pastorałek. Mieliśmy zaszczyt 
gościć samego profesora Stanisława Hadynę.

W latach 2000-2005 zainicjowano cykl kolejnych 
przedsięwzięć, które weszły na stałe do kalendarza imprez.

Sześć lat temu po raz pierwszy włączyliśmy się do akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzi zebrali się 
w sztabie gminnym przy Domu Kultury i przy pomocy szkół 
z terenu gminy orkiestra zagrała. Wyniki zbiórki pieniędzy są 
imponujące. Od tej pory rokrocznie grupa młodzieży jeździ do 
studia TVP w Warszawie. Transparent z napisem Rudniki widzi* 
cała Polska.

Kolejnym wspaniałym przedsięwzięciem jest akcja 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci wiejskich - półkolonie 
„Podaruj mi lato”. Akcjąobejmujemy dzieci z terenu całej gminy. 
W programie są wycieczki, konkursy, spotkania, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne.

W celu zachowania zwyczaju wspólnego, rodzinnego 
śpiewania kolęd od pięciu lat organizujemy Rejonowy Przegląd 
Kolęd. Jest to impreza o coraz większym zasięgu, gromadząca 
wielu wykonawców wykonawców bardzo liczną widownię.

Ponadto GOKSiR był i jest nadal współorganizatorem :
- Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej,
- Dożynek Gminnych
- festynów, spotkań, zebrań i wielu innych przedsięwzięć.

Działalność Domu Kultury możliwa jest dzięki środkom 
finansowym otrzymanym w ramach dotacji gminy. Oprócz tego 
placówka nasza wypracowuje środki własne i pozyskuje z innych 
źródeł. <

W ramach działalności gospodarczej świadczymy usługi:
- wynajmu sali na przyjęcia weselne, rodzinne, zebrania;
- wypożyczania naczyń
- kserowania, skanowania itp.w Gminnym Centrum Informacji 
Zajmujemy się również sprzedażą artykułów promocyjnych

gminy i Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki.
Pozyskujemy również pieniądze od sponsorów i instytucji 

takich jak: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 
Kuratorium Oświaty, KRUS, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie .

Na przestrzeni 30 lat zmienił się znacznie stan wyposażenia i 
estetyki

budynku. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, zmiany 
systemu ogrzewania , wymiany okien , ocieplenia i zabudowy 
ścian północnej i południowej na sali widowiskowej. 
W najbliższych latach planowana jest kontynuacja prac 
remontowych w celu poprawienia funkcjonalności budynku.

Opracowała M. Lukas



Jubileusz 95-lecla
ORKIESTRY DĘTEJ w Żytniowie

95 lat gra orkiestra dęta w Żytniowie. W 1910 roku proboszcz 
miejscowej parafii, ksiądz Ludkiewicz założył orkiestrę 
złożoną z kilku miejscowych muzyków. Kapelmistrzem został 
organista Stanisław Kowalski. Instrumenty sprowadzono z 
Olesna, a wzięli je do ręki najstarsi żytniowscy muzycy: Józef 
Łapucha, Józef Rąchyła, Antoni Baros, Jan i Piotr Światałowie. 
Trzynaście lat później nowy kapelmistrz PIOTR MĘDEL 
rozbudował i odmłodził znacznie zespół. Orkiestrę właściwie 
zorganizował od podstaw i szkolił jąprzez cały rok 1923. Pracy 
było sporo, gdyż tworzyli ją nastoletni chłopcy. 3 maja 1924 
roku, podczas obchodów święta uchwalenia konstytucji, młodzi 
muzycy dali swój pierwszy publiczny koncert. A później jak 
zawsze, były niezliczone koncerty podczas najrozmaitszych 
świąt i uroczystości państwowych, kościelnych, strażackich. 
Wojna przerwała żytniowskie muzykowanie, ale zaraz po jej 
zakończeniu, już 19 marca 1945 roku przypomniano sobie o 
trąbach i puzonach.

Przez te 95 lat przewinęło się przez orkiestrę mnóstwo ludzi 
Wśród tych najstarszych stażem muzycznym i najbardziej 
zasłużonych wymienić z pewnością należy: Stanisława Kwasa, 
Jana Kuliga, Stefana Barosa, Bronisława i Czesława 
Suchodolskich, Józefa Lewandowskiego, Tadeusz Wałeckiego, 
Józefa Sieradzkiego, Stefana Chęcińskiego, Jana Pakułę, Józefa 
Parkitnego, Franciszka Kubata, Stanisława Janerkę, Józefa 
Lewandowskiego, Franciszka Urbaniaka, Jana Surleja, a 
spośród młodszych: Kazimierza Napieraja i jego synów 
Wiesława oraz Sławomira Eugeniusza Walęckiego, Marka 
Kuliga, Stanisława Surleja ...i wielu, wielu innych. W orkiestrze 
bowiem obecnie gra szóste pokolenie mieszkańców Żytniowa.

Należy również wspomnieć osobę Mariana Sieradzkiego - 
„dobrego ducha” orkiestry i pasjonata - kolekcjonera 
instrumentów dętych, który choć nie był czynnym członkiem 
orkiestry, dbał o instrumenty i wizerunek żytniowskiej grupy. 

~Wszyscy oni zachowali w pamięci Piotra Mędla, najstarszego 
apelmistrza, który prowadził zespół przez pięćdziesiąt lat, do 

chwili śmierci w 1973 roku. Po nim przejął obowiązki uczeń 
JOZEF KRASKA /senior/, który opiekował się muzykami aż 
do lat 90-tych.

W latach 1992-1996 kierownictwo orkiestry sprawował JAN 
KOPYTO, również uczeń pana Mędla.

Kolejnym kapelmistrzem był EDWARD MYCKA, który 
prowadził orkiestrę do roku 2000.

Obecnie funkcję kierownika sprawuje KAZIMIERZ 
NAPIERAJ.

Odpowiedzialny jest za organizowanie stałych prób zespołu 
oraz stan techniczny instrumentów. Natomiast instruktorem- 
kapelmistrzem od pięciu lat jest WIESŁAW NAPIERAJ, który 
posiada profesjonalne przygotowanie do tej pracy. O wyniku 
jego działań świadczy dobry poziom wykonawczy grupy 
muzycznej.

Orkiestra rokrocznie bierze udział w Spotkaniach Muzyków 
Jazzowych oraz Rejonowym Przeglądzie Kolęd - cyklicznych 
imprezach organizowanych przez GOKSiR w Rudnikach. 

Ponadto prezentuje swoje umiejętności podczas rejonowych 
czy wojewódzkich Przeglądów Orkiestr Dętych.

Tą wspaniałą grupą amatorskiego ruchu artystycznego 
zajmują się, bądź wspierają:

- Wójt Gminy Rudniki,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach,
- Szkoła Podstawowa i Ochotnicza Straż Pożarna w 

Żytniowie.
W takiej sytuacji dotrwanie do jubileuszu 100-lecia jest tylko 

formalnością.
Żytniowskiej orkiestrze życzymy wieloletniego grania, 

artystycznych sukcesów i „pary w płucach”.

SKŁAD ORKIESTRY DĘTEJ W ŻYTNIOWIE
1. Napieraj Kazimierz
2. Napieraj Sławomir
3. Napieraj Wiesław
4. Walęcki Eugeniusz
5. Janerka Stanisław
6. Kulig Jan
7. Sieradzki Czesław
8. Kubacki Mariusz
9. Kubacki Rafał
10. Sas Paweł
11. Pakuła Mirosław
12. Domagała Henryk
13. Sykulski Łukasz
14. Walęcki Sławomir
15. Sas Grzegorz

od 2001 roku
1. Knop Małgorzata
2. Namyślak Agnieszka
3. Łapucha Karol
4. Tkacz Wiesław
5. Tkacz Krzysztof
6. Kubat Jarosław
7. Sykulski Daniel
8. Sieradzki Paweł
9. Stasiak Michał
10. Sładek Sebastian
11. Sładek Paweł
12. Grądys Michał
13. Grądys Maciej
14. Jokiel Roman

Nie grający już członkowie orkiestry:
1. Adamek Ignacy
2. Adamczyk Krzysztof
3. Edward Mycka



Jubileusz 20-lecia
ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO
„RUDNICZANKI"

W roku 1985, z inspiracji dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rudnikach - p. Janiny Pawlaczyk oraz Czesławy 
Rosak - przewodniczącej miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich, 8 marca w Domu Kultury spotkała się grupa kobiet. 
Śpiewały bez akompaniamentu, ale bardzo ładnie. Kilka dni 
później odbyła się pierwsza oficjalna próba zespołu. Wkrótce 
dołączył do nich muzyk - p. Edward Wcisło, który został 
kierownikiem muzycznym zespołu. Nad choreografią czuwała 
p. Stanisława Basińska. Pracowali z zespołem przez okres 
10 lat, do 1995r.

Obecnie kierownikiem muzycznym zespołu jest Zbigniew 
Tobis, natomiast kierownikiem programowym Czesława 
Rosak..

W skład grupy wchodzi 17 osób , w tym: 10 kobiet, 5 dzieci 
i 2 akompaniatorów. Jest to zespół śpiewaczy z 
akompaniamentem .

W repertuarze posiada dawne pieśni z terenu ziemi 
wieluńskiej oraz regionalne pieśni ludowe, okolicznościowe i 
biesiadne.

Zespół stanowi cenną wizytówkę naszej gminy i regionu. 
Swymi występami uświetnia imprezy gminne, powiatowe i 
wojewódzkie. W ciągu swej 20-letniej działalności odniósł 
wiele sukcesów, zdobył nagrody w przeglądach i konkursach 
o zasięgu krajowym i wojewódzkim, a mianowicie :

Rok 1986 - nagroda specjalna w V Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Folklorystycznych w Częstochowie 
Rok 1988 - II miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie 

Zespołów Artystycznych i Folklorystycznych Wsi 
Częstochowskiej w Częstochowie

Rok 1991 - udział w III Krajowym Przeglądzie Wiejskich 
Zespołów Artystycznych w Kielcach,

Rok 1993 - II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach,

Rok 1995 - udział w Ogólnopolskich Dożynkach 
Jasnogórskich w Częstochowie,

Rok 1996 - udział w programie TV Katowice „ Na ludową 
nutę”

Rok 1998 - III miejsce w V Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych województwa częstochowskiego w 
Kłobucku

Rok 1999 - III miejsce w Estradzie Folkloru XI Opolskiego 
Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie,

Rok 2000 - udział w koncercie galowym Wojewódzkiego 
Święta Plonów w Dzierżysławiu, gm Kietrz, woj. opolskie, oraz 
udział w Jesiennych Targach Sztuki Ludowej w skansenie w 
Bierkowicach /Muzeum Wsi Opolskiej/,

Rok 2001 - udział w koncercie galowym programu TVP 
„Biesiada z rolną” w Ciechocinku oraz zdobycie II miejsca w 
XII Ogólnopolskim Święcie Pieśni Ludowej „Gogolin 2001”

Rok 2002 - udział w Jesiennych Targach sztuki Ludowej w 
Bierkowicach oraz udział w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
w Gorzowie Śl.

Rok 2003 - udział w Dożynkach Wojewódzkich - Góra Św. 
Anny,

Rok 2004 - udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej „ WIATRAKI 2004”

Rok 2005 - wyróżnienie w I Wojewódzkim Przeglądzie 
Piosenki Kresowej w Łosiowie oraz udział w koncercie w 
czasie Targów „Wiosna Kwiatów 2005”w Łosiowie.

We wrześniu br. w ramach wymiany kulturalnej zespół 
„Rudniczanki” przebywał kilka dni w partnerskiej gminie 
Soblahov na Słowacji. Podczas pobytu miała miejsce 
konfrontacja dorobku kulturalnego obydwu gmin.

Oprócz oficjalnych spotkań , był również czas na wspólną 
biesiadę i integrację. „Rudniczanki” i słowacki zespół 
„Dolineczki” wspólnie śpiewały polskie i słowackie piosenki.

W ciągu minionych 20 lat skład zespołu często się zmieniał.
W pierwszych latach istnienia zespół tworzyła grupa około 

20 kobiet.
W roku 2000 kilkunastoosobowa grupa dzieci i młodzieży 

bardzo odmłodziła zespół, który stał się wielopokoleniowy. 
Obecnie skład „Rudniczanek” zmniejszył się do 10 kobiet i 5 
dzieci. Niezmiennie przez 20 lat istnienia grupy trwają w 
zespole tylko 4 osoby: ROSAK CZESŁAWA, WICHER 
JADWIGA, KAŹMIERSKA IRENA i PRADELA 
BOLESŁAWA.

Za wytrwałość i zaangażowanie w pracę zespołu wszystkim 
członkom zespołu składamy gratulacje i serdeczne 
podziękowanie .

Opracowała: M.Lukas

AKTUALNY SKŁADZESPOŁU 
FOLKLORYSTYCZNEGO ..RUDNICZANKI”

1. KAZIMIERA ROSAK 1
2. JADWIGA WICHER
3. BOLESŁAWA PRADELA
4. IRENA KAŹMIERSKA
5. IZABELLA WIERSZAK
6. KRYSTYNA PODGÓRSKA.
7. ANNA KORPOWSKA
8. MARIANNA GOŃDA
9. HALINA BIRLET
10. DOROTA KORPOWSKA
11. KATARZYNA PAWLACZYK
12. AGNIESZKA KORPOWSKA
13. ANNA KASPRZYCKA
14. MARTA RUTKOWSKA
15. JOANNA ZYNA

oraz akompaniatorzy:
ZBIGNIEW TOBIS - akordeon
JAN WCISŁO-bęben



Wspomnienie lata
W okresie od 11 do 28 lipca / trzy tygodnie w godzinach od 

9.00-15/ nasza placówka już po raz piąty zorganizowała akcję 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci wiejskich. Akcja ta 
przebiegała pod hasłem „Podaruj mi lato”. W półkoloniach 
uczestniczyło 40 dzieci rolników z terenu gminy Rudniki, 
których rodzice ubezpieczeni są w KRUS-ie. Dzięki 
pozyskanym środkom finansowym /głównie z KRUS-u/ dzieci 
zapewnione miały śniadanie, napoje oraz jeden ciepły posiłek 
dziennie.

Szczególną pozycję programu półkolonii stanowił „PIKNIK 
NA FLORYDZIE” - wycieczka do Brzegu i moc atrakcji na 
wojskowych poligonach. Nie mniej atrakcyjne były wycieczki: 
do Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Załęczańskiego 
Parku Krajobrazowego, do Ogrodu Zoologicznego w Opolu, 
„Agrochatki” w Badaczu, szlakiem Orlich Gniazd, na basen w 
Praszce, czy do cegielni w Faustiance - gdzie miały miejsce 
warsztaty garncarskie dla dzieci. W pozostałe dni zajęcia 
prowadzone były w Domu Kultury oraz na boisku sportowym 
w Rudnikach. Zabawy w podchody, gry i konkursy 
sprawnościowe i rysunkowe, turnieje szachowe i warcabowe, 
czas wypełniony wypoczynkiem i zabawą.

W programie dużo miejsca poświęciliśmy bezpieczeństwu 
dzieci w okresie wakacji. Miały miejsce spotkania: z 
policjantem, leśnikiem, przedstawicielami miejscowej OSP, 
pracownikiem KRUS w Oleśnie oraz pełnomocnikiem Wójta 
Gminy d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie. 
W uroczystym zakończeniu półkolonii udział wzięli m.in. Wójt 
Gminy - Andrzej Pyziak oraz kierownik terenowego 
oddziału KRUS w Oleśnie pani Zdzisława Księżarek. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzięki 
pozyskanym środkom finansowym oraz ofiarnej 
i zaangażowanej postawie organizatorów, opiekunów 
i wolontariuszy udało się zapewnić dzieciom z naszej gminy 
niezapomniane przeżycia wakacyjne.

W dniu 20 września br. w Lipowej k/ Nysy odbyło się 
spotkanie podsumowujące akcję „Podaruj mi lato” 
w województwie opolskim z udziałem organizatorów, 
wolontariuszy i władz wojewódzkich. Organizacja akcji 
wypoczynku w naszej gminie została oceniona przez władze 
wojewódzkie bardzo wysoko, za co otrzymaliśmy dyplom 
honorowy wojewody opolskiego.

I Gminny Turniej Sołectw
- 27.08.2005

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w Bobrowie. W tumirju 
udział wzięły sołectwa: Dalachów, Żytniów, Bugaj i Bobrowa 

Gościnnie uczestniczyła również drużyna z partnerskiej 
gminy Soblahov ze Słowacji. Dla uczestników przygotowano 
szereg konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Zabawa była 
wyśmienita. Puchar za zdobycie I miejsca z rąk wójta gminy 
otrzymał sołtys wsi Żytniów. Impreza zakończyła się biesiadą 
i wspólnymi śpiewami z zespołem „Dolineczka” ze Słowacji.

Gminne Święto Plonów 
w Bobrowie.

Impreza rozpoczęła się pięknym korowodem, który otwierała 
bardzo reprezentacyjna młodzieżowa orkiestra dęta ze 
Starokrzepic. W dalszej kolejności prezentowały się delegacje 
wieńcowe z poszczególnych sołectw. Po mszy świętej i części 
oficjalnej miały miejsce występy artystyczne KG W, zespołu 
„Rudniczanki”, zespołu „Dolineczka” ze Słowacji oraz 
kabaretu góralskiego „U BACY”. Dożynki zakończyły się 
wspólną biesiadą i zabawą taneczną.

W trakcie imprezy przeprowadzono konkurs na najładniejszą 
i najbardziej pomysłową dekorację posesji. Nagrodzono 8 
spośród 18 zgłoszonych. Natomiast w konkursie wieńcowym 
za najpiękniejszą koronę dożynkową uznano dzieło kobiet z 
KGW Jelonki. Korona ta reprezentowała gminę Rudniki na 
dożynkach wojewódzkich. Pozostałe delegacje wieńcowe 
otrzymały równorzędne wyróżnienia.

"Kulinarne dziedzictwo"
Gospodarzem edycji wojewódzkiej był OODR w Łosiowie. 

Celem konkursu jest zgromadzenie wiedzy na temat 
oryginalnych regionalnych produktów żywnościowych 
charakterystycznych dla naszego regionu, a wytwarzanych 
według tradycyjnych technologii i receptur w gospodarstwach 
domowych.

W tegorocznej edycji konkursu naszą gminę reprezentowały: 
Marianna Wróbel i Teresa Gońda z Dalachowa (na zdjęciu)

Obydwie nasze przedstawicielki zajęły I miejsca i otrzymały 
nagrody za nalewkę brzoskwiniową oraz sok jeżynowy. Zostały 
nagrodzone również za szynkę i kaszankę wiejską. Nagrody 
odebrały z rąk Marszałka Województwa - Grzegorza Kubata.

Oprawę muzyczną podczas w/w uroczystości wykonywała 
kapela ludowa z Domu Kultury w Rudnikach.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 104 uczestników. 
Przedstawili oni 139 prac, w tym 24 prace zbiorowe. Poziom był 
wysoki i wyrównany. Stąd bardzo wielu twórców zostało 
nagrodzonych.

Wręczycy. Niektóre z dostarczonych prac konkursowych nie 
spełniały wymagań regulaminowych. Były to współczesne 
dekoracje, nie wiążące się z tradycyjnymi zwyczajami ludowymi.

Po raz pierwszy udział w konkursie wzięli twórcy ludowi z

Uroczyste otwarcie wystawy
Najlepsi w poszczególnych kategoriach to :
- Barbara Herok z Malni, woj., opolskie - /kroszonki opolskie/
- Aleksandra i Arkadiusz Belica z Częstochowy /pisanki 

batikowe/
- Teodora Jabłońska z Praszki /inne techniki zdobienia jaj/
- Daniela Mońka z Zajączek, woj. śląskie/palmy wielkanocne/
- Mariola Kraboszyńska z Kowali /koszyczki wielkanocne/
- Mariola Karmańska z Młynów - nagroda specjalna Dyrektora 

Muzeum Wsi Opolskiej za koronę dożynkową (na zdjęciu)
- Emilia Derbis, zam. Ignachy za maski kolędnicze
- Kazimierz Paluch z Krapkowic za cykl rzeźb „Herody” (na 

zdjęciu)
- Irena Tobis z Jaworku za kwiaty z bibuły oraz pieczywo 

obrzędowe
- Oleksander i Galina Kuzelyak z Ukrainy za inne rekwizyty 

obrzędowe
Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody 

i wyróżnienia. Reprezentowały one Szkoły Podstawowe w 
Dalachowie, Żytniowie, Lindowie /gmina Lipie/ oraz GOK we 

partnerskiej gminy 
SOBLAHOV ze Słowacji.

Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przy 
wsparciu finansowym: 
Urzędu Marszałkow
skiego w Opolu, Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie, 
Muzeum Wsi Opolskiej 
oraz Gminy Rudniki.

W uroczystości otwar
cia wystawy oprócz licznie 
zgromadzonych twórców 
udział wzięli zaproszeni 
goście z Urzędu Gminy,
Starostwa Powia-towego, Muzeum Wsi Opolskiej oraz 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu.

Wystawa trwała do 28 września i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE
W dniu 27 listopada br. w sali widowiskowej Domu Kultury 

w Rudnikach odbyło się wspaniałe spotkanie animatorów i 
sympatyków kultury. Zostało ono zorganizowane z okazji 30 - 
lecia Domu Kultury, 20-lecia zespołu folklorystycznego 
„RUDNICZANKI” oraz 95-lecia Orkiestry Dętej z Żytniowa.

W imieniu organizatorów składam serdeczne gratulacje 
jubilatom i życzę dalszych sukcesów w upowszechnianiu 
kultury naszej gminy.

Wszystkim gościom zaproszonym dziękuję za przyjęcie 
zaproszenia i udział w imprezie. Sponsorom dziękuję za 
wsparcie finansowe. Przez wiele lat naszej działalności bardzo 
dobrze układała się współpraca z miejscową OSP, 

przedszkolami, szkołami, podstawowymi, gimnazjum, LZS 
i KGW.

Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Dyrektor GOKSiR Janina Pawlaczyk

WYJAŚNIENIE
Podczas programu prezentowanego przez amatorski 

zespół artystyczny z Ożarowa wystąpiła przypadkowa 
zbieżność nazwisk, która nie ma nic wspólnego z 
działalnością sklepu w Rudnikach prowadzonego przez 
pana Romana Krzaka. Zaistniała sytuacja była 
niezamierzona. Przepraszamy !



Piękno
naszych okolic

19 października w Domu Kultury w Rudnikach miało miejsce 
ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w II Gminnym 
Konkursie Fotograficznym „Znane i nieznane zakątki ziemi 
rudnickiej”.

Równorzędne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy 
otrzymały:

- Katarzyna Kałuża /zam. Wytoka, gm. Rudniki/-na zdjęciu
- Agnieszka Maryniak-Stanek, /zam. Jaworek/
- Jadwiga Głowacka /Praszka/

- Magdalena Pawłowska /Jaworzno - uczennica kl.III Gim
nazjum Publicznego w Rudnikach/.

Wystawę zdjęć oglądać można było w GOKSiR do 30 
listopada 2005r.

Prezentowane prace przedstawiały piękno otaczających nas 
okolic, ze szczególnym uwzględnieniem figurek i kapliczek 
przydrożnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w następnej edycji 
konkursu /jesienią 2006r./ Można się do niej przygotować 
wykonując zdjęciajesienią, zimą, wiosną i latem.

Rocznica "Iskierki"
Minął już rok od założenia w naszej gminie grupy AA 

„Iskierka”. W dniu 1 września br. niezwykle uroczyście 
obchodzona była pierwsza rocznica jej powstania. Uroczysta 
msza święta, zaproszeni goście, rodzinna atmosfera stanowiły 
swoisty klimat spotkania jubileuszowego.

Grupa w niewielkim składzie działa bardzo prężnie. Mittingi 
odbywają się systematycznie w każdy czwartek tygodnia, 
w godz. 18.30-20.00. Mają ogromne znaczenie w terapii 
odwykowej.

Życzymy „Iskierce” , aby znalazło w niej wsparcie 
jak najwięcej osób potrzebujących pomocy.

Podsumowanie 
rundy jesiennej

W rundzie jesiennej nasz zespół seniorów zawiódł, po bardzo 
dobrym poprzednim sezonie kiedy to zajęliśmy 4 miejsce nikt 
nie spodziewał się tak słabych wyników na jesień. Nasza 
drużyna bardzo słabo grała, zdołała tylko wygrać jeden mecz 
z Pludrami i jeden zremisowała z Kozłowicami, a resztę 
przegrała. Po rundzie jesiennej zajmujemy niestety ostatnie 
miejsce. Nasz dorobek to 4 punkty i 13 bramek strzelonych i 
31 straconych. W rundzie wiosennej postaramy się poprawić 
naszą grę i pozycję w tabeli.

Tabela końcowa seniorów.
1. Bugaj Nowy 30 38-10
2. Wachowice 25 31-21
3. Przedmość 25 33-21
4. Zdziechowice 24 23-14
5. Ligota 22 37-28
6. Borki Wielkie 21 29-36
7. Borki Małe 20 31-25
8. Kozłowice 20 23-20
9. Stemalice 19 25-22
10. Wichrów 16 19-24
11. Pludry 14 21-30
12. Zębowice 13 18-27
13. Kościeliska 9 22-43
14. Rudniki 4 13-31

Drużyna juniorów LZS Rudniki jesienią rozegrała 8 meczy. 
Wygrała z Przedmościem 3:0, Uszycami 3:0, Kowalami 3:0, 
zremisowała z Strój cem 1:1 i Gorzowem 2:2, przegrała z 
Bugajem 0:1, Kozłowicami 1:2 i Zdziechowicami 3:5. Na 
koniec rundy dorobek naszej drużyny to 11 punktów i stosunek 
bramek 16-11.Wyniki które osiągnęli juniorzy w rundzie 
jesiennej można uznać za dobre ponieważ mamy bardzo młodą 
drużynę.

Tabela końcowa juniorów
1. Strojec
2. BugajNowy
3. Kozłowice
4. Gorzów
5. Rudniki
6. Kowale
7. Uszyce
8. Przedmość
9. Zdziechowice

20 23-6
18 31-5
17 26-9
15 26-9
11 16-11
7 13-26
6 14-35
4 4-28
3 9-33

Największa niespodzianką sprawili w rundzie jesiennej nasi 
trampkarze, którzy niespodziewanie zajęli pierwsze miejsce, a 
swoja grą udowodnili, że w pełni na to zasłużyli. W 10 meczach 
które rozegrali nie przegrali ani raz, za to wygrali 8 razy, 
dwukrotnie z Motorem Praszka 1:0 i 2:1 (pierwszy raz w historii 
klubu), Ligotą Oleską 2:0 i 3:0, Radawiem 4:0 i 1:0, oraz z 
Piastem Gorzów 1:0 i OKS Olesno 8:0 (pierwszy raz w historii 
klubu), dwa mecze zremisowali z Piastem Gorzów 0:0 i OKS 
Olesno 0:0. Na uwagę zasługuje również to że w 10 meczach 
strzelili 22 bramki a stracili tylko 1 !!!.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



SFORT
Tabela końcowa trampkarzy
1. LZS Rudniki 26 22-1
2. OKS Olesno 20 35-17
3. Motor Praszka 19 29-13
4. LZS Radawie 12 19-22
5. Piast Gorzów 10 17-30
6. LZS Ligota Oleska 0 6-45

Mirosław Zając

Krok w przód
LZS Rudniki prowadzi też szkółkę piłkarską w Rudnikach 

przeznaczoną dla dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy. 
Chłopcy ci nie grają w żadnej klasie rozgrywkowej, mają 
organizowane tylko mecze sparingowe i biorą udział w 
turniejach piłki halowej. Jesieniąrozegrali dwa mecze na dużym 
boisku w Oleśnie i Krzepicach. Zarząd klubu widząc 
zainteresowanie i chęć gry w piłkę u dzieci z innych 
miejscowości postanowił założyć podobne szkółki w innych 
wioskach naszej gminy gdzie istnieje potrzebna baza sportowa. 
Powstał projekt założenia szkółek piłkarskich w Jaworznie, 
Żytniowie, Cieciułowie, Dalachowie, który został 
przedstawiony Wójtowi i Radzie Gminy i który został przez 
nich zaakceptowany. W tworzenie tych szkółek piłkarskich 
oprócz LZS Rudniki zaangażował się także GOKSiR Rudniki 
i Szkoły Podstawowe z Dalachowa, Jaworzna, Cieciułowa i 
Żytniowa oraz Gimnazjum z Rudnik. LZS Rudniki zakupił 
niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć i zaproponował 
instruktora pana Norberta Zająca który miałby prowadzić te 
zajęcia. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, szkółki ruszyły 
w połowie października a ilość dzieci które biorą udział w 
zajęciach jest większy niż przewidywaliśmy, ogółem w 5 
naszych szkółkach trenuje około 105 chłopców i dziewcząt. 
Każda grupa ma 2 razy w tygodniu trening po 90 minut, oprócz 
tego zamierzamy zimą organizować im turnieje na hali w 
Rudnikach (pierwszy odbył się 19 listopada klasy 5,6), a latem 
chcemy zorganizować ligę gminną. Szkółkę w Rudnikach 
prowadzi pan Artur Chęciński, a w pozostałych 
miejscowościach pan Norbert Zając. Wszystkie zajęcia 
odbywają się obecnie na hali i salach gimnastycznych, grupa z 
Cieciułowa trenuje na hali w Rudnikach ponieważ w 
Cieciułowie nie ma sali przy szkole. Wszystkie chętne dzieci 
ze szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w 
naszych zajęciach.

Mirosław Zając

Krótka piłka
- Miejsca naszych drużyn po rundzie jesiennej sezonu 

rozgrywkowego 2005/06 seniorzy 14 - fatalnie, juniorzy 5 - 
dobrze, trampkarze -1 lepiej już nie może być.

- Nasza wychowanka Kamila Okoń wraz ze swoją nową 
drużyną AZS Wrocław zdobyła tytuł Mistrza Polski kobiet, 
zagrała też w Pucharze Mistrzów Krajowych, gdzie drużyna 
AZS-u, w której gra Kamila wygrała pierwszy turniej we 
Wrocławiu w drugim turnieju rozegranym w Danii niestety 
zespół AZS-u odpadł z rozgrywek.

Jednak największym osiągnięciem Kamili jest debiut w 
Reprezentacji Polski kobiet do lat 17 w którym zagrała 3 mecze.

- Trzech naszych młodzików Piotr Orator, Patryk 
Bartoszewski i Michał Kubat zastali powołani na konsultacje 
do kadry wojewódzkiej młodzików która będzie 
przygotowywała się do turnieju o puchar Kazimierza 
Górskiego. Zgrupowanie to odbyło się w Kotórzu Małym koło 
Opola.

- LZS Rudniki utworzył 4 nowe szkółki piłkarskie w 
miejscowościach Dalachów, Jaworzno, Cieciułów, Żytniów w 
których mogą trenować dzieci z tamtych miejscowości.

Mirosław Zając

Pierwszy Turniej
Od miesiąca października przy współpracy Urzędu Gminy, 

GOKSiR, LZS Rudniki, Szkół Podstawowych z Dalachowa, 
Jaworzna, Cieciułowa, Żytniowa i Gimnazjum w Rudnikach 
odbywają się zajęcia piłki nożnej dzieci z klas I - VI. 
W zajęciach bierze udział około 105 dzieci.

W dniu 19.11.2005. odbył się pierwszy turniej halowy 
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Zorganizowany był przez LZS Rudniki i GOKSiR. 
Uczestniczyły w nim dzieci z klas V i VI.

Do turnieju przystąpiło sześć drużyn z poszczególnych 
szkółek piłkarskich.

Dalachów KL VI w składzie: Knetki Patryk, Wiśniewski 
Rafał, Wiatr Witold, Smolarz Artur, Pęcherz Mateusz, Kierzek 
Damian, Nowak Sebastian, Hadryś Tobiasz, Jabłoński Artur.

Dalachów KL V w składzie: Pawelec Mateusz, Popczyk 
Wojciech, Łyczko Grzegorz, Mateja Damian, Nowak Błażej.

Cieciułów w składzie: Hądzel Kamil, Kubik Adam, Namyślak 
Michał, Maryniak Szymon, Błach Marcin, Sieradzki Damian, 
Ryszczyk Kamil, Polak Patryk, Rozik Rafał.

Żytniów w składzie: Grzebiela Mateusz, Jama Maciej, Łęgosz 
Paweł, Czech Łukasz, Psik Kuba, Pawlaczyk Kamil, Stasiak 
Kamil, Zając Bartek.

Rudniki w składzie: Kubat Michał, Kostek Mariusz, Wojtyra 
Przemek, Cieślak Szymon, Bakalarczyk Dawid, Kubat Tomasz, 
Tołoknów Adam, Wiśniewski Arek, Bartoszewski Patryk.

Jaworzno w składzie: Duda Piotr, Wcisło Michał, Mońka 
Mateusz, Szymański Kacper, Klimas Dawid, Olewiński Daniel, 
Bobrzecki Piotr, Nowakowski Marcin, Słomian Przemysław, 
Stasiak Wojciech, Więdzkowski Łukasz.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A 
znalazły się: Dalachów KL VI, Żytniów i Rudniki. W grupie B 
natomiast Dalachów KL V, Cieciułów i Jaworzno.

W grupie A uzyskano następujące wyniki:
Dalachów KL VI - Żytniów -11:0
Rudniki-Dalachów KL VI - 3:1
Żytniów-Rudniki -1:5
W grupie B uzyskano następujące wyniki:
Dalachów KL V - Cieciutów - 3:0
Jaworzno - Dalachów KL V - 4:3
Cieciułów - Jaworzno - 1:7
W grupie A pierwsze miejsce zajęły Rudniki, drugie 

Dalachów KL VI, trzecie Żytnio



SFORT
W grupie B pierwsze miejsce zajęły Jaworzno, drugie 

Dalachów KL V, trzecie Cieciułów.
Następnie w meczach półfinałowych Rudniki pokonały 

Dalachów KL V 4-0, a Jaworzno wygrało z Dalachowem KL 
VI -5:4. W meczu o miejsce 5-6 spotkały się Żytniów z 
Cieciułowem wygrała drużyna Żytniowa -1:0. W meczu o 
trzecie miejsce Dalachów KL VI wygrał z Dalachowem KL V 
po dogrywce -2:1. W Finale Jaworzno wygrało z Rudnikami- 
3:2

Wyniki końcowe turnieju wyglądały następująco:
1. Jaworzno
2. Rudniki
3. Dalachów KL VI
4. Dalachów KL V
5. Żytniów
6. Cieciułów
Najlepszym strzelcem turnieju został Duda Piotr z 10 

bramkami, a najlepszym bramkarzem Nowakowski Marcin 
obydwaj z Jaworzna.

Wszystkim zawodnikom życzymy coraz lepszej gry 
i poprawy swych umiejętności.

Na zdjęciu najlepsza drużyna turnieju

W miesiącu grudniu 2005r. GOKSiR i LZS 
Rudniki przy współpracy Gimnazjum w 
Rudnikach planuje zorganizować cykl rozgrywek 
dla swoich grup piłkarskich.

W dniu 10.12.2005r. drużyna młodzików z klas 
I-IV została zaproszona na Turniej Mikołajkowy 
do Olesna, organizowany przez miejscowy OKS.

W dniu 11.12. 2005r. na sali gimnastycznej w 
Rudnikach zorganizowany będzie turniej 
trampkarzy, a 17.12.2005r. turniej juniorów. 
Planowany jest też turniej dla drużyny seniorów 
w dniu 30.12.2005r.

Wszystkich kibiców i miłośników piłki nożnej 
serdecznie zapraszamy do kibicowania i oglądania 
meczy.

| GOKSiR

Z kalendarza 
imprez GOKSiR

18.12.2005, godz. 14.00 - Parafialny Turniej 
tenisa Stołowego o puchar proboszcza parafii 
Rudniki w HALI SPORTOWEJ przy Gimnazjum 
w Rudnikach.

Zgodnie z regulaminem udział w rozgrywkach mogą brać 
tylko mieszkańcy zamieszkali i zameldowani na terenie parafii 
Rudniki, z podziałem na kategorie wiekowe.

Zapisy chętnych do udziału w zawodach prowadzą 
pracownicy Domu Kultury w godz. 8.00 -19.00 /od 
poniedziałku do piątku/ do 16 grudnia, na najlepszych czekają 
piękne puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

08.01.2006 - XIV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy /sztab gminny przy GOKSiR 
w Rudnikach/.

15.01.2006 , godz. 15.00 - Rejonowy
Przegląd Kolęd „Kolędy łączą pokolenia”
W przeglądzie uczestniczyć mogą / bez ograniczeń 

wiekowych/:
- soliści;
- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
- zespoły rodzinne
Udział należy zgłosić w GOKSiR do 10 stycznia. 

Organizatorzy przewidują dyplomy i wyróżnienia dla 
wszystkich uczestników spotkania.

22.01.2006, godz. 17.00 - Spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka

04.02 2006 - Bal Karnawałowy Rady Rodziców 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach

W pozostałe weekendy sala jest wolna. Zapraszamy 
mieszkańców i organizacje społeczne gminy do korzystania z 
naszej Sali. Bliższych informacji na temat wynajmu udzielają 
pracownicy GOKSiR w godz. 8.00-19.00.

(-------- .Informujemy mieszkańców, że:
właściwym kodem dla wszystkich miejscowości 

w gminie Rudniki jest 46-325.
Od osób zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego 

z powodu zmiany kodu pocztowego nie pobiera się opłaty 
za wydanie dowodu osbistego /Rozporz. Rady Min. z dnia 
14.09.2004 - Dz. U. Nr 209, poz. 2129/.



KONKURS

Konkurs na najpiękniejsze oświetlenie
REGULAMIN

konkursu na najpiękniej udekorowaną świątecznie posesję 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia

I. ORGANIZATOR
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Rudnikach
II. KONKURS JEST ADRESOWANY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
GMINY RUDNIKI
III. KATEGORIE:
1. Dekoracja świąteczna z oświetleniem
IV. OCENA: >
1. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy
w terminie 5.01.2006r.
2. Skład Komisji :
- przedstawiciele UG
- przedstawiciele GOKSiR
3. Z przeprowadzonej oceny zostanie wykonana
dokumentacja /w postaci zdjęć i opisów/
V. KRYTERIA OCENY
1. Kompozycja
2. Pracochłonność
3. Ogólne wrażenie
VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2006r.
VII. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną wręczone 
do końca miesiąca.

I miejsce - nagroda w kwocie 200 zł
II miejsce - nagroda w kwocie 150 zł
III miejsce - nagroda w kwocie 100 zł

Posesje do konkursu można zgłaszać do 30 grudnia 2005 roku 
w Urzędzie Gminy lub Domu Kultury tel. 35-95-072 lub 35-95-068 

w godzinach pracy tj. 800 do 1500.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, 
46-325 Rudniki, ui. Okólna 2 przy współpracy Urzędu Gminy w Rudnikach. 

Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Małgorzata Lukas, 
Iwona Napieraj, foto: Andrzej Pyziak, Małgorzata Lukas, Iwona Napieraj.

Druk: Drukarnia-lntroligatomia "POLAK", ul. Palestrancka 5, 98-300 Wieluń, (0-43) 842 78 35, 0 609 473 663


