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Z obrad Zarządu (mim
W miesiącu kwietniu i maju br. Zarząd Gminy odbył 2 posiedzenia.
W dniu 14 kwietnia zaopiniowane zostały materiały na sesję Rady oraz 

podjęto uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum 
Publicznego w Jaworznie mgr Andrzejowi Koprowskiemu, dyrektora 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach mgr Dariuszowi Niedrygosiowi.

Na podstawie przepisów wprowadzających reformy ustroju szkolnego, 
powierzenie stanowisk dotychczasowym dyrektorom szkół podstawowych 
dotyczy okresu od 15 kwietnia do 31 sierpnia br

Od nowego roku szkolnego dyrektorem gimnazjum będzie osoba wyło- 
nionawdrodze konkursu. Termin konkursu ustalony został na dzień 10.06.br.

Zarząd zdecydował także o podwyżce ceny na żwir ze żwirowni w 
Cieciułowie:

- przy załadunku we własnym zakresie - 8 zł./tonę
- przy załadunku przez sprzęt stanowiący własność komunalną - 15 zł./ 

tonę
Ustalono minimalne stawki na wynajem sprzętu:
- koparki - 45 zł./godz.
- spycharki - 45 zł./godz.
- ciągnika z przyczepą - 40 zł./godz.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie wydania zezwolenia na 

sprzedaż piwa w kawiarni OSP Cieciułów podczas organizowanych imprez 
rozrywkowych.

Zgodnie z umową aneksowano stawkę przewozową za dowóz dzieci do 
szkoły (z kwoty 1,44 zł. do 1,67 zł. za km) w związku z kolejnąjuż podwyżką 
cen paliwa.

W dniu 14 maja br. Zarząd Gminy podjął uchwałę w następujących 
sprawach:

- ustalono cenę w pierwszym przetargu nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży oznaczonej Nr 174,3 o pow. 3688 m kw. w Dalachowie przy 
drodze krajowej Wieluń - Częstochowa stanowiącej własność gminy

cena wywoławcza - 22.000 zł.
wadium 2.200 zł.
postęp - 250 zł.
- uchwalił harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy 

na II kwartał bieżącego roku
Omówione zostały także projekty uchwał, które zostaną przedstawione na 

najbliższej sesji Rady Gminy. Dotyczyły następujących spraw:
- zwroty wydatków na dożywianie dzieci w szkołach
- wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw 

miejsca pochodzenia zwierząt i ustalenia wysokości prowizji dla inkasen
tów

- zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia przez 
naszą gminę punktu padlych zwierząt w Odcinku w obiekcie gminnym

Gośćmi Zarządu byli: kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Kluczborku 
inż. Edward Baj wraz z zastępcą inż. Eugenią Marek.

Przedstawione zostały wszystkie potrzeby inwestycyjne i remontowe na 
drogach krajowych w naszej gminie, jednak przedstawiciele Rejonu poza 
stwierdzeniem, że drogi, które przejęli są o wiele gorsze od tych, które były 
wcześniej w zasięgi ich działania, niczego obiecującego i konkretnego nie 
powiedzieli.

Na kolejne posiedzenie Zarząd Gminy zaprosił Starostę Powiatowego 
oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Promocji.
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W dniu 30 marca 1999 roku o godzinie 10.00 rozpoczęła się VI sesja 

rady Gminy Rudniki. W sesji uczestniczyło 17 radnych.
Rada ustaliła wysokość diet dla sołtysów za udział w sesjach rady - 30 zł. 

oraz zatwierdziła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych na 1999 rok.

Głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 
1999 rok. Po długiej, momentami bardzo burzliwej i nerwowej dyskusji, 
rada 14 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, głosów „prze
ciw” nie było, uchwaliła budżet na 1999 roku (nie głosował 1 radny, który 
za zgodą przewodniczącego rady wyszedł z sesji). Budżet gminy na rok 
bieżący wynosi 7.856.433 zł., po stronie wydatków 7.390.874 zł. W wykazie 
realizowanych inwestycji znalazły się zadania:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cieciułowie (kontynuacja) - 107.000 
złotych

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dalachowie 
(rozpoczęcie) - 60.000 zł.

Radni zapoznali się także z wnioskami mieszkańców Cieciułowa i Żytnio- 
wa o utworzenie w tych miejscowościach oddziałów Gimnazjum Publiczne
go w Jaworznie. Nie podjęto jednak żadnych decyzji. Czekamy na opinię 
Kuratora Oświaty w tej sprawie.

Sesja zakończyła się o godzinie 18.00.

Kolejna VII sesja Rady Gminy Rudniki odbyła się w dniu 27 kwietnia 
1999 roku, w obradach udział wzięli wszyscy radni. Porządek sesji był 
bardzo obszerny, obrady przebiegały wyjątkowo sprawnie, sesja trwała od 
godz. 10.00 dogodź. 13.55.

Pierwszym, bardzo przyjemnym punktem porządku obrad było wręczenie 
nagród (książek, gier i sprzętu sportowego) laureatom gminnych eliminacji 
konkursów - wykaz nagrodzonych w załączeniu.

Rada podjęła uchwały w sprawach:
- ustaliła stawki odpłatności za najem sali i innych pomieszczeń w GOK-u

ciąg dalszy na str. 2

Na sesji 30 marca 1999r. wręczono również nagrody laureatom 
szkolnych olimpiad

10.06.br
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ciqg dalszy ze str. 1

- ustaliła najniższe wynagrodzenie i wartość 
jednego punktu stawek wynagrodzenia zasad
niczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudni
kach (zmiana zasad wynagradzana komunalnych 
zakładów budżetowych)

- wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do 
międzygminnego porozumienia w sprawie roz
szerzenia programu terapeutycznego dla osób 
uzależnionych i wspołuzależnionych od alkoho
lu

- wyraziła zgodę na wydzierżawienie części 
nieruchomości w Jaworku na rzecz Polskiej Tele
fonii Cyfrowej sp. z o.o. w Warszawie (grunt 
przeznaczony zostanie na budowę wieży dla po
trzeb telefonii komórkowej)

- wyraziła zgodę na wykup przez gminę dzia
łek: w Rudnikach (przy boisku sportowym) i 
Żytniowie (od Rolniczej Spółdzielni Produkcyj
ne)

- zdecydowała o połączeniu szkół podsta
wowych i gimnazjów i utworzenie Zespołu Szkół 
w Jaworznie i Zespołu Szkół w Rudnikach (ze
spół może funkcjonować do 31 sierpnia 2001 
roku, utworzenie zespołów zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w Opo
lu i Rady Pedagogiczne szkół podstawowych w 
Jaworznie i Rudnikach)

- uchwalono regulamin Konkursów dla wyło
nienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i 

zespołów szkół
- powołano komisję konkursową do prze

prowadzenia konkursu na stanowisko dyrekto
rów Zespołu Szkół w Jaworznie i Zespołu Szkół 
w Rudnikach

1. Pyziak Andrzej - przedstawiciel organu pro
wadzącego szkołę

2. Kubacki Czesław - przedstawiciel organu 
prowadzącego szkołę

3. Matusiak Bożena - przedstawiciel kurato
rium

4 Kowalski Andrzej - przedstawiciel kuratorium
5. Zagórski Grzegorz - przedstawiciel związku 

zawodowego
(w razie usprawiedliwionej nieobecności przed

stawicielem związku będzie Jarosław Marchewka)
- dokonano zmian w Statucie Gminy Rudniki 

(została utworzona nowa komisja rady -Komisja ds. 
Budżetu - opinia tej komisji jest niezbędna przy 
dokonywaniu zmian w budżecie gminy przez za
rząd)

- wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 
1999 rok (zwiększono środki na podstawie decy
zji Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i dokonano 
przeniesień wydatków w poszczególnych dzia
łach)

Najważniejszym punktem porządku obrad było 
udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy, na 
podstawie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 1998 rok. Rada udzielając Zarządowi 

absolutorium bierze pod uwagę tylko wykonanie 
budżetu za rok poprzedni. Realizacja budżetu 
przebiegała prawidłowo, o czym świadczy pozy
tywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach i uchwała Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy - wniosek o udzielenie zarządowi absolu
torium (uchwała komisji został pozytywnie zao
piniowana przez RW w Opolu). Radni także nie 
wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedłożonego spra
wozdania.

Rada, 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymu
jącym się”, głosów „przeciw” nie było, udzieliła 
Zarządowi Gminy absolutorium za 1998 rok (nie
obecny podczas głosowana był jeden radny).

W ostatnim punkcie porządku obrad - zapytania i 
wolne wnioski - radni zgłosili uwagi odnośnie:

- pracy lekarza ogólnego w ośrodku zdrowia w 
Rudnikach i zatrudnienia ginekologa

- wydawania świadectw pochodzenia zwierząt 
i znakowanie zwierząt

- składowania odpadów przez przetwórnię ryb 
w Dalachowie

Wójt zdementował także krążącą plotkę, jako
by kupnem nieruchomości w Słowikowie (budy
nek po szkole) zainteresowana była sekta, poin
formował, iż nieruchomość chciałoby kupić Sto
warzyszenie Brata Alberta z Częstochowy, które 
zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i bez
domnymi.

E.B.

W sprawie paszportów
1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu w 

kraju, składa następujące dokumenty:
- wypełnione podanie - kwestionariusz paszpor

towy
- cztery aktualne, wyraźne fotografie o wymia

rach 5cm x 4cm, na papierze cienkim błyszczą
cym, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i 
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywały głowę w pozycji z lewego półprofilu i 
z widocznym lewym uchem; na odwrocie foto
grafii czytelnie wpisać imię i nazwisko

- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku 
ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierw
szy

- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli za
warła związek małżeński za granicą

- pisemny wniosek przedstawiciela ustawowe
go - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posia
dająca zdolności do czynności prawnych

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów pra
wnych - w przypadku osób niepełnoletnich

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej
- dowód osobisty lub inny dokument potwier

dzający tożsamość i obywatelstwo polskie
2. Paszport odbiera się osobiście.
3. Paszporty wystawiony osobie nie po

siadającej zdolności do czynności prawnych 
odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby.

4. Osoba odbierająca paszport potwierdza jego 
odbiór własnoręcznym podpisem.

1 jeszcze ważna informacja!
Paszport jest odbierany w Urzędzie Gminy, 

czas oczekiwania - do 1 miesiąca od złożenia 
dokumentów.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Woje
wodą Opolskim, Urząd Gminy w Rudnikach po
średniczy w wyrabianiu paszportów dla mieszkań
ców naszej gminy. Sprawy paszportowe są zała
twiane w pokoju Nr 9 (parter).

Budżet Gminy Rudniki na 1999 rok
Budżet Gminy Rudniki na 1999 rok po stronie dochodów wynosi 7.856.433 zł., a po stronie 

wydatków 7.390.887 zł.

Dochody 7.856.433
subwencja i dotacje - 63,76
udziały w podatkach
dochód od osób prawnych i fizycznych - 16,64 
pozostałe dochody - 8,39
podatek od nieruchomości - 5,37
podatek rolny - 3,45
opłata skarbowa -1,01
podatek do środków transportowych - 0,85 
podatek z karty podatkowej - 0,33
podatek od spadków i darowizn -0,12
podatek leśny - 0,08

Wydatki: 7.390.887
oświata i wychowanie - 50,33
administracja - 11,48
gospodarka komunalna -9,35
opieka społeczna -9,17
inwestycje -6,79
różna działalność - 5,00
kultura i sztuka -3,71
gospodarka mieszkaniowa - 1,69
transport - 1,08
kultura fizyczna -0,44
rolnictwo -0,10

Realizacja budżetu Gminy Rudniki za 1998 rok
Budżet Gminy Rudniki za 1998 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.503.948 zł, tj. 101,3% 

planu, po stronie wydatków 9.079.990 zł, tj. 98,2%

Dochody - 8.503.948 Wydatki - 9.079.990
subwencja i dotacje - 64,57 oświata i wychowanie - 36,06
udział w podatkach inwestycje - 33,50
dochodowy od osób prawnych i fiz. - 15,49 administracja -7,97
pozostałe dochody - 10,03 opieka społeczna -7,13
podatek od nieruchomości -4,69 gospodarka komunalna -6,69
podatek rolny -2,98 kultura i sztuka -2,73
podatek od środków transportowych - 1,00 gospodarka mieszkaniowa - 1,40
opłata skarbowa -0,61 różna działalność - 1,40
podatek od karty podatkowej -0,45 kultura fizyczna -0,33
podatek od spadków i darowizn -0,10 ochrona zdrowia -0,24
podatek leśny -0,08 rolnictwo -0,23



Z miesiąca na miesiąc (cd)
KWIECIEŃ

Nazwa pochodzi od kwiatów roz
wijających się i kwitnących obficie 
w tym miesiącu. Innymi określenia
mi, niestety już zapomnianymi są: 
łzykwiat i łudzikwiat. To ostatnie 
przyniosła baczna obserwacja przy
rody. Otóż często przyroda łudzona 
ciepłem promieni słonecznych roz
wija się intensywnie i często jest 
niszczona przez przymrozki i chło
dy.

Tymczasem trwa Wielki Post. 
Dawno już umilkły pieśni światowe 
i wesołe, ustępując miejsca naboż
nym, który to zwyczaj lud do dziś 
przechowuje. Niewiasty unikaj ą stro
jów, świecideł i kolorów jaskrawych, 
przyodziewając tylko szaty ciemniej
sze i skromniejsze. Skromniejsze 
było też jedzenie przez cały czas 
trwania postu. Wszystko po to, aby 
jak najlepiej przygotować się na świę
to Wielkiej Nocy.

Święto, co przeobraziło dolę ludz
ką, nie mieści się w ramach jednej 
doby. Uroczystym wstępem przygo
towawczym jest cały Wielki Post, 
zwłaszcza Wielki Tydzień rozpoczę
ty Niedzielą Palmową:

„Palmy zielone, pąki złote 
Rozkwitającej wiosny 
I to nabożne rozmodlenie 
I westchnień żar radosny. 
Drżą dziwnie dziecka dłonie 
Serduszko bije radośnie 
Palmowe gałązki zielone 
O wiośnie mówią, o wiośnie. 
I wielką mówią tajemnicę 
Bożego zmiłowania
Ż Jezus dla nas zmarl na krzyżu 
Że przyjdzie dzień zmartwychw

stania. ”
(BK.)

W Palmową Niedzielę każdy ko
ściół polski zakwita wiązankami 
wierzbiny, modrzewia, borówek, 
barwinku, jak gdyby całe gaje zeszły 
do świątyni oddać hołd Zbawicielo
wi. Wychodząc po nabożeństwie ze 
świątyni należy połknąć parę poświę
conych baziek. Miękkie, kosmate, z 
trudnem przechodzą przez krtań, 
lecz zabieg wart jest trudu, chroni 
bowiem od chorób gardła przez cały 
rok.

Początek Wielkiego Tygodnia 
wypełniały gospodyniom wielka
nocne porządki: sprzątnie, szorowa
nie, bielenie. Błyszczą czystością 
mętne zwykle szyby okien, połysku
ją stoły i ławy. Uwaga! Tam, gdzie 
dziewczyna jest w domu, szczytowa 
ściana chaty zostaje nie pobielona, a 
naciemnetło drzewa gospodarz chla
pie wapnem białe plamy niby rozwi
nięte róże. Znak dla kawalerów!

Miało wielki sens i znaczenie to 
sprzątanie, uwijanie się gospodyń i 
córek, bo na Wielkanoc nie mogą 
pozostać w domu stare śmiecie. Trze
ba wyczyścić komorę i strych, wy
wietrzyć poduszki paradne, na 
których nigdy nikt nie sypia (były w 

każdym domu), przyodziewek świą
teczny oraz codzienną skromną po
ściel, kożuchy, zapaski. Wraz z paję
czyną i pyłem wymieść należy wszy
stko zło, co się w sercu nagromadzi
ło, dawne kwasy i jady. Bo Wielka
noc to Odnowa, stary człowiek ma 
umrzeć, a nowy i lepszy się narodzić.

Wielki Czwartek - to dzień usta
nowienia Eucharystii i Sakramentu 
kapłaństwa. W godzinach rannych 
gromadzą się w Rzymie wokół pa
pieża, a w diecezjach wokół swego 
biskupa - kapłani. Odprawiają mszę 
św, podczas której odnawiają ślubo
wania złożone w dniu święceń, że 
pozostaną wiernymi szafarzami Bo
żych tajemnic poprzez sprawowanie 
Eucharystii i głoszenie słowa Boże
go na wzór Chrystusa, Głowy i Pa
sterza, a także będą oddani służbie 
braciom. Na tej mszy św. następuje 
poświęcenie olejów używanych do 
Chrztu i Namaszczania Chorych.

Podczas wieczornej mszy św. upa
miętniającej Ostatnią Wieczerzę, ma 
miejsce wymowny obrzęd umycia- 
nóg 12 wybranym, tak, jak Jezus 
uczynił to Apostołom. Ten przykład 
po.kory Syna Bożego naśladowali 
także świeccy, szczególnie panują
cy. „W Polsce był Zygmunt III pierw
szy, który tego obrządku statecznie 
dopełniał. Za Stanisława Augusta raz 
się zdarzyło, że każdy z 12 wybra
nych starców liczył ponad sto lat, 
jeden nawet 125. Usadzano ich po 
umyciu nóg do stołu, a król i najwy
bitniejszej osoby im usługiwały”.

Tak wyglądał Wielki Czwartek od 
strony liturgii, gdy umilkły dzwony 
na rzecz klekotu drewnianych koła
tek, a służba kościelna obnażyła ołta
rze. Ale co działo się w tym dniu we 
wsi. Co podpowiadała tradycja?

Otóż cala „młoda” społeczność 
święci „topienie Judasza”. Rozwrze- 
szczony korowód ciągnie wielką 
kukłę z worków wypchanych słomą, 
odzianą w łachy zeszłorocznego stra
cha na wróble. Ciągnąjąza głowę, za 
nogi dookoła wioski. Potem na kop
ce graniczne. Na każdym przystaną, 
miotają kukłą aż ją wreszcie wyrzu
cają do rzeki. Nim słoma nasiąknie 
wodą, ta pływa po wierzchu, a chłop
cy biegną wzdłuż brzegu i biją w nią 
kamieniami. Aż zatonie...

Gdy chłopcy tak hałasują, dziew
częta cichutko wybiegają o zmroku 
do najbliższej wody, by się w niej 
wykąpać. A tu niekiedy woda zimna, 
często lodowata. Tradycja obiecuje 
jednak niemałe korzyści. Która pan
na wykąpie się w tym dniu w strudze 
albo w źródle, będzie cały rok czer
wona jak krew, biała jak śmietana, 
zdrowa jak orzech, a ponętna jak 
jabłko. Więc warto.

W Wielki Piątek wszystko leci z 
rąk. Gospodarz musi sieczki narżnąć 
na dwa dni, kobieta piecze chleb i 
placki. I do kościoła trzeba choć na 
chwilę zajrzeć i na wiedźmy uważać, 

czy się która w pobliżu nie plącze. 
Naprawdę, tak było! Bardzo niebez
pieczny dzień - Wielki Piątek. Bo sam 
popatrz: Dzwony, których zadaniem 
jest płoszyć złego ducha - milczą. 
Chrystus Pan - na którego imię wszel
kie kolano upada - leży zmarły w 
grobie. Więc szatany, czarownice, 
upiory i wszelkie paskudztwo - wie
rzono - hulają po świecie swobodnie. 
Śmiejesz się ? Tak było, ale pozwól, 
że ci opowiem do końca.

Był to jedyny dzień w całym roku, 
kiedy mają taką wolność, nie dziw 
zatem, że wszędzie ich pełno. Cza
rownice zaglądają do obór, żeby kro
wom zabrać mleko. Ukryj się tylko, a 
usłyszysz, jak głaszczą po grzebie- 
tach zwierzęta i mruczą: „Biorę po
żytek, ale nie wszystek...” I przepa- 
dło mleko. Inne znów wiedźmy cho
dzą od chaty do chaty niby po prośbie, 
w rzeczywistości, żeby urok rzucić. 
Niemały z tym kłopot, bo uczciwe, 
pobożne babki i dziady „proszalne” 
też chodzą po domach tego dnia i 
wielki grzech ich nie wspomóc. 
Wprawdzie dziad sprawiedliwy za
woła u progu: „Niech będzie pochwa
lony Jezus Chrystus”, co jest znakiem 
nieomylnym, bo odmieńcowi imię 
Boże nie przejdzie przez usta. Zdarza 
się jednak, że przebiegła wiedźma po
wie: „Niech będzie pochwalony...” i 
dalej nic. Kogo ona chwali? Tego, 
któremu służy. Ale nieraz niedoświad
czona gospodyni wpuści taką do cha
ty i zaraz potem dziecko zachoruje, 
albo niezgoda w rodzinie pewna, nie 
wspomnę o ubytkach w inwentarzu. 
Oczywiście, kto spostrzeże pomyłkę, 
może za wychodzącą rzucić skorup
kami jaj, ale zazwyczaj wiedźma tuż 
za drzwiami znika, a złe pozostaje. To 
dla was na przestrogę...

O, jak straszny i groźny jest świat, 
gdy Bóg nieobecny spoczywa w gro
bie albo odwiedza ojców w otchłani. 
Jak się żyło ludziom, nim Pan zstąpił 
na ziemię, gdyby co dzień był Wielki 
Piątek? Strach nawet pomyśleć!...

Tymczasem ludzie, najczęściej star
si, niezdatni już do innej pracy niż 
pacierze, siedzą od rana w pustym, 
milczącym kościele przy Grobie Pań
skim, na Adoracji i rozmyślają o 
swoim życiu. W przeciwieństwie do 
zabieganych w ten dzień młodych, 
patrzą na Pana i na swoje życie jakby 
już z drugiego brzegu i drżącymi z 
wieku głosami rozważaj ąGorzkie Żale 
i Drogę Krzyżową a gdy dojdą już do 
stacji XII czy XIV - łzy spływają im 
po twarzach pokrytych zmarszczka
mi. Dobre łzy, bo wywołane bólem 
cudzym (Syna Bożego), a nie wła
snym.

W liturgii to dzień męki i śmierci 
Chrystusa na krzyżu. Dzień modli
tewnej ciszy, ale nie żałoby. Stajemy 
w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, sta
jemy wobec milczenia Boga, który 
stał się posłusznym aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej. Całujemy ze czcią 

krzyż i spożywamy Ciało Pańskie w 
Eucharystii.

Wielka Sobota tojuż całkiem inny 
dzień. W kościele gwarno, bo przy
nosimy w koszyczkach pokarmy, 
aby poświęcić je na stół wielkanoc
ny. Ale zaraz wszystko cichnie, bo 
wychodzi ksiądz w komży, z kropi
dłem w dłoni. W imieniu Pana, z 
którego ręki pochodzą przyniesio
ne dary, niech będą pobłogosławio
ne, by poszły ludziom na siły, na 
zdrowie.. Wieczorem pobłogosławi 
ogień - wiernego przyjaciela czło
wieka, i wodę, i pascha!. Niech 
wszystko stanie się Nowe, na ju
trzejszą niedzielę: ogień i woda, i 
szaty i jadło, i serca obmyte żalem. 
Wiemy, o której godzinie Chrystus 
się narodził. „Gdy noc w swym bie
gu pół drogi miała”. Godzina Zmar
twychwstania stanowi tajemnicę 
Nieba. Dlatego śpiewa kościół: „O 
nocy błogosławiona, ty jedna znasz 
czas: godzinę, w której Chrystus 
wstał z grobu”. Dlatego Rezurekcję 
obchodzimy o świcie. I wołamy ra
dośnie, że wesoły nam dzień dziś 
nastał, którego z nas każdy żądał. 
Tego dnia Chrystus Zmartwychw
stał - Alleluja, Alleluja!

Za godność i ciszę, za powagę 
Wielkiej Niedzieli życie bierze 
odwet zaraz w Poniedziałek. Jedna 
noc ciemna, ledwo brzask przebija 
mroki, a wieś już wypełniają piski, 
wrzaski, krzyki, szamotanina, goni
twy, ucieczki... Dziewczyny nie 
wiedzą, jak się ratować. Bo zostać 
zaciągniętą pod studnęe i tam zlaną 
wiadrami lodowatej wody, wzglę
dnie zepchniętą ze stromego brzegu 
do rzeki lub stawu, wszystko w zim
ny marcowy lub kwietniowy pora
nek - nie jest miło, ani zdrowo. Ale 
też ujść na sucho i nie zostać oblaną 
wcale, dowodzi braku powodzenia. 
Nie widzieć, co gorsza. Ej, jakby 
umnkąć spod stawu, spod studni i 
samej za wiadro chwycić, pięknym 
za nadobne oddać. Oj, można po
marzyć!...

A zdarza się nieraz, że „leciwa” 
dziewczyna sama wyleje na siebie 
cały dzban wody, w kącie izby i 
wybiegnie na drogę krzycząc: „Tak 
mnie zlały te zarazy!Tak mnie zla
ły!” Lecz biada, ggy ktoś ten wy
bieg podpatrzy. Nie darują takiej do 
końca życia. Pamiętajcie dziewczę
ta! Nie warto...

Wrzaski, przeraźliwe piski nie 
ustają. Rzekłbyś, wieś całą obejmu
ją. Zwierzęta uciekają przerażone. 
Psy ujadają. Woda leje się strumie
niami po drodze, w obejściach stoją 
kałuże. Na szczęście dzwony wzy
wające do kościoła kładą koniec 
odwiecznej zabawie. A może polać 
i księdza? Tylko spróbuj...

(cdn)

ks. Krzysztof Błaszkiewicz



(niiuny Turniej 
lilki ke/nei

Dnia 13 czerwca 1999r. (niedziela) o godzinie 14.00 
rozpocznie się IV Gminny Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Rudniki
pn. "Panorama Firm".

Zapisy przyjmujemy w GOKSiR Rudniki.
Zapraszamy.

konkursy

WIELKI FESTYN!
W BOBROWEJ

65-lecie działalności OSP Bobrowa jest okazją do zorganizowa
nia festynu w dniach 26-27 czerwca 1999r. (sobota - niedziela). 
Impreza rozpocznie się o godznie 13.40 w sobotę zbiórką przed 
remizą OSP. Następnie odbędzie się przekazanie boiska sportowo - 
rekreacyjnego mieszkańcom, odznaczenie sztandaru i zasłużonych 
druhów, występ zespołu "Rudniczanki", a wieczorem zabawa tanecz
na (gra zespół Magnum).

W niedzielę czekają na mieszkańców następujące atrakcje:
- występ kabaretu z Krakowa "Spotkanie z Balladą" - "Z wizytą u 

strażaków w Kopydłowie"
- występ zespołu sygnalistów przy Kole Łowieckim "Dzik" z 

Wielunia
- zabawa taneczna, jako, że to już wakacje
Można będzie zamówić kiełbaski i pieczeń z dzika z grilla specjal

nie na tę imprezę wykonanego przez miejscowych rzemieślników.
Szczegółowe informacje na plakatach.

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy

GMINNY KONKURS ORTO
GRAFICZNY POD PATRONA
TEM PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY

I miejsce - Ladra Katarzyna - Szko
ła Podstawowa im. M. Kopernika w 
Jaworznie

II miejsce - Pęcherz Maciej - Szkoła 
Podstawowa w Dalachowie

III miejsce - Cichoń Dagmara - 
Szkoła Podstawowa w Rudnikach

IV miejsce - Olewińska Marta - 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Piłsudskiego w Żytniowie

Kluska Marcin - Szkoła Podsta
wowa im. M. Kopernika w Jaworz
nie

Owczarek Patrycja - Szkoła Pod
stawowa w Dalachowie

GMINNE ELIMINACJE 
OGÓLNOPOLSKIEGO TUR
NIEJU „WIEDZA O BEZPIE
CZEŃSTWIE W RUCHU DRO
GOWYM”

I miejsce-Jurczyk Marek-Szkoła 
Podstawowa w Dalachowie

II miejsce-Polak Krzysztof-Szko
ła Podstawowa w Dalachowie

III miejsce- Sówka Marcin- Szkoła 
Podstawowa w Rudnikach

IV miejsce - Włoka Żaneta - Szko
ła Podstawowa w Rudnikach

Cichoń Dagmara - Szkoła Podsta

wowa w Rudnikach
GMINNE ELIMINACJE KON

KURSU „WIEDZA O POWIECIE 
OLESKIM”

I miejsce - Pecela Jagoda - Szkoła 
Podstawowa w Rudnikach

II miejsce - Pecela Kamil - Szkoła 
Podstawowa w Rudnikach

III miejsce - Pawelec Szymon - 
Szkoła Podstawowa w Rudnikach

GMINNE ELIMINACJE KON
KURSU WIEDZY POŻARNI
CZEJ

I miejsce - Jaskot Katarzyna - Szko
ła Podstawowa w Cieciułowie

II miejsce - Trzepizur Marcin - 
Szkoła Podstawowa w Cieciułowie

III miejsce - Skowronek Małgo
rzata - Szkoła Podstawowa w Cie
ciułowie

Wyróżnienia ufundowane przez 
OSP Rudniki:

- dla najlepszego zawodnika - 
Jaskot Katarzyna - Szkoła Podsta
wowa w Cieciułowie

- dla najmłodszego zawodnika - 
Jasińska Karolina - Szkoła Podsta
wowa im. Marszałka Piłsudskiego w 
Żytniowie

- dlanajlepszego zawodnika Szko
ły Podstawowej w Rudnikach Bade
ra Arkadiusz

■ (M I LM HI I I < VI A< ll

W trzeciej dekadzie marca br. w GOKSiR odbyły się eliminacje gminne do 
I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawo
wych Do konkursu przystąpiło 40 dzieci ze szkół w Rudnikach, Żytnio wie, 
Jaworznie, Dalachowie, Cieciułowie i Bobrowej. Jury pod przewodnictwem 
Sylwii Szyszka - instruktora GOKSiR w Rudnikach zakwalifikowało do 
etapu powiatowego 6 osób: Karolinę Winiarską, Annę Szczęsną, Karolinę 
Sosnowską, Artura Pinkosza, Damiana Szczęsnego, Żanetę Włoka.

Nagrodzone osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych:
KLASY 0-H
I miejsce - Karolina Winiarska - SP Bobrowa
II miejsce - Magdalena Pinkosz - SP Dalachów
III miejsce - Piotr Bienias - Przedszkole w Rudnikach
klasy in-iv
I miejsce - Anna Szczęsna - SP Dalachów
II miejsce - Karolina Sosnowska - SP Cieciułów
III miejsce - Marta Strugała - SP Rudniki
III miejsce - Emilia Korzekwa - SP Dalachów
KLASY V-VI
I miejsca nie przyznano
II miejsce - Artur Pinkosz - SP Dalachów
III miejsce - Marzena Słomian - SP Cieciułów
KLASY VII-V1II
I miejsca nie przyznano
II miejsce - Żaneta Włoka - SP Rudniki
II miejsce - Damian Szczęsny - SP Dalachów
III miejsce - Katarzyna Ladra - SP Jaworzno
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane ze środków GOKSiR 

w Rudnikach i dyplomy za udział w konkursie.
L.M.

<
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