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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom

serdeczne życzenia Wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha.

Życzymy również, aby Święta Wielkiej Nocy

przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Gładysz

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Szanowni Mieszkańcy!
Zamierzamy wydać broszurę nt. historii gminnych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, dlatego też zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wyszukanie w swoich
zasobach domowych starych zdjęć lub innych dokumentów związanych z działalnością
OSP.
Gdybyście Państwo mieli zdjęcia o dowolnej tematyce z okresu przedwojennego i późniejszego, bardzo
proszę nie wyrzucajcie ich. Oddajcie je do naszego Gminnego Archiwum. Przy Bibliotece Gminnej
w Rudnikach chcemy utworzyć Izbę Pamięci, w której zgromadzimy te cenne fotografie lub inne dokumenty.
Jeśli znajdziecie w swoich zbiorach takie zdjęcia bardzo proszę o dostarczenie ich do Urzędu Gminy
w Rudnikach (Sekretariat I piętro) lub zgłoszenie tego faktu telefonicznie do Urzędu Gminy na
nr 034/ 35-95-072. Niezbędne do fotografii są również krótkie informacje na temat okresu którego dotyczą
lub tematyki danego zdjęcia.
Dla Państwa na pewno te rodzinne pamiątki mają bardzo duże znaczenie. Proszę się nie obawiać.
Zostaną one zwrócone po skopiowaniu i zamieszczeniu ich w elektronicznym archiwum gminnym.
Chciałbym podkreślić, iż bez Waszej pomocy nie uda się zrealizować naszych przedsięwzięć.
Jeszcze raz bardzo proszę o współpracę.

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Z obrad Rady Gminy Rudniki
W dniu 20 marca 2007 roku o godz. 1200 obyła się VI sesja
Rady Gminy Rudniki.
W sesji udział wzięło 14 radnych.
Rada Gminy Rudniki przyjęła uchwały w sprawie:
- wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego
/porozumienie dotyczy utworzenia „Międzygminnego
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Gotartowie”/;
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 rok;
- zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w
2007 roku”;
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok;
- udzielenia poręczenia Fundacji Górna Prosną;

- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu /uchwała w
załączeniu/.
Radni dyskutowali również na temat korzystania przez Gminę
Rudniki z dopłat Agencji Rynku Rolnego do spożycia mleka i
przetworów mlecznych w placówkach oświatowych w roku
szkolnym 2006/2007. Informacji na temat programu „Szklanka
mleka” udzielał dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu Pan
Janusz Nowacki.
W sesji udział wzięła także Pani Bożena Kalecińska z
Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, która podziękowała Wójtowi i Radnym za
sprowadzenie do Gminy Rudniki rodzin Polskich z
Kazachstanu.
E.B.

UCHWAŁA Nr VI/44/07
Rady Gminy Rudniki z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm./ i
nie wyznaczenia dotychczas przez Wojewodę Opolskiego na
terenie Gminy Rudniki obszaru chronionego krajobrazu, Rada
Gminy Rudniki uchwala:
§1
Uchwała określa nazwę, położenie, obszar, sprawującego
nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz
zakazy właściwe dla tego obszaru.
§2
Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu pod nazwą; „
Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze - Polesie ” o
powierzchni 353 ha, położony w północno-wschodniej części
Gminy Rudniki, w granicach byłego Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego ujętego w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki, obejmujący
miejscowości ( w całości lub w części) : Dalachów, Janinów,
Polesie, Słowików, jak w załączniku do uchwały.
§3
Celem wyznaczenia obszaru , o którym mowa w § 2 jest
ochrona charakterystycznych cech naturalnych środowiska
przyrodniczego i krajobrazu, utrzymanie równowagi
ekologicznej tego obszaru, zachowanie i wzbogacanie
różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych, nieleśnych i
torfowiskowych, ochrona ekosystemów przed szkodliwym
oddziaływaniem zewnętrznym i wewnętrznym, zachowanie
walorów krajobrazowych, utrzymanie wzajemnych relacji
przestrzennych pól uprawnych, osiedli wiejskich i zespołów
zieleni wraz z wartościowymi elementami środowiska
kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu,
zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki i
wypoczynku.
§4
Przedmiotem ochrony jest ekosystem, na który składa się
mozaika pól i lasów porozcinanych licznymi dolinami ze

stałymi ciekami i fragmentami naturalnych zespołów roślinnych
a także krajobraz zbliżony do naturalnego.
§5
Nadzór nad obszarem, o którym mowa w § 2 sprawuje Wójt
Gminy.
§6
Na obszarze, o którym mowa w § 2 wprowadza się
następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych ,
przydrożnych i nadwodnych, j eżeli nie wynikaj ą one z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą
innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem
przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem , budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Załącznik do uchwały Nr YI/44/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 marca 2007roku

Granica byłego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu
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aktualności

Szkolenie z odnowy wsi
2 marca br. odbyło się szkolenie dla grup odnowy wsi z terenu
gminy Rudniki. W spotkaniu udział wzięły również sołectwa,
które jeszcze nie działają w programie ale są zainteresowane
tym tematem.

Szkolenie prowadzili moderatorzy programu odnowy wsi
Województwa Opolskiego Pani Iwona Charciarek oraz Pan
Lesław Czernik. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad i
możliwości tworzenia stowarzyszeń, które będą działały na

rzecz rozwoju wsi. Prowadzący przedstawili dokładnie krok
po kroku jaką drogę należy przejść aby takie stowarzyszenie
założyć. Zachęcali również do zakładania takiego rodzaju
stowarzyszeń, ponieważ organizacje pozarządowe formalnie
zarejestrowane mają duże możliwości pozyskania różnego
rodzaju środków i dotacji.
Druga część szkolenia dotyczyła zakładania spółdzielni

socjalnych. Jak założyć spółdzielnię? Dlaczego warto ją
założyć? Jak takie spółdzielnie zakłada się zagranicą.
Mamy nadzieję, że uczestnicy skorzystali ze szkolenia i że
powstaną stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.
N.
I.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 15 marca br. zostały przeprowadzone eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły się,
podobnie jak w roku ubiegłym, w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych
II grupa - uczniowie gimnazjum
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i
kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Rudnikach przy współpracy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie
pisemnej i ustnej.
Wiedzę uczestników oceniało jury, które wyłoniło
najlepszych uczestników.
Wezmą oni udział w eliminacjach powiatowych w Oleśnie :
I grupa wiekowa / szkoły podstawowe /
1 miejsce - Kabata Anita
/Szkoła Podstawowa w Jaworznie/
2 miejsce - Tomczyk Aleksandra
/Szkoła Podstawowa w Jaworznie/
3 miejsce - Lukas Zuzanna
/Szkoła Podstawowa w Dalachowie/
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4 miejsce - Pecela Szymon
/Szkoła Podstawowa w Cieciułowie/
5 miejsce - Grzebiela Mateusz
/Szkoła Podstawowa w Żytniowie/
II grupa wiekowa / gimnazjum /
1 miejsce - Pawlaczyk Katarzyna
/Gmnazjum w Rudnikach/
2 miejsce - Sleziak Martyna
/Gimnazjum w Rudnikach/
3 miejsce - Soja Monika
/Gimnazjum w Rudnikach/
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,
nagrody książkowe, przybory do pisania, piłki do gry
i kalkulatory ufundowane przez Wójta Gminy Rudniki
i Ochotniczą Straż Pożarną w Rudnikach oraz sponsorów:
Pana Bogdana Surowiaka i Firmę „Kris”Krystyny Pawelec
z Praszki. Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele
miejscowych szkół: Beata Patyk, Jolanta Kubacka, Jolanta
Wiatr, Henryk Popczyk i Bogdan Szyszka.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością
spraw ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy ich opiekunom
za pracę i czas poświęcony przygotowaniom do konkursu.
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Mecz Rudniki - Korfantów - Kietrz
Drugiego marca w hali sportowej w Rudnikach odbył się
turniej siatkówki samorządowców gmin: Rudniki, Kietrz,
Korfantów.
Szefami drużyn byli włodarze gmin i tak odpowiednio:
Gminy Korfantów - Wójt Zdzisław Martyna
Gminy Kietrz - Burmistrz Józef Matela
Gminy Rudniki - Wójt Andrzej Pyziak
Wyniki:

Rudniki
Rudniki
Korfantów -

Kietrz
Korfantów
Kietrz

3:2
1:2
2:0

WYNIK KOŃCOWY:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Korfantów
Rudniki
Kietrz

Turniej był okazją nie tylko do zmierzenia swoich sił na
boisku, ale także do zapoznania się radnych i samorządowców
oraz wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania
jednostek samorządowych.
Dziękujemy naszym gościom, że przyjęli nasze zaproszenie
i odwiedzili naszą gminę.
Rewanż odbędzie się w Kietrzu na jesieni.
Gratulujemy zwycięzcom.

ogłoszenie
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Rudniki z dnia 27.03.2007

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Rudniki
Na podstawie art. 36aust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 7 wtześnia 1991 roku o systemie Oświaty (Dz U z 2004 r Nr 256 poz. 2572
z późn. zm., §1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189 poz.
1855) Zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół podstawowych:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Cieciułowie
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie
3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

§2
Terminy, miejsca i godziny przeprowadzania konkursów, wykaz dokumentów, które winna zawierać oferta, termin składania
ofert oraz kryteria, którym powinien odpowiadać kandydat na stanowisko dyrektora szkoły zamieszcza się w ogłoszeniu o
konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2007 Wójta Gminy Rudniki z dnia 27.03.2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Rudniki
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie;
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie;
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Żytniowie;
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia
następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub
placówce;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z
zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem
stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobra ocenę pracy
w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela
akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole
wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała
pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.
7) nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z późn. zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny
zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o stażu pracy
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
nauczycielem;
BIULETYN

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o
ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szl^ół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.
594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 24
kwietnia 2007r, na adres:
Urząd Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:
Wójta Gminy Rudniki
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
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Turniej Rekreacyjno - Sportowy
W dniu 17 marca 2007 roku odbył się cykliczny Turniej
Rekreacyjno - Sportowy Radnych Gmin Powiatu Oleskiego.
W zmaganiach uczestniczyli przedstawiciele następujących
samorządów: Olesna, Praszki, Gorzowa Śląskiego,
Radłowa, Rudnik, Zębowic oraz Starostwa Powiatowego, które
było równocześnie gospodarzem turnieju.
Wyniki klasyfikacji ogólnej:
I miejsce
Praszka
II miejsce
Rudniki
III miejsce Radłów

W poszczególnych dyscyplinach sportowych przedstawiciele
gminy Rudniki zajęli kolejno następujące miejsca:

• siatkówka II miejsce,
■ warcaby II miejsce,
• tenis stołowy IV miejsce,
• dyscypliny rekreacyjne II miejsce.
Przyznano również 2 nagrody indywidualne dla najlepszych
zawodników turnieju w następujących kategoriach: rzut piłką
lekarską dla Adama Sasa oraz rzut lotkami do tarczy dla
Mieczysława Włóki.
Jak zwykle turniej był okazją do wymiany doświadczeń i
poglądów między radnymi. Miało to szczególne znaczenie w
sytuacji nowych władz samorządowych po wyborach w 2006
roku.
* „

OGŁOSZENIE PŁATNE
Firma IMPEL zatrudni pracowników ochrony z licencją lub bez
z miejscowości Rudniki i okolice.
Kontakt: 032/357-15-35 lub a.gorecka@impel.com.pl

KOMUNIKAT
DZIELNICOWEGO
Nadeszła wiosna.
Czas wyprowadzić rowery z garaży lub piwnic. Zanim
jednak nasze dzieci zaczną jeździć na tych rowerach
przypominam, aby dokonać przeglądu ich stanu
technicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na
hamulce.
Informuję, że dzieci do lat 10 nie powinny samodzielnie
poruszać się na rowerach po drogach publicznych - mogą
jeździć tylko pod opieką osób dorosłych.
Troszczmy się o bezpieczeństwo naszych dzieci!
Dzielnicowy
A. Materak

r\\

Łask Pana
Zmartwychwstałego,
Zdrowia, radości i nadziei
wszystkim mieszkańcom
Gminy Rudniki
składają
mgr farm. Jolanta i Bogdan
Surowiak
Apteka Pod Świerkami”

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?
W naszym domowym kubełku pojawiają się bardzo różne
odpady, które przestały być dla nas użyteczne. ODPADY
NIEBEZPIECZNE, których jest tak mało -1 % sąjednak bardzo
dużym problemem, ponieważ zagrażają naszemu zdrowiu jak
też trują nasze środowisko. Odpady te, dla naszego dobra, nie
powinny trafić na wysypisko wraz z innymi.
* zużyte baterie np. zawierają metale ciężkie takie jak, kadm,
ołów, rtęć, które są toksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin,
* akumulatory samochodowe zawierają toksyczny dla
człowieka ołów i silne kwasy,
* pozostawione na polu opakowań po środkach chemicznych
używanych w rolnictwie może doprowadzać do skażenia gleby
i wód gruntowych,
* jeden litr przepracowanego oleju usunięty do wody może
skazić setki tysięcy litrów wody!,
* freon ze starej lodówki uszkadza powłokę ozonową Ziemi,
która chroni nas przed szkodliwym oddziaływaniem promieni
słonecznych,
* azbest usuwany w czasie remontów domów i instalacji jest
silnie rakotwórczy.

Nie nadają się one w większości do ponownego
wykorzystania i powinny być składowane w specjalnie
zabezpieczonych miejscach lub unieszkodliwiane w
specjalnych zakładach.
Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia
odpadów komunalnych to przede wszystkim:
1. baterie i akumulatory ołowiane,
2. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
3. odczynniki fotograficzne,

4. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice
zawierające substancje niebezpieczne,
5. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć /
termometry/,
6. przeterminowane lekarstwa,
7. przepracowane oleje, smary, smoły,
8. wykładziny i inne produkty z PCW,
9. środki ochrony roślin,
10. rozpuszczalniki,
11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Co możemy obecnie robić, żeby zabezpieczyć siebie i innych
oraz nasze środowisko przez truciznami z odpadów
niebezpiecznych?
Możemy wydzielać /segregować/ z grupy odpadów
komunalnych, te które są odpadami niebezpiecznymi i
przynosić do specjalnego kontenera, który będzie podstawiany
w różnych miejscach na terenie gminy. I tak odpady
niebezpieczne unieszkodliwimy:
w Rudnikach
-19 czerwca /wtorek/
w Dalachowie
- 20 czerwca /środa/
w Jaworznie
- 21 czerwca /czwartek/
w Żytniowie
- 25 czerwca /poniedziałek/

w Cieciułowie

- 27 czerwca / środa/

Kontener będzie ustawiony wraz z obsługą
- od 11.00 do 17.00 w każdej z w/w miejscowości.

Postępujmy WSZYSCY właściwie z odpadami a będziemy
ŻYĆ zdrowo!
Beata Nowakowska

kultura

Drodzy Czytelnicy!
Czy lubicie wiersze? A może piszecie je sami? Wszystkich
miłośników poezji zapraszamy do nas, na nasze wieczory
poezji, które odbywają się raz w miesiącu w bibliotece
rudnickiej.
Nasze spotkania zainaugurowaliśmy zaproszeniem
poetki-amatorki z Praszki, pani Bogumiły Latusek.
Przywiozła na spotkanie ponad 200 wierszy, pisanych przez
wiele lat. Piękna poezja, o Bogu, o ojczyźnie, o uczuciach,
targających każdego z nas.
Na następne spotkanie, w lutym, zaprosiliśmy miejscowych,
naszych gminnych poetów. Swoje wiersze czytali: ks.
Krzysztof Błaszkiewicz, Kamila Pecela, student
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zofia Bienias, której
przepiękny wiersz o miłości do wsi rodzinnej zamieszczamy
poniżej:
Wiosko mojadziewczyno o jarzębinowych koralach
o spracowanych dłoniach
mojej matki
i pełnych kształtach pożniwnych chłebów.

Wiosko mojauśmiechem polnych maków
wabiąca młodych pięknych adonisów
Wiosko mojadziewczyno o sercu otwartym na oścież
promienna wiarą i miłością
- nigdy cię nie opuszczę.
* * *
Jeszcze tyłko z mego domu
wyniesiono szelest szeptu,
uśmiech dany po kryjomu,
ciszę znaczącą tak wiele.
Jeszcze słońce mi przysłało
włos Izoldy jasnowłosy.
Jeszcze tylko mi zostało
trochę zielonej tęsknoty.
Liść ostatni spadł pod nogi
tuląc zrudziałe ramiona
i stanęłam na pół drogi
Smutna i osamotniona.

Kier. GBP - M. Filipowicz

ŚWIĘTO KOBIET W RUDNIKACH
8 marca w sali Domu Kultury w Rudnikach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Inicjatorką spotkania
była Zofia Jaworek - nowy sołtys wsi Rudniki.
Nic tak nie integruje ludzi jak dobra zabawa w miłym gronie. Ilość świętujących pań była imponująca /około 100 osób/.
Imponująca była też różnorodność sałatek i wypieków przez nie przygotowanych. Podczas uroczystości nie zabrakło też
wspólnego śpiewu, żartów i rozmów do późnychgodzin nocnych.
Spotkanie było wspaniałą chwilą relaksu, okazją by we wspólnym gronie zapomnieć o codziennych troskach.

„NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ..."
Pod wprawnym okiem i mistrzowską ręką artysty ceramika
- Romana Kuzelyaka dzieci uczęszczające na zajęcia
plastyczne w Domu Kultury poznawały tajniki wykonywania

naczyń glinianych na kole garncarskim. W skupieniu i z
ogromnym zainteresowaniem obserwowały poczynania
mistrza, który na początek dał pokaz swoich wspaniałych
umiejętności. Następnie każde dziecko miało możliwość pracy
przy kole garncarskim . Wszystkie przy pomocy pana Romana
wykonały dzbanuszki, wazoniki, doniczki, talerzyki. Okazało
się że „nie święci garnki lepią”, jednak bez pomocy ręki mistrza
nie byłoby to takie łatwe.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO...

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC

* Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum
- 13.04.2007
* Konkurs Recytatorski dla uczniów szkól podstawowych - 16.04.2007
* Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków
* Festyn Integracyjny gmin Rudniki - Radłów

- 17.04.2007
- 26-27.05.2007

* XIII Ogólnopolskie Biegi „Pętla Rudnicka”
* Gminny Turniej Piłki Nożnej „Panorama Firm”

- 27.05.2007
- 09.06.2007
* Gminne Zawody Sportowo - Pożarowe - organizator OSP. Chwiły - 16.06.2007
* VIII Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie
- 30.06 - 01.07.2007

... SREDECZNIE ZAPRASZAMY

wydarzenia
(
GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta ma już długoletnią
tradycję.
Organizatorem przedsięwzięcia jest GOKSiR w Rudnikach.
W tym roku w rozgrywkach udział wzięło 13 zawodników.

Trzynastu najlepszych. Poziom gry był wysoki.
Niepokonany okazał się JAKUB MARCHEWKA z
Rudnik. Tuż po nim sklasyfikowani zostali ARTUR
SZFRANEK z Odcinka oraz JAROSŁAW MARCHEWKA
- instruktor sekcji szachowej przy Domu Kultury .
Imprezie patronował Wójt Gminy - Andrzej Pyziak, który
osobiście złożył gratulacje zwycięzcom oraz wręczył im
pamiątkowe puchary.

TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO
Cyklicznym przedsięwzięciem sportowym jest Gminny
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady
Gminy.
Tegoroczna XVII edycja turnieju odbyła się w sobotę
3 marca br. w hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym
w Rudnikach. Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach przy współpracy szkół
podstawowych w Dalachowie i Jaworznie oraz Gimnazjum
Publicznego w Rudnikach.
Imprezie patronował Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz.
W turnieju udział wzięło 91 zawodników.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach to:
Dziewczęta klas I - III
1. Ilona Pawelec - P.S.P. Dalachów
2. Anna Pinkosz - P.S.P. Dalachów
3. Paulina Kierzek - P.S.P. Dalachów
Dziewczęta klas IV - VI
1. Daria Wydmuch - P.S.P. Dalachów
2. Paulina Matusiak - P. S.P. Jaworzno
3. Klaudia Kluba - P.S.P. Jaworzno

BIULETYN

Dziewczęta - Gimnazjum
1. Katarzyna Pawlaczyk - G.P. Rudniki
2. Magdalena Świtała - G.P. Rudniki
Chłopcy klas I - III
1. Patryk Ryng - P.S.P. Jaworzno
2. Mikołaj Domański - P.S.P. Dalachów
3. Damian Tasarz - P.S.P. Dalachów
Chłopcy klas IV - VI
1. Adrian Jekiel - P.S.P. Jaworzno
2. Mateusz Zając - P.S.P. Jaworzno
3. Mateusz Grzebiela - P.S.P. Żytniów

Chłopcy- gimnazjum
1. Michał Jekiel - Jaworzno
2. Zbigniew Jurczyk - Jaworzno
3. Artur Smolarz - Dalachów
W punktacji ogólnej Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy zdobyła Szkoła Podstawowa w DALACHOWIE.

INFORMACYJNY

GMINY

RUDNIKI

wydarzenia
W godzinach popołudniowych miały miejsce rozgrywki w
kategorii młodzieży i dorosłych. Puchary wywalczyli:
Młodzież 15-29 lat
1. Łukasz Francka - Dalachów
2. Radosław Więckowski - Odcinek
3. Sylwester Werner - Jaworzno

Mężczyźni 30-39 lat
1. Tomasz Duda - Jaworzno
2. Mirosław Bednarek - Dalachów
3. Ryszard Kawalec - Żytniów
Mężczyźni powyżej 40 lat
1. Jan Panek - Jaworzno
2. Andrzej Kluba - Mostki
3. Bogusław Wydmuch - Dalachów
Puchary i dyplomy wręczyli Edward Gładysz Przewodniczący Rady Gminy, Roman Pinkosz- sędzia
główny zawodów oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor
GOKSiR.

W tym samym czasie w hali sportowej trwały rozgrywki
I Mistrzostw Powiatu Oleskiego w Tenisie Stołowym.
W zawodach udział wzięło 58 osób.
Zwycięzcy w kategorii open mężczyzn do 40 lat:
1. Jacek Stańczyk - Praszka
2. Zbigniew Orzeszyna - Olesno
3. Paweł Stańczyk - Praszka
Zwycięzcy w kategorii open mężczyzn powyżej 40 lat:
1. Zdzisław Kleszcz - Olesno
2. Jan Panek - Jaworzno
3. Edmund Olszowy - Praszka

W kategorii open kobiet najlepsze okazały się:
1. Agnieszka Pinkosz - Dalachów
2. Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki
3. Daria Wydmuch - Dalachów
Imprezie patronował i puchary wręczył Wicestarosta
Powiatu Olesno - Stanisław Belka.

Patryk Ryng odbiera nagrodę
z rąk Edwarda Gładysza

Zwycięzcy Gminnego Turnieju Tenisa

Roman Pinkosz z grupą najlepszych
zawodników z Dalachowa

Zwycięzcy Turnieju Powiatowego

VIII Międzynarodowe
Zawody Drwali w
Bobrowie
29, 30 czerwiec -1 lipiec
W piątkowy wieczór zaczynamy od wielkiego
uderzenia - koncertu zespołu „BIG CYC” - VIII
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie.
Przewidziano wiele atrakcji w tym występy zespołów
DISCO POLO „VOYAGER” (sobota) oraz
HAPPY END (niedziela). Tradycyjnie będą również
organizowane liczne gry i zabawy dla dorosłych i
najmłodszych.
W zmaganiach o miano „NAJLEPSZEGO
DRWALA” starego kontynentu zmierzą się
zawodnicy z polski i zagranicy tj: Szwecji, Francji,
Niemiec, Słowacji, Czech i Ukrainy.
ZAPRASZAMY!!!
Gwarantujemy wspaniałą zabawę.

Obchody 610-lecia
miejscowości Rudnik
W dniach 25-26.08.2007 roku odbędą się
obchody 610-lecia miejscowości Rudnik. Oficjale
rozpoczęcie obchodów odbędzie w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.
Jednym z kulminacyjnych punktów imprezy
będzie podpisanie partnerstwa z niemiecką gminą
Feilitzsch, z którą już od roku 2003 utrzymujemy
przyjacielskie stosunki. Główną atrakcją wieczoru
będzie występ gwiazdy „Bracia Cugowscy” oraz
piękny pokaz sztucznych ogni.

Impreza to nie tylko wspaniała okazją do wspólnej
integracji ale również możliwość spotkania z byłymi
mieszkańcami gminy.

Serdecznie zapraszamy!!!

KOMUNIKAT
Przypominamy wszystkim mieszkańcom
Gminy Rudniki, iż zgodnie z regulaminem
szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku wprowadza się

obowiązek przeprowadzenia
we wszystkich nieruchomościach na
terenie gminy akcji deratyzacji.
Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści,
osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny w tym czasie
zlecić przeprowadzenie akcji firmom specjalistycznym, bądź
dokonać deratyzacji we własnym zakresie. Osoby
odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji powinny szczególnie
pamiętać o podaniu dokładnego terminu wyłożenia trutki na
szczury oraz zabezpieczeniu miejsc jej wyłożenia przed
dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa domowego.

Deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy
w roku w terminach:
I -sza od dnia 30 marca
do dnia 14 kwietnia 2007 roku
II -ga od dnia 24 września
do 8 października 2007 roku
| RUDNIKI~|

I

Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości
dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości,
opróżnienia pojemników na odpady.
W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach
zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze
nalepki oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką
oraz sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem, '***
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka
wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc
lekarską.

Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości
co najmniej 40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.
Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi
w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek pouczenia
o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów
szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta
domowe.
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