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Drodzy Mieszkańcy
Szanowni Czytelnicy
Święta Bożego Narodzenia to czas radości i nadziei.
Z tej okazji chciałbym życzyć Wam wszystkiego,
najlepsze. Aby świąteczne dni spędzone w rodzinnej
atmosferze przyniosły ze sobą szczęście i spokój.
Chwile radości dla Was i Waszych bliskich niech będą nadzieją
i jasno świecącą gwiazdą w trudach dnia codziennego.
Dzieląć się z Wami wigilijnym opłatkiem składam życzenia zdrowych,
spokojnych i rodzinnie ciepłych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2003 Roku.

Andrzej Pyziak- Wójt Gminy Rudniki
W dniu 27 października 2002 roku odbyły się wybory
do Rady Gminy Rudniki, w których wybieranych było 15
radnych. Po raz pierwszy wybieraliśmy w wyborach bezpo
średnich Wójta Gminy.
Gminna Komisja Wyborcza w Rudnikach zarejestrowała:
- 72 kandydatów na radnych,
- 5 kandydatów na wójta gminy.
Kandydaci na radnych zgłoszeni zostali przez 17 komite
tów wyborczych, kandydatów na wójta zgłosiło 5 komitetów
wyborczych.

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim wyborcom, którzy poparli
moją kandydaturę na
Wójta Gminy Rudniki.
Chcę w dalszym ciągu służyć
wszystkim pomocą w rozwiązywaniu
naszych gminnych problemów.
Liczę na współpracę.

V-

Z wyrazami szacunku
Andrzej Pyziak

■

WYBORY
Dla przeprowadzenia wyborów teren gminy został podzie
lony na 5 obwodów głosowania i 12 okręgów wyborczych.
ZESTAWIENIE WYNIKÓW
WYBORÓW WÓJTA:
Kandydaci na wójta otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Biedka Kryzsztof zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Samoobrona RP - 393 głosy
2. Jeziorek Krzysztofzgłoszony przez Komitet Wyborczy
PSL - 148 głosów
3. Pyziak Andrzej zgłoszony przez KWW NASZA GMI
NA - 2.041 głosów
4. Zając Andrzej zgłoszony przez KKW SLD-UP - 223
głosy
5. Zając Marian zgłoszony przez NKWW Gmina to Jedna
Rodzina - 184 głosy
Wójtem gminy wybrany został w I turze wyborów Andrzej
Pyziak - otrzymał ponad 50 % ważnie oddanych głosów.
ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW
DO RADY GMINY RUDNIKI:
Kandydaci do Rady Gminy uzyskali następującą liczbę
głosów:
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Kubacki Czesław Cieciułów - 71 głosów

Zając Maciej
Zając Wiesława
Borek Mirosław
Placek Brosnisław
Stasiak Marian
Domański Grzegorz
Gaik Bogumił
Bolek Józef

Żytniów
Żytniów
Rudniki
Łazy
Janinów
Dalachów
Jaworzno
Julianpol

34 głosy
28 głosów
28 głosów
12 głosów
8 głosów
84 głosy
40 głosów
22 głosy

Komitet Wyborczy Samoobrona RP
Zuzel Ryszard
Cieciułów
Sas Adam
Żytniów
Zając Andrzej
Żytniów
Włóka Mieczysław
Chwiły
Żyta-Gońda Edyta
Rudniki
Korpowska Dorota
Łazy
Borek Jarosław
Janinów
Grzybek Marianna
Dalachów
Olczyk Stefan
Dalachów
Ladra Sławomir
Jaworzno
Meryk Iwona
Julianpol

68 głosów
127 głosów
68 głosów
34 głosy
30 głosów
15 głosów
8 głosów
95 głosów
96 głosów
20 głosów
56 głosów

Komitet Wyborczy PSL
Małolepszy Henryk
Cieciułów
Włodarczyk Józef
Nowy Bugaj
Jeziorek krzysztof
Żytniów
Łapucha Jerzy
Żytniów
Stasiak Andrzej
Porąbki
Dolik Robert
Rudniki
Pawlaczyk Mieczysław Rudniki
Klimas Wiesława
Łazy

9 głosów
11 głosów
75 głosów
47 głosow
25 głosów
52 głosy
75 głosów
52 głosy

Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
Bajak Janina
Cieciułów
24 głosy
Michnik Henryk
Stary Bugaj 41 głosów
Gładysz Edward
Bobrowa
94 głosy
Baros Zdzisława
Żytniów
112 głosów
Kos Wiesław
Żytniów
36 głosów
Hombek Bogdan
Porąbki
92 głosy
Marchewka Jarosław
Rudniki
204 głosy
Stasiak Jan
Rudniki
128 głosów
Popczyk Andrzej
Młyny
32 głosy
Bednarek Aleksy
Janinów
44 głosy
Wróbel Marianna
Dalachów
123 głosy
Badera Tadeusz
Dalachów
100 głosów
Cieśla Zdzisław
Słowików
72 głosy
Sosnowski Anatol
Jaworzno
47 głosów
Owczarek Andrzej
Julianpol
50 głosów

Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców
Gmina to Jedna Rodzina
Dworacki Jacek
Cieciułów
26 głosów
Dybich Małgorzata
Stary Bugaj 12 głosów
Cieślak Aleksander
Bobrowa
19 głosów
Żytniów
Kubat Stanisław
70 głosów
Żytniów
Łęgosz Ksawera
47 głosów
Lużak Ryszard
Chwiły
37 głosów
Chęciński Artur
Rudniki
29 głosów
Zając Marian
Rudniki
33 głosy
Chałupka Janusz
Młyny
66 głosów
Kol czarek Marian
Odcinek
60 głosów
Bednarek Ireneusz
Dalachów
54 głosy

Pinkosz Zygmunt
Dalachów
Ladra Wiesława Mirowszczyzna
Garbaciak Karol
Jaworzno
Froniewska Nina
Julianpol

31
23
35
14

głosów
głosy
głosów
głosów

Komitet Wyborczy Wyborców
Praworządność i Gospodarność
Łuczak Bolesław
Nowy Bugaj 38 głosów
Pełka Waldemar
Mostki
9 głosów
Sleziak Dorota
Mirowszczyzna
21 głosów
Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Kubackiego
Kubacki Dariusz
Cieciułów
17 głosów
Komitet Wyborczy Wyborców Leszczyna Sławomir
Leszczyna Sławomir
Nowy Bugaj 43 głosy

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Trawińskiego
Trawiński Kazimierz
Nowy Bugaj 10 głosów
Komitet Wyborczy WyborcówTomasza Kowalczyka
Kowalczyk Tomasz
Jelonki
73 głosy
Komitet Wyborczy Wyborców Wiesława Kościelnego
Kościelny Wiesław
Jaworek
130 głosów

Komitet Wyborczy Wyborców ul. Reymonta
Kubacki Jan
Rudniki
71 głosów

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Borka
Borek Andrzej
Janinów
22 głosy
Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Popczyka
Popczyk Henryk
Dalachów
44 głosy

Komitet Wyborczy Wyborców Izabeli Stasiak
Stasiak Izabela
Dalachów
34 głosy
Komitet Wyborczy Wyborców INCJATYWA
Kluska Jan
Mostki
106 głosów
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Głos
Waczek Teresa
Jaworzno
71 głosow
RADNYMI RADY GMINY RUDNIKI WYBRANI
ZOSTALI /WYKAZ ALFABETYCZNY/:
1. Badera Tadeusz
Dalachów
KWW NASZA GMINA
okręg nr 9
2. Baros Zdzisława
Żytniów
KWW NASZA GMINA
nr 4
3. Chałupka Janusz
Młyny
NKWW Gmina to Jedna Rodzina
okręg nr 7
4. Gładysz Edward
Bobrowa
KWW NASZA GMINA
okręg nr 3
5. Hombek Bogdan
Porąbki
KWW NASZA GMINA
okręg nr 5
6. Kluska Jan
Mostki
KWW INCJATYWA
okrę nr 10
7. Kolczarek Marian
Odcinek
NKWW Gmina to Jedna Rodzina
okręg nr 8
8. Kościelny Wiesław
Jaworek
KWWK
okręg nr 6

9. Kubacki Czesław
Cieciułów
KKW SLD-UP
okręg nr 1
10. Leszczyna SławomirNowy Bugaj
KWW Leszczyna Sławomir
okręg nr 2
11. Marchewka Jarosław
Rudniki
KWW NASZA GMINA
okręg nr 6
12. Meryk Iwona
Julianpol
KW Samoobrona RP
okręg nr 12
13. Sas Adam
Żytniów
KW Samoobrona RP
okręg nr 4
14. Wączek Teresa
Jaworzno
KWW Nasz Głos
okręg nr 11
15. Wróbel Marianna Dalachów
KWW NASZA GMINA
okręg nr 9

Ogółem na terenie Gminy Rudniki do głosowania były
uprawnione 6 743 osoby.
Wyborcom wydano łącznie 3.054 karty do głosowania,
oddano 3.050 kart /liczba kart w urnie/. Wszystkie karty były
kartami ważnymi.
Głosów ważnych oddano 2.981, głosów nieważnych 69.
Na poszczególne listy kandydatów oddano następującą
Listę głosów ważnych:

1. Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA -1.199
2. Komitet Wyborczy Samoobrona RP - 617
3. Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców Gmina
to Jedna Rodzina- 556
4. Komitet Wyborczy PSL - 346
5. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 328
6. Komitet Wyborczy Wyborców
Wiesława Kościelnego - 130
7. Komitet Wyborczy Wyborców INCJATYWA - 106
8. Komitet Wyborczy Wyborców
Tomasza Kowalczyka - 73
9. Komitet Wyborczy Wyborców “Nasz Głos” - 71
10. Komitet Wyborczy Wyborców ul. Reymonta - 71
11. Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność
i Gospodarność - 68
12. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Popczyka - 44
13. Komitet Wyborczy Wyborców
Leszczyna Sławomir - 43
14. Komitet Wyborczy WyborcówTzabeli Stasiak - 31
15. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Borka - 22
16. Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Kubackiego
17. Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza
Trawińskiego - 10.

A jak głosowli mieszkańcy poszczególnych miejscowości?

Numer
okręgu

Miejscowość

1

Brzeziny Cieciułowskie
Cieciułów
Stawki Cieciułowskie
Razem

58
388
48
494

27
180
25
232

46,6
46,4
52,1
47

2

Borek
Nowy Bugaj
Stary Bugaj
Razem

14
196
188
398

6
76
74
156

42,9
38,8
39,4
39,2

3

Bobrowa
Stańki
Razem

209
41
250

96
17
113

46
41,5
45,2

4

Żytniów
Banasiówka
Bliźniaki
Hajdamaki
Ignachy
Jelonki
Pieńki
Stawki Żytniowskie
Wytoka
Żurawie
Razem

1893
4
17
38
43
155
37
21
7
61
2276

315
3
4
12
23
61
6
3
4
35
466

16,7
75
23,5
31,6
53,5
39,4
16,2
14,3
57
57,4
20,5

Chwiły
Faustianka
Kuźnica
Porąbki
Razem

100
132
63
72
367

31
70
25
46
172

31
53
39,7
63,9
46

5

Liczba uprawnionych
do głosowania

Liczba głosujących
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%

3

6

148

------------- 73------------

52.7

Jaworek
Rudniki
Teodorówka
Razem

747
39
934

432
8
518

57.8
20.5
55.5

7

Łazy
Młyny
Razem

127
262
389

72
112
184

56,7
42,7
47,3

8

Janino w
Odcinek
Razem

124
174
298

64
79
143

51,6
45,4
48

9

Dalachów
Razem

979
979

441
441

45,1
45,1

10

Mirowszczyzna
Mostki
Polesie
Słowików
Raz em

148
97
49
122
416

76
48
29
68
221

51,4
49,5
59,2
55,7
53

11

Jaworzno
Jaworzno Bankowe
Razem

387
260
647

139
97
236

35,9
37,3
36,5

12

Julianpol
Razem

402
402

144
144

35,6
35,6

1

Wybory do rady powiatu
Dla wyboru Rady Powiatu Oleskiego w Oleśnie utworzono
4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybrano 19 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania 54.347.
W głosowaniu udział wzięło 21.503 wyborców, co stanowi
39,57 % uprawnionych do głosowania.

Z OBRAD
RADY GMINY
W dniu 18 listopada 2002 roku o godz. 1000 rozpoczęła się
Pierwsza sesja IV kadencji Rady Gminy Rudniki. W sesji
udział wzięli wszyscy /15/ radni.
Posiedzenie rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gmin
nym, otworzył najstarszy wiekiem radny Czesław Kubacki.
Powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości m.in.
Panią Senator Apolonię Klepacz i Pana Posła Leszka Korze
niowskiego.
Każdy z radnych w kilku słowach określił swoje zamierze
nia i plany związane z pracą w radzie.
Następnie radni złożyli ślubowanie - radny senior odczytał
rotę ‘‘Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców’’. Wywołani kolejno radni wypowiadali
słowo “ślubuję”.

Gminy Rudniki i Praszka stanowią okręg nr 1 obejmujący
6 mandatów.
4 mandaty uzyskali radni z gminy Rudniki:
1. Bukalski Robert
2. Belka Stanisław
3. Zając Andrzej
4. Zając Władysław.
Rada powołała Komisję Skrutacyjną, która przeprowadziła
tajne głosowania - wybór Przewodniczącego Rady Gminy i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
"

Na Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydatów:
1 .Gładysz Edward,
2. Kluska Jan.
W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Ru
dniki wybrany został Edward Gładysz /8 głosów/.
Przewodniczący obradom, radny senior, przekazał dalsze
prowadzenie sesji nowo wybranemu przewodniczącemu rady .
Na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydatów:
1. Kościelny Wiesław,
2. Kubacki Czesław.
W głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącym Rady Gmi
ny Rudniki wybrany został Czesław Kubacki /8 głosów/.
Kolejnym punktem porządku obrad było złożenie ślubowa
nia przez wójta gminy.
Przewodniczący rady poprosił wszystkich obecnych o po
wstanie, a wójta o złożenie ślubowania.
Wójt gminy złożył wobec rady ślubowanie, wypowiadając
rotę określoną w art. 29a ustawy o bezpośrednim wyborze
wójta: “Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że do

chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawo
wać będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mie
szkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Rada Gminy powołała także Komisję Statutową, zadaniem
której jest nowelizacja Statutu Gminy Rudniki. W skład
komisji powołani zostali radni: Marchewka Jarosław, Ko
ścielny Wiesław, Wączek Teresa, Meryk Iwona, Leszczyna
Sławomir, Gładysz Edward i Kubacki Czesław.
Rada Gminy jednogłośnie /15 głosami “za”/ przyjęła stano
wisko o nie włączania terenu Otuliny Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego do strefy parku.
W dniu 11 grudnia 2002 roku odbyła się II sesja Rady
Gminy Rudniki. W sesji udział wzięli wszyscy radni.
Rada przyjęła Statut Gminy (uchwala Nr II/4/02) i powoła
ła składy osobowe stałych komisji rady (uchwała Nr 11/5/02):
Komisja Rewizyjna:
1. Sas Adam - przewodniczący
2. Badera Tadeusz
3. Hombek Bogdan
4. Kluska Jan
Komisja Rozwoju Gospodarczego.
1. Wączek Teresa - przewodnicząca
2. Gładysz Edward
3. Kolczarek Marian
4. Kubacki Czesław
Komisja ds Budżetu:
1. Kościelny Wiesław - przewodniczący
2. Baros Zdzisława
3. Chałupka Janusz
4. Leszczyna Sławomir
Komisja ds Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji:
1. Marchewka Jarosław - przewodniczący
2. Meryk Iwona
3. Wróbel Marianna

Podjęto uchwały w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - uchwała Nr II/
6/02;
- określenia wysokości stawek podatku od środków trans
portowych oraz zwolnień w tym podatku - uchwała Nr 11/7/
02 - stawki w załączeniu;
- określenia wysokości opłat lokalnych: targowej, admini
stracyjnej i podatku od psów - uchwała Nr 11/8/02 - stawki w
załączeniu;
- określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego uchwała Nr II/9/02;
- zmian w budżecie gminy na 2002 rok - uchwała Nr II/10/02;
uchwalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczy
cieli - uchwała Nr 11/11/02;
- uchwalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nau
czycieli - uchwała Nr 11/12/02;
- ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli uchwała Nr 11/13/02;
- nabycia nieruchomości w Mirowszczyźnie - uchwała Nr
11/14/02 - nieruchomość - nieodpłatnie na rzecz gminy prze
kazała radna Wączek Teresa;
- nabycia nieruchomości w Julianpolu - uchwała Nr II/15/
02 - nieruchomość nieodpłatnie na rzecz gminy przekazał
Wolny Ryszard;

- akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolne
go na leśny - uchwała Nr II/I6/02;
- zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
radnym za udział w posiedzeniach rady i komisji rady uchwała nr 11/17/02 stawki w załączeniu.
Stawki podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun
tów i budynków od 1 m powierzchni - 0.46 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3.38 zł
c/ pozostałych od 1 m powierzchni - 0.07 zł
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mie
szkalne od 1 m powierzchni użytkowej - 0.40 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowa
dzenie działalności gospodarczej od 1 m powierzchni użytko
wej - 11.00 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m
powierzchni użytkowej - 6.70 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za
kresie świadczenia usług medycznych od lm powierzchni
użytkowej - 3.46,zł
e/ pozostałych od lm powierzchni użytkowej - 3.20 zł
3. Od budow li
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i
ust.3-7
Stawki opłat lokalnych: administracyjnej.
targowej i podatku od psów
1 /opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentuprzez
wójta lub sekretarza gminy - 40,00 zł
2/ podatek od psów - 50,00 zł rocznie
płatny do 31 maja danego roku podatkowego, w przypadku
powstania obowiązku podatkowego po 31 maja 2002 r. poda
tek jest płatny do 31 grudnia danego roku w zmniejszonej
wysokości o 50 %.
3/ opłata targowa /stawka dzienna/ - 10,00 zł
4/ za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego - 40,00 zł
5/ za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego - 30,00 zł
Wysokość diet radnych
- za udział w posiedzeniu rady dieta radnego wynosi 8%
kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podsta
wie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształ
towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw - tj. 128 zł;
- za udział w posiedzeniu rady dieta wiceprzewodniczące
go wynosi 10% kwoty bazowej tj. 160 zł.
- za udział w posiedzeniu komisji dieta przewodniczącego
komisji wynosi 70% diety za udział w sesji - tj. 90 zł;
- za udział w posiedzeniu komisji dieta członka komisji
wynosi 50% diety na udział w sesji - tj. 64 zł;
Dieta nie przysługuje za udział w więcej niż jednej
komisji. Przewodniczącemu rady przysługuje dieta miesięczna
w wysokości 60% kwoty bazowej, tj. 962 zł.
Przewodniczącemu rady nie przysługuje dieta za udział
w sesji i posiedzeniach komisji.

Miedzi Radni
Młodzieżowa Gimnazjalana Rada Gminy 11 grudnia 2002r.
po raz pierwszy w nowej kadencji, wzięła udział w sesji Rady
Gminy Rudniki. Młodzi samorządowcy z uwagą przysłuchi
wali się pracy dorosłych, by w ten prosty sposób zdobywać
wiedzę i doświadczenie.
Ale zadania młodych radnych nie będą ograniczały się
tylko do obserwacji. Wspólnie z opiekunką zaprezentowali
Radzie projekt konkursu, jaki odbędzie się wiosnąw Gimna
zjum Publicznym w Rudnikach.
Mająna względzie fakt, iż każdy mieszkaniec gminy powi
nien posiadać jak największą wiedzę o miejscu, w którym
mieszka i się uczy, konkurs nasz nosi nazwę “NASZA GMI
NA” i ściśle związany będzie z jej historią. Patronat nad
konkursem objęli Wójt i Rada Gminy Rudniki. Już dziś
zapraszam do udziału w nim uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjalistów. Rywalizować będziemy w trzech zasa
dniczych dziedzinach: wiedzowej, plastycznej i muzycznej.
Szczegółowe regulaminy konkursu rozesłane zostanądo szkół
naszej gminy.
W kwietniu 2003r. wszyscy uczestnicy spotkają się w
Gimnazjum w Rudnikach, by rywalizować o cenne nagrody.
W ten sposób konkurs urośnie do rangi wielkiego integracyj
nego festynu, bo oprócz uczniów wszystkich szkół naszej
gminy, spotkająsię także radni, rodzice i nauczyciele. Mamy
nadzieję, że w ten sposób zachęcimy wszystkich mieszkań
ców gminy Rudniki do poznawania dziejów naszej małej
ojczyzny.
Agnieszka Pietrzak

1. Pani Alina Olewińska dyrektor Szkoły Podstawowej w
Cieciułowie w imieniu rodziców, uczniów i nauczycieli wy
stąpiła do Rady Gminy w Rudnikach o nadanie imienia
Tadeusza Kościuszki Publicznej Szkole Podstawowej w
Cieciułowie.
Patron dla szkoły został wybrany przez Radę Pedagogicz
ną, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski tej
szkoły spośród trzech propozycji: Władysława Reymonta,
Mikołaja Reja i Tadeusza Kościuszki.
Planowany termin uroczystości szkolnej 21-22 czerwca
2003 roku.
Teraz Rada Gminy Rudniki musi podjąć stosowną uchwałę.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji lub w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach jest do nabycia
“Słownik Geograficzny Gminy Rudniki”.
Cena 1 egzemplarza 22 zł. Kontakt tel. 35-95-068.
3. Mieszkańcy Rudnik własnymi siłami i za własne pienią
dze wykonali drugą furtkę na cmentarzu. Cmentarz liczy ok.
500 grobów i jedno wejście to za mało, zwłaszcza w Święto
Zmarłych kiedy wszyscy odwiedzamy swoich bliskich. Na
początek zebrano 3.600 zł. Do prac przystąpili strażacy i
mieszkańcy. Zamówili furtkę u kowala i wybrukowali wej
ście, naprawili krzyż cmentarny. Proboszcz przeznaczył ko
lejne 1.500 zł z tacy na kontynuację prac. Wyłożono kostką
jednąalejkę, zaś w planachjest wybudowanie dwóch ubikacji
i ustawienie nowego cmentarnego krzyża. Urząd gminy doło
żył również swoją cegiełkę - wykonanie punktu czerpania
wody.

Wybory
- Izba Rolnicza
8 grudnia br. odbyły się kolejne wybory przedstawicieli do
Rad Powiatowych Izb Rolniczych.
W naszym okręgu wyborczym, którym była cała gmina
zgłoszono 4 kandydatów. Zgodnie z ustawą wybierano 2
przedstawicieli.
Frekwencja była niska. Uprawnionych do głosowania było
2.381 osób (płatnicy podatku rolnego).
Głosowało 162 rolników.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę gło
sów:
- Jeziorek Krzysztof zam. Żytniów 9
- 54
- Zając Władysław zam. Żytniów 8
- 60
- Morawiak Robert zam. Porąbki 4
- 63
- Owczarek Andrzej zam. Julianpol 30 - 66
Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Oleśnie po raz drugi
wybrani zostali:
- Morawiak Robert
- Owczarek Andrzej.

Gratulujemy

IŁOMUMKATr
4.24 grudnia br. na GRAJDOŁKU w Młynach odbędzie się
spotkanie wigilijne dla ludzi bezdomnych i samotnych. W
zorganizowanie spotkania zaangażowali się proboszczowie,
wójt, Gminny Ośrodek Opieki Społecznej i p. Paweł Panek inicjator spotkania.

5. W Szkole Podstawowej w Dalachowie wydawane są
trzy gazetki szkolne; jedna pod nazwą “Euro express” gazetka Szkolnego Klubu Europejskiego, druga ogólna jeszcze bez tytułu - informacyjna o bieżących wydarzeniach
w szkole i trzecia “Szkoła i Ja” dla najmłodszych.
“Euro express” podejmuje głównie tematykę europejską,
zaś druga gazetka ważniejsze wydarzenia z życia szkoły,
ogłoszenia, dowcipy, konkursy oraz stronę dla najmłodszych
czytelników.
Jest to wspaniałe dodatkowe zajęcie dla uczniów, poszerza
jące ich horyzonty myślowe i zainteresowania.
Gratulujemy udanych dotychczasowych wydań i życzymy
kolejnych ciekawych tematów oraz pomysłów. Cieszymy się,
że dzieci piszą o sobie i swoich problemach,

Brama na cmentarz

Ze swojej strony oferujemy również możliwość publiko
wania artykułów w Biuletynie Informacyjnym Gminy Rudni
ki i liczymy na współpracę nie tylko z redakcjami z Dalachowa, ale również z innymi szkołami w naszej gminie, zwła
szcza, że pomysł jest godny naśladowania.

W dniu 16.12.2002 r. odbyła się w SP w Dalachowie
I Dzień Kolęd Europejskich (kolędy w języku niemiec
kim i angielskim; zwyczaje świąteczne w krajach europej
skich pod hasłem “Cicha noc, Stille Nacht, Silent Night”).
Dnia 19.12.2002 r. w SP w Dalachowie odbyła się Jasełka
Bożonarodzeniowa.
Na występy uczniów klas IV-VI zaprasiliśmy władze gmin
ne, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

6. W tegorocznym konkursie Piękna Wieś Opolska w
kategorii “Najlepszy projekt odnowy wsi” II miejsce zajęła
Bobrowa za projekt “Zaadaptowanie części strażnicy na
pokoje gościnne”.
Na rozdanie nagród do Żyrowej pojechała delegacja z
naszej gminy (na zdjęciu). Strażacy odebrali czek w wysoko-

10. W grudniu zakończone zostały prace przy realizacji
kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przyłączami w
miejscowościach Żytniów, Bugaj i Cieciułów.
Zakres rzeczowy inwestycji:
Kolektor sanitarny wysokociśnieniowy - 6.781 mb
Przykanaliki - 147 sztuk o długości 3.746 mb
Przepompownie przydomowe wysokociśnieniowe “PRESSKAN”- 147 kompletów
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków - 21 sztuk
Wykonawcą przyzagrodowych oczyszczalni ścieków była
Firma Ekologiczna “EKOLA” z Kluczborka.
Kanalizację sanitarną wybudowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “SANGAZ” z Częstocho
wy.
Wartość inwestycji wyniosła ogółem 2.355.00(1 zł
W tym:
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków - 174.741 zł
Kanalizacja sanitarna wysokociśnieniowa - 2.180.259 zł
Źródła finansowania zadania:
Budżet gminy
Środki mieszkańców
Dotacja z PFOŚiGW w Oleśnie
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

- 966.000 zł
- 240.000 zł
- 20.000 zł
- 1.129.000 zł

ści 3.000 zł oraz dyplom pamiątkowy podpisany przez Mar
szałka Województwa Opolskiego Ryszarda Galię.

W dniu 19 grudnia 2002 r. zostanie zakończony odbiór
inwestycji.
7. W Cieciułowie strażacy zrobili porządki wokół sali OSP.
Dziękujemy wszystkim członkom Komitetu Społeczne
Ścięli stare topole rosnące na placu przy remizie, wyrównali go za pomoc w realizacji zadania.
cały plac i wywieźli ziemię. W miejsce starych drzewzasadzą
Prosimy wszystkich mieszkańców Cieciułowa i Bugaja,
inne drzewka ozdobne. Ścięte drzewa strażacy sprzedają i którzy nie wykonali jeszcze przyłączenia posesji do prze
kupią deski na nową podłogę.
pompowni ścieków o dokonanie tego w terminie jak najkrót
szym zwłaszcza, że do końca marca 2003 r. nie będą
8. Na terenie szkolnym w Cieciułowie sekcja drogowa przy naliczane opłaty za odprowadzanie ścieków.
udziale gminy prowadzi prace odtworzeniowe rowów odwa
Tym wszystkim, którzy nie wnieśli opłaty przyłączeniowej
dniających. Pozostałę prace porządkowe oraz wykonanie przypominamy o tym obowiązku.
nowej płyty boiska wykonająmieszkańcy Cieciułowa i Buga
ja we własnym zakresie.
11. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych całodo
9. W listopadzie 2002r. zakończono budowę sieci wodocią
gowej Pieńki-Borek. Zakres rzeczowy zadania wynosił 1.090
mb sieci wodociągowej i 10 przyłączy o długości łącznej 172
mb. Roboty budowlane prowadzone były przez sekcję wodo
ciągową przy Urzędzie Gminy w Rudnikach. Wartość inwe
stycji wyniosła 40.000 zł w tym udział mieszkańców
12.000 zł.

bowym dostępem do internetu (SDI) do składania wnio
sków w TP S.A. w Oleśnie przy ul. Armii Krajowej 2.
12 listopada 2002 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach
odbyło się spotkanie z przedstawicielami telekomunikacji z
Olesna. Z rozmów wynika, że warunki techniczne na SDI są
brakuje jedynie odpowiedniej liczby chętnych.
Dlatego też, zachęcamy do składania wniosków (wniosek
można uzyskać w UG Rudniki - sekretariat lub ściągnąć ze
strony internetowej telekomunikacji polskiej).

BOISKO
WSPÓLNYMI SIŁAMI
Inicjatywa Szkoły poprzez radnych ubiegłej kadencji: (Jan
Kluska, Andrzej Owczarek, Karol Garbaciak, Wacława
Wojtał) spotkała się z przychylnym podejściem Rady Gminy
w Rudnikach oraz Wójta Gminy mgr inż. Andrzeja Pyziaka
i przeznaczono na ten cel 15.000 zł.
Od połowy października rozpoczęte zostały procedury
związane z zakupem kostki brukowej i przygotowywaniem
podłoża pod boisko.
Apel do społeczeństwa o pomoc w pracach nie pozostał bez
echa. Przystąpiliśmy do prac przygotowawczych. Prace te
wykonali w czynie społecznym: Grzegorz Śleziak, Włady
sław Matuszczyk, Grzegorz Noga, Zdzisław Cieśla, Tade
usz Rosak, Zygmunt Hakao, Marian Wojtał, Krzysztof
Szymański, Andrzej Dzierżak, Zbigniew Pietrzak,, Krzy
sztof Augustyniak, Paweł Panek, Zdzisław Jurczyk, Mar
cin Strugała, Jarosław Strugała, Tomasz Duda, Józef
Bienias, Czesław Ośrodka.
Z pomocą fachową w położeniu kostki przyszedł Tomasz
Jęsior i firma “TOMBRUK”.
Mimo niesprzyjającej pogody prace zostały zakończone 3
grudnia 2002 r. a wiosną2003 r. na boisku zamontowane będą
bramki, kosze i inny sprzęt sportowy.
Koszt inwestycji przedstawia się następująco:

- materiał brukowy (kostka)
- materiał podsypkowy
- położenie kostki

- 10.800,- 1.760,- 2.440,-

Tak wyglądał początek prac.
Dyrekcja, nauczyciele a przede wszystkim uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie, składają
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wspomagali
budowę przy naszej placówce utwardzonego boiska szkolnego.
Z podziękowaniem
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Korpowski

Wspominamy tych, którzy odeszli
25.01.2003 r. minie pierwsza rocznica tragicznej śmierci
Stanisława Jeziorskiego, zasłużonego kombatanta, człowie
ka który żył historią; tą dawniejszą ale też zawsze mocno
interesował się bieżącymi sprawami gminnej społeczności,
losami kombatantów i problemami samorządu.
To głównie z Jego inicjatywy, gmina ufundowała 2 tablice
pamiątkowe, na których widniejąnazwiska żołnierzy z naszej
gminy poległych w obronie Ojczyzny w I i II wojnie świato
wej.
28 grudnia 2000 r. Rada Gminy w Rudnikach na wniosek
Zarządu Gminnego Kombatantów, którego prezesem był
Stanisław Jeziorski przyjęła uchwałę o nadaniu imienia ulicy
w Rudnikach - kaprala Mariana Sobczaka. Kapral Sobczak
był bardzo młodym mieszkańcem Rudnik, który zginął w
działaniach wojennych w II wojnie światowej. Spełnieniem

Stanisław
Jeziorski
Urodził się w 1920 r. w Most
kach.
Był słuchaczem Centralnej
Szkoły Podoficerskiej w Osowcu,
w 1939 r. jako dowódca drużyny
strzeleckiej brał udział w walkach
pod Narwią, ranny pod Wizną
dostał się do niewoli i do marca
1945 roku był jeńcem Stallagu / A

woli Stanisława Jeziorskiego było odnowienie w bieżącym
roku pomnika w Rudnikach.
Zawsze przypominał, że tych którzy walczyli na frontach
wojennych szybko ubywa i być może już niedługo w czasach
pokoju, młodzi ludzie zapomną o tych tragicznych wydarze
niach a pomnik zniszczony “zębem czasu” po prostu rozsypie
się.
Stanisław Jeziorski nie doczekał dnia w którym ks. pro
boszcz Krzysztof Błaszkiewicz dokonał poświęcenia odno
wionego płytami granitowymi pomnika.
25 stycznia 2002 r. po raz ostatni spotkał się z kombatanta
mi, przedstawicielami gminy Rudniki i... odszedł na wieczną
wartę.
Pamięć o nim pozostanie na długo.

w b. Prusach Wschodnich. Po wyzwoleniu ukończył Techni
kum Hodowlane w Szamotułach i przez wiele lat pracował w
swoim zawodzie. Był długoletnim radnym, kombatanci po
wierzali mu też wielokrotnie obowiązki prezesa Zarządu
Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Wię
źniów Politycznych.
Wyróżniony odznakami “Zasłużony Pracownik Rolnic
twa”, “Zasłużony dla Województwa Częstochowskiego”,
medalem “Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”, awansowa
ny do stopnia podporucznika WP.
Zmarł 25 stycznia 2002 roku.

f

NAJNOWSZA, EKOLOGICZNA KOTŁOWNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻYTNIOWIE
Przed sezonem grzewczym 2002/2003 przebudowano ostat
nią, przestarzałą, pochodzącą z lat siedemdziesiątych, całko
wicie wyeksploatowaną kotłownię szkolną w Szkole Podsta
wowej w Żytniowie. Stare kotły węglowe były całkowicie
zużyte i już w poprzednim sezonie kilkakrotnie naprawiane
dotrwały do końca zimy. Z wykonanej wcześniej symulacji

kosztów eksploatacji wiedzieliśmy już, że najbardziej odpo
wiednia będzie tu kotłownia olejowa.
Ogłoszony w czerwcu przetarg na roboty „pod klucz”
doprowadził do wybrania wykonawcy inwestycji. Wybrano
firmę „ESBUD” Sp. Jawna z Wielunia, która już w lipcu
przystąpiła do opracowania projektu technicznego - budow
lanego, szczegółowego określenia zakresu rzeczowego zada
nia i uzyskania pozwolenia na przebudowę. Zaprojektowany
został jeden kocioł firmy V1SSMANN, typu V1TOPLEX 100
o mocy 130 kW zasilany olejem opałowym z baterii zbiorni
ków umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu z zabez
pieczeniem ogniowym i ekologicznym.
Z końcem sierpnia wykonawca przystąpił do wykonania
robót budowlanych i instalatorskich. Na uznanie zasługuje

Cieplej, ładniej
i oszczędniej
Jesieniąbr. po wielu latach oczekiwań GOKSiR doczekał
się remontu sali widowiskowej. Strop budynku, sufit i pół
nocna ściana sali zostały ocieplone wełną mineralną i specjal
nymi płytami, a olbrzymie pojedyncze okna zastąpiono znacz
nie mniejszymi podwójnymi, o szybach z tzw. niskim współ
czynnikiem przenikania ciepła.
Ponadto wykońano wentylację sufitową w sali. Do tej pory
sala nie posiadała wentylacji mechanicznej. W okresie uży
walności sali, stan powietrza wewnętrznego w sali był dalece
nie zadawalający. Obecnie nawiew powietrza zewnętrznego
do sali odbywa się przez konwektory wentylatorowe NEOLUX 111.

bardzo dobra organizacja pracy brygad budowlanych, które
miały najwięcej roboty. Przebudowane zostało całkowicie
pomieszczenie kotłowni: zerwanie i obniżenie poziomu po
sadzki, wydzielenie pomieszczenia zbiorników oleju, wy
miana tynków, wymiana instalacji elektrycznej z wykona
niem nowego przyłącza zasilającego, wybudowanie nowego
wejścia do kotłowni, wymiana drzwi, malowanie i wykładzi
ny podłogowe. Później rozpoczęły się roboty montażowe i
instalatorskie. Zamontowany został dostarczony wcześniej
kocioł wraz z automatyką i systemem zabezpieczeń. Wymie
niony został również całkowicie system rozdzielaczy, pomp
cyrkulacyjnych i naczynie wzbiorcze, zamontowano wkład
kominowy i system sygnalizacji awaryjnej. Roboty zakoń
czyły się rozruchem technologicznym i odbiorem wewnętrz
nym 30 września. Jakość robót i ich zgodność z najnowszymi
normami została udokumentowana stertą certyfikatów i pro
tokołów służb i inspekcji wraz z pozwoleniem na użytkowa
nie.
Inwestycja kosztowała 95.286 złotych i wykonana została
ze środków własnychgminy Rudniki przy wsparciu dotacjąw
wysokości 28.800 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Na tym nie kończy się ostatecznie inwestycja modernizacji
szkoły w Żytniowie. Do poprawnego i ekonomicznego dzia
łania zmodernizowanej kotłowni konieczna jest wymiana
całej sieci rozdzielczej i grzejników, wymiana okien i ocie
plenie stropów. Wymienione muszą być także instalacje
elektryczne, instalacja wodna, pozostałe podłogi, ogrodzenie
szkoły i wiele, wiele innych. Wykonanie tych prac z powo
dów finansowych będzie możliwe w niewielkim zakresie
etapowo a w całości po zakończeniu inwestycji rozbudowy
gimnazj um w Rudnikach. Z wymienionych wyżej prac w tym
roku za pieniądze gminy wymienione zostały wszystkie okna
ściany zachodniej w ilości 19 sztuk. Wymiana kosztowała
35.275 złotych i wykonana została przez Zakład Murarski
Pana Antoniego Jabłońskiego z Kluczborka.
Koszt dotychczasowego remontu sali wyniósł 67 tys. zł.
Na przyszły rok planujemy kolejny etap prac remonto
wych. Dzięki wykonanym pracom znacznie wrośnie standard
sali, będzie cieplej a koszty ogrzewania znacznie się zmniej
szą.

Dbajmy o własne zdrowie.
Człowiek współczesny powinien, aby skutecznie oprzeć
się niszczącej sile ujemnych zjawisk towarzyszących rozwo
jowi cywilizacji, być aktywnym ruchowo: pływać, żeglować,
jeździć na rowerze, a nade wszystko, jeżeli nie uprawia
systematycznie innych sportów, co najmniej trzy razy w
tygodniu biegać i gimnastykować się. Musi to być ruch
systematyczny i dość intensywny.
W wyniku ćwiczeń uzyskuje się wyraźną poprawę sylwet
ki ciała widoczną gołym okiem, a także poprawę podstawo
wych cechach motorycznych. Zachodzą również bardzo ko
rzystne zmiany w wewnętrznych narządach i tkankach orga
nizmu.
Jednak, aby ćwiczenia przyniosły oczekiwany efekt muszą
zostać spełnione określone warunki.
* Muszą odbywać się dostatecznie często: 3 -4 razy w
tygodniu, a najlepiej codziennie.
* Muszą być dość intensywne. Czyli wysiłek musi być
znacznie większy niż ten, którego wymagaj ącodzienne czyn
ności.
* Muszą trwać dostatecznie długo, aby mogły wywrzeć
odpowiedni wpływ na organizm i jego poszczególne układy.
Oczywiście'zakres, w jakim stosuje się te trzy wskazania,
zależny jest od indywidualnych potrzeb i możliwości czło
wieka, a więc od jego wieku, płci, stanu zdrowia, wykonywa
nej pracy.
Opierając się na różnych badaniach stworzono uniwersalny
wzór (model treningu) uwzględniając optymalne wskazania
dotyczące częstotliwości, objętości i intensywności. Jest to
zasada 3x3 0x 13 0 czy li należy trenować trzy razy w tygodniu,
z tym, że co najmniej 30 minut każdego treningu powinno
odbywać się przy intensywności tętna około 130.

RÓŻNE PROPOZYCJE
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Bieganie:
Spośród wielu różnych form ćwiczeń fizycznych, które
można zalecić każdemu, a w szczególności do wspólnego

Zutycięstato
matematykóui
Współczesna szkoła coraz częściej poszukuje cieka
wych, aktywnych metod pracy, które pozwolą uatrak
cyjnić zajęcia z uczniami i sprawią, że nauczanie bę
dzie bardziej efektywne.
Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu,
uczniowie gimnazjum Publicznego w Rudnikach mieli
przyjemność uczestniczyć w międzyszkolnym konkur
sie matematyczno-przyrodniczym, zorganizowanym
przez grupę nauczycieli z Publicznego gimnazjum nr 1
w Praszce.
11 grudnia 2002 r. 12-osobowa grupa uczniów klas
trzecich naszego gimnazjum, w której skład weszli:
Monika Namyślak, Maciej Panek, Michał Belka, Justy
na Kasprzyczak, Maciej Pęcherz, Zuzanna Włodarczyk,
Anna Bernaś, Kamil Waszczyński, Aleksandra Pawe
lec, Michalina Pawelec, Marta Baros, Artur Pinkosz,

uprawiania w rodzinie, niewątpliwie na pierwszym miejscu
należy postawić bieg. Jest on naturalną formą ruchu, której
nie trzeba się uczyć. Poza tym biegać można wszędzie..Jeśli
nie możemy wyj ść na dwór, możemy po prostu biec w miej scu
w swoim pokoju - oczywiście przy otwartym oknie. Bieg z
punktu widzenia fizjologicznego jest najkorzystniejszą, naj
bardziej wszechstronnąformąruchu, ponieważ angażuje cały
organizm, wszystkie jego układy, a szczególnie układ krąże
nia - zmusza do zwiększonego wysiłku serce oraz poprawia
wentylację płuc. Systematyczne zajęcia biegowe mają także
korzystny wpływ na wzmocnienie mięśni i układu kostnego.
Stwierdzono też pozytywny wpływ na rozładowanie różnego
rodzaju napięć psychicznych. Zaczynając bieganie warto
jednak pamiętać o kilku wskazówkach.
Skuteczność zdrowotnego biegania zależy od właściwego
ułożenia proporcji pomiędzy objętością (ilość przebiegnię
tych kilometrów), częstotliwością (jak często odbywamy
trening) oraz intensywnością (szybkość pokonywania dy
stansu mierzona za pomocą tętna).
W treningu biegowym wyróżnia się wiele metod są to:
Metoda ciągła - charakteryzuj e się treningiem wykonywa
nym przez dłuższy czas w jednostajnym tempie.
Metoda interwałowa - naprzemienne stosowanie wysiłku
o różnej intensywności.
Metoda zmienna - ogólnie jest to bieg ciągły, ale prowa
dzony w zmiennym tempie. Różnica między interwałem
polega na zróżnicowaniu długości odcinków i intensywności.
Metoda powtórzeniowa - polega na tym, że odcinki biegu
przeplatane są przerwami prowadzącymi do pełnego wypo
czynku.
Cross - to właściwie bieg metodą ciągłą i zmienną w
urozmaiconym terenie.
10 ZASAD BIEGOWEGO TRENINGU
ZDROWOTNEGO

ciąg dalszy na str. 11
pod opieką nauczycielek matematyki: Alicji Księżarek
i Doroty Domańskiej, zmierzyła się ze swoimi rówie
śnikami z gimnazjum w Praszce.
“Czar par” - bo taką nazwę przyjął ten interdyscypli
narny konkurs, w którym uczniowie pracowali w pa
rach, przerodził się w fascynującą rywalizację na polu
matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii.
Starannie przygotowane stanowiska pracy, na których
znalazły się krzyżówki, domina, karty do gier, układan
ki, puzzle, wzbudziły tyle zainteresowania, zapału i
emocji, że z zapartym tchem śledziliśmy zmagania ucze
stników.
Po trwających ponad 3 godziny zawodach, uczniowie
naszego gimnazjum odnieśli sukces, zarówno w klasy
fikacji parami, jak i zespołowo.
Zadowoleni, nie tylko z wyników, ale przede wszyst
kim z tego, że nauka może być źródłem wspaniałej
zabawy, a wspólna praca przy rozwiązywaniu proble
mów bardzo emocjonująca i kształcąca, życzymy wszy
stkim podobnych wrażeń.
Alicja Księżarek

r

Moja wigilia
w Rudnikach
Twardy byłem i do łez nieskory.
Na te Święta coś we mnie pękło.
Pierwszy raz jak zobaczyłem ubraną choinkę.
Bo z drzewkiem zielonym to rodzinne Święta.
Najpierw Wigilia: opłatek, zupa grzybowa Dobrze to pamiętani...
Tak jak pierwszą Wigilię w Kłomnicach.
Siedzieliśmy z księdzem proboszczem
We dwóch przy stole
I wyglądało to tak
Jakby spotkały się tu dwa pokolenia
Podały sobie ręce
Łamały biały jak chleb opłatek
Mówiły dobre słowa, jadły, śmiały się...
To prawda, że gdzieś tam
Przy innym stole - rodzina Ta najbliższa
I wolne miejsce przy drzwiach
Jak było przez lata
1 obrus i siano i kolędowanie.
Wzeszła gwiazda i rozwiała nadzieję.
Wszyscy wstali i... zaczęło się.
Tymczasem moje miejsce było
Na Kłomnickiej plebanii 1 niech tak zostanie!
Tu w Rudnikach było inaczej.
Patrzyłem na drzewko
I coś we mnie pękło.
Biegłem myślą MAMO do Ciebie...
Widzisz, już się nie krzątasz
Koło wigilijnych potraw
I domowe porządki zostawiłaś innemu.
Zgasłaś tak cicho w lato...
Święty Jan Cię zabrał
Na “niebieską” Wigilię z Tatą.

Ciemno już.
Stoję w oknie wypatrując gwiazdy.
- Synu nie płacz
- nie plączę
To łzy same tańczą
Rozbrykane na skraju twarzy.
TERAZ ŁEZ MI NIE MA KTO OTRZEĆ.

Tyle Wigilii i Świąt poza domem.
Ale świadomość trwała, że tam
W Będzinie - ktoś czeka i żyje nadzieją!
Że krusząc Opłatek - wspomni...
I bardzo się modli...
“Życzę ci synu
byś był dobrym i mądrym księdzem ”
Mamo ty wiesz,
Że na kolanach do Ciebie bym poszedł,
Aby te słowa jeszcze raz usłyszeć.
Przepraszam, jeszcze mych łez
się wstydzę. Ale to minie.
Jeszcze po kątach plączę. Ale to minie.
Kiedy choinki zgasną i znikną,
I przyjdzie surowy Popielec Wtedy ożyję.

Teraz ręcznik mokry od łez suszę
I otulam szalem zmarzniętą szyję
Snem zagłuszę tę dziwną ciszę I jutro...
Jutro znowu Ciebie napiszę.
Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

Dbajmy o własne
zdrowie - ciąg dalszy
1. Trenuj co najmniej trzy razy w tygodniu.
2. Treningi o dużej intensywności przeplataj treningami
krótkimi i intensywniejszymi.
3. W okresie jesień, zima biegaj dłuższe odcinki i wolniej.
4. Jeżeli dotąd nie trenowałeś pierwsze 5-6 treningów
biegaj lekkim truchtem przeplatanym intensywnym marszem
pokonując około 2-5 km. Lepiej ćwicz wolniej, ale dłużej,
stopniowo wydłużając dystans.
5. Biegaj i maszeruj w terenie zróżnicowanym, unikaj dróg
bitych.
6. Treningi biegowe i marszowe poprzedzaj zawsze roz
grzewką.
7. Na jeden trening przeznaczaj co najmniej pół godziny.
8. Trenuj bez względu na pogodę.
9. Zachowaj wytrwałość, nie oczekuj natychmiastowych
wyników.
10. Trening odbywaj nie wcześniej niż 2 godz. po posiłku.
Po treningu najpierw umyj się, odpocznij pół godz. potem
możesz jeść.
cdn
Tomasz Duda

PRZYSTĄPILIŚMY
DO AKCJI
„SZKOŁA Z KLASĄ”
We wrześniu bieżącego roku nasze rudnickie gimna
zjum zgłosiło swój udział w akcji edukacyjnej “Szkoła
z klasą" organizowanej przez gazetę Wyborczą i Cen
trum Edukacji Obywatelskiej. Patronat objął prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski.
Celem akcji jest szkoła skutecznie ucząca, sprawie
dliwie oceniająca, twórcza i nowoczesna. Szkoła, która
wykorzystuje potencjał młodych zdolnych ludzi, którzy
otworzą drzwi do zjednoczonej Europy.
Akcja kieruje się sześcioma zasadami. Szkoła:
1. Dobrze uczy każdego ucznia. Wyjaśnia, zacieka
wia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze
wyniki, rozwijali aspiracje życiowe.
2. Sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego
mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.

W GOKSiR w Rudnikach trwają przygotowania do
XI Finału WOŚP. W ubiegłym tygodniu rozpoczęli
śmy nabór chętnych do pracy w naszym sztabie wolon
tariuszy. Chociaż z Fundacji otrzymaliśmy 50 ankiet,
chętnych było tak wielu, że nie wszystkich mogliśmy
przyjąć do pracy w naszym sztabie.
Odpowiedzialność za działanie sztabu przyjął na sie
bie Mieczysław Pawlaczyk.
Sztab zgłosił w biurze fundacji chęć zorganizowania
i przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniężnej oraz
imprez towarzyszących zbiórce w dniu 12 stycznia
2003 roku. We wszystkich szkołach zorganizowane
zostaną zbiórki pieniędzy, licytacje gadżetów; w GO
KSiR loteria fantowa, a na “Grajdołku” imprezy kultu
ralne, “światełko do nieba”.
Cały dochód uzyskany w zbiórce publicznej w dniu
XI Finału przeznaczony zostanie zgodnie ze statutową
działalnością WOŚP na zakup sprzętu medycznego dla
oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych.

3. Uczy myśleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i
krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i roz
wiązywać realne problemy.
4. Rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
5. Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
6. Przygotowuje do przyszłości. Uczy języków ob
cych, posługiwania się komputerem i internetem, wpro
wadza w świat kultury.
W ramach “Szkoły z klasą” przeprowadziliśmy wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli ankietę “Jakajest moja
szkoła?” Analizując jej wyniki wybraliśmy 6 z 30 za
dań, które będziemy realizowali, aby otrzymać tytuł
SZKOŁY Z KLASĄ. A oto one:
1. Co wynika z wyników?
2. Czego będziemy uczyć i wymagać?
3. Festiwal nauki.
4. Młodzi obywatele.
5. Szkoła bez nałogów.
6. Więcej kultury.
Informacje o naszych działaniach można znaleźć na
stronie internetowej www2gazeta.pl/klasa
AnnaKokot

XI Finał
WOŚP
w Rudnikach
W imieniu wszystkich wolontariuszy naszego sztabu
prosimy o przychylność we wszystkich przedsięwzię
ciach podejmowanych przez członków sztabu dla reali
zacji określonego wyżej celu.
Myślę, że wzorem lat ubiegłych mieszańcy naszej
gminy otworzą swoje serca i portfele, by pomóc naj
młodszym, chorym dzieciakom.

Za co z góry w imieniu
organizatorów dziękuję
Janina Pawlaczyk,
wolontariuszka sztabu GOKSiR

Otrzęsiny
pierwszoklasistów
7 października to dzień, który na długo pozostanie w
pamięci uczniów Szkoły Podstawowej w Dalachowie.
Corocznie w naszej szkole odbywają się otrzęsiny
pierwszoklasistów.
W tym roku szkolnym uroczystość ta połączona była
z oddaniem do użytku szatni. W związku z tym swoją
obecnością zaszczyciły nas władze gminy na czele z
wójtem panem Andrzejem Pyziakiem, członkowie OSP
w Dalachowie, nauczyciele i rodzice.
Uroczystość pierwszoklasistów przebiegała w scene
rii "Witamy w Ufolandii”. Uczniowie klasy I razem ze

swoimi rodzicami brali udział w konkurencjach, które
przygotowały uczennice z klasy szóstej w oprawie
muzycznej pod kierunkiem pana Bogdana Szyszki.
Po części artystycznej nastąpiło przecięcie wstęgi
przez wójta pana Andrzeja Pyziaka, panią dyrektor
Danutę Kucharską-Kapica i Radę Rodziców, co ozna
czało otwarcie nowej szatni.
Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że możemy korzy
stać z nowego obiektu.
Mariola Popczyk

Gimnazjaliści z Rudnik najlepsi w województwie !
Gimnazjum Publiczne w Rudnikach zgłosiło chęć udzia
łu w teleturnieju EURO QUIZ. Teleturniej jest organizo
wany we współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz w
porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Spo
rtu, Kuratoriami Oświaty, organizacjami działającymi na
rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Do tej chwili
patronat honorowy nad teleturniejem EURO- QUIZ spra
wują: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna
Łybacka, Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej
Minister Sławomir Wiatr oraz Ambasador Przedstawi
cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Bruno Dethomas.
Młodzież uczestnicząca w Teleturnieju poszerza swoją
wiedzę o Unii Europejskiej i jej państwach członkow
skich, poznajemy problemy i korzyści wynikające z inte
gracji Polski z tą organizacją oraz problemy wynikające z
ekologii i ochrony środowiska Polski i krajów UE.
Dnia 8 listopada w szkole odbył się pierwszy etap elimi
nacji wstępnych do teleturnieju. W konkursie brało udział
21 uczniów naszego gimnazjum: Baros Marta, Belka
Michał, Cichoń Jakub, Domagała Łukasz, Dzierżak
Andrzej, Jarząb Agnieszka, Kotowicz Katarzyna, Małolepsza Karolina, Olewińska Katarzyna, Panek Ma
ciej, Panek Patrycja, Paruzel Paweł, Pęcherz Maciej,
Pinkosz Artur, Pawelec Aleksandra, Szarek Justyna,
Światowska Barbara, Wierszak Radek, Więckowski
Dawid, Woźna Monika i Żyta Marlena.

Na Opolszczyźnie udział w Teleturnieju wzięło 420
uczniów, ale tylko 10 czteroosobowych drużyn zakwalifi
kowało się do etapu wojewódzkiego.
Z naszej szkoły byli to uczniowie, którzy uzyskali naj
wyższą liczbę punktów w pierwszym etapie: Panek Ma
ciej, Pęcherz Maciej, Pinkosz Artur i Paruzel Paweł.
29 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu
drużyny walczyły o prawo reprezentacji naszego woje
wództwa w etapie ogólnopolskim. Każdy z uczestników
miał do rozwiązania test składający się z 65 pytań. Trzeba
było wykazać się nie tylko wiedząo instytucjach unijnych,
ale też znajomością kultury, geografii, historii i przyrody
krajów należących do UE.
Z testem najlepiej poradzili sobie uczniowie Gimnazjum
Publicznego w Rudnikach, których do konkursu przygoto
wywały nauczycielki Halina Duda i Anita Borek.
Eliminacje ogólnopolskie przeprowadzone zostaną na
początku nowego roku w gmachu Telewizji Polskiej S.A.
w Warszawie, przy ulicy Woronicza 17. W pierwszym
etapie eliminacji rywalizować będzie 36 drużyn szkolnych
w 1 8 programach emitowanych w TVP. Zestawienia dru
żyn oraz kolejność emisji zostaną ustalone w drodze loso
wania.
Przed naszymi młodymi Europejczykami jest nie lada
zabawa i wspaniałe nagrody m.in. 7-dniowa wycieczka do
Brukseli, nagrody pieniężne i pracownia komputerowa dla
szkoły.
Życzymy powodzenia!
Anita Borek, Halina Duda

“I TY MOŻESZ DORÓWNAĆ
JANOWI MARCINOWI SZANCEROWI”
W niecodzienny sposób w rudnickim gimnazjum
uczczono 100. rocznicę urodzin Jana Marcina Szan
cera, mijającądokładnie w dniu 12 listopada 2002 r.. W
A październiku został ogłoszony międzyszkolny konkurs
” literacko-plastyczny pod hasłem “I Ty możesz dorów
nać Janowi Marcinowi Szancerowi ”, którego organiza
torkami były nauczycielki bibliotek szkolnych z gimna
zjów w Gorzowie Śl, Praszce i Rudnikach. Celem kon
kursu było przybliżenie postaci znanego twórcy i ilu
stratora książek, a ponadto pobudzenie aktywności twór
czej i czytelniczej młodzieży gimnazjalnej. Zadanie
polegało na wykonaniu ilustracji do wybranej pozycji
literatury pięknej (m.in. do “Zemsty” A. Fredry, “Tri
stana i Izoldy”, wierszy J. Tuwima, ks. J. Twardowskie
go, K.I. Gałczyńskiego, utworów J. Kochanowskiego).
W trakcie trwania konkursu w bibliotece szkolnej
zorganizowano wystawę twórczości ilustratorskiej J.M.
Szancera, na której zaprezentowano ponad 50 pozycji
książkowych.
Szancer zilustrował w swym życiu ponad 200 książek
należących do klasyki literatury pięknej dla dzieci i
młodzieży, toteż na wystawie udało się zgromadzić
wiele ciekawych egzemplarzy.

Do najstarszych należą “Bajki” 1. Krasickiego oraz
“Konik Garbusek” P. Jerszowa, liczące sobie pół wieku
oraz niewiele “młodsze” wydania książek Jana Brze
chwy i Marii Konopnickiej. Do cenniejszych pozycji
zaliczyć można również “Pana Tadeusza” A. Mickiewi
cza oraz epos średniowieczny “Tristan i Izolda” z ilu
stracjami bohatera wystawy. Wystawa cieszyła się bar-

ciąg dalszy na str. 14

dzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i wraz z
wystawą pokonkursową prac zostanie zaprezentowana
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach.
W konkursie w rudnickim gimnazjum wzięło udział
17 uczniów. W eliminacjach wewnątrzszkolnych wyło
niono 3 najlepsze prace, biorące udział w dalszym
etapie konkursu.
W dniu 27 listopada 2002 r. w bibliotece szkolnej
naszego gimnazjum odbył się finał, którego uczestnika
mi byli uczniowie gimnazjów Gorzowa ŚI., Praszki i
Rudnik - zwycięzcy szkolnych etapów. Komisja kon
kursowa oceniła zgłoszone prace i wytypowała zwy
cięzców.
Pierwsze miejsce zdobyła praca Bartłomieja Uznańskiego - ucznia kl. III e GP w Rudnikach, ilustrująca
fraszkę Jana Kochanowskiego “Na lipę”. Drugie miej
sce przyznano Annie Bagrincew - uczennicy kl. II c PG
w Gorzowie ŚI. za interpretację plastyczną pieśni Jana

Kochanowskiego “Serce roście”. Trzecie miejsce uzy
skała praca Olgi Misiury - uczennicy kl. III h PG w
Praszce, przedstawiająca utwór “Tristan i Izolda”.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rudnikach wrę
czył finalistom dyplomy i nagrody książkowe.
Gospodarz uroczystości mgr Jadwiga Głowacka za
prezentowała uczestnikom wystawę twórczości książ
kowej i ilustratorskiej J. M. Szancera, zwracając szcze
gólną uwagę na jedne z pierwszych wydań książek
ilustrowanych przez bohatera wystawy.
Na prośbę organizatorek impreza sponsorowana była
przez Dyrekcję Gimnazjum Publicznego w Rudnikach
(nagrody główne) i Dyrekcję Publicznego Gimnazjum
w Gorzowie Śl. (nagrody dla pozostałych uczestni
ków).
Pomysł konkursu to wynik współpracy bibliotekarek
należących do samokształceniowego Zespołu Nauczy
cieli Bibliotekarzy i Polonistów, istniejącego od wrze
śnia 2001 r. O powodzeniu imprezy mogą z pewnością
świadczyć wypowiedzi uczniów naszego gimnazjum finalistów konkursu:
“Udział w.konkursie dostarczył nam wielu nowych
wrażeń. Dzięki niemu lepiej
zrozumieliśmy związek pomiędzy literaturą a sztuką,
mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności plastyczne,
rozwinąć wyobraźnię oraz lepiej rozumieć teksty lite
rackie. Uczestnictwo w konkursie było również okazją
do zapoznania z młodzieżą z innych szkół oraz porów
nania naszych umiejętności plastycznych. Impreza była
dobrze zorganizowana. W bibliotece panowała bardzo
miła atmosfera i każdy z nas będzie z sympatią wspomi
nał swój udział w konkursie.”
Powyższe wypowiedzi potwierdzają celowość orga
nizowania podobnych imprez, toteż pomysłodawczy
nie, zainspirowane jej sukcesem, zamierzają kontynuo
wać współpracę międzyszkolną.

Jadwiga Głowacka
nauczyciel bibliotekarz
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach

Pierwszaki
ślubują
Jak każę tradycja, aby pierwszak był pełnoprawnym
uczniem, musi złożyć przyrzeczenie i zostać pasowany
przez dyrektora szkoły.
Zgodnie z tym zwyczajem w naszej szkole, w paź
dzierniku, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jaworznie.
Pierwszaki z niecierpliwościączekały na swój ważny
dzień.

Do odświętnie udekorowanej sali wkroczyli milusiń
scy. Przedstawili program artystyczny pt. “Plastuś nasz nowy znajomy”. Podczas występów najmłodszych,
na sali gimnastycznej, obecni byli: rodzice, dyrektor
szkoły oraz nauczyciele. Na twarzach rodziców malo
wał się uśmiech i duma z własnych pociech, które
pięknie występowały w przygotowanym, wspólnie z
wychowawczynią, programie. Wielu rodziców, pod
czas trwania ślubowania uczniów, robiło zdjęcia swo
im dzieciom.
Po występach artystycznych, uczniowie klasy I zło
żyli uroczyste ślubowanie, które odczytał dyrektor szko
ły. Następnie każde dziecko pasował na ucznia szkoły,
wręczając pamiątkowe dyplomy.
Po zakończeniu części artystycznej uczniowie otrzy
mali drobne upominki od Samorządu Szkolnego i “tyt
ki” ze słodyczami.
Na zakończenie spotkania odbył się poczęstunek przy
gotowany przez rodziców uczniów klasy I.
Wychowawczyni
Teresa Łęgosz-Mendcl
nauczycielka
PSP w Jaworznie

r

Wstań, Polsko moja !
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Było to olbrzymie
ważne wydarzenie, wielkie zwycięstwo okupione krwią paru pokoleń. Przez 123
lata niewoli naród polski dobijał się o swoją państwowość, walczył, cierpiał i
modlił się o wolność Polski.
W 1936 roku mieszkańcy Żytniowa, budując nową szkołę, wmurowali kamień
węgielny z imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z nadaniem szkole imienia
czekano do 1999 roku. Od tego czasu, co roku, 11 listopada organizowane jest w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Żytniowie spo
tkanie kilku pokoleń naszego środowiska.
Głównym punktem uroczystości w tym roku był montaż słowno-muzyczny pt.
“Wstań, Polsko moja!” w wykonaniu uczniów klas IV-VI, a przygotowany przez
p. Irenę Kubat i P. Teresę Świtałę.
Teresa śwUała Irena Kubat

"Mikołajki 2002"
ui SP Dalachów
Dnia 6 grudnia 2002 roku w SP Dalachów w pięknej
“Mikołajkowej” uroczystości wzięło udział wiele gości.
Zaszczycili nas swoją obecnością: wójt Gminy Rudniki
pan Andrzej Pyziak, dyrektor Biura Oświaty Samorządo
wej w Rudnikach pan Stanisław Belka oraz inni goście:
rodzice uczniów, nauczyciele, wiele osób z Dalachowa i z
pobliskich miejscowości, którzy skorzystali z zaproszenia
i przybyli na koncertową uroczystość.
W Mikołajkowy wieczór sala gimnastyczna szkoły wy
pełniona była po brzegi.
Najważniejszymi bohaterami wieczoru były dzieci klas
I-III SP Dalachów oraz dzieci z Domu Dziecka z Sowczyc.
Dla dzieci, które przyjechały popłynęło ciepło z serc całej
ogólnoszkolnej społeczności. Dzieci z Domu Dziecka cie
szyły się bardzo. Widać było radość w ich oczach. Wszy
scy milusińscy zebrani na sali obdarowani zostali prezen
tami przez „prawdziwego Mikołaja”, który okazał się bar
dzo hojny.
Dzieci ucieszyły się bardzo z otrzymanych prezentów, a
na ręce pani dyrektor Zakładu Opiekuńczego w Sowczycach złożony został dar od Mikołaja - pamiątka w postaci
radiomagnetofonu dla potrzeb ośrodka, ufundowany przez
“sponsorów” naszej szkoły; Szkoły Podstawowej w Dalachowie.
Zanim jednak podarunki otrzymały dzieci, sala sportowa
rozbrzmiewała wspaniałymi rytmami i wzruszającymi me
lodiami. W świątecznej już scenerii na estradzie wystąpiły
dzieci ze swoim programem artystycznym. Konferansjera
mi widowiska był 3-osobowy skład dziennikarski (szóstoklasistów). Ni? zabrakło pięknych piosenek, tańców, wier
szy i ciekawych inscenizacji. Widzów zachwyciła przygo
towana przez dzieci drama - pięknie przebranych małych
pociech. Niesamowite owacje zebrali „mali aktorzy” sztu
ki pt. „Kopciuszek”. Występ wprawił w wielki zachwyt i
fascynację całą bez wyjątku publiczność wieczornicy.
Wielkie brawa oraz podziękowania za przygotowanie
uczniów do wystawienia wszystkich inscenizacji i całego
przedstawienia uzyskali również nauczyciele klas I-III,
realizatorzy projektu edukacyjnego “Mikołajki - 2002”:
pani Mariola Popczyk, pani Halina Kierzek, paniBerna-

dęta Świtała, pani Dorota Młynarczyk, pan Bogdan

Szyszka oraz inni nauczyciele szkoły, pracownicy obsługi
szkoły, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przygotować
wieczór wielkich emocji dla gości i publiczności lokalnej.
Wójt Gminy Rudniki pan Andrzej Pyziak również oka
zał się „Św. Mikołajem”.
Po podziękowaniach za zorganizowane spotkanie w Dniu
Świętego Mikołaja, po złożeniu wszystkim obecnym ży
czeń świątecznych z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, na ręce pani dyrektor z Domu
Dziecka w Sowczycach oraz nauczycielki SP Dalachów
pani Marioli Popczyk - wychowawczyni pięknie występu
jących dzieci z klasy III naszej szkoły i zarazem pomysło
dawczyni uroczystości wręczył prezenty.
Wszystkim gościom, korzy zaszczycili nas swoją obe-,
cnością w tradycyjne Mikołajki, władzom gminy Rudniki,
gościom z Domu Dziecka, rodzicom uczniów klas I-III SP
Dalachów, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Dalachowie, nauczycielom, wszystkim dzieciom, młodzieży
pozaszkolnej, społeczności lokalnej, sponsorom, dobro
dziejom i darczyńcom podziękowała dyrektor SP Dala
chów.
Za zaproszenie i całą akcję humanitarną na rzecz dzieci
z Domu Dziecka wyrazy wdzięczności nauczycielom, dzie
ciom i rodzicom z Dalachowa złożyła pani dyrektor pla
cówki opiekuńczej z Sowczyc, przekazując na pamiątkę
dla naszej szkoły piękną świąteczną kartkę wraz z orygi
nalnym dzwoneczkiem świątecznym.
Mikołajkowe święto zakończył wspólny poczęstunek
przygotowany dla dzieci i gości, ale wcześniej na “Miko
łajkowym koncercie w Dalachowie” przy blasku sztucz
nych ogni zamknięto - sfinalizowano imprezę śpiewaniem
przez wszystkich uczestników wzruszającej piosenki przy
syntezatorowym akompaniamencie nauczyciela muzyki
naszej szkoły pana Bogdana Szyszki. Piosenka pożegnalna
wzmogła emocje, chciałoby się powiedzieć rosły serca,
nadzieja i solidarność. W uszach obecnych będzie ta koń
cowa piosenka z pewnością rozbrzmiewać długo.
Mamy nadzieję, jako Rada Pedagogiczna Szkoły Podsta
wowej w Dalachowie, że piękny wieczór, doroczny i trady
cyjny już u nas w szkole: “I ty możez zostać świętym
Mikołajem” - to niezapomniane wspomnienie dla wszyst
kich uczestników i gospodarzy uroczystości.
Danuta Kucharska-Kapica

Newa
świetlica
W dniu 1.10.2002 roku w budynku GOKSiR-u w Rudni
kach została otwarta pierwsza w naszej gminie świetlica
socjoterapeutyczna dla dzieci (zgodnie z Gminnym Progra
mem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo
wych).

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzi
nach 15°°-19"°. Zajęcia prowadzi psycholog pani Anna Mońka-Kabata. Obecnie prowadzone są tylko zajęcia opiekuń
czo-wychowawcze z uwagi na niewielką ilość dzieci ( w
tygodniu do 6 osób, a w piątek 15 osób), a przewidziane są
także zajęcia terapeutyczne.
Dzieci mogą przyjemnie i pożytecznie spędzać czas w
świetlicy, ponieważ wyposażona jest w telewizor, różnego
rodzaju gry, a także w 2 komputery, które podarował Urząd
Gminy. Organizowane sątakże zabawy i konkursy z nagroda
mi. Jedna z takich zabaw odbyła się niedawno, była to zabawa
andrzejkowa. Dzieci miały również spotkanie z terapeutą
pracującym w Punkcie Konsultacyjnym w Rudnikach, który
mówił na temat skutków używania alkoholu i innych środków
odurzających.
Przewidziany jest także konkurs na plakat o tematyce
antyalkoholowej. Za najlepsze prace będą nagrody, pozostali
uczestnicy otrzymają wyróżnienia.
Ponownie informuje się, iż w pierwszy i trzeci poniedziałek
każdego miesiąca w godz. 1500-l 700 w pomieszczeniu Ośrod
ka Pomocy Społecznej w Rudnikach czynny jest Punkt Kon
sultacyjny, gdzie można uzyskaćfachowa informację w spra
wie problemów alkoholowych, a także o ochronie przed
przemocą.
M. W.

Liga Ochrony Przyrody
na terenie gminy Rudniki
Dnia 21 lutego 2002 roku na spotkaniu działaczy LOP
naszej gminy z przedstawicielami Zarządu LOP z Często
chowy panem Witoldem Klimzą - prezesem, oraz Marią
Jasińską i Katarzyną Benok utworzono Gminne Koło
Ligi Ochrony Przyrody. Spośród obecnych wybrano Za
rząd Koła w skład którego wchodzą: Maria Nowak przewodnicząca, Jolanta Kubacka - sekretarz, Emilia
Pyziak - skarbnik, Beata Zaręba - członek, Beata Patyk
- członek
6. Pracownik UG - członek
LOP to najstarsza i najliczniejsza organizacja proeko
logiczna, odgrywająca ogromnąrolę w kształtowaniu wła
ściwego stosunku społeczeństwa do środowiska przyro
dniczego oraz upowszechnianiu kultury, etyki ekologicz
nej oraz wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.
Głównymi zadaniami Gminnego Koła LOP jest:
- koordynacja pracy szkolnych kół LOP,
- popularyzacja działań LOP wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców gminy,
- przygotowanie i prowadzenie konkursów o tematyce
ekologicznej,
- popularyzacja selektywnej zbiórki śmieci,
- ochrona pomników przyrody naszej gminy.
Zgodnie z założeniami Gminnego Kola LOP w miesiącu
kwietniu podczas obchodów Dnia Ziemi we wszystkich
szkołach odbyły się apele o tematyce ekologicznej. Ucznio
wie przygotowali scenki, plakaty, hasła propagujące pięk
no otaczającej nas przyrody, zwrócili również uwagę na
niewłaściwe zachowania człowieka wobec środowiska.
W czerwcu odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy Ekolo
gicznej w którym uczestniczyli uczniowie szkól podsta

wowych i gimnazjum. Zwycięzcami konkursu zostali:
Maciej Pęcherz - G.P. w Rudnikach, Katarzyna Kurczakowska - PSP Dalachów, Ewa Rosak - G.P. w Rudnikach,
Urszula Mońka - PSP Jaworzno
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy zostały wrę
czone na spotkaniu poświęconym tematowi “ Odpady i co
dalej” dnia 5 czerwca 2002 r w Urzędzie Gminy w
Rudnikach.
W związku z przystąpieniem gminy Rudniki do realiza
cji programu selektywnej zbiórki odpadów ogłoszono
konkurs na znak graficzny i hasło propagujące segregację
odpadów. W konkursie na znak graficzny zwyciężyła Ka
tarzyna Kałwak - PSP Dalachów, najlepsze hasło propa
gujące segregację ułożyła Justyna Szarek - G.P. w Rudni
kach. Zarówno hasło jak i znak graficzny zostały wykorzy
stane przy redagowaniu ulotek informacyjnych skierowa
nych do mieszkańców.
Członkowie koła oznaczyli tabliczkami informacyjny
mi drzewa uznane przez Radę Gminy Rudniki za pomniki
przyrody. Obiekty te znajdują się pod stałą opieką człon
ków LOP.
Gminne Koło Ligi Ochrony Przyrody aktywnie włącza
się we wszystkie akcje związane z działaniami proekolo
gicznymi. Uczniowie otaczają opieką zwierzęta, pielęgnu
ją rośliny dbają o najbliższe otoczenie.
Maria Nowak
Łukasz Sykulski

Ważniejsze imprezy kulturalne
i sportowo-rekreacyjne planowane na I kwartał 2003 r.
1. 31.12.2002/1.01.2003r.
2. 5 styczeń 2003r.
3. 12 styczeń 2003r.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

- Bal Sylwestrowy
- “Kolędy łączą pokolenia” gminny przegląd kolęd i pastorałek
- zorganizowanie XI Finału WOŚP
- wyjazd delegacji wolontariuszy do studia TVP w Warszawie
21 styczeń 2003 r.
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
25 styczeń 2003r.
- zabawa karnawałowa dla młodzieży gimnazjum
1 luty 2003r.
- bal karnawałowy dla sponsorów imprez kulturalnych i sportowych
w okresie ferii zimowych - spotkanie dla dzieci i młodzieży “Zima z GOKSiR”
8 luty 2003r.
- bal karnawałowy - organizator Rada Rodziców Gimnazjum
luty 2003r.
- wystawa malarstwa “Młode talenty” uczennic Liceum Plastycznego
w Częstochowie - Ani Kanickiej i Moniki Pawłowskiej
23 luty 2003r.
- Gminny Turniej Siatkówki o puchar Przewodniczącego Rady Gminy
1-2 marzec 2003 r.
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Gminy
8 marzec 2003r.
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
12 marzec 2003r.
- koncert muzyków Filharmonii Częstochowskiej dla uczniów szkól
podstawowych
22 marzec 2003r.
- Gminny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
o puchar dyrektora GOKSiR
23 marzec 2003r.
- Gminny Turniej Szachowy dla dorosłych o puchar Wójta Gminy Rudniki

// Parafialny Turniej Tenisa StołoiOeyo
o puchar proboszcza parafii Rudniki
Imprezę adresowanądo mieszkańców parafii Rudniki, przy
gotował Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z probo
szczem parafii Rudniki ks. Krzysztofem Błaszkiewiczem.
Rozgrywki odbyły się 14 i 15 grudnia (sobota-niedziela).
Ogółem startowało 46 zawodników. Najlepsi w poszczegól
nych kategoriach otrzymali puchary, pamiątkowe statuetki
oraz dyplomy. Zawody były dobrze zorganizowane i stały na
wysokim poziomie. Była to nie tylko zacięta rywalizacja, ale
i świetna zabawa.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Janowi
Pinkoszowi za duże osobiste zaangażowanie i pomoc w
organizacji turnieju.
LISTA ZWYCIĘZCÓW:
kategoria - klasy I-III:
1. Patryk Bartoszewski
2. Tomasz Kubat
3. Dawid Bakalarczyk
4. Michał Kubat
5. Piotr Chanos
6. Piotr Orator
kategoria - klasy IV-VI - chłopcy:
1. Dawid Sarowski
2. Patryk Barcik
3. Przemysław Okoń
4. Tomasz Rozik
kategoria - klasy IV-VI - dziewczęta:
1. Ania Wicher
2. Kasia Gładysz
3. Angelika Włoch
4. Monika Kaźmierska

kategoria - gimnazjum chłopcy:
1. Grzegorz Musiał
2. Michał Giec
3. Jarosław Kościelny
4. Adam Korzeniowski
kategoria - gimnazjum dziewczęta:
1. Kamila Okoń
2. Małgosia Wąsińska
3. Natalia Wierszak
4. Justyna Wąsińska
kategoria - młodzież i mężczyźni od 16 do 30 lat:
1. Łukasz Pawelec
2. Piotr Pawlaczyk
3. Grzegorz Basiński
4. Damian Kubaszewski
5. Łukasz Chałupka
6. Łukasz Marchewka
kategoria - mężczyźni powyżej 31 lat:
1. Robert Księżarek
2. Jan Rychel
3. Mirosław Rozik
4. Janusz Chałupka
5. Andrzej Łęgosz
6. Włodzimierz Biegański
kategoria - dziewczęta powyżej 16 lat:
1. Magdalena Pinkos
2. Dagmara Cichoń

Człowiek
Kim jest? Dokąd zmierza?
Smutek
„Człowiek jest trzciną
najwątlejszą w przyrodzie,
ale trzciną myślącą.
Nie potrzeba by cały wszechświat
uzbroił się, aby go zmiażdżyć:
mgła, kropla wody wystarczą,
aby go zabić.
Ale gdyby nawet wszechświat
go zmiażdżył
człowiek byłby i tak szlachetniejszym
niż to, co go zabija, ponieważ wie,
Że umiera i zna przewagę,
którą wszechświat ma nad nim.
Wszechświat nie wie nic o tym ”
(Blaise Pascal)
Wszyscy to znają, każdy miewa
okresy przygnębienia, świat wydaje
się wówczas szary i smutny. Trudno
się do czegokolwiek zmobilizować,
wzrasta zmęczenie i poczucie, że wła
ściwie nie warto... Pojawia się uczu
cie dominującego smutku i bezna
dziejności, a nawet rozpaczy, często
także pretensje do siebie. Towarzy
szy temu wszystkiemu poczucie osa
motnienia. Inni wokół są aktywni,
potrafią się cieszyć a ja nie jestem w
stanie się do nich przyłączyć. Nie
mogę nawet okazać tego co czuję, bo
i tak nie zrozumieją. Człowiek w ta
kim depresyj nym nastrój u odsuwa się
od innych i izoluje. Otoczenie często
mylnie odczytuje przyczyny izolacji,
widząc w nich przykład niechęci do
nauki lub lenistwo. Człowiek przy
gnębiony przestaje być atrakcyjnym
partnerem do rozmów i rozrywek,
jest mniej widoczny, bo mniej ak
tywny. Bywa zatem pomijany, niezauważany. Może się wytworzyć
błędne koło: im bardziej osoba smut
na i przygnębiona potrzebuje pomo
cy, tym mniej ma ludzi wokół siebie.
Przyczyny przygnębienia mogą być
różne, ale najczęściej jest ono reak
cją na utratę kogoś lub czegoś ważne
go. Może to być śmierć bliskiej oso
by, rozwód lub długie rozstanie. Utra

ta pracy wywołuje poczucie braku
perspektyw i lęk o przyszłość.
Zerwanie więzi z dotychczasowym
otoczeniem, z którym człowiek się
zżył i w którym czuł się bezpiecznie,
ośmieszanie i upokorzenie, naduży
cie zaufania, niespodziewane odrzu
cenie i inne przykrości, jakich doznajemy od liczących się w naszym ży
ciu osób - to wszystko może być
przyczyną tego, że usuwa się nam
grunt spod nóg, tracimy pewność sie
bie, poczucie bezpieczeństwa, a na
wet szacunek do samego siebie i po
padamy w przygnębienie.
To z jakim nasileniem przeżywamy
przygnębienie i jak długo trwa, zale
ży między innymi od naszej osobo
wości i od tego czy jesteśmy odporni
na trudne, stresowe sytuacje a także
od samooceny. Ludzie niepewni wła
snej wartości i oceniający siebie nie
korzystnie mają wyraźną skłonność
do przeżywania stanów depresyjnych.
Obwiniają za to, co ich spotyka, roz
ważają błędy w swoim postępowa
niu, analizują czego nie zrobili, choć
powinni byli zrobić, zadają sobie
prawdziwe tortury psychiczne.
Bardziej męczą się ci, którzy swój
zły nastrój uważają za niewybaczal
ną słabość i starająsię go ukryć przed
otoczeniem.

Jak sobie radzić z przygnębieniem?
Po pierwsze - przeżywanie nastro
ju depresyjnego w opisanych sytua
cjach jest reakcją naturalną. Mamy
do niej prawo. Trzeba to sobie uświa
domić i pozwolić na pełne przeżycie:
żałoby po utracie kogoś bliskiego,
rozpaczy z powodu utraty pracy, przygnębienia wywołanego doznaną
krzywdą. Próby analizowania, a tak
że tłumienia uczuć na nic się nie
zdadzą, pogorszą tylko sytuację. Aby
w pełni przeżyć swój smutek, należy
go wyrazić najlepiej w obecności
kogoś kto jest nam życzliwy i potrafi
słuchać. Człowiek przygnębiony nie
potrzebuje rad typu “weź się w garść”
ani rozweselania. Potrzebuje wspar
cia polegającego głównie na życzli
wej obecności i okazaniu zrozumie
nia, oraz warunków do wypowiedze
nia się czy wypłakania. I to jest pierw
szy etap radzenia sobie. To jak po
trwa on długo, zależy od powagi sy
tuacji i od tego jak głęboki jest nasz
smutek. Drugi etap - to skupienie się
nad tym by, powrócić do codzienne
go życia. Jednym słowem zadbać o
to, co składało się dotychczas na rytm
naszego życia. Nie jest łatwe, ale ko
nieczne. I wreszcie potraktować swo
ją sytuację jak problem który można
rozwiązać i postarać się odpowie
dzieć sobie na kilka pytań. Co należy
robić by, poprawić sytuację? Czy inni
ludzie mogą mi w tym pomóc? Do
kogo warto się zwrócić? Czy można
ułożyć sensowny plan działania? itp.
Rozejrzyjmy się wokół siebie, po
szukajmy w swoim otoczeniu ludzi
godnych zaufania i życzliwych - nie
możemy wszystkiego zrobić sami. Je
żeli mimo wszystkich wysiłków, po
mocy ze stron bliskich i upływu cza
su nadal jesteśmy w depresyjnym na
stroju - należy poszukać pomocy u
psychologa.
Mirosława Zygmunt

2002

Spotkania Muzyków Jazzowych odbywają się w Rudni
kach już od 11 lat. Rudnicki jazz stał się tak popularną i
jartystycznie poważną imprezą, że czeka się na niego przez
cały rok.
A początki wcale nie były łatwe. Na pierwsze Spotkanie, w
grudniu 1992 roku, zgłosiło się niewielu wykonawców. Po
ziom muzycznych prezentacji też nie był zbyt wysoki. Sukce
sem stał się jednak klimat jaki zapanował podczas wieczorne
go jazzowania. To zadecydowało o potrzebie kontynuowania
Spotkań.
W kolejnych latach było już tylko lepiej. Impreza rosła z
roku na rok. Informacja o jazzowaniu zaczęła zataczać coraz
szersze kręgi. Na scenie pojawiało się po kilkunastu wyko
nawców, a sala Gminnego Ośrodka Kultury “pękała w
szwach”.
T ak było i w tym roku. Ponad 300osóbna widowni oraz 10
wykonawców. Komisja artystyczna w skład której wchodzili:
Janusz Yanina Iwański, Jan Maliński i Edward Wcisło przy
A przecież warto go poznać.
i

Święty Mikołaj
istniał naprawdę

Urodził się w 270 r.(a więc ponad 1700 lat temu) w małym
miasteczku Patra w Lycji (obecnie Demre w Turcji). Rodzice
Mikołaja byli bogaci. Otoczony miłością Mikołaj, wychowany
został na dobrego, kochającego bliźnich chrześcijanina. Choć
wychował się w luksusie, był skromny.
Pewnego dnia, kiedy był jeszcze młodzieńcem, dowiedział
się, że jeden z mieszkańców miasta w wyniku niepowodzenia
stracił cały swój majątek. Człowiek ten miał trzy córki. W
tamtych czasach niemożliwe było znalezienie męża dla dziew
czyny, której rodzinanieposiadała pieniędzy. Mikołajaporuszyło nieszczęście tej rodziny. Zrozumiał, jak bardzo potrzebowali
pieniędzy i postanowił im pomóc. Chciał to zrobić bez rozgłosu,
potajemnie. Poszedł więcnocądo starego człowieka, aby podrzu
cić woreczek pełen złota przeznaczony dlajego naj starszej córki.
Niestety, wszystkie okna i drzwi byłyzamknięte na klucz. Wspiął
się więc na dach i wrzucił mieszek do komina. Tylko w ten
sposób mógł on trafić do wnętrza domu. Mimo, że woreczek

znała wyróżnienia za przygotowanie interesujących i warto
ściowych prezentacji muzycznych pięciu zespołom: “WALKING GROOVE” z Częstochowy, “BLUE NOT” z Łodzi,
“OLD TRADITIONAL BAND” z Wielunia, “RYGLEWSKI BAND” z Praszki, “RU-RA” - Rudniki-Radłów oraz
solistom: Magdalenie Syposz z Częstochowy, Edycie Wal
czak z Częstochowy, Annie Wicher z Praszki.
Ponadto wyróżnienia specjalne za wirtuozerię otrzymali
instrumentaliści: Daniel Pomorski - trębacz z zespołu “WALKING GROOVE” oraz Bogdan Grad - gitarzysta z zespołu
“BLUE NOT”.
Gwiazdą artystyczną XI Spotkania Muzyków Jazzowych
był zespół “Sound Silesian Brass Band” z Rybnika. Muzycy
biorący udział w Spotkaniach zgodnie twierdzą, że ściąga ich
do Rudnik atmosfera imprezy i przyjacielski klimat.
Tegoroczne Spotkanie potwierdziło swój niepowtarzalny
charakter, przynosząc satysfakcję organizatorom, wykonaw
com oraz publiczności.
< \j
spadł do skarpetki, która suszyła się nad paleniskiem, został
nazajutrz odnaleziony.
Jego pojawienie się, mieszkańcy domu uznali za cud. Najstar
sza córka została poproszona o rękę i znalazła szczęście u boku
człowieka, któiy ją kochał i którego ona kochała. Mikołaj
wiedział, że dwie młodsze córki też potrzebują pomocy. Tym
razem w domu starszego człowieka otwarte było okno. Mikołaj
wrzucił worek przez okno. Młodsza córka uwierzyła, że cud się
powtórzył. Stary ojciec wiedział jednak, że to nie cud i że ktoś
próbuje mu pomóc. Postanowił dowiedzieć się, kto jest dobro
czyńcą. Kiedy Mikołaj przybył do jego domu, starzec złapał go
za rękę i nie chciał puścić, zanim nie zobaczył jego twarzy.
Zapytał, dlaczego ktoś postanowił dać pieniądze osobie, której
prawie nie znał. Zaskoczony Mikołaj nie wiedział, co mu odpo
wiedzieć. Oczywiście historii tej nie udało się zachować w
tajemnicy i wkrótce wszyscy dowiedzieli się o dobroci i skrom
ności Mikołaja. Niedługo potem Mikołaj rozdał wszystko, co
miał tym, którzy byli w potrzebie.
Potem wstąpił do seminarium i wyjechał do Mity, stolicy
Lycji. Bardzo szybko został księdzem, którego wszyscy kochali
ze względu na jego głęboką wiarę i dobroć, jaką obdarzył
biednych.
Zredagowała: Barbara Kubik

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie.

<.DZli: SPĘDZIĆ SYLWESTER *?
Miejscowość

Organizator

Rodzaj
imprezy

Cena

Bilety można nabyć

Dalachów

Szkoła Podstawowa
i Rada Rodziców
w Dalachowie

bal

200 zł

Grądys Ireneusz

tel. 35 93 865

Jelonki

OSP Jelonki

bal

180 zł

Stasiak Irena

tel. 35 93 737

Jaworzno

OSP Jaworzno

bal

120 zł

Zygmunt Zbigniew tel. 35 93 230
Wojtal Dariusz
tel. 35 93 382

Rudniki

GOKSiR w Rudnikach

bal

180 zł

Pawlaczyk Janina

tel. 35 95 068

Żytniów

OSP Żytniów

bal

130 zł

Szymański Jan

tel. 35 93 652'

PARK w Rudnikach - około północy odbędzie się spotkanie, w którym możecie wszyscy wziąć udział.
Zapraszamy tych, którzy nie uczestniczą w balach sylwestrowych i nie mają pomysłu na przywitanie Nowego Roku.
Zapewniamy dobrą muzykę, sylwestrowy wystrój i bardzo miła atmosferę.
Przyjdźcie i zabierzcie ze sobą swoją rodzinę i znajomych.

“GRAJDOŁEK" w Młynach organizuje "Sylwester pod gwiazdami" przy muzyce lat 60, 70, 80,......
Wstęp 30 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0606-522-715 p. Paweł Panek.
Bardzo dobra muzyka i niepowtarzalny charakter imprezy - przyjdź i sprawdź sam.

Dyskoteka Sylwestrowa w Cieciułowie.
Zapraszamy na dyskotekę sylwestrową do Cieciułowa. Zapewniamy bardzo dobrą muzykę.

Kolędujmy
razem
Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w tradycji pol
skiej. Wigilii i świętom towarzyszy od wieków wspólny
śpiew kolęd i pastorałek.
Jako gatunek literacki kolędajest znana od średniowiecza.
Jednak dopiero w XVI wieku zrodziły się pastorałki - pieśni
pasterskie o narodzeniu Chrystusa. Z okresu tego pochodzą
"Aniołpasterzom mówił’’, “Przybieżeli do Betlejem”. Inną
odmianą polskich pieśni bożonarodzeniowych są kolędykołysanki. Powstały głównie w okresie baroku. Są to m.in.
"Gdy śliczna panna syna kołysała ”, “Lulajże Jezuniu Więk
szość kolęd jest pochodzenia ludowego.

Święta Bożego Narodzenia to święta radości, miłości i

wzajemnego pokoju, a śpiewanie kolęd w wigilijny wieczór
jest czymś absolutnie niezwykłym.
Chcąc zachować zwyczaj wspólnego, rodzinnego śpiewa
nia GOKSiR w Rudnikach po raz drugi organizuje Gminny
Przegląd Kolęd pn. “Kolędy łączą pokolenia”.
Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2003 roku
(w niedzielę) o godz. 150U
na sali widowiskowej GOKSiR.
Uczestniczyć mogą: soliści, zespoły wokalne, zespoły
wokalno-instrumentalne, zespoły rodzinne czyli wszyscy
śpiewający kolędy i pastorałki. Czas prezentacji nie powinien
przekroczyć 15 minut. Uczestnicy zobowiązania są zgłosić
organizatorowi swój udział do 30.12.2002 roku.
L. M.

MIKOŁAJ
Trochę wcześniej niż zwykle, bo już 4 grudnia przybył do Gminnego Ośrodka Kultury Mikołaj z prezentami i ciekawym
programem artystycznym. Oczekiwało na niego z niecierpliwością kilkadziesiąt dzieci z rodzicami.
Mikołajowi towarzyszyło dwóch magików, którzy uczyli dzieci czarować i prezentowali ciekawe sztuczki magiczne. Było
wiele radości i dobrej zabawy.
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