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GRUDZIEŃNR	4/2018

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia

Mieszkańcom
Gminy Rudniki składamy
najserdeczniejsze życzenia

pokoju, pojednania i radości.

Niech będzie to czas
odpoczynku i wzajemnej życzliwości.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Marchewka

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie
spełnienie marzeń i realizację planów.

 Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbędą się  "Złote Gody". Jest to 

uroczystość dla małżeństw, które przeżyły ze sobą  pięćdziesiąt lat i więcej.  Jubilaci zostaną uhonorowani "Medalami 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczy Wójt Gminy 

Rudniki  Grzegorz Domański.
 Ponadto Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na pobyt 

stały w Gminie Rudniki i zawierały związek małżeński w  roku 1969 do składania wniosków o nadanie "Medalu za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie". 
 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku 

małżeńskim co najmniej 50 lat.  Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  O nadanie 

odznaczenia występuje Kierownik USC na prośbę samych jubilatów lub ich bliskich (rodzina, znajomi). 
 Wnioski można składać  do 15 lutego 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnikach, pok. nr 4. Wszelkie 

szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 32 lub pisząc na adres e mail: 

usc@rudniki.pl .  

Joanna Pazgan
 Kierownik USC w Rudnikach

Jubileusz	"ZŁOTE	GODY”
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 Odbyły się już trzy sesje Rady Gminy w Rudnikach. Dwa pierwsze posiedzenia poświęcone były w głównej mierze na 
dokonanie wyborów na przewodniczącego, wiceprze-wodniczącego oraz składy poszczególnych komisji. W dniu 
19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Rudniki kadencji 2018-2023.
 W sesji uczestniczyli: 15 nowo wybranych radnych,  wójt elekt Grzegorz Domański, sekretarz gminy Iwona Napieraj, 
skarbnik Beata Wolf-Morawiak, radca prawny Wiesława Borowiec, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
w Rudnikach Małgorzata Gajda oraz sołtysi. 
 Sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Henryk Pakuła. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Gajda wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu 
roty ślubowania przez prowadzącego obrady wszyscy radni złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu radni w głosowaniu tajnym 
dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.
 Przewodniczącym Rady Gminy Rudniki został Jarosław Marchewka.
 Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rudniki został Damian Sowa. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej wręczyła Panu Grzegorzowi Domańskiemu  zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Rudniki.
 Pan Grzegorz Domański przed Radą Gminy Rudniki oraz 
zaproszonymi gośćmi złożył ślubowanie i rozpoczął pełnienie 
funkcji Wójta Gminy Rudniki.
 Podczas kolejnej sesji Rady Gminy Rudniki zostały 
wybrane komisje działające przy radzie. 
W skład Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych wchodzą:
 Bogusława Kaczmarek - przewodnicząca
 Katarzyna Wojtal - członek
 Mirosław Woźny - członek
 Komisja przedstawia radzie opinie i wnioski co do 
działalności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 
ośrodka kultury, sportu i rekreacji, inicjuje i opiniuje inwestycje 
w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, inicjuje działalność 
kulturalną i sportową na terenie gminy.
 Komisja przedstawia także radzie opinie i wnioski co do 
działalności ośrodka pomocy społecznej, inicjuje w razie 
potrzeby akcje pomocy społecznej dla uczniów szkół i 
mieszkańców gminy, inicjuje i opiniuje inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia, przedstawia radzie opinie i wnioski co do 
działalności służby zdrowia na terenie gminy i opieki zdrowotnej nad społecznością gminną.
W skład Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ekologii wchodzą: 
 Ewa Orzeszyna - przewodnicząca, Dariusz Zaręba - członek, Damian Sowa - członek
 Komisja wykonuje obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych i inne zlecone przez radę.
Komisja przedstawia także radzie opinie i wnioski w sprawach dotyczących rozwoju i perspektyw rolnictwa na terenie gminy oraz 
ochrony środowiska. W tym celu zbiera opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń z ternu gminy, 
w szczególności odnośnie wypadków zagrożenia środowiska, inicjuje inwestycje proekologiczne i sprzyjające rozwojowi 
rolnictwa.

Rada	Gminy	w	Rudnikach

Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie:
 Andrzej Materak - przewodniczący
 Grzegorz Dwornik - członek
 Karol Włóka - członek
1.Komisja jest ogniwem kontroli rady.
2 .Wykonu je  kon t ro l ę  nad  dz i a ł a lnośc i ą  za rządu 
i podporządkowanych jednostek, a w szczególności: 
a.przeprowadza okresowe kontrole zarządu w zakresie 
gospodarowania mieniem;
b.rozpoznaje skargi na działalność zarządu, wójta i jednostek 
podporządkowanych gminie;
c.przygotowuje roczne oceny pracy zarządu gminy i 
poszczególnych jej członków.
3.Sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał rady.
4.Opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i występuje 
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bądź nie 
udzielenia absolutorium zarządowi gminy.
5.Dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, 
uwzględniając kryterium legalności, celowości, gospodarności, 
rzetelności i sprawności organizacyjnej.
Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji:
 Anna Lach - przewodnicząca

 Henryk Pakuła - członek
 Jarosław Marchewka - członek
Komisja inicjuje działania rady w zakresie rozwoju 
gospodarczego gminy, w tym celu składa radzie odpowiednie 
wnioski i opinie, inicjuje w ramach działalności prawotwórczej 
rady, w granicach upoważnień ustawowych, akty prawne 
stymulujące rozwój gospodarczy gminy

Od tej kadencji działać będzie również Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji w składzie: 
 Aneta Szczęsna-Kałwak - przewodnicząca
 Honorata Klimek - członek
 Mariusz Stanek - członek
Komisja rozpatruje wszelkiego rodzaju skargi, wnioski,  
petycje - bezstronnie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.
 Ostatnie posiedzenie Rady Gminy odbyło się 11 grudnia. 
Była to sesja tzw. budżetowa, podczas której radni zatwierdzili 
plan budżetu na rok 2019. 

 W bieżącym roku planowane jest jeszcze jedno 
posiedzenie w przerwie między świętami a Nowym Rokiem. 

I. Napieraj 
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 Informujemy wszystkich mieszkańców, że zgodnie 
z podjętymi przez Radę Gminy Rudniki uchwałami:

 Nr XXXV/256/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
 Nr XXXV/257/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
 Nr XXXV/258/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
trwają prace nad przygotowaniem projektów trzech 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy Rudniki. 
Obszar objęty tymi pracami obejmuje:

 12 działek położonych w obrębie ewidencyjnym 
 Jaworzno Bankowe, k.m.1

 7 działek położonych w obrębie ewidencyjnym 
 Faustainka, k.m.1

Zagospodarowanie	przestrzenne
 12 działek w obrębie ewidencyjnym Żytniów, k.m. 

 Ww. tereny w przygotowywanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone mają zostać 
pod tereny produkcyjno - usługowe.

 O terminie i formie składania uwag dotyczących ww. 
projektów planów mieszkańcy poinformowani zostaną poprzez 
wywieszenie  na  tab l icach  og łoszeń  obwieszczeń 
w miejscowościach na terenie, których prowadzone są ww. 
czynności, a także za pomocą ogłoszenia prasowego oraz 
ogłoszenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie bip. 
urzędu gminy.

sporządziła Anna Fuks

 Nawierzchnię asfaltową wykonano na odcinku o długości 
1,4 km.
 Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma 
TOMBUD z Olesna.
 Całość inwestycji to kwota ok. 520 tys. zł

 Dziękujemy za wyrozumiałość i życzliwość użytkowników 
w utrudnieniach komunikacyjnych podczas realizacji zadania.
 Mamy nadzieję, że tak długo oczekiwana droga będzie 
służyć naszym mieszkańcom i znacznie ułatwi codzienną 
komunikację.

M. Kędzia

Powierzchnia	asfaltowa	
na	odcinku	Żytniów	-	Chwiły	

już	gotowa!
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INFORMACJA		DLA		MIESZKAŃCÓW

Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka 
opłaty: 
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną    
 nieruchomość - 22 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 30 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 41 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 49 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 60 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 68 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 

daną nieruchomość - 76 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane są w sposób selektywny (brak przydomowego 
kompostownika), miesięczna stawka opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 32 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 40 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 51 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 59 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 70 zł

Informujemy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki uchwałą od 1 stycznia 2019 roku 
nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 
nieruchomość - 78 zł

7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 
daną nieruchomość - 86 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka 
opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 44 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 60 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 82 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 98 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 120 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 136 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 

daną nieruchomość - 152 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
uiszcza się w termie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest 
zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
narodziny/zgony lub sposób gromadzenia odpadów 
selektywny/nieselektywny) poprzez złożenie nowej deklaracji 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 16.10.2018 podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  po raz trzeci wręczono stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów naszej gminy. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza 
obowiązujący program nauczania i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub 
sportowymi. 
 Na uroczystości w hali sportowej w PSP w Rudnikach 
zgromadzili się stypendyści wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół 
i nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu gminnego.
 W tym roku 70 uczniów otrzymało stypendium gminie 
Rudniki na łączną kwotę: 55 300,00 zł.
 Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będzie 
mobilizacją do osiągnięcia sukcesów.
 ZŁOTĄ STYPENDYSTKĄ ROKU 2018 została Julia 
Jurczyk, SREBRNYMI Alicja Maryniak i Laura Materak. 
 W związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej wręczono 
również nagrody dla zasłużonych nauczycieli ze wszystkich 
placówek szkolnych i przedszkolnych gminy Rudniki.
 Na zakończenie uhonorowano drużynę speed-ballistów, 
którzy godnie reprezentują nas w kraju i za granicą.

SERDECZNIE GRATULUJEMY  WSZYSTKIM STYPENDYSTOM I RODZICOM ! 
ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! 

Do	kogo	powędrowała	statuetka	Złotego	Stypendysty	2018	roku?

M.Kędzia
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"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki”
Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.02.00-16-0005/17-00

Beneficjent:  Gmina Rudniki

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2. Poprawa 
gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020.

Wartość  projektu 602 079, 80
Dofinansowanie z EFRR - 408 359,85 zł

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy 
Rudniki. 

W ramach projektu wykonano:
 kanalizację deszczową placu magazynowego poprzez 
zamontowanie zbiornika na wody opadowe wraz z 
separatorem substancji  ropopochodnych,

 szczelny zbiornik na ścieki bytowe
 krawężniki drogowe i ogrodzenie terenu z płyt betonowych  
od strony nieczynnego składowiska odpadów wraz z bramą 
wjazdową na teren PSZOK i bramą wjazdową na teren 
nieczynnego składowiska odpadów,

 remont wiaty do selektywnego zbierania odpadów,
 remont budynku administracyjno-magazynowego
 wyposażono PSZOK w wagę dziesiętną, pojemniki, 
kontenery oraz meble, komputer, drukarkę a także monitoring 
obiektu.

 tablicę informacyjną o wymiarach 0,80mx1,20 m oraz 200 szt. 
ulotek promocyjno-informacyjnych.

 W jednym z pomieszczeń budynku administracyjno-
magazynowego utworzony będzie punkt przyjmowania rzeczy 
używanych, niestanowiących odpadów w celu ponownego ich 
użycia, tzw. "kącik rzeczy używanych" gdzie właściciel będzie 
mógł zostawić przedmiot typu: sprzęt AGD, sprzęt IT, 
narzędzia, sprzęt rekreacyjny, sportowy, zabawki, urządzenia 
gospodarstwa domowego. Przyjęcia przedmiotów będzie 
dokonywał pracownik operatora obsługującego PSZOK. 
 Przedmioty o wartości użytkowej - jeszcze nie odpadów, 
będzie można przejąć i wykorzystać na własne potrzeby. 

Beata Nowakowska-Fałat

 Zakończyliśmy drugi etap projektu pn. "Modernizacja 
boisk wielofunkcyjnych w Gminie Rudniki". Pierwszym 
etapem była rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Cieciułowie, drugim z kolei - 
budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jaworznie.
 Uczniowie szkoły podstawowej jak i pobliscy mieszkańcy 
mają do dyspozycji nowoczesny, bezpieczny obiekt 
z rozszerzonym zakresem funkcjonowania o nowe dyscypliny 
sportowe tj. siatkówka, piłka ręczna, czy koszykówka.
 Zadanie wykonała firma "CHEM-TECH" Paulina 
Kaczmarska z Wielunia wyłoniona w przetargu.
Inwestycja finansowana jest przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(FRKF) w ramach Pilotażowego programu modernizacji 
infrastruktury sportowej - Mały Klub 2017.
Wartość inwestycji 185 tys. zł z czego 50% stanowi pozyskane dofinansowanie.                                                     M.Kędzia

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Dzieci	mogą	już	korzystać	z	wielofunkcyjnego	
boiska	przy	PSP	w	Jaworznie
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  

Informujemy, że 4 grudnia 2018 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na realizację operacji pn.:
"Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji 

Strażackiej i Historii Wsi - etap I”
 Suma kosztów operacji to ok. 804 000,00 zł 

Wysokość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł 

 Zakończyła się już inwestycja przebudowy byłego ośrodka 
zdrowia na przedszkole w Rudnikach. Budynek wypełni się 
dziećmi już 2 stycznia 2018 r. 
 Wprawdzie prace budowlane już się zakończyły, to jednak 
pozostaje jeszcze zadanie do rozliczenia w instytucji 
dof inansowującej  przedsięwzięcie  t j .  w Urzędzie 
Marszałkowskim w Opolu. 
Ważne informacje dotyczące inwestycji:
 obiekt powstał na miejscu byłego ośrodka zdrowia 

w Rudnikach, który od ponad dwóch lat był nieużytkowany 
(posiadający dogodną lokalizację i liczne miejsca parkingowe 
w promieniu kilkudziesięciu metrów),

 obiekt w niedalekiej przyszłości przylegać będzie do 
nowoczesnego placu Centrum Przesiadkowego w Rudnikach,

 dla dzieci wydzielono i wybudowano plac zabaw 
o bezpiecznej powierzchni poliuretanowej,

 przeszedł gruntowną przebudowę, w tym głęboką 
termomodernizację której celem jest poprawa efektywności 
energetycznej, zmniejszenie kosztów zużycia energii jak 
również redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery 
(ocieplono ściany, posadzki, stropodach, częściowo 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zastosowano 
oświetlenie energooszczędne LED, wykonano grawitacyjną 
wentylację z odzyskiem ciepła, zainstalowano "Zieloną 
ścianę" od strony południowo-wschodniej budynku,

 zastosowano nowoczesne technologie (wideofon 
uniemożliwiający wejście osób nieuprawnionych, system 
antywłamaniowy, specjalny system sygnalizacyjny w WC dla 
osób niepełnosprawnych),

 wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania,

 powierzchnia użytkowa - ponad 420 m2, na którą składają się 
m.in. 3 duże sale dla dzieci (każda z nich posiada odrębne 
pomieszczenia WC), pomieszczenie jadalni, zmywalni, kuchni, 
pomieszczenie nauczyciela, pomieszczenia techniczne 
i sanitariaty dla personelu.

 Mamy nadzieję, że obiekt przedszkola przypadnie do gustu 
również najmłodszym i każdego dnia z uśmiechem na twarzy 
uczęszczać będą do swojego nowego przedszkola. 
W najbliższym czasie podejmowane zostaną czynności 
związane z wyposażeniem budynku do przyjęcia dzieci.

 Wartość zadania (robót budowlanych, wykonania tablicy 
informacyjnej, niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku 
o dofinansowanie): 1.897.646,98 zł
Dofinansowanie: 499 966,18 zł

Projekt "Przebudowa i termomodernizacja przedszkola 
w Rudnikach" (nr projektu RPOP.03.02.01-16-0013/17, 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
- Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,  
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna 

w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego).

A.Wiktor

Celem realizacji operacji jest zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych.
Projekt obejmuje:
1. Wykonanie termomodernizacji budynku poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych ogrzewanej części "Gminnej Izby 

Tradycji", zmianę pokrycia dachowego budynku, częściową wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia magazynowego na  "Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi" poprzez m.in.: 

wykonanie posadzek, robót tynkarskich, elektrycznych.
3. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt m.in..:

- kącik wyposażony w laptop ze stałym dostępem do Internetu
- projektor multimedialny, nagłośnienie, stoły i krzesełka umożliwiające prowadzenie warsztatów i konferencji,
- gabloty, postumenty wystawiennicze, ścianki ekspozycyjne,
- wyposażenie pomieszczenia do renowacji eksponatów.                M. Kędzia 



 

a k t u a l n o œ c i

Gmina Rudniki zrealizowała projekt pn.:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O 

Jaworzno - Mostki - Polesie, na odcinku od skrzyżowania 
z drogą wewnętrzną w Julianpolu do obiektu 

Sołecki Dom Spotkań w Mostkach.
Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi 
Mostki i Jaworzno, poprzez stworzenie odpowiednich warunków 
do rozwoju działalności gospodarczej, umożliwienia szybkiego 
i bezpiecznego przemieszczania się, zapewnienie dostępu do 
usług publicznych i skomunikowanie z pozostałą siecią dróg na 
terenie gminy. W ramach projektu przebudowano drogę gminną 
na odcinku o długości 2,068 km.
Projekt realizowany był w ramach:

Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej   
  infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie  energii
Wartość projektu, robót budowlanych, nadzoru wyniosła:      1 407 597,13 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyniesie  wymierne korzyści w postaci poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu, stworzenia  odpowiednich warunków do rozwoju działalności gospodarczej, umożliwienia szybkiego 
i bezpiecznego przemieszczania się, zapewnienia dostępu do usług publicznych i skomunikowania z pozostałą siecią dróg na 
terenie gminy.

J. Kubat

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  

 Dnia 11.10.2018 o godz. 10:30 wybuchł pożar w sali informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Jaworznie.
 Na miejsce zostały zadysponowane 4 zastępy straży pożarnej OSP Dalachów, OSP Jaworzno, OSP Rudniki oraz OSP 
Żytniów.
 Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, dochodzi do pożaru. Nauczyciel prowadzący zajęcia podnosi alarm, jednocześnie 
Pani dyrektor zarządza ewakuację wszystkich obecnych na obiekcie. Na miejsce jako pierwsza przybywa Jednostka OSP 
Jaworzno, która rozpoczyna działania ratowniczo-gaśnicze. Odpowiedzialna za ewakuację Pani dyrektor informuje dowódcę 
sekcji, że po przeliczeniu ewakuowanych uczniów, brakuje dwóch, którzy najprawdopodobniej zostali w budynku. Na miejsce 
przyjeżdżają OSP Rudniki, Żytniów, Dalachów oraz Komendant Gminny - przejmujący dowództwo nad akcją. Kierujący 
Działaniami Ratowniczymi (KDR) poleca do przystąpienia poszukiwań zaginionych osób i prowadzenia dalszej akcji gaśniczej. 
KDR zleca dowódcom OSP Rudniki i Dalachów o zadysponowanie strażaków w aparatach powietrznych. Strażacy rozpoczynają 
działania, które po 5 min poszukiwania zakończyły się sukcesem. Udało się odnaleźć i uratować dwóch poszkodowanych uczniów. 
Strażacy OSP Dalachów w dalszym ciągu prowadzą akcję gaśniczą. Poszkodowanych uczniów przekazano w ręce strażaków OSP 
Żytniów i Jaworzna w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji postanowiono 
wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ jeden z poszkodowanych był podtruty tlenkiem węgla. Stan drugiego ucznia był stabilny 
i nie zagrażał jego życiu. Gdy wszyscy uczniowie i obsługa byli bezpieczni, a pożar opanowany, KDR otrzymał wiadomośćo 
zasłabnięciu jednego ze strażaków w środku płonącego budynku. KDR natychmiast podjął  decyzję o skierowaniu dodatkowo 
dwóch ratowników w aparatach powietrznych w celu wyprowadzenia poszkodowanego strażaka. Strażakowi udzielono pomocy 
przedmedycznej w postaci opatrzenia obrażeń oraz podania czystego tlenu (tlenoterapia). Po 30 min. akcji udało się ugasić 
całkowicie pożar i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 W/w scenariusz akcji miał charakter ćwiczebny, którego celem było sprawdzenie przeprowadzenia przez dyrektora 
szkoły akcji ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia miejscowego oraz sprawdzenia gotowości bojowej 
jednostek KSRG. 
 Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie przez głównego rozjemcę kpt. Damiana Szczęsnego z PSP Olesno wg. 
którego ćwiczenia odbyły się sprawnie z nieznacznymi błędami. Wójt Gminy wraz z Komendantem Gminnym pogratulowali Pani 
dyrektor za chęć prowadzenie tego rodzaju ćwiczeń.
 Na zakończenie dzieci udały się wraz z opiekunami do swoich klas a strażacy do baz. 

P.Łużak

Pożar	Szkoły	w	Jaworznie	
ćwiczenia	Komendanta	Gminnego	pk.	Szkoła	Jaworzno	2018
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 W niedalekiej przeszłości w porozumieniu Gminy Rudniki ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie udało się zrealizować dwa 
zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych w naszej gminie.
 Pierwsze z zadań dotyczyło przebudowy drogi powiatowej Bugaj - Cieciułów. W zakresie tego zadania wykonano ścieżkę 
pieszo - rowerową na długości 460 m o nawierzchni asfaltobetonu. Zadanie kosztowało ok. 175 980,00 zł, z czego Gmina Rudniki 
poniosła 50 % wartości inwestycji.
 Drugim zadaniem była przebudowa drogi powiatowej w Kuźnicy. W zakresie tego zadania wykonano nawierzchnię jezdni 
z betonu asfaltowego na długości 480 mb., pobocza z kruszywa łamanego oraz zjazdy na pola i do posesji. Koszt ogólny inwestycji 
to ok. 150 852,00 zł,  z czego 50 % kosztów pokryła gmina z własnego budżetu.
 Mamy nadzieję, że wykonana ścieżka pieszo - rowerowa Bugaj - Cieciułów, jak i droga w Kuźnicy przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa, komfortu poruszania się mieszkańców, jak i estetyki terenu naszej gminy.

M. Kędzia

Ścieżka	pieszo	-	rowerowa	Bugaj	i	droga	w	Kuźnicy	-	zakończona	!

 Takie właśnie hasło od wiosny do jesieni towarzyszyło mieszkańcom Odcinka przy realizacji tegorocznego projektu 
z gminnego programu "Odnowy wsi". Jego celem było przekonanie dzieci i dorosłych do wspólnego spędzania czasu w sposób 
aktywny, a przy tym - do zadbania o swoje otoczenie. Dodatkową motywację do działania stanowiła setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Chcieliśmy, aby i nasza mała ojczyzna jakimś skromnym gestem oddała hołd Tej Wielkiej.
 Zaczęło się od wiosennego sprzątania całej wsi. Mimo nasuwających się skojarzeń ze słowami z poematu Tuwima: "Daj nam 
uprzątnąć dom ojczysty…", akcja  miała wymiar bardzo (dosłownie!) przyziemny. Nazbieranymi wzdłuż wiejskiej drogi, 
wygrzebanymi spod ściółki i trawy śmieciami napełniono kilkadziesiąt worków. Przy okazji narodził się pomysł, by w miejscach 
dużego nagromadzenia butelek i innych opakowań pozostawić kartki z napisem: "Nie wyrzucaj śmieci, tu sprzątają dzieci!" 
Korzystając z możliwości, jakie daje mi pisanie tego artykułu, po raz kolejny zwracam się do wszystkich zaśmiecających naszą 
wieś, aby wzięli sobie do serca te słowa, bo każdy chce żyć w czystym i przyjaznym otoczeniu, a czas poświęcony na sprzątanie 
można by spędzić o wiele przyjemniej.

 Ale proszę nie myśleć, że działanie w plenerze ograniczyło 
się do sprzątania! Trzon tegorocznego projektu stanowił cykl 
spotkań rekreacyjno-sportowych na placu wiejskim. Od maja do 
września odbyło się ich aż pięć, przy czym najwięcej 
uczestników odnotowano 30 czerwca na wiejskim ognisku 
integracyjnym. Do organizacji różnorodnych rozgrywek 

wykorzystano dotychczas pozyskane urządzenia, jak również 
zakupiony w tym roku ze środków gminnych sprzęt: zestaw do 
badmintona, znaczniki-koszulki do przeprowadzenia gier 
zespołowych, pachołki do oznaczenia boiska, lampy-girlandy do 
oświetlenia placu. Bardzo przydały się również: plandeka 
osłaniająca od wiatru i słońca ściany wiaty, przedłużacze i lampa 
halogenowa oraz pięć nowych kompletów piwnych (stoły i ławki). Całość gminnego dofinansowania zamyka się w kwocie 
5876,83 zł. Mieszkańcy natomiast wypracowali swoimi działaniami wkład własny w wysokości 2525,- zł. W liczbie tej zawarte są 
również zakupione z własnych środków koszulki z nazwą sołectwa oraz maszt na flagę.
 Ostatnie z wymienionych przedmiotów posłużyły do zaznaczenia skromnego udziału naszej wsi w świętowaniu Stulecia 
Niepodległości Rzeczypospolitej. 11 listopada na nowo postawionym maszcie załopotała flaga państwowa, zaś żółta koszulka 
z napisem "Odcinek" i logo gminy została zaprezentowana dzień później podczas biegu dla Niepodległej w Rudnikach.
 Serdecznie dziękuję moim mieszkańcom za wszystkie tegoroczne działania, zarówno te patetyczno-patriotyczne, jak 
i przyziemno-prozaiczne. Szczególnie ciepłe słowa kieruję pod adresem Jarosława W., który pilotował większość tych 
przedsięwzięć oraz Edyty S., która nieodmiennie od kilku lat sprawuje pieczę nad placem wiejskim.    JESTEŚCIE WIELCY!

Bogusława Kaczmarek - liderka Grupy Odnowy Wsi Odcinek 

Działamy	w	plenerze,	a	nie	przy	komputerze
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 Od października 2018 r. Biblioteka Publiczna w Rudnikach - filia w Dalachowie 
realizuje projekt edukacyjny pod nazwą "Wesołe Czytanie". W ramach projektu 
w każdą środę nasza bibliotekarka p. Joanna czyta bajki przedszkolakom z Dalachowa, 
spotkania z dziećmi każdorazowo kończą się zajęciami plastycznymi inspirowanymi 
tematyką czytania.
 "Wesołe Czytanie" ma na celu wzbudzić ciekawość dziecka do książki, zaciekawić 
losami bohaterów, pobudzać wyobraźnię słuchaczy. Dzieci świadome tego, że każde 
z nich mogłoby takim niezwykłym bohaterem zostać wiedzą, że warto posłuchać 
czytania, zwłaszcza kiedy książka jest ciekawa. 
 Czytanie książek pobudza wyobraźnię przez co najmłodsi chętnie słuchają, lubią 
podziwiać opisywanych bohaterów, opowiadają, oglądają kolorowe ilustracje. Zajęcia 
te mają na celu zaciekawienie najmłodszych czytaniem książek tak aby w przyszłości 
nauka czytania była przyjemnością, a samo czytanie pasją, sposobem poznawania 

świata i zdobywania wiedzy. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, którzy z uwagą słuchają 
cudownych literackich opowieści czytanych przez p. Joannę.           Joanna Troczka

"Wesołe	Czytanie"	w	Dalachowie

 22 listopada, na zaproszenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rudnikach, z najmłodszymi czytelnikami 
z Rudnik i Dalachowa spotkał się Wiesław Drabik - autor 
popularnych opowieści dla dzieci.  Gość miał ze sobą 
tajemniczy kuferek,  który, jak się okazało, wypełniony był po 
brzegi książeczkami dla najmłodszych. Pisarz przywiózł ze 
sobą tylko te, których fragmenty zdołał zaprezentować w czasie 
spotkania. Wszystkich, jak sam obliczył, jest już ponad 200.  Są 
to pełne humoru bajeczki o zwierzętach, wierszowane wersje 
znanych legend i baśni, a także kilka opowieści o znanych w 
Polsce miejscach. Połączenie zabawnej treści z piękną, 
kolorową szatą graficzną sprawia, że dzieci bardzo chętnie 
sięgają po książki Wiesława Drabika. Nic więc dziwnego, że 
uczestnicy spotkania świetnie znali treść niektórych z nich, a na 
dodatek udowodnili, że potrafią znakomicie rymować i 
rozwiązywać literackie zagadki. Autor nagradzał najlepszych 
zakładkami, wierszykami  i książeczkami. Było wesoło, dzieci 
żywo i radośnie reagowały na  pytania pisarza i zadania, które 

Spotkanie	autorskie
z	Wiesławem	Drabikiem

im stawiał. Na zakończenie był jeszcze czas, by dostać autograf, 
bo pisarz chętnie podpisywał swoje książeczki i pozował do 
pamiątkowych zdjęć. 
 Dziękujemy za wspaniałe spotkanie,  czekamy na nowe 
opowieści i zapraszamy najmłodszych czytelników  do 
odwiedzenia naszej biblioteki, gdzie czeka na Was mnóstwo 
książeczek Wiesława Drabika.

Maria Morawiak

 5 grudnia uczniowie szkół podstawowych z Rudnik i Jaworzna z pomocą 
pani Justyny Weigt zgłębiali tajniki kamishibai. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rudnikach oraz filia biblioteczna w Jaworznie umożliwiły 
przeprowadzenie warsztatów tworzenia teatru ilustracji.
 Najpierw młodzi ludzie zobaczyli przed sobą drewnianą skrzynkę 
i dowiedzieli się, że jest to parawan, który skrywa ramę, gdzie umieszcza się  
papierowe plansze. Potem było trochę historii o dawnej japońskiej sztuce 
przedstawiania fabuł z wykorzystaniem obrazów, a następnie  uczniowie 
mieli okazję przekonać się, jak w praktyce działa teatr kamishibai. Obejrzeli 
pokazowy spektakl, który nosił tytuł  "Kolory wolności" i  była to bardzo 
ciekawa a jednocześnie  nietypowa opowieść o Irenie Sendlerowej.  
 Zainspirowani przedstawieniem, uczniowie przystąpili następnie do  pracy 
twórczej. W części warsztatowej spotkania rozwinęli skrzydła wyobraźni 
i według własnego pomysłu przygotowali krótkie przedstawienia teatru 
obrazkowego, których ideą przewodnią było pomaganie. Kreatywność, 

zabawa i nauka - wszystko to uruchomił i połączył teatr kamishibai. Efekty pracy uczniów obejrzeliśmy wspólnie i, przyznać 
trzeba, że były to naprawdę udane przedstawienia teatru ilustracji. 

Maria Morawiak

W		teatrze	ilustracji	-	warsztaty	kamishibai
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 3 października  Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rudnikach i filię biblioteczną w Żytniowie odwiedzili artyści 
Teatru "Duet"  z Krakowa z przedstawieniem dla 
najmłodszych "Kotek i Kogutek". Dzieci uczestniczyły w 
spektaklu nie tylko w charakterze widzów, ale również czynnie 
współtworzyły fragmenty inscenizacji. Przedstawienie miało 
charakter interaktywny, dostarczyło sporej dawki emocji, 
przede wszystkim jednak aktorzy postarali się, by historia, którą 
zaprezentowali, uczyła dzieci odpowiedzialności, rozsądku 
i była przestrogą przed łatwowiernością i naiwnością. 
 Spektakl, oparty na nieco zapomnianej już opowieści dla 
dzieci, spodobał się najmłodszej widowni, przedszkolaki 
reagowały spontanicznie, angażowały się w przygody 
głównych bohaterów, a na zakończenie nagrodziły aktorów 
gromkimi brawami.

Maria Morawiak

Biblioteczne	spotkania	z	teatrem		

a k t u a l n o œ c i

 21 listopada 2018 roku w Pałacu w Łosiowie odbyła się  
konferencja podsumowująca konkurs Agro-Eko-Turystyczny 
"Zielone Lato 2018", której głównym tematem było uroczyste 
nagrodzenie wszystkich laureatów konkursu.  Adresatami 
zadania były osoby  zajmujące  się agroturystyką, hotelarstwem 
i gastronomią na terenach wiejskich w województwie opolskim. 
 Gminę  Rudn ik i  r ep rezen towa ło  gospoda r s two 
agroturystyczne "Stajnia Karasiówka" pani Alicji Ośródki. 
W kategorii; "Najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, 
w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi turystyczne" 
w podkategorii: Dodatkowe usługi w agroturystyce, 
gospodarstwo z Żytniowa   zajęło III miejsce w województwie. Nagrody w imieniu pani Alicji odebrała mama, pani Danuta 
Gmyrek.
 Głównym celem konkursu jest odkrywanie i tym samym promowanie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej, które na dzień 
dzisiejszy posiadają bardzo wysokie standardy oraz coraz lepsze oferty wzbogacone o różnorodne atrakcje. Komisja konkursowa 
składająca się z pań działu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w OODR w Łosiowie odwiedzała i przeprowadzała lustracje 
gospodarstw i obiektów turystyki wiejskiej , które zostały zgłoszone do konkursu. Podczas oceniania komisja kierowała się 
następującymi kryteriami: urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa/obiektu, jakość świadczonych usług, ekologiczny system 
oddziaływań; środowisko - człowiek, standard gospodarstwa/obiektu, zdrowa żywność, inwestycje w gospodarstwie/obiekcie 
związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością,  konkurencyjność ceny, szczególne atrakcje związane 
z gospodarstwem/obiektem i okolicą, aktywność w propagowaniu własnej oferty,  znajomość języków obcych, promocja produktu 
tradycyjnego.

J.Podgórska-Wiercińska

Rozstrzygnięcie	konkursu
"Zielone	Lato”

 Rok 2018 to wiele zadań przed którymi stanęła Grupa Odnowy Wsi Młyny oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów. 
Pierwszym etapem był udział w Gminnym Programie "Odnowa Wsi". Realizowaliśmy projekt pt. Doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Młynach etap II. Projekt polegał na doposażeniu świetlicy w sprzęt potrzebny do organizacji imprez i spotkań. 
Zakupiona została kuchenka gazowo-elektryczna, grzejniki, przepływowy podgrzewacz wody, zestaw obiadowy oraz paliwo do 
agregatu prądotwórczego. Dzięki realizacji projektu widać dużą poprawę warunków socjalnych w świetlicy. Ogólny koszt 
projektu to 3 585,98 zł, w tym środki z budżetu gminy to 2 285,98 zł oraz wkład własny to 1 300 zł.
 W swoim imieniu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za pomoc przy realizacji projektu oraz podziękować za 
miłą współpracę pracownikom Urzędu Gminy w Rudniach. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć 
wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2019.
 Zwracam się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wsparcie Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów w postaci przekazywania  

1 %  podatku przy rozliczaniu rocznym na działalność naszego Stowarzyszenia. KRS nr 0000282274
    Michał Giec

Podsumowanie	roku	2018	w	Młynach
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"Górna	Prosna"	na	półmetku	realizacji	swojej	strategii

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Rok 2018 jest kolejnym okresem wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
"Górna Prosna".  Dzięki swoim działaniom z zakresu wsparcia 
rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców obszaru 
stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji celu swojej 
działalności. Wiosną zostało ogłoszonych 5 naborów 
w zakresie tematycznym związanym z: 
- poszerzeniem oferty spędzania wolnego czasu oraz akcjami 

informacyjnymi, edukacyjnymi i integracyjnymi, w tym 
związanymi z ochroną środowiska i zmianami klimatu,

- wsparciem rozwoju kapitału społecznego,
- promocją obszaru i ochroną dziedzictwa lokalnego.
 Kolejne nabory trwały od 18 czerwca do 02 lipca 
i obejmowały takie  przedsięwzięcia jak:
- rozwój drobnej przedsiębiorczości,
-  wsparcie rozwoju kapitału społecznego.
 Końcówka roku zapowiada się aktywnie. Ogłoszone 
zostały 3 nabory, w których wsparcie mogą otrzymać 
przedsiębiorcy z naszego obszaru, stowarzyszenia, jednostki 
sektora finansów publicznych czy parafie.
 W ramach naborów przeprowadzonych wiosną i latem 
15 wniosków zostało wybranych do finansowania. Poprzez 
planowane operacje powstanie wiele ciekawych miejsc, dzięki 
którym obszar LGD zyska na atrakcyjności, a także zostanie 
utworzonych wiele nowych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że 
również w ramach obecnie ogłoszonych naborów zostaną 
złożone ciekawe projekty dające szansę na zmianę i rozwój 
obszaru naszej LGD. Od początku realizacji Strategii Rozwoju 
do chwili obecnej bardzo duża część wniosków na wdrożenie 
projektów została już zrealizowana, część wniosków jest 
w trakcie uzupełnień, podpisano również kolejne umowy 
o przyznanie pomocy  m.in. Parafia Rzymskokatolicka 
z Rudnik.
 Dzięki pozyskanym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. 
św. Mikołaja w Rudnikach środkom wydana zostanie książka 
zawierająca opis dziejów parafii Rudniki od XIV wieku do 
czasów teraźniejszych.  Książka będzie zawierała historię, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
        Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna" ,współfinansowany jest ze środków Unii  

            Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

przekazy ustne, wspomnienia, fakty pochodzące z dokumentów 
zachowanych w archiwach parafialnych oraz wiele fotografii 
i dokumentów gromadzonych przez obecnego proboszcza 
Parafii Rudniki, który będzie jednocześnie autorem publikacji.
 Na obszarze LGD realizowany będzie cykl wydarzeń 
kulturalno- sportowych dzięki pozyskanym środkom przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Ligota Oleska. W ramach 
operacji organizowane będą różnego rodzaju warsztaty ze 
zdobienia porcelany, tkackie, florystyczne, kulinarne czy też 
Decoupage. Częścią projektu jest także wyjazd do fabryki 
porcelany w Bolesławcu oraz spływ Małą Panwią i rajd 
rowerowy po gminach Radłów, Rudniki.
 Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również 
aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru 
LGD. W związku z powyższym 13 października 2018 r. "Górna 
Prosna" uczestniczyła w Jarmarku Lokalnych Grup Działania 
z woj. opolskiego. Impreza odbywała się w Zakrzowie gm. 
Polska Cerekiew. Na naszym stoisku promowaliśmy produkty 
lokalne i rękodzielnictwo członków naszego stowarzyszenia, 
mieszkańców oraz organizacji z naszego obszaru. W listopadzie 
natomiast odbył się wyjazd informacyjno- edukacyjno- 
integracyjny do Tarnowskich Gór dla mieszkańców obszaru 
LGD oraz członków organów stowarzyszenia. Celem wyjazdu 
było zaktywizowanie przedstawicieli grup defaworyzowanych, 
a także poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu oddziaływań 
środowiskowych na obiekty zabytkowe. Program obejmował 
spływ Sztolnią Czarnego Pstrąga, zwiedzanie Kopalni Srebra, 
a  t a k ż e  w y k ł a d  n a  t e m a t  " W p ł y w  o d d z i a ł y w a ń 
środowiskowych na obiekty zabytkowe".
 Od początku wdrażania LSR podpisano 19 umów.  Łączna 
kwota umów opiewa na ok. 2 064 566,17 zł, co stanowi ok 44% 
całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.
 Żywimy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną 
zrealizowane zgodnie z założeniami a w najbliższych naborach 
z o s t a n i e  z ł o ż o n e  w i e l e  c i e k a w y c h  p r o j e k t ó w. 
Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na 
Facebooku.                                        Agnieszka Bachowska

 Grupa Odnowy Wsi Julianpol po raz kolejny otrzymała dotację w kwocie 14 000.  Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup 
urządzeń do aktywności fizycznej za świeżym powietrzu. Urządzenia te to:
 - ważka 4 osobowa
 - stół do ping -ponga betonowy
 - kosz do koszykówki
 - zestaw do gry w siatkówkę plażową.
   Mieszkańcy działający w Grupie Odnowy, dokonując zakupu tego sprzętu sportowego mają nadzieję, że wpłynie  on  
pozytywnie na zagospodarowanie wolnego czasu,  jak również na spotkania o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

A. Lach

Grupa	Odnowy	Wsi	Julianpol	
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i	n	f	o	r	m	a	c	j	a

 Grupa Odnowy Wsi Łazy zrealizowała wniosek w ramach 
Gminnego Programu Odnowy Wsi w roku 2018. 
G łównym ce l em naszego  p ro j ek tu  by ło   da l s ze 
zagospodarowanie  Zielonego Klubu  (VI etap).
 Aby  poprawić walory estetyczne  tego wyjątkowego 
miejsca i stworzyć lepsze warunki do organizacji imprez 
plenerowych, sportowych, wspólnych biesiad, rodzinnego 
grillowania, odpoczynku po pracy wykonano aktualizację 
mapy do celów projektowych i w następnej kolejności 
wykonano projekt montażu urządzeń sportowych oraz 
obiektów małej architektury.
 W ramach tegorocznego projektu zakupiono:
 - 4 komplety stołów biesiadnych
 - 2 parasole biesiadne wraz z podstawami
 - stół betonowy do tenisa stołowego
 - dmuchawę-odkurzacz spalinowy do liści

ZADANIE	"ZAGOSPODAROWANIE	ZIELONEGO	KLUBU	
-	ETAP	VI"	-	ZREALIZOWANE

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od wielu lat 
systematycznie prowadzi działania prewencyjne służące 
ograniczaniu liczby wypadków oraz wzrostowi bezpieczeństwa 
życia i pracy na wsi. 
 W realizacji tych działań dużą rolę odgrywają dwa 
konkursy organizowane trzyetapowo, w powiecie, 
województwie i na skalę krajową, zarówno dla dzieci z terenów 
wiejskich jak i dla rolników.
 W roku  b i eżącym w konkur s i e  "Bezp ieczne 
Gospodarstwo Rolne" wzięły udział trzy gospodarstwa z terenu 
powiatu Państwa Anity i Waldemara Kurda z Zębowic. 
Gospodarstwo Państwa Sklorz ze Sternalic gmina Radłów oraz 
gospodarstwo Państwa Ptok ze Zwozu gmina Dobrodzień. 
Właściciele gospodarstw zdecydowali się wziąć udział 
w konkursie wiedząc o wysokich wymaganiach dotyczących 
przestrzegania przepisów BHP. W konkursie warunki BHP 
powinny być zachowane poprzez m.in. uporządkowanie 
podwórzy, wyposażanie w osłony i zabezpieczenia elementów 
ruchomych maszyn i urządzeń rolniczych,  zabezpieczenie 
barierkami schodów oraz otworów zrzutowych na strychach, 
oznaczenie  ścieżek technologicznych, zabezpieczenie 
wszelkich urządzeń elektrycznych.
 Komis ja  konkursowa bardzo  wysoko oceni ła 
gospodarstwo Państwa Kurda. W gospodarstwie  zachowane 
zostały wymogi BHP co znalazło wyraz w przyznaniu nagrody 
specjalnej  ufundowanej przez dyrektora Oddziału 
Regionalnego KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka. 
Pańs two  Kurda  wz ię l i  udz ia ł  w  u roczys te j  Ga l i 
podsumowującej konkurs, która odbyła się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu. 
 Drugim konkursem był konkurs plastyczny dla dzieci 
w tym roku pod nazwą "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom 
zapobiegamy". Wzięło w nim udział przeszło 120 dzieci z 13 
szkół powiatu oleskiego.
 Uhonorowanych nagrodami zostało sześcioro uczniów 
w dwóch kategoriach wiekowych. W tym roku dodatkową 
atrakcją  był wyjazd dzieci do największego w kraju 

Kasa	Rolniczego	Ubezpieczenia	Społecznego
Oddział	Regionalny	w	Opolu

gospodarstwa rolnego spółki Skarbu Państwa w Kietrzu. 
Pomysłodawcą i jednocześnie jednym ze sponsorów był Pan 
Mariusz Sikora, Prezes Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Bardzo 
dziękuję Panu Prezesowi oraz wszystkim , którzy pomogli 
w zorganizowaniu tego wyjazdu a w szczególności Panu 
Staroście Stanisławowi Belce, jego zastępcy i wszystkim  
burmistrzom, wójtom powiatu za wszelką pomoc w tym 
finansową, bez której nie byłby możliwy ten wyjazd. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy sanktuarium na Górze Św. Anny, 
miejscu szczególnym dla Śląska. Uroczyste zakończenie 
konkursu "Bezpieczne gospodarstwo Rolne”oraz konkursu 
plastycznego dla dzieci pod nazwą "Bezpiecznie na wsi mamy, 
upadkom zapobiegamy"  nastąpiło w Sali Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie 21. czerwca 2018 r.
 Korzystając z okazji chcę poinformować wszystkich 
rolników o istotnych zmianach w systemie ubezpieczeń 
rolniczych;
1. W tym roku od 18.V.2018 r. zostało wprowadzone 
ubezpieczenie pomocnika rolnika.
2. Od 30.IV. 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6.03.2018 r. 
Prawo przedsiębiorców.
 Wprowadza ona tzw. "ulgę na start". Ma ona wpływ na 
ubezpieczenie rolników rozpoczynających działalność 
gospodarczą.
 Jak co roku zwracam się z prośbą o zgłaszanie wszelkich 
zmian w Państwa gospodarstwie rolnym np.: dzierżawy, zakup 
ziemi, praca za granicą, umowy zlecenia, działalność 
gospodarcza, nieszczęśliwe wypadki (14 dni). Ułatwi to nam 
pracę a państwu zaoszczędzi czas.
 Na stronach K R U S został  uruchomiony portal 
KRUS.gov.pl . Każda zarejestrowana osoba uzyskuje dostęp 
on-line do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii 
ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, 
informacji o zbliżających się terminach płatności i in. 
W najbliższym czasie zostanie uruchomiona możliwość 
opłacania składek poprzez Internet.

 Wykonanie i montaż stołu do tenisa  zostało zlecone firmie 
specjalistycznej, natomiast wszystkie prace dodatkowe tzn 
rewitalizacja terenu po zakończeniu prac montażowych zostały 
wykonane przez mieszkańców sołectwa Łazy.
 W ramach kosztów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury i bieżącej konserwacji zakupiono paliwo do 
kosiarki, farbę do malowania wszystkich elementów 
drewnianych w Zielonym Klubie, wykonano okresowe 
przeglądy kosiarki i podkaszarki.
 Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło wizerunek 
wioski Łazy, poprawiło estetykę Zielonego Klubu, miejsca 
o niepowtarzalnej wymowie i klimacie, stworzonego przez 
mieszkańców Łazów.
 Wspólna praca mieszkańców podczas realizacji projektu 
korzystnie wpłynęła na integrację społeczną.

Wiesława Klimas



 

o œ w i a t a

 06.10.2018r. w piękne sobotnie popołudnie w naszej 
szkole odbyła się niecodzienna uroczystość- Jubileusz 60-lecia 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy 
w Rudnikach mieszczącej się przy ulicy Wieluńskiej. Przybyło 
na nią mnóstwo zacnych gości: m.in. pan wójt Gminy Rudniki- 
Andrzej Pyziak, starosta oleski- pan Stanisław Belka, 
marszałek województwa opolskiego- pan Andrzej Buła, starszy 
wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty- pani Gabriela 
Kobaka, pomysłodawca Kina za Rogiem- pan Grzegorz 
Molewski wraz z małżonką, dyrektor Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji, radni i pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach, 
dyrektorzy ościennych szkół, przedstawiciele instytucji 
i placówek współpracujących z naszą szkołą, sponsorzy 
i przyjaciele placówki, nauczyciele- emeryci, absolwenci 
i rodzice.

 Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 mszą św., którą 
w kościele pw. św. Mikołaja   odprawił długoletni rudnicki 
proboszcz i katecheta- ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Po mszy 
przy akompaniamencie orkiestry dętej uczestnicy jubileuszu 
przeszli na plac przed szkołą. Tu byliśmy świadkami 
odsłonięcia przez wójta Gminy Rudniki tablicy upamiętniającej 
60-lecie powstania szkoły oraz 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Następnie starosta oleski wraz 
z marszałkiem województwa opolskiego posadzili drzewo 
jubileuszowe- symbol pokoleń uczących się w naszej szkole na 
chlubę wolnej i niepodległej Ojczyzny. Po przyjściu do 
budynku pan dyrektor Andrzej Krzak powitał wszystkich 
przybyłych gości. Następnie poprosił pana Grzegorza 
Molewskiego- animatora kina, twórcę telewizji Kino Polska, 

Jubileusz	60-lecia	PSP	w	Rudnikach
aby wraz z wójtem i przewodniczącym samorządu szkolnego- 
Kacprem Kanickim dokonali uroczystego otwarcia Sali 
Patrona, w której znajduje się bogata kolekcja pamiątek po 
wielkim reżyserze. Gdy przecinana była wstęga, jedna 
delegacja udała się na cmentarz, by tam złożyć symboliczną 
wiązankę kwiatów dla nieżyjących już nauczycieli, 
pracowników i absolwentów szkoły, druga pod pomnik 
bohaterów II wojny światowej. Po otwarciu Sali Patrona pan 
Grzegorz Molewski zabrał głos. Chwalił naszą piękną szkołę, 
wspominał swego przyjaciela- pana Andrzeja Wajdę oraz 
podarował nam wspaniały prezent od pani Krystyny 
Zachwatowicz- kolekcję wszystkich filmów naszego Patrona.  
Dostaliśmy także od pana Molewskiego unikatowy pakiet 
pięciu filmów, który w tym kształcie wydany został tylko 
w trzech egzemplarzach. Jeden otrzymał Barack Obama, drugi 
Bronisław Komorowski, a trzeci otrzymaliśmy my. Po 
wystąpieniu pana Grzegorza przyszedł czas na odczytanie listu 
od żony Andrzeja Wajdy. Pani Krystyna przekazała z okazji 
jubileuszu najserdeczniejsze życzenia dla całego zespołu 
pedagogicznego, dla wszystkich uczniów i dla całej 
społeczności Rudnik. Następnie głos zabrał pan marszałek 
Andrzej Buła, a po nim przemówienie wygłosił dyrektor PSP 
w Rudnikach. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów. Podczas jej trwania usłyszeliśmy 
wiersze i piosenki o szkole, nauczycielach, pierwszych 
miłościach i o ojczyźnie. Kolejnym etapem wieczoru 
jubileuszowego było obejrzenie prezentacji  o historii szkoły. 
Poprzedziła ją prelekcja pana Jarosława Marchewki. Historyk 
opowiedział o szkolnictwie w Rudnikach od XV wieku do teraz 
oraz zachęcał do kupna książki zatytułowanej "Rudnicka 
jubilatka", która została wydana z okazji jubileuszu.
 Kończąc oficjalną część, pan dyrektor Andrzej Krzak 
podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość oraz 
tym, bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie 
jubileuszu. Szczególne podziękowania skierował do Rady 
Rodziców, która z zapałem angażuje się we wszystkie 
przedsięwzięcia szkoły. Zaprosił również gości do zwiedzenia 
szkoły .
 Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Wajdy w Rudnikach był uroczystością bardzo udaną. 
Absolwenci z łezką w oku wspominali swoje dzieciństwo, 
nauczycieli i kolegów, z zachwytem spoglądali na piękną 
i nowoczesną szkołę, w której uczniowie mogą poszerzać swoje 
horyzonty, rozwijać pasje, odkrywać zdolności.

A.Kokot

 Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka - 
pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy 
pamięć i koncentrację. Uczniowie klasy I i II Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie z wielkim 
zaangażowaniem przystąpili do akcji czytania z Gangiem 
Słodziaków. Przez kilka tygodni codziennie czytali swoje ulubione 
książeczki zbierając naklejki z postaciami kolorowych słodziaków. 
Akcja czytania ze słodziakami zakończyła się Dniem Głośnego 
Czytania i wspólną zabawą. Dzieci czytały, śpiewały i malowały. 
Towarzyszył im cały czas pluszowy Gang Słodziaków. 
Interesujące zajęcia z dziećmi przeprowadziły nauczycielki: 
Małgorzata Pinkos i Jolanta Kępińska. Na podsumowaniu zajęć dzieci zostały nagrodzone za swoją wytrwałość i pracę przez 
panią dyrektor Barbarę Kubik pamiątkowymi dyplomami i pysznymi słodkościami.

Małgorzata Pinkos i Jolanta Kępińska

Akcja	czytania	w	klasie	I	i	II	
-	podsumowanie
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 Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, 
w szczególności kiedy pomagamy osobom chorym, samotnym, a także uczniom 
mającym problemy w nauce. Nasza szkoła realizuje treści wychowawcze takie jak: 
uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne "dla dobra 
innych". Uczy empatii i życzliwości.
 W tym roku szkolnym nauczyciele, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Cieciułowie przyłączyli się do akcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej "Razem na Święta", której celem jest wspólne 
spędzenia przedświątecznego okresu. Czas ten umilą występy dzieci ze szkoły 
i przedszkola, które przygotowały koncert kolęd i pastorałek oraz świąteczne życzenia. 
Na to miłe świętowanie rodzice wraz ze swoimi dziećmi przygotowali wspólne ozdoby 
i domowe wypieki. 
 W ramach akcji "Razem na Święta" nasza placówka podjęła następujące działania:

"Razem	na	Święta"w	Cieciułowie
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

- impreza integracyjna dla społeczności lokalnej- III Szkolny 
Kiermasz Świąteczny;

- mikołajkowa impreza integracyjna w szkole pt.: "Zostań św. 
Mikołajem i podaruj komuś swój dobry uczynek";

- przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych z życzeniami 
do emerytowanych nauczycieli;

- klasowe spotkania przedświąteczne;
- przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych z życzeniami 

do dzieci przebywających w szpitalach na oddziałach 

onkologicznych "Wylosuj Anioła";
- szkolne korepetycje mikołajkowe z języka angielskiego 

i matematyki;
- koleżeńska pomoc w nauce.
 Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. 
Dzięki wzajemnej pomocy możemy sprawić, aby stały się one 
jeszcze piękniejsze i radośniejsze.

Katarzyna Jaskot

 W niedzielę, 9 grudnia 2018 roku w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia w Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej odbył się III Szkolny Kiermasz 
Świąteczny z inicjatywy Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie. 
 Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, a zaszczycili go swoją obecnością 
między innymi przedstawiciele władz Gminy Rudniki. W imieniu Pana Grzegorza 
Domańskiego, wójta Gminy Rudniki życzenia dla społeczności szkolnej przekazał Pan 
Jarosław Marchewka, przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach. W tych przychylnych 
słowach padło szczególne stwierdzenie, że najważniejsze marzenie uczniów - sala 
gimnastyczna - wkrótce się spełni.

	Za	nami	już	III	Szkolny	Kiermasz	Świąteczny	w	Cieciułowie
"Grudniowa piękna noc
z kolędą przyszła do nas,
grudniowa, piękna noc
przez ludzi wymarzona
i wokół cały świat
pierzynka otuliła,
zmieniła w bajkę sad
i gwiazdy zapaliła."

Wczesnym popołudniem do wypełnionej po brzegi sali wkroczył 
Święty Mikołaj. Powitał zebranych i zaprosił do wspólnego 
obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków 
i uczniów. Młodzi aktorzy wykazali się talentem aktorskim, 
wokalnym i tanecznym. W pięknych strojach zaprezentowali wiersze, 
piosenki, tańce i scenki rodzajowe, które wzbudziły uwagę widowni. 
W dalszej kolejności na scenie pojawili się nasi uczniowie grający w 
Orkiestrze Dętej w Żytniowie, którzy zagrali kolędy. Dziewczęta 
należące do chóru kościelnego ,,Niezapominajki" przygotowały mini 
recital zaśpiewany przed rozświetloną choinką. Jedną z głównych 
atrakcji kiermaszu była możliwość zakupienia świątecznych 
stroików, pierniczków, ciasteczek, ozdób choinkowych, aniołków, 
bałwanków oraz innych ozdób świątecznych. Ponadto w suto 
zaopatrzonym bufecie, w którym można było zakupić kawę, herbatę 
czy pyszne ciasta. 

       Niezależnie od atrakcji przygotowanych w sali OSP w Cieciułowie nie zabrakło ich też na zewnątrz. Można było obejrzeć 
wóz strażacki, uczestniczyć w akcji udzielania pierwszej pomocy albo nauczyć się resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
       Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem. Wszyscy bardzo chętnie kupowali prace uczniowskie. Dochód z kiermaszu 
ozdób świątecznych w całości zostanie przekazany na potrzeby naszych dzieci. 
       Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i wsparły nasz kiermasz świąteczny!

L.Heluszka



 

 Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo 
11 listopada 1918 roku. Walka o niepodległość mocno 
wpisywała się w codzienność tych, którzy pracowali, uczyli się, 
dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego. Naznaczona 
była trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale 
kultywowali polskość, rozwijali z myślą o niej myśl polityczną 
czy polską kulturę.
 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, 
ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. 
Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej - ustawą 
Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1945 roku, 
a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku pod 
nazwą "Narodowe Święto Niepodległości".
 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła "Rokiem 
Niepodległej" rok szkolny 2018/2019 jako kontynuację roku 
szkolnego 2017/2018 - "Roku dla Niepodległej", stąd cała 
społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki włączyła do radosnego świętowania stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Działania zrealizowane w ramach obchodów uczczenia 

Rocznicy 100 - lecia Niepodległości Polski:
- Rekord dla Niepodległej - świętowanie Dnia dla Niepodległej 

oraz o godz. 11.11. wspólne śpiewanie czterozwrotkowego 
hymnu państwowego;

- Wycieczka edukacyjna dla uczniów klas V - VIII do 
Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem: postaci Józefa 
Piłsudskiego, ekspozycji "Drogi do Niepodległości" 
w Muzeum Wojska Polskiego, wystawy plenerowej  
"Ojcowie Niepodległości" na dziedzińcu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, wystawy pamiątkowej "My Polacy - 
dumni i wolni 1918 -2018" w Centrum Pieniądza 
w Narodowym Banku Polskim';

- Akademia z okazji 100 - lecia Niepodległej Polski;
- Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych "Cieciułów dla 

Niepodległej";
- Spotkanie z okazji 100 - lecia Niepodległości Polski 

w Rudnikach zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Rudnikach;

- Festiwal Pieśni Patriotycznej o Puchar Starosty Oleskiego 
w Praszce;

- Ogólnopolska akcja "Kartki dla Powstańca" z wysłaniem 100 
kartek do Warszawy;

- Warsztaty patriotyczne "Kto ty jesteś? Polak mały!";
- Opolski Bieg Belfra dla Niepodległej w Grodkowie;
- Rudnicki Bieg dla Niepodległej zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rudnikach;
- Konkursy szkolne:
 "100 zadań matematycznych na 100 - lecie Niepodległości”
 "100 słówek języka angielskiego na 100 -  lecie 

Niepodległości”
 "100 słów języka polskiego na 100 - lecie Niepodległości";

- Dyplomy i upominki dla uczniów z okazji 100 -lecia 
Niepodległości Polski;

- Wiersze dla Niepodległej -uczniowie klas IV - V;
- Recytuję dla Niepodległej - uczniowie klas VI - VIII;
- Koncert Chóru "Niezapominajki" w Kościele Parafialnym 

p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie z okazji  100 - lecia 
Niepodległości Polski;

- Lekcje o patriotyzmie dla klas I - VIII na temat: "100- lecie 
Niepodległości Polski 1918 - 2018 "Naród, który  traci pamięć 
przestaje być narodem.";

- Film "Dywizjon 303. Prawdziwa historia" w Częstochowie;
- Gminny Konkurs Plastyczny "Polsko Tobie 100 lat!" 

zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Rudnikach;

- Wystawa w szkolnej bibliotece, dekoracje na korytarzach 
szkolnych w klasach o tematyce "100 lat Niepodległej Polski 
oraz prace plastyczne związane z symbolami narodowymi 
w szkole i w przedszkolu;

- Polska - moja Ojczyzna, warsztaty edukacyjne.
 Nasze działania są koordynowane przez nauczycielki: 
Beatę Droś, Agnieszkę Włóka i Lidię Heluszka przy 
zaangażowaniu wszystkich nauczycieli. Rok Niepodległej się 
jeszcze nie skończył, stąd planujemy jeszcze inne 
przedsięwzięcia.
 Na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu pojawiło się 
podziękowanie za godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę poprzez podejmowanie 
wielorakich działań  związanych z "Rokiem Niepodległej", 
z którym się utożsamiamy.

Beata Droś

Rok	Niepodległej	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	im.	Tadeusza	
Kościuszki	w	Cieciułowie	w	związku	100.	Rocznicą	Odzyskania	przez	

Polskę	Niepodległości
"Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada..."

o œ w i a t a



16

o œ w i a t a

 Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci 
i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Miś.
 W naszej szkole obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia 
w szkolnej bibliotece, w poniedziałek 26 listopada. W tym dniu 
nasza biblioteka została "zamisiowana" maskotkami 
i książkami o misiach. Na wystawie w bibliotece znalazły się 
pluszowe misie i książki  przywiezione przez  bibliotekarkę, 
p. Jadwigę Głowacką  między innymi z biblioteki publicznej 
w Wieluniu. W naszej nowej bibliotece maskotki i książki 
prezentowały się wspaniale. Najpierw bibliotekę odwiedzili 
pierwszoklasiści, następnie uczniowie klasy II i III, a na końcu 
przedszkolaki - wszyscy ze swoimi ulubionymi maskotkami. 
Dzieci zostały zapoznane z historią ulubionej maskotki 

i wysłuchały historii najbardziej znanych misiów - bohaterów książkowych i filmowych. Uczniowie  wysłuchali fragmentu książki 
"Nalle wesoły niedźwiadek", zapoznali się z najbardziej znanymi cytatami Kubusia Puchatka oraz fragmentem książki 
o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Przedszkolaki miały dodatkowe atrakcje - odwiedził ich miś Kubuś (ten od 
pysznych soczków) i zostali poczęstowani pysznym miodkiem.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy 
oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.
 Czy święto Misia jest potrzebne? "Oczywiście, że tak!" - odpowiadają zgodnie dzieci i rodzice.
 Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo :
„czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"

Święto	Pluszowego	Misia

 W dniu 16 października 2018 r. podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie odbyło się po raz pierwszy bicie rekordu w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej zwanej RKO.
 Bicie tego rekordu odbywa się już po raz szósty w ramach Programu Edukacyjnego ,,Ratujemy i Uczymy Ratować", gdzie 
głównym organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przystępując do akcji chcieliśmy pokazać cele 
tego przedsięwzięcia - popularyzację wiedzy, zachowania na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, 
u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
 Organizatorem akcji w naszej szkole była pani Aleksandra Kaczmarek - nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa oraz pani 
Natalia Garncarek - szkolny psycholog. Do wspólnego bicia rekordu poproszono druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudnikach - Eugeniusza Kaczmarka i Andrzeja Łuczaka oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytniowie: 
Bronisława Maryniaka, Krzysztofa Tkacza, Mariusza 
Pawlaczyka, Dawida Tylskiego, Piotra Rzeźniczaka, Łukasza 
Czecha, a także ratownika medycznego, panią Katarzynę 
Wieczorek będącą zarazem pracownikiem Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnie. Naszą akcję 
zaszczycili znakomici goście: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP - Andrzej Pyziak, młodszy brygadier Mariusz Koziński 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, 
Jan Stasiak - Komendant Gminny OSP.
 Przed przystąpieniem do bicia rekordu druh Eugeniusz 
Kaczmarek przeprowadził krótką lekcję udzielania pierwszej 
pomocy połączoną z pokazem oraz prezentacją multimedialną. 
Punktualnie o godz. 12:00 przystąpiliśmy do akcji bicia rekordu  
w nieprzerwalnym prowadzeniu RKO na 19 fantomach przy 
udziale 175 osób, a zakończyliśmy o 12:35.
 Motto, jakie towarzyszyło żytniowskiej społeczności 
szkolnej podczas prowadzenia akcji bicia rekordu brzmiało: 
,,Ratując jednego człowieka, to tak, jakbyśmy uratowali cały świat". Niech ten rekord będzie małą kroplą do nauki pierwszej 
pomocy i przezwyciężaniem lęku w ratowaniu drugiego człowieka.
 Serdecznie dziękuję pani dyrektor Ewie Wolnej, druhom strażakom, ratownikowi medycznemu, nauczycielom, 
pracownikom obsługi, uczniom, przedszkolakom, przyjaciołom szkoły.
 Pokazaliśmy, co potrafimy. ,,MAMY TALENT"!

 Aleksandra Kaczmarek - szkolny koordynator Wydarzenia

Bicie	rekordu	w	resuscytacji	krążeniowo	-	oddechowej
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 16 października 2018 roku podczas "Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca" organizowany jest rekord w 
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - 
oddechowej przez jak największą ilość osób. Celem tego 
przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat zasad 
udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której 
wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczna akcja  była 
pierwszą próbą zdobycia wpisu do Księgi Rekordów 
Guinnessa. Aby pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo - oddechowej potrzeba co najmniej 11 

Szkoła	w	Cieciułowie	włączyła	się
do	rekordu	w	resuscytacji	krążeniowo	-	oddechowej

841 uczestników. Poprzedni rekord został ustanowiony w 
Niemczech, wzięło w nim udział 11 840 osób.
 W tym roku Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie  po raz drugi zgłosiła nauczycielka 
Grażyna Kasprzycka, która jest szkolnym koordynatorem tej 
akcji, a pomagała jej Anna Grzebiela, nauczycielka nauczania 
wczesnoszkolnego. Przed najważniejszą częścią bicia rekordu  
uczniowie obejrzeli profesjonalny pokaz udzielania pierwszej 
pomocy  w wykonaniu  zaproszonych  ra towników 
przedmedycznych: panią Katarzynę Kościelną i pana Szymona 
Cieślaka, strażaków z OSP Rudniki. Później do bicia rekordu 
przystąpiło 80 uczniów z klas I - VIII oraz 40 przedszkolaków. 
Resuscytację dzieci prowadziły od godziny 12:00 do 12:30 na 
jedenastu fantomach. Akcję nadzorowali  strażacy wraz z 
innymi nauczycielami. Na końcu rozdano najmłodszym 
uczniom uczestniczącym po raz pierwszy w zajęciach 
"Ratujemy i Uczymy Ratować"  specjalne książeczki i 
tekturowe telefony.
 Krótki filmik z tego wydarzenia można zobaczyć na 
szkolnej stronie internetowej: www.spcieciulow.rudniki.pl
Po raz kolejny nasi uczniowie dowiedli, że stanowią grupę 
bardzo pozytywnie zakręconych, młodych ludzi, którym nie 
obcy jest los drugiego człowieka i na których pomoc zawsze 
można liczyć. Jesteśmy dumni, że dobre nasze praktyki mogą 
być przykładem dla innych placówek.

Grażyna Kasprzycka

 W dniach od 21 listopada do 14 grudnia uczniowie klas III - 
VII ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Jaworznie wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach 
zdobienia pierników świątecznych, organizowanych przez 
cukiernię "Ale Pycha" w Praszce. Dekorowanie pierników jest 
piękną tradycją, pozwala  tworzyć niepowtarzalną atmosferę i 
piękne kreacje , które można zawiesić na choince, podarować 
komuś bliskiemu lub po prostu …. zjeść . Każdy piernik 
wykonany przez uczestników warsztatów był unikalny, nie 
zabrakło też słodkich wrażeń .
 Zajęcia zostały poprowadzone przez panią Joannę 
Bieniasiewcz, która pokazała,  jak ozdobić wypieki 
bożonarodzeniowe lukrem królewskim. Po przybyciu na miejsce na uczniów czekały pierniki do zdobienia oraz słodki 
poczęstunek. Każda osoba udekorowała kilka ciasteczek, które następnie zabrała ze sobą do domu, aby móc powiesić na choince. 
Dodatkowo każda klasa otrzymała pięknie wykonane piernikowe serca, które można wykorzystać jako element dekoracji. Był to 
niezwykle mile spędzony czas.

Warsztaty
zdobienia	pierników

 W dniu 29.09.2018  obchodziliśmy w przedszkolu  
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  Dzieci z obu grup 
spotkały się w bibliotece . Do czytania zaproszone zostały pani 
bibliotekarka i pani dyrektor oraz panie nauczycielki. Grupie 
młodszej czytali również rodzice oraz rodzeństwo. 
 Głośne czytanie rozwija u dzieci zainteresowanie książką, 
rozwija wyobraźnię , wzbogaca zasób słownikowy dziecka.

Dzień	Głośnego	Czytania
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"I Ty możesz zostać matematycznym Mikołajem”
7 grudnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Jaworznie odbyła się piąta edycja szkolnego konkursu matematycznego "I Ty możesz zostać matematycznym Mikołajem". 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VIII. Każda klasa ma do rozwiązania pięć zadań dostosowanych do swojego 
poziomu. 
W konkursie wzięło udział 28 uczniów. Z każdej klasy został wyłoniony matematyczny Mikołaj, czyli osoba, która uzyskała 
największą liczbę punktów.
Matematycznym Mikołajem klasy III został Filip Kucharski
Matematycznym Mikołajem klasy IV został Krystian Franek
Matematycznym Mikołajem klasy V została Aleksandra Smyrd
Matematycznym Mikołajem klasy VI została Wiktoria Chrzan
Matematycznym Mikołajem klasy VII została Wiktoria Kisiel
Matematycznym Mikołajem klasy VIII został Adam Jura
Celem konkursu było:
1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
3. Kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.
4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu 
codziennym.
Organizatorem konkursu jest p. Marta Grucka.

Informacja	o	Szkolnym	Konkursie	Matematycznym

s p o r t

„W	DRODZE	DO	SUKCESU"	-	
OGÓLNOPOLSKIE	KONSLTACJE	
TRENINGOWE	SPEED-BALL	

W	RUDNIKACH
 W dniach 12-14 października bieżącego roku na  obiektach 
sportowych w Rudnikach odbywały się konsultacje 
treningowe, które były ostatnim sprawdzianem formy naszych 
reprezentantów przed wylotem do Kuwejtu. W gronie speed-
ball'istów gościliśmy zawodniczki z ŁĄCZY NAS Speed-Ball 
CHEŁM, Speed-ball Kraków, była również z nami medalistka 
Mistrzostw Świata 2016, 2017 Gabriella Lopez. 
 Na zakończenie konsultacji odbył się turniej w którym 
udział wzięli reprezentacji trzech województw: lubelskiego, 
małopolskiego i oczywiście gospodarze wydarzenia zawodnicy 
Speed-ball Rudniki z województwa opolskie. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
SUPER SOLO U14 DZIEWCZĄT
1. Ewelina Kostek 193 (uderzeń/2min) - Speed-ball Rudniki 
2. Kinga Matusiak 193 (uderzeń/2min) - Speed-ball Rudniki
3. Katarzyna Morawska 172 (uderzeń/2min) - ŁĄCZY NAS 

Speed-Ball CHEŁM
SUPER SOLO U14 CHŁOPCÓW
1.  Jakuba Dwornik 216 (uderzeń/2min) - Speed-ball Rudniki
2. Piotr Dwornik 193 (uderzeń/2min) - Speed-ball Rudniki
3. Bartosz Matusiak 189 (uderzeń/2min) - Speed-ball Rudniki
SUPER SOLO OPEN KOBIET 
1. Magdalena Matusiak 423 (uderzeń/4min) - Speed-ball 

Rudniki
2. Kamila Bochen 388 (uderzeń/4min) - ŁĄCZY NAS Speed-
Ball CHEŁM
3. Kinga Matusiak 364 (uderzeń/4min) - Speed-ball Rudniki 

SUPER SOLO OPEN MĘŻCZYZN 
1. Patryk Ignasiak 447 (uderzeń/4min) - Speed-ball Rudniki
2. Jan Włóka 430 (uderzeń/4min) - Speed-ball Rudniki 
3. Jakub Dwornik 414 (uderzeń/4min) - Speed-ball Rudniki
GRA SINGLOWA U14 DZIEWCZĄT
1. Kinga Matusiak - Speed-ball Rudniki 
2. Katarzyna Morawska - ŁĄCZY NAS Speed-Ball CHEŁM
3. Ewelina Kostek - Speed-ball Rudniki
GRA SINGLOWA U14 CHŁOPCÓW
1. Bartosz Matusiak - Speed-ball Rudniki 
2. Jakub Dwornik - Speed-ball Rudniki 
3. Piotr Dwornik - Speed-ball Rudniki 

GRA SINGLOWA OPEN KOBIET 
1. Magdalena Matusiak - Speed-ball Rudniki 
2. Gabriella Lopez - Niestowarzyszona 
3. Kamila Bochen - Łączy Nas Speed-ball Chełm
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GRA SINGLOWA OPEN MĘŻCZYZN
1. JanWłóka - Speed-ball Rudniki 
2. Jan Dolik - Speed-ball Rudniki 
3. Bartosz Matusiak - Speed-ball Rudniki 
Sędzia turnieju: Katarzyna Pawlaczyk
 Dziękujemy wszystkim zawodnikom za przybycie, mile 
spędzony czas i wspólne treningi. Władzom samorządowym i 
dyrekcji szkoły za objęcie patronatu i wsparcie. 
 Projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatyw 
Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa 
Opolskiego

 K.Pawlaczyk

NIEPOWTARZALNE	OSIĄGNIĘCIE	
W	HISTORII	SZKOŁY

 Speed-ball to sport który od ponad dwóch lat znany jest na 
Opolszczyźnie, w gminie Rudniki, a szczególnie w Rudnickiej 
szkole. To właśnie Ci uczniowie jako pierwsi w czerwcu 2016 
roku mogli poznać tajniki tej gry na pokazie zorganizowanym 
przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
 Od tego czasu zawiązała się grupa treningowa która 
z miesiąca na miesiąc poprawiała swoje umiejętności poznając 
nowe elementy gry, dzięki wspólnym treningom z najlepszymi 
w Polsce, Europie a także medalistami Mistrzostw Świata. Za 
sprawą ogromnego zaangażowania wuefistki co raz to szersza 
grupa uczniów pojawiała się na zajęciach, uczestniczyła                                
w Ogólnopolskich i Europejskich Konsultacjach Treningowych 
oraz trenowała na letnich obozach z najlepszymi zawodnikami 
z Egiptu. 
 W tym roku ich drużyna dokonała czegoś niemożliwego. 
Po ponad dwóch latach systematycznych treningów zwyciężyła 
w klasyfikacji medalowej podczas II Międzywojewódzkiego 
Turnieju w Dobczycach, Turnieju Speed-ball o Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa,a z III Mistrzostw Polski ze stolicy 
małopolski przywieźli 18 medali w tym 7 tytułów Mistrza 
Polski. Warto zaznaczyć, że większość zawodników 
reprezentujących barwy Speed-ball Rudniki to nasi uczniowie 
i absolwenci a ich instruktorzy to pracujący w Rudnickiej 
szkole nauczyciele. 

 W miniony weekend 26-28.10.2018r. w Kuwejcie odbyły 
się XXX Mistrzostwa Świata w których mieliśmy swoich 
reprezentantów. W turnieju udział brali uczeń Rudnickiej 
Podstawówki Jan Włóka, absolwentka Magdalena Matusiak 
oraz ich nauczycielka Katarzyna Pawlaczyk. W zmaganiach 
udział wzięło 104 zawodników reprezentujących 11 państw 
Świata. 

Klasyfikacja końcowa zawodników:
Jan Włóka
4 miejsce gra singlowa juniorów
4 miejsce super solo juniorów 
4 miejsce gra deblowa mężczyzn w parze ze Zbigniewem 
Bizoniem (Speed-ball Myślenice)
4 miejsce gra deblowa mieszana w parze z Magdaleną Matusiak 
(oboje Speed-ball Rudniki)
Magdalena Matusiak
4 miejsce gra singlowa seniorek
4 miejsce gra deblowa kobiet w parze z Martyną Dudek (Speed-
ball Kraków)
miejsce gra deblowa mieszana w parze z Janem Włóką (oboje 
Speed-ball Rudniki)
Katarzyna Pawlaczyk 
4 miejsce gra sztafetowa solo relay (K.Pawlaczyk, 
M.Rzedzicki, L.lach, Z.Bizoń) 
Ogromnie gratulujemy niebywałych sukcesów, życzymy 
dalszej owocnej pracy i kolejnych wspaniałych chwil na 
arenach sportowych.

  Redakcja

REKORD	"100	na	Sto”
 Zawodnicy Speed-ball Rudniki zagrali dziś 100 minut 
super solo z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

 11 osobowa grupa zawodników odbijała piłeczkę tak, aby 
nie przestawała się kręcić. Postawiony przez nich cel został 
zrealizowany w 300%, gdyż grali solo nieprzerwanie na trzech 
statywach przez 100minut. 
 Wyczyn młodych speed-ball'istów z Gminy Rudniki jest 
pierwszym tego typu rekordem 
w Polsce, Europie, a także nie słyszeliśmy o drużynie, która 
dokonała tego na świecie. 

 K.Pawlaczyk

RUDNICKI	BIEG	
DLA	NIEPODLGŁEJ

 12 listopada 2018r. w Rudnikach odbył się Bieg 
Niepodległościowy.
 W biegu udział wzięło 60 biegaczy, którzy podwójnie 
pokonali wyznaczony na ten dzień dystans. 
 Założenie było pokonać 100 kilometrów na 100-lecie 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chętnych do 
biegania było wielu, więc zawodnicy podnieśli poprzeczkę 





i pokonali aż 228,4 km. co daje odległość między Rudnikami, a stolicą Polski - Warszawą. 
 Uczestnicy wydarzenia otrzymali flagę narodową, dyplom za udział, a rekordziści trasy nagrody rzeczowe, które wręczyła 
p.Iwona Napieraj - sekretarz Urzędu Gminy Rudniki oraz Janina Pawlaczyk dyrektor GOKSiR w Rudnikach.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu oraz tym, którzy wspierali nas organizacyjnie. 

                                                                                                K.Pawlaczyk

LETNI	SPORTOWY	SEZON	NA	KOMPLEKSIE	BOISK	SPORTOWYCH	
"MOJE	BOISKO"	-	ORLIK	2012	W	RUDNIKACH	JUŻ	ZA	NAMI

 W letnim sportowym sezonie 2018 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach organizował 20 oraz 
współorganizował 8 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. 
 Z dwudziestu ośmiu wydarzeń 18 odbyło się na obiektach "Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" 
w Rudnikach. Dziesięć wydarzeń przeprowadzonych zostało na innych obiektach sportowych na terenie naszej gminy m.in. boisko 
w Cieciułowie, park w Rudnikach. W tym sezonie została również podjęta inicjatywa przystąpienia do projektu Every Can Counts 
(każda puszka cenna) zbiórka aluminiowych puszek w miejscu pracy. Organizowane wydarzenia przez Lokalnych Instruktorów 
Sportu miały charakter lokalny, gminny, a także międzywojewódzki czy ogólnopolski. 
 Dziękujemy wszystkim użytkownikom obiektu, uczestnikom stałych form zajęć, władzom samorządowym, instytucjom 
współpracującym oraz partnerom wydarzeń za to, że RAZEM TWORZYMY NASZ ORLIK W RUDNIKACH

Lokalni Instruktorzy Sportu
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 W piątkowy wieczór, 9 listopada br., w Galerii Ośrodka Kultury w Rudnikach odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy malarstwa STANISŁAWA  DŁUBISZA . W wernisażu bardzo licznie 
uczestniczyli przyjaciele, rodzina, znajomi i miłośnicy sztuki, którzy stworzyli bardzo sympatyczną 
atmosferę  spotkania. Otwarcia dokonała dyrektor GOKSiR  Janina Pawlaczyk, która w krótkich 
słowach przybliżyła zebranym postać artysty oraz wręczyła pamiątkowy list gratulacyjny. 
 Pan Stanisław  od niedawna   jest mieszkańcem Rudnik. Urodził się w Wieluniu, przez wiele lat 
mieszkał i pracował w Praszce. Malarstwo to jego pasja  od wielu lat. Jest  twórcą nieprofesjonalnym, 
uprawiającym głównie olejne malarstwo sztalugowe. Ma w swym dorobku artystycznym wiele 
obrazów, jednakże większość jego dzieł to odwzorowanie natury. W jego pracach  naturalizm 
i realizm to cechy dominujące i zauważalne gołym okiem: wyrazistość formy, zachowanie 
perspektywy oraz zamknięta kompozycja. Sam artysta mówi o swoim malarstwie, iż ceni 
w nim:...przede wszystkim walory natury, często te odnoszące się do małej ojczyzny, a w 
szczególności mojego ulubionego miejsca, uroczego Lesiska nad Wartą koło Osjakowa. Maluję 
pejzaże i  sceny rodzajowe. Niejednokrotnie  inspiracją mojej twórczości były i są nadal dzieła 
francuskiego malarza realisty Jeana Baptiste Camille Corota. Uważam, że artysta i odbiorca muszą się 
wzajemnie rozumieć doznając wzajemnych bodźców i duchowych wrażeń w obcowaniu ze sztuką. 
Malarstwo poprzez swoją misję, doznania wzrokowe i estetyczne winno przemawiać jednoznacznie, 
wzbogacać i uszlachetniać odbiorcę. Tym wartościom pozostaję wierny na przestrzeni całej swojej 
drogi twórczej".

Wystawa	malarstwa	"Tu	wszędzie	jest	moja	Ojczyzna”

 Wystawa organizowana jest  w ramach cyklu "Promujemy miejscowe talenty". Tematyka zawiera się w tytule " Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna" i  pięknie wpisuje się w tegoroczne  uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Prezentowane pejzaże odnoszą się do naszej regionalnej małej Ojczyzny ukazując jej piękno i niepowtarzalność.

M.Lukas

WERNISAŻ
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 09 października 2018, w pięknej  scenerii zamku w Mosznej, 
uhonorowano laureatów nagród Marszałka Województwa 
Opolskiego dla animatorów i twórców kultury. 
 Wśród wyróżnionych znalazła się pani IRENA TOBIS - 
mistrzyni w wykonywaniu kwiatów z bibuły i papieru. Potrafi 
"wyczarować" wszystkie rodzaje kwiatów. Tworzenie sprawia 
jej wielką radość i daje poczucie satysfakcji. A tworzy już prawie 
od 70 lat.  Inspirację czerpie  z natury, z prawdziwych kwiatów. 
Potrafi odwzorować   nawet  niezapominajki, bez czy hortensje, 
które składają się z setek malutkich kwiatuszków. Aby dojść do 
takiej perfekcji, oprócz wielkiego talentu potrzeba lat praktyki.
Bardzo chętnie przekazuje swoje umiejętności młodszemu 
pokoleniu prowadząc warsztaty w Ośrodku Kultury w 
Rudnikach  i w szkołach na terenie gminy. Nieprzerwanie od  27 
lat bierze udział w Międzynarodowym   Konkursie Plastyki 
Obrzędowej  w Rudnikach, w którym zajmuje czołowe lokaty w 
kategorii kwiatów z bibuły i pieczywa obrzędowego. Jest 
niepowtarzalną osobowością . Tworzy najpiękniejsze kwiaty, piecze najsmaczniejsze ciasta, śpiewa, recytuje. 
 Serdecznie gratulujemy  !      pracownicy Ośrodka Kultury w Rudnikach

Wyróżnienie	Marszałka	Województwa	Opolskiego
dla	pani	IRENY	TOBIS

 10 grudnia, w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbył się 
ostatni w tym roku kalendarzowym koncert edukacyjny dla 
dzieci pt. "Betlejemskiej gwiazdy blask" , w wykonaniu 
muzyków Filharmonii Częstochowskiej. Tym razem z audycji 
muzycznej skorzystało ponad 150  uczniów szkół 
podstawowych w Rudnikach, Jaworznie i Żytniowie.
 W  świąteczne klimaty  wprowadzili małych słuchaczy: 
prowadząca audycję Magdalena Mirowska, Włodzimierz 
Gołębiowski / klarnet, saksofon/, Malwina Kęsicka /altówka/, 

"Betlejemskiej	gwiazdy	blask” Bartłomiej Pięta / trąbka/. W ich repertuarze znalazły się 
zarówno utwory muzyczne nawiązujące do obchodów świąt 
Bożego Narodzenia,  piosenki świąteczne z różnych zakątków 
świata  oraz nasze polskie, piękne kolędy. Do wspólnego 
muzykowania aktywnie włączyły się dzieci, które wspólnie 
z artystami śpiewały oraz grały na prostych instrumentach 
perkusyjnych. Zrobiło się radośnie, ciepło i  świątecznie. Na 
zakończenie sala rozbrzmiewała  dźwiękami znanej  piosenki 
"Pada śnieg". Może to radosne wołanie dzieci spowoduje, że 
tym razem święta będą piękne, białe i  zimowe.

M.Lukas

Pomoc psychologiczna w formie konsultacji, porad dla:
 OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
 OFIAR PRZEMOCY
 OSÓB W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH
 OSÓB Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI
 RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM W ZAKRESIE PROBLEMÓW 
WYCHOWAWCZYCH, ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH ORAZ EMOCJONALNYCH DZIECI I 
MŁODZIEŻY
porad udziela: Anna Krzykawiak - Pinkosz - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, tyflopedagog, oligofrenopedagog

tel. 883 316 423

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje, że Punkt Konsultacyjny w ramach, 
którego psycholog udziela wsparcia /poradnictwa dla mieszkańców Gminy Rudniki/,

prowadzony jest w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.
PUNKT KONSULTACYJNY - każdy II i IV czwartek miesiąca w godz. 17.30 - 19.30
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 11 listopada świętowaliśmy wyjątkową rocznicę: 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym naszym kraju 
odbyły się tysiące imprez upamiętniających to niezwykłe wydarzenie. O doniosłym charakterze tego dnia świadczyły biało - 
czerwone flagi, które powiewały na wietrze w wielu domach. Tę wyjątkową datę uczciliśmy także w naszej małej ojczyźnie.
 Obchody Święta Niepodległości w Rudnikach rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny i modlitwy 
za tych, którzy w walce o wolność ponieśli cenę najwyższą - oddali własne życie.

 Po południu w związku z narodowym jubileuszem 
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się występy artystyczne. 
Publiczność obejrzała  najpierw przedstawienie przygotowane, 
specjalnie na tę okazję, przez uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Rudnikach. Młodzież przypomniała 
najważniejsze wydarzenia historyczne, które doprowadziły 
Polaków do odzyskania niepodległości i pokazała, jak trudną 
drogę  naród polski przeszedł, by móc cieszyć się znów 
wolnością. Pamięć o tych zdarzeniach przetrwała w żołnierskich, 
patriotycznych piosenkach, które zgromadzeni widzowie 

międzypokoleniowo odśpiewali  z młodzieżą szkolną.
 W dalszej części programu wystąpiły solistki sekcji 
wokalnej działającej przy rudnickim domu kultury, 
przygotowane przez Dawida Adamskiego. Każda z wykonanych 
przez nie pieśni kierowała nasze myśli ku ważnym, ale 
i bolesnym momentom naszej narodowej historii. Pieśni 
wojenne, powstańcze i te z czasów nie aż tak odległych 
przypomniały o  niezłomności narodu i sile idei wolności.
 Występy artystyczne zakończył koncert folkowego zespołu 
Góralska Hora.  W jego  repertuarze znalazło się kilka pieśni 
patriotycznych, ale muzycy tej kapeli dali publiczności przede wszystkim sporą dawkę  radosnej i żywiołowej muzyki góralskiej, 
która sprawiła, że w dobrych  nastrojach zakończyliśmy w tym dniu obchody  Narodowego Święta Niepodległości. 
 Nie było to jedyne przedsięwzięcie w tym roku, którym upamiętniliśmy tak wspaniały jubileusz. Warsztaty patriotyczne 
i Narodowe Czytanie w bibliotece,   konkurs plastyczny "Polsko- Tobie 100 lat", wystawa malarska "Tu wszędzie jest moja 
Ojczyzna" czy Rudnicki Bieg dla Niepodległej to nasz maleńki, w skali całego kraju, wkład w budowanie narodowej więzi 
i zachowanie pamięci o przeszłości i ludziach, którzy o wolność walczyli i dla niej ginęli.   

 M. Morawiak

"Ojczyzna	to	wielki	zbiorowy	obowiązek"	-
obchody	100-	lecia	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości

 W dzisiejszych czasach w sklepach można kupić mnóstwo gotowych ozdób bożonarodzeniowych, począwszy od stroików na 
stół, wianków, ozdób na choinkę, a skończywszy na potrawach wigilijnych. Jednak nie ma nic przyjemniejszego niż własnoręczne 
przygotowanie dekoracji, które ozdobią, czekający na te wyjątkowe święta dom. Tym przyjemniej jeśli można to zrobić w miłym 
gronie. Od wieków to właśnie adwent był tym momentem, 
kiedy wielopokoleniowe rodziny wykonywały wspólnie 
łańcuchy z bibuły i słomy. 
 27 listopada br., w godzinach wieczornych, w Ośrodku 
Kultury w Rudnikach zorganizowaliśmy warsztaty 
tworzenia wianków świątecznych z naturalnych surowców / 
słoma, mech, szyszki, gałązki, porosty/. Przygotowała je i 
fachowych porad udzielała pani Joanna Wieczorek z 
kwiaciarni "Gelner" w Sternalicach.  Efekt dwugodzinnej 
pracy był zachwycający. Powstało 20 pięknych wianków 
świątecznych.  Każdy inny, niepowtarzalny, ukazujący 
charakter tworzącej go osoby. 
Podczas  warsztatów wszystkie uczestniczki  świetnie się 
bawiły, odkrywając  w sobie nowe talenty i zdolności. Była 
to także doskonała okazja do wspólnej rozmowy i  wymiany 
doświadczeń.                                     M.Lukas

WIANKI		ŚWIĄTECZNE	



 

G O K S i R

 Podczas 27. Spotkania Muzyków Jazzowych im. Edwarda Wcisło w Rudnikach wystąpił  Marek Napiórkowski, czołowy 
polski gitarzysta i kompozytor . Po koncercie jazzowej gwiazdy, którą publiczność nagrodziła owacją na stojąco, odbył się 
przegląd zespołów i solistów zgłoszonych do konkursu. Na zakończenie, jako gość wieczoru, wystąpiła szwedzka grupa jazzowa 
SWEDISH MID - NORDHERN QUARTETT.
 W przeglądzie udział wzięło 7 grup muzycznych. Komisja Artystyczna w składzie: Piotr Furtas, redaktor muzyczny Radia 
Opole, Jan Maliński, dyrektor Szkoły Muzycznej w Oleśnie i Arkadiusz Spodymek, redaktor muzyczny Radia Ziemi Wieluńskiej 
przyznali I m-ce Jakubowi Luboińskiemu, który wystąpił przy akompaniamencie Sebastiana Łobosa.  Jakub  i  Sebastian 
studiują w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie jazzu. Na rudnickiej scenie zaprezentowali muzykę, która oscyluje w 
klimacie swingu lat 30-tych ubiegłego stulecia.  Drugie miejsce otrzymał zespół Piotr Jaroń Quintet, a  trzecie  Zespół Q-Banda. 
Przyznano również dwa wyróżnienia dla zespołów prezentujących jazz tradycyjny: Blue Band Szyszków i Big Band Wiśniowa 
Góra.  Nagrodami  indywidualnymi uhonorowano dwóch muzyków. Otrzymali je: Sebastian Łobos / pianista/  i Piotr Jaroń 
/gitarzysta z grupy muzycznej z Olesna/.
 Impreza, w której udział biorą muzycy indywidualni i  zespoły jazzowe ma na celu prezentację ich dorobku muzycznego, 
integrację wykonawców i odbiorców oraz promocję życia muzycznego gminy Rudniki. Wśród gwiazd, które uświetniają te 
spotkania, byli tacy muzycy jak: Janusz Muniak,  Wojciech Karolak, Krzysztof Ścierański, Jan Ptaszyn Wróblewski, Stanisław 
Sojka, Hanna Banaszak i wiele innych wybitnych postaci  polskiej sceny jazzowej.
 Nagrody finansowe ufundowane zostały ze środków GOKSiR w Rudnikach i Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem sprawują: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz Wójt Gminy 
Rudniki. 

M.Lukas

 Pod takim hasłem 17 października br. odbył się w teatrze 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu kolejny już Regionalny 
Dzień Seniora. Z naszej gminy w spotkaniu uczestniczyła grupa 
50-ciu seniorów. Oferta organizatorów była skierowana do 
seniorów reprezentujących różne środowiska. Nasi seniorzy 
mogli skorzystać z porad wielu specjalistów różnych instytucji 
np. porady ZUS i NFZ, złożyć wniosek o wydanie Karty Seniora, 
skorzystać z porad rehabilitantów, dietetyków, wykonać badania 
słuchu i wiele innych. Seniorzy uczestniczyli także w pokazach 
kulinarnych połączonych z degustacją przygotowanych potraw. 
Ponadto uczestniczyli w programie artystycznym wielu grup 
artystycznych reprezentujących środowiska senioralne 
Opolszczyzny. W programie wystąpił również znany wszystkim 
artysta Andrzej Rybiński. Nasi uczestnicy świetnie bawili się 
również na dyskotece dla seniorów. Późnym popołudniem, 
zrelaksowani i z uśmiechem wrócili do domu. Udział 

w Regionalnym Dniu Seniora pokazał, że dla bardzo wielu seniorów, życie po sześćdziesiątce nabiera nowego blasku.
 Regionalny Dzień Seniora- Młodość przychodzi z wiekiem jest realizowany w ramach pn. "Nie-Sami - Dzielni- rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Autorem 
i realizatorem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

J. Pawlaczyk

Młodość	przychodzi	z	wiekiem

XXVII	Spotkanie	Muzyków	Jazzowych	











 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach 
informuje, że zadaniem własnym gminy jest świadczenie usług 
w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi i uzależnionymi. 
Jednakże z uwagi na brak funkcjonujących Ośrodków Wsparcia 
na terenie Powiatu Oleskiego, w których świadczone są usługi 
dla bezdomnych, Kierownik GOPS w Rudnikach zawarł 
porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 Ponadto w ramach współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Oleśnie uzyskaliśmy informację, że dwie 
placówki funkcjonujące na terenie naszego powiatu wyraziły 
zgodę w zakresie schronienia zimowego 2018/2019 osobom 
bezdomnym w sytuacji interwencyjnej:
1. Dom Dziecka w Sowczycach (dla dzieci) tel. 34/359 63 30
2. Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich 
 (dla kobiet) tel. 34/359 60 12 
 W związku z powyższym wskazana jest weryfikacja osób 
w zakresie ich bezdomności i współpraca z kierownikiem 
i pracownikami socjalnymi GOPS w Rudnikach osobiście lub 
pod numerami telefonów: w godzinach pracy tel. 34/359 50 72 
wew. 33, a po godzinach pracy Ośrodka i w dni wolne 
telefonicznie tel. 726  113 554  i  694 884 855.

M. Preś
Kierownik GOPS w Rudnikach

Informacja
w	sprawie	gotowości	zapewnienia	wsparcia	
osobom	potrzebującym	w	okresie	zimowym	

2018/2019	z	terenu	Gminy	Rudniki

 Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne 
związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, 
cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, 
które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.
 Substancje te zanieczyszczają środowisko i są 
przyczyną występowania chorób nowotworowych, alergii, 
chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu 
genetycznego, obniżają naszą odporność.
 Za "pozorne oszczędności" podczas spalania odpadów 
płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych 
oraz naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.
 Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy 
przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.
przypominamy:

M	I	E	S	Z	K	A	Ń	C	Y

o obowiązującym zakazie spalania 
odpadów opakowaniowych z tworzyw 

sztucznych, zanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi odpadów 

z drewna a także  innych odpadów 
komunalnych powstających 

w gospodarstwach domowych 
w domowych kotłowniach i na otwartych 

przestrzeniach.

W związku z trwającym sezonem grzewczym 
przypominamy mieszkańcom Gminy Rudniki 

spalanie odpadów w lokalnych kotłowniach, 
piecach, pojemnikach i na terenach otwartych     

J E S T   Z A B R O N I O N E    !!!
GROZI  ZA TO  GRZYWNA  

W  WYSOKOŚCI DO  5000 ZŁ 
LUB   NAWET   ARESZT !!

 Podejrzane o takie szkodliwe działania miejsca 
mogą, zgodnie z prawem kontrolować inspektorzy 
ochrony środowiska.
 W sytuacji podejrzenia faktu spalania odpadów w 
paleniskach domowych, bądź na otwartej przestrzeni 
zawiadomiona zostanie Policja lub Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

 Dbajmy o własne środowisko.

Dziękujemy! 
Referat Ochrony 

Środowiska,Nieruchomości i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy 

w Rudnikach
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