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 Przez kilka dni w czerwcu br. 4-osobowa delegacja z gminy Rudniki 
przebywała w partnerskiej gminie Solleftea w Szwecji. Okazja była 
znamienita, bo nasz partner obchodził 100-lecie istnienia miasta i na rok 2017 
przypada 15-lecie współpracy polsko-szwedzkiej. Warto wspomnieć, że 
z naszymi przyjaciółmi ze Szwecji nie widzieliśmy się już 6 lat. Ostatnie nasze 
spotkanie miało miejsce w Bobrowie, kiedy to gmina Rudniki otrzymała 
Flagę Honorową Rady Europy za działania proeuropejskie. 
 Na jubileusz zawitali również pozostali partnerzy Solleftea, 
przedstawiciele miast ze Słowenii, Estonii, Japonii i Finlandii. Znaleźć się 
w tak doborowym towarzystwie to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Wizyta 
była znakomitą okazją do rozmów o podejmowanych działaniach, prezentacji 
swoich dokonań jak i snucia planów na przyszłość. 
 Wszystko wskazuje na to, że pani burmistrz Elisabet Lassen, z którą 
rozpoczynaliśmy współpracę w 2002 roku, a więc 15 lat temu, chce zakończyć swoją samorządową karierę. Być może spotkaliśmy 
się z nią po raz ostatni.
 Naszym przyjaciołom z Solleftea dziękujemy za serdeczne przyjęcie naszej delegacji, jednocześnie gratulujemy Jubileuszu 
życząc dalszego rozwoju miasta i gminy.         I. Napieraj

Z wizyt¹ u partnerów w Szwecji

 W dniach 16-18.06.2017 roku w miejscowości 
Feilitzsch odbyła się okrągła bo 10. rocznica zawartego 
porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Feilizsch 
(Niemcy). Jubileusz połączony został z innym ważnym 
wydarzeniem tj. 150-leciem powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Feilitzsch. 
 Delegacja rudnicka złożona z radnych, sołtysów, 
strażaków oraz samorządowców była świadkiem uroczystego 
przekazania nowych pojazdów pożarniczych dla miejscowej 
jednostki. Podczas wystąpień zaproszeni goście, w tym 
Andrzej Pyziak - Wójt Gminy Rudniki gratulowali 
osiągniętego jubileuszu, zorganizowanego przedsięwzięcia, 
zaangażowania strażaków oraz otrzymanego sprzętu 
pożarniczego, który przyczyni się do podwyższenia poziomu 
bezpieczeństwa obywateli.

 Kolejnego dnia w Domu Wspólnoty Mieszkańców 
Műnchenreuth odbyło się spotkanie z lokalnymi strażakami 
oraz jego mieszkańcami. Gospodarze obiektu oprowadzając po 
zbudowanym w czynie społecznym budynku, przybliżyli 
zasady jego funkcjonowania oraz osiągane wymierne efekty 
społeczne. To jedyne tego typu miejsce spotkań 
w miejscowości, które umożliwia integrację i podtrzymuje 
dobre relacje pomiędzy mieszkańcami. Tu rodzą się wszelkie 
nowe pomysły, które następnie przekuwane są w konkretne 
działania na rzecz społeczności wiejskiej.

Jubileusz 10-lecia Partnerstwa z Gmin¹ Feiliztsch
 W ostatnim dniu w ratuszu gminy odbyło się uroczyste 
spotkanie z radnymi gminy Feilitzsch. Podczas oficjalnych 
przemówień przypominano początki nawiązywanych 
kontaktów. Wszystko zaczęło się w 2003 roku podczas 
konferencji poświęconej "ochronie jakości wód" i wymianie 
doświadczeń pomiędzy Matthiasem Worstem (pracownikiem 
instytutu wodnego), a Andrzejem Pyziakiem. Systematyczne 

zacieśnianie relacji polsko-niemieckich o nowe płaszczyzny 
współpracy (kulturę, sport, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
spotkań młodzieży) w konsekwencji doprowadziło do 
podpisania umowy partnerskiej w 2007 roku w Feilitzsch 
(z ówczesnym burmistrzem Helmutem Grießhammerem). 
Obecnie partnerstwo kontynuowane jest z nowym burmistrzem 
Francisco Hernandezem Jimenezem, który w ubiegłym roku 
gościł u nas w Polsce podczas Międzynarodowych Zawodów 
Drwali w Bobrowie. Po oficjalnych przemowach włodarze 
gmin podpisali dokumenty o dalszej chęci i potrzebie 
kontynuacji partnerstwa pomiędzy samorządami.
 Liczymy na kolejne lata dobrej współpracy, która 
zaowocuje nowymi wspólnymi projektami partnerskimi.

A.Wiktor
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 W dniach 12-13 sierpnia br. odbędą się uroczystości 620-lecia Rudnik. Z tej okazji zostanie 
zorganizowany festyn we współpracy: gminy, szkoły, domu kultury oraz organizacji działających we 
wsi. W przygotowania włączają się: grupa odnowy wsi, LZS, rada sołecka oraz druhowie OSP. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnej pracy podczas  przygotowań oraz do udziału 
w obchodach jubileuszu naszej miejscowości.
 Przygotowujemy wiele atrakcji. Na dzień dzisiejszy możemy Państwu przedstawić wstępny 
zarys programu nad którym ciągle jeszcze pracujemy. I tak. Sobota czyli 12 sierpnia będzie dniem 
sportowym. W tym dniu odbędzie się mecz piłki nożnej, turniej speed-balla na Orliku oraz Nocny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta. To wszystko będzie się działo na boisku. Jednocześnie odbędzie 

się Uroczysta Sesja Rady Gminy Rudniki. Dzień zostanie zakończony wieczornym festynem i zabawą taneczną.
 W drugim dniu jubileuszowych obchodów zapraszamy wszystkich na mszę świętą do kościoła p.w. Św. Mikołaja 
w Rudnikach o godz. 12.00, a potem na plac koło sceny, tuż za boiskiem Orlika, gdzie od godz. 14.00 odbywać się będą występy 
artystyczne dzieci i młodzieży oraz zespołu folklorystycznego Rudniczanie czy Orkiestry Dętej z Żytniowa. Towarzyszyć temu 
będzie wystawa fotografii "Wspomnienia o dawnych Rudnikach". Wieczorem natomiast odbędzie się koncert zespołu "Cała Góra 
Barwinków". Jest to zespół grający muzykę reggae i ska. Grupa ta gościła w programie u Kuby Wojewódzkiego oraz uczestniczyła 
w 4 edycji programu X FACTOR w TVN.
 Festynowi towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła ludowego, atrakcje dla dzieci i bufety.
 Zapraszamy do udziału i zachęcamy do współpracy.
 Szczegóły na bieżąco będą pojawiały się na stronie www.rudniki.pl w zakładce "Aktualności".

Komitet Organizacyjny

620-lecie Rudnik

 Dwie z pięciu figur, które powstały podczas I Pleneru Rzeźbiarskiego 
w Rudnikach stanęły, jedna przy urzędzie gminy, a druga przy domu kultury. 
Figura stojąca przed urzędem przedstawia sołtysa, który ma symbolizować 
gminę wiejską. Natomiast rzeźba przed domem kultury to klarnecista. Figura 
przedstawia nieżyjącego już Edwarda Wcisło, pomysłodawcę Spotkań 
Jazzowych w Rudnikach. Od tego roku Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych 

w Rudnikach nosi imię 
właśnie Edwarda Wcisło, 
n a s z e g o  m i e s z k a ń c a ,  
w i e l k i e g o  c z ł o w i e k a  
i niezwykle utalentowanego 
muzyka.
 Dwie rzeźby zostaną zamontowane przy Gminnej Izbie Tradycji 
w Rudnikach, piąta natomiast przedstawiająca drwala w Bobrowie będzie 
promowała Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie.
 Mamy nadzieję, że podczas organizowanego tegorocznego pleneru 
rzeźbiarskiego powstaną kolejne, piękne postaci, które znajdą swoje miejsce 
w naszej gminie.

I. Napieraj

RzeŸby so³tysa i klarnecisty ju¿ zamontowane

 Na potrzeby Sekcji Komunalnej Gmina Rudniki zakupiła 
fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki TYM model T1054 
o mocy 106,5 KM oraz fabrycznie nową 10-cio tonową przyczepę 
firmy Metal - Fach.
 Koszt zakupu ciągnika wyniósł 204.000,00 zł natomiast 
przyczepy 52.300,01 zł. Wydatek w całości został sfinansowane 
ze środków własnych Gminy.
 Zakup przyczyni się do zwiększenia efektywności działań 
Sekcji Komunalnej m.in. w zakresie utrzymania dobrego stanu 
rowów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do 
prowadzenia działań pielęgnacyjnych na zielonych obszarach 
gminy. 

R. Dądela

Gmina Rudniki zakupi³a nowy ci¹gnik i przyczepê!
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 Jak co roku, tak i w tym Gmina Rudniki wspierać będzie 
inicjatywy oddolne w ramach Gminnego Programu Odnowy 
Wsi. Komisja ds. oceny projektów oceniła i dokonała wyboru 
8 najlepszych projektów, które otrzymają wsparcie.
 Wyżej wspomniana forma pomocy funkcjonuje w naszej 
gminie od roku 2007. Pobudza ona aktywność społeczną, dając 
możliwość realizacji inwestycji których potrzebują 
mieszkańcy. Dzięki nawiązanej współpracy na linii samorząd - 
mieszkańcy sołectw, powstało wiele ciekawych przedsięwzięć. 
Nie inaczej będzie w tym roku. W miejscowości Mostki 
powstanie lokalne Centrum Kultury i Sportu przy Sołeckim 
Centrum Aktywności, gdzie zakupiony zostanie m.in. sprzęt 

Ruszy³ Gminny Program Odnowy Wsi
sportowo-rekreacyjny. Grupa Odnowa Wsi w Młynach pozyska 
przedmioty do organizacji imprez plenerowych, natomiast 
w Odcinku i Żytniowie zagospodarowane zostaną place 
wiejskie. W Jaworznie i Chwiłach przewidziano remont 
strażnic, a w Bugaju doposażony zostanie istniejący plac zabaw.
 Wysokość dofinansowania przewidziana na realizację 
wszystkich zadań wynosi ok 90 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż jest to 
cykl dwuletni, w przyszłorocznym naborze wnioski składać 
mogą grupy odnowy wsi, dla których zabrakło środków w br. 
oraz grupy odnowy wsi które nie wykorzystały pełnej kwoty 
wsparcia tj. 14.000 zł.

R.Dądela 

 Na okoliczność organizacji 200-lecia kościoła 
w Żytniowie zostały powołane dwa komitety. Jeden to Komitet 
Organizacyjny, a drugi Komitet Honorowy. Obydwa wymagają 
ogromnego zaangażowania w prace przygotowawcze do 
obchodów Jubileuszowych.
 Aby zachęcić wszystkich do udziału w przygotowywanym 
jubileuszu przedstawiamy poniżej program. Zapewniamy, że 
każdy będzie mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. 
Szczególnie zachęcamy do udziału w części seminaryjnej, 
podczas której będzie można poznać historię kościoła 
parafialnego w Żytniowie, jak również nabyć książkę pt. „200 
lat drewnianego kościoła pw. św. Marcina w Żytniowie” 
odkrywającą niesamowite tajemnice jego historii.
 Składamy serdeczne podziękowanie dla autorów 
publikacji Grzegorza Pucki i Bronisława Walacika za ogromną 
pracę i zaangażowanie w przygotowanie książki.
 
Program  obchodów:
  29 lipca 2017 r. (sobota)
18.00 Seminarium nt.: „Historia trzech kościołów parafii
 Żytniów” - Publiczna Szkoła Podstawowa Żytniów (wg
 oddzielnego programu)
20.00  Festyn ludowy z atrakcjami (Wiejskie Centrum Kultury)

30 lipca 2017 r. (niedziela)
11.30 Złożenie wiązanek kwiatów na
 Grobach proboszczów 
 Parafii Żytniów (cmentarz parafialny)
11.45 Korowód
12.00 Uroczysta msza św. z okazji 200 lecia drewnianego  
 kościoła pw. św. Marcina
16.00 Uroczystość poświęcenia bojowego wozu strażackiego 
  OSP Żytniów (Wiejskie Centrum Kultury)
20.00 Festyn ludowy (Wiejskie Centrum Kultury)

Program szczegółowy seminarium:
„Historia trzech kościołów parafii Żytniów”

18.00   Otwarcie i powitanie Gości
18.05   Wprowadzenie
18.10   Pieśń o Żytniowie  premiera
18.15   Scenka historyczna
18.30   Historia trzech kościołów Żytniowa  Prezentacja
19.30   Dyskusja
19.45   Wręczenie medali pamiątkowych
20.00   Promocja książki „200 lat drewnianego kościoła 
 Pw. św. Marcina w Żytniowie”
20.15   Zakończenie

Zapraszamy !!!

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w uroczystoœciach
       z okazji 200-lecia drewnianego koœcio³a
                pw. œw. Marcina w ¯ytniowie

 W dniach 26-28.05.2017 roku w Jaworznie na terenie 
Gminy Rudniki odbyło się XI Ogólnopolskie Spotkanie 
Krótkofalowców. 
 Śmiało stwierdzić można, że to jedyna tego typu impreza, 
która przyciąga tak duże rzesze odbiorców. "Papierkową Górę", 
będącą na granicy trzech województw odwiedziło ponad tysiąc 
osób, w tym 15 zagranicznych gości z Niemiec, Holandii, 
Ukrainy, Litwy, Białorusi, Słowacji, Czech, Anglii i Brazylii.
 Wydarzeniu towarzyszyły różnorodne atrakcje, w tym 
giełda sprzętu.

A.Wiktor

£OŒ w Jaworznie
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 Urząd Gminy Rudniki informuje, że w związku z 
wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) 
od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady 
usuwania drzew i krzewów z nieruchomości. 
 Właściciel nieruchomości jest obowiązany 
dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy zamiaru usunięcia 
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu  
 jesionolistnego oraz srebrzystego. 
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca   
 zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu  
 klonolistnego.
 3.  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków  
 drzew. 

Druk zgłoszenia do pobrania poniżej 
oraz w urzędzie gminy pokój nr 6 na parterze.  

 Od dnia doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy, 
w terminie 21 dni, dokonuje się oględzin w celu ustalenia 
zasadności zgłoszenia oraz sporządzenia protokołu. 
 Po dokonaniu oględzin należy odczekać 14 dni - w 
takim bowiem terminie Wójt Gminy może, w drodze 
decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Przepisy 
wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu  
uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w 
placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do 
systemu teleinformatycznego. 
 Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania w/w 
oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na 
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, 
nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za 
usuniecie drzewa.  

Nie wymaga zgłoszenia usunięcie:
 * krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, 
  o powierzchni do 25 m2;

 Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Rudniki wójt przedstawił nowo wybranego sołtysa wsi Jaworek. Po śmierci Pani 
Wiesławy Grzybowskiej wieś została bez swojego przedstawiciela.
 W dniu 25 kwietnia zostały zorganizowane wybory, podczas których został wybrany jednogłośnie na sołtysa Pan Bogdan 
Stachera. Z dniem wyboru Pan Stachera pełni tą funkcję społeczną i rozpoczyna swoją służbę na rzecz lokalnej społeczności.
 Życzymy sukcesów w rozwiązywaniu spraw społecznych oraz uznania w oczach mieszkańców w działaniu na rzecz swojej 
miejscowości. Powodzenia.                                    I.Napieraj

Komunikat w sprawie zasad usuwania drzew
 * drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
  przekracza:
  - 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu  
  jesionolistnego oraz srebrzystego.
  - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 
   robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
  -  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków  
  drzew. 
 *  drzew lub krzewów usuwanych w celu   
 przywrócenia gruntów nieużytkowanych do   
użytkowania rolniczego;
 *  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 *  drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem  
 rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do  
 rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 *  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność  
 sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają  
 eksploatację urządzeń kolejowych albo tworzenie  
 na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na  
 podstawie decyzji właściwego organu;
 *  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie  
 decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby  
 związane z utrzymaniem urządzeń melioracji  
 wodnych;
 *  w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez  
 jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne  
 właściwe służby ustawowo powołane do niesienia  
 pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia  
 lub zdrowia.

 Powyższe zasady nie dotyczą nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na 
obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz 
drzew uznanych za pomniki przyrody. 
 W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na 
działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem 
właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w 
oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, jest wojewódzki konserwator zabytków.  

W przypadku pytań odnośnie w/w zmian 
zapraszamy 

do Urzędu Gminy pok. nr 6 na parterze.
Tel. 34 3595 072 wew. 25. 

P. Łużak

Nowy So³tys so³ectwa Jaworek
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 Dnia 27.05.2017r.na boisku ORLIK w Rudnikach odbył się V Harcerski 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudniki. 
 Wzięło w nim udział 14 drużyn konkursowych, podzielonych na dwie 
grupy wiekowe 10-13 i 13-15 lat i 2 drużyny ponadgimnazjalne -  
pozakonkursowe. Byli to zawodnicy, którzy wielokrotnie brali udział w naszych 
zawodach i byli  chętni do gry również w tym roku. Grali z uczniami gimnazjum.  

 Turniej zakończył się 
sukcesem dla drużyn Orlik 
Rudniki i Różowe Kasztany. 
Na podium w grupie młodszej 
stanęły  również drużyny: 
Różowe Teletubisie i Czarne 
Lisy, a w grupie starszej Dobre 
Styropiany i FC Kasztany.
 Przy okazji turnieju po raz drugi została zorganizowana zbiórka krwi. 
Profesjonalnie wyposażony krwiobus wraz z obsługą medyczną przyjechał do 
nas z Opola. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali własną krew, będącą 
bezcennym darem dla wielu potrzebujących.
 Gratulujemy zawodnikom i serdeczne dziękujemy tym, którzy pomogli 
w przeprowadzeniu i organizacji turnieju.                                  Organizatorzy

Harcerski Turniej Pi³ki No¿nej

 W sobotę 27 maja nad terenie obok zalewu odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Zgodnie z ideą festynu na dzieci 
czekało wiele atrakcji - dmuchane zjeżdżalnie, które robiły furorę wśród najmłodszych, zabawy z Akademią Aktywnego 
Przedszkolaka Lisek oraz z animatorem Kacperkiem. Najmłodsi brali udział w przeróżnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. 
Oprócz tego, że dzieci mogły się "wyszaleć" podczas ćwiczeń to zabawy zawierały również elementy edukacyjne, czyli łączyły 
przyjemne z pożytecznym.

 A jeśli chodzi o rozwijanie wiadomości i umiejętności 
wśród najmłodszych oraz młodzieży, to nie kończyły się na 
ćwiczeniach, bo kolejnym etapem festynu był pokaz druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach, która wykonała 
pokaz strażacki. Zgromadzeni mogli zapoznać się z wozem 
oraz jego wyposażeniem, strażacy przeprowadzili również 
symulację udzielenia pierwszej pomocy oraz pokaz 
ratownictwa wodnego.
 Jeżeli mowa o dorosłych, to o nich również 
organizatorzy nie zapomnieli, bowiem podczas zabaw ich 
pociech mogli skosztować potraw z grilla, a wieczorem 
czekała na nich zabawa taneczna, która się udała, bo parkiet 
nie pustoszał do późnych godzin wieczornych. W swoim 
imieniu chciałbym podziękować za współpracę, kołu 
wędkarskiemu z Praszki oraz Grupą odnowy wsi z Rudnik, 

Łazów i Janinowa za użyczenie sprzętu do organizacji festynu. Dużym wsparciem byli dla nas sponsorzy i przyjaźni ludzie, którym 
chcemy serdecznie podziękować.
Sponsorzy imprezy: Bruk-Rem-Bud Radosław Cymer, COMPACT Tomasz Marczak Dj Wodzirej, SEZAM Bogdan Hombek, 
OSP Rudniki , Urząd Gminy Rudniki, LGD Górna Prosna, ABC Wiesława Klimas, Irena Łęgosz-Niedbała, Piotr Kotala Usługi 
Transportowe, ABC Grzegorz Pawlaczyk,m Neapco Praszka                                                                     Michał Giec

Festyn z okazji Dnia Dziecka w M³ynach

Konkursy na dyrektorów szkó³
 W ostatnim czasie odbyły się konkursy na dyrektorów szkół. Pierwszy z konkursów odbył się 28 kwietnia br. i nie został 
rozstrzygnięty. W tej sytuacji wójt wyznaczy nowego dyrektora. Warto tu wspomnieć, że Pani Alina Olewińska pełniąca funkcję 
dyrektora PSP Cieciułów przez wiele lat odeszła na emeryturę.  Drugi z konkursów odbył się  9 maja br. W wyniku konkursu 
stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Żytniowie od 1 września 2017 r. piastować będzie w dalszym ciągu Pani Ewa Wolna. 
 Ostatni z konkursów odbył się 21.06.2017 r. na dyrektora szkoły podstawowej w Dalachowie i został nim ponownie 
Grzegorz Domański. 
 Nowym dyrektorom gratulujemy i życzymy sukcesów zwłaszcza, że czekają wszystkich zmiany od nowego roku szkolnego, 
gdyż szkoły przekształcą się w 8-letnie szkoły podstawowe. 
Powodzenia!                        I.Napieraj



 

p r o j e k t y   U E   r e a l i z o w a n e   w   g m i n i e

 Złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projekt 
o dofinansowanie, realizowany jest przez największa jak dotąd liczbę partnerów tj. 14 samorządów (z powiatów oleskiego, 
kluczborskiego i namysłowskiego). Liderem projektu jest Powiat Kluczborski. Projekt ma na celu minimalizację emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia hałasu ulicznego i zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach. 
 Wartość zadania to ponad 51 mln złotych z czego dofinansowanie wyniesie ok. 42 mln złotych.  
 W ramach projektu Gmina Rudniki wykona Przebudowę Centrum Przesiadkowego w Rudnikach. Realizacja odbędzie się na 
przełomie 2017-2018 roku, z czego prace typowo budowlane ruszą w roku 2018.  W ramach inwestycji wykonane zostaną dwie 
strefy. Jedna to strefa oczekiwania pasażerów, natomiast druga to 
plac manewrowy wraz z parkingami. 
 W strefie oczekiwania wybudowana zostanie nowoczesna 
wiata przystankowa, na której usytuowane zostaną ławki oraz 
wielofunkcyjny pawilon wraz z elektronicznym infokioskiem 
i poczekalnią. Znajdzie się tu miejsce na małą nieckę wodna 
i stojaki na rowery. 
 Drugą strefę tworzyć będą parkingi, plac manewrowy dla 
autobusów i toalety.
 Całość uzupełnią nasadzenia zieleni oraz nowoczesne 
oświetlenie terenu.  
 W budżecie gminy zabezpieczono stosowne środki 
w wysokości ok. 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
ok. 1,2 mln zł.         A.W.

Podpisano umowê na
Przebudowê Centrum Przesiadkowego w Rudnikach

W dniu 21.06.2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku podpisano umowę 
na zadanie pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".

 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Gmina Rudniki realizuje projekt: 

Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Żytniowa i Hajdamaków zaopatrzenia w wodę dobrej jakości poprzez zastąpienie 
wodociągu  z rur azbestowo-cementowych nową siecią wodociągową długości 6,068 km oraz zapewnienie odbioru ścieków 
komunalnych poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o kolektor długości 0,177 km.
Projekt jest realizowany 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 
Typ operacji    Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowita wartość projektu  wynosi 1 853 439 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

 W zakresie projektu znajduje się wykonanie nowego wodociągu długości 6,068 km wraz z przyłączeniem 264 posesji 
oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o odcinek długości 177 m z przyłączeniem 1 posesji.
 Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom wsi Żytniów i Hajdamaki, 
ograniczy ilość awarii wodociągowych i przerw w dostawie wody, a także umożliwi odbiór ścieków do oczyszczalni 
komunalnej. 
 Planowany termin zakończenia projektu maj 2019 roku.

J.Kubat
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i n w e s t y c j e

 “Giełda pomysłów" to autorski pomysł na włączenie 
mieszkańców do współdecydowania o przedsięwzięciach 
i inwestycjach realizowanych w naszej gminie.
 Pierwsza edycja ruszyła w 2015 r. gdzie spośród 
zgłoszonych 30 pomysłów Rada Gminy Rudniki zdecydowała 
o przyjęciu do realizacji w 2016 r. trzech z nich i przeznaczyła 
na ich realizację po 50 tys. zł.
 Projekty, które zostały wprowadzone do budżetu dotyczą 
zagospodarowania:
 1. terenu przy zalewie w Młynach,
 2. terenu między Ośrodkiem Zdrowia a posiadłością  
 Państwa Sieradzkich w Żytniowie,
 3. stawu przy szkole w Cieciułowie.
 Projekt dotyczący zagospodarowania stawu w Cieciułowie 
zakończył się już w zeszłym roku. Obejmował on wykonanie 
projektu zagospodarowania a następnie realizacji 
poszczególnych elementów, m. in. pogłębienie i profilowanie 
stawu czy wykonanie ogrodzenia. Podkreślić należy, że prace 
związane z wykonaniem ogrodzenia zostały wykonane przez 

Projekty z gminnej "Gie³dy pomys³ów"
wkraczaj¹ w decyduj¹c¹ fazê!

druhów strażaków z miejscowej jednostki OSP. W pracach 
związanych z zagospodarowaniem terenu uczestniczyli 
również pracownicy Sekcji Komunalnej Urzędu Gminy, którzy 
wykonywali prace koparko-ładowarką oraz traktorem. 
W ramach projektu zakupiono również kostkę brukową 
i obrzeża betonowe niezbędne do wykonania ciągów 
komunikacyjnych, których wykonaniem zajmą się mieszkańcy 
Cieciułowa.
 Dla zadań w Żytniowie i Młynach zeszły rok był czasem 
przygotowania dokumentacji projektowych dotyczących 
zagospodarowania terenu. Natomiast obecny rok 
rozpoczęliśmy od uzyskania niezbędnych uzgodnień 
pozwalających rozpocząć prace budowlane. W najbliższym 
czasie w Żytniowie i Młynach powinno być widać pierwsze 
efekty, tak aby jeszcze w tym roku osiągnąć zamierzony efekt. 
Młyny z pierwszej kolejności wzbogaci się o nową plażę 
i boisko do siatkówki, natomiast w Żytniowie park zyska 
parking, alejkę i altanę z parasolami.

R.Dądela

 W ostatnim czasie w wyniku zakończenia procedur 
przetargowych zostali wybrani wykonawcy następujących 
inwestycji:
 1.“Orlik lekkoatletyczny w Rudnikach”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BELLSPORT Grzegorz 
Leszczyński z Bytomia. Inwestycja będzie realizowana za 
kwotę 316.993,83 zł brutto. Została już podpisana umowa na 
realizację zadania i wykonawca będzie rozpoczynał prace.
W ramach inwestycji powstanie:
* bieżnia prosta 4-torowa o dł. 120 m o nawierzchni   
poliuretanowej,
*  skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 42 m o 

Orlik lekkoatletyczny oraz mieszkania w Dalachowie
 nawierzchni poliuretanowej,
*  rzutnia do pchnięcia kulą,
*  piłkochwyty i wyposażenie lekkoatletyczne.

2. “Przebudowa budynku magazynowego na lokale socjalne w 
 Dalachowie”.
Już wkrótce zostanie również zawarta umowa na realizację 
inwestycji z ZUH "BARDORZ" Alojzy Bardorz z Kościelisk. 
Koszt inwestycji, a tym samym najkorzystniejsza oferta wynosi 
258.991,56 zł brutto.
Termin realizacji zadania: 30.10.2017 r.

I.Napieraj

z   ¿ y c i a   O S P

 Do II Gminnego Konkursu Kronik OSP zgłosiły się 
wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy.
 Komisja konkursowa oceniając kroniki brała pod uwagę 
nie tylko względy estetyczne i wrażenia artystyczne, ale także 
regularność wpisów oraz ich charakter. W kronikach, które 
wzięły udział w konkursie znajdowały się wydarzenia nie tylko 
te ściśle związane z działalnością OSP lecz także wydarzenia 
ważne dla miejscowości i gminy. Takie kroniki, za kilkadziesiąt 
lat będą ważnym źródłem informacji, które zostałyby 
zapomniane, gdyby nie ręczne zapiski kronikarzy.
 13 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 
miało miejsce podsumowanie w/w konkursu. Wyłoniono 
następujących laureatów:

Kroniki wyróżniające:
OSP Cieciułów, OSP Chwiły i OSP Dalachów

Kroniki poprawne:
OSP Jaworzno, OSP Jelonki, OSP Bobrowa, 
OSP Rudniki, OSP Żytniów i OSP Mostki

Konkurs kronik OSP

 Komisja oraz Wójt Gminy podziękowali wszystkim 
kronikarzom za prowadzenie kronik oraz zachęcili do udziału 
w kolejnym konkursie, który odbędzie się za dwa lata.

P. Łużak
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 W dniu 17 czerwca  br. na boisku sportowym 
w Dalachowie zostały przeprowadzone Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Wzięły w nich udział wszystkie  
jednostki  OSP działające na terenie gminy Rudniki, które 
wystawiły w sumie 19 drużyn : 11 męskich, 3 drużyny 
chłopięce, 3 dziewczęce  i  2 drużyny  kobiece.
 Startujące drużyny oceniała Komisja Sędziowska złożona 
z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz 
przedstawicieli jednostek OSP. Komisji przewodniczył 
mł. bryg. Mariusz Koziński.
 Raport o gotowości jednostek OSP do rozpoczęcia 
zawodów sportowo-pożarniczych złożył Komendant Gminny 
OSP - druh Jan Stasiak.

 Następnie brygadier Zygmunt Zalewski - pełniący 
funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP 
w Rudnikach - powitał zgromadzone jednostki, członków 
Komisji Sędziowskiej, zaproszonych gości oraz publiczność.
 Głos zabrał również Pan Stanisław Belka - Starosta 
Oleski - będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie, który powitał 
zgromadzonych i życzył startującym drużynom jak najlepszych 
wyników.
 Konkurs obejmował trzy elementy: sztafetę, rozwinięcie 
linii bojowej i musztrę.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE 2017
 W grupie A /męska powyżej 16 lat/ -  po raz kolejny 
zwyciężyła drużyna z Dalachowa, drugie miejsce  zajęła 
drużyna z Jelonek, a trzecie drużyna z Cieciułowa.
 W grupie C /kobieca powyżej 16 lat/ - zwyciężyła drużyna 
z Rudnik.

 Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły  
się według międzynarodowego regulaminu  CTiF.  W tej 
kategorii  w grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna 
z Cieciułowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Rudnik a trzecie 
drużyna z Żytniowa. W grupie chłopców pierwsze miejsce 
zajęła także drużyna z Cieciułowa, drugie - drużyna 
z Dalachowa, trzecie - drużyna z Żytniowa.
 Musztrę najlepiej wykonały dziewczęta z Rudnik 
startujące w grupie C-kobiecej, które na zakończenie zawodów  
dały pokaz musztry przed zgromadzoną publicznością 
i otrzymały duży aplauz.
 Po ogłoszeniu wyników zawodów  wręczono nagrody: 
drużyny otrzymały puchary, dyplomy
i nagrody pieniężne. Na koniec gospodarze zaprosili 
wszystkich druhów na grochówkę, która przy niesprzyjającej 
sobotniej aurze smakowała wyjątkowo dobrze.

M.Dorczyńska

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu 
"Partnerstwo bez granic 2016". Komisja konkursowa wybrała inicjatywy samorządów, instytucji publicznych 

i organizacji pozarządowych, które realizują najciekawsze projekty we współpracy międzynarodowej.

 W kategorii “Organizacje pozarządowe” I miejsce przypadło Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej za “XVII 
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej”. Wzięło w nich udział 60 przedstawicieli z Czech, Niemiec, Słowacji i Francji 
oraz 28 zawodników z Polski. Pomysł zrodził się w trakcie warsztatów Odnowy Wsi, dzięki niemu rozwinęła się także lokalna 
infrastruktura - powstało boisko sportowe oraz chata drwala i strażaka.
 Przewodnicząca jury, a jednocześnie wiceprzewodnicząca sejmiku, Elżbieta Kurek, mówiła, że komisja była pod wrażeniem 
zaprezentowanych inicjatyw. - Wiele z nich miało wzruszający i inspirujący charakter. Większość opierała się na przyjacielskich 
więzach - powiedziała.
 Gratulując nagrodzonym, marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż kontakty międzynarodowe, które 
nawiązują opolskie samorządy, organizacje i instytucje, daleko wykraczają poza granice państwowe. Cechuje je spontaniczność, 
oryginalność pomysłów i idei. - Jesteśmy pełnoprawnymi partnerami, rozwijamy skrzydła. Życzę wam jak najwięcej otwartości 
w tych kontaktach, dobrych pomysłów i wsparcia - powiedział.
 Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej i życzymy dalszych sukcesów w realizacji swoich przedsięwzięć.

Tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Nagroda dla OSP Bobrowa 
w konkursie “Partnerstwo bez granic”
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1. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Rudnikach przyznało:

SREBRNĄ ODZNAKĘ:
 - Monika Nicpoń
 - Magdalena Juszczak

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ:
 - Wiktoria Jachymska
 - Klaudia Mońka
 - Sylwia Napieraj
 - Nicola Ośródka
 - Natalia Tronina
 - Amelia Łęgosz
 - Barbara Sieradzka
 - Dominika Namyślak
 - Paulina Rosak
 - Aleksandra Namyślak
 - Emilia Łęgosz
 - Wojciech Droś
 - Jakub Komorowski
 - Jakub Śnigór
 - Piotr Kubacki
 - Kacper Napieraj
 - Wiktor Gajek
 - Patryk Tronina

Jubileusz 105-lecia OSP Cieciu³ów
11 czerwca 2017 r. jednostka OSP Cieciułów obchodziła Jubileusz 105-lecia. Wprawdzie imprezy towarzyszące odbywały się już 
od piątku, jednak główne uroczystości przypadły na niedzielę. Wszystkie jednostki z terenu gminy zebrały się na placu OSP i 
wspólnie przemaszerowały do kościoła na mszę świętą. Po nabożeństwie rozpoczęła się część oficjalna, podczas której 
odznaczono zasłużonych strażaków. Na początek wspomnieć należy, że Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza została 
odznaczona jednostka OSP Cieciułów. Pozostałe medale i odznaki były już dla indywidualnych strażaków. I tak:

ODZNAKĘ “ZA WYSŁUGĘ LAT”
 55 lat -  Józef Skowronek 
 35 lat -  Robert Ferenc, 
  Kazimierz Ośródka 
 25 lat -  Tadeusz Namyślak, 
  Marcin Ośródka, 
  Ireneusz Ochota
 20 lat -  Zygfryd Mielczarek 
 15 lat -  Bożena Sykuła
 10 lat -  Małgorzata Małolepsza 
2. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Oleśnie przyznało:

ODZNAKĘ “Strażak Wzorowy”
 1. Paweł Gęziak
 2. Fabian Łęgosz
 3.  Grzegorz Polak
 4. Mateusz Porębski
 5. Kamil Ryszczyk
 6. Krzysztof Sykuła
 7. Rafał Woźny
3. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Opolu nadało odznaczenia:

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa:
 - Sykuła Henryk

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:
 - Wiendłocha Michał.

 To już wszyscy odznaczeni. Jednak uroczystość nie przebiegała by tak sprawnie, gdyby nie dowódca jubileuszu. Funkcja ta 
przypadła Panu Grzegorzowi Polakowi. Nad całością czuwał również Komendant Gminny OSP druh Jan Stasiak, który 
jednocześnie był prowadzącym imprezę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zygmunt Zalewski - Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach, Wojciech Wiecha - były Komendant Powiatowy PSP RP w Oleśnie, Marek 
Kucharczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP RP w Oleśnie oraz gospodarz Andrzej Pyziak - Wójt oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach. 
 Wszystkim gościom dziękujemy za udział w jubileuszu, odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
a wszystkim druhom strażakom jednostki OSP Cieciułów powodzenia we wszelkich przyszłych działaniach. 

I.Napieraj P. Łużak 

 Dnia 31 maja br. jednostka OSP Żytniów otrzymała 
“nowy” samochód strażacki marki IVECO MAGIRUS 
EUROFIRE 135E22, rok prod. 1995. Uroczyste przekazanie i 
poświęcenie samochodu planowane jest na 30 lipca br. jako 
jeden z punktów programu obchodów 200-lecia drewnianego 
kościoła pw. św. Marcina w Żytniowie.
 Mamy nadzieję, że samochód przekazany jednostce 
będzie dobrze służył społeczeństwu tej miejscowości oraz 
gminy.

I.Napieraj

Nowy samochód
dla OSP ¯ytniów
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 W bieżącym roku szkolnym Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego brała udział 
w projekcie edukacyjnym "Czas na zdrowie" realizowanym 
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu 
była powszechna edukacja w zakresie zdrowego stylu życia 
oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. 

 Do realizacji tego projektu powstał zespół o nazwie 
"Pszczółki". W skład grupy weszli uczniowie klasy V i VI.
 Zwieńczeniem projektu była organizacja Festynu 
Zdrowia- czyli wypromowanie postaw prozdrowotnych oraz 
żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej.
Na festyn złożyły się:
1. Filmiki nt. zdrowego żywienia z serii "Śmietnik w mojej   
głowie" i przedstawienie "Ballada o Marlence"
2. Warsztaty kulinarne i degustacja przygotowanych potraw
3. Promocja żywności ekologicznej, regionalnej, tradycyjnej
4. Gry i zabawy sportowe

Nauczyciele SP Żytniów

Czas na zdrowie

 19, 20 i 21 kwietnia 2017r. gimnazjaliści pisali egzamin, 
na  którym sprawdzana była ich wiedza  zdobyta przez trzy lata 
nauki.  Egzamin składał się z trzech  części:  humanistycznej,  
matematyczno-przyrodniczej  i z języka obcego  nowożytnego.  
Nie da się "oblać" egzaminu , ale  jego  wyniki  będą brane pod 
uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Teraz 
wszystko już za nimi. Piątek, 16 czerwca to dobry dzień dla tych 
uczniów gimnazjum w Rudnikach, którzy już niebawem staną 
się jego absolwentami. I tak z języka polskiego uzyskali wynik 
wyższy niż powiat, województwo i kraj odpowiednio o: 9 proc.; 
7,3proc. i 6,1 proc. Z testu obejmującego historię                                   
i wiedzę o społeczeństwie również wyniki są bardzo dobre: o 
5,9 proc. więcej niż powiat, o 4,9 więcej niż województwo i 2,9 
proc. więcej niż średnia krajowa.
 Z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, które 
zdawali w drugim dniu egzaminu, wyniki są również ponad 
wszystkie średnie. Matematyka - o 12,2 proc. więcej niż w 
powiecie, o 10 proc. Niż w województwie i 8,3 proc. więcej niż 
w kraju. Przedmioty przyrodnicze natomiast, to więcej 
odpowiednio o: 5proc., 4,5 proc., 3,3 proc.
 Język angielski sprawił uczniom gimnazjum troszkę 
więcej trudności, ale mimo to, uzyskali z zakresu 
podstawowego wynik  taki sam jak średnia krajowa. Z części 
rozszerzonej wynik szkoły jest nieco niższy niż w kraju. 
Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, wyniki z języka obcego są wyższe.
 Nie byłoby takich wyników, gdyby nie praca uczniów, 
troska rodziców i zaangażowanie nauczycieli. Wszystkim 
Dziękujemy i życzymy dalszej owocnej pracy. 
 W myśl łacińskiej sentencji - Praca przezwycięża 
wszystko.

 Dyrekcja GP w Rudnikach

" Labor omnia vincit" 

-  wyniki egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum 
Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach 

ponad œredni¹!

 Szkolne koło teatralne Świetlik, działające przed laty 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Żytniowie, 
reaktywowało w roku szkolnym 2016/2017 swoją działalność. 
W poniedziałki po lekcjach, od września do czerwca, 18 
uczniów, zapalonych miłośników teatru, wraz z polonistką 
Katarzyną Niedrygoś przygotowywało spektakl  pt. "Charlie i 
fabryka czekolady", oparty na znanej powieści Roalda Dahla.
 Dzieci nie tylko uczyły się swoich ról, ale same 
projektowały i wykonywały dekoracje i kostiumy, 
opracowywały ruch sceniczny. Młodzi aktorzy wykazali się 
wielką kreatywnością w wymyślaniu i tworzeniu efektów 
specjalnych, których w tym przedstawieniu nie brakowało (np. 
zmniejszenie i teleportacja Mike'a TeeVee, sala wiewiórek).
 Uroczysta premiera spektaklu odbyła się 7 czerwca. 
Prawie czterdziestominutowe przedstawienie bardzo podobało 
się zgromadzonej publiczności i zostało nagrodzone gromkimi 
brawami. 
 W przedstawieniu udział wzięli: Zosia Zalwert (Willy 
Wonka), Mikołaj Zając (Charlie), Bartek Łęgosz (dziadek 
Joe), Oliwia Surlej ( Veruca), Ola Grzesik (pani Salt), Ewelina 
Tkacz (Violet), Zosia Świerczyńska (pani Beauregarde), 
Artur Nicpoń (Augustus), Amelia Bienias (pani Gloop), 
Kuba Dwornik (Mike), Weronika Kubacka (pani TeeVee), 

Sofija Babenko (sprzedawca czekolady), Ola Psik, Filip 
Salwiński, Marcin Pawłowski, Michał Lewandowski 
(Oompa- Loompy), Zuzia Stajuda, Martyna Wolna 
( narratorzy). 

Ewa Wolna
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 Jak co roku, tuż przed wakacjami oficjalnie 
zakończyliśmy czwarty już sezon zajęć czytelniczych dla dzieci 
w rudnickiej bibliotece. Odbywały się one przez cały rok 
szkolny, a  uroczyste rozdanie nagród i dyplomów  miało 
miejsce w środę 21 czerwca. Biblioteka wypełniła się po brzegi 
najmłodszymi czytelnikami. Przybyli także rodzice 
i opiekunowie. Był to więc dobry moment na podsumowanie 
minionych 10 miesięcy spotkań.  A czas ten upłynął nam miło, 
pracowicie i… Szybko. 
 Spotkania Klubu Moli Książkowych odbywały się pod 
hasłem Cztery pory roku z książką. Mijający sezon czytaliśmy 
bowiem prawie wyłącznie opowieści związane z przyrodą, 
ludowymi obrzędami i świętami wpisanymi w rytm całego 
roku. Urocze i często mało znane baśnie były zazwyczaj 
początkiem dobrej zabawy. Czytanie urozmaicaliśmy sobie 
tańcami, śpiewaniem, pracami plastycznymi i zabawami 
ruchowymi. 
 W ciągu całego roku szkolnego odbyły się 34 spotkania 
Klubu Moli Książkowych, łącznie uczestniczyło w nich przez 
ten czas 421 osób.
 Sporym zainteresowaniem cieszyły się także  warsztaty 
czytelnicze Czytam Sobie, które dzieci wdzięcznie nazwały 
Literkami. Zgromadziły one blisko 1200 osób. Uczestnicy 
zajęć mieli od 4 do 10 lat. Niektórzy  poznawali dopiero 
pierwsze litery, inni ćwiczyli już czytanie prostych tekstów, 
najbardziej zaawansowane grupy z powodzeniem radziły sobie 
z czytaniem całych książek. Ćwiczeniom często towarzyszyły  
gry i zabawy edukacyjne, a tegoroczną nowością był konkurs 

Cztery pory roku z ksi¹¿k¹ 
- podsumowanie zajêæ czytelniczych 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach

o tytuł Mistrza Czytania, który trwał 5 miesięcy. Najmłodsi 
zbierali dobrze przeczytane słowa, tworzyli z nich swój własny 
pierwszy elementarz,  starsze dzieci dzielnie rywalizowały ze 
sobą, zbierając punkty i w połowie czerwca wszystko było już 
jasne. Mistrzami Czytania zostali Marcelina Kanicka, 
Martyna Jura, Dawid Chrustowski, Kacper Pazgan 
i Katarzyna Wierszak. 

 Zwycięzcy konkursu oraz pozostali uczestnicy zajęć 
czytelniczych w bibliotece otrzymali nagrody książkowe 
i drobne upominki rzeczowe.
 Wszystkim dzieciom, które przez cały miniony rok 
szkolny odwiedzały bibliotekę, a popołudniowe zajęcia wpisały 
w plan każdego tygodnia, dziękuję za wspólnie spędzony czas, 
naukę i zabawę oraz radosną atmosferę, którą wypełniła się 
nasza biblioteka. Życzę udanych wakacji, dobrego wypoczynku 
i zapraszam po przerwie na kolejne spotkania.

M.Morawiak

"Poezja jest wszêdzie,
poeci s¹ blisko…”

 Takim mottem przywitaliśmy uczestników wieczoru 
poetyckiego, który odbył się 25 kwietnia 2017r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rudnikach. Bohaterką spotkania 

była Sylwia Kanicka - rudniczanka, autorka tomiku poezji 
zatytułowanego "Bez twarzy", który ukazał się w grudniu 
zeszłego roku nakładem krakowskiego wydawnictwa 
Miniatura. Publikacja zyskała pozytywne recenzje, a świadczą 
o tym choćby słowa ze Wstępu do wydanego zbiorku, które 
napisał poeta i prozaik Sławomir Majewski.

 "Z poezjami Sylwii Kanickiej jest tak, jak być powinno: to 
wiersze. (…) Chcę poezji dobrej. Co znaczy dobra, gdzie klucz 
do słowa? To taka, do której się wraca. Po tygodniu, miesiącu, 
po latach. Która budzi wspomnienia radosne albo nostalgiczne, 
zmusza do refleksji powodując, że budzą się obrazy utraconego 
wczoraj i niejasne przeczucia jutra. O to mi chodzi.
Wiersze Sylwii Kanickiej spełniają moje oczekiwania. A do tego 
są mądre (…)".
 Spotkanie w rudnickiej bibliotece było długą rozmową 
z autorką, w trakcie której ona sama zaprezentowała wiersze 
z wydanego tomiku, a także te jeszcze niepublikowane. 
Czytanie przeplatała opowieścią o początkach swojego pisania, 
o kulisach wydania pierwszego zbiorku, o rozterkach autora, 
który do tej pory pisał wyłącznie dla siebie i obawie - "jak 
zostanę przyjęta?" Na wieczorze poetyckim, który przebiegał 
w wyjątkowo ciepłej i miłej atmosferze,  wysłuchaliśmy 
wierszy różnorodnych tematycznie i, co wielokrotnie podkreśla 
sama Sylwia Kanicka, nieodnoszących się w żaden sposób do 
jej prywatnego życia. Pisze o emocjach i relacjach 
międzyludzkich, ale występuje w charakterze obserwatora 
świata, za cel stawiając sobie wyłącznie rejestrowanie ułamków 
rzeczywistości.
 Wiersze podobały się przybyłym na spotkanie 
w bibliotece gościom, życzyli więc debiutującej poetce 
kolejnych udanych publikacji.

Maria Morawiak

Fot.  Michał Włoch
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 Tradycją stało się już, że w maju w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbywają się wiosenne warsztaty 
plastyczne. Po raz kolejny gościem tego wydarzenia, które miało miejsce 17 maja, był Szymon Teluk - rysownik 
i karykaturzysta, a adeptami jego akademii rysunku zostali w tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żytniowie oraz Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.
 Dla każdej z tych grup zaproszony gość przygotował inne 
tematycznie zajęcia: dzieci młodsze uczestniczyły w krótkim 
kursie kreowania postaci fikcyjnej, młodzież z gimnazjum miała 
niepowtarzalną okazję stworzyć własny komiks. Zanim do tego 
doszło, najpierw był jednak solidny wykład i wiele cennych rad 
mistrz przekazał swoim uczniom. Młodsi dowiedzieli się, jak 
krok po kroku, wykorzystując proste figury geometryczne, 
stworzyć postać i nadać jej swoisty charakter, starsi uczniowie 
zaznajomili się natomiast z historią komiksu, a potem poznali 
szczegółowo zasady tworzenia krótkich fabuł opowiedzianych 
za pomocą kilku obrazów.
 Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Adepci 
sztuki rysunku i komiksu zabrali się ochoczo do pracy i widać 
było, że sprawia im to wiele radości.  Skoncentrowani, z nieograniczoną wyobraźnią i zaangażowaniem, stworzyli niepowtarzalne 
dzieła, które z dumą prezentowali na pamiątkowych fotografiach.                                             Maria 

Wiosenne warsztaty rysunku

"Spotkania z histori¹…"- warsztaty papiernicze
 W piątek, 9 czerwca uczniowie młodszych klas szkół podstawowych z Dalachowa i Rudnik uczestniczyli 
w warsztatach zatytułowanych: "Spotkania z historią  - Papier ręcznie czerpany".Zajęcia zostały zorganizowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Rudnikach, a przeprowadziła je firma Kalander 
z Gliwic.
 Dzieci wysłuchały najpierw krótkiej opowieści o historii papieru, 
a potem każdy z uczestników pokazu własnoręcznie czerpał go z 
dębowej kadzi papierniczej, odciskał masę celulozową w zabytkowej 
prasie i cierpliwie czekał, by kartka wyschła. W tym czasie można było 
spróbować barwienia papieru techniką japońską. Gdy  jedni zajęli  się 
tworzeniem kolorowych wzorów, inni próbowali już swych sił w  
pisaniu gęsim piórem i atramentem, a także w odciskaniu pieczęci 
lakowych z inicjałem własnego imienia. Kaligrafowanie okazało się nie 
takie proste, zwłaszcza że palce dzieci szybko pokryły się plamami 
atramentu  i niejeden kleks pojawił się też na zapisywanych kartkach. Te 
drobne trudności w ogóle nie zniechęciły jednak uczestników spotkania, 
wręcz przeciwnie, pisanie piórem sprawiało im mnóstwo radości i z 

dumą prezentowali potem efekty swojej ciężkiej pracy.
 Kartki papieru czerpanego oraz te własnoręcznie barwione i zapisane dzieci zabrały ze sobą do domu na dowód tego, że 
zgłębiły tajniki wytwarzania papieru oraz że nieobce są im gęsie pióra i kałamarze, a także sztuka pięknego pisania.         

Maria Morawiak

Wizyta bibliotekarzy
z Ukrainy

 21 czerwca gościliśmy delegację bibliotekarzy z Obwodowej 
Publicznej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku na 
Ukrainie. Goście przybyli do nas w towarzystwie pracowników 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w związku 
z wieloletnią współpracą obu placówek.
 Ich wizyta rozpoczęła się od zwiedzania  budynku rudnickiej 
biblioteki, potem przyszedł czas na dłuższą rozmowę i wymianę 
doświadczeń. Dowiedzieliśmy się, jak zorganizowana jest sieć 
bibliotek na Ukrainie,  porównywaliśmy zadania, jakie realizują tam 
i w Polsce bibliotekarze. Delegację żywo interesowały także sprawy 
związane z naszą lokalną społecznością. Ukraińskie bibliotekarki 
opowiadały o działaniach,  które podejmują w swoich placówkach, 
poznały także naszą ofertę kulturalną i edukacyjną.
 Wizyta przebiegała w miłej atmosferze i zakończyła się 
wymianą pamiątkowych upominków, po czym goście odwiedzili 
jeszcze Gminny Ośrodek Kultury oraz  Gminną Izbę Tradycji.

Maria Morawiak
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 O tym, że czytanie to świetna zabawa i niezapomniana 
przygoda przekonali się najmłodsi czytelnicy odwiedzający 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudnikach. Na początku 
czerwca odbywał się  bowiem u nas  już po raz trzeci Festiwal 
Czytania, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
 W tym roku motywem przewodnim wszystkich spotkań 

Festiwal Czytania było podróżowanie. Najmłodsi odkryli, że dzięki książkom 
mogą znaleźć się w najodleglejszych zakątkach świata i stać się 
tym, kim tylko zechcą. Dlatego też szybko zamienili się 
w małych Indian, kowbojów i  mieszkańców odległych  Chin. 
Opowieści z Dzikiego Zachodu i Dalekiego Wschodu stały się 
początkiem wielkiej przygody  i radosnej zabawy. Dzieci 
śpiewały, tańczyły, wykonywały barwne pióropusze i gwiazdy 
szeryfa. Uczyły się swych nowych indiańskich imion oraz  
okrzyków, a gdy już z pomalowanymi twarzami  mali goście 
wyglądali jak prawdziwi czerwonoskórzy albo z kapeluszami 
na głowach jak nieustraszeni kowboje, wybrali się z łukiem lub 
lassem w ręku na polowanie. Zabawie nie było końca. 
W bibliotece rozbrzmiewał śmiech, a dzieci tak bardzo wczuły 
się w nowe role, że nie rozstały się ze swoimi pióropuszami 
także w drodze powrotnej do przedszkola. Z pamiątkami 
wracali też uczestnicy "chińskiego dnia" w bibliotece. W czasie 
zajęć mieli okazję zrobić żółte czapeczki i pocztówki z pandą. 
Próbowali też jeść pałeczkami,  uczyli się języka kraju, który 
odwiedzili i poznali chińskie wynalazki. 
 Uśmiechy na dziecięcych twarzach i zaangażowanie 
przedszkolaków w zabawę, to dla nas najlepszy dowód na to, że 
warto przygotowywać takie spotkania i jednocześnie 
motywacja do szukania już pomysłów na kolejny Festiwal, 
który odbędzie się za rok.

Maria Morawiak

 Integracyjne  rajdy rowerowe organizowane już  od 10 lat 
wiosną i jesienią cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Wiosenny organizuje gmina Rudniki, jesienny - gmina Radłów. 
Tym razem gospodarzem imprezy były RUDNIKI, a trasa  
wiodła z Żytniowa przez Jelonki, Prosnę, Brzeziny do 
Żytniowa, a stamtąd przez Cieciułów, Jaworzno, Julianpol, 
Polesie, Mostki, Mirowszczyznę - na boisko ORLIK 
w Rudnikach.
 14 maja, w piękne, słoneczne popołudnie na starcie 
odmeldowało się sto siedemdziesiąt osób, bardzo 
zróżnicowanych wiekowo. Były dzieci, rodzice, dziadkowie.
 Pierwszy,  malowniczy odcinek  trasy, cykliści pokonali 
bardzo szybko. Na postoju przy szkole w Żytniowie   uzupełnili  
stracone kalorie pysznym ciastem oraz kawą i herbatką. 
Odpoczywając można było pokibicować dzieciom w zabawach 
przygotowanych przez animatorów sportu.
 Drugi odcinek trasy był dłuższy i bardzo zróżnicowany. 
Trochę asfaltu, trochę piaszczystych dróg, na których trzeba 
było  zwolnić tempo, a nawet zejść z roweru by podejść pod 
wielką, piaszczysta górę. Były też dukty leśne i drogi polne. 
Zakurzeni i  zmęczeni , ale radośni  i uśmiechnięci wszyscy 
dotarli do mety na ORLIKU w Rudnikach. Dym ogniska 
i zapach  pieczonej kiełbaski czuć  już było z daleka. Po posiłku 
wśród uczestników posiadających pamiątkowe znaczki 
rajdowe rozlosowano nagrody i upominki: akcesoria rowerowe, 
albumy fotograficzne przedstawiające uroki naszych okolic, 
gry dla dzieci i inne atrakcyjne drobiazgi. Radości było co 
niemiara. W międzyczasie na Orliku toczyły się rodzinne gry 
i zabawy dla dzieci z rodzicami, które przygotowali 
i prowadzili animatorzy Katarzyna Pawlaczyk oraz Tomasz 
Jasiński. Na zakończenie imprezy wójtowie zaprzyjaźnionych 
gmin "dali pokaz" gry w speed- ball. 

G O K S i R

XXI   INTEGRACYJNY  RAJD  ROWEROWY 
 Dwudziesta pierwsza edycja  rajdu okazała się  bardzo 
udana. Był czas na podziwianie uroków naszych okolic, na 
wspólną  zabawę, śpiewanie, nawiązanie nowych znajomości 
i  integrację.

 Funkcję Komandora wiosennej wyprawy rowerowej  
sprawował tradycyjnie już  Wójt Gminy Rudniki - Andrzej 
Pyziak. Imprezę zorganizował GOKSiR w Rudnikach przy 
współpracy z Referatami Promocji oraz Gospodarki  
Komunalnej Urzędu Gminy w Rudnikach. Organizatorzy 
dziękują serdecznie strażakom z OSP w Rudnikach i  Jaworznie 
za pomoc w organizacji  przedsięwzięcia.  
 Na kolejny  22  rajd, tym razem po terenie gminy  Radłów, 
ZAPRASZAMY  WE  WRZEŚNIU

M. Lukas



 

G O K S i R

 20 kwietnia w Ośrodku  Kultury w Rudnikach odbył się 
29 MINIFESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ dla 
przedszkolaków.
 W konkursie udział wzięło 17 dzieci reprezentujących 
przedszkola z terenu gminy Rudniki. Biorąc pod uwagę dobór 
repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja 
pod przewodnictwem muzyka - Arkadiusza Spodymka,  
przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. 
 Wśród “starszaków” pierwsze miejsce zajęła 
WIKTORIA  WĄSIK z przedszkola w Rudnikach, II miejsce 
-JAKUB AUGUSTYNIAK z przedszkola w Jaworznie, III 
miejsce - ALICJA  PARUCH z przedszkola w Rudnikach oraz 
wyróżnienie  BARBARA  BELKA  z Dalachowa.

 Z kolei  najlepsi wśród "maluchów" to: ANTONINA 
KORPOWSKA z przedszkola w Rudnikach, która zajęła 
I miejsce, II miejsce - SZYMEK UDALSKI z przedszkola 
w Dalachowie, III miejsce KACPER OWCZAREK  
reprezentujący przedszkole w Jaworznie  oraz wyróżnienie - 
PAULINA  KRZAK z przedszkola w Rudnikach.
 Wszyscy nagrodzeni  otrzymali pamiątkowe  dyplomy 
i piękne, puszyste misie, a pozostali uczestnicy odebrali 
pamiątkowe dyplomy i  maskotki..
 Organizatorem przedsięwzięcia był  Ośrodek Kultury  
w Rudnikach.

M.Lukas

MINIFESTIWAL
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

MAJOWE  ŒPIEWANIE 
 Tradycyjnie 3 maja w Ośrodku Kultury w Rudnikach 
odbył się po raz dziesiąty Regionalny Przegląd Pieśni 
Maryjnej i Pielgrzymkowej. Na scenie zaprezentowało się 
wielu wykonawców w różnym wieku, zarówno soliści jak 
i zespoły.
 Przegląd rozpoczęła Orkiestra Dęta z Żytniowa pięknym 
muzycznym wykonaniem trzech pieśni Maryjnych. 
W następnej kolejności zaprezentowali się: zespół 
"Gwiazdeczki" ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie, grupa 
wokalna "Marbonare" z Kłobucka, solistka Renata 
Bugajska z Dankowic, zespół "Niezapominajki" 
reprezentujący parafię w Cieciułowie, solistki z Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach - Monika Błach i Katarzyna Wilk, 
zespół wokalny z Byczyny, zespół "AVE ANIOŁY" ze 
świetlicy wiejskiej w Ganie oraz zespół folklorystyczny 
"RUDNICZANIE". Wszystkie prezentacje cieszyły się 
ogromnym uznaniem publiczności, która nagrodziła 
wykonawców gromkimi brawami.

 Na zakończenie  organizatorzy uhonorowali wszystkich 
uczestników pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami, które 
wręczyli: patronujący przedsięwzięciu proboszcz parafii 
Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz, Iwona Napieraj - 
Zastępca Wójta Gminy Rudniki oraz Janina Pawlaczyk - 
dyrektor Ośrodka Kultury. 

M.Lukas

Wiosenny koncert jazzowy
 W sobotni wiosenny wieczór, 22 kwietnia, sala Ośrodka 
Kultury w Rudnikach wypełniła się dźwiękami muzyki jazzowej 
oraz fanami tej muzyki. Tym razem gościliśmy dwie grupy z 
Łodzi. Na początek wystąpił  "Club de Paris" zespół grający 
Gypsy Swing, muzykę francuskich Cyganów. Ten specyficzny 
rodzaj muzyki miał swój początek w latach trzydziestych we 
Francji. Jazz Manouche, jak zwą ten styl francuzi, to piorunująca 
mieszanka wirtuozerii, pięknych melodii, dekadencji okresu 
międzywojennego oraz swingowego szaleństwa. Publiczność 
była zachwycona.
 Kolejną godzinę rozbrzmiewał  porywający do tańca  
jazz tradycyjny w wykonaniu mistrzów tego gatunku - grupy 
"Sweet & Hot Jazzband", której członkowie zakochani są we 

wczesnym brzmieniu muzyki jazzowej. Na zakończenie zespoły połączyły swoje siły i  z rudnickiej sceny popłynęły dźwięki "All 
of Me". Pięknie było. Oklaskom nie było końca. Aż szkoda, że to co dobre  tak szybko się kończy. 

M.Lukas
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 "Pętla Rudnicka" to przedsięwzięcie promujące masową 
rekreację biegową, aktywny wypoczynek i zdrowy styl 
spędzania wolnego czasu.  Odbywa się cyklicznie w ostatnią 
niedzielę maja już od 23 lat.  Trasa biegu to pętla przebiegająca 
przez miejscowości  Rudniki- Żytniów- Cieciułów- Rudniki.
 W  tegorocznej edycji biegu głównego  na dystansie 13,3 
km , w dniu 28 maja 2017 udział wzięło 112 uczestników 
z Polski oraz Kenii i Ukrainy. W kategorii "OPEN" zwyciężył  
Kenijczyk - Melly Edwin CHERULYOT /czas 00:45:14 /,  
w kategorii kobiet pierwsze miejsce zdobyła również 
Kenijka - Biwott Gladys JEPKURUI /czas 00:51:52/
 Najlepsi zawodnicy z terenu gminy Rudniki: 
1. BASIŃSKI  WIKTOR - Rudniki  FALSTART-  00:57:27
2. KAŁWAK MICHAŁ - Rudniki  - 00:57:46
3. NAPIERAJ ANDRZEJ - Żytniów - FALSTART- 00:58:36
Naszą gminę reprezentowało 36 zawodników.

 Na podium w poszczególnych kategoriach stanęli:  
Zdzisława Baros - I miejsce w kategorii K50, Klaudia Kluba 
- I miejsce w kat K20, Klaudia Cieśla - III miejsce w kat. 
K20, Jan Cieśla - III miejsce w kat. M60, Basiński Wiktor - 
III miejsce w kat. M50

 Najlepsi w regulaminowych kategoriach wiekowych 
uhonorowani zostali pucharami. 
 Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu 
głównego ufundował Józef Terlecki - właściciel Odlewni 
Żeliwa w Gruszewni k/Częstochowy, który był również  
uczestnikiem tegorocznego biegu.

XXIII Ogólnopolski Bieg Masowy “Pêtla Rudnicka”
 Nagrody pieniężne otrzymali laureaci 3 pierwszych 
miejsc w  kategorii kobiet i mężczyzn oraz wszyscy  uczestnicy 
biegu z terenu gminy Rudniki. Specjalne  nagrody w postaci 
2 czeków po 500 zł /do realizacji w sklepach sportowych/ 
ufundował  i wręczył osobiście najszybszym  biegaczom "Pętli 
Rudnickiej" z Opolszczyzny - Marszałek Województwa  

Andrzej Buła. Nagrody te otrzymali: Klaudia Kluba 
i Wiesław Pyra. 
 W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży udział 
wzięło 116 osób. Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami, 
pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Wykaz 
nagrodzonych w załączniku. 
 Przedsięwzięcie odbywa się przy współpracy 
i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 

Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Gminy Rudniki. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością Marszałek 
Województwa Andrzej Buła, Starosta Powiatu Stanisław 
Belka oraz Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak.
 W bieżącym roku finansowo organizację imprezy wsparli  
również :
FILMAT  Producent Maszyn Pakujących w Folię - Siewiera  
Grzegorz  z Praszki , PHU RUDMAR Wanda Łęgosz - Rudniki, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Olesna, Firma Z.P.U.H  
Adam Sas z Żytniowa.
 S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m  
współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu i sprawnym 
przeprowadzeniu przedsięwzięcia.

 M. Lukas
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Kategoria: Szkoły  Podstawowe  Klasy  I-II  
Chłopcy: 

1. Piotr Dwornik - Żytniów
2. Adam Mucha - Opole
3. Kamil Kałwak -Dalachów
4. Filip Świderski - Praszka
5. Bartosz Sambor - Jaworzno

Dziewczęta: 
1. Julia Zyna - Krzepice
2. Katarzyna Matuszczyk - Piotrków Trybunalski
3. Patrycja Fałat - Jaworek
4. Zuzanna Włoch - Dalachów
5. Julia Zaręba - Jaworzno
6. Emilia Mroczek - Bugaj Stary

Kategoria SP  Klasy III -IV
Chłopcy: 

1. Michał Birlet - Rudniki
2. Szymon Raj - Bugaj Nowy
3. Jakub Zyna - Krzepice 
4. Stanisław Stasiak - Żytniów
5. Oskar Wolnik - Jaworzno
6. Bartosz Matusiak - Żytniów

Dziewczęta:  
1. Magdalena Stasiak - Łazy
2. Łucja Matuszczyk - Rudniki
3. Sandra Wzgarda - Ostrówek 
4. Julia Uznańska - Praszka
5. Oliwia Rychel - Jaworzno
6. Emilia Błasiak - Dalachów

Kategoria  SP Klasy V - VI 
Chłopcy: 

1. Paweł Namyślak - Cieciułów
2. Jakub Dwornik - Żytniów
3. Igor Augustyniak - Młyny

Dziewczęta: 
1. Natalia Stasiak - Łazy
2. Wiktoria Kisiel - Mirowszczyzna
3. Julia Kilan - Iwanowice Duże
4. Magdalena Chęcińska - Rudniki
5. Dominika Kotarska - Stawki Cieciułowskie
6. Oliwia Kokot - Iwanowice Duże

Kategoria  GIMNAZJUM 
Chłopcy:  

1. Dawid Plata - Olesno
2. Jakub Pierzyna - Olesno
3. Jan Dolik - Rudniki

Dziewczęta:  
1. Julia Pyrak - Krzepice 
2. Aleksandra Materak - Chwiły
3. Wiktoria Chęcińska - Rudniki
4. Justyna Pyra - Praszka
5. Katarzyna Knetki - Rudniki
6. Paulina Walacik - Dalachów

W  "Biegu rodzinnym" 
trzy pierwsze lokaty w kategorii kobiet: 

1. Jessika Kozala - Ługi Radły
2. Angelika Kozala - Ługi Radły
3. Julia Kuc - Starokrzepice

W kategorii mężczyzn: 
1. Kamil Florek - Lubliniec
2. Marcin Wolnik - Jaworzno

W  biegu przedszkolaka najszybszy był Franciszek Polak 
z Praszki, a kategorii dziewczynek  Ania Uznańska z Praszki . 

W nagrodę otrzymali piękne puszyste misie. 

Najlepsi w  biegach dla dzieci i m³odzie¿y 
Udzia³ w biegach dla dzieci i m³odzie¿y  wziê³o 112 osób

 Udział w rozgrywkach wzięły 3 drużyny, a ich zawodniczki reprezentowały GP Rudniki, PSP Dalachów oraz szkoły 
ponadgimnazjalne. Poziom gry był bardzo wyrównany, a losy meczów jak to w rozgrywkach dziewcząt bywa zmieniały się 
z minuty na minutę.
 W pierwszym spotkaniu GWIAZDECZKI zwyciężyły 
z NEONÓWKAMI 8:2, jednak w kolejnym pojedynku to ich rywalki 
były górą - GWIAZDECZKI - BASKECIARY 6:26. 
W ostatnim meczu turnieju dziewczęta do ostatniej minuty trzymały 
kibiców w niepewności. Po końcowym gwizdku wszystko się 
wyjaśniło. NEONÓWKI wygrały z drużyną BASKECIARY 8:6, 
i każda z drużyn miała po jednym zwycięstwie na swoim koncie. 
Po podliczeniu "małych punktów" już było jasne.
 BASKECIARY (Klaudia Mońka Wiktoria Jachymska, 
Monika Błach, Kinga Bernaś, Maria Sas, Katarzyna Wilk) 
zdobyły tytuł mistrzyń i odebrały puchar z rąk Wójta Gminy Rudniki. 
Drugie miejsce za waleczność i grę zespołową zasłużenie należało 
się NEONÓWKOM, a tuż za nimi na podium stanęły 
GWIAZDECZKI.
 Najlepszą zawodniczką turnieju była Kinga Bernaś.
 Turniej sędziował: p. Robert Księżarek nauczyciel WF.

V Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Rudniki
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 W dniach 2-4 czerwca 2017 w Rudnikach 
zorganizowano II European Speed-ball Camp. To ogromne 
wyróżnienie dla naszej społeczności, gdyż prawo organizacji 
zostało przyznane nam na podstawie osiąganych wyników. Po 
ostatnim europejskim obozie, który odbył się w Krakowie 
okazało się, że Speed-ball Rudniki jest drugim ośrodkiem 
w Polsce który szkoli młodych zawodników osiągających 
czołowe wyniki w kraju, a trzecim w którym została pokonana 
bariera 400 uderzeń w super-solo. Nasza młodzież spędziła 
bardzo aktywne trzy dni i miała okazję trenować z najlepszym 
zawodnikiem w Europie, wielokrotnym Mistrzem Świata 
w speed-ball'u Osmanem Youssif z Egiptu oraz 
Reprezentantami Polski w tej dyscyplinie.
 W hali Rudnickiego Gimnazjum gościliśmy najlepszych 
zawodników w Polsce, którzy zgromadzili się by doskonalić 
swoje umiejętności i poprawiać technikę gry przed 
zbliżającymi się Mistrzostwach Polski oraz II Opolskimi 
Eliminacjami do Mistrzostw Polskich Speed-ball, które odbędą 
się już 3 września w Rudnikach. Zawodnicy trenowali dwa razy 
dziennie, dodatkowo zwiedzili gminę i Załęczański Park 
Krajobrazowy podczas wycieczki rowerowej. Na treningach 

dawali z siebie wszystko, panowała gorąca atmosfera, więc 
postanowili spędzić wspólnie czas na basenie. W niedzielę po 
porannym treningu udali się na zwiedzanie Rudnik, a tuż po 
obiedzie zagrali w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rudniki.
 Bardzo cieszą wyniki tych rozgrywek. W pierwszej 
ósemce najlepszych zawodników Europejskiego Obozu 
znalazło się 7 zawodników Speed-ball Rudniki. Mistrzem 
rozgrywek został Jan Dolik, który w turnieju dwukrotnie 
zwyciężył Reprezentantkę Polski i Medalistkę Mistrzostw 
Świata Juniorek.
 Wyniki mówią same za siebie, nasza młodzież ma 
potencjał i chęć do trenowania dlatego dziękujemy za wsparcie 
wszystkim instytucjom, organizacjom i przedsiębiorcom za to, 
że pomogli nam w zorganizowaniu tego wydarzenie właśnie 
u Nas w Rudnikach.
 Relacja z II Europejskiego Speed-ball Camp - Rudniki 
2017 https://www.youtube.com/watch?v=8Gp-6RWLYr4, 
więcej informacji i zdjęć znajduje się na profilu  
https://www.facebook.com/SpeedballRudniki

Katarzyna Pawlaczyk - Speed-ball Rudniki

II European Speed-ball Camp w Rudnikach
pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny -skarbem dziedzictwa przyrodniczego" 
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa5- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej

 W dniach 6-8 czerwca br. Ośrodek Kultury w Rudnikach zorganizował warsztaty z podstaw fotografowania przyrody pn. 
"Przyroda wokół nas - uczymy się ja poznawać i fotografować" dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Na 
początek w programie zajęć znalazła się wycieczka do lasu Marki, gdzie uczestnicy przedsięwzięcia mieli okazję zapoznać się 
z bogactwem przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Ciekawe informacje o bioróżnorodności, typach ekosystemów, 
gatunkach chronionych na naszym terenie przekazał młodzieży Dariusz Bryś - pasjonat przyrody, leśnik, prezes Koła 
Łowieckiego "Bażant". Wędrówka po lesie zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku. A ciepło ogniska przydało się 
bardzo, ponieważ wszyscy przemoczeni byli od niespodziewanego deszczu.
 Kolejny dzień rozpoczął się zajęciami fotograficznymi, 
które prowadził znakomity fotograf - Mirosław Dedyk z 
Olesna. Przekazał młodym adeptom fotografii przyrodniczej 
wiele cennych informacji i wskazówek. Po teoretycznym 
wykładzie nadszedł czas na sprawdzian umiejętności w plenerze. 
Wraz z instruktorem młodzież wybrała się na pieszą wycieczkę 
nad zalew w Młynach, miejsce bardzo interesujące pod 
względem przyrodniczym i krajobrazowym. Tym razem pogoda 
dopisała. Błękitne niebo, falujące na wietrze zboża, maki, 
modraki, woda, ptaki - wszystko to można było spokojnie 
fotografować.
 Trzeci dzień to podsumowanie warsztatów z 
prezentacją wykonanych zdjęć oraz oceną prac fotograficznych 
wykonanych przez uczestników. Dla najlepszych przygotowano 
dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum w Rudnikach. 

M.Lukas

PRZYRODA  WOKÓ£  NAS
Uczymy siê ja poznawaæ i fotografowaæ
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II Bieg Nocny z FALSTARTEM
 10 czerwca 2017 roku punktualnie o godzinie 21:30 
wystartował II Bieg Nocny z FALSTARTEM. Organizatorem 
wydarzenia był Klub Biegacza FALSTART Rudniki. Podczas 
zapisów lista startowa zamknęła się na 48 zawodnikach. Przy 
zachodzie słońca zawodnicy ruszyli na 5-cio kilometrową trasę 
spod Ośrodka tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie 
w kierunku miejscowości Brzeziny Cieciułowskie. Po 2,5 
kilometrach następował nawrót. Najszybszym zawodnikiem 
okazał się Jarosław Grabowski, który całą trasę pokonał 
w czasie 16 min 8 s. Tuż za nim uplasował się Mateusz 
Pawełczak - 16 min 19 s oraz Dominik Sas - 17 min 53 s. Cała 
trójka reprezentuje Klub Biegacza Florian Zajączki Drugie.

 Najszybszą wśród Kobiet była Justyna Romanowska 
finiszująca z czasem 20 min 12 s. Drugie i trzecie miejsce 
zarezerwowane było dla zawodniczek KB FALSTART 
Rudniki, kolejno dla Klaudii Cieśla - 23 min 8 s oraz  
Katarzyny Knetki - 24 min 30 s. 
 Po dekoracji zwycięzców, pamiątkowe koszulki biegu 
zostały wręczone najmłodszemu zawodnikowi tegoż 
wydarzenia: nagrodę otrzymała Katarzyna Knetki (rocznik 
2003 - 14 lat) oraz najstarszemu zawodnikowi: Janowi Cieśla, 
reprezentującemu stołeczny Klub (rocznik 1950 - 67 lat). 
Ostatnią nagrodę otrzymał najlepszy zawodnik biegu 

reprezentujący miejscową Straż Pożarną - a okazał się nim być 
Piotr Kubacki.
 Organizatorzy wprowadzili również klasyfikację 
drużynową. Pod uwagę brana była frekwencja zawodników, 
dlatego też najlepszym zespołem okazał się KB FALSTART 
Rudniki (14 biegaczy) przed KB Florian Zajączki Drugie (11 
zawodników) i MIWO Praszka (6 biegaczy).
 Po dekoracji najlepszych drużyn przyszedł czas na 
losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczących w biegu 
oraz losowaniu nagrody specjalnej - technicznej koszulki Biegu 
Nocnego wśród kibiców.
 Prezes Klubu Biegacza FALSTART Rudniki wraz 
z Zarządem chciałby wyrazić serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji II Biegu 
Nocnego z FALSTARTEM, a przede wszystkim sponsorom:
* F.U.H. "DUET" Zdzisława Baros
* Urząd Gminy w Rudnikach
* OSP Cieciułów pod przewodnictwem prezesa 
p. Roberta Ferenca
 Gromkie brawa oraz ukłony należą się przede wszystkim 
biegaczom, którzy w wydarzenie włożyli najwięcej energii.

Wyniki zawodników KB FALSTART Rudniki:
[imię i nazwisko, miejsce, czas]
Rafał Basiński   8 19min 38s
Dawid Świtała            9 19min 39s
Wiktor Basiński  10 19min 40s
Jarosław Woźniak  11 19min 52s
Andrzej Napieraj  12 19min 56s
Daniel Napieraj  15 20min 12s
Grzegorz Baros  17 20min 42s
Tomasz Kubacki  21 21min 37s
Klaudia Cieśla  KOpen 2 23min 8s
Katarzyna Knetki  KOpen 3 24min 30s
Jan Cieśla  33 24min 34s
Andrzej Młynarczyk 44 27min 32s
Łukasz Basiński  47 27min 44s
Edyta Młynarczyk 48 27min 44s

Daniel Baros

 2 3  c z e r w c a  b r .  
w  O ś r o d k u  K u l t u r y  
w Rudnikach odbyło się 
p o d s u m o w a n i e  z a j ę ć  
tanecznych prowadzonych 
przez instruktora Rafała 
Grzebielę w roku szkolnym 
2016/2017. 
 Z tej okazji pan Rafał 
przygotował występ swoich 
podopiecznych, którzy 
zaprezentowali umiejętności taneczne przed rodzicami. Występy nagrodzone 
zostały gromkimi brawami, a instruktor przygotował dla młodych tancerzy 
słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją spotkania była piękna prezentacja w 

wykonaniu par tanecznych ze Strojca. Za wymierne efekty zajęć tanecznych oraz trud włożony w przygotowanie dzieci 
podziękowanie panu Rafałowi Grzebieli złożyły Iwona Napieraj - Wicewójt Gminy oraz Janina Pawlaczyk -Dyrektor GOKSiR 
w Rudnikach.               

M.Lukas

PREZENTACJE  TANECZNE











 W dniach 26.05 - 01.06.2017 r. odbyła się 23 edycja 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Był to jednocześnie IX 
Tydzień Sportu dla Wszystkich.
 Od kilku lat Gmina Rudniki bierze udział w tym 
wydarzeniu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, szkół, 
przedszkoli, animatorów sportu z ORLIKA  odbyło się na 
terenie naszej gminy kilkadziesiąt  przedsięwzięć  sportowych. 
 Koordynatorem tego wydarzenia w Gminie Rudniki był 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

SPORTOWY TURNIEJ 
MIAST I GMIN

 Czwarta edycja Festiwalu Twórczości Artystycznej  
"Opolskie Szmaragdy" miała miejsce w  malowniczej scenerii 
parku pałacowego w Mosznej.  Na scenie plenerowej wystąpiło 
około 300 artystów, reprezentujących 26 zespołów 
z województwa opolskiego. Imprezę prowadzili Karol 
Strasburger i Rober Janowski. 
 Gminę Rudniki  reprezentował zespół "Rudniczanie", 
który bardzo się podobał publiczności.

M.Lukas

Opolskie Szmaragdy

Ośrodek Kultury w Rudnikach zaprasza :
- II Plener Rzeźbiarski w Rudnikach przy Gminnej Izbie  
Tradycji- od 27 czerwca do 1 lipca  2016
- Wycieczka do jednostki Wojskowej w Brzegu "Piknik na  
Florydzie" -11 lipca 2017
- SOŁTYSIADA w  Żytniowie - 26 sierpnia 2017
- Dożynki Gminne w Żytniowie - 27 sierpnia 2017
- 26 Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach 
 - 14 do 28 września 2017

Szczegółowy kalendarz imprez 
na stronie internetowej www.rudniki.pl

Z kalendarza imprez
na III kwarta³ 2017

 W dniach od 3 do 6 lipca 2017 Ośrodek Kultury 
w Rudnikach przy współpracy z nowym kapelmistrzem 
żytniowskiej orkiestry panem Bogdanem Krzakiem  
organizuje WARSZTATY MUZYCZNE dla dzieci z orkiestry 
dętej z Żytniowa w Ośrodku ZHP "Nadwarciański Gród" 
w Załęczu Wielkim. Celem warsztatów jest nauka gry na 
instrumentach dętych i perkusyjnych, wypoczynek oraz 
integracja grupy. Szczegółową  relację z warsztatów 
zamieścimy w kolejnym wydaniu Biuletynu Gminy. 

M.Lukas

Warsztaty  muzyczne
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