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Gmina Rudniki Liderem
Gmina Rudniki jest Liderem w Województwie Opolskim w wykorzystaniu środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. W ramach
przypomnienia: z pozyskanych funduszy udało nam się wykonać kanalizacje w:
Dalachowie, Jaworznie i Rudnikach, wyremontować prawie wszystkie strażnice OSP,
odnowić i wyposażyć bibliotekę w Rudnikach wraz z Galerią Osobliwości
Przyrodniczych. Ponadto powstały 3 siłownie zewnętrzne, przeprowadziliśmy szkolenia
dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju gospodarczego oraz wiele innych drobnych, ale
równie znaczących dla mieszkańców projektów.
10 czerwca 2015 roku w Prószkowie wójt Andrzej Pyziak uczestniczył w konferencji
podsumowującej PROW i odebrał statuetkę oraz dyplom dla gminy Rudniki jako LIDERA
w wykorzystaniu środków UE. Jest to uwieńczenie wielu lat naszej pracy. Sukces ten
przekłada się jednak na nas wszystkich, tj.: pracowników urzędu, wójta, radnych, a przede
wszystkim Mieszkańców, którym dzięki wielu zrealizowanym inwestycjom będzie żyło
się lepiej w naszej gminie. Nie wolno nam pominąć przy tej okazji faktu, że dzięki tym
właśnie funduszom z PROW Gmina Rudniki ma o wiele większe możliwości finansowe,
a dzięki temu zmieniła się znacząco, o czym szybko zapominamy lub nie zwracamy na to
uwagi.
Przed nami nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020, znacznie trudniejsza,
jednak będziemy starać się wykorzystać wszystkie pojawiające się możliwości współfinansowania prorozwojowych
przedsięwzięć w naszej gminie.
Razem z nami w konferencji podsumowującej PROW w Prószkowie uczestniczyła również LGD Górna Prosna, która otrzymała
podziękowanie od Marszałka Województwa Opolskiego za realizację wielu ciekawych projektów na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.
Wspominamy o tym fakcie, dlatego że to właśnie Gmina Rudniki była koordynatorem pierwszych projektów realizowanych
w ramach programu Leader+ i to my zainicjowaliśmy pierwsze działania wspólne dla gmin: Radłów, Gorzów Śląski, Byczyna,
Praszka i Rudniki.
Jesteśmy dumni z wyróżnień, jakie otrzymaliśmy, zwłaszcza, że konkurencja na 72 gminy w województwie opolskim jest
bardzo duża.
I.Napieraj

Wójt zaprasza Mieszkańców Gminy Rudniki
do współdecydowania o wydatkach
z budżetu gminy na 2016 rok.
Od 1 lipca do 14 sierpnia br. każdy Mieszkaniec Gminy
Rudniki może zgłosić zadanie/-a do realizacji w ramach
budżetu na rok 2016 przesyłając swoją propozycję pocztą
internetową na adres: promocja@rudniki.pllub poprzez
osobiste złożenie pisma w sekretariacie urzędu gminy /I piętro/.
Prosimy o wskazanie nazwy dla zgłaszanego zadania oraz
krótki opis przedsięwzięcia.
Zadanie, tj. każda inicjatywa obywatelska, ma mieć wpływ
na rozwój gminy Rudniki i jej celem ma być zaspokojenie
potrzeb mieszkańców z zakresu m.in.:
- budowy lub remontu elementu infrastruktury,
- działań mających na celu poprawę warunków życia
i funkcjonowania mieszkańców.
Mogą to być drobne zadania lub większe przedsięwzięcia

Gie³da Pomys³ów
inwestycyjne, ale koszt realizacji pojedynczego zadania nie
może przekroczyć kwoty 50.000 zł.
Zadanie musi być również zgodne z prawem oraz mieścić
się w zakresie kompetencji gminy.
Lista zaproponowanych zadań zostanie wywieszona w II
połowie sierpnia br. na stronie internetowej gminy Rudniki
www.rudniki.pl. Każde zadanie wstępnie zostanie wycenione
przez pracowników urzędu gminy oraz przedstawione na
posiedzeniu Rady Gminy w Rudnikach. Radni podejmą
decyzję, które zadania wejdą do realizacji w ramach budżetu
na 2016 rok.

Zapraszamy do przesyłania propozycji zadań
do „Giełdy Pomysłów”.
Może właśnie Twój pomysł zostanie zrealizowany
w budżecie gminy Rudniki w 2016 roku.

aktualnoœci

Nowa strategia dla gminy Rudniki
Konsorcjum firm Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz
Grupa BIOSTAT sp. z o.o.w okresie od maja do września 2015 r.
na zlecenie Gminy Rudniki przygotowuje dokument
strategiczny pn. „Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata
2015 2025”, będący wyznacznikiem kierunków działań gminy
Rudniki.
Jest nam zatem niezmiernie miło poinformować, że prace
związane z budową nowej strategii rozwoju nabierają tempa.
Właśnie kończy się etap diagnostyczny, polegający na
przeprowadzeniu badań ilościowych techniką wywiadów
bezpośrednich (PAPI) oraz badań jakościowych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Jednocześnie
pragniemy poinformować, iż rozpoczyna się kolejny etap. Na
tym etapie zostaną przeprowadzone trzy sesje warsztatowe z
przedstawicielami różnych środowiska gminy, tzw. Radą
Liderów Lokalnych. W trakcie sesji warsztatowych
prezentowane zostaną wyniki diagnozy społecznogospodarczej. Wybierzemy kluczowe mocne i słabe strony,
a także szanse i zagrożenia i postaramy się im przypisać
rozwiązania i pomysły. W przypadku mocnych stron i szans,
poddamy dyskusji sposób, w jaki je wykorzystać,
a w przypadku słabych stron i zagrożeń jak je eliminować lub
ich unikać. Zastanowimy się nad kluczowymi kamieniami
milowymi, zakresem kompetencji i odpowiedzialności za ich

realizację oraz możliwościami ich zrealizowania. Efektem prac
związanych z realizacją sesji warsztatowych będzie
wypracowanie struktury nowej strategii.
Pamiętać należy, że strategia rozwoju jest długofalowym
scenariuszem rozwoju gminy. W swojej koncepcji zakłada cele
i kierunki działań, które będą realizowały wizję rozwoju.
Strategia nie tylko wyznacza drogę, którą należy się
kierować, ale także wskazuje jednostki odpowiedzialne za jej
realizację. Dzięki temu jest narzędziem współpracy pomiędzy
samorządem gminnym a partnerami prywatnymi
i pozarządowymi w realizacji kierunków interwencji. Tworzy
platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych
podmiotów, głównych aktorów życia publicznego
(mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń,
przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania
wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom. Jest
dokumentem definiującym najważniejsze przedsięwzięcia
społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera
kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób
powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.
Podkreślić należy fakt, że moment opracowania Strategii
jest dla nas szczególnie ważny, z uwagi na szanse i możliwości,
jakie daje nam nowa perspektywa unijna 2014-2020.
R.D.

Wybory do Izb Rolniczych
Przedstawiamy poniżej wyniki głosowania do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie oleskim.
Niestety, frekwencja była bardzo mała, zaledwie 30 osób z 3.441 uprawnionych oddało głosy. Do Rady Powiatowej
Izby Rolniczej weszli obydwoje kandydaci, otrzymując odpowiednio liczbę głosów:
1. Zając Dorota
26 głosów
2. Jurczyk Michał
20 głosów

Nasza m³odzie¿ pojedzie na fina³ krajowy
25 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbył się
wojewódzki etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gmina Rudniki
była organizatorem tegoż turnieju po raz pierwszy.
Rywalizowały ze sobą dzieci i młodzież w 3 kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego.
Pierwsza część konkursu to sprawdzanie wiedzy
uczestników w formie testu. Potem najlepsi przystąpili do
części praktycznej. Z roku na rok młodzi ludzie coraz lepiej
radzą sobie z coraz bardziej specjalistycznymi zadaniami. W
czołówce do etapu krajowego zakwalifikowało się dwóch
naszych mieszkańców, tj. w kategorii szkół podstawowych
Szymon Maryniak i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Emilia Maryniak.
Dobre miejsca, bo 4 i 5, w kategorii gimnazjów
odpowiednio zajęli: Filip Napieraj i Aleksandra Wróż
uczniowie gimnazjum w Rudnikach.
Zmagania uczestników oceniała Komisja w składzie:
- druh Rafał Neugebauer,
- druhna Justyna Rychlik,
- druh Joachim Daniel,
2

- Jerzy Imbiorski dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Opolskiego.
Wszystkim laureatom składamy serdecznie gratulacje.
Jesteśmy z Was dumni. Tak trzymać!
I. Napieraj
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Wyniki konkursu Gminnego Programu Odnowy Wsi
Informujemy, że w dniu 21 maja br. Komisja Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki, oceniła wnioski w oparciu o kryteria określone w regulaminie Gminnego Programu Odnowy
Wsi.
W tegorocznym konkursie (I nabór wniosków w ramach II edycji konkursu) wnioski złożyło 12 z 15 grup odnowy wsi.
Zgodnie z regulaminem wsparcie mogły uzyskać projekty, które podczas oceny otrzymały min. 9 pkt. Jest nam miło
poinformować, że wszystkie grupy, które złożyły wnioski, uzyskały wymaganą ilość punktów, a tym samym uzyskały wsparcie.

Lp.

Grupa Odnowy Wsi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chwiły
Cieciułów
Jaworzno
Jelonki
Julianpol
Odcinek
Rudniki
Żytniów
Bugaj
Młyny
Mostki
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Łazy

Nazwa projektu

Remont Sali Spotkań w Chwiłach wraz z wyposażeniem kuchni.
Doposażenie OSP Cieciułów.
Doposażenie Centrum Integracji do organizacji festynów.
Konserwacja związana z utrzymaniem placu we wsi Jelonki.
Zagospodarowanie centrum spotkań mieszkańców Julianpola „Julianka” etap I.
Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców Odcinka etap IV.
Zakup stołów, ław i parasoli biesiadnych do przeprowadzenia „zabawy pod kasztanami”
Wykonanie siatki ochronnej typu „Piłkołap” w rejonie boiska sportowego LZS Żytniów.
Innowacja placu zabaw. Bugajskie biesiadowanie w altanie oraz powitanie wakacji.
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej.
Zakup wyposażenia do Sołeckiego Domu Spotkań w Mostkach w związku
z organizacją obchodów 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach.
Zagospodarowanie Zielonego Klubu etap IV.
Życzymy powodzenia przy realizacji zadań!

R.D.

W "GÓRNEJ PROŒNIE" - GÓR¥ RUDNIKI!
18 czerwca 2015 r. w Pawłowicach odbyła się konferencja "Aktywny LEADER",
stanowiąca podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna"
w latach 2007-2013. Sympatyczna impreza zgromadziła przedstawicieli stowarzyszeń,
grup odnowy wsi i instytucji, reprezentujących gminy: Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno,
Praszka, Radłów i Rudniki. Ludzi tych połączyła wspólna pasja - zaangażowanie na rzecz
lokalnych społeczności.
Szefowa "Górnej Prosny", pani Jolanta Wartak, przedstawiła w formie prezentacji
multimedialnej dorobek siedmiu lat LGD, w tym kwoty środków pozyskanych przez
poszczególne gminy. Niebagatelną rolę w tym względzie odegrała gmina Rudniki, toteż
liczni jej przedstawiciele znaleźli się w gronie gości zaproszonych na konferencję.
Z dumą odbierali nagrody i wyróżnienia, przyznane im w różnych kategoriach. Były to:
- Wyróżnienie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bobrowa w kategorii Najaktywniejsze
stowarzyszenie w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
"Górna Prosna" w ramach PROW 2007-2013
- Dyplom i statuetka dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Rudnikach, Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów i Koła Gospodyń Domowych
z Żytniowa za aktywność i zaangażowanie w działaniach realizowanych przez LGD
"Górna Prosna" przyczyniających się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania "Górna Prosna" w ramach PROW 2007-2013
- Podziękowania dla: Pani Iwony Napieraj, Grażyny Bryś, Grupy Odnowy Wsi
Odcinek i GŁADYSZagro - Edward Gładysz za aktywność i zaangażowanie w działaniach realizowanych przez LGD "Górna
Prosna" przyczyniających się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna" w ramach
PROW 2007-2013
Wymienione powyżej wyróżnienia złożyły się na to najważniejsze, przyznane gminie Rudniki w kategorii
"Najaktywniejsza gmina". Owo trofeum odebrała z rąk p. Jolanty Wartak wicewójt Iwona Napieraj. Przed nami kolejne
rozdanie środków z Unii Europejskiej, o które można się starać za pośrednictwem LGD "Górna Prosna". Zachęcamy
stowarzyszenia i grupy nieformalne do korzystania z tych możliwości. Pracownicy biura LGD w Sternalicach służą zawsze
fachową radą i życzliwą pomocą, za co serdecznie im dziękujemy.
Bogusława Kaczmarek
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Podsumowanie wspó³pracy z LGD "Górna Prosna”
Poniżej przedstawiamy Państwu współpracę Gminy
Rudniki z LGD "Górna Prosna" w cyfrach. Zakończył się okres
programowania 2007-2013, w ramach którego mogliśmy
składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji strategii
rozwoju obowiązującej na terenie naszej Lokalnej Grupy
Działania. Mogliśmy zdobywać środki finansowe na realizację
różnorodnych zadań w ramach dwóch działań, tj. "Odnowa i
rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz
"Małe projekty".
Gmina Rudniki w ramach działania:
1) "Odnowa i rozwój wsi" złożyła 4 wnioski na łączną kwotę
ok. 752.000 zł.
2) "Małe projekty" złożyła 18 wniosków na łączną kwotę
ok. 353.000 zł.
Są to wnioski składane przez urząd gminy, dom kultury,
organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą.
Warto podkreślić, że Gmina Rudniki jako jednostka
samorządowa była najaktywniejszą z wszystkich 6 gmin
aplikujących o dofinansowanie do "Górnej Prosny",
pozyskując dofinansowanie na różne projekty w wysokości
983.500 zł.
Projekty, które udało się zrealizować to:
- Przebudowa strażnicy OSP Żytniów na Wiejskie Centrum

Kultury,
- Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji
w Mirowszczyźnie,
- Przebudowa boiska sportowego w Cieciułowie,
- Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań,
- Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum
Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Zagospodarowanie parku w Rudnikach poprzez utworzenie
siłowni zewnętrznej,
- Siłownie zewnętrze w Cieciułowie i Żytniowie,
- Cykl szkoleń dla bezrobotnych i chcących rozpocząć
działalność gospodarczą.
Najlepszym argumentem finansowym przekonującym
o korzyściach płynących ze współpracy z LGD jest to, że
składki członkowskie, jakie Gmina Rudniki wpłaciła na
rzecz stowarzyszenia, to kwota ok. 83 tys. zł, a ogólna kwota
pozyskana to ponad 1 mln. zł. To kwestia finansowa, jednak
nie można tu również zapomnieć o innym aspekcie współpracy
merytorycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że mogliśmy
zdobywać nowe doświadczenia poprzez udział w wyjazdach
studyjnych i projektach współpracy i że zawsze mogliśmy
liczyć na pomoc ze strony biura LGD, za co składamy serdeczne
podziękowanie.
I. Napieraj

Wspólna praca siê op³aca

Mieszkańcy Odcinka wiedzą, że aby pozyskać środki
z gminnego programu Odnowy Wsi, należy zadeklarować
wkład własny w postaci pieniędzy, materiałów czy pracy. Z tą
świadomością wystąpili z kolejnym wnioskiem na realizację
projektu "Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców
Odcinka - etap IV".
Tym razem Grupa Odnowy Wsi Odcinek planuje zakupić
dwa pojedyncze urządzenia do siłowni zewnętrznej: orbitrek
i wioślarz, wraz z montażem. Nie marnując czasu, mieszkańcy
już wiosną zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Wspólnymi
siłami uporządkowali teren wiejskiego placu. Wielkim
sprzątaniem objęto całą wieś: od Janinowa aż po Dalachów,
a w akcję włączyły się także dzieci. W ten sposób została więc
wypracowana pierwsza część wkładu własnego, założonego w
tegorocznym projekcie. Plac wiejski lśni czystością i cieszy oko
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barwą posadzonych na nim kwiatów, które są systematycznie
podlewane i pielęgnowane przez panie Teodozję Błach i Edytę
Sowę. Na nowym schludnym boisku młodzież rozgrywa mecze
siatkowej piłki plażowej. Gorzej jest z niedawno posprzątanymi
terenami, biegnącymi wzdłuż wiejskiej drogi, co rusz ponownie
zaśmiecanymi przez kierowców, rowerzystów i pieszych.
Co dalej? Aby "zapracować" na urządzenia do siłowni
zewnętrznej, członkowie Grupy Odnowy Wsi Odcinek
zamierzają jeszcze zorganizować w czasie wakacji wiejski
festyn, połączony z turniejem rekreacyjno-sportowym, który
wymagać będzie sporo przygotowań i zaangażowania
mieszkańców. Ci na ogół nie zawodzą, więc mam nadzieję, że
i tym razem wszystko się uda.
Bogusława Kaczmarek
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Otwarcie drogi
w Dalachowie

W dniu 12 czerwca br. miało miejsce uroczyste otwarcie
drogi gminnej w Dalachowie z udziałem Marszałka
Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Wójta Gminy
Pątnów Jacka Olczyka, przedstawicieli władz gminnych,
wykonawcy robót i pracowników związanych z realizacją
projektu. Przypomnijmy, że "Przebudowa drogi gminnej Nr
101014 O w Dalachowie" jest ostatnim projektem
realizowanym przez Gminę Rudniki w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
Wartość całkowita projektu wyniosła 1 421 949,20
PLN, w tym 85% kosztów kwalifikowanych - kwota 1 208
656,82 PLN - pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze gminnej, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową
nr 43 do granicy z Gminą Pątnów, długości 1,868 km wraz
z chodnikiem w części zabudowanej, odwodnieniem
i przebudową skrzyżowania z drogą krajową.
J. Kubat

Konkursy
na dyrektorów szkó³

Dni Otwarte
Funduszy Europejskich

W dniu 16 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy
w Rudnikach odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów:
- G i m n a z j u m P u b l i c z n e g o i m . A n d r z e j a Wa j d y
w Rudnikach,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Jaworznie.
Powołana Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli
organu prowadzącego, przedstawicieli Opolskiego Kuratora
Oświaty oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Związku Nauczycielstwa Polskiego, wyłoniła
kandydatów na stanowiska dyrektorów.
Od 01.09.2015r. dyrektorem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jaworznie będzie Pani Agata Polak, zastąpi
na tym stanowisku panią Barbarę Kubik.
W Gimnazjum Publicznym w Rudnikach od 01.09.2015r.
pana Dariusza Niedrygosia zastąpi Pan Andrzej Krzak.

Gmina Rudniki wzięła czynny udział w Dniach Otwartych
Funduszy Europejskich promując nasz projekt "Przebudowy
budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową
adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt
Informacji Turystycznej".
Od 7 do 10 maja 2015 roku w całym kraju odbyło się prawie
tysiąc wydarzeń prezentujących twórcze pomysły na
wykorzystanie Funduszy Europejskich. Dni Otwarte dały
Polakom możliwość zapoznania się ze skalą zmian, jakie
nastąpiły w naszym kraju dzięki środkom unijnym. Akcja
pozwala również na pokazanie przedsiębiorczości ludzi, którzy
sięgają po Fundusze Europejskie i kreatywnie je wykorzystują
na realizację swoich wizji i celów.
Poprzez udział naszej gminy w Dniach Otwartych można
było wziąć udział, zobaczyć i dotknąć prawdziwych efektów
wykorzystania środków UE. Za udział w akcji ogólnopolskiej
otrzymaliśmy podziękowania od Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju.

Ustępującym dyrektorom dziękujemy za współpracę,
a nowo powołanym życzymy sukcesów zawodowych.
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CZY¯BY POLSKO-NIEMIECKO-HISZPAÑSKIE
PARTNERSTWO?
Partnerstwo z gminą Feilitzsch w Bawarii Rudniki
podpisały w 2007 roku. Od tego czasu kilkakrotnie
podejmowano wspólne inicjatywy. Delegacje naszych
przedstawicieli uczestniczyły np. w typowo bawarskim święcie
stawiania majowego drzewka, zaś goście z Niemiec zaszczycili
nas swą obecnością w czasie obchodów 610-lecia Rudnik.
Młodzież z obu gmin stawała także do rywalizacji sportowej, a
drwale z Feilitzsch brali udział w zawodach w Bobrowie.
Ostatnimi czasy więzi z naszymi partnerami nieco się
rozluźniły.

Z zamiarem ich ponownego zacieśnienia 5 czerwca b.r.
grupa ośmiorga radnych, wraz z panem Norbertem Hoberem
ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie w roli tłumacza,
wyruszyła do Feilitzsch. Wyjazd zorganizowano na zaproszenie
30 maja 2015 r. w Rudnikach odbył się III Harcerski Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy, organizowany przez 29
Szczep Barwne Iskry.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 na boisku Orlik przy
Gimnazjum Publicznym im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Na
rozpoczęciu zagościł i przemówił osobiście wójt Andrzej
Pyziak.. Do turnieju przystąpiło łącznie 13 drużyn (5 w kat.
starszych oraz 8 w kat. Młodszych).
Między meczami wszystkie drużyny otrzymały zadania do
wykonania. Na wszystkich uczestników czekały również
paczki słodyczy. Podobnie jak dobra pogoda, tak i dobre

Przebudowa drogi
M³yny - Odcinek
Firma PPUH "TOMBUD" Tomasz Trzaskowski z Olesna
zakończyła prace przy przebudowie drogi Młyny-Odcinek.
Parametry drogi to:
- długość: 721 m;
- szerokość: 4 m z masy asfaltowej oraz obustronne pobocza
tłuczniowe o szerokości 0,5 m.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu i
wykonał zadanie za kwotę 170 tys. zł.
Łukasz Wicher
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nowo wybranego burmistrza niemieckiej gminy Francisa
Hernandeza Jimeneza. Imię i nazwisko nowego włodarza
Feilitzsch może zaskakiwać, dopóki nie uświadomimy sobie, że
z pochodzenia jest on Hiszpanem.
Bawarska gościnność w połączeniu z serdecznością
i otwartością burmistrza sprawiły, że rudnicka delegacja mogła
poczuć się jak u siebie w domu. Jednocześnie wyjazd stał się
okazją do podpatrzenia i posłuchania, jakie rozwiązania
organizacyjne i inwestycyjne stosuje się w partnerskiej gminie,
jak funkcjonują: szkolnictwo, kultura, lokalna gospodarka
i samorząd.
Goście z Rudnik zostali zakwaterowani w miejscowości
Zedtwitz, w wielofunkcyjnym budynku służącym tamtejszej
społeczności jako miejsce spotkań, wyposażonym w rodzaj
kawiarni/pubu i kilka pokoi noclegowych. W siedzibie gminy Feilitzsch zwiedzili ratusz miejski oraz dom kultury, z którego
korzystają stowarzyszenia i zorganizowane grupy
mieszkańców w różnym wieku, począwszy od dzieci,
a skończywszy na seniorach.
Radni odbyli także krótkie wycieczki do usadowionych
w pobliżu Feilitzsch farm wiatrowych i do lokalnej wytwórni
biogazu. Uwieńczeniem pobytu w partnerskiej gminie stał się
udział naszej delegacji w festynie z okazji Święta Młodzieży,
który odbył się w Zedtwitz w sobotni wieczór, a także
w protestanckim nabożeństwie, odprawionym w niedzielę rano
pod ogromnym festynowym namiotem.
Po wymianie pożegnalnych serdeczności nasza grupa
wyruszyła w powrotną drogę. Burmistrz Francisco Hernandez
Jimienez, jego małżonka i współpracownicy zapowiadają się
z rewizytą. Czyżby szykowało nam się partnerstwo polskoniemiecko-hiszpańskie?
Bogusława Kaczmarek

Harcerski Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Wójta
nastroje towarzyszyły wszystkim do końca. Gdy nastał kres
imprezy, nadszedł czas, by ogłosić zwycięzców i rozdać
nagrody. Zwycięzcy:
Kategoria młodsza (10-13lat)
1. Biali
2. Zieloni
3. Czerwoni

Kategoria starsza (13-16lat)
1. Bordowi
2. Niebiescy
3. Czarni

Rozbudowa kanalizacji
W dniu 15 maja br. zakończono prace przy rozbudowie
kanalizacji sanitarnej z Rudnik w kierunku Jaworzna.
Wykonano 1,4 km rurociągów grawitacyjnych i tłocznych
wraz z włączeniem stacji paliw i kompleksu hotelowogastronomicznego.
Wartość całkowita projektu wyniosła 280 182,69 PLN,
w tym 164 298 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013.
J. Kubat
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27 maja 2015 roku minęło 25 lat funkcjonowania
samorządu terytorialnego. Jest to czas ogromnych zmian. Na
początek należy zaznaczyć rok 2004, kiedy Polska stała się
członkiem Unii Europejskiej. Bez wątpienia każdy mieszkaniec
gminy Rudniki i każdy Polak może stwierdzić, że to była dobra
decyzja. To najważniejszy przełomowy moment tych 25 lat
samorządności. W tym czasie samorząd przechodził różne
etapy rozwoju i stawał przed bardzo trudnymi wyborami.
Trzeba wspomnieć o reformie oświatowej, która nałożyła
na gminy obowiązki reorganizacji szkół (powstały gimnazja) i
dowozu dzieci do placówek oświatowych, o reformie w służbie
zdrowia czy ostatnio przeprowadzonej reformie gospodarki
odpadami komunalnymi. W całej tej historii do dnia
dzisiejszego państwo nakłada na samorządy coraz to nowe
zadania bez należytego wsparcia finansowego. A to właśnie
samorządy w dużej mierze zmieniają Polskę, bo to one realizują
przedsięwzięcia, które przekładają się na wizerunek naszych
małych ojczyzn, a tym samym całego kraju. Od samego
początku, tj. od 1990 roku z ogromnym entuzjazmem
podchodziliśmy do wielu trudnych, ale bardzo ważnych dla
naszej gminy spraw, które teraz są dla nas bardzo oczywiste.
Młode pokolenie nie jest w stanie wyobrazić sobie życia bez
dróg asfaltowych, oświetlenia, wodociągu, nie wspominając
już o telefonie, Internecie czy innych udogodnieniach, które
wówczas nie pozostawały nawet w sferze marzeń.
25 lat to naprawdę bardzo długi okres i często umykają
nam sprawy i przedsięwzięcia realizowane w tym czasie.
I kadencja to przede wszystkim wodociągowanie gminy.
W roku 1990 tylko Żytniów posiadał wodociąg, pozostałe
miejscowości czerpały wodę ze studni. Było zaledwie kilka
kilometrów dróg asfaltowych, a pozostałe to drogi szutrowe i
gruntowe. W II kadencji poczyniono inwestycje w zakresie
ochrony środowiska, telefonizacji gminy oraz poprawy
infrastruktury drogowej. Kolejne lata to kanalizowanie gminy,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa
kolejnych dróg, chodników i parkingów. W tym okresie
zmodernizowano również oświetlenie uliczne, wybudowano
zbiornik wodny w Młynach i przejęto Ośrodek Zdrowia w
Rudnikach.
Ogromnym obciążeniem dla gmin stało się przekazanie
oświaty samorządom w 1996 roku. Stan techniczny budynków
był fatalny. Bardzo wiele lat poświęciliśmy na modernizację
bazy oświatowej, by doprowadzić ją do obecnego stanu.
Ogromne środki skierowane były na poprawę stanu
infrastruktury sportowej. Powstał kompleks boisk Orlik 2012 z
lodowiskiem i boisko tartanowe w Dalachowie,
zmodernizowano trawiaste boiska pełnowymiarowe w
Cieciułowie i Żytniowie, powstały 3 siłownie zewnętrzne.
Wyremontowane zostały prawie wszystkie strażnice OSP i
zaadaptowane na centra integracji, co w znacznym stopniu
poprawiło wizerunek naszych miejscowości. Doposażone

zostały wszystkie jednostki OSP w samochody pożarnicze i
sprzęt bojowy. Poprawie uległa infrastruktura kulturalna.
Zupełnie odnowione budynki Ośrodka Kultury i Biblioteki
Gminnej w Rudnikach stały się wizytówkami naszej gminy.
Znaki przeszłości natomiast staramy się zachować dla
kolejnych pokoleń w Gminnej Izbie Tradycji w Rudnikach,
gromadząc eksponaty związane z dawnym życiem i pracą na
wsi. To wszystko w ogromnej mierze udało się zrealizować
dzięki wsparciu ze środków UE, w których pozyskiwaniu
staliśmy się liderem.
Podsumowując ostatnie 25 lat, trzeba również pamiętać o
rozwoju gospodarczym gminy. Rozwinęły się przedsiębiorstwa
takie jak młyn w Dalachowie oraz powstały nowe zakłady, m.in.
produkcji ramek w Mirowszyźnie, masarnie w Żytniowie i
Janinowie czy dwie restauracje z salami bankietowymi przy
drodze krajowej w kierunku Częstochowy. Powstaje coraz
więcej małych przedsiębiorstw handlowo-usługowych, które
dają zatrudnienie mieszkańcom. Gmina dysponuje terenami
przeznaczonymi pod inwestycje, czyniąc nieustanne starania o
pozyskanie inwestora. Od roku istnieje Rudnicki Inkubator
Przedsiębiorczości, w którym działają 4 nowo powstałe firmy.
Nie wolno nam zapominać o wielu jeszcze sprawach
niematerialnych, a mających ogromne znaczenie dla naszej
gminy, m.in. szeroko pojętej promocji i podejmowaniu działań
międzynarodowych, w tym nawiązywaniu partnerstw
zagranicznych. To wszystko sprawia, że nie jesteśmy białą
plamą na mapie Polski, a stajemy się znaczącą jednostką o
znanej i pozytywnie postrzeganej marce. Na ten prestiż składa
się również organizacja różnorodnych imprez kulturalnych i
sportowych, które już na stałe wpisały się w kalendarz, m.in.:
Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach,
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie czy Bieg
Masowy Pętla Rudnicka. Na uwagę zasługuje nasza aktywność
w ramach programu Leader+ i założenie LGD "Górna Prosna".
Gmina Rudniki otrzymała w tym 25-leciu bardzo dużo nagród i
wyróżnień za aktywność w różnych dziedzinach. Te sukcesy
przekładają się na pozytywny wizerunek gminy. Za najbardziej
prestiżowe uznać należy DYPLOM EUROPEJSKI i FLAGĘ
HONOROWĄ Rady Europy.
Pewnie pominęliśmy jakieś ważne wątki w tym
podsumowaniu, ale niełatwo ogarnąć 25 lat wielokierunkowej
działalności samorządowej w kilkunastu zdaniach. Bardzo
trudno wyrazić w słowach, ile serca i zaangażowania
włożyliśmy w tę 25-letnią pracę. Możemy się teraz cieszyć
owocami wspólnej pracy.
Tym podsumowaniem chcieliśmy uświadomić Państwu,
że mimo trudności i problemów, z którymi samorząd musi się
borykać, jest bardzo wiele sukcesów, które nagradzają trud, jaki
trzeba wkładać w prowadzenie gminy. Warto również
podkreślić, że jest to wysiłek bardzo wielu osób
zaangażowanych w sprawy samorządu. Rok jubileuszowy to
dobry czas, żeby popatrzeć z perspektywy, jak wiele dobrego się
wydarzyło. Niełatwo jest dostrzec, że żyjemy w zupełnie w
innej przestrzeni i rzeczywistości, ale musimy sobie
uświadamiać, że nic nie dzieje się samo. Na zmiany w dobrym
kierunku trzeba ciężko pracować. Powinniśmy być dumni, że
udało się osiągnąć tak wiele. Przed 25 laty było to tylko
marzenie.
I. Napieraj
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Festiwal Czytania
Przez trzy kolejne dni- od 9 do 11 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach odbywał się Festiwal Czytania. Odwiedziło nas blisko 70 dzieci
w wieku przedszkolnym. Zajęcia miały charakter warsztatowy, ale spoiwem
łączącym trzy festiwalowe dni, i jednocześnie motywem przewodnim
wszystkich spotkań, było głośne czytanie.
Dzień pierwszy upłynął pod znakiem kosmicznej przygody. Najpierw
przeczytaliśmy znaną książeczkę Wiesława Drabika Ufoludek, a potem bez
reszty poświęciliśmy się zabawie. Dzieci szybko nauczyły się piosenki
o przybyszu z kosmosu, śpiewały i tańczyły, wykonały nawet śmieszne
„ufoludkowe” czapeczki. Gdy już sami nieco upodobniliśmy się do gości
z innych planet, przyszedł czas na kosmiczne wojaże i poszukiwanie… gwiazd.
Dzieci odnalazły je błyskawicznie i przystąpiły do układania gwiezdnych
wzorów, a potem nadały nazwę każdej nowej konstelacji, a były wśród nich „Choinka”, „Morze”, a nawet „Ogonek Delfina”.
W pozaziemskich klimatach czuliśmy się dobrze, a nawet odkryliśmy, że
w międzyplanetarnych przestrzeniach czas nie tylko biegnie, ale wręcz pędzi
i trzeba, niestety, kończyć zabawę. Na pamiątkę kosmicznego spotkania
w bibliotece dzieci otrzymały zakładki do książek, a wspólnie spędzone chwile
uwieczniliśmy na kilku fotografiach.
W środę bibliotekę odwiedziła najstarsza grupa przedszkolna. Łącznikiem
pomiędzy pierwszym i drugim dniem festiwalowym stał się kolor zielony. Na
przedszkolaków czekał bowiem w bibliotece ich dobry znajomy żółwik Franklin.
Po wysłuchaniu zabawnego opowiadania Franklin i noc pod namiotem, dzieci
postanowiły pomóc sympatycznemu bohaterowi znaleźć sposób na… niespanie.
Ochoczo przystąpiły więc do działania. No i rozpoczęła się zabawa - najpierw
ruchowa, ze śpiewem na ustach i w tanecznych rytmach. Okazało się, że to dobry
sposób na to, by nie zasnąć, ale po kilkunastu minutach trzeba było nieco
odpocząć. Przedszkolaki nie zamierzały jednak tracić czasu, bo czekało już na
nich kolejne wyzwanie. Każdy z nich otrzymał niebagatelne zadanie: namalować pisakami samego siebie na baloniku. Radości,
a czasem huku z pękającego balonika, było co niemiara. Powstały za to piękne wizerunki i kolorowe balonikowe „buźki”
wypełniły uśmiechem poddasze biblioteki. Nikt się nie nudził, ale ukoronowaniem czytelniczej zabawy i gwoździem programu
w tym dniu okazało się jednak poszukiwanie ukrytego skarbu. Dzieci z łatwością weszły w rolę detektywów i szybko wytropiły
ślady prowadzące do celu. Po nitce do kłębka, po literce do hasła wskazówki… i słodki skarb odnaleziony!
W trzecim dniu festiwalu gościliśmy najmłodszych przedszkolaków. Dzieci nie tylko słuchały czytanych utworów, ale
czynnie uczestniczyły w inscenizacji wierszy Juliana Tuwima. Razem z panem Hilarym szukały więc zagubionych okularów
i znajdowały je w różnych zakamarkach biblioteki. Potem niemało kłopotu miały z wyrwaniem pewnej rzepki, która wyrosła
w ogrodzie. Gdy wreszcie udało się to zrobić, słuchając wierszyka Lokomotywa, wyruszyły w podróż po bibliotece. Zabawie nie
było końca. W rytm muzyki i w wesołych nastrojach zakończyliśmy trzydniowy Festiwal Czytania dla najmłodszych. Mam
nadzieję, że już za rok uda się powtórzyć przedsięwzięcie i zorganizować kolejną czytelniczą fiestę.
Maria Morawiak

Orkiestra dêta zagra³a dla mam
2 czerwca, we wtorkowe
popołudnie, w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rudnikach wystąpiła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Żytniowa. Kameralny koncert w
jej wykonaniu poświęcony był
mamom z okazji ich majowego
święta. A te przybyły do biblioteki
w towarzystwie swoich dzieci uczestników zajęć czytelniczych.
Artystów i gości przywitała Pani
Janina Pawlaczyk - dyrektor
GOKSiR-u w Rudnikach. Następnie
w krótkim montażu słowno
muzycznym zaprezentowały się dzieci, które przygotowały małą artystyczną niespodziankę. Zadedykowały swoim mamom
wiersze, piosenki i serdeczne życzenia. A potem z trąb, puzonów i saksofonów popłynęła muzyka i popularne melodie radosnym
brzmieniem wypełniły bibliotekę. W finale koncertu dla wszystkich mam zagrano i odśpiewano uroczyste „Sto lat”, a potem
zaproszono na mały poczęstunek. Wszystkich artystów, małych i dużych, nagrodzono gromkimi brawami, koncert spodobał się
publiczności, która po zakończeniu spotkania w dobrych nastrojach opuszczała bibliotekę.
Maria Morawiak
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Jeœli pisaæ, to tylko ciekawie…
5 maja w murach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudnikach gościliśmy autorkę książek obyczajowych dla
młodszego i starszego pokolenia - Barbarę Kosmowską.
Gimnazjaliści, którzy przybyli na to spotkanie, mieli okazję
porozmawiać z jedną z najlepszych obecnie pisarek dla
młodzieży, laureatką prestiżowych nagród literackich, a przy
tym osobą niezwykle skromną, ciepłą i otwartą. Barbara
Kosmowska uchodzi za
mistrzynię portretów
psychologicznych, dla której
codzienne zmagania z życiem to
prawdziwy heroizm. Nie unika
trudnych spraw, jej książki
dotykają często problemów,
które stają się udziałem każdego
z nas, takich jak: samotność,
inność,rozstanie, śmierć
bliskich. Nie boi się pokazywać
życia bez retuszu i zakłamania.
Szuka historii prawdziwych i
bliskości z życiem. Nie usiłuje przypodobać się czytelnikowi,
chce, by w jej książkach odnalazł siebie i swoje problemy. Jej
bohaterom żyje się więc niełatwo. Ich świat często wali się na
głowę. To powieści i opowiadania o trudnych sprawach, o
zwątpieniu i porażkach, to często gorzka diagnoza życia, ale
pisarka daje też nadzieję, wierzy w dobrych ludzi i podsuwa
rozwiązania.
Autorka chętnie opowiada o tematyce swoich książek, o
późnych początkach pisarstwa, zmaganiach z przeciwnościami

losu i osobistych dramatach. Ta opowieść nie zdominowała
jednak przebiegu spotkania w bibliotece, pisarka zdecydowanie
nad monolog własny wybrała dialog z młodymi ludźmi. Padały
pytania o źródła inspiracji pisarskich, o niektóre fabularne
rozwiązania, osobiste upodobania czytelnicze i pomysły na
nowe książki. Widać było, że nić porozumienia nawiązała się
bardzo szybko, a kontakt z młodzieżą nie tylko nie sprawiał
pisarce żadnych trudności, a dostarczał za to wiele radości i
satysfakcji.

Autorka i jej książki, a z drugiej strony młody czytelnik,
którego ujęła skromnością, naturalnością i optymizmem, to
wystarczyło, by wypełnić bibliotekę dobrą energią. Po tym
spotkaniu, które pozostawiło na jej uczestnikach niezatarte
wrażenie, z pewnością wielu młodych sięgnie po Bubę,
Pozłacaną rybkę, Dziewczynkę z parku, a dorośli przeczytają
Ukrainkę, Gorzko albo Gobelin.
Maria Morawiak

Malowanie na szkle i Artystyczny Kogel - Mogel
Masz w domu niepotrzebne słoiki albo butelki? Możesz zamienić je w prawdziwe cuda! Przekonali się o tym gimnazjaliści,
którzy uczestniczyli w warsztatach Malowania na szkle. Odbyły się one 17 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach. Niepozorne, blade szklane naczynia ożywiły się pięknymi, oryginalnymi wzorami i nasyconymi barwami, a dzięki
temu zyskały nie tylko duszę, ale i nowe przeznaczenia. Instruktorem malowania szkła „na zimno” była pani Sylwia Świtała z
Olesna, która prowadzi tam Kuźnię Szkła - Artystyczną Pracownię Witraży. Pokazała wzory, które uczestnicy warsztatów
nanieśli na szkło, zachęcała też do realizacji własnych pomysłów. Gdy kontury rysunku były już gotowe, wypełniono je kolorem, a
p o t e m n a c z y n i e
przyozdobiono jeszcze
wstążeczką i oryginalnym
bilecikiem. W ten sposób
z butelek powstały
nietuzinkowe wazony i
flakony, a z niejednego słoika
piękny lampion.
Uczniowie pracowali
w dwóch grupach. Oczekując
na wyschnięcie farby na szkle,
nie tracili czasu i pod
fachowym okiem pani
Justyny Górok Jury podjęli
się nowego wyzwania.
W ramach Artystycznego Kogla - Mogla wykonali piękne karty świąteczne. Przy okazji zaznajomili się z tajnikami sztuki
embossingu, czyli wytłaczania oraz techniką scrapbookingu, czyli przyozdabiania za pomocą skrawków materiałów, wstążek
i gotowych, wyciętych z kolorowych papierów elementów.
Na zakończenie spotkania wszyscy mogli podziwiać naprawdę efektownie przyozdobione naczynia szklane. Dzieła, które
powstały w tym dniu w bibliotece, z pewnością są dziś piękną ozdobą domowych wnętrz, ciekawym pomysłem na prezent i
zachętą do realizowania własnych, oryginalnych pomysłów, dzięki którym z przedmiotów użytkowych powstają artystyczne
„cuda”.
Maria Morawiak
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Komiks? - to wcale nie jest trudne!
Ułożyć plan, podzielić kartkę na kadry, wypełnić je szkicem ołówkowym, a potem flamastry i cienkopisy dopełniły dzieła i…
gotowe! W ten sposób każdy uczestnik Warsztatów komiksu, które odbyły się 7 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach, miał przed sobą w pełni ukończony pasek komiksowy, czyli historyjkę fabularną opowiedzianą za pomocą
obrazów. I każdy uczestnik tych warsztatów miał prawo poczuć się prawdziwym artystą, nawet najwięksi sceptycy, krytycznie
oceniający swoje możliwości, szybko uwierzyli we własne siły.
Stworzenie rysunku komiksowego według przepisu podanego powyżej
wydaje się proste, ale w rzeczywistości było ciężką pracą, trwającą prawie trzy
godziny pod fachowym i czujnym okiem Szymona Teluka malarza, rysownika i
karykaturzysty. Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z naszej gminy
zostali jednak odpowiednio i dobrze przygotowani do tej pracy.
W części teoretycznej warsztatów dowiedzieli się nieco o historii komiksu,
obejrzeli prezentację multimedialną z przykładowymi komiksami, a potem krok
po kroku poznawali zasady tworzenia krótkiej fabularnej historyjki obrazkowej.
Prowadzący omówił zasady budowania scen i wkomponowywania w nie postaci,
przedstawił sposoby prezentacji wypowiedzi lub myśli bohaterów. Udzielał
rzeczowych rad, rysując, na żywo pokazywał, jak graficznie opowiedzieć historie
fabularne. Młodzi adepci sztuki komiksu wymyślili je sami i, zapewniam, ich
pomysłowość nie znała granic. Podjęli się trudnego zadania, ale wywiązali się z niego znakomicie. Spędzili czas twórczo, a przy
tym świetnie się bawili.
Efekty ich pracy pokazały, że w młodych rysownikach drzemią nieodkryte jeszcze pokłady kreatywności, a zajęcia
artystyczne w bibliotece z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.
Warsztaty komiksu były jedną z atrakcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich - akcji promującej przedsięwzięcia
dofinansowane ze środków unijnych. Do akcji dołączyła Gmina Rudniki, promując projekt pn. „Przebudowa budynku biblioteki
w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”.
Maria Morawiak

Projekt Czytam sobie w bibliotece
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach znalazła się wśród
900 bibliotek w Polsce, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie edukacyjnym Czytam
sobie w bibliotece. Organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo
EGMONT, partnerami: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Projekt nawiązuje do akcji społecznej Czytam Sobie, w ramach której w naszej bibliotece już od ponad roku odbywają się
warsztaty czytelnicze. Tym razem w oparciu o pakiet bezpłatnie przekazanych bibliotekom książeczek dla dzieci, zorganizujemy
jesienią zajęcia, których uczestnicy w twórczy sposób zinterpretują literaturę.
Maria Morawiak

Gimnazjaliœci u partnerów w Czechach
1 5 m a j a 2 0 1 5 r. d w u d z i e s t u
gimnazjalistów z Rudnik pojechało na
trzydniowy wyjazd realizowany w ramach
programu Współpracy Polska Czechy do
zaprzyjaźnionego z naszą gminą regionu
Mostenka w Czechach.
Uczniowie i nauczyciele zostali gorąco
przywitani przez tamtejszych włodarzy
oraz miejscowego proboszcza.
Uczestniczyli w rozmaitych rozgrywkach sportowych, warsztatach
plastycznych i technicznych oraz bardzo ciekawej wycieczce do
Ołomuńca. Zwiedzili m.in. bazylikę, zamek oraz zabytkowe fortyfikacje.
Na ołomunieckim rynku zobaczyli Kolumnę Przenajświętszej Trójcy,
wpisaną na listę UNESCO. Wielkie wrażenie zrobiło na nich także
przepiękne ZOO.
Gimnazjaliści podczas wyjazdu nawiązali przyjaźnie ze swoimi
rówieśnikami z Czech, wymienili się doświadczeniami oraz poznali kulturę
innego kraju.
Wyjazd był bardzo udany.
Natalia Sowa
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Cieciu³owie
W sobotę 20 czerwca 2015 roku w Cieciułowie odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zgromadzone
jednostki OSP, członków Komisji Sędziowskiej, zaproszonych
gości oraz publiczność powitał Komendant Gminny OSP druh Jan Stasiak.
Do zawodów przystąpiło 9 jednostek OSP działających na
terenie gminy Rudniki, które wystawiły 19 drużyn w różnych
kategoriach wiekowych. W grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych były 3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców,
natomiast w grupie seniorów wzięło udział 9 drużyn męskich i 3
drużyny żeńskie.

II miejsce - Rudniki
III miejsce - Jaworzno
W kategorii „Chłopcy”:
I miejsce - Dalachów
II miejsce - Cieciułów
III miejsce - Mostki
IV miejsce - Jaworzno
W grupie męskiej :
I miejsce - Dalachów
II miejsce - Cieciułów
III miejsce - Żytniów
W grupie kobiecej
I miejsce - Rudniki drużyna nr 1
II miejsce - Cieciułów
III miejsce - Rudniki drużyna nr 2
Za najlepiej wykonaną musztrę
wyróżniono również kobiecą drużynę nr 1
z OSP Rudniki.
Wszystkim drużynom serdecznie
dziękujemy za udział w zawodach, a
zwycięzcom gratulujemy.
I.Napieraj

Komisji Sędziowskiej przewodniczył
mł. brygadier Marek Kucharczyk.
Konkurs obejmował trzy elementy:
1) sztafeta
2) rozwinięcie linii bojowej
3) musztra.
Wyniki przedstawiają się następująco:
W grupie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w kategorii
„Dziewczęta”:
I miejsce - Cieciułów

komunikat
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓWKOMUNALNYCH W RUDNIKACH (PSZOK)
Przypominamy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki,
że w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK), zlokalizowany przy składowisku odpadów
w Rudnikach, ul. Dąbrówka 6.
Do PSZOK-u, w ramach ponoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać
nadmiar wyprodukowanych w gospodarstwie odpadów, tj.:
- odpady suche - papier, opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metale, puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach ochrony roślin, plastikowe
opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych,
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (nadmiar z
pojemnika z żółtą klapą);
- odpady szklane - szkło kolorowe i bezbarwne (nadmiar z
pojemnika z zieloną klapą);
jak również odpady, które nie są zbierane w systemie
pojemnikowym:
- odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele,
elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny)
- odpady niebezpieczne: przeterminowane lekarstwa i
chemikalia; zużyte baterie, zużyte świetlówki i żarówki; zużyte
akumulatory;
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (radia, drukarki,

pralki, odkurzacze, lodówki, telewizory, monitory; itp.)
- zużyte opony;
- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.
Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć
do PSZOK-u własnym środkiem transportu
w następujących terminach:
- w każdy wtorek i czwartek w okresie
od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 19:00
- w każdy wtorek i czwartek w okresie
Od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 16:00
- w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 9:00 14:00
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, jak:
- szkło zbrojone;
- szyby samochodowe;
- materiały zawierające azbest;
- części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);
Dostarczając odpady do PSZOK-u należy zabrać ze sobą
ostatnie potwierdzenie wniesienia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz dowód osobisty.
Zachęcamy do korzystania z punktu. Apelujemy
o przestrzeganie zasad i dowożenie odpadów w dniach
i godzinach funkcjonowania PSZOKu.
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60 LAT OSP MOSTKI

Brązową Odznaką:
- druh Jakub Jachymski
- druh Paweł Podgórski
- druh Mateusz Ponicki
- druh Kamil Dengusiak
- druh Damian Gorący
- druh Mateusz Ślusarczyk
- druh Paweł Ryng
- druh Wojciech Wilk
- druh Łukasz Patyk

Na uroczystość obchodów 60-lecia OSP Mostki druhowie strażacy przygotowali nie
lada niespodziankę pokazową, ale o tym za chwilę.
W sobotnie popołudnie 30 maja br. w jednostka OSP Mostki obchodziła swoje 60lecie działalności. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawił
kapelan gminny Krzysztof Błaszkiewicz w kościele parafialnym w Jaworznie.
W obchodach udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Andrzej Pyziak - wójt gminy
oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach, Marek
Kucharczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie, Jan Stasiak Komendant Gminny OSP oraz przedstawiciele urzędu gminy.
Podczas uroczystości odznaczeni zostali:
Medalem Honorowym im. Bolesława
Chomicza odznaczony został
Odznaką „Za Wysługę Lat”:
Odznaką ”Młodzieżowa Drużyna
druh Piotr Ryng
Pożarnicza” wyróżnieni zostali:
Za wysługę 50 lat
Złotym Medalem za Zasługi
- druh Alojzy Klimas
Złotą Odznaką:
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
- druh Piotr Ryng
- druh Damian Troczka
- Alojzy Klimas
Za wysługę 45 lat
- druhna Magdalena Kluba
Kazimierz Drab
- druh Zdzisław Roszak
- druhna Klaudia Kluba
- Szczepan Garbaciak
- druh Szczepan Troczka
- druhna Klaudia Klimas
- Ryszard Grabarz
Za wysługę 40 lat
- druhna Sylwia Więdłocha
Bogdan Karczewski
- druh Henryk Łyczko
- druh Łukasz Ladra
Henryk
Łyczko
Za wysługę 35 lat
- druh Łukasz Ulrych
- Florian Zagrodnik
- druh Szczepan Garbaciak
- druh Łukasz Ryng
- druh Ryszard Grabarz
- druh Artur Wilk
Srebrnym Medalem za Zasługi
- druh Jan Kluska
Srebrną Odznaką:
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
- druh Mieczysław Kluba
- druh Mateusz Stanek
- Marek Krzykowiak
Za wysługę 30 lat
- Damian Troczka
- druh Kazimierz Drab
Za wysługę 25 lat
Brązowym Medalem za Zasługi
- druh Bogdan Karczewski
dla Pożarnictwa odznaczeni
- druh Jan Stanek
zostali:
- druh Florian Zagrodnik
- Arkadiusz Garbaciak
Za wysługę 15 lat
- Przemysław Garbaciak
- druh Marek Krzykowiak
Marcin Kluska
Za wysługę 10 lat
- Łukasz Ladra
- druh Marcin Kluska
- Adam Topoła
- druh Łukasz Ladra
Łukasz Ulrych
- druh Damian Troczka
Agata
Krzykowiak
Za wysługę 5 lat
- Renata Stanek
- druh Przemysław Błach
- Teresa Ulrych
- druh Arkadiusz Garbaciak
Teresa Więdłocha
- druh Przemysław Garbaciak
- druh Mariusz Grabarz
Odznaką Strażak Wzorowy
- druh Dawid Klimas
odznaczeni zostali:
- druh Sławomir Klimas
- Mariusz Grabarz
- druh Jacek Mazurek
Sławomir Klimas
- druh Marcin Strugała
Dawid
Klimas
- druh Adam Topoła
- Jacek Mazurek
- druh Józef Ulrych
- Józef Ulrych
- druh Łukasz Ulrych
Gratulujemy wszystkim odznaczonym !
A wracając do wspomnianej na początku niespodzianki, to druhowie strażacy przygotowali inscenizację gaszenia pożaru, przy
użyciu pierwszej sikawki, którą otrzymali 60 lat temu, jako nowo powstała jednostka OSP. Sam prezes Damian Troczka wbiegł na
plac, ogłaszając wszem wobec, że pali się sterta słomy. Natychmiast sygnalista Piotr Ryng dał sygnał trąbką do gaszenia. Wtedy
kilku strażaków zaczęło pompować wodę i przy użyciu starej sikawki zaczęło się gaszenie płonącej stodoły. Akcja była
błyskawiczna i skuteczna. Po tej prezentacji wiemy, że zawsze możemy liczyć na naszych druhów strażaków.
Uwieńczeniem całości obchodów był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lipa.
Uroczystości udały się wspaniale.
OSP Mostki życzymy trwania w dobrych tradycjach oraz poniżej przedstawiamy list gratulacyjny od Wójta Gminy Rudniki.
I.Napieraj
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OSP Chwi³y ma ju¿ 60 lat
W sobotę 16 maja br. w Chwiłach spotkały się wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rudniki,
aby uczcić Jubileusz 60-lecia tutejszej OSP. W ramach sąsiedzkiej współpracy gościł również w Chwiłach poczet sztandarowy ze
Strojca. Jubileusz był tym bardziej znaczący, że chwilańska jednostka uroczyście przyjmowała sztandar.
Wielu mieszkańców z Chwił, Tokar i Faustianki zebrało się na placu przed salą spotkań, by uczestniczyć zarówno we mszy
świętej, jak i uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru. W obchodach udział wzięli również zaproszeni goście, m.in.
Andrzej Pyziak - wójt gminy, Zygmunt Zalewski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu,
Wojciech Wiecha - Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie, Jan Stasiak - Komendant Gminny OSP, przedstawiciele Urzędu
Gminy oraz radni z przewodniczącym Rady Gminy Rudniki - Edwardem Gładyszem na czele.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez księdza proboszcza z Żytniowa Andrzeja Tomalę
i Krzysztofa Błaszkiewicza - kapelana gminnego OSP.
Po zakończonej mszy rozpoczęła się część związana z poświęceniem sztandaru, jego prezentacja oraz przyjęcie przez prezesa
OSP Chwiły - Mieczysława Włókę. Nie obyło się również bez symbolicznego wbijania gwoździ pamiątkowych przez osoby, które
zasponsorowały sztandar. Trzeba podkreślić, że na sztandar złożyli się również sami mieszkańcy. Dzięki zaangażowaniu tych
wszystkich ludzi jednostka OSP Chwiły od 16. maja 2015 roku posiada symbol wspólnoty, łączący wszystkich druhów strażaków.
Część związana z oficjalnymi wystąpieniami gości rozpoczęta została odczytaniem listów gratulacyjnych od Waldemara
Pawlaka - Prezesa Zarządu Głównego OSP RP oraz Starosty Powiatu Oleskiego - Stanisława Belki.
Warto wspomnieć, że po swoim wystąpieniu Andrzej Pyziak wręczył prezesowi OSP Chwiły obraz św. Floriana, który będzie
strzegł miejscowej jednostki i jej druhów i druhny.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa:
- Jachymski Stanisław
- Matusiński Mirosław
- Pisula Grzegorz
- Popczyk Andrzej

Brązowym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa:
- Pawelec Jacek
- Pawlaczyk Rafał
- Zając Marek
- Bryś Joanna
- Chęcińska Bożena
- Dwornicka Krystyna
- Golczyk Danuta
- Łużak Wioleta
- Pisula Lucyna
- Włóka Maria

Odznaką „Strażak Wzorowy”:
- Bryś Dariusz
- Materak Leszek
- Matyska Stanisław
- Matyska Eugeniusz

Specjalne odznaczenie: Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, otrzymał również pan Julian
Brzozowski z OSP Dalachów.
Uroczystości udały się wspaniale. Jednostka OSP Chwiły jest niezwykle dumna, że ma już swój własny SZTANDAR, a
goście zadowoleni, że mogli uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla miejscowych druhów strażaków.
Gratulujemy wszystkim odznaczonym, a członkom OSP Chwiły życzymy trwania w dobrych tradycjach oraz tego, aby
budowali historię swojej jednostki przez kolejne lata.
I. Napieraj





GOKSiR

EDWARD WCIS£O
Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka,
wybitnego muzyka, pomysłodawcę i pierwszego
organizatora Spotkań Muzyków Jazzowych
w Rudnikach.
Urodził się 13 czerwca 1941 roku
w Luksemburgu. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął
w latach 50-tych. Z zespołem „Białe Kruki” objechał prawie
całą Europę. Współpracując z Estradą Polską i Pagartem,
koncertował głównie w Niemczech, Belgii i Skandynawii.
W latach 1985-1995 pracował w Gminnym Ośrodka
Kultury w Rudnikach w charakterze instruktora d/s
upowszechniania sztuki. Przez 10 lat pełnił funkcję kierownika
muzycznego zespołu folklorystycznego „Rudniczanki”.
Prowadził również indywidualne zajęcia muzyczne z dziećmi.
Po przejściu na emeryturę współpracował z Ośrodkiem Kultury
w zakresie organizacji Spotkań Muzyków Jazzowych
w Rudnikach, które stały się wizytówką kulturalną naszej
gminy, powiatu i województwa.
W 2005 roku uhonorowany „Różą Powiatu” nagrodą
Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Kochał muzykę, ludzi i życie.
Zmarł 12 kwietnia 2015 roku.
Poniżej słowa, którymi Wójt Gminy Rudniki pożegnał
Edwarda Wcisło podczas uroczystości pogrzebowej.
„Nie czekajmy na słowa.
Tam, gdzie myśli
pragną być wyrażone muzyką,
tam każda nuta jest rozmową.”
Drogi, kochany Edwardzie nasz wspaniały, utalentowany
Kolego, Przyjacielu i Współpracowniku!
Mam świadomość, że żadne słowa nie są w stanie wyrazić
naszej miłości oraz wdzięczności za Twoje piękne życie,
spędzone w Rudnikach i Rudnikom oddane. Trudność to tym
większa, że występuję nie tylko w imieniu własnym, ale także
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, zespołu
folklorystycznego „Rudniczanie” oraz władz samorządowych
gminy Rudniki.

Jestem przekonany, że Ty zrozumiałbyś moje obawy. Sam
przecież kiedyś stwierdziłeś, że najlepszym narzędziem
wypowiedzi jest instrument. Ty byś pewnie wiele nie mówił, Ty
po prostu wziąłbyś saksofon czy klarnet albo usiadł przy
pianinie, i zaczął grać wspaniała muzyczną opowieść.
Może usłyszelibyśmy
w Twoim wykonaniu melodie
z krajów, które odwiedziłeś w
czasie licznych podróży
i koncertów zagranicznych.
Może zagrałbyś na swojską
rudnicką nutę coś z repertuaru
zespołu folklorystycznego,
któremu szefowałeś przez
ładnych kilka lat. A może…
Tak, jestem pewien, że
wybrałbyś jakiś piękny
jazzowy standard, bo tej
muzyce pozostałeś wierny
przez całe swoje życie.
I grałbyś czysto, bez
najmniejszego fałszu, tak jak
zawsze byłeś szczery
i otwarty. I nie uderzałbyś
w wysokie tony, bo zawsze
byłeś niezwykle skromny. I nie trąbiłbyś na cały świat, że to
dzięki Tobie do Rudnik przywędrował jazz, a o rudnickiej
kulturze jest głośno nie tylko w Polsce.
Drogi Edku!
Mówią, że „można odejść od swoich bliskich,
zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem,
ale najciężej jest pożegnać się z muzyką”. Mówią też, że „od
muzyki piękniejsza jest tylko cisza”. Jeśli to prawda, niech po
Twoim życiu, pełnym pięknych dźwięków, nastąpi
najpiękniejsza cisza wieczności.

„Bardzo nas zawsze boli
kiedy umiera utalentowany człowiek,
Świat bowiem bardziej
ludzi takich potrzebuje niż niebo”

Z DECOUPAGEM ZA PAN BRAT
10 czerwca br. w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbyły się
kolejne warsztaty artystyczne z cyklu zdobienia metodą
decoupage'u.
Uczestniczyło w
nich 19 pań bardzo
zainteresowanych
rozwijaniem i
doskonaleniem
swoich talentów
plastycznych.
Ty m r a z e m
tematem zajęć było
zdobienie naczyń szklanych, z wykorzystaniem papieru
ryżowego, serwetek z motywami zdobniczymi oraz produktów
do złocenia. Dzięki poznaniu tajników sztuki decoupage
zwykłe przedmioty codziennego użytku zamienić można w
jedyne i niepowtarzalne „cudeńka”.
I tak się też stało. Pod fachowym okiem ALINY
BARTELI z Pracowni Rękodzieła Artystycznego ABART
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wszystkie uczestniczki wykonały
śliczne i wyjątkowe lampiony, które
posłużą do wystroju mieszkań lub
jako prezenty dla najbliższych.
A najważniejsze, że teraz w wolnych
chwilach same tworzyć mogą
w domu podobne perełki sztuki użytkowej.
M. Lukas
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ROZŒPIEWANE PRZEDSZKOLAKI
22 kwietnia w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbył się
Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków.
W konkursie udział wzięło 18 dzieci reprezentujących wszystkie
przedszkola z terenu gminy Rudniki. Biorąc pod uwagę dobór
repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja
pod przewodnictwem Arkadiusza Spodymka przyznała
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród „starszaków” pierwsze miejsce zajęła
KATARZYNA WIERSZAK z przedszkola w Rudnikach, II
miejsce - Kinga Klimas z przedszkola w Jaworznie, III miejsce -

Weronika Bednarek z Dalachowa.
Z kolei najlepsi wśród „maluchów” to:
ANIA WŁÓKA z przedszkola w Rudnikach, która zajęła
I miejsce, WIKTORIA WĄSIK, również z przedszkola
w Rudnikach - II miejsce oraz AMELKA HADRYŚ
z Dalachowa - III miejsce.
Nagrodą specjalną uhonorowano najmłodszą uczestniczkę
konkursu JUSTYNKĘ MUSIAŁ (ur. w 2011 roku)
z przedszkola w Rudnikach.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki,
dyplomy i piękne maskotki, a pozostali uczestnicy odebrali
dyplomy, wyróżnienia i pluszowe misie.
M. Lukas

Majowy rajd rowerowy

Tym razem malownicza trasa XVII Integracyjnego Rajdu
Rowerowego wiodła po terenie gminy Rudniki i krótkimi odcinkami
po terenie gminy Praszka. W niedzielne popołudnie, 24 maja, ponad
dwustuosobowa grupa rowerzystów wyruszyła z Żytniowa przez
Jelonki, Brzeziny, Strojec, Skotnicę, Kużnicę do Gany, a stamtąd
leśnymi duktami przez Marki, Lachowskie, Dalachów i Słowików
nad zalew w Młynach. Podczas odpoczynku w Ganie posilić się
można było pysznym ciastem, a dzieci zdobywały nagrody, biorąc
udział w przygotowanych dla nich konkursach. Na mecie w Młynach
czekał kolejny posiłek, ognisko, muzyka, losowanie upominków,
zabawy dla dzieci.
Komandorem majowego rajdu był Wójt Gminy Rudniki Andrzej
Pyziak. Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy
współpracy z pracownikami referatów promocji oraz gospodarki
komunalnej Urzędu Gminy w Rudnikach. Konkursy dla dzieci
przygotowali animatorzy sportu z ORLIKA.
Organizatorzy dziękują serdecznie strażakom OSP w Dalachowie i Rudnikach za pomoc w zabezpieczeniu trasy.
Na kolejny rajd, tym razem jesienny, po terenie gminy Radłów, zapraszamy we wrześniu.
M. Lukas




GOKSiR

Z WIZYT¥
W BAJKOWEJ KRAINIE
Nie bardzo daleko i nie bardzo blisko, za górką, za
rzeczką , na skraju lasu jest bajkowa kraina, w której
zatrzymuje się czas.
Pojechaliśmy to sprawdzić. Piętnastoosobowa grupa
dzieci, które systematycznie uczestniczyły w zajęciach sekcji

plastycznej w Ośrodku Kultury w Rudnikach,
wybrała się do leśniczówki „Na skraju czasu”
w Sołtysach. Przywitali nas przemili
gospodarze artyści: Ania Jasińska i Grzegorz
Krawczyk. Na ogromnym stole, pod
rozłożystym wiekowym dębem, czekały na nas
pyszne bezy, serniczek, bita śmietana z owocami leśnymi
i surowe ciasto piernikowe, z którego dzieciaki ulepiły
pierniczkowe zwierzątka leśne. Gotowe ciasteczka
powędrowały do kuchni, a w czasie, kiedy się piekły, mali
artyści zabrali się do pracy twórczej. Na dużych deskach
malowali otaczający nas „zaczarowany las”, pełen zwierząt,
ptaków i kwiatów. Z kuchni dochodził słodki zapach . Kiedy
rysunki były już gotowe, pojawiła się pani Ania z gotowymi
Kiedy nadchodzi maj, wszystko w przyrodzie kwitnie,
pachnie i śpiewa. Wtedy w sposób szczególny zwracamy się do
Matki Bożej. Jest to czas, kiedy w kościołach i przydrożnych
kapliczkach spotykają się wierni, aby modlić się i śpiewać
piękne pieśni maryjne.

W Ośrodku Kultury w Rudnikach od ośmiu lat w dniu
3 maja odbywa się Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej
i Pielgrzymkowej, w którym uczestniczą dzieci, młodzież
i dorośli. Wszyscy, którzy pragną grać i śpiewać dla Matki
Bożej. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 100 osób,
zarówno zespoły, chóry, jak i soliści , a mianowicie :
- zespół FIREFLAY z gminy Rudniki w składzie: Aleksandra
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ciasteczkami i wszyscy z okrzykiem radości rzucili się, aby
wyszukać swoje zwierzątka i ze smakiem je zjeść.
A potem była już tylko zabawa. Cudowna huśtawka na
olbrzymim, starym dębie, gry i zabawy. Radości co niemiara.
Dzieci nie chciały wracać do domu z tej „krainy szczęśliwości”.
Czas się dla nas zatrzymał.
Dziękujemy gospodarzom agroturystyki „NA SKRAJU
CZASU” za ciepłe przyjęcie i niezapomniane chwile.
Warsztaty
sfinansowane zostały ze środków Gminy

Rudniki, w ramach działań prewencyjnych
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięcie
promowało twórczy i alternatywny sposób
spędzania wolnego czasu.
M. Lukas
Lista uczestników warsztatów: Aleksandra Kryściak, Weronika
Stasiak, Bartek Popczyk, Igor Augustyniak, Weronika
Bednarek, Julia Olszowa, Dominika Olszowa, Zuzanna
Włoch, Amelia Włoch, Olga Adamska, Martynka
Kubaszewska, Katarzyna Wierszak, Natalia Kubat, Sonia
Stanek, Igor Stanek.

Majowe œpiewanie

VIII REGIONALNY PRZEGL¥D
PIEŒNI MARYJNEJ
I PIELGRZYMKOWEJ
Wróż, Adrian Jarząb, Łukasz Ryng, Łukasz Rychlik,
Dominik Kłak;
- Zuzia Zając i Oliwia Kubacka z Przedszkola Publicznego
w Jaworznie;
- Emilka Augustyniak z PSP w Jaworznie;
- zespół „Gwiazdeczki” z PSP w Cieciułowie;
- zespół „Niezapominajki” z parafii Miłosierdzia Bożego w
Cieciułowie;
- solistki Kasia Wilk i Monika Błach, reprezentujące
Gimnazjum Publiczne w Rudnikach;
- wielopokoleniowy zespół wokalny ze Świetlicy Wiejskiej w
Ganie „AVE ANIOŁY”;
- chór „Radość” z Byczyny;
- zespół „Rudniczanie”;
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował
proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz, który
na zakończenie przeglądu wspólnie z Iwoną Napieraj wicewójt gminy oraz dyrektor GOKSiR - Janiną Pawlaczyk
wręczyli uczestnikom pamiątkowe albumy i dyplomy.
M. Lukas
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XXI Ogólnopolski Bieg Masowy „Pêtla Rudnicka”
„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 21 lat. Jest najstarszą taka imprezą w
powiecie oleskim. Ranga zawodów z roku na rok rośnie.
Świadczy o tym fakt, że na bieg główny zgłasza się coraz
więcej obcokrajowców. Trasa biegu to pętla przebiegająca

przez miejscowości Rudniki- Żytniów- Cieciułów- Rudniki.
W tegorocznej edycji biegu głównego na dystansie 13,3
km , w dniu 31 maja 2015 udział wzięło 149 uczestników
z Polski, Kenii i Ukrainy.
W kategorii „OPEN” zwyciężył Kenijczyk - Kimajo Hilary
Kiptum / czas 00:40:59 /, w kategorii kobiet pierwsze
miejsce zdobyła również Kenijka Barsosio Stellah
Jepngefiel / czas 00:49:30/
Szczegółowe wyniki dostępne
na stronie
http://wyniki.datasport.pl/results1490/
Zawodnicy z terenu gminy Rudniki :
1. SOWA DAMIAN - Cieciułów
FALSTART Rudniki - czas 00:49:23
2. ZUZEL MICHAŁ - Żytniów - czas 00:54:24
3. BASIŃSKI WIKTORRudniki FALSTART 00:55:13 - II miejsce
w kat . M-50
4. ARTUR JABŁOŃSKI
- Dalachów - 00:56:23
5.Basiński Rafał
- Rudniki - FALSTART
6. Napieraj Andrzej
- Żytniów
7. Świtała Dawid
- Cieciułów
8. Baros Daniel - Żytniów
9. Furgalski Mariusz
- Julianpol
10 Kubacki Tomasz - Cieciułów FALSTART
11. Szydło Karol - Rudniki
12. Sobieraj Patryk - Rudniki
13. Polak Michał - Janinów
14. Kokot Jarosłąw - Bobrowa
15. Cieśla Jan - Porąbki FALSTART
16. Rasztar Piotr - Rudniki
17. Marchewka Karol - Rudniki
18. Cieśla Klaudia - Rudniki FALSTART
19. Młynarczyk Mateusz - Żytniów
20. Wolna Karolina - Jelonki
21. Świtała Józef - Cieciułów - FALSTART

22. Baros Grzegorz - Żytniów - FALSTART
23. Młynarczyk Edyta Rudniki
24. Młynarczyk Andrzej - Żytniów - FALSTART
25. Zając Arkadiusz - Łazy
26. Matuszczyk Wojciech - Kuźnica
27. Kokot Patrycja - Bobrowa
28. Włóka Ewelina - Chwiły
29. Włóka Karol - Chwiły
30. Włóka Rafał - Chwiły
31. Morawiak Marcin Porąbki
Najlepsi w regulaminowych kategoriach
wiekowych uhonorowani
zostali pucharami
i dyplomami. Pamiątkowe
medale dla wszystkich
uczestników biegu
głównego ufundował Józef
Terlecki- właściciel Odlewni Żeliwa w Gruszewni
k/Częstochowy.
Nagrody pieniężne otrzymali laureaci 3 pierwszych miejsc
w kategorii kobiet i mężczyzn oraz uczestnicy biegu z terenu
gminy Rudniki.
W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży udział
wzięło 220 osób. Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami,
pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi,
a przedszkolaki nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez firmę FILMAT Producenta Maszyn Pakujących
w Folię - Siewiera Grzegorz z Praszki, która przygotowała
100 upominków dla dzieci. Wykaz nagrodzonych w załączniku.
Przedsięwzięcie odbywa się przy współpracy i finansowym
wsparciu

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego
w Oleśnie oraz Gminy Rudniki.
W bieżącym roku finansowo organizację imprezy wsparli
również : Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem, PHU RUDMAR
Wanda Łęgosz - Rudniki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z
Olesna, Fundacja „RADAN” z Gliwic , Firma Z.P.U.H Adama
Sasa z Żytniowa, Firma Usługowo Handlowa DUET
Zdzisława Baros z Żytniowa, Sklep IRENA Katarzyna
i Arkadiusz Kościelny z Rudnik, Firma AGSAN Usługi
Techniczno-Budowlane Agnieszka Łęgosz - Stawki
Cieciułowskie .
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom za
pomoc w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu
przedsięwzięcia.
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Najlepsi w biegach dla dzieci i m³odzie¿y
Udział w biegach dla dzieci i młodzieży wzięło 220 osób.

Kategoria SP Klasy V - VI

Najlepszy przedszkolak: Marcin Sander Gorzów śląski

Chłopcy :
1. Damian Stegliński - Cieciułów
2. Jan Dolik - S.P. Dalachów
3. Dawid Lewandowski - Żytniów
4. Patryk Duda - S.P. Dalachów
5. Piotr Nagłowski - Zajączki
6. Mateusz Przygoda - S.P. Dalachów
Dziewczęta :
1. Julia Pyrak - Krzepice
2. Wiktoria Chęcińska - Rudniki
3. Aleksandra Materak - S.P. Dalachów
4. Aleksandra Surowa - Bobrowa
5. Kaja Bienias - Żytniów
6. Julia Osiewacz - Krzepice

Kategoria :Szkoły Podstawowe Klasy I-II
Chłopcy : 1. Klimiński Olivier - Brzeziny
2. Sobańtka Jakub - S.P. Dalachów
3. Wilk Krzysztof - S.P. Dalachów
4. Birlet Michał - Rudniki
5. Ślusarek Kamil - Jaworzno
6. Stasiak Stanisław - Żytniów
Dziewczęta : 1. Matuszczyk Łucja - Piotrków Trybunalski
2. Błasiak Emilia - S.P. Dalachów
3. Julia Uznańska - Praszka
4. Kinga Wilk - Gana
5. Maria Walacik - Żytniów
6. Wiktoria Chrzan - Julianpol

Kategoria GIMNAZJUM
Kategoria SP Klasy III IV
Chłopcy : 1 . Noga Mateusz - Rozterk (gmina Praszka)
2. Namyślak Paweł - Cieciułów
3. Dwornik Jakub - Żytniów
4. Lewandowski Grzegorz - Chwiły
5. Kuś Piotr - Wydrzyn
6. Augustyniak Igor - Młyny
Dziewczęta : 1. Stasiak Natalia - S.P. Dalachów
2. Ślusarek Wiktoria - Zajączki
3. Szczuka Roksana - S.P. Dalachów
4. Łapucha Samanta - Strojec
5. Chęcińska Magdalena - Rudniki
6. Matuszczyk Anna - Kuźnica

Chłopcy:
1. Paweł Nicpoń - Szarki
2. Adrian Wilk - Rudniki
3. Kacper Zacha - Olesno
4. Kamil Marek - Łaziska Górne
5. Kacper Ślusarek - Zajączki
6. Kamil Pytel - Knieja
Dziewczęta:
1. Anna Werner - Celestyny
2. Martyna Ligendza - Sternalice
3. Sylwia Napieraj - Cieciułów
4. Wernika Matusiak - Jaworzno
5. Wiktoria Surowa - Bobrowa
6. Maria Sas - Żurawie

„RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI”
W dniach 6-14 czerwca Przyjaciele Piłki Nożnej spotykali
się na boiskach w trzecią rocznicę UEFA EURO 2012. My
również włączyliśmy się w tę ogólnopolską akcję, w sobotę
13 czerwca graliśmy pod hasłem "Razem wygrywamy z rakiem
piersi".
Zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej, w którym wzięły
udział 3 drużyny. Tak naprawdę w tym wydarzeniu liczą się
rozegrane mecze w szczytnym celu (każdy rozegrany mecz
rejestrowany jest na stronie przyjacielepilki.pl), więc i nasz
system rozgrywek był nieco inny. Drużyny: Załęcze, MOW
Julianpol oraz Jaworzno rozegrały mecze w grupie każdy
z każdym, plus mecze rewanżowe. I tak, po rozegraniu przez
każdą drużynę 4 pojedynków, na pierwszym miejscu
uplasowała się drużyna z Jaworzna, mając na swoim koncie
10 p. (3 zwycięstwa i remis), na drugim MOW Julianpol 5 p.
i Załęcze ,remisując jeden mecz.
Na koniec rozgrywek zawodnicy z przybyłych drużyn
stworzyli jedną drużynę i zagrali sparingowy mecz z LZS
Rudniki. Mecz był bardzo wyrównany, jednak niezawodny
Tomasz Dorota poprowadził LZS Rudniki do zwycięstwa.
Podczas podsumowania wydarzenia na naszym Orliku
wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy z poszczególnych
drużyn oraz najlepszy zawodnik całego turnieju, a byli nimi:
Kamil Marek (MOW Julianpol), Mateusz Wilk (Załęcze),
Kacper Sykulski (Jaworzno) oraz Tomasz Dorota król
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strzelców w turnieju, który zgromadził na swoim koncie
7 bramek.
Tego samego dnia, ale o wiele wcześniej, bo o 2 nad ranem,
do akcji włączyły się także dziewczęta z miejscowego
gimnazjum. W przerwie III Nocnego Maratonu MatematycznoFizycznego dziewczyny rozegrały koleżeński pojedynek
w piłkę nożną.
Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli
się w tak wspaniałą charytatywną akcję. Pokazaliśmy, że
możemy grać nawet nocą, jeśli tylko nasz wysiłek może komuś
pomóc.
Katarzyna Pawlaczyk
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TURNIEJ ORLIK BASKETMANIA
W poniedziałek 18 maja na Kompleksie Boisk
Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” odbyły się
eliminacje gminne V edycji Turnieju Orlik Basketmania.
Pod koszami spotkały się zawodniczki i zawodnicy
roczników 2002-2003, czyli V i VI klasa szkoły podstawowej.
W kategorii dziewcząt udział wzięło aż 6 drużyn z czterech
szkół z terenu naszej gminy. Dziewczęta zostały rozlosowane
do dwóch grup i w nich rozegrały mecze każdy z każdym. Dwie

województw: opolskiego i dolnośląskiego. Turniej ten odbędzie
się 3 czerwca na Orliku w Prudniku.
Dziękuję Wójtowi Gminy Rudniki za objęcie patronatu nad
naszymi lokalnymi eliminacjami ogólnopolskiego turnieju
Orlik Basketmania, a p. Iwonie Napieraj, zastępcy wójta, za
przybycie i wręczenie nagród naszym młodym koszykarzom.
Ogromne podziękowania dla p. Karola Włóki za pełnienie
funkcji sędziego oraz Bartka Sosnowskiego, który czuwał nad

najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej, a drużyny
zajmujące trzecie miejsca w grupie, zajęły miejsca 5-6.
Ostatecznie, po bardzo zaciętym pojedynku, finał gminny
zwyciężyła drużyna Smerfetek, reprezentująca PSP
w Żytniowie, pokonując Gang Olafa z PSP Dalachów.
Dziewczęta dostarczyły nam wiele emocji, gdyż po upływie
czasu gry był remis i zgodnie z regulaminem potrzebna była
seria rzutów osobistych. W meczu o trzecie miejsce emocje
również towarzyszyły nam do końcowego gwizdka.
Szczęśliwie ten pojedynek zakończyła drużyna Neonówek
z PSP Dalachów, zwyciężając 7:6 ze Skorpionkami z Jaworzna.
Miejsca 5-6 przypadły w rywalizacji dziewczętom
z Cieciułowa.
Na eliminacje w kategorii chłopców przybyły 4 drużyny
po jednej z każdej szkoły podstawowej z terenu Gminy Rudniki.
Drużyny rozegrały swoje mecze systemem każdy z każdym.
Chłopcy nieco odważniej niż dziewczęta atakowali na kosz
przeciwnika, dzięki czemu ich pojedynkom towarzyszyło
jeszcze więcej emocji. Ostatecznie eliminacje zwyciężyła
drużyna Basket Team z PSP w Dalachowie odnosząc wysokie
zwycięstwa we wszystkich meczach. Na drugiej lokacie
uplasowała się drużyna z PSP Cieciułów, gromadząc dwa
zwycięstwa. Najniższy stopień podium wywalczyły Orły z PSP
Żytniów, a tuż za nim drużyna Skorpion Jaworzno.
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta:
1. Smerfetki (PSP Żytniów)
2. Gang Olafa (PSP Dalachów)
3. Neonówki (PSP Dalachów)
4. Skorpionki (PSP Jaworzno)
5. PSP Cieciułów I
6. PSP Cieciułów II
Chłopcy:
1. Basket Team (PSP Dalachów)
2. PSP Cieciułów
3. Orły (PSP Żytniów)
4. Skorpion (PSP Jaworzno).
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, którzy będą
reprezentować naszą gminę na eliminacjach Makroregionu

naszym zdrowiem. Słowa uznania również dla nauczycieli,
którzy przygotowali drużyny oraz przybyli na Orlik
w Rudnikach kolejny raz pokazaliśmy, że Razem Tworzymy
Nasz Orlik w Rudnikach.
We wtorek 19 maja na naszym Orliku odbyły się
eliminacje gminne V edycji Turnieju Orlik Basketmania
w kategorii gimnazjum. W grupie dziewcząt udział wzięły
3 zespoły, w tym dwa z miejscowego gimnazjum. Gościliśmy
także drużynę dziewcząt z Kędzierzyna-Koźla. Dziewczęta
rozegrały turniej, grając w grupie każdy z każdym.
W pierwszym meczu spotkały się dziewczęta z GP Rudniki 1
i MMKS PG 1 Kędzierzyn-Koźle. Początkowo lekka
nerwówka wkradła się na boisko. Dziewczęta z Kędzierzyna
chciały pokazać, jak się u nich gra w koszykówkę, a dziewczęta
z Rudnik udowodnić, kto jest gospodarzem tego turnieju. Po
zaciętej walce w końcówce nasze dziewczęta nie wytrzymały
tempa i musiały uznać wyższość rywalek. Następny mecz
turnieju MMKSu z GP Rudniki 2 przebiegał z przygodami,

gdyż w trakcie meczu zaczął padać deszcz i ze względów
bezpieczeństwa trzeba było dokończyć rozgrywki pod dachem i
przenieść się z boiska wielofunkcyjnego na parkiet do
pobliskiej sali gimnazjum. Od drugiej kwarty mecz toczył się w
budynku gimnazjum i to nie przypadek, że ściany pomagały
dziewczętom z Rudnik. Dziewczyny zagrały bardzo dobrą
koszykówkę, jednak rywalki miały nieco więcej siły i w
ostatnich 6 minutach meczu to one wyraźnie dominowały na
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boisku. Ostatnim meczem w tej grupie był pojedynek między
GP Rudniki 1 i GP Rudniki 2. Z tego meczu zwycięsko wyszła
pierwsza drużyna z gimnazjum, plasując się tym samym na
drugim miejscu.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt w kat .gimnazjum:
1. MMKS PG 1 Kędzierzyn-Koźle
2. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach 1
3. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach 2
W eliminacjach udział wzięły również trzy drużyny
chłopców w wieku gimnazjalnym z miejscowej szkoły.
W pierwszym pojedynku zmierzyła się drużyna GP Rudniki I
z GP Rudniki III i to ci pierwsi odnieśli wyraźnie zwycięstwo.

makroregionalnych, które odbędą się 29.05.2015r. We
Wrocławiu.
Klasyfikacja końcowa chłopców w kat.gimnazjum:
1. Gimnazjum Publiczne Rudniki I
2. Gimnazjum Publiczne Rudniki III
3. Gimnazjum Publiczne Rudniki II
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników
naszych eliminacji oraz dla nauczycieli za przygotowanie
drużyn.
Pragnę podziękować także p. Justynie Wilk - radnej
Gminy Rudniki, oraz p. Janinie Pawlaczyk - dyrektor
GOKSiR w Rudnikach za uroczyste dokonanie wręczenia

Należy zaznaczyć, że pierwsza drużyna to chłopcy z 2 klasy,
a GP II i GP III to chłopcy, którzy w tym roku rozpoczęli naukę
i gimnazjum. Kolejne spotkanie to pojedynek pomiędzy
"pierwszakami". Chłopcy do ostatniej minuty trzymali kibiców
w napięciu, gdyż mecz zakończył się wynikiem 8:7 dla trzeciej
drużyny. Na koniec na parkiet wyszły drużyny I i II i po tym
meczu było już wszystko jasne, że to właśnie drużyna GP
Rudniki I zdobywa mistrzostwo i ma prawo startu w zawodach

pamiątkowych dyplomów i medali dla zwycięskich drużyn.
Serdecznie dziękuję dyrekcji miejscowego gimnazjum za
udostępnienie sali, która umożliwiła nam rozegranie turnieju
pomimo padającego deszczu.
Miejmy nadzieję, że za rok również nasz Orlik zostanie
wyróżniony prawem organizacji eliminacji Orlik Basketmanii i
spotkamy się pod koszami w jeszcze większej liczbie.
Katarzyna Pawlaczyk

“Nasz Orlik 2015 w województwie opolskim”
“Nasz Orlik 2015 w województwie opolskim" - pod takim
hasłem w środę 20 maja 2015 odbyła się konferencja w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
poświęcona programowi "Orlik" oraz upowszechnianiu sportu.
Głównymi adresatami spotkania byli prezesi związków i
organizacji sportowych, samorządy, które zdecydowały się na
budowę kompleksów "Moje Boisko Orlik 2012" oraz
animatorzy na nich pracujący.
Przybyłych na spotkanie przywitał Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła, następnie Grzegorz
Sawicki, przestawił prezentację "Sport powszechny w
województwie opolskim". Kolejnym punktem konferencji był
temat rozwoju infrastruktury sportowej, który nakreślił Janusz
Wójcik, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Goszcząca na konferencji Monika Chabior, prezes
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, dziękowała za
współpracę w roku 2014, za zaangażowanie i okazane zaufanie
przy projekcie „Animator - Moje Boisko Orlik 2012”.
Poznaliśmy także liczne statystyki, m.in.: dzieci i młodzież
odwiedziły Orliki ponad 12 mln razy, dorośli - ponad 4 mln, a
seniorzy - ponad 422 tys. Mówczyni podkreślała, że sukces
programu „Animator - Moje Boisko Orlik 2012” to w ogromnej
mierze zasługa animatorów, animatorek oraz wspierających
projekt samorządów.
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Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny z
udziałem Animatorów Ekspertów programu Akademia

Animatora z terenu województwa opolskiego. Na pytania
dzielnie odpowiadali: Bartosz Koszela - animator z
Niemodlina oraz Katarzyna Pawlaczyk - animatorka z
Rudnik. Po sesji pytań i odpowiedzi podsumowania dokonał
przedstawiciel Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.
Katarzyna Pawlaczyk



GOKSiR

TURNIEJE NA ORLIKU
Sobota 30 maja była bardzo aktywnym dniem na naszym
obiekcie. Tego dnia odbywały się kolejno 3 wydarzenia:
III Harcerski Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy
Rudniki (organizator - 29 Szczep Barwne Iskry),

(opiekun Robert Księżarek), Publiczną Szkołę Podstawową w
Dalachowie (opiekun Katarzyna Pawlaczyk).
W konkurencji rzutów na czas udział brały zarówno
dziewczęta, chłopcy, jak i dorośli, którzy przyszli kibicować

Turniej w koszykówkę w ramach STMiG 2015 (organizator Robert Księżarek, nauczyciel wf) oraz
Turniej rzutów do kosza (animatorzy Orlika).
W Turnieju Harcerskim udział wzięły dwie drużyny
naszych podopiecznych. Każda z drużyn miała nazwę od koloru

swym pociechom. W klasyfikacji generalnej mężczyzn
zwyciężył Tomasz Sobieraj, trafiając do kosza 13 razy w
ciągu 60 sekund. Jeden kosz mniej na swoim koncie
zgromadziła Sylwia Napieraj, wygrywając wśród kobiet.
W kategorii chłopców szkół podstawowych zwyciężył Damian

przydzielonego przez organizatorów. Nasi zawodnicy
otrzymali błękitny i żółty. Obie drużyny zajęły 3 miejsca
w swoich grupach, ostatecznie plasując się na miejscach 5-6
w kategorii młodszej 10-13 lat.
W turnieju koszykówki udział wzięło 47 zawodniczek
reprezentujących: Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie
(opiekun Damian Sowa), Gimnazjum Publiczne w Rudnikach

Stegliński, trafiając 9 razy, natomiast wśród dziewcząt
najlepsza okazała się Kaja Bienias, rzucając 7 razy celnie do
kosza wciągu minuty.
Łącznie w organizowanych turniejach udział wzięło 197
osób w wieku od 11-55 lat. Bardzo cieszy nas tak duże
zainteresowanie organizowanymi aktywnościami.
Katarzyna Pawlaczyk

Dzieñ dziecka
nad zalewem w M³ynach
Śladem lat ubiegłych Koło Wędkarskie w Praszce
zorganizowało w sobotę 30 maja br. zawody wędkarskie dla
dzieci. Każdy zawodnik musiał posiadać siatkę wędkarską na
złowione ryby, zgodnie z panującymi wymogami wędkarskimi.
Każdy też musiał uczestniczyć w rywalizacji pod nadzorem
opiekuna. Patronat nad zawodami objęła firma Neapco

z Praszki. Wsparcia udzieliła również Gmina Rudniki, która
corocznie pomaga w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.
Wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami, bo każdy
zaangażował się bez reszty i na pewno wyjechał zadowolony,
z drobnym upominkiem. Zwycięzcom gratulujemy i już w tym
roku zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Ze swojej strony składamy
wszystkim najmłodszym i tym wszystkim, którzy czują się
jeszcze dziećmi najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Dziecka.
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Lokalne Spotkanie Edukacyjne
26 maja 2015 w Rudnikach odbyło się Lokalne Spotkanie
Edukacyjne prowadzone przez Animatorów Ekspertów
projektu Akademia Animatora Fundacji Rozwoju Kultury
Fizycznej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu
terytorialnego, lokalni liderzy sportu, trenerzy, nauczyciele
wychowania fizycznego, lokalne grupy działania, m.in.:
seniorzy, strażacy, odnowa wsi, rodzice. Celem spotkania była
prezentacja dobrych praktyk, oferty edukacyjnej programu
Nasz Orlik oraz zainicjowanie regionalnej sieci współpracy,
dzięki której byłaby możliwość wymiany wiedzy
i doświadczenia w obszarze sportu powszechnego.

Część teoretyczna spotkania odbyła się w Galerii
Osobliwości Przyrodniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach. Po krótkiej rozgrzewce, jaką była projekcja filmu
przygotowanego przez miejscowych animatorów, nastąpiła
prezentacja zasobów portalu naszorlik.pl oraz przedstawienie
celów, programu, projektów i zmian wdrożonych przez FRKF
operatora programu Animator Moje Boisko Orlik 2012, którą
zaprezentowała Katarzyna Pawlaczyk - animatorka
Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"
w Rudnikach, a od tego sezonu Animatorka Ekspertka
Akademii Animatora Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.
Następnie animatorka przedstawiła, co zostało zorganizowane
w ubiegłym sezonie oraz wydarzenia aktualnie realizowane.

Tuż po niej głos zabrał Bartosz Koszela - Animator Ekspert z
Niemodlina, omawiając znaczenie wprowadzenia koszykówki
na swoim Orliku. Chwilę później mieliśmy przyjemność
porozmawiać z Mistrzami Polski V edycji Turnieju Orlika
o Puchar Premiera RP zawodników klubu UKS Orlik Prudnik.
Nasi mali goście świetnie odpowiadali za zadawane pytania,
dowiedzieliśmy się interesujących rzeczy o tym, jak trenują, jak
zaczęła się ich przygoda z piłką nożną, no i oczywiście o tym,
jak to jest być Mistrzem Polski w tak młodym wieku. Nie
zabrakło chwil wzruszenia, gdy przypominali pamiętny finał, w
którym to po rzutach karnych pokonali drużynę z Płocka.
Wypowiedzi chłopaków podsumował trener, a zarazem
Animator Ekspert - Waldemar Berdyj. Po prezentacji
animatorów zawodnicy udali się na rozgrzewkę na Orlik,
a przybyli na spotkanie słuchacze dokonywali analizy SWOT
działalności Orlika w Rudnikach. Zebrane mocne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia płynące z zewnętrznych cech otoczenia
pomogą w uszeregowaniu priorytetów działań, których należy
dokonać w przyszłości. Kolejnym zadaniem była praca
w grupach, polegająca na wypracowaniu nowych pomysłów
współpracy, poprawy lub doskonalenia aktualnej działalności
animatorów i sportu w gminie. Tuż po krótkim podsumowaniu
wszyscy przybyli na LSE przenieśli się na miejscowy Orlik. Tu
nastąpiła prezentacja umiejętności przybyłych zawodników,
wspólny trening i mecz z udziałem również naszych Orlików.
Druga część zajęć praktycznych z powodu opadów deszczu
odbyła się w sali Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.
Przybyła grupa dziewcząt uczestniczyła w zajęciach
koszykówka na wesoło. Po prezentacji bardzo interesujących
zabaw z piłką, odbyło się oficjalne zakończenie spotkania
i wręczenie dyplomów uczestnictwa.
Organizatorem Lokalnego Spotkania Edukacyjnego była
Katarzyna Pawlaczyk przy współpracy Urzędu Gminy
i GOKSiR w Rudnikach. Serdeczne podziękowania dla
Animatorów Ekspertów z Niemodlina i Prudnika oraz dla
zawodników UKS Orlik Niemodlin za przyjęcie zaproszenia
i przybycie na spotkanie. Ogromne podziękowania dla tych,
którzy na każdym etapie przygotowań i realizacji
przedsięwzięcia wspierali swoją animatorkę - wolontariuszami
wydarzenia byli: Dądela Roman, Jasiński Tomasz, Księżarek
Robert, Kubat Michał oraz Wiktor Adam.
Katarzyna Pawlaczyk

Nasz wspólny sukces !
Fundacja Koszykówka Polska, która na zlecenie Ministerstwa Sportu
i Turystyki była organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
"Orlik Basketmania 2015", wyróżniła 16 animatorów za zaangażowanie
i organizację wydarzenia.
Organizatorzy docenili wkład włożony w promocję koszykówki wśród
najmłodszych, na liście najlepszych animatorów w Polsce umieszczone
zostało również nazwisko naszej animatorki Katarzyny Pawlaczyk.
Cieszy fakt, że to właśnie Rudnicki Orlik został wyróżniony. Po raz
kolejny pokazaliśmy, że choć jesteśmy z małej wioski, możemy przełamywać
bariery i w sportowy sposób pokonywać większe aglomeracje.
Nie liczby tworzą wynik, a ludzie, którzy wkładają całe serce, by ten
wynik osiągnąć. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację
projektu Orlik Basketmania w naszej gminie. To wyróżnienie jest naszym
wspólnym sukcesem, bo wszyscy Razem Tworzymy Nasz Orlik w Rudnikach
!
Katarzyna Pawlaczyk
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DZIEÑ DZIECKA NA ORLIKU W RUDNIKACH
1 czerwca odbył się Turniej Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka na Orliku w Rudnikach. Łącznie rywalizowały ze sobą
22 rodziny. Drużyny pokonywały slalom, niosąc piłkę tenisową
na rakiecie, rzucały piłką do koszyka na zakupy, trafiały piłką
do celu, rzucały do kosza na czas oraz chwytały kapsle rękawicą
baseballową.
Zmagania przebiegały w miłej rodzinnej atmosferze,
przyjemnie było patrzeć na roześmiane twarze pociech,
podczas gdy ich rodzice zmagali się z zadaniami
zręcznościowymi.
Klasyfikacja końcowa:
1. JAGIEŁA
Jerzy i Oliwier
2. DWORNIK
Grzegorz i Jakub
3. MATUSIAK
Kinga i Bartek
Katarzyna Pawlaczyk

Fina³ Makroregionalny V edycji
Turnieju Orlik Basketmania
3 czerwca w Prudniku odbył się finał Makroregionalny
V edycji Turnieju Orlik Basketmania. W rozgrywkach prawo
startu miały drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach
gminnych w województwie opolskim i dolnośląskim - łącznie
8 drużyn zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców szkół
podstawowych.
W turnieju eliminacyjnym, rozgrywanym na Orliku
w Rudnikach, zwyciężyła drużyna dziewcząt - SMERFETKI
PSP Żytniów (opiekun Beata Zaręba) oraz chłopców
BASKET TEAM PSP Dalachów (opiekun Katarzyna
Pawlaczyk), więc to te drużyny reprezentowały gminę Rudniki
w Prudniku.
Nasze drużyny bardzo dobrze zaprezentowały swe

umiejętności, choć pod koszami musiały uznać wyższość szkół
z tradycjami koszykarskimi, m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha,
Brzegu czy Strzelec Opolskich.
Mimo wszystko ogromne gratulacje dla naszych
zawodniczek i zawodników za walkę i wytrwałość - nie było
łatwo grać w 30-stopniowym upale. Orlik był nie tylko
rozgrzany przez słońce, ale i panujące emocje. Nasi zawodnicy
walczyli o każdy kawałek na boisku po to, by zbliżyć się do
kosza przeciwnika i próbować trafić do obręczy, omijając ręce
często dużo wyższych przeciwników. Obie drużyny zajęły
3 miejsca w swoich grupach i uplasowały się na lokatach 5-6
w eliminacjach Makroregionu.
Katarzyna Pawlaczyk

„OPOLSKIE
SZMARAGDY”
Po raz trzeci Urząd Marszałkowski zorganizował
Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej
„Opolskie Szmaragdy”, podczas którego prezentowane są
dokonania artystyczne twórców i zespołów z całego
województwa opolskiego.
Naszym „szmaragdem” był zespół folklorystyczny
„Rudniczanie”, który udanym występem zaznaczył
swoją obecność
na imprezie. Trafił
ze swoim
repertuarem i rozśpiewał opolską publiczność, która
nuciła wykonywane przez niego piosenki.
M. Lukas










