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 5 marca 2014 roku została podpisana umowa z AUTO-
SALON Sp. z o.o. z Opola na zakup fabrycznie nowego 
samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h  z  h o m o l o g a c j ą  9 - o s o b o w ą .
W samochodzie przystosowane jest jedno miejsce do przewozu 
o s o b y  n a  w ó z k u 
inwalidzkim.
 Zakup samochodu 
b y ł  k o n i e c z n y  
wcześniejszy samochód 
d o  p r z e w o z u  o s ó b 
n i epe łnosp rawnych 
uległ wypadkowi, w 
konsekwencji czego był 
niezdatny do użytku.
 Zakup samochodu to koszt prawie 117.000,00 zł, 
w całości sfinansowany ze środków własnych gminy.

Daniel Baros

Nowy samochód
dla niepe³nosprawnychSkładam serdeczne podziękowanie

dla Mieszkańców miejscowości Młyny (do zalewu), 

którzy poczuwają się do dbania o wizerunek swojej 

miejscowości oraz sprawne funkcjonowanie systemu 

odwodnienia powierzchniowego i dokonali 

udrożnienia rowu przydrożnego 

w obrębie swojej nieruchomości. 
Droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

jest naszym wspólnym dobrem i taki drobny wysiłek 

włożony w jego poprawne funkcjonowanie 

daje korzyści dla wszystkich. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Andrzej Pyziak
Wójt Gminy Rudniki

Podziêkowanie
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 18 marca 2014 r. powstało Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Olesno - Namysłów. Tworzą je samorządy 
trzech powiatów. Obszar funkcjonalny to 19 samorządów i ok. 180 tys. mieszkańców. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej 
sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej czy programów rządowych. Prezesem stowarzyszenia został Jarosław Kielar - burmistrz 
Kluczborka, członkiem zarządu jest starosta kluczborski - Piotr Pośpiech. 
 Wiceprezesami zostali - burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i Barbara Zając - wójt Pokoju. Pozostali członkowie zarządu 
to: Barbara Bednarz - wójt Świerczowa, Jan Kus - starosta oleski.
 P r z e w o d n i c z ą c ą  K o m i s j i 
Rewizyjnej została Iwona Napieraj - 
zastępca wójta Rudnik, a w skład 
komisji wchodzą: Jan Leszek Wiącek 
- burmistrz Wołczyna i Bogdan Zdyb - 
wójt Wilkowa.
 Włodarze wchodzący w skład 
z a r z ą d u  i  k o m i s j i  r e w i z y j n e j 
stowarzyszenia pełnią swoje funkcje 
nieodpłatnie.
 P i e r w s z y m  z a d a n i e m 
stowarzyszenia będzie opracowanie 
wspólnej dla tego obszaru strategii. 
Samorządy zamierzają skupić się tu po 
pierwsze: na rozwoju gospodarczym, 
turystyce , na rozwoju transportu publicznego (stworzenie racjonalnej sieci połączeń na terenie obszaru funkcjonalnego), na 
ochronie zdrowia, edukacji czy pozyskaniu pieniędzy na odnawialne źródła energii.
 Obszar funkcjonalny Kluczbork w liczbach:
- 3 powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski
- 16 gmin: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie, Olesno, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, 
Zębowice, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Wilków.
- 180 500 mieszkańców
- 2573 km2 powierzchni          Iwona Napieraj

Obszar Funkcjonalny - razem mo¿na wiêcej

 Współorganizatorem tegorocznego turnieju sportowego dla 
gmin był Radłów.  Zmagania miały miejsce w sali sportowej 
przy  rad łowskim g imnazjum.  Jak  co  roku ,  os iem 
samorządowych drużyn zmagało się w następujących 
konkurencjach: siatkówka, tenis stołowy, warcaby, turniej 
rekreacyjny, w tym: rzut do kosza, strzał na bramkę i rzut lotkami 
do tarczy.
 Nie zawsze liczą się tylko wyniki, bo choć w tym roku, w 
przeciwieństwie do lat poprzednich, Gmina Rudniki znalazła się 
poza podium, to jednak trzeba zwrócić uwagę na atmosferę 
zdrowej rywalizacji. Klimat podczas tego turnieju między 
uczestnikami, można by rzec, był nie do powtórzenia. To 
naprawdę wspaniałe wydarzenie, które integruje i mobilizuje do 

poprawy kondycji fizycznej samorządowców z powiatu oleskiego. A wracając do tegorocznych wyników, informujemy, że Gmina 
Rudniki w klasyfikacji ogólnej zajęła 4 miejsce, uzyskując 31 pkt. Na wyróżnienie zasługuje wójt Andrzej Pyziak -najlepszy  
zawodnik w warcabach oraz I miejsce dla gminy Rudniki w rzucie lotkami.
 Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na kolejne zmagania w roku przyszłym.    Iwona Napieraj

XVI Turniej Sportowy Gmin Powiatu Oleskiego

 Mając na uwadze ochronę zwierzyny łownej a także ptaków śpiewających , w okresie rozrodczym i lęgowym, 
Zarząd Koła Łowieckiego nr 9 "DANIEL" w Wieluniu zwraca się z uprzejmą prośbą aby mieszkańcy Gminy Rudniki 
szczególnie w tym okresie trzymali w swoich zagrodach psy i koty. 
 Zarząd Koła Łowieckiego w ostatnim okresie czasu zakupił i wypuścił w łowiska pokaźne ilości kuropatw i 
bażantów. Psy i koty, choć są udomowione posiadają instynkt drapieżnika i potrafią zniszczyć napotkane lęgi 
zwierzyny drobnej a także ptaków śpiewających, które zakładają swoje gniazda na ziemi. 
 Mając na uwadze przedstawione fakty a także podjęcia przez myśliwych introdukcji zwierzyny drobnej, prosimy 
mieszkańców o przychylenie się do sprawy.

Komunikat Ko³a £owieckiego Nr 9 "DANIEL”
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LP DZIAŁ      DOCHODY (w zł) % UDZIAŁU W CAŁOŚCI
1. Subwencja
2. Dotacje i dofinansowania 
3. Udziały gminy w podatku dochodowym 
 od osób fizycznych i prawnych
4. Podatek od nieruchomości 
5. Podatek rolny
6. Podatek od środków transportowych
7. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
8. Pozostałe podatki i opłaty
11. Dochody własne z majątku gminy
 Razem

11 775 502
7 635 885

3 385 000
2 030 000
     
692 000
221 000
130 000

1 009 753
2 070 860

40,7
26,4

11,7
7,0
2,4
0,8
0,4
3,5
7,1

100,0

 Przewiduje się zrealizowanie budżetu Gminy Rudniki w 2014 roku po stronie dochodów w kwocie 28 950.000 zł, a po 
stronie wydatków 31 850 000 zł. Przewidywany deficyt budżetowy w wysokości 2 900 000,00 zł zostanie pokryty zaciągniętymi 
przez gminę pożyczką oraz wygospodarowaną znaczącą nadwyżką środków z lat ubiegłych. Zakładany w budżecie deficyt 
w całości związany jest z planowanymi, zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi.
 Plan inwestycyjny na rok 2014 zamyka się kwotą 9 880 000 zł, co stanowi 31,0 % całości wydatków budżetowych. 
Należy jednak podkreślić, że realizacja wielu zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskanych znaczących środków 
z zewnątrz.

Plan bud¿etu gminy Rudniki na 2014 rok

DOCHODY

WYDATKI

LP DZIAŁ      WYDATKI (w zł) % UDZIAŁU W CAŁOŚCI
1. Rolnictwo i łowiectwo      
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
  gaz i wodę       
3. Transport i łączność     
4. Gospodarka mieszkaniowa    
5. Działalność usługowa     
6. Administracja publiczna     
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   
8. Obrona narodowa      
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
10. Obsługa długu publicznego    
11. Różne rozliczenia      
12. Oświata i wychowanie     
13. Ochrona zdrowia      
14. Pomoc społeczna      
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
16. Edukacyjna opieka wychowawcza    
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa  
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
19. Kultura fizyczna       
 Razem        

3 161 000 

812 000
4 918 000
1 762 000

50 000
3 200 000

1 458
2 542

855 000
120 000 
400 000 

9 526 000
132 000

2 829 000
430 180
227 820 

2 231 000
882 000 
310 000 

31 850 000

9,9

2,5
15,4
5,5
0,2

10,1

-
-

2,7
0,4
1,3

29,9
0,4
8,9
1,3
0,7
7,0
2,8
1,0

100,0

Poszczególne działy ww. wydatków zawierają następujące wydatki inwestycyjne:

LP DZIAŁ      WYDATKI (w zł) % UDZIAŁU W CAŁOŚCI 
1. Rolnictwo i łowiectwo     
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 
 gaz i wodę      
3. Transport i łączność     
4. Gospodarka mieszkaniowa    
5. Administracja publiczna     
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
7. Oświata i wychowanie     
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa  
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
10. Kultura fizyczna      
 Razem        

3 122 000

80 000 
4 095 000
1 100 000

25 000 
590 000 
520 000 
268 000 
50 000 
30 000 

9 880 000

31,6

0,8
41,4
11,1
0,3
6,0
5,3
2,7
0,5
0,3

100,0
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Źródła finansowania powyższych wydatków inwestycyjnych ogółem:

1. środki własne 
2. środki własne (dotacje dla powiatu oleskiego)
3. środki własne (dotacja dla miasta i gminy Krzepice )
4. środki własne (dotacje dla osób fizycznych)
5. Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
6. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
4. dotacje z budżetu państwa
5. dotacje z budżetu województwa
7. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 559 150 zł.
251 000 zł.
38 000 zł.
30 000 zł.

1 477 000 zł.
2 330 000 zł.

215 000 zł.
515 000 zł.
250 000 zł. 
214 850 zł.

Jan Polak

  Gminna Izba Tradycji w Rudnikach funkcjonuje już od 5 lat.  Po remoncie w 
2013 roku w ramach "Małych projektów" z programu PROW 2007-2013 zostały 
wyremontowane pomieszczenia piwnicy, wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową oraz odświeżono ściany i klatkę schodową. W związku z tym, że mamy 
więcej miejsca do ekspozycji zwracamy się po raz kolejny do mieszkańców gminy 
o przekazywanie starych przedmiotów i urządzeń do naszej izby tradycji. Zbliżają 
się święta, wielu z nas przeprowadza porządki w domach i na strychach. Nie 

wyrzucajcie  starych zdjęć, obrazów, książek, 
urządzeń i maszyn używanych w gospodarstwach 
domowych.   
 Prosimy o kontakt: 
 tel. 34 3595068
 e-mail: promocja@rudniki.pl
 e-mail:kultura.rudniki@wp.pl.
 Zapraszamy również do odwiedzenia naszej Izby 
i obejrzenia bogatej ekspozycji.
 Składamy serdeczne podziękowania niżej 
wymienionym osobom  za pomoc w zgromadzeniu 
przepięknego zbioru starych przedmiotów /w chwili 
obecnej jest to około 400 eksponatów/, z którego 
możemy być dumni.

Izba  Tradycji   w Rudnikach

1. Danuta Golczyk
2. Bożena Chęcińska
3. Krystyna Zadworna
4. Maria Podhorodecka
5. Zenobia Kałwak 
6. Juliusz Pągowski
7. Mieczysław Birlet
8. Stanisława Wiśniewska 
9. Tomasz Pawlaczyk
10. Jadwiga i Kazimierz Trawińscy
11. Piotr Ryng
12. Maria Adamczyk
13. Krystyna Zając 
14. Alina Bienias
15. Eugeniusz Kaczmarek 
16. Jan Szczepaniak
17. Edward Komorowski
18. Roman Mencfel
19. Stanisław Dorczyński
20. Leokadia Włoch
21. Jerzy Musiał
22. Janina Łuczak

23. Jolanta Glin
24. Stanisław Augustyniak 
25. Małgorzata Szarek
26. Zdzisław Adamczyk
27. Kazimierz Fuks
28. Leokadia Malinowska 
29. Jacek Olczyk 
30. Andrzej Zając
31. Andrzej Borek 
32. Janina i Mieczysław Pawlaczyk
33. Krzysztof Stochniałek
34. Henryka Kucharska 
35. Marta Małecka
36. Józef Kotas
37. Andrzej Krupa 
38. Marianna Wróbel
39. Wiesława Kucharska
40. Bogusława Kaczmarek
41. Andrzej Pyziak
42. Norbert Kleman
43. Małgorzata Lukas 
44. Marcin Karbownik 

45. Jan Podyma 
46. Jerzy Morawiak 
47. Henryk Zyna 
48. Maria Waszczyńska 
49. Maria Kierzek 
50. Bogdan Jęsior 
51. Tadeusz Okoń
52. Zdzisław Pinkosz 
53. Joanna Bryś 
54. Anna i  Tomasz Pawlaczyk
55. Anna Kępińska 
56. Iwona Napieraj 
57. Maria Komorowska 
58. Krzysztof Komorowski 
59. Witold Kostrzewski 
60. Beata Hadam 
61. Aleksander Turkiewicz
62. Kazimierz Krupnik 
63. Zdzisława i Stanisław Pęcherz 
64. Gerard Wons
oraz wielu innych anonimowych 
darczyńców.

 Wykaz osób, które nieodpłatnie przekazały eksponaty do Gminnej Izby Tradycji  
i przyczyniły się do zachowania naszego dziedzictwa kulturowego dla  młodego pokolenia. 
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Podsumowanie inwestycji gminy Rudniki w 2013 roku
Infrastruktura spo³eczna

1. Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum  
    Integracji w Mirowszczyźnie.

 Koszt całkowity:  1.270.000,00 zł
 Wkład własny:     466.000,00 zł
 Dofinansowanie:    804.000,00 zł

2. Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej 
    w Cieciułowie.

 Koszt całkowity: 137.000,00 zł
 Wkład własny:   48.000,00 zł
 Dofinansowanie:   89.000,00 zł

3. Zagospodarowanie parku w Rudnikach poprzez 
    utworzenie siłowni zewnętrznej.

 Koszt całkowity: 26.000,00 zł
 Wkład własny:   9.000,00 zł
 Dofinansowanie: 17.000,00 zł

4. Remont pomieszczeń Gminnej Izby Tradycji przy
    ul. Targowej w Rudnikach.

 Koszt całkowity: 35.000,00 zł
 Wkład własny: 14.000,00 zł
 Dofinansowanie:  21.000,00 zł

5. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu 
Gminy.

 Koszt całkowity: 427.000,00 zł (środki własne 

Infrastruktura techniczna

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101024 O 
    w Julianpolu.

    Długość drogi - 2,5 km, szerokość - 5,0 m
 Koszt całkowity: 1.400.000,00  zł
 Wkład własny:      713.000,00 zł
 Dofinansowanie:      687.000,00 zł

2. Budowa drogi dojazdowej 
    do gruntów rolnych 
    Łazy - Młyny.
    Długość drogi - 0,82 km, 
    szerokość 4,0 m 
 Koszt całkowity: 280.000,00 zł
 Wkład własny:   163.000,00 zł
 Dofinansowanie: 117.000,00 zł

3. Przebudowa ulicy Piaskowej w Rudnikach.

Długość drogi - 0,5 km, szerokość - 4,0 m
Koszt całkowity: 210.000,00 zł (środki własne gminy)

4. Remont drogi powiatowej w Jelonkach.
 Koszt całkowity: 140.000,00 zł
 Dotacja z gminy dla powiatu: 40.000,00 zł
 Wydatek poniesiony przez powiat: 100.000,00 zł

Inwestycja współfinansowana 
ze środków własnych jako dotacja dla powiatu.
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Oœwiata
1. Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej 
    w Cieciułowie.

Koszt całkowity: 44.000,00 zł (środki własne gminy)

Promocja i rozwój

1. "Zwiedzam bo lubię - atrakcje turystyczne gminy   
    Rudniki". Utworzenie folderu promocyjno-
    turystycznego, 3 tablic zewnętrznych oraz naklejki 
    na billboard.

 
 Koszt całkowity: 29.000,00 zł
 Wkład własny: 10.000,00 zł
 Dofinansowanie: 19.000,00 zł
 
2. "Zdrowo, radośnie, rodzinnie". Integracja polsko- 
    czeska dot. zdrowego trybu życia.

 Koszt całkowity: 12.000,00 zł
 Wkład własny:   1.000,00 zł
 Dofinansowanie: 11.000,00 zł

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach 
    poprzez budowę poletka do unieszkodliwiania 
    osadów ściekowych.

Koszt całkowity : 480.000,00 zł (środki własne gminy)

6. Zakup osprzętu do oczyszczalni ścieków.
Koszt całkowity: 17.000,00 zł (środki własne gminy)

7. Wykonanie 121 przydomowych oczyszczalni 
    ścieków.

 Koszt całkowity: 1.920.000,00 zł
 Wkład własny:  1.060.000,00 zł
 Dofinansowanie:    860.000,00 zł 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalachowie 
    - etap I  
   (zrealizowane: 7 km budowy rurociągów tłoczonych, 
   zakończenie inwestycji planowane na sierpień 2014 r.)
 Koszt całkowity I etapu: 716.000,00 zł
 Wkład własny:  279.000,00 zł
 Dofinansowanie: 437.000,00 zł

9. Zakup 2 sztuk wiat przystankowych. 

Koszt całkowity: 19.000,00 zł (środki własne gminy) 

Doposa¿enie sekcji komunalnej

1. Zakup ciągnika do prac związanych 
    z utrzymaniem porządku na terenie gminy.

Koszt całkowity: 118.000,00 zł (środki własne gminy)

2. Zakup pługa odśnieżnego.

Koszt całkowity: 24.000,00 zł (środki własne gminy)
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PODSUMOWANIE
Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych: 7.164.000,00 zł

Wkład własny gminy: 4.142.000,00 zł
Pozyskane środki z zewnątrz: 3.062.000,00 zł

Pozyskane œrodki z zewn¹trz
do œrodków w³asnych

Wartoœæ inwestycji
do dochodów gminy w 2013

59 %
41 %

Pozyskane œrodki: 3.062.000,00 z³

Wk³ad gminy: 4.142.000,00 z³
Wydatki

inwestycyjne w 2013:
7.164.000,00 z³

Dochody gminy
w 2013:

26.930.000,00 z³
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Opracowanie: Daniel Baros

 W dniu 07.02.2014 r. w związku z zakończeniem procedury przetargowej podpisana została umowa 
z firmą STOGE Sp. z o.o. Przemysław Szczepaniak z Katowic na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku 
OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań". Zakończenie inwestycji przewidziano na 30.06.2014 r.
 Wszelkie prace budowlane przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do tej pory wykonano: skucie 
tynków wewnętrznych, demontaż podłóg drewnianych, rozbiórkę pokrycia dachowego.

 Jesteśmy przekonani, że nowo powstały Sołecki 
Dom Spotkań w Mostkach cieszyć się będzie dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Rudniki.

"Przebudowa budynku OSP Mostki
na So³ecki Dom Spotkañ”

Daniel Baros

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki 
pozyskanym środkom europejskim w ramach 

programu PROW na lata 2007-2013 
w wysokości 141.000,00 zł. 

Cała inwestycja to koszt 215.000,00 zł, 
z czego wkład gminy to 74.000,00 zł.

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
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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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

“INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

 Prace nad budową Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości  dobiegają końca. Planowany odbiór całej 
inwestycji ustalony jest na 25 kwietnia 2014 roku. Obecnie zakończono prace nad elewacją zewnętrzną oraz 
zagospodarowaniem terenu wokół inkubatora. Do zakończenia pozostało ułożenie płytek wewnątrz obiektu oraz 
zakup wyposażenia, służącego przyszłym przedsiębiorcom.

 Na etapie tworzenia jest również strona internetowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Nowy adres 
strony to: www.inkubator.rudniki.pl. Pomimo, iż strona jeszcze nie jest w pełni uruchomiona znajdziecie na niej 
Państwo w najbliższym czasie wszystkie aktualności dotyczące inkubatora.    Daniel Baros

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ PRZEDSIÊBIORC¥

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

obowiązek przeprowadzenia we wszystkich 
nieruchomościach na terenie gminy

akcji deratyzacji. 

 Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy 
wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny w 
tym czas ie  z lec ić  przeprowadzenie  akcj i  f i rmom 
specjalistycznym, bądź dokonać deratyzacji we własnym 
zakresie. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji 
powinny szczególnie pamiętać o podaniu dokładnego terminu 
wyłożenia trutki na szczury oraz zabezpieczeniu miejsc jej 
wyłożenia przed dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa 
domowego.

Termin przeprowadzenia deratyzacji:

 od dnia 24 marca do dnia 18 kwietnia 2014 roku

 Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości 
dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, 
opróżnienia pojemników na odpady.

W czasie trwania akcji należy:
1) przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej 
 do opakowania; 
2) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach zgodnie  
z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu;
3) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze nalepki
 oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem;
4) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką oraz  
sprawować szczególny nadzór nad nimi;
5) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem;
6) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka  
wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc  
lekarską.
Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie;
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1m, w odległości co  
najmniej 40 m od źródeł wody pitnej;
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.

 Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia 
ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek 
pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych 
powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również 
zwierzęta domowe.

k o m u n i k a t



 

w y d ar z e n i a

 W dniu 6 lutego 2014 r. delegacja Gminy Rudniki 
w składzie: Andrzej Pyziak - wójt gminy, Grzegorz Pucka - 
prezes Stowarzyszenia "Razem dla Żytniowa" i Bronisław 
Walacik - członek Stowarzyszenia, złożyła wizytę 
Włodzimierzowi i Ewie Sieradzkim, zamieszkującym 
obecnie w Pabianicach.
 Pan Włodzimierz Sieradzki jest potomkiem rodziny 
Sieradzkich, właścicieli części Żytniowa w latach 1872-1945. 
Kolejność dziedziczenia majątku ziemskiego Żytniów Lit. D 
przez rodzinę Sieradzkich była następująca: Augustyn 
Sieradzki (1821 - 1884) od roku 1863 najpierw dzierżawił, 
a w roku 1872 wspólnie z synem Franciszkiem kupił  majątek 
Żytniów Lit.D po Albercie Szusterskim. W 1874 r. Augustyn 
Sieradzki przekazał zakupiony majątek (438 mórg - ok. 245 ha) 
synowi Franciszkowi. Zmarł 1.04.1884 r., pochowany 
w kaplicy na cmentarzu w Żytniowie.  Majątek w Żytniowie 

Z wizyt¹ u Pañstwa Sieradzkich w Pabianicach
odziedziczył syn Stanisław. Stanisław Sieradzki miał syna 
Włodzimierza (1907-1997). Włodzimierz Sieradzki 
gospodarował w Żytniowie od 1932 roku do wybuchu II wojny; 
w 1945 r. utracił majątek wraz z domem na Rzecz Skarbu 
Państwa na mocy dekretu  PKWN o reformie rolnej. Podobizny 
ww. osób można zobaczyć w książce pod tytułem: "Sześć 
wieków urzędu sołtysa w Żytniowie. Żytniów w fotografii", 
wydanej przez Stowarzyszenie "Razem dla Żytniowa" w roku 
2013. W trakcie spotkania Grzegorz Pucka podziękował 
Państwu Sieradzkim za niezwykle cenne materiały 
ikonograficzne wykorzystane w wyżej wymienionej książce. 
Państwo Włodzimierz i Ewa Sieradzcy natomiast nawiązali do 
powojennych losów członków swojej rodziny; nawiązano 
również do dwóch Jubileuszy: 700-lecia istnienia wsi i parafii 
Żytniów (2012 r.) i 600-lecia urzędu sołtysa w Żytniowie 
(2013r.). Państwo Sieradzcy z wielkim uznaniem wyrażali się 
o zaangażowaniu Urzędu Gminy w Rudnikach oraz organizacji 
i mieszkańców Żytniowa w przygotowanie tych wspaniałych 
Jubi leuszy,  będących niewątpl iwie his torycznymi 
wydarzeniami w Żytniowie.
 Przygotowywana przez Bronisława Walacika historia 
właścicieli Żytniowa na przestrzeni wieków w czasie spotkania 
wzbogaciła się o wiele dodatkowych informacji (fotografii, 
map i dokumentów), szczególnie dotyczących wydarzeń w XX 
wieku na terenie Żytniowa. Goście Państwa Sieradzkich mieli 
okazję do przejrzenia ich wspaniałych, rodzinnych albumów 
fotograficznych. W trakcie spotkania wójt gminy Rudniki - 
Andrzej Pyziak wręczył Państwu Sieradzkim bogate materiały 
informacyjne o gminie Rudniki, egzemplarze Kulis Powiatu 
z artykułami o Jubileuszach Żytniowa, Biuletyny Gminy 
Rudniki oraz książki "Siedem wieków Żytniowa" i "Sześć 
wieków urzędu Sołtysa w Żytniowie".
 Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej i przyjemnej 
atmosferze. Państwo Włodzimierz i Ewa Sieradzcy obiecali 
w okresie Wszystkich Świętych odwiedzić Żytniów i Rudniki.

Grzegorz Pucka

Z wizytą u Państwa Sieradzkich; od prawej: Włodzimierz 
Sieradzki, Ewa Sieradzka, Bronisław Walacik, 

Andrzej Pyziak-wójt gminy Rudniki. 
fot. Grzegorz Pucka

 18 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 
gościli Danuta Grechuta i Jakub Baran, autorzy książki 
Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty.
 Spotkanie autorskie, połączone z promocją tej książki, było 
okazją do zaprezentowania tych znanych i mniej znanych 
faktów, ciekawostek i anegdot z życia państwa Grechutów. Pani 
Danuta wspominała nie tylko męża, artystę, człowieka. 
Przywoływała historie z życia prywatnego i zawodowego, 
opowiadała o początkach znajomości i kariery, zdradzała, jak 
powstawały największe przeboje Marka Grechuty. Snuła 
opowieść o rodzinie, przyjaciołach, mieście i minionych 
czasach.
 Zachować pamięć o artyście i zwykłym człowieku - oto cel 
tego niezwykłego spotkania, ubarwionego pokazem 
niepublikowanych dotąd zdjęć i nagrań z prywatnego archiwum 
rodzinnego.
 Nostalgiczny wieczór, pełen wspomnień - migawek 
z trwającej 36 lat wspólnej podróży przez życie Danuty i Marka 
Grechutów był więc  nie lada gratką dla fanów twórczości 
wybitnego artysty i ciekawym wydarzeniem kulturalnym, 
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rudnikach.

Maria Morawiak

 Po raz kolejny Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Rudnikach 13 marca odwiedził  podróżnik i pisarz 
Roman Pankiewicz. Tym razem zaprosił młodych czytelników 
w wirtualną podróż po stolicy Rosji, sam pełniąc rolę 
przewodnika tej wyprawy. Spotkanie związane było z promocją 
jego nowej książki Matuszka Rosija - pierwszy żywioł. Jest to 
opis pobytu autora  w ZSRR w latach upadku komunizmu, 
epokowych  p rzemian ,  w  czasach  gdy  zda rzen i a  
nieprawdopodobne, nieprzewidywalne i humorystyczne były 
tam na porządku dziennym.
 Barwna opowieść o życiu codziennym mieszkańców 
Moskwy, wzbogacona garścią informacji historycznych, 
niezliczonymi anegdotami i ciekawostkami, z towarzyszeniem 
efektownej prezentacji multimedialnej, zachwyciła przybyłą 
a na to spotkanie młodzież gimnazjalną. Podróżnik, 
z właściwym sobie poczuciem humoru, odpowiadał na pytania, 
rozdawał autografy, zainteresowani mogli zakupić książkę, 
a niezapomniane  chwile z tego spotkania uwieczniono na 
pamiątkowych zdjęciach.

Maria Morawiak

Ocaliæ od zapomnienia Spotkanie z ksi¹¿k¹
Matuszka Rosija- pierwszy ¿ywio³
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i n f o r m a c j a

 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach w tym 
roku po raz pierwszy zorganizował Gminny Konkurs Kronik 
OSP. Na konkurs złożone zostały kroniki z 6 jednostek OSP 
naszej gminy.
 Przedłożone kroniki oceniała komisja konkursowa 
w składzie:
przewodniczący  -   ks. Krzysztof Błaszkiewicz
z-ca przewodniczącego -   Grzegorz Pucka
członek   -   Jan Stasiak
członek   -   Małgorzata Lukas
 Oceniając prace komisja przyjęła następujące kryteria:
1/ koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z zadań 
statutowych OSP,
2/ poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych,
3/ poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów,
4/ oryginalność i pracochłonność kroniki,
5/ poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.
 Podsumowanie konkursu odbyło się 20 lutego 2014 r. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach. Uczestniczyli 
w nim członkowie jury, kronikarze i przedstawiciele jednostek 
OSP,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego a zarazem Wójt 
Gminy - Andrzej Pyziak, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie - kapitan 
Marek Kucharczyk.
 Wyniki konkursu przedstawił Pan Grzegorz Pucka - 
z-ca przewodniczącego Komisji Konkursowej:
kroniki wzorowe 
- kronika OSP Rudniki  /kronikarz Szczepan Kanicki/ 
- kronika OSP Cieciułów   /kronikarz Dorota Ferenc/
kronika wyróżniająca 
- kronika OSP Mostki  /kronikarz Piotr Ryng/
kroniki poprawne
- kronika OSP Chwiły  /kronikarz Lucyna Pisula/
- kronika OSP Żytniów   /kronikarz Grażyna Bryś/
- kronika OSP Dalachów  /kronikarz Marlena Plewa

Podsumowanie
I Gminnego Konkursu Kronik OSP gminy Rudniki

 W podsumowaniu Pan Grzegorz Pucka zwrócił  uwagę na 
najważniejsze elementy, które powinna zawierać prawidłowo 
prowadzona kronika:
- historię danej jednostki OSP,
- składy osobowe zarządu OSP w poszczególnych kadencjach,
- aktualne wydarzenia w układzie chronologicznym,
- zachowanie równowagi między ilością tekstu i zdjęć,
- opisywanie zdjęć. 
 Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który podkreślił 
zaangażowanie kronikarzy oraz znaczenie kronik dla 
dokumentowania działalności OSP.  Autorzy kronik otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
 Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z 
kronikami i wymiany doświadczeń.

 Spotkanie zakończyła wspólna fotografia wykonana przez 
dziennikarkę Kulis Powiatu - Panią Agnieszkę Kozłowską. 
Spotkanie protokołowała Maria Dorczyńska - sekretarz 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudnikach.

M.D.

 Szanowni Rolnicy,
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku 
pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby 
i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprzątniętych nawierzchniach, 
ze schodów bez barierek zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego 
obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano pod hasłem: 
"Upadek to nie przypadek".
 W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić Państwa uwagę na inną grupę wypadków, 
w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn. Są one przyczynami 
ponad 12 proc. wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy. Takim zdarzeniom można zapobiec dbając o właściwy stan 
techniczny maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące osłony i zabezpieczenia, dokonując napraw tylko przy wyłączonym 
napędzie, przestrzegając zaleceń producentów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji, jak również stosując 
odpowiedni ubiór i ochrony oraz utrzymując porządek na stanowisku pracy.
 "Nie daj się wkręcić" - niech to hasło przypomina, że przede wszystkim od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji 
zależy bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.
 Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in. z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn i urządzeń zdobędą Państwo 
podczas szkoleń, konkursów, pokazów i innych działań, organizowanych przez jednostki terenowe KRUS. Informacje o takich 
spotkaniach znajdują się na stronie internetowej KRUS, w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem: 
www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.
         Prezes KRUS
Warszawa, styczeń 2014 r.       Artur Brzóska



 

 14 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
 Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny ZOSP RP, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 
Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 

t emat  t echn ik i  pożarn icze j ,  o rgan izac j i  ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
 W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 
i  gimnazjum. Eliminacje składały się z dwóch etapów. 
Pierwszy test liczył 40 pytań i wyłonił najlepszych, którzy 
musieli rozwiązać jeszcze test liczący 8 pytań. Pięcioosobowy 
skład Komisji,  której Przewodniczącym był  st. kap. Ireneusz 
Leniec, po sprawdzeniu testów wyłonił zwycięzców.
 Po zaciętej rywalizacji w I grupie, którą stanowili 
uczniowie szkół podstawowych, na pierwszych trzech 
miejscach uplasowali się:

z  ¿ y c i a  O S P

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej (OTWP) 
“M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom” - etap gminny

I miejsce   - Szymon Maryniak
II miejsce   - Filip Napieraj
III miejsce  - Sandra Zając
 Wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali Publiczną 
Szkołę Podstawową w Żytniowie, a do konkursu przygotowała 
ich nauczycielka Aleksandra Kaczmarek.

 Wyniki w II grupie  (szkoły gimnazjalne) przedstawiają 
się następująco:
I miejsce  - Aleksandra Wróż
II miejsce - Wiktoria Surowa
III miejsce - Weronika Dzierżak 
 Opiekunem dziewcząt była nauczycielka Publicznego 
Gimnazjum w Rudnikach - Beata Patyk.
 Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Rudnikach.
 Sponsorami nagród dla najmłodszego uczestnika 
konkursu (okazał się nim Szymon Maryniak, uczeń klasy IV 
PSP w Żytniowie) oraz dla finalistów (dla Szymona Maryniaka                
- PSP Żytniów i Aleksandry Wróż - PG w Rudnikach) byli 
Państwo Iwona i Mirosław Merykowie.
 Uczestnikom konkursu gratulujemy wysokich 
wyników, a sponsorom dziękujemy!
 Młodzież  będzie reprezentowała Gminę Rudniki na etapie 
powiatowym OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" 
w kwietniu br. w Oleśnie.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kaczmarek

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z siłowni zewnętrznej 
zlokalizowanej w parku w Rudnikach. Obecnie każdy zainteresowany 
korzystać może nieodpłatnie z 5 urządzeń dwustanowiskowych,  
składających się z: wyciskania siedząc, wyciągu górnego, prasy 
nożnej, twistera, orbitka eliptycznego, wioślarza, drążków do 
podciągania się, drążków gimnastycznych, surfera oraz biegacza.
 Korzystanie z siłowni zewnętrznej polepszy samopoczucie, 
wzmocni mięśnie, poprawi stan naszej sylwetki oraz pozwoli 
aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Siłownia przeznaczona 
jest dla ludzi w każdym wieku. Dlatego serdecznie zapraszamy do 
korzystania!
      Daniel Baros

z a p r o s z e n i e

SI£OWNIA DLA KA¯DEGO
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 Z myślą o najmłodszych czytelnikach Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rudnikach włączyła się w akcję społeczną 

pod hasłem “Czytam sobie”.
 W ramach tej akcji zakupiono serię książeczek dla dzieci, które 
dopiero zaczynają przygodę z samodzielną lekturą. Każdy, kto zamierza 
zachęcić najmłodszych do spotkań z książką i pomóc im w nauce 

czytania, znajdzie tu coś dla siebie. Książeczki są bowiem dostosowane do wieku i różnych 
umiejętności czytelniczych młodych odbiorców.  Cała seria tworzy trzypoziomowy program 
nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat i prowadzi je od składania liter do płynnego składania 
wyrazów w zdania.
 Książeczki z poziomu 1 mają zdecydowaną przewagę ilustracji nad tekstem. Prosta, ale 
wciągająca opowieść utworzona jest maksymalnie z 150- 200 wyrazów. Zabawne historyjki, 
które mały czytelnik odnajdzie w książeczkach z poziomu 2, są już nieco dłuższe, ale nadal 
operuje się jedynie 24 podstawowymi głoskami. Dopiero w tekstach z 3 poziomu zdania są 
bardziej złożone, wprowadzone nowe, trudne wyrazy i ograniczone ilustracje.
 Spotkanie z serią książeczek Czytam sobie to porcja świetnej zabawy i gwarantowany sukces w czytaniu. Każda z nich to 
błyskotliwa, wciągająca i niepowtarzalna opowiastka, dzięki której nauka czytania może być radosna i ciekawa.
 Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypożyczania książeczek z serii 
Czytam sobie.

Z³ap bakcyla czytania!

 W związku z zamiarem poszerzenia oferty Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rudnikach o dostęp do publikacji 
elektronicznych z platformy IBUK LIBRA zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do udziału w badaniu 
ankietowym dotyczącym ww. Propozycji.

 I B U K  L I B R A  t o  c zy t e ln i a  on - l i ne  k s i ążek 
elektronicznych z zakresu humanistyki, nauk społecznych, 
ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, 
medycyny i informatyki. W ofercie tej czytelni dostępne są 
publikacje takich wydawnictw, jak: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Oficyna 
Wydawnicza IMPULS, Wydawnictwo Telekomunikacji i 
Łączności, Wolters KLuwer Polska, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL. IBUK LIBRA zapewnia 
całodobowy dostęp do książek z dowolnego miejsca, 
możliwość korzystania z czytelni na komputerach 
stacjonarnych i urządzeniach mobilnych oraz zaawansowane 
narzędzia pracy z tekstem. Umożliwia  wybór spośród kilku 
tysięcy tytułów specjalistycznych, popularnonaukowych 

Nowa oferta Biblioteki!
i beletrystycznych, dopasowany do oczekiwań czytelników. 
Dodatkowe informacje nt. zasobów platformy można znaleźć 
na stronie www.libra.ibuk.pl

 Podziel się z nami swoją opinią. Wypełnij ankietę 
dotyczącą  IBUK LIBRA  w Twojej bibliotece lub 
zamieszczoną na na stronie www. Zebrane opinie pozwolą 
dostosować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. 

Formularz ankiety dostępny jest na stronie 
www.rudniki.pl, wystarczy go wypełnić i przesłać 

na adres e-mail: biblioteka.rudniki@op.pl lub dostarczyć 
do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Rudnikach lub jej Filii. 
Prosimy także o przesyłanie wszelkich Państwa uwag i opinii 

na ten temat na adres e-mail lub kontakt telefoniczny w tej 
sprawie pod nr 34 3595 072 wew.31.

M. Morawiak

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy też do udziału w warsztatach czytelniczych wszystkie 
dzieci, które chcą rozpocząć przygodę z  samodzielnym czytaniem lub  udoskonalić tę umiejętność. 

Spotkania warsztatowe odbywają się w każdy piątek w godzinach 16.30- 18.00. W programie: gry i zabawy 
edukacyjne oraz wprawki czytelnicze.

Serdecznie zapraszamy!
Maria Morawiak

Już Chrystus Paschą jest naszą i szczerej prawdy zaczynem,
niewinnym Bożym Barankiem co siebie złożył w ofierze

(hymn wielkanocny) 
Z okazji Świąt Wielkanocnych

serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

składają zawsze życzliwi

Jolanta i Bogdan Surowiakowie
Apteka “Pod Świerkami”



 

o œ w i a t a

 Marcowy Wieczór Kobiet to już 
tradycja szkoły w Żytniowie. 12 marca 
o godzinie 17 sala gimnastyczna wypełniła się 
po brzegi. Panie z Żytniowa i okolic przybyły, 
aby przy kawie, herbacie i ciasteczkach 
podziwiać występy małych artystów. 
Najpierw zaprezentowali się szóstoklasiści 
w spektaklu teat ra lnym "Przepis  na 
grzeczność". Następnie uczniowie klas V i II 
przedstawili  wesołą "audycję radiową" pt. 
"Dwa słowa o kobietach". Do łez rozbawili publiczność mali piosenkarze słynnym hitem sprzed lat "Baby, ach te baby", a pary 
taneczne i drużyna szkolnych cheerleaderek  zaimponowały świetnym przygotowaniem. Ogromny aplauz wzbudził żywiołowy 
“Gangnam style" w wykonaniu przedszkolaków. Po obejrzeniu "teatralnych podarunków" zgromadzone Panie wysłuchały 
prelekcji na temat zdrowego odżywiania.            K.N.

Wieczór Kobiet

 Z inicjatywy państwa Krystyny 
Zachwatowicz-Wajdy i Andrzeja 
Wajdy w rudnickim gimnazjum 

od kwietnia b.r. rozpocznie działalność kino w ramach sieci 
"Kino za Rogiem". 
 Sala klasowa po adaptacji  została wyposażona 
w nowoczesny projektor, ekran oraz system nagłaśniający 
i dostosowana do pełnienia funkcji kina.
 Oferta kina skierowana jest nie tylko do uczniów szkół 
naszej gminy, ale również do wszystkich jej mieszkańców. 

Kino
w Rudnikach

Projekcje filmów będą odbywać się także wieczorami. 
Zapraszamy mieszkańców gminy do naszego kina. Nasze kino 
to powrót do kameralnej wspólnoty przeżywania sztuki 
filmowej, odejście od telewizora, od "popcornu filmowego". 
Nasze kino to wybór prawdziwej Sztuki Filmowej. 
 Fundatorami Kina w Gimnazjum Publicznym 
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach są:
- państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda,
- Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
- Operator sieci "Kino za Rogiem" firma KzR Spółka z o.o.
 Wszelkie informacje na temat naszego kina, również 
możliwość rezerwacji miejsc na seanse filmowe na stronie 
internetowej gimnazjum www.gimnazjumrudniki.pl 
w zakładce "Kino za Rogiem".

 W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 możemy 
poszczycić się sukcesami naszych uczniów we wszystkich 
dziedzinach życia szkolnego:

a) w konkursach przedmiotowych:
- Jakub Świtała, uczeń klasy VI, zakwalifikował się do 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - etap wojewódzki;
- Jakub Świtała, uczeń klasy VI, zakwalifikował się do 
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego -  etap 
wojewódzki;

b) w konkursach tematycznych:
-  uczn iowie  k lasy  I V  z a j ę l i  I  m ie j sce  w  X X I I 
Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej 
w kategorii: "Kukły i Marzanny";
-  uczniowie  klasy  V I  zaję l i  I I  mie jsce  w X X I I 
Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej 
w kategorii: "Szopki bożonarodzeniowe";
- Natalia Gudaja, uczennica klasy III, zajęła I miejsce w XI 
Gminnym Konkursie Plastycznym dla uczniów klas I - III;
- Zuzanna Borecka, uczennica klasy V, zajęła II miejsce w VII 
Gminnym Konkursie "Święta Bożego Narodzenia w Witrażu";
- Miłosz Zaręba, uczeń klasy IV, zajął III miejsce w VII 
Gminnym Konkursie "Święta Bożego Narodzenia w Witrażu";

C) w zawodach sportowych;
- Nicola Ośródka, uczennica klasy III, zajęła X miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej 
w Poznaniu;
- uczniowie klas IV - V zajęli I miejsce w IV Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii wiekowej 10 -11 
lat;
- uczniowie klas IV - V zajęli V miejsce w półfinale 
wojewódzkim IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda 
Tuska w kategorii wiekowej 10 -11 lat;
- Kamil Królikowski, uczeń klasy IV, zajął II miejsce 
w Turnieju Tenisa Stołowego w Gorzowie Śląskim w kategorii 
żacy;
- Wojciech Droś, uczeń klasy V, zajął VI miejsce w Turnieju 
Tenisa Stołowego w Gorzowie Śląskim w kategorii młodzicy;
- Jakub Śnigór, uczeń klasy VI, zajął VI miejsce w Gminnych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych;
-Wojciech Droś, uczeń klasy V, zajął VI miejsce w Gminnych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych;

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM 
ORAZ NASZYM NAUCZYCIELOM!

Beata Droś

SUKCESY UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA KOŒCIUSZKI W CIECIU£OWIE 
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 W piękne sobotnie popołudnie  8 marca 2014 roku 
o godzinie szesnastej w sali Ośrodka Tradycji Wiejskiej 
i Strażackiej w Cieciułowie odbyła się uroczystość 
zorganizowana z okazji Dnia Kobiet przez Odnowę Wsi Bugaj  
i Odnowę Wsi Cieciułów we współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną  w Cieciułowie. Część artystyczną,  jak co roku, 
przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie pod opieką nauczycielek: 
Jolanty Kubackiej, Katarzyny Sykulskiej i Agnieszki 
Włóki. Zebranych gości powitały panie: Małgorzata 
Małolepsza - sołtys wsi Cieciułów i Małgorzata Dybich - 
sołtys wsi Bugaj. 
 , ,Dziś od rana się cieszymy, bo Dzień Kobiet 
obchodzimy”- tymi słowami powitał zgromadzonych 
konferansjer, Jakub Świtała. Następnie na scenie pojawiła się 
Zuzanna Borecka, która zaprezentowała piosenkę ,,Brunetki, 
blondynki". Jak rozszyfrować kobietę? Odpowiedzi na to 
pytanie udzieliły… aniołki  ,,Victoria' s Secret". Nie lada 
atrakcją był występ kosmity, który zdał  relację z pobytu  na 
zaprzyjaźnionej planecie Ziemia. Kosmicie, czyli Dawidowi 
Kostkowi, towarzyszył Jakub Śnigór, który wcielił się w rolę 
kobiety i prezentował najrozmaitsze atrybuty płci pięknej.
 Kolejnym punktem programu było pojawienie się na 
scenie uczniów, którzy starali się przybliżyć widowni różne 
typy kobiet. W roli lidera zespołu ,,Leszcze" ponownie 
doskonale  odnalazł się Dawid Kostek, któremu  towarzyszyły 
dziewczyny: Zofia Grzebiela i Aleksandra Namyślak.  
Piosenkę ,,Lili" brawurowo zaśpiewał Piotr Tronina. Gorącą 

atmosferę występu podgrzewali gitarzyści: Wojciech Droś, 
Bartłomiej Kluska i Jakub Komorowski. Nogi same rwały 
się do tańca, kiedy dwukrotnie na scenie pojawił się nas
z szkolny zespół taneczny. Dziewczyny zaprezentowały dwa 
ciekawe układy choreograficzne. Na zakończenie chłopcy 
złożyli wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia, po czym 

wszyscy razem zaśpiewali piosenkę ,,Sto lat". Nasi uczniowie 
wykazali się talentem aktorskim, wokalnym i tanecznym. 
Zaprezentowali wiersze, piosenki  i układy taneczne. Bardzo 
dobrze opanowali swoje role i bez cienia tremy wystąpili na 
scenie. Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewali "Sto lat". 
Jesteśmy dumni z naszych aktorów,  którzy mogli wykazać się 
swoimi  umiejętnościami scenicznymi  przed szerszą 
publicznością,   a jednocześnie włączyć się w działania na rzecz 
lokalnego środowiska. 

 Jolanta Kubacka

WOMEN SHOW, CZYLI DZIEÑ KOBIET W CIECIU£OWIE
"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

o œ w i a t a

 Dnia 8 marca 2014 r. uczniowie  z gminy Rudniki uczestniczyli w VI 
MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO WIEJSKICH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH. W rozgrywkach tych wzięły 
udział dwie drużyny szachowe ze szkoły podstawowej w Dalachowie oraz 
jedna drużyna ze szkoły w Cieciułowie. 
 W turnieju wystąpiło osiem drużyn województwa opolskiego, 
a reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie 
w składzie: Jakub Zając, Maciej Spodzieja, Patryk Ignasiak, Monika 
Urbaniak, wywalczyli III miejsce w województwie i uzyskali prawo startu 
w MISTRZOSTWACH POLSKI W SZACHACH.
  
Bardzo dobre IV miejsce 
z a j ę l i  u c z n i o w i e 
z Cieciułowa, a druga 

drużyna z Dalachowa zdobyła VIII miejsce.
 Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i puchary, a nagrody rzeczowe - wszyscy uczestnicy turnieju.
 Zostały także wręczone nagrody indywidualne dla najlepszych 
zawodników na poszczególnych szachownicach, i tu uczniowie PSP 
w Dalachowie zajęli miejsca: Jakub Zając I miejsce na pierwszej 
szachownicy i Patryk Ignasiak III miejsce na trzeciej szachownicy. Była 
również nagroda dla najmłodszego gracza turnieju, którą otrzymał uczeń 
klasy pierwszej z Dalachowa, grający w składzie drugiej drużyny - Paweł 
Urbaniak. Uczniów z Dalachowa do turnieju przygotowywała pani 
Jolanta Wiatr.

SUKCESY M£ODYCH SZACHISTÓW



 

o œ w i a t a

 Zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu "Fascynujący Świat 
Nauki i Technologii", uczniowie klas V - VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie rozpoczęli swój 
udział w dwudziestogodzinnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych 
przez nauczycielki: Beatę Droś i Jolantę Kubacką, w każdy poniedziałek  
do 19 maja 2014 roku. 
 Zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów humanistycznych 
pozwolą spojrzeć na bohatera mitologicznego  "z przymrużeniem oka". 
Uczniowie staną się krytycznymi odbiorcami literatury klasycznej i będą 
czerpać z niej inspiracje do własnych pomysłów twórczych. Nowatorska 
interpretacja treści mitów wprowadzi w radosny klimat, który będzie 
sprzyjał pracy i odpowie na pytanie, jak podejść do wybranych mitów 
z humorem, nieszablonowo, kreatywnie, świeżo. Niestandardowe zajęcia 
w plenerze, tzw. podchody, w poszukiwaniu 15 kopert z imionami postaci 
mitologicznych, należy zaliczyć do bardzo udanych.          Beata Droś

SPOSÓB NA MITOLOGIÊ
CZYLI ZAJÊCIA POZALEKCYJNE Z PROJEKTU “FASCYNUJ¥CY ŒWIAT NAUKI I TECHNOLOGII”

 11 marca 2014 uczniowie klasy I Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie udali sie 
do Markotowa Dużego, do gospodarstwa edukacyjnego 
zajmującego się rękodzielnictwem, na warsztaty w ramach 
realizowanego w szkole projektu "Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii".
 Celem tego wyjazdu było przybliżenie rzemiosła 
artystycznego i sztuki ludowej, zapoznanie dzieci ze sposobami 
wydobycia gliny, różnymi technikami tworzenia naczyń 
glinianych, suszenia ich i wypalania. Uczestnicy zajęć tworzyli 
prace z gliny przy użyciu dawnych narzędzi drewnianych. 
Każde dziecko otrzymało kawałek gliny plastycznej (szarej, 
niebrudzącej), z którego samodzielnie pod okiem instruktora 
tworzyło naczynia, miseczki, wazoniki, ozdoby wielkanocne. 
Dzieci miały także okazję usiąść przy kole garncarskim 
o napędzie elektrycznym, położyć na nim kawałek gliny 
i samodzielnie toczyć i formować, według własnego uznania, 
swoje "małe dzieła". Zajęcia w formie warsztatowej, przyjaznej 
uczestnikom, były wspaniałą przygodą i atrakcją, aktywizującą 
najmłodszych. Dostarczyły dzieciom wiele miłych wrażeń.

Małgorzata Pinkos

Z WIZYT¥ W CENTRUM
 EDUKACYJNYM  RÊKODZIE£A

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, lubiących aktywnie spędzać 
wolny czas, do korzystania z kompleksu boisk w Rudnikach "Moje Boisko 
ORLIK 2012".  Animatorzy przygotowali szeroką gamę stałych zajęć, do 
wyboru dla aktywnych w każdym wieku.
 Każde dwie pierwsze godziny otwarcia Orlika przeznaczone są na zajęcia 
dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu całej gminy. Dla starszych piłka 
nożna, piłka siatkowa i koszykówka - to gry zespołowe, w których będziemy 
mogli poprawić swoje umiejętności pod okiem animatorów.  Ponadto na boisku 
wielofunkcyjnym dla pasjonatów sportów rakietowych planowane są zajęcia z 
tenisa i badmintona. Panie, które aktywnie spędzają czas wolny podczas 
spacerów z kijami - nordic walking - zapraszamy na rozgrzewkę przed 
wymarszem oraz na rozciąganie po powrocie z trasy. Ponadto dla osób lubiących połączenie piłki nożnej, koszykówki i piłki 
ręcznej polecamy bardzo dynamiczną i widowiskową grę zespołową, jaką jest ultimate frisbee. Aktywność ta od graczy wymaga 
wytrzymałości, zręczności i szybkości, lecz jednocześnie proste zasasdy czynią ją bardzo łatwą do opanowania. Począwszy od 
marca, każdy miesiąc będzie miesiącem tematycznym - z dominacją innej dyscypliny sportu. Po opanowaniu przez uczestników 
zajęć podstawowych elementów techniki i taktyki, mięsiąc zostanie podsumowany turniejem z tej dyscypliny. 

Wszelkie informacje o planowanej ofercie zajęć można znaleźć na stronie internetowej gminy Rudniki 
- www.rudniki.pl w zakładce Sport. 

Katarzyna Pawlaczyk

Zapraszamy na ORLIKA
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k u l t u r a

 Ośrodek Kultury w Rudnikach w 2013 roku zrealizował dwa projekty unijne z tzw. "Małych Projektów". Pierwszym 
projektem zrealizowanym w dwóch etapach były II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w Rudnikach. W ramach projektu 12 i 13 
kwietnia br. odbyły się warsztaty muzyczne dla młodzieży połączone z koncertem mistrzów. W dwudniowych zajęciach dla 
młodzieży udział wzięło 20 osób z gmin objętych strategią działania LGD Górna Prosna. Muzyczny wieczór zakończył się 

k o n c e r t a m i  m i s t r z ó w :  
Wojciecha Kamińskiego 
i Macieja Fortuny.
  N a s t ę p n y m  e t a p e m 
projektu był jesienny koncert 
jazzowy 12 października br., 
połączony z wystawą zdjęć. 
Zagrały w nim znakomite 
gwiazdy muzyki jazzowej: 
W o j c i e c h  K a r o l a k 
z zespołem i Trio Sergieja.

Wartość dofinansowania 
w ramach projektu 

wyniosła 23.505,00 zł.
 Kolejny projekt, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, to II Spotkanie Pszczelarskie. W konferencji 
udział wzięli głównie pszczelarze z gminy Rudniki, ale także z gmin Praszka, Gorzów Śląski, Krzepice Kluczbork. Wykłady 
prowadził dr Marek Chmielewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Podczas spotkania odbywała się również wystawa sprzętu pszczelarskiego 
i kiermasz produktów pszczelich. 

Wartość dofinansowania w ramach projektu wyniosła 18.712,84 zł.
 
 Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie XXII Spotkań Muzyków 
Jazzowych w wysokości 20.000,00 zł w ramach projektu "Opolskie Kwitnące" 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 W  2 0 1 4  r o k u  z r e a l i z o w a n y  z o s t a n i e   p r o j e k t  p n . 
“III Spotkanie Pszczelarskie" dofinansowany w ramach "Małych projektów" 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
wysokości 14.783,00 zł, a także ze środków Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dofinansowany w wysokości 5.000,00 zł projekt pn. "XXIII 
Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach".     Joanna Bryś

Zrealizowane projekty w Gminnym Oœrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji ze œrodków Unii Europejskiej w 2013 roku

 Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto, które daje okazję do 
wzmocnienia więzów rodzinnych i pokoleniowych oraz do okazania 
wdzięczności i szacunku ludziom starszym. Szczególnie cenne są 
uroczystości pozwalające przeżywać chwile radości w gronie bliskich. 
Taką właśnie okazją  do okazania swych uczuć było spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka zorganizowane przez  Gminny Ośrodek Kultury 
i Przedszkole w Rudnikach.
 Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją "Brzydkiego kaczątka” w 
wykonaniu  rudnickich przedszkolaków. Po zaprezentowaniu 
przestawienia maluchy i starszaki  długo bawiły zebranych śpiewając, 
tańcząc i  recytując  wierszyki.
 Po nich wystąpił  zespół wokalny "Rudnicanto" z pianistą 
Krzysztofem Odojem prezentując krótki program piosenek z lat 70-tych.
 Wzruszenie oraz radość gości były ogromne. Gorącymi brawami  
podziękowali wykonawcom za przygotowany dla nich program. Przy 
kawie, herbacie i pysznym domowym cieście seniorzy spędzili  bardzo 
miły wieczór.

M. Lukas

Babciu, Dziadku
KOCHAMY WAS!
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  W niedzielne popołudnie, 5 stycznia, w wypełnionej 
do granic możliwości sali widowiskowej Domu Kultury 
w Rudnikach rozbrzmiewały radosne dźwięki kolęd 
i świątecznych piosenek. Na scenie wystąpiło ponad 100 
wykonawców, zarówno zespoły jak i soliści.
 Prezentacje rozpoczęła grupa oazowa ze Skomlina. Z 
kolei młodzieżowy zespół wokalno- instrumentalny z 
Żytniowa w składzie: Piotr Łapucha, Dominik Kłak, 

Łukasz Ryng oraz Ola Wróż wykonał własne interpretacje kolęd i piosenek świątecznych. Gościliśmy również dużą grupę 
wykonawców ze Studia Piosenki z Kluczborskiego Domu Kultury, a mianowicie zespół dziecięcy "Śmieszki" oraz wokalistki: 
Aleksandrę Radzioch, Paulinę Szlachcic, Edytę i Beatę Brodzińską i Wiktorię Szelągowską, które przepięknie wykonały 
znane polskie kolędy.
 Nie zabrakło również występujących od wielu lat w przeglądzie "Niezpominajek" i "Gwiazdeczek" z Cieciułowa. Duża grupa 
wokalna oraz dwie solistki : Kasia Wilk i Monika Błach reprezentowały szkołę podstawową w Dalachowie. Po raz pierwszy na 
deskach naszej sceny zaprezentowała się grupa wokalna "Rudnicanto" działająca przy GOKSiR w Rudnikach. Radosne 
kolędowanie zakończyły występy chóru "Radość z Byczyny" oraz zespołu "Rudniczanie".
 Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, które wręczyli patronujący przedsięwzięciu proboszcz 
parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz, sekretarz gminy - Marianna Krzykawiak oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor 
GOKSiR           Małgorzata Lukas

Kolêdy ³¹cz¹ pokolenia

 Z okazji  Dnia Kobiet od wielu lat w Ośrodku Kultury w Rudnikach 
odbywają się koncerty, podczas których  panuje szczególna atmosfera. 
Chcemy w ten sposób przyczynić się do tego , aby każda kobieta poczuła się 
w dniu swojego święta wyjątkowo.
 W tegorocznej uroczystości udział wzięło ponad 200 osób. Życzenia 
wszystkim bardzo licznie zgromadzonym paniom złożyła Iwona Napieraj - 
z-ca Wójta Gminy Rudniki. Spotkanie rozpoczął koncert zespołu wokalnego 
"Rudnicanto", który zaprezentował  przeboje polskiej muzyki rozrywkowej 
z lat 60-tych i 70-tych.  W przerwie prezentacji muzycznych  miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy kwiatów z bibuły autorstwa Ireny Tobis. Pani 
Irena zachwyciła zebranych nie tylko przepięknymi kwiatami, ale wierszami, 
piosenkami   i zabawnymi skeczami w mistrzowskim wykonaniu.  
 Na zakończenie  wystąpił  oczekiwany z niecierpliwością  zespół góralski 
"Jetelinka" z muzyką Beskidu Śląskiego, Moraw i pogranicza polsko-
słowackiego w formie biesiady przeplatanej doskonałym dowcipem w wykonaniu  Janusza Macoszka, wspaniałego gawędziarza 
z Chaty Kawuloka w Istebnej. Gorącym brawom nie było końca. Na bis wszyscy wspólnie z góralską kapelą  zaśpiewali  
przepiękną pieśń "Szumi jawor, szumi",  po czym obejrzeli wystawę i zasiedli do słodkiego poczęstunku.                 M. Lukas

 

Dzieñ  Kobiet

 Sztab gminny mieścił się w Domu 
Kultury w Rudnikach. Obowiązki szefa 
sztabu sprawowała Janina Pawlaczyk. 
W szkołach podstawowych oraz 
w Gimnazjum w Rudnikach odbyły się 
imprezy podczas których licytowano 
gadżety przygotowane przez uczniów 
i WOŚP. 40 wolontariuszy kwestowało 
na rzecz zakupu specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej 
seniorów.
 Ogółem ze wszystkich imprez oraz zbiórki ulicznej zebrano rekordową kwotą 16.393,69 zł, z czego połowę czyli ponad 
8 tysięcy złotych zebrało 15 wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.
 Największą zawartość gotówki w puszkach miały: Oliwia Wiśniewska z GP w Rudnikach - 1.155,45 zł, Marta Smugowska 
z GP w Rudnikach - 897,77 zł, Ola Ptaszyńska z GP i Kasia Wilk ze Szkoły Podstawowej w Dalachowie po ponad 700 zł. Za 
ofiarowane pieniądze, za wszelką pomoc w organizacji finału dziękujemy wolontariuszom, członkom sztabu, nauczycielom szkól 
uczestniczących w akcji oraz ludziom dobrej woli, którzy w tym roku okazali wyjątkową hojność. To z nas wszystkich składa się ta 
niesamowita orkiestra.
 Jeszcze raz ogromne dzięki za XXII finał WOŚP - SIE MA!    Małgorzata Lukas

Po raz 22 zagra³a Wielka Orkiestra 
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 Szeregi rudnickiego Klubu 
Sen io ra  zas i l a j ą  wc iąż  nowi 
członkowie. Grupa seniorów jest 
bardzo aktywna. W okresie  jesienno-
zimowym, w każdy czwartek, panie 
spotykają się w Ośrodku Kultury 
u c z e s t n i c z ą c  w  z a j ę c i a c h 
gimnastyczno-rehabilitacyjnych, 
które prowadzi Maria Nowak. 
W pogodne dni  organizowane są 
w y c i e c z k i  r o w e r o w e  o r a z 
marszobiegi  nordic walking.  Największym powodzeniem 
cieszą się zabawy taneczne, w których udział biorą nie tylko 
członkowie Klubu, ale i sympatycy dołączający do akcji 
organizowanych przez aktywną grupę. Podczas tegorocznego  
balu karnawałowego , w sobotę 15 lutego, sala wypełniona była 
po brzegi. Były tańce, przebrania i  zabawy. 27 lutego, w "tłusty 
czwartek"  przy tradycyjnym pączku i herbatce odbyło się 
zabranie seniorów, podczas którego przedstawiono plan pracy 
Klubu na nadchodzący rok  oraz zorganizowano spotkanie 
z policjantem  w ramach akcji prewencyjnej "Bezpieczny 
senior".

PLAN PRACY  KLUBU  SENIORA  w  Rudnikach  
na rok   2014

1. Udział w  Gminnym Przeglądzie Kolęd - 6.01.2014

 Cykl wystaw "Młode talenty" prezentuje dokonania uzdolnionej 
młodzieży z terenu gminy Rudniki. Młodzi ludzie z pasją plastyczną czy też 
fotograficzną mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań 
artystycznych. Do chwili obecnej  od roku 2003  w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach odbyły się wystawy:  Moniki Pawłowskiej z Jaworzna, Anny 
Kanickiej z Polesia, Jagody Peceli z Łazów, Aleksandry Uznańskiej 
z Dalachowa oraz Justyny Namyślak z Bobrowy.
 Po kilkuletniej przerwie wznowiliśmy ten cykl wystawą  malarstwa 
i fotografii Magdaleny Fujarczuk /zd. Pawłowskiej/ - absolwentki 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziału Sztuki na kierunku 
malarstwo. W lutym 2013 roku opuściła pracownię profesora W. Kuleja, 
broniąc z wyróżnieniem pracę dyplomową - cykl obrazów na płótnie pt. 
"Uzebrowienie". Malarstwo to jej pasja, jednak prawdziwą miłością jest fotografia, z która autorka wiąże przyszłość zawodową. 
W piątkowy  wieczór, 7 lutego , w galerii GOKSiR w Rudnikach miał miejsce uroczysty wernisaż z udziałem przedstawicieli 
władz gminnych, lokalnych mediów, rodziny, znajomych i przyjaciół. W  miłej, rodzinnej atmosferze  dyrektor Ośrodka Kultury 
Janina Pawlaczyk oraz  z-ca Wójta Iwona Napieraj dokonały otwarcia wystawy. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do obejrzenia prezentowanych prac. Wystawa trwać będzie do 16 kwietnia 2014 r. Inicjatorką  i koordynatorką 
projektu "Młode talenty" jest Małgorzata Lukas - instruktor GOKSiR w Rudnikach.               M. Lukas

Wystawa malarstwa i fotografii

KLUB  SENIORA 2. Spotkanie z okazji Dnia Babci i  Dziadka  
- 21.01.2014
3. Wieczorek karnawałowy dla seniorów 
 - 15.02.2014
4. Zebranie informacyjne o planie pracy 
 na bieżący rok.
 Spotkanie z dzielnicowym p. Materakiem 
5. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet  
 - 27.02.2014
6. Wyjazd do kina na film
 "Facet/nie/potrzebny od zaraz"  
 - marzec / do ustalenia/
7. Spacer z kijkami zakończony ogniskiem 

   -  kwiecień
8. Wycieczka rowerowa po okolicy - maj
9. Msza św. w intencji seniorów.  Spotkanie w pizzerni - maj
10. Wyjazd do kina  - maj
11. Wyjazd na basen "Laguna" w Oleśnie  - czerwiec
12. Wycieczka rowerowa po okolicy - czerwiec
13. Dzień Inwalidy w Starym Oleśnie - 26.06.2014
14. Wycieczka autokarowa do Wrocławia - lipiec
15. Spacer z kijkami po okolicy - wrzesień
16. Wyjazd do kina - wrzesień
17. Grill połączony ze śpiewaniem pieśni biesiadnych  
 - październik
18. "Pogodna jesień" - zabawa andrzejkowa - 22.11.2014
Terminy zaplanowanych imprez mogą ulec zmianie .

 W piątkowy wieczór, 21 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Rudnikach, bardzo licznie zgromadzona publiczność  miała przyjemność 
uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym jakim był koncert 
kameralny "MUZYKA  Z EKRANU".
 Kwartet smyczkowy "Pakamera" w składzie Aleksandra Pawłowska 
/skrzypce/, Dorota Pindur /skrzypce/, Zuzanna Tobis /altówka/, Monika 
Łapka /wiolonczela/ prezentował doskonale zaaranżowaną  muzykę filmową 
wzruszając i czarując zasłuchanych melomanów. Spotkanie prowadziła  
Zuzanna Tobis  wprowadzając  słuchaczy w tematykę filmową, prezentując 
ciekawostki z klasyki kina polskiego i  światowego.  Artystki zauroczyły  
publiczność czego wyrazem były gromkie brawa  i owacja na stojąco. 
Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach. 

Małgorzata Lukas

Muzyka  z ekranu 
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 Tegoroczna edycja GminnegoTurnieju Tenisa Stołowego o 
puchar Przewodniczącego Rady Gminy miała miejsce w szkole 
w Dalachowie, w sobotę 22 marca br. 
 Zwycięzcy w poszczególnych regulaminowych 
kategoriach to: 
Kat. dziewczęta - klasy I-III
I miejsce  - Julia Jurczyk - PSP  Dalachów
II miejsce  - Wiktoria Preś - PSP Dalachów
III miejsce  - Amelia Pawelczyk - PSP Dalachów

Kat. chłopcy - klasy I-III
I miejsce  - Oskar Ryng - PSP  Jaworzno
II miejsce  - Bartłomiej Popczyk - PSP Dalachów
III miejsce  - Wiktor Zwierzyński - PSP Dalachów

Kat. dziewczęta - klasy IV-VI
1. Natalia Sowa -  PSP Dalachów
2. Aleksandra Zając - PSP Dalachów
3. Martyna Matyska - PSP  Dalachów

Kat. chłopcy - klasy IV-VI
1. Cyprian Morawiak - PSP Dalachów
2. Bartłomiej Stasiak -PSP  Dalachów
3. Mateusz Zając -  PSP Dalachów

IRENA TOBIS -  mistrzyni w wykonywaniu kwiatów z bibuły i papieru. Potrafi 
"wyczarować" wszystkie rodzaje kwiatów. Tworzenie sprawia jej wielką radość i daje 
poczucie satysfakcji. 
 A tworzy już prawie od 70 lat. Inspirację czerpie z natury, z prawdziwych kwiatów. 
Potrafi odwzorować nawet niezapominajki, bez czy hortensje, które składają się z setek 
malutkich kwiatuszków. Aby dojść do takiej perfekcji, oprócz wielkiego talentu potrzeba lat 
praktyki.

  Bardzo chętnie przekazuje swoje umiejętności 
młodszemu pokoleniu prowadząc warsztaty w Ośrodku Kultury w Rudnikach  i w szkołach na 
terenie gminy. Nieprzerwanie od ponad 20 lat bierze udział w Międzywojewódzkim  
Konkursie Plastyki Obrzędowej , w którym zajmuje czołowe lokaty w kategorii kwiatów z 
bibuły i pieczywa obrzędowego. Jest niepowtarzalną osobowością . Tworzy najpiękniejsze 
kwiaty, piecze najsmaczniejsze ciasta, śpiewa, recytuje.
  Pierwsza indywidualna wystawa kwiatów pani Ireny została zorganizowana w Domu 
Kultury w Rudnikach, a  uroczystego otwarcia dokonano 9  marca br., podczas  spotkania z 
okazji Dnia Kobiet .W sali wypełnionej po brzegi zabrzmiało gromkie "sto lat" dla artystki . 
Posypały się gratulacje, słowa uznania, zachwytu i podziwu dla  twórczości pani Ireny.
 Ekspozycja przestawia kwiaty z podziałem na 4 pory roku. Wiosenne tulipany, stokrotki, 
kaczeńce, krokusy. Kwiaty lata: róże, maki, malwy, piwonie. Kwiaty jesieni: astry, 
chryzantemy, hortensje . No i zimowe "gwiazdy betlejemskie" czyli poinsecje  oraz szyszki na 
choinkę. Ale  wszystko to trzeba  zobaczyć  osobiście ! Serdecznie zapraszamy  na wystawę, 
która trwać będzie do 15 kwietnia br. / od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 , a we 

wtorki i czwartki do godz.21.00/

GMINNY  TURNIEJ  TENISA  STO£OWEGO 

Kategoria ŻAK  
1. Mateusz Ramus  - PSP Dalachów
2. Katarzyna Zając - PSP Dalachów
3. Jakub Kubacki - PSP Dalachów

Gimnazjum - chłopcy
1. Tomasz Sobieraj -  GP Rudniki
2. Piotr Wolny - GP Rudniki
3. Patryk Sobieraj - GP Rudniki

Kobiety "OPEN" 
I miejsce - Karolina Zając  - Rudniki
II miejsce - Paulina Matusiak - Jaworzno
 
Mężczyźni do 39 lat
I  miejsce -  Patryk Ryng - Julianpol

Mężczyźni powyżej 40 lat
I  miejsce -  Andrzej Materak - Żytniów

 Najlepsi uhonorowani zostali pucharami i pamiątkowymi 
dyplomami. Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy 
współpracy z UKS w Dalachowie.

WYSTAWA  "KWIATY  POLSKIE”











 Tegoroczna jubileuszowa 

20 -ta edycja Ogólnopolskiego 
Biegu "Pêtla Rudnicka"  

odbędzie się dwa tygodnie wcześniej niż wstępnie planowano 
/ ze względu na remont drogi powiatowej  Rudniki-Cieciułów/.  

Bieg odbêdzie siê  w niedzielê 
11 maja 2014.  

 Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu 
głównym na dystansie 13,3 km trasą Rudniki-Żytniów-
Cieciułów -Rudniki   oraz w biegach towarzyszących dla dzieci 
i młodzieży . Imprezie towarzyszą również marszobieg Nordic 
walking  i bieg rodzinny dla osób powyżej 15 lat "Dookoła 
Rudnik". Zapisy do udziału w biegach towarzyszących 
przyjmowane są w dniu zawodów.  

 Zgłoszenia do biegu głównego  przyjmowane są 
poprzez wypełnienie formularza na stronie 

www.maratonypolskie.pl  
do 5 maja 2014  lub w biurze  zawodów 

w dniu 11 maja 2014r. Za zgłoszenie uważa się 
wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty startowej. 

Regulamin  dostępny na stronie www.rudniki.pl

"PÊTLA  RUDNICKA"    

  W czwartek ,  27 
lutego, w GBP odbył się  
Turniej Szachowy  dla 
dz i ec i  i  m łodz i eży 
o puchar Dyrektora 
GOKSiR w Rudnikach. 
Zwycięzcą  turn ie ju 
z o s t a ł  K a m i l 
Królikowski z Bugaja, 
II miejsce wywalczył 
F i l i p  M a t e r a k 
z Żytniowa, natomiast III lokatę zajął Jakub Zając z Rudnik. 
Kolejne miejsca zajęli: Wojtek Droś -IV,  Piotr Tronina -V,  
Remigiusz Zawada -VI. 
 Najlepsi uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami 
i dyplomami, które wręczyła Janina Pawlaczyk - dyrektor 
GOKSiR. Turniej przeprowadził instruktor Jarosław 
Marchewka. 

 Z kolei  9 marca   w  Niepołomicach odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Opolszczyzny Zrzeszenia LSZ w Szachach 
“O Złotą Wieżę" drużyna w składzie: Piotr Bienias, 
Marchewka Jakub, Anna Augustyniak, Dominik Kłak 
reprezentująca gminę Rudniki zajęła  7 lokatę.  

M. Lukas

ZAJÊCIA   SZACHOWE

 Informujemy,  że GOKSiR  w Rudnikach, prowadzi nabór  
do wokalnej grupy dziecięcej. Serdecznie  zapraszamy dzieci w 
wieku od 7 lat do udziału w zajęciach, które odbywają się 

we wtorki  o godz. 16.00  w Sali widowiskowej 
Domu Kultury w Rudnikach.  

Miesięczna odpłatność za udział w zajęciach 20 zł.
Zespół prowadzi  instruktor .Krzysztof Odoj
Serdecznie zapraszamy !

 Zapraszamy  dzieci  i młodzież do udziału w zajęciach  
szachowych. W każdy piątek: od godz. 15.00 - grupa 
początkująca poznaje  tajniki tej królewskiej gry od podstaw, od 

g o d z .  1 6 . 0 0  -  g r u p a 
zaawansowana  doskonali  
poznane wcześniej zasady 
gry w szachy. 
 Z a j ę c i a  w  G m i n n e j 
B i b l i o t e c e  P u b l i c z n e j 
w Rudnikach prowadzi 
i n s t r u k t o r  J a r o s ł a w 
Marchewka.  

Turnieje  szachowe

CHÓR  DZIECIÊCY

Udział w Europejskim 
Tygodniu Sportu 
dla wszystkich 

"Sportowy Turniej
Miast i Gmin" 

Turniej siatkówki 
na boisku ORLIK 

w Rudnikach 13-21.05.2014r.

Ciekawe wydarzenia
w najbli¿szym czasie

Gminna Biesiada
Wielkanocna
09.04.2014r.

Regionalny Przegląd
Pieśni Maryjnej 

i Pielgrzymkowej 
03.05.2014r.

XX Ogólnopolski
Bieg Masowy 

"PĘTLA RUDNICKA"
11.05.2014r.

Integracyjny Rajd Rowerowy
Przyjaźni

Rudniki -  Radłów
 18.05.2014r.

Międzynarodowe Zawody
Drwali w Bobrowie

05 - 06.07.2014r.
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