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CZERWIECNR	2/2019

 Minęło ponad pół roku od rozpoczęcia mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Rudniki.
Nadszedł czas na pierwsze podsumowania i refleksje. W tym okresie miałem okazję uczestniczyć w wielu 
uroczystościach i spotkaniach z Wami Szanowni Mieszkańcy. Spotkania te są doskonałą okazją do rozmów 
o nurtujących Was problemach i poznania Waszych oczekiwań. Sukcesywnie staram się część z ich 
rozwiązywać na bieżąco, część natomiast przyjęta została do wykonania, gdyż niektóre sprawy wymagają 
analizy oraz przygotowania stosowych dokumentacji. 
 Pragnę Państwu przedstawić w bardzo dużym skrócie realizację  ważniejszych gminnych inwestycji 
w ostatnim okresie oraz przybliżyć zamierzenia na najbliższy czas.
 Niedawno zakończyliśmy rozpoczętą jeszcze w poprzedniej kadencji budowę centrum przesiadkowego 
w Rudnikach oraz w lipcu zakończymy realizację zbiornika wodnego w Jaworku. Mam nadzieję, że te obydwa 
atrakcyjne miejsca przyciągną zainteresowanych do naszej gminy i w komfortowych warunkach pozwolą na 
miłe spędzenie czasu, w tym czasu wolnego.
 Ciągle poprawiamy infrastrukturę drogową naszej gminy. Przebudowaliśmy  drogę gminną Jaworzno-
Cieciułów o długości ok. 2,2 km. Inwestycja pochłonęła niemały koszt inwestycji, bo 800 tys., w tym blisko 
400 tys. to pozyskane środki z dotacji. Aby stały się realne inwestycje drogowe powiatu oleskiego na terenie 
naszej gminy dofinansowujemy również budowy dróg powiatowych. Przyznaliśmy dotację w wysokości 
240 tys. zł z budżetu gminy w celu przebudowy drogi w Dalachowie o długości około 1,2 km od remizy 
strażackiej w stronę gminy Praszka. Będąc w temacie dróg powiatowych trzeba wspomnieć o tym, 
iż dofinansowaliśmy również fragment drogi w Cieciułowie o dł. 450 m, gdzie wsparcie z budżetu gminy to 
około 50 tys. zł. Wyremontowaliśmy także dwa fragmenty dróg gminnych w Cieciułowie o łącznej długości 
250 m, których wartość to 25 tys. zł ze środków budżetu gminy. Dzięki realizacji tych zadań drogowych 
uzyskaliśmy lepsze połączenia między poszczególnymi miejscowościami, w tym z drogami krajowymi.
 Planujemy również kolejne inwestycje drogowe. Chcemy przebudować drogę gminną w Bugaju Nowym. 
Jest to duża i długoterminowa inwestycja. Jesteśmy obecnie na etapie uregulowań prawnych gruntów 
przeznaczonych pod przebudowę tej drogi, później opracowanie dokumentacji oraz próba pozyskania 
środków zewnętrznych na realizację zadania. 
 Na bieżąco staram się doglądać stanu wszystkich dróg lokalnych, również tych gruntowych, które 
sukcesywnie remontujemy i utwardzamy, aby ich stan techniczny umożliwiał lepszy komfort korzystania przez 
użytkowników.
 Kolejne plany dotyczą utworzenia Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach.  Obecnie 
przygotowujemy postępowanie przetargowe na realizację tego zadania, które jest współfinansowane ze 
środków UE w wysokości ok. 500 tys. zł (dofinansowanie uzyskane już wcześniej w 2018 r.).  Na pewno będzie 
to bardzo ważny i atrakcyjny punkt w Rudnikach, dzięki któremu zachowamy dla kolejnych pokoleń dorobek 
historyczny związany z życiem na wsi i działalnością strażacką. 
 W tym roku wyremontujemy salę spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie. Na realizację 
tego zadania udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości około 50 tys. zł.
 Ponadto chcemy termomodernizować budynki komunalne w Rudnikach i Jelonkach. Tu jednak jesteśmy 
dopiero na etapie opracowania dokumentacji technicznej, abyśmy we wrześniu byli gotowi do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Wykonane prace w zakresie tego zadania polepszą stan techniczny budynków 
oraz zwiększą ich energooszczędność.    

Szanowni	Mieszkańcy,
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Z wyrazami  szacunku

Wójt Gminy Rudniki

Grzegorz Domański

 Jeszcze wczesną wiosną złożyliśmy po raz drugi wniosek o dofinansowanie na budowę sali 
gimnastycznej w Cieciułowie. To spora inwestycja, bo w budżecie gminy zabezpieczyliśmy ok. 3,7 mln zł. 
Teraz pozostaje tylko czekać, ufam, że na pozytywny rezultat naszej pracy. Kolejną zaplanowaną inwestycją 
sportową jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytniowie, na który również złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
 W Jaworznie zaplanowaliśmy natomiast stworzenie siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu rekreacyjnego. Na to zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do programu 
ministerialnego,  po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji projektowej. 
 Chcę również wprowadzić, niestosowane do tej pory w naszej gminie, oświetlenie hybrydowe. W okresie 
letnim zostaną zakupione i zainstalowane w parku w Żytniowie oraz na placu rekreacyjnym w Julianpolu 
lampy solarne i hybrydowe. Będziemy obserwować, jak sprawdzi się to oświetlenie i być może w kolejnym 
etapie rozszerzymy zakres tego rodzaju działań. Jeszcze w tym roku zaczniemy uzupełniać oświetlenie uliczne 
w miejscach, w których jest ono niezbędne.
 Podejmuję również działania w zakresie budowy kanalizacji oraz wodociągów. Dopiero co 
zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej w Żytniowie. Jestem przekonany, że przez najbliższe lata wpłynie 
to korzystnie na jakość spożywanej wody, gdyż dość częste awarie na starej sieci wpływały negatywnie na 
jakość dostarczanej wody. Jeszcze w tym roku zrealizowana zostanie budowa wodociągu w Słowikowie, 
ponieważ jeszcze nie do wszystkich gospodarstw domowych jest doprowadzona sieć wodociągowa. 
Przygotowujemy się także do realizacji zadania w zakresie budowy kanalizacji wysokociśnieniowej 
w Jaworznie Bankowym.
 W planach mam również utworzenie żłobka w Rudnikach. W związku z tym gmina chce przystąpić do 
programu ministerialnego Maluch Plus, aby w obecnym budynku szkoły podstawowej w Rudnikach 
zaadaptować część pomieszczeń po byłym gimnazjum i utworzyć tam obiekt dla najmłodszych. 
Przygotowywana jest obecnie stosowna dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pragnę, aby 
młodzi ludzie odczuwali wsparcie ze strony samorządu i chcieli pozostać w naszej gminie, aby mogli 
realizować własne zawodowe plany, oddając swoje pociechy pod opiekę żłobkową.
 Od tego roku poprawiły się również w znacznym stopniu warunki nauki i pracy w rudnickim przedszkolu, 
gdyż od pierwszych dni stycznia przedszkole działa w nowej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły 
i centrum przesiadkowego.    Budynek po "starym przedszkolu" chcemy przebudować w celu poszerzenia 
zasobu mieszkaniowego gminy Rudniki.
 Chcemy sukcesywnie doposażać jednostki OSP na terenie gminy. Jeszcze w tym roku planujemy zakupić 
wóz strażacki dla OSP Dalachów o wartości około 760 tys. zł. Zadanie jest możliwe dzięki dofinansowaniu 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KSRG oraz Komendy Głównej PSP 
w łącznej wysokości 560 tys. zł.  
 Inwestujemy również w bazę oświatową gminy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie stołówki szkolnej 
w Jaworznie i mamy już podpisana umowę. Łączna wartość projektu to 80 tys. zł, z czego dofinansowanie to 
około 60 tys. zł.
 Niejednokrotnie, podczas spotkań z Wami Szanowni Mieszkańcy, pojawiał się temat gazyfikacji gminy. 
Jest to trudne i na pewno długoterminowe przedsięwzięcie.  Podjąłem już rozmowy w kwestii uwzględnienia 
gminy Rudniki w planach inwestycyjnych na możliwie najbliższy czas. 
 O kolejnych działaniach i planowanych przedsięwzięciach będę Was informował na bieżąco, abyśmy 
wspólnie mogli decydować o kierunkach rozwoju naszej gminy. 
 Szanowni Mieszkańcy, Dziękuję Wam za wyrazy życzliwości oraz pomoc w pierwszych miesiącach mojej 
pracy. Od początku spotkałem się i nadal się spotykam z Waszym dużym wsparciem. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że czeka mnie i pracowników Urzędu Gminy wiele wyzwań i bardzo dużo pracy. Jesteśmy na to 
przygotowani. Dołożę wszelkich starań, aby nasza gmina rozwijała się, a jakość życia  tutaj z roku na rok 
ulegała poprawie.  
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 Fundacja "Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny 
Zachwatowicz" uruchamia w tym roku program stypendialny 
dla studentów. Z przyjemnością informujemy, że życzeniem Pani 
Krystyny Zachwatowicz-Wajda jest, by program ten objął 
również maturzystę z naszej gminy. W związku z tym na 
zaproszenie Pani Krystyny 25 maja Pan Grzegorz Domański, 
Wójt Gminy oraz Pani Anita Borek, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. A. Wajdy w Rudnikach, udali się do Krakowa, 
by omówić założenia projektu stypendium fundacji "Kyoto- 
Kraków".
 Pani Zachwatowicz-Wajda zaprosiła też najlepszych 
uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych do 
Krakowa do Muzeum Narodowego, na wspaniałą wystawę 
poświęconą sylwetce i twórczości Andrzeja Wajdy. Wycieczka 
ta, dofinansowana przez gminę, odbyła się po zakończeniu roku 
szkolnego, 21 czerwca. Pani Krystyna obiecała, że jeśli tylko 
zdrowie Jej pozwoli, spotka się osobiście z naszymi uczniami.
 Dodatkową atrakcją wyjazdu okazało się spotkanie z Państwem Lidią i Jurkiem Owsiakami, którzy, bawiąc służbowo 
w Krakowie, również odwiedzili Panią Zachwatowicz. Państwo Owsiakowie przesyłają serdeczne pozdrowienia i podziękowania 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy od wielu lat tak hojnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki

Stypendium	Fundacji	Państwa	Wajdów

 Zakończyły się roboty budowlane na drodze dojazdowej 
do gruntów Jaworzno Bankowe - Cieciułów. W ramach 
inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 
długości blisko 2,3 km. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. 
z o.o. z Lublińca. 
 Koszty całkowite inwestycji to kwota 806 tys. zł. 
Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu 
dofinansowania ze środków budżetu Województwa 
Opolskiego. Droga przeszła pozytywnie badania podbudowy 
oraz nawierzchni i już teraz mieszkańcy mogą z niej korzystać. 
Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji powykonawczej 
nastąpi formalny odbiór drogi.
 Mamy nadzieję, że ulepszona infrastruktura drogowa 
poprawi w znacznym stopniu komfort jazdy, warunki 
bezpieczeństwa, i będzie służyć wszystkim użytkownikom 
przez wiele lat.

Jolanta Kubat 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Droga	Jaworzno	Bankowe	
-	Cieciułów	ukończona

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach 
włączył się w proces pomocy najbardziej potrzebującym i przy 
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w 
Luboszycach,  w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 
2019 roku realizował Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa podprogram 2018 współfinansowany 
z  E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  P o m o c y  N a j b a r d z i e j 
Potrzebującym.
 Celem Programu było zapewnienie najuboższym 
mieszkańcom Gminy Rudniki pomocy żywnościowej oraz 
u c z e s t n i c t w a  w  d z i a ł a n i a c h  w  r a m a c h  ś r o d k ó w 
towarzyszących.
 Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły 
spożywcze: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat 
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron 
jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę 
gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy 

Wsparcie	dla	osób	potrzebujących
dojrzewający, szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, 
pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli 
w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej 
rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
 Pomoc żywnościowa trafiła za pośrednictwem 
pracowników socjalnych ośrodka łącznie do 240 osób. 
Przekazano 928 paczek żywnościowych.
 W ramach działań towarzyszących programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 
2018  przeprowadzono warsztaty dietetyczne dla 25 osób 
pt:. "Wiem co jem, czyli jak jeść zdrowo i kupować z głową" 
oraz "Nie marnuj jedzenia ani wartości odżywczych".
 Osoby korzystające ze wsparcia wyrażały duże 
zadowolenie z takiej formy pomocy. Były zainteresowane 
możliwością dalszego wsparcia.

Małgorzata Preś - Kierownik GOPS
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 W obradach uczestniczyło 15 młodzieżowych radnych, 
byli to najlepsi uczniowie naszych szkół a wyboru dokonali 
dyrektorzy  szkół. Uczestnictwo w sesji było więc nagrodą za 
osiągnięcia uczniów.
 Otwarcia obrad dokonał zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Rudniki Pan Damian Sowa.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i powitanie wszystkich zebranych przez Wójta   

Gminy Rudniki.
2. Wręczenie certyfikatów radnym wybranym do sesji.
3. Wręczenie nagród finalistom konkursu "Wiedzy o Powiecie 

Oleskim".
4. Złożenie ślubowania przez zebranych radnych.
5. Stwierdzenie kworum.
6. Wybór Przewodniczącego Dziecięcej Rady.
7. Zabranie głosu przez nowo wybranego Przewodniczącego 

Dziecięcej Rady.
8. Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady.
9.  Podjęcie Uchwały:
a. W sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju (tzw. 

mundurku) przez wszystkich uczniów szkół na terenie 
Gminy Rudniki - projekt uchwały nr I/06/2019:

b. W sprawie wydłużenie tygodniowego rozkładu zajęć 
szkolnych o kolejną, obowiązkową lekcję WF - projekt 
uchwały Nr II/06/2019:

c. W sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących 
mieszkańców gminy Rudniki  -  projekt  uchwały 
Nr III/06/2019.

10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
 Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do 
podejmowania uchwał. Po żywiołowej dyskusji odrzucono 
uchwałę Nr 1/ 06/2019 i uchwałę Nr 2/06/2019, trzecia uchwała 
Nr III/06.2019 uzyskała aprobatę naszych radnych i po 
wniesieniu poprawek została podjęta.  Zobowiązuje ona w dniu 
1 czerwca do :

I	sesja	Dziecięcej	Rady	Gminy
1. mieszkańców do noszenia uśmiechu,
2. rodziców oraz opiekunów prawnych do zrobienia miłego 

gestu dla swojego dziecka,
3. mieszkańców do koleżeńskiej i wzajemnej życzliwości.
Sesja była dość burzliwa, ale odbyła się w bardzo przyjemnej 
atmosferze. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że dała ona 

możliwość dokładnego poznania pracy radnych gminy, a także 
możliwość zabrania głosu odnośnie potrzeb i pomysłów 
młodzieży szkolnej z naszej gminy.  

 Materiał filmowy z sesji można obejrzeć na Facebook'u 
oraz na kanale YouTube telewizji Rudniki.

https://www.youtube.com/watch?v=eMRduC5GtwQ
 Na zakończenie obrad uczniowie zostali oprowadzeni po 
urzędzie, poznając jego strukturę. Z dzisiejszej wizyty 
młodzieżowych radnych zostało także wykonane pamiątkowe 
zdjęcie.

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

 Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów 
dzieci w wieku do lat 3, Gmina Rudniki zamierza przystąpić do 
realizacji projektu mającego na celu uruchomienie 
z początkiem roku szkolnego 2020/2021 gminnego, 
publicznego żłobka. Biorąc pod uwagę aktualne możliwości 
zabezpieczenia bazy lokalowej, planowaną siedzibą żłobka 
będzie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach. 
W budynku szkoły jest wiele niewykorzystanych lokali po 
byłym gimnazjum, które chcemy zaadoptować na potrzeby 
żłobka. 
 Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie 
wymaga zaangażowania bardzo znaczących nakładów 
finansowych, planowaną inwestycję chcemy zrealizować 
z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących 
z budżetu Państwa, w ramach przyjętego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej - Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 "MALUCH +”

M. Kędzia

Nowa działalność w wynajętym lokalu w Rudnickim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości już otwarta!
Można w nim napić się  zaparzonej ze świeżo mielonych 
ziarenek kawy.
Dzięki współpracy ze znaną lodziarnią "Sopelek" można 
ochłodzić się  lodami wytwarzanymi metodą rzemieślniczą, z 
prawdziwego mleka, świeżych owoców i tylko naturalnych 
składników. 
W asortymencie znajdują się również pyszne 
ciacha.
              ZAPRASZAMY !

 Z początkiem czerwca zaczęła działać na terenie 
Gminy Rudniki lokalna telewizja.

 Materiały z różnych wydarzeń 
w naszej gminie można oglądać 

na Facebook'u 
oraz na kanale YouTube 

- profil Rudniki TV.
   

Zachęcamy do zaglądania!
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 Zwykle w artykułach o działaniach z zakresu odnowy wsi przedstawiamy Państwu, kto co będzie robił w danej 
miejscowości, w jakim zakresie itp. Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić dla podkreślenia w głównej mierze trudnej pracy na 
rzecz społeczności lokalnej. Zacznę więc od tego, że społeczna działalność liderów lokalnych grup odnowy wsi jest bardzo trudna 
i wymaga dużego zaangażowania osobistego w to, aby w poszczególnych miejscowościach postało, coś naprawdę fajnego.  
 W dniu 31.05.2019 roku Grzegorz Domański - Wójt Gminy Rudniki zatwierdził złożone wnioski przez 9 Grup Odnowy 
Wsi (z Bobrowy, Mostek, Julianpola, Bugaja, Młynów, Łazów, Jaworzna, Dalachowa i Żytniowa) na łączną kwotę w wysokości 
108.615,10 zł. Wcześniej wnioski zostały sprawdzone przez pracowników urzędu i dokładnie przeanalizowane przez komisję 
powołaną ds. oceny tych wniosków. 
 Zanim jednak wniosek jest poddany ocenie i złożony w odpowiednim terminie w urzędzie, lider odnowy wsi musi go 
skrupulatnie wypełnić. Na to potrzeba na pewno kilku dni pracy, ze względu na fakt, że zanim cokolwiek wpisze się w formularz 
wniosku trzeba zbadać rynek, sprawdzić, co ile kosztuje, gdzie jest dostępne i gdzie taniej usługę lub produkt można zakupić. 
Kosztuje to wiele godzin pracy, energii i czasu często kosztem rodziny i własnych obowiązków. 
 Kiedy kończy się etap składania, a później oceny wniosku, to zaczyna się etap realizacji. Oznacza to jeszcze trudniejsze 
wyzwanie, bo niejednokrotnie jest to działanie w pojedynkę. Dlatego też, bardzo apelujemy do członków odnowy wsi, aby 
wspierali swoich liderów, pomagając im w działaniach na rzecz swoich miejscowości. Muszą to być osoby chętne do pracy. Rola 
Lidera polega na zachęceniu do wspólnego działania, integrowaniu i przekonywaniu ludzi do wspólnej pracy. 
 Kiedy powstanie już to, co było pierwotnie wpisane we wniosku i widać namacalne efekty pracy można stwierdzić: Udało 
się! Powstało i wreszcie koniec! No, ale niestety nie dla Lidera, który jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji 
i rozliczenia każdej przysłowiowej złotówki. Potem kontrola w terenie i dopiero wtedy można powiedzieć, ze lider zakończył 
swoją pracę. 
 Praca liderów jest często niedoceniana przez mieszkańców. Zdarza się również krytyka jego działań. Pamiętajmy, że funkcja 
Lidera jest wyłącznie funkcją społeczną i nie dostaje się za nią żadnego wynagrodzenia. W takim przypadku przysłowiowym 
wynagrodzeniem jest dobrze wykonana praca i dobre słowo od swoich mieszkańców. To co powstaje mozolnie, rok w rok - to 
przecież dla nas wszystkich: dla starszych, młodzieży czy tych najmłodszych. 
 Życzymy powodzenia w realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi, a w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości i problemów proszę o kontakt z pracownikami urzędu gminy. Na pewno wspólnie znajdziemy jakieś dobre 
rozwiązanie problemów tak, aby zaplanowane przez Was przedsięwzięcia doprowadzić do pomyślnego końca. 

A Wiktor

Aktywny	Lider	
Przyznano	środki	na	działalność	społeczną	w	ramach	Gminnego	Programu	Odnowy	Wsi.

 Dnia 04.06.2019 w bibliotece gminnej w Rudnikach 
odbyło się podsumowanie III Gminnego Konkursu Kronik 
OSP. Do konkursu zgłoszono 8 kronik w 10 tomach.  
Komisja konkursowa w składzie:
1. Ks. Krzysztof Błaszkiewicz - przewodniczący
2. Pan Grzegorz Pucka - Z - ca przewodniczącego
3. Pan Paweł Łużak - sekretarz  
oceniając kroniki brała pod uwagę nie tylko względy estetyczne 
i wrażenia artystyczne, ale także regularność wpisów oraz ich 
charakter. W kronikach, które wzięły udział w konkursie 
znajdowały się wydarzenia ściśle związane z działalnością 
OSP, a także wydarzenia ważne dla miejscowości i gminy. 
Takie kroniki za kilkadziesiąt lat będą ważnym źródłem 
informacji, które gdyby nie ręczne zapiski kronikarzy zostałyby 
zapomniane.
 Komisja podczas analizy kronik miała trudny wybór co do 
wyłonienia najlepszych z nich. Po dłuższej debacie wyłoniono 
następujących laureatów:
 Kroniki wzorowe:
 OSP Cieciułów

 Kroniki wyróżniające:
 OSP Chwiły
 OSP Bobrowa
 OSP Jaworzno

 Kroniki poprawne:
 OSP Żytniów
 OSP Mostki

 OSP Jelonki
 OSP Dalachów
 Pan Grzegorz Pucka oraz Wójt Gminy Grzegorz 
Domański wręczyli nagrody oraz podziękowali wszystkim 
kronikarzom za prowadzenie kronik oraz zachęcają do udziału 
w kolejnym konkursie, który odbędzie się za dwa lata.
 Życzymy natchnienia i wytrwałości w dokumentowaniu 
strażackiego życia! 

Paweł Łużak
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości 

i Zagospodarowania Przestrzennego

III	Gminny	Konkurs	Kronik	OSP
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 W niedzielę 9 czerwca dzieci wraz z opiekunami wzięły 
udział w wycieczce do Zaginionego Miasta Rosenau 
w Pokrzywnej. Wyjazd zorganizowało sołectwo Rudniki. 
Interaktywny park zapewnił nam sporo atrakcji. Były karuzele, 
park linowy, kino emocji 7D, ulubione dmuchańce i trampoliny. 
 Dreszczyk emocji towarzyszył dzieciom w Strasznej 
Sztolni i Jaskini Dzikich Zwierząt. Była to okazja do rodzinnej 
zabawy i spotkań ze znajomymi. Dobry nastrój towarzyszył 
wszystkim uczestnikom. 
Naszą wycieczkę finansowo wsparli: 
- Sklep "Irena" s.c. Arkadiusz Kościelny, Katarzyna Kościelna
- Firma handlowa"Pal-Met”
- "Biza-Kolor" Krzysztof Birlet

Dzień	Dziecka	w	Rudnikach
- Apteka s.c.Beata Borecka ,Wiesław Borecki
- Kwiaciarnia"Bukiecik" Anna Krawczyk
- "Bruk-Rem-Bud" Radosław Cymer
- P.H.U. "Rudmar" Wanda Łęgosz
- Sklep wielobranżowy "Kora" Beata Nowakowska- Fałat
- MIM sklep spożywczo-przemysłowy 
- Delikatesy Centrum ufundowały wodę mineralną, która 
bardzo nam się przydała w tak upalny dzień.  
   Wszystkim sponsorom i uczestnikom wycieczki serdecznie 
dziękujemy, a najmłodszym życzymy bezpiecznych 
i radosnych wakacji. 

Ewa Sarowska 
Sołtys Rudnik

 W dniu 25 maja nad 
zalewem w Młynach odbył 
się festyn z okazji Dnia 
Dziecka, organizowany 
p r z e z  S t o w a r z y s z e n i e 
Przyjaciół Młynów. Dla 
dzieci przygotowaliśmy 
dużo atrakcji. Od godziny 
15:00 do  20:00 dzieci 
m o g ł y  k o r z y s t a ć  z 
darmowych dmuchańców. 
Następnie Zabawy z dziećmi 
poprowadziła Akademia 
Lisek. Kolejnym etapem był 
pokaz wozu bojowego przez 
strażaków z OSP Rudniki. 
Dzieci mogły wejść do wozu 
oraz zobaczyć sprzęt jakim 
dysponuje jednostka oraz 

poczuć się jak prawdziwi strażacy. Na zakończenie zabawy dla dzieci poprowadził  jak co roku Pan Kacperek. Dodatkowymi 
atrakcjami było: malowanie twarzy, bańki mydlane, stoisko z zabawkami oraz foto-budka. Na zakończenie wieczorem odbyła się 
dyskoteka dla dorosłych. W swoim imieniu chciałbym podziękować za współpracę Pani Sołtys Elżbiecie Pałyga oraz wszystkim 
mieszkańcom wsi, którzy pomagali mi przy organizacji, sprzątaniu przed i  po festynie oraz grupom odnowy wsi z Rudnik 
i Janinowa, a także strażakom z OSP Cieciułów  za wypożyczenie sprzętu potrzebnego do organizacji imprezy. 
    Dziękuje również wszystkim sponsorom, którzy wsparli naszą imprezę: Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego 
Andrzejowi Bule, Firmie Neapco oraz jej przedstawicielce Marcie Cieśli, Ośrodkowi Kultury w Rudnikach, pracownikom 
Urzędu Gminy w Rudnikach, Bruk-Rem-Bud Radosław i Aleksandra Cymer, Sklep WIKA Wiesława Klimas, Piotr Kotala 
Usługi Transportowe, Irena Łęgosz -Niedbała, OSP Rudniki, Foto-budka Janek Jaromir Łabowski.

Michał Giec

Festyn	z	okazji	Dnia	Dziecka	w	Młynach
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 W dniach 10-12 maja 2019 r., z okazji 15-stej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w całym kraju odbywały się 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH. W związku z tym, że nasze "nowe przedszkole" powstało właśnie 
dzięki dotacjom unijnym (współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) - my również 
świętowaliśmy ten dzień.
 Dnia 10 maja br. o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy obchody pod tytułem "POLSKA  RÓŻNORODNA". 
W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy chętny. Zgromadzeni goście rozpoczęli wizytę w przedszkolu od zwiedzenia placówki. 
Następnie grupa Starszaków zaprosiła do swojej sali o nazwie "Polska Nowoczesna" na prezentację multimedialną pt. "Z życia 
przedszkola" oraz bajkę o "Unii Europejskiej" 
w wykonaniu dzieci. Po ugruntowaniu swojej wiedzy 
dzięki quizowi interaktywnemu zebrani przeszli do sali 
grupy najmłodszej  nazwanej "Polską Klasyczną", w której 
dzięki "Maluszkom" mogli przenieść się w świat tańców 
i tradycji ludowych. Po czym zaproszeni do grupy 
Średniaków, w sali pt. "Polska Tradycyjna", mogli wziąć 
udział w spotkaniu z bohaterami legend polskich, 
w których wcieliły się dzieci z tej grupy. Jednym z punktów 
programu była także wizyta w pokoju o nazwie "Piękna 
Mowa Ojczysta", w którym pani logopeda przygotowała 
zagadki i "wierszyki łamiące języki". Trzeba było się 
wykazać nie lada sztuką pięknej dykcji.
 Przybyli goście, aby nie opadli z sił od nadmiaru 
niespodzianek i atrakcji mogli się posilić w kąciku 
kulinarnym pyszną kawą i słodkim ciastkiem.
 Obchody opisanego święta zakończono uroczystym 
korowodem uliczkami Rudnik, podczas którego 
przedszkolaki rozdawały chorągiewki, flagi i balony napotkanym przechodniom oraz odwiedzały mijane placówki publiczne takie 
jak Publiczna Szkoła im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach, Bibliotekę Publiczną czy Urząd Gminy.
 Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli w tym dniu do naszego przedszkola i razem z nami świętowali. Dzięki Wam ten 
dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Anna Grzelak - Przedszkole Rudniki 

DNI	OTWARTE	FUNDUSZY	EUROPEJSKICH

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

 W dniu 23.05.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Grzegorz Domański - Wójt Gminy Rudniki 
podpisał umowę dot. przyznania pomocy na realizację operacji 

"Remontu sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie".

 Zadanie polega na remoncie istniejącej sali spotkań w 
Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie, poprzez 
wykonanie następujących prac remontowo-budowlanych:
 prac przygotowawczych polegających na zabezpieczeniu 

obiektu, demontażu istniejącego oświetlenia oraz urządzeń 
klimatyzacyjnych, skrobaniu ścian oraz gruntowaniu 
podłoża,

 montażu nowego podwieszanego sufitu z płyt kartonowo 
gipsowych,

 prac malarskich (malowaniu ścian i sufitu),
 ins ta lacj i  nowych opraw oświet leniowych L E D 

(halogenowych oraz podwieszanych), ponownym montażu 
urządzeń klimatyzacyjnych,

 montażu stolarki drzwiowej.
Efekty przeprowadzonej operacji:
 powstanie nowoczesnego, bezpiecznego obiektu, 

zachęcającego do licznych spotkań mieszkańców, w tym 
młodzieży oraz działających organizacji we wsi,

 zwiększenie integracji i aktywizacji społecznej, które 
przyczynią się do organizacji liczniejszych wydarzeń 
rozrywkowych i kulturalnych,

 stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, spędzania wolnego 
czasu,

 poprawa wizerunku wsi, a także całego terenu LGD 
(ograniczenie liczby migracji mieszkańców).

Termin zakończenia operacji przewidziano na koniec 
października 2019 roku.

Suma kosztów operacji: 90.942,46 zł
Dofinansowanie: 50.486 zł

Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER".

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Cel operacji: Powstanie nowoczesnej Sali spotkań w Sołeckim 
Centrum Aktywności w Dalachowie poprzez remont świetlicy 
wiejskiej.

Adam Wiktor 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Już niebawem ogłoszony zostanie kolejny przetarg na operację, na którą 4 grudnia 2018 roku 
podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim pn.:

„Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach 
na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi - etap I”

Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objęta Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja, jest wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych

Celem planowanej operacji jest zwiększenie dostępu do podstawowych usług kulturalnych 
poprzez utworzenie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.

W wyniku osiągnięcia celu będzie można korzystać z szerokiej oferty kulturalnej.

Poprzez utworzenie Centrum noszącego znamiona "muzeum" Gmina Rudniki chce zaoferować swoim mieszkańcom 
możliwość korzystania z szerokiej oferty kulturalnej. Utworzenie centrum pozwoli na zaoferowanie mieszkańcom 

dodatkowych zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w znacznym stopniu przyczyni się 
do rozwoju i podniesienia atrakcyjności małej wiejskiej gminy.

Projekt obejmuje:

 1. Wykonanie termomodernizacji budynku poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych ogrzewanej części "Gminnej Izby 
Tradycji", zmianę pokrycia dachowego budynku, częściową wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

 2. Zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia magazynowego na  "Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi" poprzez 
m.in.: wykonanie posadzek, robót tynkarskich, elektrycznych.

 3. Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt m.in..:

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

Suma kosztów operacji to ok 804 000,00 zł
Wysokość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł

ZASADY	SEGREGACJI	ŚMIECI	W	GMINIE	RUDNIKI
Częstotliwość odbioru

kwartalna
Sposób gromadzenia

workowy

Częstotliwość odbioru
miesięczna

Sposób gromadzenia
pojemnikowy

Częstotliwość odbioru
kwartalna

Sposób gromadzenia
pojemnikowy

Częstotliwość odbioru
listopad - kwiecień 1 raz w miesiącu
maj - październik 2 razy w miesiącu

Sposób gromadzenia
pojemnikowy
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 Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce  jest osiągnięcie przez  
gminy, w tym gminę Rudniki   odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie  oraz ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć: 
- w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% 
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia; 
- w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 
 Gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania:
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
 Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzą stopniowo, osiągając w grudniu 2020 r. wartości założone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 Za rok 2018 Gmina Rudniki osiągnęła założone poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
  39 %  dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła;
  100 %  dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  17 %  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   
   przekazywanych do składowania

WAŻNE
Zagrożony pod względem osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia jest rok 2019!!

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu skutkować będzie nałożeniem na Gminę kar pieniężnych co będzie miało 
wpływ na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Rudniki 
o przestrzeganie nowych zasad segregacji odpadów komunalnych!

                                            
          Grzegorz Domański
                   /-/ Wójt Gminy Rudniki

Szanowni		Mieszkańcy!

 Informujemy wszystkich mieszkańców, że do PSZOK 
w Rudnikach można przekazać (w ramach uiszczanej 
opłaty za odpady komunalne) niżej wymienione odpady:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma,  
 itp.);
2) tworzywa sztuczne;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe);
5) przeterminowane leki
6) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 1,5 m3 
 w ciągu roku 
11) zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych);
12) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
13) odpady z drewna.

 Dodatkowo zorganizowano punkt przyjmowania rzeczy 
używanych, niestanowiących odpadów w celu ponownego ich 
użycia, tzw. "kącik rzeczy używanych" gdzie właściciel 

może zostawić sprawne przedmioty, które są już dla niego 
zbędne ale mogą posłużyć innym. 
 Mogą to być: sprzęt AGD, sprzęt IT, narzędzia, sprzęt 
rekreacyjny, sportowy, zabawki, urządzenia gospodarstwa 
domowego. 

PSZOK czynny jest:
- 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.

 Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych dni i godzin 
otwarcia oraz przywożenie wyznaczonych ilości odpadów, 
zwłaszcza budowlanych!!! 

    Grzegorz Domański
              /-/ Wójt Gminy Rudniki

K	O	M	U	N	I	K	A	T
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 W dniu 15 czerwca 2019 roku o godzinie 15:00 w kościele 
parafialnym w Jaworznie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. 
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 
Andrzeja Przybylskiego  -  biskupa pomocniczego 
archidiecezji częstochowskiej obchody 100 - lecia naszej 
parafii. Koncelebransami byli: ks. prof. zw. dr hab. Jan 
Związek, rodak ks. Eugeniusz Klimiński, ks. dr Kamil Kęsik 
i ks. Michał Widera.
 Obchody jubileuszowe oprócz parafian zgromadziły 
licznych zaproszonych gości i przedstawicieli władz naszego 
województwa, powiatu i gminy. Obecni byli: Wicewojewoda 
Opolski P. Violetta Porowska, która wręczyła pamiątkowy 
graweran z życzeniami,  Zastępca Wójta Gminy Rudniki Anna 
Sekienda, która wręczyła list gratulacyjny, Radny Powiatu 
Oleskiego Krzysztof Chudzicki, poprzedni wójt Andrzej 
Pyziak, Komendant Gminny OSP Jan Stasiak, Dyrektor PSP 
w Jaworznie Agata Polak. Na ręce ks. Proboszcza Tadeusza 
Króla spłynęły liczne listy gratulacyjne m.in. od Starosty 
Oleskiego Rolanda Fabianka .  W uroczystościach  
uczestniczyły Poczty Sztandarowe: OSP z Mostek i Jaworzna, 
Kolejarzy, Szkoły Podstawowej w Jaworznie oraz ufundowany 
na 100-lecie parafii Sztandar Żywego Różańca.
 "Tu wszystko się zaczęło i życie się zaczęło..." tymi 
słowami rozpoczął swoją homilię bp. Andrzej Przybylski, który 
przypomniał jak ważną wspólnotą jest parafia. Tworzymy ją 
wszyscy poprzez jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Bp. 
podkreślił jak ważna w tej wspólnocie jest modlitwa, która 
otwiera nas na działanie łaski Bożej. Mówił również jak istotną 
rolę w życiu parafii i parafian stanowi kościół, o który wszyscy 
wspólnie musimy się troszczyć, i który jest namacalnym 
znakiem naszej wiary. 
 Po zakończonej Mszy Św. rozpoczęła się konferencja 
historyczna pt. "Jubileusz 100-lecia parafii p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Jaworznie k. Wielunia 1919-2019". 
Wykłady wygłosili:
- ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek - „Jaworzno - na 

pograniczu Wielkopolski i Małopolski oraz Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej i Archidiecezji Krakowskiej”

- ks. dr Kamil Kęsik - „Kościelne dzieje Jaworzna w latach 
1800-1914" oraz "Parafia Jaworzno w okresie I wojny 
światowej i II Rzeczypospolitej”

- ks. dr Paweł Kostrzewski - „Parafia Jaworzno w czasie II 
wojny światowej (1939-1945)”

- ks. mgr lic. Michał Widera  - „Życie parafialne w Jaworznie 
w latach 1945-1989" oraz „Dzieje najnowsze parafii 
Jaworznie(1989-2019)”

 Przedstawione referaty przybliżyły historię naszej parafii 
wszystkim zgromadzonym na wykładzie. Efektem końcowym 
tej konferencji ma być monografia dotycząca parafii Jaworzno.
 Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu 100-lecia 
parafii w Jaworznie był uroczysty przemarsz na cmentarz 
parafialny celem złożenia kwiatów na grobach księży tam 
spoczywających. Następnie wszyscy udali się do miejsca 
mordu księży z dnia 2 września 1939 roku, gdzie została 
odsłonięta tablica pamiątkowa. Odsłonięcia dokonał Ks. Prof. 
Jan Związek, który jednocześnie przypomniał zebranym te 
tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat. Przemarsz uświetniła 
orkiestra dęta pod batutą Bogdana Krzaka.
 Po części oficjalnej na placu "Starej Plebanii" rozpoczęło 
sie Jubileuszowe spotkanie parafian i gości. Były oficjalne 
przemowy i gratulacje a następnie oprawa artystyczna 
przygotowana przez zespół "Cova da Iria", występy dzieci 

z Przedszkola i Szkoły w Jaworznie, wspomnienia Parafian 
i wspólna zabawa.
 Wszyscy będący na uroczystościach mogli posmakować 
ciast wypiekanych wg własnych receptur przez parafianki, 
ponadto można było skosztować innych regionalnych dań 
i skorzystać z wielu atrakcji.
 Kolejny dzień Jubileuszu złączony był z Uroczystością 
Trójcy Przenajświętszej, która jest dniem odpustu w naszej 

parafii. Zaplanowane uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
10:30 prelekcją historyczną pn. „100 lat parafii Jaworzno”. 
Prelekcję w postaci prezentacji i referatów wygłosili lokalni 
historycy:
- Zofia Jarząbek - „Historia Jaworznia i parafii od początków 
do czasów nam współczesnych”

- Damian Troczka - „100 lat posługi kapłańskiej w Jaworznie - 
biogramy ks. Proboszczów”

- Konrad Kotala - „Wyposażenie kościoła pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie”.

 Po prelekcji rozpoczęła sie uroczysta Suma Odpustowa 
pod przewodnictwem ks. prof. zw. dr hab. Jana Związka, 
ks. Eugeniusza Klimińskiego oraz proboszcza ks. Tadeusza 
Króla. Msza zgromadziła liczne rzesze parafian i gości, obecny 
był Wójt Grzegorz Domański, Poczty Sztandarowe z OSP  
Mostek i Jaworzna oraz Szkoły Podstawowej w Jaworznie, 
przedstawiciele KGW z Jaworzna i Julianpola, oraz Wspólnota 
Koła Żywego Różańca.  
Ks. celebrans prof. Jan Związek powiedział do zebranych, że 
tak liczny udział wiernych w obchodach Jubileuszu 100 lecia 
parafii świadczy, że wiara w Jaworznie jest duża, ale żeby tak 
pozostało musimy wszyscy ją pielęgnować i krzewić wśród 
nowych pokoleń. Tylko wtedy ona przetrwa. Na zakończenie 
odbyła się odpustowa procesja wokół kościoła, odśpiewaliśmy 
uroczyste "Te Deum Laudamus" oraz na ręce Ks. Proboszcza 
Parafianie wręczyli Błogosławieństwo Papieskie przekazane 
przez ks. Dariusza Garbaciaka - werbistę z Rzymu. 
Dokumentację fotograficzną całej uroczystości wykonał 
Michał Włoch.
 Przesłaniem dla parafian w Jaworznie na dalsze lata 
istnienia parafii i kościoła niech bedą słowa św. Jana Pawła II:
„Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem 
duchowej siły naszych ojców”.
 Wielką pracę w przygotowanie Jubileuszu włożył 
specjalnie powołany "Komitet Organizacji 100-lecia Parafii 
w Jaworznie", któremu wyrażamy serdeczne podziękowanie 
i gratulujemy sukcesu.

Damian Troczka

"Dziękczynienie	Bogu	za	100	lat	
istnienia	Parafii	Jaworzno	1919-2019"
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 Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach zgłosiła się i została 
zakwalifikowana do udziału w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który realizuje Instytut 
Książki. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Każde takie dziecko, które 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy 
start. Wraz z wyprawką dziecko odbierze Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa - bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 
 Realizację projektu rozpoczynamy we wrześniu 2019 r.                     Maria Morawiak

Projekt	"Mała	książka	-	wielki	człowiek”

Z okazji Dnia Dziecka filie Gminnej Biblioteki Publicznej z Jaworzna i Żytniowa przygotowały niespodziankę dla najmłodszych 
czytelników. Były to przedstawienia dla przedszkolaków, w których wystąpili aktorzy krakowskiego Teatru Duet. Dzieci 
w Jaworznie miały okazję poznać nowego bajkowego bohatera. Był nim Dino - mały, sympatyczny dinozaur, który pod wpływem 
czarów przeniósł się do czasów teraźniejszych i przeżywał tam wiele nieoczekiwanych  przygód. Pomagały mu w tym inne 
bajkowe postacie oraz same przedszkolaki. Zaprezentowana 
historia miała na celu rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania 
historii, przeszłości i pomagania słabszym. 
Przedstawienie, które obejrzały dzieci z Żytniowa nosiło tytuł 
Foszek czyścioszek i była to pełna humoru opowieść pokazująca, 
jak wyeliminować zarazki i bakterie z naszego życia. Bohater tej 
inscenizacji - Hipcio, przekonał się, że codzienna higiena i dbanie 
o własny organizm, nie utrudniają życia, a czynią je łatwiejszym 
i przyjemniejszym.
Obydwa przedstawienia miały charakter interaktywny, a gromkie 
brawa na zakończenie i  uśmiechy na dziecięcych twarzach 
świadczyły o tym, że inscenizacje przypadły do gustu małym 
fanom teatru.                  Maria Morawiak

Biblioteczne	spotkania	teatralne

Spotkanie	autorskie	z	Ewą	Stadtmüller
 20 maja, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach, z młodymi czytelnikami ze szkół podstawowych 
z  Rudnik i Dalachowa spotkała się Ewa Stadtmüller. Pisarka i nauczyciel, autorka ponad 100 książek dla dzieci, wśród których są 
opowieści, wiersze, opracowania legend, a także publikacje edukacyjne, przeprowadziła dwa warsztaty literackie, których 
wspólnym mianownikiem był teatr. 
 Uczestnicy spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach poznawali różnego rodzaju lalki teatralne: pacynki, 
marionetki, kukiełki i jawajki. Lalki natychmiast ożywały w rękach małych artystów, poruszały się, tańczyły, kłaniały. 
Możliwość tworzenia teatru na żywo dostarczyła dzieciom niemało radości. Przy okazji dowiedziały się, jak powstają teatralne 
lalki i jak  można wykonać je z  prostych, ogólnie dostępnych przedmiotów. W czasie wspólnej zabawy, oglądania kukiełek 
i marionetek oraz animowania ich uczestnicy warsztatów niepostrzeżenie wzięli udział 
w kilku miniprzedstawieniach, opartych na tekstach pani Ewy Stadtmüller. Zabawa w teatr miała jeszcze ciąg dalszy w prezentacji 
japońskiej sztuki przedstawiania kamishibai. Autorka przywiozła ze sobą drewniany teatrzyk  i dała dzieciom możliwość 
uczestniczenia w krótkim spektaklu teatru ilustracji.
 Warsztaty, które odbyły się w Dalachowie były podróżą szlakiem krakowskich legend. Jak opowiedzieć je dzieciom, by 
zapamiętały je na długo? Nic trudnego, jeśli pomocą służą lalki teatralne. Legenda o smoku wawelskim, o dwóch nierównych 

wieżach kościoła Mariackiego, o Twardowskim, o gołębiach na 
krakowskim Rynku, o przerwanym nagle hejnale, o królowej 
Jadwidze , o św. Kindze, o głowach na Wawelu oraz o św. Jacku 
i pierogach - wszystkie te opowieści dzieci z pomocą pani Ewy 
Stadtmüller zainscenizowały właściwie same. Na dodatek 
chłopcy - smoki rywalizowali z dziewczynkami - księżniczkami. 
Były bojowe rymowane zawołania, a przede wszystkim mnóstwo 
zabawy  i nauki jednocześnie.
 Na zakończenie obydwu spotkań dzieci mogły zakupić 
książeczki naszego gościa z Krakowa, z wpisaną dedykacją 
autorki i mnóstwem wrażeń wróciły tego dnia do domów. 
Wszystkich młodych czytelników zapraszamy do biblioteki 
i zachęcamy do czytania książek Ewy Stadtmüller.

Maria Morawiak
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 7 czerwca, o godz. 10.00 w całej Polsce rozpoczęła się 
akcja promująca czytelnictwo pod hasłem "Jak nie czytam, jak 
czytam". Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach 
włączyła się w tę inicjatywę, adresując swoje działania do 
najmłodszych czytelników. 

 7 czerwca był u nas jednocześnie ostatnim dniem 
Festiwalu Czytania. Jak co roku o tej porze,  już po raz piąty 
Gminna Biblioteka zorganizowała dla najmłodszych 
trzydniowe spotkania z książką i zabawą. W dniach 5 - 7 
czerwca gościliśmy u nas wszystkie grupy przedszkolne 
z Rudnik.  W tym roku, zmotywowani niedawną wizytą autorki 
u nas, postawiliśmy na twórczość pani Ewy Stadtmüller. 
Punktem wyjścia trzech czytelniczych spotkań było czytanie 
dzieciom jej książek, a potem zabawa i wspólne przeżywanie 
przygód.
 Najstarsza grupa przedszkolaków poszukiwała 
odpowiedzi na pytanie, co to jest szczęście. Pomagał im w tym 
zadaniu bohater książki zatytułowanej Chrabąszcz Dyzio. Jak 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych -  jednych z najpiękniejszych i najradośniejszych w roku 4 kwietnia w filiach 
bibliotecznych w Cieciułowie i Żytniowie, a  12 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyły się warsztaty 
wielkanocne rękodzieła artystycznego. 
 W Cieciułowie dzieci tworzyły świąteczne kartki techniką 
iris folding, a następnie samodzielnie przyozdabiały je różnymi 
elementami wykrojonymi z wzorzystych papierów. Motywem 
przewodnim wszystkich prac była świąteczna pisanka. Powstały 
śliczne kartki, a tworzenie ich z pewnością wprowadziło 
wszystkich w dobry  nastrój. 
 W Rudnikach i Żytniowie dzieci wykonały natomiast 
piękne wieńce wielkanocne i umieściły na nich w formie ozdób 
symbole świąteczne: pisanki, zajączka, wiosenne kwiaty. 
Elementy te zainspirowały uczestników spotkania w Rudnikach  
do poszerzenia formuły warsztatów i  pogłębienia wiedzy 
o znaczeniu wielkanocnych symboli. Dlaczego jednym 
z najważniejszych jest pisanka, skąd wziął się świąteczny 
"zajączek", co oznaczał śmigus, a co dyngus i kiedy te dwa 
zwyczaje stały się jednym. Tego wszystkiego dzieci i młodzież 
uczestniczące w warsztatach dowiedziały się z książki "Opowiedz mi mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne". 
 Uczestnicy warsztatów w radosnych nastrojach, bogatsi o wiedzę nt. tradycji świątecznych, z pięknymi kartkami i wieńcami 
wielkanocnymi wrócili do domów, by z niecierpliwością oczekiwać na  prawdziwe pisanki, "zajączka" i  mokry śmigus - dyngus.

Maria Morawiak

O	pisankach,	zajączku,	śmigusie	i	dyngusowaniu…	
-	warsztaty	wielkanocne	w	bibliotekach

Jak	nie	czytam,	jak	czytam! chrabąszcz Dyzio szukał szczęścia. Dzieci jasno określiły, 
kiedy są szczęśliwe.  Wśród wielu pomysłów powtarzał się 
jeden: kiedy dobrze się bawią. Z możliwości wspólnej zabawy 
skorzystaliśmy natychmiast. W nawiązaniu do treści czytanej 
bajeczki dzieci podzieliły się na dwa zespoły: chrabąszcze 
i pszczoły i rozpoczęła się rywalizacja w iście owadzich 
dyscyplinach. Zakończyło się remisem, a na pamiątkę 
spotkania dzieci wykonały magnesik - pszczółkę i w dobrych 
nastrojach wróciły do przedszkola.
 Kole jny dzień  naszego Fes t iwalu  należał  do 
przedszkolaków z grupy średniej. Wraz ze skrzatem Jagódką- 
bohaterem całej serii książeczek  dzieci doszły do wniosku, że 
gdy się czyta, można znaleźć się tam, gdzie się chce i być tym, 
kim się chce. Za przykładem bohaterów czytanej opowieści 
wyruszyły więc na safari po Afryce. Spotkania z dzikimi 
zwierzętami wcale nie okazały się takie straszne, a na dodatek 
każde dziecko zabrało do domu po jednym egzotycznym 
zwierzaku, tyle tylko że w formie samodzielnie wykonanych, 
ozdobnych  magnesów na lodówkę. 
 W dniu ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak 
czytam" bibliotekę odwiedziły najmłodsze dzieci z rudnickiego 
przedszkola. Najpierw było wspólne czytanie. Książeczka 
nosiła tytuł Co w trawie piszczy Ewy Stadtmüller. Potem 
wywiązała się rozmowa o wiosennej łące i jej mieszkańcach, co 
tylko zachęciło do tego, by taką łąkę z kolorowego brystolu 
stworzyć. Brakowało tylko kwiatów, ale najmłodsi poradzili 
sobie z tym problemem i szybko przyozdobili łączkę ślicznymi, 
samodzielnie wykonanymi kwiatuszkami. Na zakończenie była 
piosenka i tak muzycznym akcentem zakończyliśmy 
tegoroczny Festiwal Czytania. 
 Mamy nadzieję, że zachęciliśmy do czytania książeczek 
pani Ewy Stadtmüller i przeżywania w ten sposób wielu 
wspaniałych przygód.
 Wszystkim dzieciom i ich opiekunom serdecznie 
dziękujemy za wspaniałe spotkania i już dziś zapraszamy za 
rok. 

Maria Morawiak
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 Słoneczna sobota 18 maja 2019 była dniem sportowych 
rozgrywek naszych Rycerzy Świętego Floriana.
 Gminne Zawody Strażackie, których organizatorem był 
Wójt Gminy Rudniki oraz OSP Jelonki, odbyły się na boisku 
w Żytniowie. Do udziału zgłosiły się drużyny w następujących 
kategoriach:
- kategoria A - męskie drużyny OSP: Cieciułów, Bobrowa, 

Żytniów, Jelonki, Rudniki, Jaworzno, Mostki i dwie drużyny 
z Dalachowa,

- kategoria C - żeńskie drużyny OSP: Cieciułów i Dalachów
- kategoria MDP dziewczęta: Dalachów, Cieciułów, Rudniki 

i Mostki
- kategoria MDP chłopcy: Żytniów, Cieciułów, Dalachów.
 Po uroczystym powitaniu przez Wójta Gminy Rudniki 
Grzegorza Domańskiego uczestników i zaproszonych gości, 
przystąpiono do zawodów.
 Ich celem była popularyzacja wśród społeczeństwa 
zagadnień  z  zakresu  ochrony  przec iwpożarowej , 
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi 
sprzętu pożarniczego, ocena stanu wyszkolenia strażaków 
i oczywiście wyłonienie przy tym najlepszych drużyn.
 Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: sztafecie, 
ćwiczeniach bojowych oraz pokazie musztry.
 Komisji sędziowskiej przewodniczył kpt. Damian 
Szczęsny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnie. Drużynami dowodził Komendant Gminny Jan 
Stasiak, a imprezę komentował, jednocześnie przybliżając 
publiczności zasady rozgrywanych konkurencji, mł. bryg. 
Mariusz Koziński.
 W efekcie wyczerpujących zmagań zwycięskimi 
drużynami zostały:
 I miejsce w grupie A męskiej  OSP Dalachów I (taką samą 

liczbę punktów otrzymało także OSP Cieciułów, więc 
zgodnie z regulaminem decydującym był czas uzyskany 
w ćwiczeniach bojowych)

 II miejsce w grupie A męskiej  OSP Cieciułów
 III miejsce w grupie A męskiej  OSP Dalachów II

GMINNE	ZAWODY	STRAŻACKIE
 I miejsce w grupie C żeńskiej OSP Cieciułów
 I w miejsce w MDP dziewcząt Dalachów
 I miejsce w MDP chłopców Żytniów.
Ćwiczeniom towarzyszyła atmosfera zdrowej rywalizacji 
i wzajemnego szacunku a najlepsi zostali uhonorowani 
pucharami, dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi
 Nie sposób nie wspomnieć jeszcze, że młodzieżowe 
drużyny działające przy OSP, wzbudziły spory aplauz oraz 
uznanie w oczach zebranej publiczności, gdyż wykazały się 
świetną organizacją i sprawnością fizyczną. Pucharem została 

nagrodzona dziewczęca grupa MDP z Cieciułowa za najlepiej 
wykonaną musztrę. Brawa dla wszystkich drużyn!
 Po wyczerpującej rywalizacji, na druhów czekał smaczny 
poczęstunek przygotowany przez współorganizatora - OSP 
Jelonki.
 Gratulujemy WSZYSTKIM drużynom udanych 
zawodów, a zwycięzcom życzymy powodzenia w zawodach 
powiatowych, które odbędą się we wrześniu, w Gorzowie 
Śląskim.

Anna Sekienda
Zastępca Wójta

k o m u n i k a t
 W związku ze skargami płynącymi do urzędu w sprawie 
spalania odpadów w domowych kotłowniach informujemy, iż:

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu 
Twoich najbliższych oraz zanieczyszcza środowisko, 

w którym mieszkasz!

 Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele 
szkodliwych substancji, które są wdychane przez Ciebie i 
Twoje dzieci.  Substancje te uszkadzają narządy wewnętrzne i 
wywołują wiele chorób nowotworowych.

PAMIĘTAJ !

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. 

butelek typu PET, worków foliowych, a także 
opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, 

lakierowanego drewna, mebli.

W piecu domowym możesz spalać tylko:
 * węgiel, koks,
 * drewno, trociny, wióry,
 * odpady z kory i korka,
 * papier, tekturę i karton.

DOBRZE WIEDZIEĆ!
 Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan 
przewodów kominowych, powoduje odkładanie się tzw. mokrej 
sadzy w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się 
instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA 
"Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 

przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo 

grzywny." 
(art. 191 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

Kara może wynieść nawet 5.000 zł.
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 Tak głosi napis na tablicy pamiątkowej, którą 15 czerwca 
2019 roku odsłonili: Wójt Grzegorz Domański, Pani Olimpia 
Matys - przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Pani 
Agnieszka Brama - Przewodnicząca Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie. 
 Był to kulminacyjny punkt uroczystości podsumowania 
Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Dalachowie. Cały kończący rok 
szkolny 2018/2019 był czasem spotkań z mieszkańcami, którzy 
pamiętają najstarsze lata Jubilatki,  zbieranie zdjęć, 
przygotowywanie dokumentacji na wystawy. 
"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych 
obywateli".             Karol Wojtyła, Jan Paweł II
 Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych, 
mądrych, wykształconych obywateli. 
 100 lat temu nasz naród odzyskał wolność. Wolność nigdy 
nie jest dana raz na zawsze, spoglądając dzisiaj na ostatnie 100 lat 
naszej ojczyzny wiemy to aż za dobrze. I wtedy, 100 lat temu, 
Polacy wiedzieli, że wolność należy pielęgnować, należy ją 
kochać i rozumieć i szanować. A kochać wolność i rozumieć może 
prawdziwie  obywatel światły, wykształcony - jak później napisał 
nasz papież.  Mieszkańcy Dalachowa, nasi przodkowie, pomimo 
ogromnej biedy, pomimo trudności wszelakich chcieli mieć 
swoją szkołę. Dla swoich dzieci, dla siebie. Kilka miesięcy po 
wieloletniej wojnie światowej, na gruzach, a jednak to pragnienie 
było tak silne, ta mądrość, potrzeba wiedzy, światłości 
przezwyciężyła wszelkie trudności. I dokładnie sto lat temu 
w Dalachowie zaczęła funkcjonować szkoła. Najpierw 
w prywatnych domach, a potem w małym budynku, który stał 
w miejscu szkoły dzisiejszej. To nie było łatwe, ani dla twórców 
tej pierwszej szkoły, ani dla uczniów. Przez ostatnie miesiące 
spotykaliśmy się z najstarszymi mieszkańcami Dalachowa, 
słuchaliśmy ich wspomnień szkolnych. O spartańskich 
warunkach, o ciasnocie, o dyżurnych drewniakach w domu, na 
które jedno dziecko czekało, by brat, siostra wrócili, żeby kolejne 
dziecko mogło wyjść z domu. Jeden z naszych gości opowiedział, 
że w tych pierwszych latach bardzo chciał chodzić do szkoły, ale 
nie było dla niego miejsca, krzesła. Nauczyciel mu powiedział: 
"jeśli będziesz przychodził ze swoją ryćką, będziesz uczniem". 
I chodził z tą swoją ryćką, i uczył się i został wykształconym 
człowiekiem. To był trudny czas, który powtórzył się po II wojnie 
światowej, znowu potworna bieda, znowu ciasnota, gruzy, brak 
wszystkiego. Ale szkoła odżyła jak feniks i po dziś dzień uczy 
i uczyć będzie. 100 lat od jej początku spotkaliśmy się, by wyrazić 
wdzięczność Założycielom szkoły, jej wszystkim nauczycielom, 
jej uczniom - absolwentom.
 Obchodziliśmy nasz jubileusz w czasie wyjątkowym: 
- dokładnie 40 lat temu przybył do swojego kraju nasz dzisiejszy 
patron - papież Jan Paweł II i wezwał nas, byśmy odmienili 
oblicze tej ziemi,

- dokładnie 30 lat temu - my naród - odmieniliśmy bieg historii 
i bezkrwawo wywalczyliśmy sobie wolność. 

 Nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby tej wolności, nie 
byłoby tak pięknej, rozwijającej się naszej ojczyzny bez 
prawdziwie mądrych światłych ludzi. 100 lat naszej szkoły to 
ważny udział mieszkańców Dalachowa, nauczycieli, uczniów 
w tym dziele, które nazywa się Polska. 
 To o przeszłości. A co z przyszłością? Przewodniczący Rady 
Gminy Rudniki, Pan Jarosław Marchewka wraz z uczniami 
wmurowali kapsułę czasu. W kapsule znajdują się listy i rysunki 
wszystkich uczniów szkoły i przedszkola. Są to przesłania dzieci  

100-lecie	Szkoły	w	Dalachowie
1919 - 2019

W 100-lecie Szkoły w Dalachowie
Wszystkim Jej Założycielom, Nauczycielom, Absolwentom

WDZIĘCZNI
za bezcenny dar wiedzy, wychowania, przyjaźni.

 Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Mieszkańcy
Dalachów, 15 czerwca 2019 r. 

(na papierze i w formie zdigitalizowanej) do naszych następców, 
którzy będą świętować dwustulecie szkoły dokładnie za sto lat.  
Znajdują się też listy: Wójta Naszej Gminy, Przewodniczącego 
Rady Gminy Rudniki oraz wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy do tych, którzy będą kierować naszą gminą za sto lat. Są 
w kapsule zdjęcia radnych gminy, urzędników gminy oraz 
radnych pierwszej sesji dziecięcej. Jest ostatni biuletyn gminny, 
drobne gadżety i polska flaga ofiarowana naszej gminie przez 
prezydenta Polski wraz podpisem pana prezydenta. Kapsułę 
chroni tablica z napisem:

KAPSUŁA CZASU
Ku pamięci przyszłych pokoleń.

Otworzyć 15 czerwca 2119 r. 
w 200-lecie Szkoły w Dalachowie.

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Mieszkańcy
Dalachów, 15 czerwca 2019 r. 

 Tablicę pamiątkową oraz tablicę na kapsule ufundowali 
Państwo Ewa i Dariusz Borkowie.
 W uroczystości brał też udział Pan Szymon Godyla, radny 
sejmiku województwa opolskiego oraz wicestarosta oleski 
Stanisław Belka. Obaj symbolicznie posadzili pamiątkowe 
drzewo - świadka wydarzeń, które będą miały miejsce za sto lat. 
I nie tylko za sto, ale i za tysiąc lat, a może nawet dłużej. 
Fundatorzy drzewa (i tablicy pamiątkowej) Państwo Marzena 
i Tomasz Mosialowie sprowadzili do Dalachowa drzewo 
wyjątkowe: sekwoję. Te drzewa dożywają nawet dwóch tysięcy 
lat i osiągają ponad sto metrów wysokości. 
Na tablicy widnieje napis: 

DRZEWO WDZIĘCZNOŚCI i NADZIEI
Wdzięczności dla TYCH, którzy byli.

Nadziei dla TYCH, którzy będą.
Pamiętajcie o nas, gdyż

"Pamięć ludzi mieszkać będzie w drzewie".
Dalachów, 15 czerwca 2019 r.

 Uroczystości rozpoczęła msza święta celebrowana przez 
księdza Tomasza Turczyna oraz księży, którzy w latach 
poprzednich związani byli z dalachowską szkołą: ks. Marian 
Gaj, ks. Marek Włoch oraz ks. Roman Rataj. Ks. Turczyn 
podczas mszy wygłosił pełne mądrości kazanie na temat roli 
nauczycieli w życiu każdego człowieka. 
 Życzenia Jubilatce złożył obecny na uroczystości 
Komendant PSP w Oleśnie starszy brygadier Jarosław 
Zalewski, a listownie m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej. 
Po części oficjalnej i artystycznej - występy uczniów 
i absolwentów oraz ze-społu gospel Cova da Iria - liczni goście 
zwiedzali wystawy zdjęć, pamiątek z przeszłości. A później 
w Dalachowie zapanowała zabawa - Festyn Jubileuszowy 
z licznymi atrakcjami zorganizowany przez Radę Rodziców. 
 Organizacja Jubileuszu to wspólne dzieło pracowników 
szkoły i  rodziców uczniów. Organizatorzy składają 
Podziękowania strażakom OSP w Dalachowie oraz licznym 
sponsorom, którzy w różny sposób wsparli uroczystości. 

Dariusz Niedrygoś
Dyrektor PSP w Dalachowie



 

"JAK	NIE	CZYTAM	JAK	CZYTAM?"
OGÓLNOPOLSKA	AKCJA	CZYTELNICZA	

W	RUDNICKIEJ	SZKOLE

 W piątek 7 czerwca po raz czwarty odbyła się ogólnopolska 
akcja "Jak nie czytam, jak czytam", w  ramach której uczniowie 
w całej Polsce w tym samym czasie czytali dla przyjemności. 
Organizatorem akcji jest wydawca miesięcznika "Biblioteka 
w Szkole", a patronem 
honorowym Biblioteka 
Narodowa.
 Głównym celem akcji 
od pierwszej edycji jest 
budowanie pozytywnego 
wizerunku książki tak, by 
czytanie kojarzyło się 
z czymś przyjemnym, 
z  r e l a k s e m ,  w o l n y m 
czasem i rozrywką. 
 Szkoła Podstawowa w 
Rudnikach, wraz z klasami 
gimnazjalnymi, wzięła 
udział w tej akcji po raz 
pierwszy. 
 Za  p rzygo towanie 
akcji odpowiedzialna była 
pani Jadwiga Głowacka - 
nauczyciel bibliotekarz oraz pani Agnieszka Pietrzak - 
nauczyciel polonista.
 Przygotowaniem do wspólnego święta książki i czytania 
było wykonanie przez uczniów plakatów z hasłami 
promującymi czytanie, i rozmieszczenie ich na drzwiach 
poszczególnych klas. Ponadto w przestrzeni szkolnej pojawiły 
się aforyzmy i cytaty o książkach oraz plakaty promujące 
ogólnopolską akcję, o co zadbały panie odpowiedzialne za 
organizację naszej szkolnej imprezy czytelniczej.
 Akcję rozpoczęliśmy, wspólnie z całą Polską, o godzinie 
10.00, czytaniem ulubionych książek na sali gimnastycznej. Na 
początku  b ib l io tekarka ,  pani  Jadwiga  Głowacka, 
zaprezentowała książkę "Cudowny chłopak" R.J. Palacio. 
Książkę tę, oraz kolejne -  "Cudowny chłopak i ja" , "365 
cudowności: księga wskazań pana Browne'a", "Cudowny 
chłopak. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi" (wersja dla 
najmłodszych), jak również film, udało się pozyskać do 
biblioteki szkolnej podczas spotkania z autorką na majowych 
10. Warszawskich Targach Książki. Dla zachęty  dla uczniów 
nauczyciele rozpoczęli  akcję, czytając kolejno fragmenty 
książki "Cudowny chłopak".
 Następnie kolejno uczniowie czytali fragmenty swoich 
ulubionych książek, począwszy od klasy pierwszej aż do klas 
gimnazjalnych - bez przymusu, każdy czytał to, na co miał 
ochotę. Do wspólnego czytania włączyli się również 
pracownicy szkoły (pani sekretarka, kucharka i sprzątaczka) 
oraz obecni rodzice.
 Gościem honorowym naszej akcji była zastępca wójta, pani 
Anna Sekienda, która zachęciła uczniów do przeczytania 
ciekawej biografii sportowca Zlatana Ibrahimovica oraz 
przeczytała fragment "Małego Księcia". 
 Kolejnym punktem naszej imprezy był happening - 
wszyscy wspólnie, z książkami w rękach, przeszliśmy ulicami 
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Publiczna	Szkoła	Podstawowa	im.	Andrzeja	Wajdy	w	Rudnikach
Rudnik, czytając książki i skandując hasła zachęcające do 
czytania, przygotowane wcześniej na transparentach i niesione 
przez każdą klasę. Przechodząc obok biblioteki publicznej, 
zostaliśmy powitani przez panie bibliotekarki, z zapewnieniem 
o solidaryzowaniu się z naszą akcją.
 Przemarsz zakończyliśmy wspólnym zdjęciem przed 
budynkiem szkolnym.
Coroczna akcja ma zachęcić tych uczniów, którzy nie odkryli 
radości z czytania, a książkę wciąż traktują jako przykry 
obowiązek, bez  zmuszania, lecz motywowania do sięgnięcia 

po książkę. Niech się przekonają, że czyta nie tylko garstka 
najlepiej uczących się rówieśników, ale wszyscy - łącznie 
z nauczycielami, pracownikami szkoły i gośćmi.
 Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają więcej, niż 
dorośli. W zeszłym roku rekord w czytaniu w jednym 
momencie ustanowiło 433 532 uczniów. Mamy nadzieję, że w  
tym roku przyczyniliśmy się do pobicia ubiegłorocznego 
rekordu.
 Bo, jak ktoś już powiedział : "Najpiękniejszym widokiem 
jest widok czytającego dziecka", a za Norwidem możemy 
zacytować : "…cóż za rzecz przedziwna czytanie -  jako gałązka 
oliwna lub migdałowy kwiat". 

Nauczyciel bibliotekarz
Jadwiga Głowacka

„UCZNIOWIE	TAŃCZĄ	
NA	PARKIECIE”

 31 maja w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w 13 już 
edycji corocznego szkolnego konkursu "Uczniowie tańczą na 
parkiecie", organizowanego pod czujnym okiem p. Anny 
Krzak oraz p. Sabiny Zaręba. Zadaniem każdej klasy było 
przygotowanie układu tanecznego do dowolnie wybranego 
utworu muzycznego. Wszystkie zespoły przygotowały się 
znakomicie. Uczniowie zgromadzeni na sali oraz całe grono 
pedagogiczne uczestniczyli w podróży poprzez różne gatunki 
tańca. Widzowie mieli okazję zobaczyć swoje koleżanki 
i kolegów w zupełnie innych, niecodziennych rolach, ponieważ 
zaprezentowali się jako znakomici tancerze. Grupy taneczne 
reprezentujące wszystkie klasy były oceniane przez jury, które 
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nie miało łatwego zadania, bowiem poziom konkursu był 
naprawdę wysoki. Wszystkie klasy przygotowały się do tego 
naprawdę solidnie. Nasi tancerze bardzo starali się, aby wypaść 
jak najlepiej, ponieważ punkty uzyskane w tym konkursie były 
wliczane w ogólną punktację do Wzorowej Klasy. Walczyli o 
zwycięstwo i główną nagrodę, ale przede wszystkim doskonale 
się bawili. Na szczególną uwagę zasługuje występ klasy V, III a, 
IIIc oraz II, bowiem to te właśnie klasy znalazły się na podium. 
Klasa II zajęła III miejsce, klasy III a III c wywalczyły 
równorzędne miejsca II, natomiast Puchar Dyrektora szkoły 
wytańczyła swoim wyjątkowo dopracowanym układem 
tanecznym klasa V. Kolejną częścią obchodów Dnia Dziecka 
był szkolny przegląd "Mam Talent", w którym chętni uczniowie 
prezentowali swoje nierzadko ukryte umiejętności oraz talenty. 
Widzowie świetnie się bawili i pełni podziwu oglądali występy 
swoich rówieśników.

 Przyjemnie było wszystkim widzom podziwiać taneczne 
show oraz niesamowite talenty swoich koleżanek i kolegów. 
Mamy nadzieję, że tradycja tych fajnych konkursów pozostanie 
w murach tej szkoły już na zawsze.

Anna Krzak, Sabina Zaręba

4	CZERWCA	-	LEKCJA		
HISTORII	WSPÓŁCZESNEJ

 4 czerwca 1989r. odbyły się pierwsze częściowo wolne 
wybory w historii Polski powojennej. W wyniku porozumień 
Okrągłego Stołu o mandaty poselskie i senatorskie oprócz 
przedstawicieli władz komunistycznych walczyli kandydaci 
bezpartyjni. Wybory zakończyły się zdecydowanym 
zwycięstwem opozycjonistów. Wszystkie mandaty bezpartyjne 
do Sejmu zdobyli członkowie kręgów solidarnościowych 
Komitetu Obywatelskiego działającego przy Lechu Wałęsie, 
podobnie stało się w Senacie. Na 100 mandatów 99 zdobyli 
kandydaci opozycji. To początek demokracji w Polsce 
i przemian w Europie.

 W 30-tą rocznicę tych wydarzeń młodzież Publicznej 
Szkoły  Pods tawowej  w Rudnikach  uczes tn iczyła 
w niecodziennej lekcji historii współczesnej. Po krótkiej 
prelekcji przedstawiającej fakty mówiące o długiej i burzliwej 
powojennej walce Polaków o godność i suwerenne rządy, 
uczniowie obejrzeli film pt. "Wałęsa. Człowiek z nadziei" 
wyreżyserowany przez naszego patrona pana Andrzeja Wajdę, 
który w czerwcowych wyborach w 1989r. zdobył mandat 
senatora nowo utworzonego Senatu. Dzieło ukazuje wieloletnie 
dążenia Polaków do tego, by stać się narodem wolnym, 
mającym realny wpływ na sytuację w ojczyźnie, właśnie 
poprzez możliwość oddania głosu w demokratycznych 
wyborach.

 Lekcja uświadomiła młodzieży,  jak ważnymi 
wartościami we współczesnym świecie są m.in.: wolność, 
miłość, solidarność, a film pokazał, że możliwe jest 
porozumienie się stron o zupełnie odmiennych poglądach, jeśli 
tylko będzie wola rozmów, rzeczowych dyskusji i kompromisu. 
Tu podsumowaniem stały się słowa Tadeusza Mazowieckiego 

pierwszego premiera III Rzeczpospolitej "Można się różnić, 
można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić."

Agnieszka Pietrzak

ODKRYWAMY	
TEATRALNE	TALENTY

 Nazwisko Patrona zobowiązuje, dlatego też w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach od 
trzech lat organizowany jest Szkolny Przegląd Teatralny. 
Pomysłodawcami imprezy są opiekunowie szkolnego koła 
teatralnego ,,Kurtyna". Przegląd ma charakter konkursowy, 
biorą w nim udział wszystkie klasy. Każda z nich przygotowuje 
wybraną sztukę i prezentuje ją przed swoimi koleżankami, 
kolegami oraz nauczycielami. Tegoroczna, czwarta edycja 
przeglądu odbywała się 29 maja. W tym dniu sala gimnastyczna 
zamieniła się na kilka godzin w prawdziwy teatr. Była scena, 
obok niej plakaty promujące poszczególne przedstawienia, a na 
parkiecie młodzież szkolna, z uwagą obserwująca prezentacje. 
Była też komisja oceniająca młodych artystów, w składzie: 
Urszula Kałwak- przewodnicząca Rady Rodziców, Beata 
Rasztar i Katarzyna Pawlaczyk - nauczycielki naszej szkoły.

 Tematyka przedstawień była bardzo różnorodna, od 
znanych bajek począwszy, a skończywszy na rymach 
wybitnego wieszcza Adama Mickiewicza. Ale też rozpiętość 
wiekowa uczniów naszej szkoły jest spora, najmłodsi mają 
osiem lat, a gimnazjaliści szesnaście. Poziom prezentacji był 
wysoki, wszyscy ambitnie potraktowali teatralne wyzwania. 
W pierwszej grupie wiekowej zwyciężyła klasa pierwsza, która 
przygotowała ,,Bajkowe zamieszanie", w tej kategorii 
najlepszymi aktorami zostali wybrani Antonina Korpowska 
i Igor Stanek z klasy pierwszej. W drugiej grupie wiekowej 
wygrała klasa czwarta, bajką ,,O mądrej królewnie i smoku ze 
Złotej Góry". Tu też wybrano najlepszych aktorów, a byli to Iga 
Staniszewska z klasy szóstej i Kamil Kałwak z klasy czwartej. 
W najstarszej kategorii wiekowej palma pierwszeństwa 
przypadła klasie gimnazjalnej IIIa, która przedstawiła autorską 
sztukę, opisującą problemy współczesnej młodzieży pt. 
,,Mała". W tej grupie wyróżniono dwie uczennice, Natalię 
Stasiak z klasy ósmej i Aleksandrę Materak z klasy 
gimnazjalnej IIIc. Impreza była bardzo udana, pozwoliła 
uczniom na zaprezentowanie swoich talentów, nie tylko 
aktorskich, ale także plastycznych i wokalnych.

Bogdan Szyszka
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 Ogłaszamy wszem i wobec, że z inicjatywy Pani Barbary Kubik, dyrektora szkoły, czterdziestu  uczniów klas IV - VIII 
wraz z nauczycielkami: Beatą Droś, Agnieszką Włóka, Lidią Heluszka oraz Grażyną Kasprzycką wyruszyła na Zieloną Szkołę 
do Władysławowa w dniach 10 - 14 czerwca 2019 roku.
 Podróż minęła nam bardzo szybko, ponieważ jechaliśmy autostradą A1 zwaną Bursztynową. To jedyna autostrada polska 
o przebiegu południkowym o długości 584 km, z czego 113, 4 w budowie. W Ośrodku Baltic Sport zostaliśmy bardzo dobrze 
przyjęci, szybko otrzymaliśmy pokoje. Oczywiście uczniowie musieli wymyślić i narysować logo swojego pokoju. Pomysłów 
było co niemiara.  Każdy z nas czekał niecierpliwie na pierwsze powitanie z morzem i ciepły posiłek. Kolacja w formie bufetu 
szwedzkiego była wyśmienita. Po kolacji poszliśmy na spacer wzdłuż morza do Władysławowa. Późnym wieczorem pojawiła się 
burza. Widok z balkonu na rozświetlone morze, zjawiskiem świetlnym zwanym błyskawicą, dla nas niezbyt często spotykany. 
W naszym ośrodku było bezpiecznie. 
 O takiej pogodzie nad Morzem Bałtyckim to wszyscy marzą w lipcu i w sierpniu. Nasza grupa uczniowska dzień drugi 
spędziła bardzo aktywnie, a przede wszystkim cały czas na świeżym, morskim powietrzu. Dzień rozpoczął się od pysznego 
śniadania, oczywiście w formie bufetu szwedzkiego. Każdy mógł zaspokoić swoje potrzeby i delektował się różnymi potrawami. 
Później pojechaliśmy naszym autokarem na Hel, gdzie mogliśmy w fokarium oglądać karmienie fok morskich. Jedną 
z ciekawostek było to, że foka - samiec jest już 34 lata w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego na Helu. Następnie płynęliśmy statkiem "Ocean" po Zatoce Puckiej. Piękne widoki, opłynięcie Półwyspu Helskiego 
oraz zobaczenie foki płynącej obok statku, to nie zdarza się tak często. Po zjedzeniu obiadu i podwieczorku, popołudnie 
spędziliśmy na naszej plaży przy ośrodku. Główną atrakcją był obrzęd zwany "chrztem morskim". Pani Weronika zajęła się 
przeprowadzeniem różnych konkurencji sprawnościowych: testu twardziela, czołgania, śpiewania, tańczenia dla króla mórz, 
przynoszenia darów dla Neptuna. Na końcu trzeba było poczuć smak morskiej wody. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
które stały się świadectwem potwierdzającym zaślubiny z Morzem Bałtyckim. W programie dzisiejszego dnia był również pobyt 
na basenie, pisanie kartek pocztowych dla rodziców oraz dyskoteka.
 Trzeci dzień naszego pobytu na Zielonej Szkole zawiązany był z Malborkiem, a dokładnie ze zwiedzaniem Zamku 
Krzyżackiego tzw. "Szlakiem Zamkowych Tajemnic", a zakończył się urodzinami Błażeja. W zamku zostaliśmy podzieleni na 
dwie drużyny rycerskie, Najstarszą grupę oprowadzał Pan Sławomir, a młodszą - Pani Helena. Przewodnicy byli ubrani w stroje 
historyczne.
 U c z n i o w i e  d o s t a l i  z a d a n i e 
odnalezienia ukrytego hasła. Litery 
poszukiwanych słów można zdobywać na 
zamkowej trasie, rozwiązując szereg 
zagadek  i wypełniając zadania stawiane 
przez mistrza drogi. Chorążymi zostali 
Paweł i Mikołaj, którzy nosili proporzec 
grupy. Skrybami zostały: Nicola w grupie 
starszej, a Alicja i Dżesika w grupie 
młodszej.  Dziewczęta zapisywały 
odgadnięte litery na tabliczce woskowej. 
S k o m p l e t o w a n e  w  z a m k u  h a s ł o 
umoż l iw i ło  młodym odkrywcom 
malborskich tajemnic dotarcie do skarbca. 
Ł a c i ń s k i e  h a s ł o   " C a s t r u m   e t 
monasterium", co oznacza zamek 
i  klasztor,  głośno wypowiedziane 
otworzyło nam drzwi do skarbca 
Wielkiego Mistrza Krzyżackiego. Tam 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Na 
dziedzińcu zamkowym zjedliśmy pyszne 
lody - świderki, a niektórzy wypili 
schłodzony napój pomarańczowy. Po 
zdobyciu Malborka wróciliśmy na pyszną kolację. Później byliśmy na plaży, a wieczorem Błażej - jubilat usłyszał gromkie sto lat!  
Jego koleżanki i koledzy bawili się wspólnie w zgadywanki "Kim jestem" oraz w sieci pająka. W tym czasie starsi uczniowie 
podpisywali kartki pocztowe. Przez nasze okna słychać było szum fal morskich. Tak minął trzeci dzień.

 Dzień czwarty w strugach ciepłego deszczu i przy dźwiękach lekkich piorunów związany był z Gdańskiem. Tam 
zwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej oraz  poznaliśmy część gdańskiej dzielnicy Śródmieście wraz z Bazyliką Mariacką. 
Wieczorem czekało na nas pożegnalne ognisko.

 W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować włodarzom Gminy Rudniki za ufundowanie transportu na Zieloną Szkołę.

Beata Droś
PSP Cieciułów

Uczniowie	PSP	Cieciułów	na	Zielonej	Szkole	
we	Władysławowie
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 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie wzięła 
udział w ogólnopolskim konkursie "Cyfrowa majówka" 
organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy 
Instytut Badawczy NASK w ramach projektu "Kampanie 
edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści 
z wykorzystywania technologii cyfrowych". Nasza placówka 
przystąpiła do konkursu pod hasłem: "Cieciułów i okolice 
w świecie cyfrowym". Koordynatorem wszystkich działań 
była Katarzyna Jaskot, nauczycielka informatyki.
 W czasie trwania konkursu zrealizowane zostały 
następujące wydarzenia:
- warsztaty: "Seniorzy w świecie cyfrowym”
- pogadanka: "Nowoczesne Technologie- czy zawsze 

bezpieczne”
- turniej gier połączony z warsztatami pt.: "Mały Programista”
- wykład dla uczniów klas 7-8 pt.: "Bezpieczny Internet”
- przygotowanie i pokaz prezentacji przez uczniów klasy 8 pt.: 

"Jak uchronić się przed zagrożeniami płynącymi z Internetu”
- wystawa prac uczniów klas 1-2 pt. "Bezpieczny Internet”
 Realizując inicjatywę współpracowaliśmy z Członkami 
Koła Emerytów i Rencistów, Grupą Odnowy Wsi Bugaj, 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, Członkami Grupy 
Teatralnej "Rodzinka.SP" oraz rodzicami.
 Komisja konkursowa z pośród 142 zgłoszeń nadesłanych 

z całego kraju wyróżniła naszą inicjatywę za jej pomysłowość, 
różnorodność zrealizowanych działań, aktywną promocję 
i włączenie różnych grup w organizowane wydarzenie, 

przyznając nagrodę I miejsca, która obejmuje bon na warsztaty 
programowania dla dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej, 
robota edukacyjnego, głośnik bezprzewodowy, grę Cody Roby 
i zestaw gadżetów promocyjnych. Więcej informacji na temat 
wyników konkursu na stronie http://koduj.gov.pl/wyniki-
konkursu/.
 Dziękujemy wszystkim za owocną współpracę w realizacji 
inicjatywy "Cieciułów i okolice w świecie cyfrowym".

Katarzyna Jaskot - PSP Cieciułów

PSP	w	Cieciułowie	laureatem	„Cyfrowej	majówki”

 W bieżącym roku szkolnym szkoły: PSP w Rudnikach, 
PSP w Żytniowie i PSP w Cieciułowie nawiązały współpracę  
z Kołem Łowieckim "Dzik" z Wielunia. W ramach współpracy 
w każdej ze szkół został zorganizowany Konkurs Przyrodniczo 
- Łowiecki pod hasłem "Zwierzęta naszych pól i lasów" 
przygotowany przez nauczycieli biologii (S. Zaręba, 
B. Zaręba, J. Kubacka) i zatwierdzony przez Zarząd Koła 
Łowieckiego. Celem konkursu było: szerzenie wiedzy 
przyrodniczej z dziedzin: ochrona przyrody, leśnictwo, 
gospodarka łowiecka, rozwijanie nawyku obcowania 
z przyrodą, kształtowanie nowego stylu życia opartego na 
współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem 
i przyrodą oraz rozwijanie wrażliwości przyrodniczej 
i artystycznej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: konkurs 
plastyczny  (skierowany dla 
uczniów klas I - IV) oraz 
k o n k u r s  w i e d z y 
przyrodniczo - łowieckiej 
(dla uczniów  klas V- VIII). 
Uczniowie przygotowując 
się do konkursu korzystali 
z  f a c h o w e j  l i t e r a t u r y 
udostępnionej przez Koło 
Łowieckie oraz wysłuchali 
prelekcji przeprowadzonej 
przez przedstawiciela Koła 
Ł o w i e c k i e g o  -  p a n a  
Waldemara Majtykę.
 24 maja w PSP w Żytniowie odbyło się podsumowanie 
w/w konkursów i wręczenie nagród indywidualnych dla 
najlepszych w każdej z kategorii. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego: Zdzisław 
Korzekwa - Zastępca Członka Naczelnej Rady Łowieckiej 
Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, Jacek Kołecki 
- Zastępca Łowczego Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego, Jerzy Wieczorek  - Łowczy Obwodu 
Łowieckiego nr 152 Rudniki/Bobrowa, Waldemar Majtyka - 

Współpraca	z	Kołem	Łowieckim	"Dzik"	z	Wielunia
Sekretarz Koła Łowieckiego DZIK oraz Zastępca Wójta 
Gminy Rudniki pani Anna Sekienda.
Nagrody otrzymali:
konkurs wiedzy przyrodniczo - łowieckiej:
PSP Rudniki
Daria Kałwak - I miejsce, Iga Staniszewska - II miejsce, 
Magdalena Urbańska - III miejsce
PSP Żytniów
Ewelina Tkacz - I miejsce, Zuzanna Stajuda - II miejsce, 
Dominik Napieraj - III miejsce
PSP Cieciułów
Nicola Ośródka - I miejsce, Julia Kotala - II  miejsce, 
Kryspin Knop - III miejsce.

konkurs plastyczny:
PSP Rudniki
Julia Rasztar - I miejsce, 
Zofia Kołodziejczyk - II 
miejsce, Justyna Musiał - III 
miejsce
PSP Żytniów
Paulina Jasińska - I miejsce, 
Weronika Pieknik - II 
miejsce, Antoni Zalwert - III 
miejsce
PSP Cieciułów
Lena Mika - I miejsce, Piotr 

Błaszcak - II miejsce, Agata Panek - III miejsce
 Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody dla szkoły - (m. in. piłki do piłki nożnej, skakanki, 
zestawy do badmintona, rakietki do tenisa stołowego, 
kalkulatory).
 Fundatorem wszystkich nagród było "Koło Łowieckie 
"Dzik" z Wielunia. 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Beata Zaręba - PSP Żytniów
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 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII" dla najmłodszych 
uczniów jest już tradycyjnym wydarzeniem. Organizatorem 
konkursu była PSP im. Jana Pawła II w Dalachowie.
 Jedenasta już jego edycja odbyła się 23 maja 2019 r. i tak 
jak wszystkie poprzednie we współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która to komisja 
ufundowała nagrody - nie tylko dla najlepszych, ale również dla 
wszystkich uczestników rywalizacji. W konkursie brali udział 
mistrzowie pióra ze wszystkich szkół Gminy Rudniki - w sumie 
17 uczniów, a wyniki rywalizacji, która odbyła się w trzech 
kategoriach przedstawiają się następująco:  

Międzyszkolny	Konkurs	Ortograficzny
Klasy pierwsze:
I miejsce - Hanna Basińska PSP Rudniki
II miejsce - Natalia Kucharska PSP Jaworzno
III miejsce - Nadia Ośródka PSP Cieciułów
Klasy drugie:
I miejsce - Szymon Płuciennik PSP Jaworzno
II miejsce - Pola Kabata PSP Rudniki
III miejsce - Antonina Stasiak PSP Żytniów
W kategorii klas trzecich brało udział dwóch uczniów 
z PSP w Jaworznie:
I miejsce - Filip Kucharski
II miejsce - Maciej Hałka 
 Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, 
rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności 
ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, 
w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii. 
Każdy uczeń lubi współzawodniczyć z innymi, nawet jeśli jest 
to "ortograficzne łamanie głowy".
 Nagrody uczestnikom ortograficznej rywalizacji wręczali: 
Pani Małgorzata Preś - Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pan Dariusz 
Niedrygoś - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Dalachowie. 

Dariusz Niedrygoś
Dyrektor PSP w Dalachowie

s p o r t

 14 maja br. gościnnie w Hali ZAKASY Kędzierzyn-Koźle odbył się SKSonTour. Jest to wydarzenie sportowe organizowane 
w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 Na przybyłych uczestników czekało wiele atrakcji w obwodzie stacyjnym mogli wziąć udział w warsztatach m.in. 
z wioślarstwa, jazdy na deskorolce, dokonać próby gibkości, skoczności czy wytrzymałości, a także sprawdzić się na biegu 
wahadłowym.
 Jedną z atrakcji wydarzenia jest udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą wybitnych polskich sportowców, którzy na kilka 
godzin zamieniają się w trenerów i prowadzą zajęcia z młodymi. Oczywiście skoro Program SKS odwiedził  Województwo 
Opolskie to można się domyślić, że na hali nie zabrakło drużyny gospodarzy aktualnych Mistrzów Polski w piłce siatkowej. Gmina 
Rudniki miała również swój akcent w tym wydarzeniu. Jaki? O tym co działo się i jak nasi uczniowie promowali gminę i speed-ball 
przeczytajcie sami (źródło: www.szkolnyklubsportowy.pl) SKSonTour gościnnie w Hali Mistrzów Polski
 "Świetna inicjatywa, popieram Program SKS i popieram 
SKSonTour! - Takie słowa Sebastiana Świderskiego, prezesa 
Mistrzów Polski - Zaksy Kędzierzyn-Koźle to dla nas ogromne 
wyróżnienie.
 W Kędzierzynie-Koźlu emocji i sportowych atrakcji nie 
brakowało bo zadbali o nie m.in. przedstawiciele Mistrza Polski - 
atakujący Sławomir Jungiewicz, trener Michał Chadała 
i  kierownik drużyny Wojciech Serafin .  Wydarzenia 
rozpoczęliśmy od oficjalnej prezentacji trofeum czyli pucharu 
Mistrzów Polski w siatkówce mężczyzn. Siatkarze Zaksy 
i właśnie ten puchar byli gośćmi na Stacji Mistrzów!
 Pozostałe stacje to nasze (nie)standardowe aktywności 
prowadzone przez najlepszą ekipę - trenerów, instruktorów 
promujące nowoczesne formy aktywności oraz studentów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 Popołudniu odwiedziła nas ekipa ze SPEED-BALL RUDNIKI. Ich historia jest niesamowita - przygodę ze speed-ball 
zaczynali na w-fie i SKS-ach, a teraz zdobywają medale na Mistrzostwach Polski i Świata w Speed-ball!
 Tylko z ubiegłorocznych Mistrzostw Polski drużyna Speed-ball Rudniki przywiozła ze stolicy małopolski 18 medali w tym 
7 tytułów Mistrza Polski. Dzisiaj na SKSonTour ćwiczyli z nami:

Młodzież	z	Gminy	Rudniki	
na	Stacji	Mistrzów	podczas	SKSonTour
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Katarzyna Pawlaczyk - nauczycielka wychowania fizycznego, prowadząca SKS-y, uczestniczka MŚ w Kuwejcie, brązowa 
medalistka MŚ 2017 w Egipcie oraz jej SKSiaki - Jasiu Włóka, Ola Materak, Bartosz i Kinga Matusiak, Piotr i Kuba 
Dwornik. To żywa reklama SKS-u, dziękujemy, że byliście z nami! (…)”
 Udział naszych medalistów w tym wydarzeniu to nie tylko ogromne wyróżnienie dla naszej młodzieży, ale także 
reprezentowanych przez nich szkół PSP Rudniki oraz PSP Żytniów. Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za zaangażowanie 
w promowanie swoją aktywnością sportową społeczności lokalnej.                                                                                                 

                                                                                                              Speed-ball Rudniki

 Młody, ale niezwykle ambitny, a przy tym bardzo 
skromny. Wie, co chciałby osiągnąć i wkłada w realizację 
swoich planów wiele pracy. Bardzo sympatyczny, z uśmiechem 
na twarzy.
 Tak w skrócie można scharakteryzować Jakuba 
Dwornika, z którym postanowiliśmy przeprowadzić rozmowę.
SPEED-BALL RUDNIKI: - Może na wstępie powiesz kilka 
słów o sobie? 
JAKUB DWORNIK: - Mam 14 lat i chodzę do 7 klasy Szkoły 
Podstawowej w Żytniowie. W wolnych chwilach lubię też grać 
w piłkę nożną oraz siatkówkę. Czasami jeżdżę na mecze Skry 
Bełchatów. 
SPEED-BALL RUDNIKI: - Jak 
to się stało, że trafiłeś na trening 
speed-ball'a? 
JAKUB DWORNIK:- Przygoda 
zaczęła się dwa lata temu. Do 
tego sportu zachęciła mnie moja 
kuzynka Magda Matusiak, która 
trenuje speed-ball od 3 lat. Od 
tamtego czasu sport ten tak 
bardzo mnie wciągnął, że trenuję 
do dziś. Mam nadzieję, że moja 
przygoda będzie jeszcze trwała 
długo i dzięki systematycznym 
treningom wiele osiągnę. 
SPEED-BALL RUDNIKI: - Kto bądź co, pomaga ci w trudnych 
chwilach, kiedy czujesz, że nie wszystko układa się tak jakbyś 
sobie tego życzył? 
JAKUB DWORNIK: - Wiadomo że zdarzają się chwile 
załamania czy treningi, na których wszystko wychodzi trochę 
gorzej, wtedy mogę liczyć na przyjaciół z teamu Speed-ball 
Rudniki i oczywiście na rodziców, którzy wspierają mnie nawet 
w najgorszych sytuacjach.
SPEED-BALL RUDNIKI: - Jak oceniasz swoje straty 
w mistrzostwach Polski oraz turniejach międzywojewódzkich? 
JAKUB DWORNIK: - Każda porażka motywuje mnie do 
działania i dzięki temu spędzam więcej czasu na treningach 
i staję się coraz lepszym zawodnikiem. 
SPEED-BALL RUDNIKI: - Twoje największe osiągnięcia 
to…? Czym chciałbyś się pochwalić przed wszystkimi. Na jedną 
chwilę możesz przestać być skromny. 
JAKUB DWORNIK: - Największym osiągnięciem jest tytuł 
mistrza Polski w grze singlowej w kategorii U14. W finale 
dałem z siebie wszystko, ponieważ wiedziałem, że mój 
przeciwnik z Krakowa gra bardzo dobrze. Przez długi czas nie 
mogłem uwierzyć w to, że wygrałem ten pojedynek. Bardzo 
szczęśliwy jestem również z wicemistrzostwa Polski w super-
solo w kategorii U14. Przegrałem jedynie trzema odbiciami. Na 
koncie mam też pierwszych, drugich i trzecich miejsce 
w zawodach międzywojewódzkich w roku 2018 i 2019.
SPEED-BALL RUDNIKI: - Aby osiągnąć tyle sukcesów trzeba 

Rudnicki	akcent	w	Tunezji	
-	rozmowa	z	Jakubem	Dwornikiem	

spędzić wiele czasu na treningach. Znajdujesz poza nimi, 
zawodami jeszcze czas dla siebie i na naukę? 
JAKUB DWORNIK: - Tak, mimo iż staram się być na każdym 
treningu, aby doskonalić to, co już potrafię i uczyć się nowych 
rzeczy. Oczywiście, znajduję czas dla siebie, w wolnych 
chwilach jeżdżę na rolkach, rowerze oraz oglądam filmy. Jeśli 
chodzi o szkołę, to uczę się bardzo dobrze, a nawet biorę udział 
w konkursach matematycznych. 
SPEED-BALL RUDNIKI:- A może jest jeszcze jakaś inna pasja 
oprócz speed-ball'a?
JAKUB DWORNIK:- Lubię pływać, jeździć na rowerze ale 

j e d n a k  s p e e d - b a l l  t o  m o j a 
największa pasja. 
S P E E D - B A L L  R U D N I K I : 
- Największe marzenie Jakuba 
Dwornika? 
JAKUB DWORNIK: - Hmmm. Jest 
nim wyjazd na mistrzostwa świata 
w speed-ball'u. 
SPEED-BALL RUDNIKI: - Jakie 
są twoje plany na najbliższą 
przyszłość?
JAKUB DWORNIK: - Chciałbym 
skończyć szkołę podstawową 
z bardzo dobrymi wynikami i dostać 

się do wymarzonej szkoły średniej.
SPEED-BALL RUDNIKI: - Wróciłeś z międzynarodowego 
obozu, który odbywał się w Tunezji. Jak skomentujesz swój 
udział w nim. 
JAKUB DWORNIK: - To była świetna przygoda, po prostu 
było super. Nauczyłem się wielu nowych zagrań oraz sposobów 
na lepszą jakość gry. Poznałem nowe osób na przykład z Francji 
czy Tunezji. Oprócz ciężkich treningów mieliśmy czas na 
zwiedzanie oraz wyjścia na plażę, która znajdowała się 
niedaleko naszego miejsca zakwaterowania. Nie obyło się bez 
międzynarodowej dyskoteki.  Z tego obozu wracam 
z niesamowitym doświadczeniem oraz mocą opalenizną. Ten 
wyjazd to nagroda za moją bardzo ciężką pracę przez te ostatnie 
dwa lata i starałem się robić wszystko jak najlepiej. Chociaż nie 
zawsze szło po mojej myśli, ale mimo to nie poddawałem się 
i robiłem swoje. 
SPEED-BALL RUDNIKI: - Jak zachęciłbyś innych do 
trenowania speed-ball'a?
JAKUB DWORNIK: - Jeśli nie masz żadnej konkretnej pasji 
polecam właśnie speed-ball. Na pewno się w nim odnajdziesz. 
Jest to sport, który daje bardzo wiele możliwości. To nie tylko 
gra na treningach, ale również obozy letnie czy kilkudniowe 
konsultacje z zagranicznymi zawodnikami. Wspólna wycieczka 
rowerowa lub ognisko ze speed-ball'owym teamem? Czemu nie, 
każda aktywność jest dobra, aby spędzić wspólnie czas. 
- Dziękujemy za rozmowę

Speed-ball Rudniki



k o m u n i k a t
W		związku		z		interwencjami		w		urzędzie	w		sprawie		pozostawienia		bez		opieki		psów,		

które		przebywając		w		miejscach		publicznych	bez	dozoru	

stanowią	zagrożenie	dla		dorosłych	i	dzieci		!!!

Przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt domowych-psów, iż zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki obowiązuje:

1.	Utrzymywanie	psów	na	terenie	swoich	posesji	a	jeżeli	wymaga	tego	bezpieczeństwo	
osób	trzecich	utrzymywanie	ich	w	kagańcu.

2.Utrzymywanie	zwierząt	domowych	w	sposób	nie	stanowiący	zagrożenia	lub	uciążliwości	dla	ludzi.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków będzie skutkowało ukaraniem mandatem lub karą grzywny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców posiadających psy o zwrócenie uwagi na własne czworonogi, zwłaszcza 

zainteresowanie się gdzie przebywają i jak się zachowują.
Beata	Nowakowska-Fałat

Referat	Ochrony	Środowiska,	Nieruchomości	i	Zagospodarowania	Przestrzennego
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 7 kwietnia w Dobczycach (woj.małopolskie) zostały 
rozegrane 3 Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Speed-ballu. 
W zmaganiach udział wzięły drużyny z 5 województw: 
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego 
i oczywiście nasza drużyna reprezentująca województwo 
opolskie

 Turniej rozgrywany był w dwóch konkurencjach super 
solo (gra na czas) oraz gra singlowa z podziałem na kategorie 
wiekowe do lat 14 oraz turniej OPEN. 
Klasyfikacja końcowa turnieju z udziałem naszych 
zawodników przedstawia się następująco:

SUPER SOLO chłopców U14

1. Błażej Płachno (222 odbicia/2 min)
2. Jakub Dwornik (213 odbicia/2 min) 
3. Jakub Janczak (203 odbicia/2 min)

SUPER SOLO kobiety OPEN

1. Laura Lach (446 odbić/4 min) 
2. Magdalena Matusiak (416 odbić/4 min) 
3. Iwona Mistarz (399 odbić /4 min) 

SUPER SOLO mężczyźni OPEN

1. Zbigniew Bizoń (467 odbić/4min)
2. Patryk Ignasiak (456 odbić/4min)
3. Tomasz Bizoń (452 odbić/4min)

 Po rozgrywkach super solo zawodnicy zostali rozstawieni 
na podstawie wyników do poszczególnych grup w których 
rozgrywali pojedynki singlowe. To właśnie turniej gry 
pojedynczej dostarczył nam dziś wyjątkowych emocji. Mecze 

były bardzo wyrównane i stały na bardzo wysokim poziomie, 
a nasi zawodnicy pokazali kawałek dobrego speed-ball'a. 

Gra singlowa chłopców U14

Turniej w kat. do lat 14 zwyciężył Jakub Dwornik pokonując 
w finale kolegę z drużyny Bartosza Matusiaka 2:0. Na trzecim 

miejscu podium stanął zawodnik z Dobczyc, a 
najlepszą czwórkę uzupełnił najmłodszy zawodnik 
najlepszego teamu 11 letni Piotr Dwornik.

Gra singlowa kobiety OPEN 

W tej kategorii emocji przybywało z meczu na mecz. 
Najpierw siostry Matusiak bez większych problemów 
wygrały pojedynki ćwierćfinałowe, następnie Magda 
pokonując Laurę Lach wywalczyła sobie miejsce w 
finale. Kindze jednak przypadł w udziale mecz o 3 
miejsce, gdyż w fazie półfinałowej uległa Martynie 
Dudek. Ostatecznie Magdalena Matusiak po bardzo 
zaciętym pojedynku pokonała reprezentantkę (Speed-
ball Kraków) 2-1 (9:10, 10:3, 10:8), a Kinga 
Matusiak uplasowała się na czwartej pozycji. 

Gra singlowa mężczyźni OPEN

W grze singlowej mężczyzn do fazy pucharowej - najlepszej 
ósemki awansowali Patryk Ignasiak oraz Jan Dolik. Patryk po 
bardzo dobrym pojedynku musiał uznać jednak wyższość 
bardziej doświadczonego zawodnika ze Speed-Ball Sportownia 
Tomasza Bizonia. Jasiu natomiast to "czarny koń" turnieju. Bez 
większych problemów wyszedł z grypy, w ćwierćfinale 2:0 
pokonał Adama Urbaniaka z Myślenic, następnie również 2:0 
Tomasza Bizonia co dało mu awans do finału. To co działo się w 
decydującym pojedynku pomiędzy Jasiem Dolikiem a 
Zbigniewem Bizoniem to było prawdziwe sportowe 
widowisko.  Pojedynek był  tak wyrównany,  że do 
rozstrzygnięcia potrzebny był trzeci set. Zawodnicy nie 
wstrzymywali ręki i grali świetne wymiany, aż dłonie same 
składały się do oklasków. Po fenomenalnym meczu Jasiu 
jednak ulega przeciwnikowi 1:2 i w ostatnim secie 9:10 (w 
trakcie ostatniej akcji w wykonaniu naszego zawodnika cała 
sala wstrzymała na chwilę oddech, gdyż to uderzenie to jak 
podyktowany karny w 90min meczu). Mimo minimalnej 
porażki Jasiu zasługuje na ogromne wyrazy uznania, w turnieju 
zaprezentował się wyśmienicie.

Drużyna z Dobczyc wróciła z 7 medalami wywalczonymi po 
bardzo dobrej grze, co jest dobrym prognostykiem przed 
kolejnymi zmaganiami.                    

Katarzyna Pawlaczyk

Waleczni	Bohaterowie	z	Rudnik
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 4 kwietnia w Ośrodku  Kultury w Rudnikach odbyła się 
trzydziesta pierwsza  edycja Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej 
dla przedszkolaków.
 W konkursie udział wzięło 20 dzieci reprezentujących 
wszystkie przedszkola z terenu gminy Rudniki. Biorąc pod 
uwagę dobór repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz 
a r t y s t y c z n y ,  k o m i s j a  p o d  p r z e w o d n i c t w e m 
multiinstrumentalisty, a zarazem naszego nauczyciela gry na 
instrumentach Michała Jędryszek ,  Anny Budziak 
i Arkadiusza Spodymka przyznała nagrody 
w dwóch kategoriach wiekowych.

Wśród „starszaków”:
I miejsce zajął PIOTR KOŚCIELNY 
z przedszkola w Rudnikach,
II miejsce - NATALKA KUBACKA 
z przedszkola w Cieciułowie,
III miejsce - WIKTORIA PIEKNIK 
z przedszkola w Żytniowie.

Z kolei  najlepsi wśród "maluchów" to:
A G N I E S Z K A C I E Ś L A K  z  p rzedszko la 
w Rudnikach, która zajęła I miejsce, AMELIA 
NOWAK z przedszkola w Cieciułowie, która 
wyśpiewała II lokatę i LILIANA KOŚCIELNA 
z przedszkola w Rudnikach zajęła trzecie miejsce.                    

Minifestiwal	Piosenki	Dziecięcej	dla	Przedszkolaków
 Wszyscy nagrodzeni  otrzymali pamiątkowe  dyplomy i 
piękne, puszyste misie, a pozostali uczestnicy odebrali dyplomy 
wyróżnienia i maskotki. Na zakończenie zwycięzcy pierwszych 
miejsc w obu kategoriach zaprezentowali swoje utwory raz 
jeszcze.
 Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury 
w Rudnikach. 

 Anna  Budziak
GOKSiR

 Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Ośrodek Kultury 
w Rudnikach organizuje biesiadę świąteczną z udziałem 
przedstawicieli  sołectw naszej gminy. Aby poczuć przedsmak Świąt 
Wielkanocnych zaproszone do  udziału kobiety  przygotowują 
potrawy i wypieki  świąteczne, wymieniają się przepisami 
i doświadczeniami kulinarnymi. Bardzo istotna jest  też  dekoracja  
stołu. Najważniejszy jest jednak towarzyski i integracyjny wymiar 
tego spotkania.
 W czwartek, 11 kwietnia, z możliwości wspólnego biesiadowania 
skorzystało 13 sołectw,  a mianowicie: Rudniki, Żytniów, Julianpol, 
Porąbki, Bobrowa, Bugaj, Dalachów, Faustianka, Mirowszczyzna, 
Janinów, Jaworzno, Jelonki, Młyny. Komisja w składzie: Joanna 
Podgórska-Wiercińska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Oleśnie,  
Anna Sekienda - zastępca Wójta  Gminy Rudniki, Janina Pawlaczyk 
i Zdzisława Sykulska - miała nie lada problem z  podziałem nagród. 
W tym roku oceniane były tradycyjne serniki. Najsmaczniejszy okazał 
się serniczek z  przygotowany  przez reprezentację sołectwa Żytniów, 
która otrzymała I nagrodę. Dwa równorzędne drugie miejsca  

zajęły  sołectwa Jelonki  i Janinów. Trzecią nagrodę odebrało  
sołectwo Porąbki. Pozostali uczestnicy otrzymali równorzędne 
wyróżnienia oraz upominki w postaci pięknych, ręcznie wykonanych 
pisanek wielkanocnych. Serdeczne podziękowania oraz życzenia 
świąteczne złożyli wszystkim biorącym udział w biesiadzie paniom 
oraz sołtysom -  Wójt Gminy Grzegorz Domański i Dyrektor 
GOKSiR -Arkadiusz Spodymek.
 Stoły uginały się od przeróżnych specjałów. Były jaja wielkanocne, 
sałatki, żurki z białą kiełbaską, babki  oraz wiele innych  pięknie 
zaprezentowanych i bardzo smakowitych potraw. Na zakończenie 
spotkania jedna z uczestniczek biesiady, pani Małgorzata 
Królikowska z Bugaja przeczytała wiersz swojego autorstwa pt. 
"Biesiada Wielkanocna 2019"

Biesiada	Wielkanocna	

Małgorzata Lukas
GOKSiR
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 Jak co roku 3 maja w dniu, w którym obchodzimy w Polsce rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a w Kościele Katolickim 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbywa się Regionalny Przegląd Pieśni 
Maryjnej i Pielgrzymkowej.

 Tegoroczna, już dwunasta edycja tego wydarzenia, której patronują Wójt Gminy Rudniki oraz Proboszcz Parafii 
w Rudnikach odbyła się w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Rudnikach. Wszystkich zgromadzonych powitali dyrektor GOKSiR 
w Rudnikach Arkadiusz Spodymek oraz Proboszcz Parafii w Rudnikach ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością zaprezentowało się czternastu wykonawców zarówno z Rudnik, jak i z sąsiednich miejscowości. 

 Po zakończonych występach wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy, które wręczyli Wójt Gminy 
Rudniki Grzegorz Domański oraz ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Pięknie wyśpiewane pieśni oraz wyjątkowy klimat kościoła, 
w którym zostały wykonane sprawiły wiele radości zarówno wykonawcom jak i słuchającym, którzy już zapowiedzieli swoją 
obecność w kolejnych edycjach wydarzenia.                  

XII	Regionalny	Przegląd	
Pieśni	Maryjnej	i	Pielgrzymkowej

 Za nami XXV Integracyjny Rajd Rowerowy! W tym roku był on szczególny, gdyż stanowił zwieńczenie obchodów 
jubileuszu wejścia do Unii Europejskiej. Trasa została zaplanowana w sposób umożliwiający podziwianie wielu inwestycji, które 
mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu środkami unijnymi. Co więcej, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach, 
możliwe było także podziwianie wystawy fotografii, które pokazały, jak zmieniła się nasza gmina dzięki funduszom europejskim.

 Tradycyjnie, jak na Zimnych Ogrodników przystało, pogoda nie oszczędziła nikogo. Mimo tego zgodnie z rudnicką tradycją 
rowerowi entuzjaści stawili się licznie w punkcie startowym. Mieszkańcom Gminy Rudniki, Gminy Radłów oraz wielu Gościom 
niestraszny był deszcz czy wiatr. Ubrani w uśmiechy i płaszcze przeciwdeszczowe ruszyliśmy w drogę. 

 Na linii mety z kolei czekał na wszystkich ciepły posiłek oraz gorące napoje.
Anna Sekienda

Zastępca Wójta

Dni	otwarte	Funduszy	Europejskich	

Arkadiusz  Spodymek
Dyrektor GOKSiR
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 "Pętla Rudnicka" to wydarzenie sportowe promujące 
masową rekreację biegową, aktywny wypoczynek i zdrowy styl 
spędzania wolnego czasu. Odbywa się cyklicznie w ostatnią 
niedzielę maja już od 25 lat. Trasa biegu to pętla przebiegająca 
przez miejscowości  Rudniki - Żytniów - Stawki Cieciułowskie 
- Cieciułów - Rudniki. 
 W  tegorocznej edycji biegu głównego  na dystansie 13,3 
km w dniu 26 maja 2019 udział wzięło 136 uczestników 
z Polski, z Kenii oraz Ukrainy. W kategorii "OPEN" 
zwyciężył Kipruto Kibire Moses /KEN/ z czasem 00:45:45, 
w kategorii kobiet  pierwsze miejsce zdobyła Chemisto 
Matebo Ruth z czasem 00:50:00,  a tuż po niej 
reprezentantka naszej gminy Napieraj Dominika z czasem 
00:50:35, która w kategorii K - Open zajęła II miejsce.

Najlepsi zawodnicy z terenu gminy Rudniki: 

1. SOWA DAMIAN - Cieciułów - FALSTART - 00:52:07

2. KABATA JAKUB - Jaworzno Bankowe - FALSTART - 
00:56:45

3. KUBACKI PIOTR - Cieciułów - FALSTART - 00:57:33

Najlepsze zawodniczki z terenu gminy Rudniki:

1. NAPIERAJ DOMINIKA - Żytniów - FALSTART - 
00:50:35

2. KLUBA KLAUDIA - Mostki - FALSTART - 01:01:16

3. OKOŃ KAMILA - Porąbki - FALSTART - 01:02:02

Naszą gminę reprezentowało 39 zawodników.

 W tym roku przyznano także nagrody ufundowane 
przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę 
dla najlepszych biegaczy z Opolszczyzny, które zostały 
wręczone przez Członka Zarządu Województwa 

XXV	Ogólnopolski		Bieg	Masowy	"Pętla	Rudnicka”
Opolskiego Stanisława Rakoczego.

Najlepsi zawodnicy z Opolszczyzny: 

1. SOWA DAMIAN - Cieciułów - FALSTART - 00:52:07

2. DOMERECKI KRZYSZTOF - Suchodaniec - 
QUALICHAIRS - 00:52:43

3. JENDROSEK TOMASZ - Olesno - 00:53:12

Najlepsze zawodniczki z Opolszczyzny:

1. NAPIERAJ DOMINIKA - Żytniów - FALSTART - 
00:50:35

2. KLUBA KLAUDIA - Mostki - FALSTART - 01:01:16

3. OKOŃ KAMILA - Porąbki - FALSTART - 01:02:02

 Najlepsi w regulaminowych kategoriach wiekowych 
uhonorowani zostali pucharami, a dodatkowo laureaci 6 
pierwszych miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn oraz wszyscy 
uczestnicy biegu z terenu gminy Rudniki otrzymali nagrody 
pieniężne. Pamiątkowe statuetki przedstawiające biegacza 
antycznego dla wszystkich uczestników biegu głównego 
ufundował Józef Terlecki - właściciel Odlewni Żeliwa 
w Gruszewni k/Częstochowy, który był również 
uczestnikiem tegorocznego biegu.
 W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży udział 
wzięło 158 osób. Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami, 
pucharami, medalami  i nagrodami rzeczowymi.
 Przeds ięwzięc ie  odbywa s ię  przy  współpracy 
i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Gminy Rudniki.
 Imprezę zaszczycili swoją obecnością Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy oraz Wójt 
Gminy Rudniki Grzegorz Domański.
 W bieżącym roku finansowo i rzeczowo organizację 
imprezy wsparli  również:
 - Biza Kolor - Krzysztof Birlet,
 - Filmat - Grzegorz Siewiera,
  - Neapco,
 - Rudmar - Wanda Łęgosz,
 - Odlewnia Żeliwa - Józef Terlecki,
 - ABX  2 BUS - Milena Bem,
 - Karmet  Częstochowa,
 - Świtała Meble, 
 - Bank Spółdzielczy Zawadzkie,
 - Manufaktura Ram - Śleziak, 
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
 - Złota Kaczka i Zapiecek - Mirowszczyzna.

Anna Budziak
GOKSiR
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Przedszkolaki - dystans 50 m. 
Anna Augustyniak  - Mirowszczyzna
Polak Jan - Praszka 

Rocznik 2010 -2011 dziewczęta - DYSTANS 300m
1. Gołdyn Laura - SP Nr 3  Praszka
2. Pawlaczyk Maja -PSP Żytniów
3. Uznańska Maja  -  SP Nr 3 Praszka
4. Pniak Emilia - PSP Nr1 Kłobuck
5. Birlet Marta - PSP Rudniki
6. Pieknik Weronika - PSP Żytniów

Roczniki 2010-2011 chłopcy - DYSTANS  300m

1. Mucha Adam - PSP nr 20 Opole
2. Osiewacz Szymon - "Zryw" Parzymiechy
3. Wiśniewski Jakub - PSP Nr 2 Krzepice
4. Wolnik Wojciech - PSP Jaworzno 
5. Stasiak Tymoteusz - PSP Załęcze Male
6. Polak Franek - PSP Nr 2 Praszka

Roczniki 2008-2009 dziewczęta  - DYSTANS  600 m

1. Kostrzewa Oliwia - PSP Nr 2 Praszka
2. Mroczek Emilia  - PSP Cieciułów
3. Augustyniak Martyna - PSP Rudniki
4. Zyna Julia - PSP Nr 2 Kużniczka
5. Kisiel Alicja - PSP Jaworzno
6. Stanek Sonia - PSP Rudniki

Roczniki 2008-2009 chłopcy  - DYSTANS  600m

1. Kalemba Eryk - PSP Dzietrzniki
2. Wolnik Oskar - PSP Jaworzno
3. Czerchlański Marcel - SP Strojec
4. Kania Michał - SP Lgoczance 
5. Kałwak Kamil - PSP Rudniki
6. Dwornik Piotr - PSP Żytniów 

Roczniki 2006-2007 dziewczęta - DYSTANS  600m

1. Matuszczyk Łucja - SP Nr 2 Piotrków Trybunalski
2. Uznańska Julia - SP Nr 3 Praszka
3. Stasiak Magdalena - PSP Rudniki
4. Stochniałek Julia - SPS Dzietrzniki
5. Rychel Oliwia - PSP Jaworzno 
6. Walacik Maria - PSP Żytniów

XXV	Ogólnopolski	Bieg	Masowy	"Pętla	Rudnicka”
W biegach dla dzieci i młodzieży udział wzięło 158 osób - 
WYNIKI  BIEGÓW  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Roczniki 2006-2007 
chłopcy - DYSTANS  
600m

1. Brudło Hubert - PSP 
Ostrów Wielkopolski

2. Birlet Michał - PSP 
Rudniki

3. Kleta Jarosław - PSP 
Cieciułów

4. Zyna Jakub - PSP Kuźniczka 
5. Raj Szymon - PSP Cieciułów
6. Knetki Andrzej - PSP Rudniki

Roczniki 2003-2004-2005  dziewczęta - DYSTANS  600m

1. Wiencierz Julia - PSP Nr 1 Olesno
2. Stasiak Natalia - PSP Rudniki
3. Kukuła Alicja - PSP Olesno 
4. Chęcińska Magdalena - PSP Nr1 Olesno
5. Olszowa Dominika - PSP Dalachów
6. Krześlak Marta - PSP Dalachów

Roczniki 2003-2004-2005 -  DYSTANS  900m

1. Kozłowski Wojciech - PSP Parzynów
2. Kowalczyk Michał - Praszka
3. Podgórski Rafał- PSP Rudniki
4. Namyślak Paweł - PSP Cieciułów
5. Augustyniak Igor- PSP Rudniki
6. Dwornik Jakub- PSP Żytniów

MINI PĘTLA  RUDNICKA - DYSTANS 1.300m

W kategorii kobiet :

1. Knetki Katarzyna - Rudniki
2. Olszowa Dominika -Dalachów
3. Uznańska Julia - Praszka

W kategorii mężczyzn: 

1. Kozłowski Wojciech - Zmyślona
2. Kotala Marcin - Krzepice
3. Brudło Hubet - Ostrów Wielkopolski

Nordic Walking  -  Kasprzak Tadeusz  - Osiek

 "Tak dzisiaj gramy, że fanów mamy" to tytuł  audycji 
muzycznej, którą 21 maja  br.  na scenie Ośrodka Kultury 
w Rudnikach zaprezentowal i  a r tyśc i  F i lharmoni i 
Częstochowskiej w składzie: Dawid Chraczyński / trąbka/, 
Jarosław Przygoda /eufonium/, Krzysztof Pyrkosz /tuba/, 
Magdalena Mirowska /akompaniament i prowadzenie/.
 Ciekawych informacji i sporej dawki dobrej muzyki 
wykonywanej na instrumentach dętych  wysłuchali  z wielkim 
zainteresowaniem tym razem  uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dalachowie.

Małgorzata Lukas
GOKSiR

Audycja	muzyczna	Filharmonii	Częstochowskiej
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 W dniach od 26 maja do 1 czerwca  2019 r., po raz kolejny miłośnicy sportu w gminie Rudniki wzięli udział w jubileuszowej 
XXV edycji SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN, który wpisuje się w największą imprezę sportu masowego 
w Polsce XI edycji EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH.  
 Każdego dnia uczniowie wszystkich szkół, przedszkolaki oraz lokalni miłośnicy sportu z terenu naszej gminy  zmagali  się 
w różnych konkurencjach sportowych.
 Formy aktywności zorganizowane w ramach Tygodnia Sportu były bardzo urozmaicone i atrakcyjne. Przez cały tydzień  
odbyło się aż 77 wydarzeń w których udział wzięło 3343 uczestników.

 Działania w których można było wziąć udział to m.in. "Pętla Rudnicka", wycieczki rowerowe, rozgrywki piłkarskie, rajd 
rowerowy, test Coopera, speed-ball, a także zajęcia fitness i gimnastyka oraz wiele innych ciekawych propozycji wśród których nie 
zabrakło atrakcji sportowych dla najmłodszych mieszkańców gminy.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą i podmiotom zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.        Anna Budziak
                 GOKSiR

SPORTOWY	TURNIEJ	MIAST	I	GMIN

 Rudniczanie po raz kolejny zachwycili żywiołowym 
występem na Festiwalu Twórczości Artystycznej "Opolskie 
Szmaragdy" w Mosznej. 
 Wydarzenie to wpisuje się w obchody Święta 
Województwa Opolskiego. Na scenie zaprezentowali się 
wykonawcy tj. zespoły, chóry, soliści, orkiestry działający przy 
samorządowych instytucjach kultury. 
 Dziękujemy naszym rodzimym artystom za godne 
reprezentowanie rudnickiego Ośrodka Kultury jak i całej gminy 
Rudniki oraz propagowanie kultury ludowej, tradycji 
i regionalizmu podczas tego wspaniałego wydarzenia.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR

"Opolskie	Szmaragdy”

 13 czerwca 2019 roku odbyło się  uroczyste 
podsumowanie zajęć muzycznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach prowadzonych 
przez pana Michała Jędryszka i panią Annę Budziak. 

 Na scenie zaprezentowało się 11 solistów, jeden duet 
oraz zespół gitarowy. W trakcie popisu można było posłuchać 
pięknej gry na gitarze, skrzypach, keyboardzie, a także 
posłuchać śpiewu naszych wychowanków. Pomimo bardzo 
krótkiego okresu nauki, występy dzieci były na wysokim 
poziomie i każdy z nich był nagradzany gromkimi brawami 
przez licznie zgromadzoną publiczność. Dziękujemy naszym 
instruktorom za pracę włożoną w naukę oraz przygotowanie 
P o p i s u  M u z y c z n e g o ,  a  r o d z i c o m  g r a t u l u j e m y 
utalentowanych dzieci. Naszym młodym artystom życzymy 
wspaniałych wakacji i zapraszamy ponownie we wrześniu.              

Arkadiusz  Spodymek
Dyrektor GOKSiR

Popis	Muzyczny
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BIBLIOTEKA	ZAPRASZA
01 LIPCA  - WARSZTATY MALOWANIA NA PŁÓTNIE "TORBY EKOLOGICZNE 
   w BIBLIOTECE w Rudnikach, godz. 11.00
01 LIPCA - WARSZTATY WYKONYWANIA BRELOKÓW w filii biblioteki 
   w ŻYTNIOWIE, godz.9.00
02 LIPCA - WARSZTATY WYKONYWANIA BRELOKÓW w BIBLIOTECE 
   w Rudnikach, godz.10.00
04 LIPCA - GRY RUCHOWO-ZABAWOWE w BIBLIOTECE w Rudnikach, godz. 11.00     
   

OŚRODEK	KULTURY	W	RUDNIKACH	PROPONUJE:	
08 LIPCA  - WARSZTATY NA KOLE GARNCARSKIM i WYLEPIANIE Z MASY PLASTYCZNEJ, godz.10.00 
09 LIPCA  -  "LETNIE IGRASZKI" ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE, godz. 10.00 
10 LIPCA  - WYCIECZKA DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W BRZEGU NA "PIKNIK NA FLORYDZIE" /40 OSÓB/ WPISOWE 20 ZŁ
11 LIPCA  -"MUZYCZNE LATO- WAKACYJNE RYTMY",  godz. 10.00
12 LIPCA  - WAKACYJNE WYJŚCIE DO KINA ZA ROGIEM, godz. 10.00
12 LIPCA  -"W KRĘGU TRADYCJI I SZTUKI LUDOWEJ" Dzień  otwarty w Gminnej Izbie Tradycji w godzinach 9.00-15.00

Zapisy i wpłaty w terminie do 28 CZERWCA 2019 w Gminnej Bibliotece
w Ośrodku Kultury w Rudnikach. Ilość miejsc ograniczona! Kontakt: 34 3595068 , e-mail: kultura.rudniki@wp.pl
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