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WRZESIEŃNR	3/2019

 Szanowne druhny i druhowie jesteśmy już po żniwach. Był to szczególny okres dla Was pod względem zagrożenia 
pożarowego. Na terenie gminy interweniowano w tym okresie prawie 50 razy, były to pożary zbóż, ściernisk, maszyn 
rolniczych oraz miejscowe zagrożenia.    

 Wielkie podziękowania należą się strażakom zawodowym i ochotnikom, rolnikom oraz wszystkim, którzy 
pomagali w gaszeniu ognia i zabezpieczali całą akcję. Szczególne podziękowanie kieruję do rolników: Pana Piotra 
Smugowskiego, P. Wiesława Gońdy, P. Grzegorza Parkitnego którzy bezinteresownie i z narażeniem własnego mienia 
wspierali działania ratowniczo gaśnicze Jednostek OSP.  

 Dziękuję za to, że mimo szerokiego zakresu zadań i obowiązków, jesteście w stałej gotowości 
do niesienia pomocy bliźniemu, nie raz narażając przy tym własne życie. 
          Z wyrazami szacunku

            Grzegorz Domański

Podziękowanie

 Zwracamy się z prośbą do sołtysów, liderów odnowy wsi oraz organizacji pozarządowych, szkół oraz wszelkich 
organizatorów imprez o zgłaszanie w terminie do 30 listopada 2019 roku wszystkich przedsięwzięć, które zamierzacie realizować 
w 2020 roku. Należy podać: nazwę organizatora, nazwę przedsięwzięcia i termin imprezy. 

 Zgłoszenia przyjmuje Referat Promocji i Rozwoju Gminy, II piętro, pokój nr 1. 

 Zgłoszenia można przedłożyć w wersji papierowej do urzędu gminy osobiście lub przesłać e-mailem: promocja@rudniki.pl .

Celem tej inicjatywy jest powstanie kalendarza imprez na terenie gminy Rudniki tak, aby w jednym terminie nie odbywało się kilka 
imprez. Przede wszystkim chodzi o frekwencję na imprezach, gdy w danym dniu odbywa się kilka festynów na terenie gminy.

 Wiemy ile pracy i zaangażowania kosztuje organizacja takich imprez, stąd też utworzenie wspólnego kalendarza 
usystematyzuje cykliczne przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Rudniki. 

Iwona Napieraj

sekretarz gminy

Zgłoszenia	do	Kalendarza	imprez	na	2020	rok

 Wszystkie grupy odnowy wsi, które w tym roku złożyły wnioski o dofinansowanie swoich działań w ramach Gminnego 
Programu Odnowy Wsi  muszą powoli kończyć swoje działania. Przypominamy, że do 30 listopada mają obowiązek rozliczyć 
wszystkie działania i złożyć sprawozdania wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów. 

 Druk sprawozdania zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce "Ogłoszenia", możemy również 
przesłać formularz na e-maila lub osobiście można odebrać go w biurze (II piętro, pokój nr 1 - Referat promocji i rozwoju gminy).

 Prosimy liderów odnowy wsi, aby wszystkie faktury dostarczali na bieżąco, abyśmy mogli dokonywać płatności terminowo. 
Prosimy również o konsultowanie problematycznych spraw z pracownikami w urzędzie, bo nie zawsze wszystkie zaplanowane 
wcześniej działania układają się zgodnie z harmonogramem. Zawsze jednak wspólnie możemy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. 

 Trzeba podkreślić, że współpraca z grupami odnowy wsi układa się bardzo dobrze. Liderzy są to osoby aktywne, 
zdyscyplinowane i doświadczone w działaniach na rzecz swoich społeczności lokalnych. Do tej pory nie mieliśmy większych 
trudności w realizacji projektów.

 Życzymy powodzenia naszym liderom lokalnym w osiąganiu zamierzonych celów projektowych. Niech mieszkańcy 
doceniają waszą pracę i zaangażowanie, a w ramach podziękowania służą wam swoją osobistą pomocą lub chociażby dobrym 
słowem. 

Iwona Napieraj

sekretarz gminy

Przypomnienie	dla	grup	odnowy	wsi
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 W sierpniu 2019 r. zmarł Pan Stanisław Chęciński. Był dobrym Człowiekiem, wspaniałym 
dziadkiem, mężem i ojcem. Wszyscy zapamiętali go jako Człowieka bezkonfliktowego, 
spełniającego się społecznie. Przez wiele lat działał na rzecz mieszkańców  sołectwa Chwiły. 
 Był szanowany przez lokalne społeczeństwo, wiele zrobił dla swojej miejscowości jako 
sołtys, lider odnowy wsi oraz strażak. Funkcję sołtysa  Chwił pełnił w latach 1994-2006 tj. trzy 
kadencje. Liderem odnowy wsi był od początku, czyli od roku 2003, aż do śmierci. Dzięki jego 
zaangażowaniu, przy wsparciu strażaków i mieszkańców zrealizował wiele projektów odnowy 
wsi, dzięki którym miejscowość ma piękny, zmodernizowany  Sołecki Dom Spotkań.
 Św.p. Stanisław wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwiłach w 1972 roku.  
Za swoje zaangażowanie oraz służbę został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa. 
 Pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Niech spoczywa w pokoju. 

Iwona Napieraj
sekretarz gminy

Zmarł	Stanisław	Chęciński
-	lider	odnowy	wsi,	strażak	i	były	sołtys

 Zedtwitz - największa miejscowość związkowej Gminy 
Feilitzsch (Niemcy - dawne RFN). Położona na skraju 
niemieckiego "Landu" Bawarii, granicząca z Saksonią 
i Turyngią (Land - odpowiednik polskich województw).

 Nasza gmina położona jest również na skraju 
województwa, granicząc z województwem łódzkim i śląskim. 
Dostrzec można wiele podobieństw łączących nasze gminy, 
które w 2007 roku podpisały umowę o współpracy tj.: budowa 
miejsc spotkań dla mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży), 
realizacja projektów w ramach "odnowy wsi", działalność 
stowarzyszeń i ich żywa współpraca. Przykładem takiej 
współpracy po stronie niemieckiej jest organizacja przez 
mieszkańców obchodów 900-lecia istnienia miejscowości 
Zedtwitz, na które wraz z Burmistrzem Francisco Hernandezem 
Jimenezem zaproszono naszą delegację z Rudnik.

Poniżej przebieg programu wizyty, która odbyła się 
w dniach 19-21.07.2019 r.:

 Piątek - zwiedzanie miejscowego ratusza - siedziby urzędu 
gminy Feilitzsch oraz straży pożarnej (od której OSP 
w Bobrowie nabyła 2 samochody pożarnicze). Nowoczesne 
wyposażenie jednostki z Niemiec, a także liczba czynnych 
ochotników budzi respekt i szacunek. Dodać należy, że zajmują 
się oni gaszeniem pożarów, ale w głównej mierze uczestniczą 
w akcjach drogowych na przebiegającej obok autostradzie.

Wizyta	w	Gminie	Partnerskiej	Feilitzsch
 Sobota - uroczyste rozpoczęcie obchodów 700-lecia 
miejscowości Zedtwitz. Wystąpienia zaproszonych gości, 
włodarzy gmin. Kulminacyjnym punktem dnia był odczyt 
dziejów miejscowości (rys historyczny przedstawiony przez 
Markusa Schmidta - Zastępcę Burmistrza Gminy Feilitzsch).

 Niedziela - udział w uroczystej mszy świętej prowadzonej 
przez miejscowego proboszcza parafii.

 Podczas wizyty przeprowadzono wiele cennych rozmów 
nt. funkcjonowania samorządów, ale również jednostek 
publicznych (w tym funkcjonowania szkół, przedszkoli 
i żłobka). To tematy niezwykle ważne, gdyż w najbliższym 
czasie nasza gmina starać się będzie o uzyskanie 
dofinansowania na utworzenie takiego punktu w miejscowej 
szkole w Rudnikach. Ponadto wyznaczono kierunki dalszej 
współpracy oraz ewentualnego udziału klubu sportowego 
z terenu gminy Rudniki w przyszłorocznym jubileuszu 
stowarzyszenia sportowego Zedtwitz.

 Cała wizyta przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze, 
za co składamy serdeczne podziękowania naszym niemieckim 
partnerom.

Adam Wiktor

 Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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 Tegorocznym gospodarzem Dożynek Wojewódzkich była gmina Lewin Brzeski. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą w niedzielę 8 września  w miejscowym kościele, po czym wszystkie 
delegacje wieńcowe udały się na stadion. Dziękując za zebrane plony, mieszkańcy wszystkich gmin 
prezentowali swoje korony żniwne. Naszą gminę godnie reprezentowało Sołectwo Kuźnica. 
 Ważnym punktem dożynek, był konkurs, którego jury wskazywało najciekawsze regionalne 
produkty tradycyjne w czterech kategoriach: pochodzenia zwierzęcego, pochodzenia roślinnego, 
produkty zwierzęce i napoje regionalne.
 Nasze Kulinarne Dziedzictwo to konkurs, którego celem jest identyfikacja i promocja polskich 
produktów regionalnych, osadzonych głęboko w rodzimej  tradycji i od lat wytwarzanych tymi 
samymi metodami i wg tych samych receptur. Ma charakter otwarty, więc przystąpić może do niego 
każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

W tym roku mieszkanka naszej 
gminy, Pani Marianna Wróbel, 
zajęła  I  miejsce w kategori i 
produktów i przetworów pochodzenia roślinnego w podkategorii 
produkty zbożowe, za chleb żytnio-pszenny z ziarenkami. 
Serdecznie gratulujemy! Oprócz Pani Marianny, pięknie 
zaprezentowali dziedzictwo kulinarne naszej ziemi Państwo 
Grażyna i Jerzy Wilk z Młynów.

 Pomysłodawcą i organizatorem  konkursu jest Polska 
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, a współ-
organizatorami - Marszałek Województwa Opolskiego oraz 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie natomiast 
organizatorem przedsięwzięcia na szczeblu krajowym jest 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze 
Związkiem Województw RP. 

 Anna Sekienda
zastępca wójta

Dożynki	Wojewódzkie	2019

 Podczas tegorocznych wakacji 3 sołtyski: Agata Krzykowiak, 
Elżbieta Pałyga i Agnieszka Harmazy- Zaręba z sołectw: Mostki, 
Młyny i Mirowszczyzna zorganizowały dwa wyjazdy dla dzieciaków 
ze swoich wsi.
 W dniu 17.07.2019r. 42 dzieci pojechało na wycieczkę do 
Kopalni Soli" Wieliczka". Spacerowaliśmy po solnych labiryntach, 
poznaliśmy tradycje i historie wielickiej kopalni, oglądaliśmy 
wyrobiska górnicze, solankowe jeziora i widzieliśmy unikalne solne 
rzeźby wykute w soli. Większość dzieci po raz pierwszy było tak 
głęboko pod powierzchnią ziemi (głębokość wyrobisk były od 64m do 
135m) co spowodowało niesamowite przeżycia. Pokonaliśmy 380 
schodów w dół, a z powrotem  na powierzchnie wyjechaliśmy szybem 
górniczym. W drodze powrotnej oglądaliśmy port lotniczy Kraków-Balice. Z wieży widokowej dzieci oglądały jak startują i lądują 
samoloty, jak wygląda płyta lotniska oraz praca załogi na lotnisku. Na koniec wyjazdu wstąpiliśmy do Mc'donalds.

 Drugi wyjazd odbył się dnia 07.08.2019r. 31 dzieci pojechało do 
Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Pan policjant st.asp. 
Stanisław Filak oprowadził nas po pomieszczeniach komendy, 
opowiadając o pracy tutejszych policjantów. Mieliśmy okazje 
zobaczyć rożne sprzęty służące do pracy policjantom, wyszkolonego 
psa policyjnego oraz wejść do radiowozu. Dowiedzieliśmy się wielu 
interesujących informacji oraz ciekawostek. Po zwiedzeniu komendy 
pan policjant udzielił  nam pogadanki na temat bezpiecznych wakacji 
oraz odpowiedział na wszystkie zadane mu przez nas pytania. W 
drodze powrotnej obiecana była niespodzianka jaką był film pt. ,,Jak 
zostać kotem", w Kinie za rogiem w Rudnikach.
 Dzieci z obydwu wyjazdów były bardzo zadowolone .

 Sołtyski Wsi 
Mostki, Młyny i Mirowszczyzna

SOŁECKIE
AKTYWNE	WAKACJE
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 W ubiegły weekend, na zaproszenie Starosty Mariana Hudec, do słowackiej Gminy Soblahov udała się reprezentacja naszej 
Gminy Rudniki. Partnerstwo naszych gmin trwa nieprzerwanie od listopada 2004r.
 Nasza wizyta była okazją do realizacji założeń umowy o współpracy, a w szczególności do wymiany doświadczeń w zakresie 
działania samorządu, szkół oraz innych organizacji.
 Sierpień jest miesiącem, kiedy w Soblahov odbywa się święto lata, a wszyscy uczestniczą w zabawie, której towarzyszy 
oprawa artystyczna. Dzięki temu mogliśmy poznać ich kulturę, a w szczególności zamiłowanie do tradycji.
 Odwiedziliśmy także Księdza Proboszcza na parafii oraz druhów strażaków, którzy aktualnie przygotowują się do obchodów 

swojego święta. Warto podkreślić, że współpraca strażaków z 
Soblahov i Rudnik układa się bardzo dobrze. Podczas tych 
obchodów miało także miejsce oficjalne otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego, na którym można było sprawdzić swoje 
umiejętności piłkarskie.

 Spotkanie z naszym partnerem ze Słowacji było okazją do 
podsumowania dotychczasowej współpracy, a co ważniejsze: do 
snucia planów na przyszłość. Chcemy rozwijać nasze wspólne 
działania w różnych dziedzinach życia społecznego i 
kulturalnego.
 Dzięki tej wizycie poznaliśmy lepiej naszych sąsiadów oraz zdobyliśmy wiedzę, która z pewnością zainspiruje nas do 
inicjowania kolejnych ciekawych przedsięwzięć w zakresie naszej współpracy.
 Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Pana Starostę i jego załogę, dlatego również za pośrednictwem naszej strony 
składamy podziękowania za wszelką życzliwość okazaną podczas tej wizyty.
 Na pewno, w nadarzających się okolicznościach, w najbliższym czasie zaprosimy delegację z Soblahov do naszej gminy.

Anna Sekienda
zastępca wójta

Z	wizytą	w	gminie	partnerskiej	Soblahov

 Najważniejszym celem programu jest ograniczenie emisji 
do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek 
ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w 
przestarzałych domowych piecach.
 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale 
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczę-
dnościom finansowym.
 Korzystając z programu zyskujesz zwrot części 
poniesionych kosztów. 

Maksymalny możliwy koszt, 
od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
* wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu,
* docieplenie przegród budynku,
* wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

Program	priorytetowy	Czyste	Powietrze
W Urzędzie Gminy w Rudnikach uruchomiony został punkt konsultacyjny Programu ,,Czyste Powietrze", w którym 
urzędnicy pomogą przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie.

* instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
* montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania: dotacja,   pożyczka.

Beata Nowakowska - Fałat
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
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 Jesteśmy u schyłku lata, szybciej zapada zmrok, a ciepłe 
wieczory wciąż zachęcają do spędzania czasu na łonie natury. 
W ostatnim tygodniu wakacji, w dwóch miejscach 
wypoczynkowo-rekreacyjnych naszej gminy zamontowano 
oświetlenie. Jednym z nich jest żytniowski park,  drugim 
natomiast plac spotkań "Julianka" - zlokalizowany tuż przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julianpolu. 
 Zamontowane lampy są lampami najnowszej generacji, 
zasilane odnawialnym źródłem energii. Te w Żytniowie 

zasilane są energią słoneczną, a lampa w Julianpolu 
wykorzystuje energię słoneczną oraz wiatrową. Posiadają one 
wbudowane sterowniki umożliwiające programowanie 
natężenia światła i zużycia energii.
 Koszt wykonania oświetlenia wyniósł 13.300 zł. 
Inwestycje zrealizowano ze środków własnych - budżetu 
gminy.
 Jeszcze wcześniej, bo lipcu zostały wymienione oprawy 
oświetleniowe na kompleksie boisk ORLIK w Rudnikach. 
Decyzję podjęto na podstawie kalkulacji oszczędności 
energetycznej obiektu, oceny technicznej stanu lamp oraz 
sytuacji na rynku energii elektrycznej. Wysoki stopień zużycia 
istniejącego oświetlenia i coraz liczniejsze awarie skłoniły do 
podjęcia proekologicznego, a zarazem ekonomicznego 
działania.  Ekonomicznego ze względu na wysoką 

Oświetlenie	terenów	publicznych!

Nieodpłatna	pomoc	prawna
 PRZYPOMINAMY, że w gminie Rudniki został 
utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który działa 
od 2016 r.  Na terenie powiatu oleskiego działają również takie 
punkty, a lista jednostek nieopłatnego poradnictwa na terenie 
p o w i a t u  o l e s k i e g o  z n a j d u j e  s i ę  p o d  a d r e s e m : 
http://bip.powiatoleski.pl/1794/657/nieodplatna-pomoc-
prawna.html 
 Jeden z takich punktów działa w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, tuż 
przy Urzędzie Gminy w Rudnikach.
Punkt jest czynny wg następującego harmonogramu:
1. w poniedziałki i wtorki - w godz. od 14:00 do 18:00;
2. środy i czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00;
3. w piątki - w godz. od 10.00 do 14.00.
 Porady prawne udzielane są dla:
* osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej,
* osób młodych do 26 roku życia,
* seniorów, kombatantów i weteranów,
* posiadaczy Karty Dużej Rodziny
* ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.
Pomoc w punktach prawnych obejmuje:
* poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 

o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających 
obowiązkach,
* wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
* udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod 

warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie 
przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie 
przygotowawcze,

* sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie 
sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne,

* sporządzenie projektu pisma zwolnienia od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym,

* ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw 
z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego  
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie 
w Rudnikach.

Iwona Napieraj
sekretarz gminy

energochłonność starych lamp - zgodnie z przedstawionymi 
wyliczeniami, koszt oświetlenia na obiekcie po wymianie 
spadnie o około 28%. Biorąc pod uwagę wyłącznie opłatę za 
energię elektryczną (a pamiętać należy również o kosztownych 
naprawach, gdzie konieczność jednorazowego użycia tzw. 
zwyżki to koszt minimum kilkuset złotych) niniejsza 
inwestycja zwróci się w ciągu najbliższych lat.
 Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na zastosowane 

materiały, a cały koszt zamknął się w kwocie 21.352,80 zł. 
Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.
 Obecnie trwają prace instalacyjne związane z montażem 
oświetlenia boiska o sztucznej nawierzchni w Cieciułowie. Na 
obiekcie powstaną dwa słupy oświetleniowe, które usytuowane 
zostaną za koszami do koszykówki. Oprawy oświetleniowe 
pochodzą z demontażu oświetlenia na Kompleksie boisk 
sportowych ORLIK w Rudnikach. 

 Mamy nadzieję, że nowo oświetlone miejsca przyczynią 
się do częstszego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu - również po zmroku! Liczymy także, że przyczynią 
się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zachęcą do 
organizacji imprez o charakterze sportowo-kulturalnych.        

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

 W ogłoszonym w lipcu bieżącego roku otwartym przetargu na przebudowę "Centrum tradycji strażackiej i historii wsi"  
wyłoniono wykonawcę PBMH MODERN-BUD Sp. z o.o. Sp.k.  W najbliższych dniach firma rozpocznie prace budowlane.
 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.

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.

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 950 000,00 zł
Wysokość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Ruszamy	z	przebudową
"Centrum	Tradycji	Strażackiej	i	Historii	Wsi”

 Na przełomie lipca i sierpnia Sekcja komunalna  UG 
w Rudnikach wykonała prace brukarskie przy Szkole 
Podstawowej w Jaworznie. 
 Z kostki pochodzącej z demontażu parkingu w Rudnikach 
ułożono łącznie 210 m2 powierzchni utwardzonych w celu 
poprawy estetyki placu szkolnego oraz otoczenia szkoły. 
 Prace te polegały na powiększeniu już istniejącego  
parkingu dla samochodów przy szkole. Wykonana została 
podbudowa pod kostkę, zamontowane zostały krawężniki 
i obrzeża. Wykonany został  również zjazd z drogi gminnej. Na 
przygotowanym terenie ułożono 180 m2 kostki brukowej. 
Bardziej okazały parking będzie służył zarówno rodzicom, jak 
i nauczycielom placówki.
 Dodatkowo na placu szkolnym powstał chodnik wraz 
z podbudową o łącznej powierzchni 30 m2, który zdecydowanie 
poprawił komunikację do pojemników na śmieci. Całość jest 
bardziej funkcjonalna i estetyczna. 

Łukasz Sykulski 
Kierownik sekcji komunalnej 

Nowy	parking

Informujemy, że Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30.08.2019 r. 
ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych do programu 

„Mój Prąd" Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

NABÓR	WNIOSKÓW	"MÓJ	PRĄD"	ROZPOCZĘTY!!!
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Zbiornik wodny w Jaworku gotowy!
 Z początkiem lipca br. zakończyły się roboty budowlane 
obejmujące:
 1) budowę zbiornika wodnego Jaworek
 2) odmulenie ręczne siedlisk
 3) wykoszenie ręczne nieużytków
 4) wykonanie infrastruktury edukacyjnej.
 Aktualnie wciąż trwa napełnianie zbiornika wodą. Dla 
przypomnienia: celem projektu było odtworzenie obszarów 
wodno-błotnych i przywrócenie zagrożonych wyginięciem 
siedlisk wodnych i szuwarowych oraz poprawa stanu łęgów 
jesionowo-olszowych. Obserwacje przyrodnicze potwierdziły 

Tytuł projektu: 
Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek" 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0008/16-00
Lider Projektu: Gmina Rudniki

Projekt realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu i Stowarzyszeniem "Razem dla Żytniowa".

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu po przetargu - 2 604 340,60 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 213 689,51zł.

pojawienie się nowych zbiorowisk roślinnych, a także 
stwierdzono również występowanie miejsc rozrodu płazów.
 Przekazując wszystkim mieszkańcom gminy nowo 
powstały zbiornik wodny, mamy nadzieję, że będzie stanowił 
ciekawe i atrakcyjne miejsce odpoczynku, a miłośnikom 
przyrody zapewni wiele satysfakcji z odkrywania i obserwacji 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 Zachęcamy do odwiedzania obiektu Jaworek i życzymy 
przyjemnego obcowania z naturą.

Jolanta Kubat
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

KOMUNIKAT	DZIELNICOWEGO
 W związku z prowadzonym przeze mnie działaniem priorytetowym polegającym na ograniczeniu 
przypadków naruszania zakazu spożywania alkoholu w rejonie sklepu "Lewiatan" w Jaworznie 
chciałbym przybliżyć mieszkańcom gminy Rudniki ten przepis prawny.

 Otóż treść art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
brzmi: "Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym...".

 Ustawa nie definiuje jednak pojęcia "miejsce publiczne", dlatego należy posiłkować się innymi przepisami prawa. 
Zgodnie z orzecznictwem sądowym działanie " w miejscu publicznym" musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, 
do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim 
samym tam się nie znajdował (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 215 roku sygn. K 28/13).

 Odnosząc się do wspomnianego przykładu - rejon sklepu, czyli teren przed, obok lub za sklepem, jeżeli nie jest on 
wydzielony, odgrodzony, odizolowany itp. to miejsce publiczne. W związku z powyższym osoby spożywające alkohol w 
takim miejscu muszą mieć świadomość łamania prawa i liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

asp. szt. Andrzej Materak
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 25 kwietnia 2019 roku Patryk Napieraj (kl. IV) i Dominik 
Napieraj (kl. VI), uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie reprezentowali 
szkołę, gminę, powiat na eliminacjach wojewódzkich XLII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pod hasłem 
"Młodzież Zapobiega Pożarom", które odbyły się w Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu (Śląski Wawel).

 Chłopcy zmierzyli się z testem pisemnym, który składał 
się z 43 pytań. Zdobywając I i II miejsce zakwalifikowali się do 
etapu ustnego, który wyłonił zwycięzców w grupie I 
(kl. IV-VI).

 Dominik - II miejsce

 Patryk - III miejsce 

 W dniach 31 maja - 2 czerwca 2019 r. w Złotym Potoku, 
woj. śląskim Dominik Napieraj, uczeń klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Żytniowie wraz z 5 -osobową grupą młodzieży reprezentował 
województwo opolskie w finale centralnym XLII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
Zapobiega Pożarom".

 42. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" objęty został 
Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Śląskiego Kuratora 
Oświaty.

 W pierwszym etapie - eliminacjach pisemnych uczestnicy 
Turnieju zgodnie z regulaminem mieli za zadanie rozwiązać 40 
pytań testowych. Następnie 5 najlepszych osób, które uzyskały 
największą liczbę punktów w poszczególnych grupach 
wiekowych zakwalifikowały się do II etapu - finału, na który 
składały się 2 części - praktyczna i ustna. Część I finału 
obejmowała 3 zadania praktyczne z zakresu ratownictwa 
medycznego, taktyki działań gaśniczych i wyposażenia 
technicznego.  Następnie odbyła się druga część finału Turnieju 
tzn. pytania ustne, po której Jury wyłoniło zwycięzców 42 
edycji OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”

z   ¿ y c i a   O S P

To	już	9	raz	na	eliminacjach	krajowych

 Młodzież zwiedziła Nadleśnictwo i Muzeum Regionalne 
im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku oraz część Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. W programie nie zabrakło 
innych atrakcji.

 Zajmując X miejsce w kraju Dominik dowiódł, że 
posiada dużą wiedzę z zakresu pożarnictwa.. Zdobytą wiedzę 
na pewno wykorzysta w następnych latach, jeszcze jako uczeń 
szkoły podstawowej i jako jej absolwent.    

 Z sukcesu ucznia wszyscy się cieszymy i serdecznie mu 
gratulujemy                        

 Zaszczytu reprezentowania województwa opolskiego na 
centralnym etapie XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" już po raz 
dziewiąty dostąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im.  Marsza łka  Józefa  P i ł sudsk iego  w Żytn iowie 
przygotowywani przez nauczycielkę Aleksandrę Kaczmarek, 
druhnę OSP Rudniki (część teoretyczna) i Eugeniusza 
Kaczmarka, druha OSP Rudniki (część praktyczna).

Aleksandra Kaczmarek

PSP Żytniów



 

z   ¿ y c i a   b i b l i o t e k i

 Wraz z zakończeniem roku szkolnego dobiegł końca kolejny sezon zajęć 
czytelniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach. Uroczyste 
rozdanie nagród i dyplomów miało miejsce we wtorek 18 czerwca. 
Biblioteka wypełniła się najmłodszymi czytelnikami i był to dobry moment  
na podsumowanie minionych 10 miesięcy  spotkań z książką i z czytaniem.
 Moliki książkowe w minionym roku szkolnym poznawały nieco 
zapomniane już książki, których wiek nierzadko zbliżał się lub nawet 
przekraczał 100 lat.  Czytaliśmy we fragmentach piękne literackie 
opowieści o przygodach  Pippi, Doktorze Dolitlle, krasnoludkach i sierotce 
Marysi, Maszyi niedźwiedziu, Kubusiu Puchatku czy Dziadku do orzechów. 
Oprócz czytania były zabawy, prace plastyczne i manualne, a wszystko po 
to, by przeczytany 
tekst  u t rwal i ł  s ię 

w pamięci a dobre stare książki nie zniknęły na dobre ze świadomości 
młodych czytelników.
 Zupełnie inny charakter miały natomiast warsztaty Czytam Sobie, 
które najmłodsi nazywają  po prostu Literkami. Przez cały rok szkolny ich 
uczestnicy, w zależności od wieku, poznawali litery i uczyli  się czytać 
pierwsze wyrazy lub wytrwale ćwiczyli umiejętność czytania, by móc 
samodzielnie sięgać po literaturę dla dzieci.
 W ramach warsztatów przeprowadzono też w każdej z grup 
grywalizację czytelniczą, która trwała od marca do czerwca i wyłoniono 
Mistrzów Czytania. Zostali nimi Joanna Wierszak, Szymon Świtała, 
Cezary Dziadak, Alicja Bryja i Bianka Mrozek. 
 Najmłodsi Czytelnicy!
 Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, chęć odkrywania tajemniczego świata książek i  radosne uczestnictwo w magii 
czytania.                           Maria Morawiak

Gminna Biblioteka Publiczna

	-		podsumowanie	zajęć	czytelniczych	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Rudnikach

Magia	czytania

 Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach przygotowała 
specjalną, wakacyjną ofertę zajęć dla dzieci. Pierwszy tydzień lipca należał 
u  nas  do amatorów dobrej  zabawy,  kreatywnych pomysłów 
i wakacyjnego relaksu. 
 1 lipca w Rudnikach dzieci zdobiły torby na zakupy, w wersji wakacyjnej, 
lnianej. Z niewielką pomocą pani Justyny Górok-Jury, prowadzącej 
warsztaty, przenosiły wybrany wzór na torbę, a potem samodzielnie 
wypełniały rysunek kolorem, by swojemu dziełu nadać  prawdziwie letniego 
charakteru. Operowanie barwą dało wiele możliwości i uwolniło dziecięcą 
kreatywność tak, że nawet z tym samym wzorem nie sposób było znaleźć 
dwóch identycznych toreb. Niektórzy zabrali je do biblioteki już następnego 
dnia, by wziąć udział w kolejnym naszym wakacyjnym przedsięwzięciu. 
 2 lipca w Rudnikach oraz dzień wcześniej w Żytniowie odbyły się 
warsztaty tworzenia ozdobnych breloków. Papier, wełna, kilka koralików 
wystarczyło, by wykonać piękny, nieszablonowy brelok, który trudno byłoby 

kupić w sklepie. Trzeba było się jednak trochę napracować, cierpliwie nawijać włóczkę na papierowy szablon, a potem jeszcze 
przewlekać niesforne koraliki, które zamiast na sznurku, wolały lądować pod stołem. Wysiłek i pomoc przybyłych rodziców, 
którzy z zainteresowaniem włączyli się we wspólne dzieło, dały jednak wspaniałe efekty. Cudowne, kolorowe breloki i 
zadowolone miny to dla nas najlepszy dowód na to, że dzieci spędziły czas w bibliotece nie tylko miło, ale i twórczo.
 Nasze wakacyjne zajęcia zakończyły się w czwartek, 4 lipca, kiedy to zaproponowaliśmy najmłodszym nieco inną formę 
wakacyjnej rozrywki. Najpierw wszyscy stali się piratami i trzeba było przygotować odpowiednie nakrycie głowy, według 
własnego, oryginalnego pomysłu. Potem były zabawy ruchowe z muzyką i chustą animacyjną, a dopełnieniem całości stało się 
wyjście na świeże powietrze i pokaz ogromnych baniek mydlanych, który wykonali samodzielnie uczestnicy zajęć. Było mnóstwo 
śmiechu i zabawy, wiele mniej lub bardziej udanych prób, a co najważniejsze: była nie tylko wspaniała pogoda, ale przede 
wszystkim cudowna wakacyjna atmosfera, która sprawiła, że uśmiech nie znikał z dziecięcych twarzy.
 Dziękując wszystkim  za udział w naszych letnich spotkaniach, zapraszamy do biblioteki na co dzień i do skorzystania 
z naszej oferty edukacyjnej, którą przygotowaliśmy na cały rok szkolny.                                                               Maria Morawiak  

Gminna Biblioteka Publiczna

Wakacyjna	biblioteka	pełna	zabawy	
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 Ruszył ogólnopolski projekt "Mała książka, wielki człowiek", realizowany przez 
Instytut Książki. Wśród bibliotek, które zgłosiły chęć udziału w przedsięwzięciu jest Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rudnikach wraz z wszystkimi filiami. 
 Celem ogólnopolskiej akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania  wraz z dziećmi 
biblioteki i wyrabianie w najmłodszych nawyku codziennego czytania. Przynosi to 
nieocenione korzyści. Uczy poprawnego języka, poszerza zasób słów, rozwija wyobraźnię, 
ćwiczy pamięć i koncentrację, uczy samodzielnego myślenia, buduje więź między rodzicem 
a dzieckiem, a wreszcie jest znakomitą rozrywką. Dzięki projektowi dziecko poznaje 
bibliotekę nie tylko jako instytucję, która wprowadza w świat dziecięcej literatury, ale ma 
także ofertę edukacyjną i kulturalną adresowaną do najmłodszych czytelników. 
 Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Mała książka - wielki człowiek".   
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudnikach lub jednej z naszych filii: w Dalachowie, Jaworznie, Żytniowie lub Cieciułowie 
i odebrania Wyprawki Czytelniczej na dobry czytelniczy start. Znajdą w niej Państwo 
książkę "Pierwsze czytanki dla…" oraz broszurę "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki". Zachęcamy do 
kontynuowania przygody ze wspólnym czytaniem, wypożyczania książek i zbierania naklejek za każdą wizytę w bibliotece, 
którymi dziecko samodzielnie uzupełni Kartę Małego Czytelnika.                                                             Maria Morawiak

Gminna Biblioteka Publiczna

"Mała	książka,	wielki	człowiek"	
-	Startujemy!

 W sobotę 7 września w ponad 3 tysiącach miejsc w naszym kraju czytano polskie nowele. Osiem tekstów  na ósme 
Narodowe Czytanie sprawiło, że przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk spotkali się przy wspólnej lekturze. Poza 
przypominaniem wielkich dzieł polskiej literatury i wybitnych jej twórców,  jest to ogromna wartość tej ogólnopolskiej akcji, 
której niezmiennie od 2012 roku patronuje Para Prezydencka.
 Wśród uczestników Narodowego Czytania 2019 znalazła się także Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach. Spośród 
zaproponowanych do czytania utworów wybraliśmy dwa "Katarynkę" Bolesława Prusa oraz nowelę "Mój ojciec wstępuje do 
strażaków" Brunona Schulza. 

 Zaproszenie do udziału w akcji skierowaliśmy do 
przedstawicieli władz samorządowych, szkół i przedszkoli, 
harcerzy, osób, z którymi współpracujemy na co dzień, 
czytelników oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
naszej gminy i okolic, chcących uczestniczyć we wspólnej 
lekturze. Cieszymy się, że w tym roku w naszej rudnickiej 
bibliotece czytało aż 27 lektorów. Byli to: Grzegorz Domański - 
Wójt Gminy Rudniki, Anna Sekienda - Zastępca Wójta, Janina 
Pawlaczyk, Agata Polak - dyrektor PSP w Jaworznie, Arkadiusz 
Spodymek - dyrektor GOKSiR w Rudnikach, Anna Hadryś, 
Jolanta Kluska, Joanna Podgórska - Wiercińska, Jadwiga 
Głowacka - PSP w Rudnikach, Daniela Włoka, Aleksandra 
Kupka - Kucharska, Aleksandra Meryk, Aurelia Słowik, Wioletta 
Kucharska, Kinga Białas, Martyna Kubaszewska, Piotr Nicota, 

Michał Włoch, Joanna Troczka, Anna Grzelak - PP w Rudnikach, 
Janina Cichoń, Kornelia Wierszak, Agata Krzykowiak, Jagoda 
Wicher, Agnieszka Harmazy - Zaręba, Małgorzata Bienias, 
Maria Morawiak.
 Składamy serdeczne podziękowania wszystkim lektorom 
oraz osobom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia 
w naszej bibliotece. Mamy poczucie, że współtworzyliśmy cenną 
ogólnopolską inicjatywę i udowodniliśmy, że piękno polskiej 
l i teratury ma moc, a wspólne czytanie daje radość 
i niezapomniane wrażenia.  Już dziś zapraszamy na kolejną 
odsłonę Narodowego Czytania za rok i  lekturę "Balladyny" 
Juliusza Słowackiego. 

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna

Narodowe	Czytanie	2019



 

z   ¿ y c i a   b i b l i o t e k i

 Przez cały miniony rok szkolny przedszkolaki z Dalachowa uczestniczyły w projekcie pn. "Czytanie na wesoło".  
W ramach tego przedsięwzięcia, w każdą środę słuchały bajek i rymowanek, a spotkania kończyły się warsztatami plastycznymi. 
W zajęciach brały udział wszystkie dalachowskie przedszkolaki, łącznie 54 dzieci.
 Dzięki projektowi dzieci mogły uczestniczyć także 
w dodatkowych  zdarzeniach  kulturalnych zorganizowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną Filia w Dalachowie.  
Niespodzianką kulturalną, jaka czekała na najmłodszych 
w minionym roku szkolnym było m.in. spotkanie  z autorem 
książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem. 
 Zimowe spotkania z literaturą uatrakcyjniło teatralne 
przedstawienie pt. "Dino mój najlepszy przyjaciel", 

zrealizowane przez grupę artystów z Krakowa . Przedstawienie 
wzbudziło wśród dzieci wiele emocji i pozytywnych przeżyć.
 W maju dla przedszkolaków i uczniów I klasy 
zorganizowano w Dalachowie spotkanie z pisarką Ewą 
Stadtmüller, która zaprezentowała legendy krakowskie 
w formie teatrzyku kukiełkowego. Autorka zaangażowała w to 
przedstawienie dzieci, co sprawiło im wielka frajdę. 
 W ramach spotkania  pt. "Nie ma czasu na nudę" 
przedszkolaki z Dalachowa odwiedziły bibliotekę publiczną 

i poznawały  pracę bibliotekarza. Dowiedziały się, jak wiele motywacji do codziennego życia kryje się w książkach. Mądrość 
zawarta w publikacjach kształtuje nasze postawy i zachowania w codziennym życiu. Dzięki czytaniu książek potrafimy 
rozwiązywać nasze problemy i zmierzyć się z otaczającymi nas trudnościami. Czytanie książek inspiruje dziecięcą wyobraźnię, 
która sprawia, że tworzą wspaniałe prace podziwiane przez dzieci i dorosłych.        Joanna Troczka
          Biblioteka Publiczna w Dalachowie

"Czytanie	na	wesoło”

W programie:

17.00 - Rodzinne

warsztaty artystyczne

19.00 - Świat dzieci i świat

dorosłych - zajęcia otwarte

Zapraszamy na Noc Bibliotek pod hasłem:
Gminna

Biblioteka Publiczna

w Rudnikach

Do zobaczenia!

Zapisy do 2 października 

tel. 34 3595 072 w. 31
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V	Nocny	Turniej	Piłki	Nożnej	-	Rudniki	2019
 Ostatni gwizdek za nami, emocje już opadły, najlepsi 
zostali wyróżnieni pozostały już tylko wspomnienia. Pięć 
edycji nocnego grania przechodzi do historii. Turniej, który 
początkowo był przyjęty bardzo sceptycznie przeszedł jednak 
najśmielsze oczekiwania. Łącznie 67 drużyn chętnych do gry 
nocną porą na Orliku w Rudnikach wzięło udział w zmaganiach 
trafiając piłkę do bramki ponad 300 razy. Rozgrywki te 
znacznie przekroczyły także granice lokalnego wydarzenia 
bowiem uczestniczyli w nich piłkarze z województwa 
dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i oczywiście opolskiego.
 Z roku na rok pojedynki były bardziej wyrównane, 
zawodnicy prezentowali bardzo dobry poziom swoich 
umiejętności technicznych, ale także i taktycznych, bo przecież 
nie łatwo było rozgrywać mecze nocą
 Tegoroczne piłkarskie zmagania odbyły się w nocy 

z 23/24 sierpnia na Kompleksie Boisk Sportowych "Moje 
Boisko Orlik 2012" w Rudnikach. Za nami blisko dziewięć 
godzin sportowych emocji. Dwanaście drużyn rozegrało 30 
pojedynków i rywalizowało o Puchar Marszałka.
 Nie brakowało dobrych zagrań, świetnych interwencji 
bramkarzy, popisowych indywidualnych akcji zawodników. 
Kto był razem z nami na pewno nie żałuje, że zamiast spać grał 
nocą. 

Tak przedstawia się klasyfikacja końcowa turnieju
1.  Wychylone Żubry 
2. Piłka Nożna Spać Nie Można 
3. Cimci Rimci 
4. TVP3 Opole
5. LZS Bugaj Nowy
6. Firefighters
7. FC Albatros
8. Wymiatacze
9. Motor Praszka Juniorzy
10. Wilki Alfa
11. Sępy pola karnego
12. KS Oczko
 Organizatorzy przygotowali również dodatkowe 
wyróżnienia, a otrzymali je:
najlepszy zawodnik - Piotr Chyla
najlepszy bramkarz - Adam Wołek
król strzelców - Grzegorz Kędzierski zdobywca 8 bramek
najlepszy zawodnik powiatu oleskiego - Mateusz Kwas
drużyna fair play turnieju - Firefighters
 Gratulacje dla wszystkich drużyn, ta edycja była 
naprawdę wyjątkowa, a mecze stały na wysokim poziomie. 
Jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich -  To 
właśnie Wy tworzycie świetną sportową historię.



 

 Nocne granie w speed-ball w Rudnikach to jedyne tego 
typu wydarzenie w Polsce. Na nasz turniej przyjechały 
zawodniczki ze Speed-ball Chełm oraz Speed-ball Kraków, by 
rywalizować w III Speed-ball Night Cup - Rudniki 2019 
 Dla miejscowych zawodników była to także dobra okazja 
by sprawdzić swoją formę na trzy tygodnie przed IV 
Mistrzostwami Polski, gdyż uzyskane wyniki w konkurencji 
super solo pozwalały zakwalifikować się na ogólnopolski 
championat. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:
 SUPER SOLO U10 
1. Anna Włóka - Rudniki
2. Nina Staniszewska - Rudniki
1. Bartosz Pawlaczyk - Wrocław
2. Antoni Włóka - Rudniki
3. Olaf Paruch - Rudniki
 SUPER SOLO U14
1. Emilia Rajca - Speed-ball Kraków
2. Marta Lopez - Speed-ball Kraków
3. Iga Staniszewska - Rudniki
1. Jakub Dwornik - Speed-ball Rudniki
2. Bartosz Matusiak - Speed-ball Rudniki
3. Piotr Dwornik - Speed-ball Rudniki

s p o r t

 SUPER SOLO U18
1. Magdalena Matusiak - Speed-ball Rudniki
2. Katarzyna Morawska - Łączy Nas Speed-ball Chełm
3. Kinga Matusiak - Speed-ball Rudniki
1. Patryk Ignasiak - Speed-ball Rudniki
2. Jan Włóka - Speed-ball Rudniki
3. Jakub Kierat - Speed-ball Rudniki
 SUPER SOLO OPEN 
1. Katarzyna Pawlaczyk - Speed-ball Rudniki 
2. Magdalena Matusiak - Speed-ball Rudniki 
3. Kamila Bochen - Łączy Nas Speed-ball Chełm
1. Patryk Ignasiak - Speed-ball Rudniki
2. Jan Włóka - Speed-ball Rudniki 
3. Jakub Dwornik - Speed-ball Rudniki
 GRA SINGLOWA KOBIETY OPEN
1. Magdalena Matusiak - Speed-ball Rudniki
2. Katarzyna Morawska - Łączy Nas Speed-ball Chełm 
3. Kinga Matusiak - Speed-ball Rudniki 
 GRA SINGLOWA MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Jan Włóka - Speed-ball Rudniki
2. Jakub Dwornik - Speed-ball Rudniki
3. Bartosz Matusiak - Speed-ball Rudniki
Ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników. 

Sportowa	atmosfera	i	speed-ball'owe	granie	po	zmroku...	

 W niedzielę 28 lipca br. przed Nowohuckim Centrum 
Kultury w Krakowie został rozegrany II Ogólnopolski Turniej 
Speed-ball o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego. 
 Do stolicy małopolski zjechali najlepsi zawodnicy 
z Chorzowa, Dobczyc, Lublina, Myślenic, Krakowa oraz 
oczywiście reprezentująca opolszczyznę grupa speed-
ball'istów z Rudnik. 
 Rywalizacja toczyła się w dwóch konkurencjach: super 
solo (gra na czas) oraz grze singlowej (bezpośredni pojedynek 
dwóch zawodników) z podziałem na kategorie wiekowe. 
 W kategorii U14 bardzo dobrze zaprezentowali się nasi 
chłopcy. Najpierw Jakub Dwornik pokonał wszystkich rywali 
odbijając 226 razy piłkę w ciągu 2 minut. W grze singlowej 
bezapelacyjnie nasi zawodnicy nie mieli sobie równych. 
Zdominowali całe podium. Pokonując swoich rywali wyszli 
z pierwszego miejsca z grup, zapewniając sobie udział w fazie 
medalowej turnieju. Ostatecznie Jakub po raz drugi stanął na 
najwyższym stopniu podium pokonując Bartosza Matusiaka, 
a podium uzupełnił zaledwie 11-letni Piotr Dwornik. 

II	Ogólnopolski	Turniej	Speed-ball	o	Puchar	Prezydenta	Krakowa	
 W turnieju open również nie brakowało emocji. Najpierw 
na kortach rywalizowali mężczyźni. W super solo najlepiej 
z naszych zaprezentował się Patryk Ignasiak, który 
z wynikiem 451 odbić uplasował się na 4 miejscu. Turniej singla 
dostarczył nam jeszcze więcej emocji, gdyż mogliśmy oglądać 
speed-ball na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Najpierw 
Jan Włóka ekspresowo wygrał swoją grupę, więc awansował 
do fazy ćwierćfinałowej do której dotarli również Jan Dolik 
oraz Patryk Ignasiak. Dwóch pierwszych wygrywając kolejne 
pojedynki zameldowało się w najlepszej czwórce turnieju. 
Ostatecznie Jasiu Włóka po raz kolejny wygrał w meczu 
finałowym z Sergiuszem Pasztyłą ze Speed-ball Kraków, 
a Jasiu Dolik pokonał Mariusza Rzedzickiego reprezentującego 
Speed-ball Lublin - dzięki czemu wywalczył brązowy medal. 
 Nasze dziewczęta w kategorii open również nie zawiodły. 
Najpierw w konkurencji super solo Kasia Pawlaczyk 
wywalczyła srebro, a Magda Matusiak sklasyfikowana została 
na czwartej pozycji. W grze singlowej dziewczęta również 
błyskawicznie przebrnęły przez fazę grupową, by następnie 
zmierzyć się w fazie medalowej z Martyną Dudek. 



14

s p o r t

 IV Mistrzostwa Polski w speed-ball już za nami, wróciliśmy z Chełma w znakomitych nastrojach, szczęśliwi dlatego, że drugi 
rok z rzędu jesteśmy NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ W POLSCE.  Chociaż Federacja Speed-Ball Polska nie prowadzi rankingu 

drużynowego to matematyka nie kłamie. Liczby mówią same za 
siebie. Przywieźliśmy 15 medali, aż 8 tytułów Mistrza Polski (Speed-
Ball Sportownia 4, Speed-ball Kraków 2, Łączy Nas Speed-Ball 
Chełm 2) uzupełnione 3 srebrnymi i 4 brązowymi medalami to 
ogromny sukces. 
 Warto zaznaczyć, że to nie tylko liczby, zdominowaliśmy totalnie 
poziomem naszej gry kategorię U14 chłopców za sprawą znakomitej 
dyspozycji Kuby Dwornika -  wygrał  super solo i grę singlową. W 
grze singlowej przeciwnicy musieli uznać wyższość i godnie 
pogratulować naszym, najpierw Magda Matusiak błyskawicznie 
bez straty seta wygrywa U18, później po wyśmienitej grze pokonuje 
4-krotną Mistrzynię Polski i zwycięża w OPEN. Następnie w U18 
Jasiu Włóka dostarczył nam wiele niezapomnianych wrażeń. 
Najpierw w tej kategorii odprawił 2:0 i 10:0 w obu setach zawodnika 
z Krakowa, by później dotrzeć do finału kategorii OPEN, gdzie 
zwyciężył z reprezentantem Myślenic. 
 Emocji na turnieju nie brakowało, było mnóstwo dobrych akcji, 

łzy szczęścia, zdenerwowanie niezrozumiałymi zmianami w regulaminie i ogromna radość, że to właśnie My tworzymy najlepszy 
team i to nasi młodzi zawodnicy zapisują się na kartach speed-ball'owej historii. 

OD	SKRZATA	DO	UCZESTNIKA	MISTRZOSTW	ŚWIATA

Medaliści Mistrzostw Polski - zawodnicy Speed-ball Rudniki
1. miejsce gra singlowa U10 - Olaf Paruch
1. miejsce gra singlowa U14 - Jakub Dwornik
1. miejsce gra singlowa U18 - Magdalena Matusiak
1. miejsce gra singlowa U18 - Jan Włóka
1. miejsce gra singlowa OPEN - Magdalena Matusiak 
1. miejsce gra singlowa OPEN - Jan Włóka
1. miejsce super solo U14 - Jakub Dwornik
1. miejsce super solo U18 - Patryk Ignasiak 
2. miejsce super solo U10 - Antoni Włóka
2. miejsce gra singlowa U14 - Bartosz Matusiak
2. miejsce super solo U18 - Jan Włóka
3. miejsce gra singlowa U10 - Antoni Włóka
3. miejsce super solo U10 - Bartosz Pawlaczyk 
3. miejsce super solo OPEN - Katarzyna Pawlaczyk 
3. miejsce super solo OPEN - Patryk Ignasiak
tuż za podium miejsca wywalczyli: 
4. miejsce super solo U10 - Anna Włóka
4. miejsce gra singlowa U10 - Anna Włóka
4. miejsce super solo U14 - Bartosz Matusiak
4. miejsce gra singlowa U18 - Jan Dolik

 Województwo Opolskie, a tym samym nasz powiat 
i gminę reprezentowali ponadto: Jakub Kierat, Ewelina Kostek, 
Alicja Malik, Kinga Matusiak, Filip Sykulski i Piotr Dwornik.
 Miło nam również poinformować, że bezpośrednie 
powołanie na podstawie uzyskanych wyników na XXXI 
Mistrzostwa Świata w speed-ball - Francja 2019 uzyskało 
dwoje naszych zawodników: Magdalena Matusiak i Jan Włóka.
 Ogromne gratulacje, wykonaliście naprawdę ciężką pracę 
na treningach, by teraz móc cieszyć się z sukcesów. Z tego 
miejsca dziękujemy tym którzy wspierali nas w drodze do 
sukcesu. Nasz udział w Mistrzostwach możliwy był dzięki 
wsparciu Gminy Rudniki, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Rudnikach oraz Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie. 
 Na koniec zostawiliśmy podziękowania dla tych 
najważniejszych, tych którzy wspierają zawodników każdego 
dnia, przy każdym sukcesie i porażce - rodzice to Wam 
dziękujemy za zaufanie i inwestowanie w Waszą młodzież
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Mistrzostw, dziękujemy 
organizatorom za profesjonalne przygotowanie wydarzenia, 
a naszym partnerom i patronom dziękujemy za wsparcie i za to, 
że kolejny rok grali razem z nami. 

 Katarzyna Pawlaczyk

Krakowianka popisała się kilkoma wspaniałymi zagraniami i to 
ona ostatecznie zwyciężyła w turnieju. Mecz o srebro 
rozstrzygnął się między Kasią i Magdą. Po bardzo zaciętym, 
wyrównanym i nieprzewidywalnym meczu ostatecznie Magda 
musiała uznać wyższość swojej trenerki. 
 Medaliści II Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa:
>  super solo U14 
 1. Jakub Dwornik 
>  gra singlowa U14
 1. Jakub Dwornik , 2. Bartosz Matusiak , 3. Piotr Dwornik 
> super solo kobiety OPEN
 2. Katarzyna Pawlaczyk 
>  gra singlowa kobiety OPEN
 2. Katarzyna Pawlaczyk , 3. Magdalena Matusiak 
>  gra singlowa mężczyźni OPEN
 1. Jan Włóka , 3. Jan Dolik 

W Krakowie Speed-ball Rudniki reprezentowali również: 
Jakub Kierat, Alicja Malik, Kinga Matusiak, Patryk 
Płuciennik, Filip Sykulski. 
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 Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
"Przerwany Marsz…", polegającej na symbolicznym 
dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch 
II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

 Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja stała się okazją 
do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie 
przywitać nowy rok szkolny. Drugą częścią akcji będą 
"Pamiętniki Pokoleń" - prowadzone przez uczniów wywiady ze 
swoimi dziadkami lub pradziadkami albo osobami samotnymi, 
które odpowiedzą na pytanie jak wspominają sierpień 
i wrzesień 1939 roku. 

 Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy 
Ministrze Edukacji Narodowej wystąpiła z inicjatywą 
organizacji akcji "Przerwany Marsz". Do udziału we wspólnej 
międzypokoleniowej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020 
zgłosiło się już prawie 1000 szkół z całej Polski oraz ze szkół 
polskich poza granicami naszego kraju.

 Na uroczystość zaprosiliśmy Panią Zofię Sykulską, 
której wnuk Krzysztof Sykulski jest uczniem klasy ósmej oraz 
Pana Józefa Grygę, którego prawnuk Dominik Więdłocha 
przyszedł po raz pierwszy do naszego przedszkola jako 
trzylatek. To Pani Zofia i Pan Józef w dniu 1 września mieli 
przerwany marsz do szkoły przez wybuch II wojny światowej.

 W części oficjalnej nastąpiło wprowadzenie sztandaru 
szkoły przez uczniów klasy VIII w składzie: Dawid Kiedrzyn - 
chorąży, Marta Sikora i Vanessa Wilk - asysta. Następnie 
zaśpiewaliśmy hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 W obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych 
gości, w tym wychowawczyni Katarzyny Sykulskiej, 
uczniowie klasy pierwszej: Gęziak Marta, Ignasiak Marta, 
Jasiński Damian,  Kania Paweł, Kędziora - Pietrzak Fabian,  
Kierzek Jakub, Kubacka Natalia, Kulej Blanka, Mrożek 
Nadia, Namyślak Julia,  Ośródka Oliwier, Polak Filip, 
Więdłocha Kacper, Wróbel Wojciech, Żydziak Laura 
złożyli ślubowanie o następującej treści:

"Przerwany	Marsz…"	
Uroczysta	Inauguracja	Roku	Szkolnego	2019/2020

w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	
im.	Tadeusza	Kościuszki	w	Cieciułowie

 "Ślubuję być dobrym Polakiem

 dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

 Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,

 jak dla niej pracować, kiedy urosnę!

 Swym zachowaniem i nauką,

 sprawiać radość rodzicom i nauczycielom." 

 Po ślubowaniu Pani Barbara Kubik, dyrektor naszej 
szkoły przywitała wszystkich zebranych, w tym zaproszonych 
gości i wygłosiła przemówienie.

 Następnie nauczycielka historii Beata Droś przybliżyła 
całej społeczności szkolnej cel akcji "Przerwany Marsz" 
i zaproponowała obejrzenie dwóch prezentacji filmowych.

 W pierwszej prezentacji multimedialnej wypowiada się 
pan Władysław Lewandowski, a w drugiej pani Helena 
Dworacka.  W dniu wybuchu II wojny światowej Pani Helena 
miała 14 lat, a Pan Władysław -  13 lat. Wszyscy się wzruszyli, 
gdy Pan Władysław powiedział takie zdanie: "Wcześnie rano 
obudził nie mój tatuś. Pomyślałem, że czas iść do szkoły, a 
niestety usłyszałem, że wybuchła wojna.”

 Później wszyscy zgromadzeni wysłuchali fragmentu 
piosenki "Dzieci Wojny" i obejrzeli prezentację "Wieluń 4:40".

 Pani Zofia Sykulska pragnęła podzielić się swoimi 
wspomnieniami, które spisała jej córka Gabriela razem 
z wnukiem Krzysztofem. Jak tu  nie  wykorzystać 
współczesnych metod pisania pamiętników?  Te przywołane 
wspomnienia zostały potwierdzone jej własnoręcznym 
podpisem!

 Pani Barbara Kubik podziękowała swoim nauczycielom 
za piękną lekcję historii i wręczyła bukiety kwiatów: Pani Zofii i 
Panu Józefowi. 

Beata Droś

PSP Cieciułów
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 Dożynki to dziękczynienie za zebrane plony, radość 
z owoców pracy rolników oraz szacunek dla tradycji.                                                                             
W niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku  odbyły się Dożynki Gminne 
w Bobrowej. Gospodarze zadbali o świąteczny  i uroczysty 
wystrój całej miejscowości. Majestatyczny korowód 
z wieńcami dożynkowymi przemaszerował wzdłuż wsi na plac 
przy Chacie Drwala.
 Święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą z udziałem 
władz Gminy Rudniki, starostów dożynek, przedstawicieli 
sołectw, mieszkańców i zaproszonych gości. Uroczystości 
uatrakcyjniło przedstawienie dożynkowe uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie 
w składzie: Alicja Cieśla, Łucja Zawadzka, Nikola 
Pochorecka, Izabela Raj,  Kacper Raj,  Roksana 

„U stóp Twych stoimy,
Boże Nieskończony,
Dzięki Ci składamy
za ten dar, za plony.
Ileż to pracy i modlitwy
W uprawę roli
Włożyć trzeba,
Żeby mieć na stole,
na białym obrusie świeży bochen chleba”.

Dożynki	Gminne	w	Bobrowej

Pochorecka, Daria Kluska, Dominika Gajek, Vanessa Wilk, 
Oliwier Jagieła, Kamil Sobańtka, Szymon Raj, Krzysztof 
Sykulski i Ewelina Kostek. Opiekę nad uczniami sprawowały 
panie: Jolanta Kubacka, Anna Grzebiela i Grażyna 
Kasprzycka.
 W kolejnym punkcie programu zespół ,,Rudniczanie" 
zaprezentował wiązankę piosenek ludowych. Atrakcję 
wieczoru stanowił gościnny występ Mirosława Szołtyska. 
Impreza zakończyła się trwającą do późnych godzin nocnych  
zabawą  taneczną.  Jolanta Kubacka

PSP Cieciułów

 W maju 2019r. w Nysie odbył się Finał Wojewódzki 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Wystartował w nim najlepszy zespół uczniów, który reprezentował powiat oleski i gminę Rudniki na etapie wojewódzkim. W tym 
roku do etapu wojewódzkiego dostała się drużyna uczniów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła I I 
w Dalachowie w składzie: Kinga Cieśla, Marta Garncarek, 
Piotr Bernaś i Kacper Pawelczyk.
 Uczestnicy zawodów musieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną z przepisów ruchu drogowego, umiejętnościami 
praktycznymi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz jazdą na rowerze po miasteczku ruchu drogowego i torze 
przeszkód.
 W konkurencjach rozgrywanych na wysokim poziomie 
dalachowscy uczniowie  wykazal i  s ię  dużą wiedzą 
i umiejętnościami praktycznymi. Wszyscy otrzymali dyplomy 
i nagrody. Gratulujemy sukcesu!  

Dorota Młynarczyk  
PSP  Dalachów

Dalachowscy	uczniowie	w	Wojewódzkim	Finale
Turnieju	Bezpieczeństwa	w	Ruchu	Drogowym	

 1 października b.r. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Dalachowie rozpocznie realizację projektu "Stay healthy and 
connected to the offline world" w ramach programu 
ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Projekt 
będzie realizowany od 01.10.2019 do 30.09.2021r. 
 Koordynatorem szkolnym projektu jest nauczycielka 
języka angielskiego, Małgorzata Rzepka, która nawiązała 
współpracę z czterema szkołami partnerskimi. Wraz 
z dyrektorem Dariuszem Niedrygosiem oraz  koordynatorami 
ze szkół partnerskich w marcu b.r. złożony został wniosek 
o dotację na realizację projektu.
 Szkoły partnerskie to: Institut Pla de les Moreres 

Uczniowie	z	PSP	w	Dalachowie	w	programie	Erasmus+	!!!
w Vilanova del Camí w Hiszpanii, Fridaskolan Trollhättan w 
Szwecji, III.osnovna skola Cakovec (The Third Primary School 
Cakovec) w Chorwacji oraz Mustafa Kemal Pasa Ortaokulu 
w Avcilar w Turcji.  
 Pierwsze spotkanie już w listopadzie. Ośmiu uczniów 
szkoły, którzy najlepiej wywiążą się z zadań projektowych, 
pojedzie do Hiszpanii .  Spotkania z  rówieśnikami 
z europejskich szkół będą znakomitą okazją do szlifowania 
umiejętności językowych, poznania kultury i tradycji innych 
krajów, a także - na pewno - początkiem wielu wspaniałych 
przyjaźni.

Małgorzata Rzepka
PSP Dalachów
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 Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II 
w Dalachowie bierze udział w organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego  kampanii 
,,Opolskie na Rowery DWA ZAMIAST CZTERY". 

„Opolskie	na	Rowery	DWA	ZAMIAST	CZTERY”
 Kampania ma na celu promowanie bezpiecznej jazdy na 
rowerze, ale przede wszystkim pokazanie samych zalet dwóch 
kółek napędzanych naszymi nogami.
 W szkole każda klasa od V do VIII będzie brała udział 
w wycieczkach rowerowych, zarówno po terenie naszej gminy 
jak i gmin sąsiadujących z naszą. Najciekawsza z wycieczek 
rowerowych zostanie udokumentowana w postaci filmu 
i będzie brała udział w konkursie organizowanym przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 
 Oprócz tego, grupa uczniów będzie tworzyła prace 
plastyczne ,,Rowerowy świat - oczami uczniów", które również 
będą brały udział w konkursie. 
 Każda szkoła biorąca udział w kampanii będzie miała 
możliwość doposażenia szkoły w sprzęt np. w stojaki do 
rowerów. 
 "Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze dbasz 
o zdrowie".  

Karol Włóka
PSP Dalachów

G O K S i R

 W tegorocznej jubileuszowej XX edycji Międzynarodowych Zawodów Drwali 
w Bobrowie udział wzięło 31 zawodników z Polski, Słowacji, Francji i Niemiec. 
 Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach tj. ścinka, wymiana piły łańcuchowej,  
przerzynka złożona, przerzynka na dokładność oraz okrzesywanie, w kategoriach junior, 
senior i open. 
 Najlepszym zawodnikiem w kategorii open i senior został Kamil Szarmach, 
natomiast w kategorii junior najlepszym zawodnikiem okazał się Maciej Pilarski. 
Najpiękniejszą rzeźbę, która przedstawiała siekierę wbitą w serce wykonała Julia Królik, 
a tytuł najbezpieczniejszego zawodnika otrzymał zwycięzca zawodów Kamil Szarmach. 
 Nagrody ufundowane przez firmę MAKITA, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, 
Urząd Marszałkowski i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach wręczyli: 
Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, Wicestarosta Powiatu Oleskiego - Stanisław 
Belka, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno - Grzegorz Kimla, Okręgowy Inspektor Pracy 
w Opolu - Arkadiusz Kapuścik oraz Prezes OSP w Bobrowej - Mirosław Woźny.
 Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy dla dzieci, konkurs wiedzy z zakresu BHP 
i prawa pracy dla młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach oraz wesołe miasteczko.
 Organizatorzy dziękują firmie ZUL Greenlas Izabela Pluskota i firmie ZUL Pluskota 
Mariusz za obsługę i pomoc przy organizacji zawodów w lesie, na placu i w chacie drwala.
 Wszystkim, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie tegoroczne zawody drwali 
serdecznie dziękujemy.           Anna Budziak
                GOKSiR 

XX	Międzynarodowe	Zawody	Drwali	w	Bobrowej
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 Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Ośrodku Kultury w Rudnikach rozpoczęły się  warsztatami ceramicznymi, które prowadziła 
pani Justyna Wolna z pracowni ceramicznej w Byczynie. Liczna grupa dzieci poznała tajniki lepienia z gliny i pracy na kole 
garncarskim. Każdy uczestnik wykonał samodzielnie pięknego anioła z gliny oraz dzbanuszek na kole. Wszyscy wykazali się dużą 

inwencją twórczą i umiejętnościami manualnymi. 

 W drugim dniu akcji Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował dla dzieci zajęcia ruchowe pn. "LETNIE 
IGRASZKI". Zajęcia odbyły się w Sali widowiskowej 
GOKSiR. Dzieci biorące udział w zajęciach miały okazję 

uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i grach. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się sprawnością i zwinnością.   

 K o l e j n y m i  z a j ę c i a m i  w  r a m a c h  A k c j i  L a t o 
przygotowanymi dla dzieci i młodzieży przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach były zajęcia pt. 
„Muzyczne lato - wakacyjne rytmy". Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z podstawowymi instrumentami 
perkusyjnymi oraz zagrać na nich. Zapoznały się z także z pojęciem rytmu w muzyce, miały okazję stworzyć swój własny rytm. 
Podczas zajęć, przy akompaniamencie wakacyjnej muzyki wykonały także prace plastyczne pod tytułem "moje wymarzone 

wakacje". 

 W ostatni dzień "Akcji Lato" Ośrodek Kultury 
zorganizował dla dzieci wyjście do Kina za Rogiem. Dzieci 
w skupieniu obejrzały bajkę pt. "Wilk w owczej skórze", która 
jednocześnie bawiła do łez i skłaniała do refleksji.  Po seansie 

wszyscy udali się do Gminnej Izby Tradycji, aby obejrzeć 
ekspozycję "W kręgu tradycji i sztuki ludowej". Dzieci były pod 
ogromnym wrażeniem eksponatów zgromadzonych w Izbie 
i chętnie zgadywały do czego służyły poszczególne przedmioty. 
Na koniec dzieci potrafiły odpowiedzieć min. na pytania 
dlaczego żelazko ma duszę, jak nasze babcie robiły masło i jak 
nazywa się strój charakterystyczny dla naszego regionu.  

 Anna Budziak

GOKSiR

Akcja	Lato	w	Ośrodku	Kultury
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 Już po raz kolejny dzieci i młodzież z Gminy Rudniki 
miały okazję uczestniczyć w corocznej akcji "Piknik na 
Florydzie", odbywającej się na terenie Jednostki Wojskowej 
1. Brzeskiego Pułku Saperów. 

Piknik	na	Florydzie  Zwiedzający mogli min. zobaczyć roboty używane 
w wojsku, strzelać z paintball, zobaczyć i dotknąć sprzęt 
wojskowy, w tym także broń. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pojazdy wojskowe takie jak czołgi czy PTS, którym 
cała grupa została przewieziona oraz pływanie łodziami. 
Podczas zwiedzania dzieci mogły wykazać się sprawnością 
fizyczną podczas specjalnie przygotowanych przez Klub 
Wojskowy gier i zabaw. Dodatkowymi atrakcjami było 
zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i gra na bębnach.
 Jednym z punktów wycieczki przygotowanych dla dzieci 
przez żołnierzy była także wizyta na basenie. Jak co roku nie 
zabrakło także poczęstunku, dzieci miały okazję zjeść 
wojskową grochówkę.
 Za tak pełen atrakcji dzień dziękujemy organizatorom 
Pikniku czyli Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie, Opolskiemu Towarzystwu Społeczno - 
Kulturalnemu "Teraz Wieś" oraz 1. Brzeskiemu Pułkowi 
Saperów.

Anna Budziak
GOKSiR 

 W sobotę 24 sierpnia 2019 roku w Bobrowej, w Gminie 
Rudniki, odbył się Gminny Turniej Sołectw "Sołtysiada 2019".
 Po uroczystym otwarciu imprezy przez Wójta Gminy 
Rudniki Grzegorza Domańskiego i przypomnieniu, 
"że najważniejsza jest dobra zabawa i integracja lokalnej 
społeczności, wynik to sprawa drugorzędna", 9 Sołectw 
stanęło do rywalizacji. Nad przebiegiem zawodów czuwali 
koordynatorzy, a zarazem sędziowie: Karol Włóka i Tomasz 
Szymański.

 Konkurencje w których zmagali się przedstawiciele 
sołectw to:
1. PRZELEWANIE WODY Z 1 WIADERKA 
 DO 2 WIADERKA ZA POMOCĄ GĄBKI
2. RZUT GUMOWCEM
3. SKOKI NA PIŁKACH
4. WBIJANIE GWOŹDZIA
5. PRZECIĄGANIE LINY
6. UBIJANIE PIANY
7. BIEG Z PIŁKĄ BEZ UŻYCIA RĄK  
8. PICIE MLEKA PRZEZ SŁOMKĘ

KLASYFIKACJA GENERALNA
 1. BOBROWA
 2. MIROWSZCZYZNA
 3. RUDNIKI

Gminny	Turniej	Sołectw	"Sołtysiada	2019"

 4. MOSTKI, ŻYTNIÓW
 5. JANINÓW
 6. ODCINEK
 7. BUGAJ
 8. CIECIUŁÓW

 Organizatorzy pragną podziękować za udział 
w tegorocznych zmaganiach o Puchar Najlepszego Sołectwa 
i zapraszają do przyszłych aktywności organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Tomasz Szymański / Anna Budziak
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 Organizatorem tegorocznych dożynek gminnych było sołectwo 
BOBROWA. W niedzielne popołudnie, 25 sierpnia do Bobrowej, 
przybyły delegacje wieńcowe reprezentujące 20 sołectw gminy 
Rudniki. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pięknego, 
długiego i bardzo barwnego korowodu dożynkowego, któremu 
przewodziła orkiestra z Żytniowa, na plac przy remizie OSP. Tam na 
polowym ołtarzu została odprawiona dziękczynna Msza Święta, 
którą koncelebrowali: proboszcz parafii Starokrzepice ks. Marek 
Szumilas, ks. Krzysztof Błaszkiewicz  proboszcz parafii Rudniki, 
ks. Stanisław Tyburski proboszcz parafii Cieciułów oraz ks. Tomasz 
Turczyn proboszcz parafii Dalachów.
 Starostowie dożynek: Monika Grabarek i  Maciej Świtała 
złożyli na ołtarzu i przekazali gospodarzom gminy Wójtowi 
Grzegorzowi Domańskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy 
Jarosławowi Marchewce symboliczny bochen chleba. Dary 
złożyła również delegacja pszczelarzy z gminy Rudniki.
 Po części oficjalnej z dożynkowym programem wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie oraz zespół 
"Rudniczanie". Atrakcję wieczoru stanowił gościnny występ 
Mirosława Szołtyska, który rozbawił bardzo licznie zgromadzoną 
publiczność.
 Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Rudniki. Delegacje 
wieńcowe z niecierpliwością oczekiwały na werdykt komisji, której przewodniczyła Joanna Podgórska-Wiercińska z OODR 

w Oleśnie. A wybór nie był łatwy. Biorąc pod uwagę zgodność 
z tradycją (wszystkie gatunki zbóż, wstążki, kwiaty owoce, krzyż 
parzysta liczba ramion, technikę wykonania, kompozycję oraz 
ogólny wyraz artystyczny) komisja wybrała do reprezentowania 
gminy w konkursie wojewódzkim w Lewinie Brzeskim  
przepiękną, misterną koronę dożynkową wykonaną przez sołectwo 
KUŹNICA. Niczym nie ustępowały też wieńce wykonane przez  
RUDNIKI i MOSTKI, które uhonorowane zostały drugimi 
nagrodami. Dwie równorzędne trzecie lokaty zajęły BOBROWA 
i MIROWSZCZYZNA. Pozostałe 
sołectwa otrzymały równorzędne 
wyróżnienia.
  Gospodarze dożynek zadbali 
również o piękny wystrój całej 
miejscowości .  Przed posesjami 
przygotowali pomysłowe i  zabawne 
scenki  oraz przystroili ogrodzenia. 
Wi e ś  w y g l ą d a ł a  ś w i ą t e c z n i e 
i uroczyście. Autorów najlepszych 
zdaniem komisji scenek uhonorowano 
nagrodami.
  Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną do "białego rana".
  Składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów 
i wszystkich współorganizatorów za pomoc w przygotowaniu 
i sprawnym przeprowadzeniu przedsięwzięcia oraz dla sponsorów, 
którzy udzielili wsparcia finansowego lub rzeczowego.

Małgorzata Lukas
GOKSiR 

Dożynki	Gminne	Bobrowa	2019
" Na gminne święto plonów niesiemy z naszych domów

Korony, wieńce, strudzone ręce.

Serca pełne wdzięczności, że chlebem w swej hojności

Nas obdarował, od nieszczęść uchował nasz dobry Pan.

            Dzięki Ci dobry Boże, żeś chlebem oraz zbożem

            Dzielił obficie, dzięki za życie!"

                               / tekst autorstwa Bogusławy Kaczmarek/
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 Święta, zwyczaje  i obrzędy  ludowe towarzyszą nam od stuleci. Są one  świadectwem ciągłości naszych pięknych tradycji 
i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które należy ocalić od zapomnienia.
 Z takim zamysłem  organizujemy  od 28 lat w Ośrodku  Kultury w Rudnikach Konkurs Plastyki Obrzędowej. Przedmiotem 
konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z  obrzędowością i kultywowanymi  zwyczajami ludowymi w cyklu 
rocznym.
 W tegorocznej edycji konkursu  udział wzięło 143 uczestników reprezentujących  6 województw: opolskie, śląskie,  łódzkie, 
wielkopolskie, lubelskie . Przedstawili oni 169 prac,  w tym 12 prac zbiorowych. Zgodnie z regulaminem dokonano oceny prac 
w czternastu regulaminowych kategoriach z podziałem na dorosłych twórców i dzieci. Nagrodami finansowymi, rzeczowymi 
i książkowymi obdarowano około 90 osób. Nagrody ufundowane zostały ze środków Gminy Rudniki, Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu, Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Fundacji Ludzie Środowisko Ekologia, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
 W uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia 
wystawy oprócz licznie zgromadzonych twórców oraz dzieci 
i młodzieży, udział wzięli zaproszeni goście: reprezentująca 

Urząd Marszałkowski w Opolu Monika Ożóg, wicestarosta 
Powiatu Oleskiego Stanisław Belka, Wójt Gminy Grzegorz 
Domański ,  zastępca wójta Anna Sekienda ,   prezes  
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu Helena Wojtasik, 

etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej Bogdan Jasiński, przedstawicielki Opolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: Joanna Podgórska-Wiercińska, Ewa 
Klekot i Anna Borkowska, Przewodnicząca  Komisji Kultury Rady Gminy Rudniki 
Bogusława Kaczmarek oraz gość honorowy uroczystości pani  Janina Pawlaczyk,  
emerytowana  dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 
Podczas otwarcia wystawy wręczono jej odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury 
Polskiej" przyznaną przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, prof. dr hab.Piotra Glińskiego.
 - Jestem mile zaskoczona i jest to dla mnie ogromny zaszczyt - mówi Janina 
Pawlaczyk. - To wyróżnienie za całokształt działalności, a w kulturze pracowałam przez 
40 lat. Jestem bardzo wzruszona.
 W pięknych słowach, podsumowania naszego 
konkursu dokonał  Marszałek  Województwa  
Andrzej Buła, w przesłanym na ręce dyrektora 
Arkadiusza Spodymka liście gratulacyjnym 
:"…Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach może być dumny z kontynuacji 
wieloletniej tradycji konkursu plastyki obrzędowej. 
Ta cenna inicjatywa twórcza pięknie się rozwinęła i 
jest ważnym, prestiżowym wydarzeniem o znaczeniu 
ponadregionalnym.  Konkurs  wyróżnia  s ię 
niepowtarzalnymi dziełami, w których artyści 

utrwalają piękno i bogactwo tradycji, kultury i regionalnego dziedzictwa Opolszczyzny oraz 
wnosi trwały wkład w podtrzymanie i promocję tego dziedzictwa, na którym budujemy naszą 
tożsamość, teraźniejszość i przyszłość. Gratuluję wszystkim uczestnikom tegorocznego 
Konkursu twórczego kunsztu".
 Wystawę pokonkursową oglądać można od 19 do 30 września w godzinach pracy 
Ośrodka Kultury.

Małgorzata Lukas
GOKSiR

Konkurs	Plastyki	Obrzędowej	
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G O K S i R

Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

Współorganizatorzy: 
Gmina Rudniki
Urząd Marszałkowski w Opolu
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Muzeum w Praszce
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia

Komisja konkursowa w składzie: 
1. Bogdan Jasiński- przewodniczący komisji - etnograf 

Muzeum Wsi Opolskiej
2. Maria Feliks - etnograf  Muzeum w Praszce
3. Małgorzata Lukas - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach
4. Anna Budziak - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach

stwierdziła, że w konkursie udział wzięło 143 uczestników 
reprezentujących 5 województw (opolskie, śląskie, łódzkie, 
mazowieckie, lubelskie)
 Przedstawili oni 169 prac, w tym 12 to prace zbiorowe. 

Zgodnie z regulaminem  dokonano oceny w 14 kategoriach 
tematycznych z podziałem na twórców dorosłych i dzieci.
1 - Zdobienie jaj wielkanocnych - metoda rytownicza
2  - Zdobienie jaj wielkanocnych - metoda batikowa
3 - Zdobienie jaj wielkanocnych - inne techniki zdobienia
4 - Koszyczki wielkanocne
5 - Palmy wielkanocne
6 - Wieńce dożynkowe - tradycyjne korony żniwne
7 - Wieńce dożynkowe - inne formy artystyczne
8 - Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze 
9 - Kukły "Marzanny”
10 - Tradycyjne ozdoby choinkowe
11 - Szopki bożonarodzeniowe
12 - Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne
13 - Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe - kwiaty z bibuły 

i papieru, girlandy, wieńce
14- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe - pająki, 

wycinanki i inne ozdoby nawiązujące  do lokalnych 
tradycji zdobnictwa

Biorąc pod uwagę zgodność z tradycją i kulturą regionu, 
staranność i technikę wykonania  oraz  ogólne wrażenie 
artystyczne  prezentowanych prac przyznano następujące 
nagrody z podziałem na kategorię twórców dorosłych i dzieci: 

Kategoria I: ZDOBIENIE  JAJ  WIELKANOCNYCH
Metoda rytownicza

Dorośli:
I  miejsce - Stefania Topola - Opole                                             
II miejsce - Gertruda Kleman - Opole                       
III miejsce - Gabriela Waliczek - Domecko                               
III miejsce - Renata Janik - Szczedrzyk        

P	R	O	T	O	K	Ó	Ł
z		dnia	17	września	2019	roku	z	posiedzenia	Komisji		Oceniającej		prace	

zakwalifikowane	do		udziału		w		XXVIII		MIĘDZYNARODOWYM		KONKURSIE
PLASTYKI		OBRZĘDOWEJ		W			RUDNIKACH

                                          
wyróżnienia 
Iwona Pissarczyk - Ligota Bialska                          
Fornol Edeltraud - Kąty Opolskie                                

Kategoria II: ZDOBIENIE  JAJ  WIELKANOCNYCH
Metoda batikowa

Dorośli
I miejsce - Halina Jakubowska - Tułowice /opolskie/                    
II miejsce - Helena Wojtasik - Tułowice                                                     
III miejsce - Zofia Pączek - Kuta - Tułowice                                              
III miejsce - Dorota Grabiec - Tułowice                                                     

Kategoria III: ZDOBIENIE  JAJ WIELKANOCNYCH
Inne techniki zdobienia

Dorośli
I  miejsce - Anna Pluskota - Praszka                                                            
I  miejsce - Teresa Kuncio - Praszka                                                                      
II miejsce- Anna Gędziorowska - Praszka              
III miejsce- Alicja Preś - Praszka                                                           
wyróżnienie: 
Zofia Janyszek - Praszka                                                                              

I, II, III KATEGORIA: ZDOBIENIE JAJ 
WIELKANOCNYCH - DZIECI: 

I miejsce - Emilia Waliczek - Domecko                               
I miejsce - Klaudia Czaja - Tułowice                          
II miejsce - Iga Borowiecka - Tułowice        
III miejsce - Julia Puszczewicz - Tułowice         
wyróżnienie:
Wiktoria Misiewicz - Tułowice                              
Magdalena Szczygieł - Tułowice                                                      
Amelia Nowak - Ligota Tułowicka                                                     
Klasa VI PSP Żytniów                                                                           
Oliwia Kędzia- PSP Żytniów                                                     

KATEGORIA IV KOSZYCZKI WIELKANOCNE -
DZIECI

 I miejsce -  Klasa III - PSP Rudniki                                                        
 II miejsce - Karolina Kęsik - PSP Żytniów                                            
 III miejsce- Bartłomiej Wojtal- PSP Jaworzno                                       
 Wyróżnienie:
 Klasa II - PSP Dalachów                                      

 KATEGORIA V: PALMY  WIELKANOCNE 
DOROŚLI

I miejsce - Eugenia Wojtasik - Tułowice                                      
II miejsce - Krystyna Hombek - Praszka              
III miejsce - Daniela Mońka - Zajączki                                        

DZIECI   
I miejsce- Wiktoria Bejm - PSP Rudniki                             
II miejsce - Patryk Bryś - PSP Żytniów                  
III miejsce - Tomasz Gmyrek - PSP Żytniów                                  
III miejsce - Karolina Kęsik - PSP Żytniów 
                                                            

KATEGORIA VI: TRADYCYJNE WIEŃCE 
DOŻYNKOWE 

I miejsce - Mariola Karmańska- Młyny
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II miejsce - Sołectwo Rudniki                                                          
II miejsce - Sołectwo Bobrowa                                                         
III miejsce - Sołectwo Kuźnica                                                        

 wyróżnienia       
Sołectwo Lachowskie                                                                       
Sołectwo Dalachów                                                                          
Sołectwo Żytniów 
Sołectwo Chwiły
oraz za udział sołectwa:
Janinów, Mirowszczyzna, Jaworzno, Mostki, Odcinek, Łazy

KATEGORIA VIII: MASKI, PRZEBRANIA 
KOLĘDNICZE, GWIAZDY                     

KOLĘDNICZE- DZIECI: 
I miejsce - maski kolędnicze - Bartosz Matusiak -PSP Żytniów    
II miejsce - maski kolędnicze - Alicja Cieśla - PSP Cieciułów        
II miejsce - gwiazda kolędnicza - Dominik Napieraj- PSP 
Żytniów   
III miejsce - maski kolędnicze - Franciszek Belka PSP 
Dalachów 
wyróżnienie: Ewelina Tkacz- PSP Żytniów  

KATEGORIA IX KUKŁY "MARZANNY”
- DZIECI: 

I miejsce- Amelia Hadryś - PSP Dalachów          
II miejsce- Patryk Bryś - PSP Żytniów  
III miejsce- Patryk i Dominik Napieraj - PSP Żytniów                       
Wyróżnienia: 
Klasa II - PSP Jaworzno                                                  
Adam Mroczek - PSP Cieciułów        

KATEGORIA X: TRADYCYJNE OZDOBY  
CHOINKOWE -DOROŚLI

I miejsce - Daniela Mońka                                                                
II miejsce - Grażyna Michnik- Kadłub                                             
DZIECI:
I miejsce - Klasa III PSP Dalachów                                   
I miejsce - Klasa II - PSP Rudniki                                                  
II miejsce - Emilia Mroczek - PSP Cieciułów    

KATEGORIA XI: SZOPKI 
BOŻONARODZENIOWE-DOROŚLI

I miejsce - Kazimierz Paluch- Krapkowice                                             
II miejsce -Zdzisław Spodzieja - Praszka                                               
III miejsce - Andrzej Karmański- Młyny                                                  
Wyróżnienia:
Grzegorz Kołaczek - Wieluń                                                                          
Anna Zabłocka - Lututów                                                                                
DZIECI               
I miejsce - Klasa I - PSP Dalachów                                                   
II miejsce - Alicja Cieśla - PSP Cieciułów           
III miejsce - Bartosz Matusiak - PSP Żytniów                 
III miejsce - Piotr Błaszczak - PSP Cieciułów                  

KATEGORIA XII: Pieczywo obrzędowe i tradycyjne 
wypieki świąteczne 

DOROŚLI: 
I miejsce - wielkanocna babka - Zofia Jaworek - Rudniki                         
II miejsce -pierniczki dekorowane kolorowym lukrem - 
Małgorzata Zawieja - Opole             
III miejsce -pierniczki  - Małgorzata Urbaniak-Królikowska - 
Stary Bugaj           

DZIECI: 
I miejsce - Maciej Wróbel - PSP Cieciułów                                                  
II miejsce - Paulina Kęsik - PSP Żytniów                                                     
III miejsce- Marta Birlet - PSP Rudniki                                                         
Wyróżnienia:
Oliwia Kosowska i Paulina Furmańska - PSP Jaworzno                 
Klasa II PSP Dalachów                                                
Kacper Pazgan - PSP Dalachów                                                       
Maja Zawadzka - PSP Dalachów                                                  
Aleksandra Preś - PSP Dalachów                                                  
Daria Kałwak - PSP Rudniki                                                          

KATEGORIA XIII: TRADYCYJNE  OZDOBY  
BIBUŁOWE I PAPIEROWE

Kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, wieńce 
DOROŚLI
I  miejsce - Irena Tobis - Jaworek                 
II miejsce - Ewa Minkina - Julianpol                                                            
II miejsce - Teresa Kuncio - Praszka                                                             
III miejsce - Grażyna Michnik - Kadłub                                           
III miejsce - Krystyna Hombek - Praszka                

DZIECI:
I miejsce - klasa I PSP Rudniki        
II miejsce - Emilia Widera- Parzymiechy                                  
III miejsce - Klasa VI PSP Żytniów                                              
Wyróżnienie: 
Klasa VII PSP Żytniów                                                           

KATEGORIA XIV TRADYCYJNE OZDOBY 
BIBUŁOWE I PAPIEROWE - PAJĄKI, WYCINANKI  

I INNE OZDOBY NAWIĄZUJĄCE  DO 
LOKALNYCH TRADYCJI ZDOBNICTWA

DOROŚLI
PAJĄKI:
I miejsce - Joanna Barecka- Lublin                                              
DZIECI
I miejsce - Oliwia Kubacka - PSP Jaworzno    
Wyróżnienie
Adam Mroczek - PSP Cieciułów                        
WYCINANKI
DOROŚLI:
I miejsce - Wincenty Staśkiewicz - Ostrołęka      
I miejsce - Cecylia Staśkiewicz - Ostrołęka          
II miejsce - Wacław Zabłocki - Lututów               
III miejsce - Agata Seweryn - Kraków                  
III miejsce - Jolanta Przybysz - Ostrołęka










 Miło nam poinformować, że gmina Rudniki zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej XXV Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu. Gmina Rudniki rywalizowała aż z 61 gminami. Kryterium oceny 
był procent  liczby startujących do liczby mieszkańców danego regionu. Zostaliśmy zakwalifikowani do III grupy, która  liczy od 

7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców. Tym bardziej cieszy fakt, że jako gmina, 
która ma ponad 8 tys. mieszkańców konkurował z tak dużymi gminami. 
 Wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom 
uczestniczącym w Turnieju. Szczególne uznania kierujemy do 
nauczycieli i uczniów szkół. Bez ich zaangażowania i pracy osiągniecie 
tego imponującego wyniku nie było by możliwe.  
 Mamy nadzieję, że tegoroczne V miejsce będzie motywacją dla nas 
wszystkich, aby w przyszłym roku w ramach Turnieju dalej promować 
sport i stanąć na podium. 






PONIEDZIAŁEK

zajęcia gry na instrumentach

(skrzypce, gitara, keyboard)

prowadzący: Michał Jędryszek 

zajęcia taneczne dla dzieci

prowadzący: Rafał Grzebiela  

WTOREK

warsztaty nauki czytania "Czytam sobie" 

od godz. 16.00 (GBP Rudniki) 

gimnastyka korekcyjna - godz. 16.00 

ŚRODA

klub Moli Książkowych 

- godz. 16.30 (GBP Rudniki) 

gimnastyka korekcyjna - godz. 16.00 

nauka gry na instrumentach

Orkiestra Dęta w Żytniowie - godz. 16.00 

(miejsce: PSP Żytniów) 

zespół Folklorystyczny Rudniczanie 

- godz. 18.00 

CZWARTEK

zajęcia wokalne - prowadząca: Anna Budziak  

warsztaty nauki czytania "Czytam sobie" 

- godz. 16.00 (GBP Rudniki) 

gimnastyka 50+ - godz. 16.30 

szachy - godz. 16.00 

(gr. młodsza, miejsce: GBP Rudniki) 

zajęcia plastyczne - godz. 15.00 

prowadząca: Anna Adamczyk-Urzyńska 

(miejsce: PSP Rudniki) 

PIĄTEK

warsztaty nauki czytania "Czytam sobie" 

od godz. 16.00 (GBP Rudniki) 

szachy - godz. 15.00 (miejsce: PSP Rudniki)

szachy - godz. 17.00 

(gr. starsza, miejsce: GBP Rudniki)

OFERTA ZAJĘĆ NA

ROK SZKOLNY 2019/2020

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki, tel. 34 359 50 68 

Zapisy na zajęcia przyjmują

pracownicy Ośrodka Kultury i biblioteki.
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