BIULETYN
INFORMACYJNY


NR 4/2019

GRUDZIEŃ

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
Mieszkańcom naszej gminy i wszystkim Gościom najserdeczniejsze życzenia.
Niech Święta będą czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień życia codziennego.
Życzymy, aby każda chwila upłynęła w spokoju i radości,
wśród rodziny, przyjaciół i bliskich osób.
Niech w nadchodzącym Nowym 2020 roku
spełnią się wszystkie Państwa marzenia, a nowy rok upłynie
w atmosferze życzliwości oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Rudniki
Jarosław Marchewka
Grzegorz Domański

100-latka z Rudnik
3 grudnia 2019r. - Pani Zofia Kaźmierczak,
mieszkanka naszej gminy, obchodziła swoje 100 urodziny.
W tym uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała
mnóstwo życzeń, w tym przede wszystkim zdrowia
i radości.
Życzenia te złożyli między innymi: przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz opolskiego oddziału
KRUS.
W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców
gminy Rudniki na ręce Jubilatki bukiet kwiatów, list
gratulacyjny oraz upominek przekazał Wójt Gminy Grzegorz
Domański.
Sto lat życia to wiek, o którym wszyscy marzymy,
i którego życzymy sobie nawzajem w szczególnie
uroczystych dla nas chwilach. Pani Zofia osiągnęła ten piękny
wiek i ciesząc się dobrym zdrowiem i pogodą ducha, a
uśmiech gości na jej twarzy. Zgodnie z urodzinowym
zwyczajem przybyli goście odśpiewali Jubilatce gromkie......"200 lat".
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Joanna Pazgan
kierownik USC w Rudnikach

aktualnoœci
"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Dzień Edukacji Narodowej 2019
i stypendia Wójta Gminy Rudniki
14 października w całej Polsce obchodzono święto
polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników
obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym
wyjątkowym dniu można było podziękować nauczycielom za
przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie
umysłów i postaw uczniów.
W Rudnikach tę uroczystą atmosferę podkreślono
akademią z występem artystycznym, przygotowanym przez
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Żytniowie.
Wydarzeniu towarzyszył cytat Januszna Korczaka:
"Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je
rozwinąć", ponieważ zarówno dzieci jak i nauczyciele byli
bohaterami tego dnia. Dnia, w którym zostały rozdane
stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wyróżniających się
wysokimi wynikami w nauce, sporcie, a także uzdolnionych
artystycznie. Uczniowie, wraz z towarzyszącymi im dumnymi
rodzicami, otrzymywali listy gratulacyjne oraz nagrody
pieniężne z rąk Wójta Gminy Rudniki Grzegorza
Domańskiego i Skarbnika Gminy Beaty Wolf-Morawiak.
Spośród wszystkich stypendystów, nagrodzono także tych
najzdolniejszych. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki i tytuł:
- Brązowy stypendysta - Alicja Cieśla
- Srebrny stypendysta - Paulina Lach
- Złoty stypendysta - Natalia Gudaja i Laura Materak.
Stypendiami nagrodzono łącznie 96 uczniów uczących się
w szkołach na terenie Gminy Rudniki.
Za sukcesami uczniów stoją ciężka praca oraz nauczyciele,
którzy ich dopingują i zarażają pasją. W tym dniu zostały także
rozdane nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli oraz dyrektorów
szkół. Był to gest podziękowania za ich rzetelną, sumienną
pracę i oddanie na rzecz ucznia i szkoły.

Wzruszającym momentem było zakończenie spotkania,
kiedy to uroczyście podziękowano Pani dyrektor Ewie Getce,
odchodzącej z pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

w Żytniowie. Od władz samorządowych, uczniów oraz
kolegów nauczycieli popłynęły podziękowania za wieloletnią
pracę, cierpliwość i wyrozumiałość. 18 lat pracy w żytniowskiej
szkole pozwoliło Pani Ewie stwierdzić, że "czuła się w niej w
jak w jednej wielkiej rodzinie".
Nie mówiąc "ŻEG N A J"… a "D O WI D ZEN I A"
podziękowano Pani Ewie za udaną współpracę życząc wielu
sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym.
Anna Sekienda
Z-ca Wójta

Dwie laureatki z naszego rejonu !
Bardzo miło jest nam poinformować
o sukcesach jakie odnoszą mieszkańcy naszej
gminy. W IV Wojewódzkim Konkursie na
Potrawę Kresową, w kategorii potrawa
bezmięsna, II miejsce za danie pod nazwą:
P Y S Z K I zdobyła Pani Grażyna Bryś
z Żytniowa. Organizatorem konkursu był
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno
- Kulturalne "Teraz Wieś", Gminna Biblioteka
Publiczna w Skarbimierzu oraz sołtys Anna
Drozd wraz z Radą Sołecką Kruszyny.
Natomiast w konkursie agro-ekoturystycznym, organizowanym przez Opolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
oraz Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś", pod tytułem „Zielone Lato” Gospodarstwo agroturystyczne
„W zaciszu” pani Małgorzaty Gajda z miejscowości Łazy zajęło III miejsce, w kategorii: Najlepsze gospodarstwo rolne
w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne, w podkategorii najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne.
Gratulujemy obu Paniom !
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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Brąz Mistrzostw Świata przylatuje do Rudnik!
W październiku we Francji odbyły się XXXI Mistrzostwa Świata w speed-ballu, w których wzięła udział siedmioosobowa
Reprezentacja Polski. Nasi zawodnicy wracają do kraju z trzema brązowymi medalami, z czego jeden z nich przywozi młoda
singlistka z naszej gminy - Magdalena Matusiak.
Mieszkańcy naszej Gminy Rudniki - i jednocześnie aktualni Mistrzowie Polski - Magdalena Matusiak i Jan Włóka, wzięli
udział w Mistrzostwach Świata w Speed-ballu, które w tym roku odbyły się we Francji. Wracają do Polski z brązem Magdaleny
Matusiak i czwartym miejscem Jasia Włóki. Najlepsi na tę chwilę Polscy speed-ballowi singliści udowodnili swoją wartość na
międzynarodowych zawodach. Magdalena Matusiak zdobyła Brązowy Medal Mistrzostw Świata Juniorek 2019 ulegając
tylko zawodniczkom z Egiptu oraz Tunezji.
- To był bardzo wyrównany turniej, ale wiedziałam że jestem
dobrze przygotowana. Setki, jeśli nie tysiące, godzin na
treningach przyniosły efekt w postaci tego medalu i jestem z niego
bardzo dumna! Oczywiście pozostaje niedosyt, ponieważ w grze
deblowej do podium brakło bardzo niewiele, ale przyjmuję to
jako wyzwanie do dalszej, ciężkiej pracy. - komentuje Magdalena
Matusiak - Brązowa Medalistka Mistrzostw Świata Juniorek
2019.
Dwójka naszych zawodników grała również w deblu
mieszanym seniorów, ale po równym i zaciętym starciu o trzecie
miejsce, musieli uznać wyższość bardziej doświadczonej pary z
Francji. Jan Włóka po bardzo ciężkich pojedynkach wywalczył
czwarte miejsce w grze singlowej juniorów. Tuż poza podium
uplasował się również w super-solo juniorów. Grał również w
deblu męskim w Parze ze Zbigniewem Bizoniem, jednak
ponownie, po ciężkim meczu z francuzami, Panowie znaleźli się
tuż za podium.
Gratulacje oraz podziękowanie za uczestnictwo otrzymaliśmy także od samego Prezesa Federacji Speed-ball Polska Przemysława Wolana.
Udział Zawodników z Rudnik w XXXI Mistrzostwach Świata był możliwy nie tylko dzięki ich nieprzeciętnym
umiejętnościom, ale również dzięki wsparciu finansowemu Gminy Rudniki, uzyskanemu dzięki współpracy Prezesa Federacji
Speed-ball Polska z członkami Rady Gminy oraz Wójtem Gminy Rudniki .
Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

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

Już w styczniu 2020 roku rozpoczną się prace remontowe w Sali Spotkań
w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie, które obejmują:
- wykonanie sufitu podwieszanego,
- wykonanie elementów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (belki i filary),
- wykonanie ścinki działowej z płyt gipsowo-kartonowych,
- montaż drzwi wewnętrznych o powierzchni,
- prace malarskie,
- montaż oświetlenia LED.
Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2010.
Celem realizacji projektu jest zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD,
jak i wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonego remontu powstanie nowoczesny, bezpieczny obiekt zachęcający do licznych spotkań
mieszkańców, w tym młodzieży oraz działających organizacji we wsi. Zwiększenie integracji, aktywizacji społecznej, przyczyni
się do organizacji liczniejszych wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych. Stworzone zostanie atrakcyjne miejsce spotkań,
spędzenia wolnego czasu, poprawie ulegnie wizerunek wsi, a także całego terenu LGD.

Koszty związane z realizacją całości prac to kwota ok. 95 000,00 zł,
a dofinansowanie z EFROW wynosi 50 486,00 zł.
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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Rok szkolny 2018/2019 to rok rewolucji dla naszej
placówki, bowiem po 68 latach zmieniliśmy lokum.
Przeprowadzka z ul. Parkowej 6 do nowego budynku
przedszkola zaadoptowanego po byłym Ośrodku Zdrowia przy
ulicy Wieluńskiej 4 miała miejsce w styczniu 2019r.
Przedszkole posiada trzy oddziały przedszkolne.
Uczęszczają do niego dzieci w wieku 3-6 lat z Rudnik
i pobliskich miejscowości. Budynek dostosowany jest do
pobytu dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się
w trzech pięknych, kolorowych, przestronnych salach,
w których znajdują się kąciki zabaw oraz różnorodne
i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Placówka posiada także
dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz słoneczny plac
zabaw. W przedszkolu funkcjonuje również Mini Biblioteka
utworzona dzięki akcji "Podaruj nowe życie książce", dzięki
której dzieci mogą rozwijać w sobie zamiłowanie i szacunek do
książki.
W trakcie realizowania zajęć z zakresu podstawy
programowej dzieci biorą czynny udział w ciekawych
i różnorodnych zabawach rozwijających ich umiejętności oraz
kreatywność. Codzienny pobyt na świeżym powietrzu sprawia,
że przedszkolaki są dotlenione, zdrowsze, zadowolone i chętne
do nauki i zabawy. Oprócz codziennych zabaw ruchowych,
w grupie najstarszej odbywa się raz w tygodniu gimnastyka,
która ma służyć profilaktyce właściwej postawy ciała,
rozwojowi sprawności fizycznej i przeciwdziałać płaskostopiu.
W grupie maluchów i średniaków realizowane są zajęcia "Ruch
to zdrowie" - seria ćwiczeń usprawniających i relaksacyjnych,
będące inspiracją do zabaw tematycznych. Częste zajęcia
artystyczne sprzyjają kształtowaniu wyobraźni i zdolności
grafomotorycznych. Dwa razy w tygodniu w każdej grupie
odbywają się zajęcia z języka angielskiego i religii (dla
chętnych dzieci). Placówka posiada także gabinet logopedy,
dzieci objęte są indywidualną opieką logopedyczną jak również
odbywają się cotygodniowe grupowe zajęcia logopedyczne
w każdej grupie wiekowej. Nauczycielki wykorzystują każdą

sposobność, aby rozwijać się zawodowo i doskonalą swój
warsztat pracy, a zdobytą wiedzę wykorzystują w codziennej
pracy z dziećmi.
W przedszkolu organizowanych jest wiele zajęć
rozwijających uzdolnienia dzieci. Nasza placówka oferuje
szeroki zakres zajęć dodatkowych realizowanych podczas
pobytu dzieci w przedszkolu np. Program "Sanford Harmony",
Program "Czyste powietrze wokół nas", bajkoterapia,
muzykoterapia, "Kodowanie i programowanie"- zajęcia przy
użyciu robotów edukacyjnych Photon'ów, warsztaty muzyczne
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itp. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00.
Przedszkole zapewnia również specjalistyczną pomoc dla
dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych. Na terenie
placówki odbywają się dla tych przedszkolaków zajęcia
terapeutyczne z terapeutą pedagogicznym, logopedą,
oligofrenopedagogiem, psychologiem, specjalistą ds. spektrum
autyzmu.
Kalendarz imprez przedszkolnych jest bardzo
rozbudowany. W ciągu roku szkolnego odbywa się około
15 imprez stałych oraz dodatkowo wynikających z aktualnych
potrzeb placówki. Dzieci z Publicznego Przedszkola
w Rudnikach corocznie biorą udział w konkursach na szczeblu
gminnym (Konkurs Recytatorski i Minifestiwal Piosenki
Dziecięcej), w których zajmują czołowe miejsca. Od lat
rudnickie przedszkolaki uczestniczą również w Gminnym
Przeglądzie Kolęd.
Publiczne Przedszkole w Rudnikach bardzo chętnie
pomaga innym. Świadczy o tym m.in. udział w akcjach
charytatywnych tj. Szlachetna Paczka, Zbieranie Nakrętek,
Świąteczny Koncert charytatywny dla osób niepełnosprawnych
z WTZ w Oleśnie czy festyny i bale charytatywne dla
potrzebujących podopiecznych naszego przedszkola.

Bliskie sąsiedztwo z Publiczną Szkołą Podstawową
im. A. Wajdy w Rudnikach zwiększa możliwości rozwoju
dzieci, zwłaszcza fizycznego (Boisko "Orlik", hala sportowa,
boisko zielone z częścią lekkoatletyczną) oraz kulturowego
("Kino za Rogiem").
Przedszkole bardzo chętnie współpracuje ze środowiskiem
lokalnym, organizując i biorąc udział w różnego rodzaju
uroczystościach np. dożynki gminne, obchody 15-lecia
przystąpienia Polski do UE, Sportowy Turniej Miast i Gmin
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, Festiwal Czytania
w Bibliotece w Rudnikach i wielu innych.
W tym roku Publiczne Przedszkole w Rudnikach zostało
nominowane w plebiscycie "Przedszkole na medal" Nowej
Trybuny Opolskiej w kategorii "Przedszkole Roku 2019"
i zajęło VI miejsce w powiecie oleskim.
Nadrzędną misją naszej placówki jest to, aby dzieci czuły
się w przedszkolu jak w domu, bezpieczne, spontaniczne
i zadowolone, bo jak powiedział słynny pedagog Janusz
Korczak: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
Zapraszamy do naszego przedszkola w Rudnikach przy ulicy
Wieluńskiej 4.
Aneta Matląg-Konieczna
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rudnikach
Zespół ds. promocji przedszkola
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Biesiada Dożynkowa - Sołectwo Mirowszczyzna
W sobotę 21 września 2019 roku w remizie OSP
w Mostkach odbył się festyn z okazji tegorocznych Dożynek
Sołeckich zorganizowanych przez sołtysa Mirowszczyzny
Agnieszkę Harmazy-Zaręba.
Biesiada ta była podziękowaniem za udział mieszkańców
w przygotowaniu wieńca dożynkowego i uczestnictwie w tym
święcie, które to zaowocowało zajęciem I I miejsca
w Sołtysiadzie oraz zajęcie III miejsca w konkursie koron
dożynkowych.
W spotkaniu biesiady dożynkowej wzięło udział 85 osób
dorosłych i 20 dzieci.
Na biesiadę został zaproszony Wójt Gminy Rudniki Pan
Grzegorz Domański, który wręczył na ręce Pani Sołtys
Kronikę Pamiątkową, w której zostaną zapisane wszystkie
ważne wydarzenia z życia wsi, co będzie wspaniałą pamiątką
dla kolejnych pokoleń.
Dla najmłodszych uczestników Pani Aleksandra
Strugała poprowadziła gry i zabawy sportowe na świeżym
powietrzu i każdy z młodych uczestników dostał słodki
upominek.
Najstarszą uczestniczką biesiady, czynnie uczestniczącą
w zabawie była 87 letnia pani Eugenia Ścigała.
Mieszkańcy Mirowszczyzny przygotowali coś dla ciała:

pyszne ciasta, sałatki, przekąski oraz potrawy z grilla.
Przy takcie skocznej muzyki, którą grał DJ Piotrek
biesiadnicy bawili się do późnych godzin nocnych.
Agnieszka Harmazy-Zaręba
Sołtys Mirowszczyzny

Spotkanie biesiadne
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Kiedy dzień przed wspólnym spotkaniem
przygotowywałyśmy te kilka dań na biesiadę
bożonarodzeniową, uświadomiłam sobie jak mocno ten
świąteczny czas jest zakorzeniony w naszej tradycji, jak mocno
tkwi w każdym z nas, i jak bardzo bliski jest mojemu sercu.
Zapach gotowanej kapusty, parzonego maku czy
suszonych owoców, w jednej chwili przeniósł mnie w czasy
dzieciństwa, w czas błogości i beztroski. Pamiętam taki
wieczór, a w zasadzie zmrok. Siedzimy - my dzieci - z nosami
przylepionymi do szyby i obserwujemy kiedy zabłyśnie ta
pierwsza gwiazdka. Pada śnieg, a lampy z ulicy rozświetlają
śniegowe gwiazdki.
Prawie jakby niebo spadało nam na głowę. Ale jest nam
ciepło i bezpiecznie. W kącie pokoju migają światełka na
choince. Na środku pokoju stoi zastawiony stół, na nim
wyprasowany biały obrus, pod nim sianko i biały opłatek na
talerzu z jodłową gałązką. I zwierzątka: kot i pies wesoło
machający ogonem. Dla nich to też magiczny czas. Może
zaczną mówić ludzkim głosem?
Mama powoli przynosi na stół potrawy: barszczyk
z uszkami, woda śledziowa, kapusta z grochem, pierogi
z grzybami, ziemniaki, ryba, makaron z kompotem, takim
pysznym - z suszonych owoców.
I jeszcze jedno dodatkowe miejsce przy stole - dla
wędrowca albo dla kogoś kto nie mógł z nami być. I w końcu
pierwsza gwiazdka! Zaczyna się... Zapalam świecę. Tato - jako
głowa rodziny - czyta fragment Pisma Świętego. Ewangelia wg
Św. Łukasza, fragment o narodzeniu Pana Jezusa.
Po modlitwie dzielimy się opłatkiem i życzymy sobie
wszystkiego co dla nas ważne. Teraz kolej na kolację. Zjadamy
chętnie bo przecież pościliśmy cały dzień. Każdej potrawy

należy spróbować i nie wymyślać, bo przecież "jaka Wigilia taki
cały rok". Na sam koniec, nie wiadomo skąd, ale pod choinką
odnajdujemy prezenty...Od Dzieciątka oczywiście.
Wtedy przychodzi czas na wspólne kolędy i na Pasterkę.
Życzymy Wam wszystkim i sobie, aby takie wspomnienia
towarzyszyły nam, naszym dzieciom i dzieciom ich dzieci.
Niech ten wyjątkowy czas, będzie czasem Odnowienia
i zaczynania wszystkiego od nowa wraz z Nowym Rokiem.
Życzę aby ten czas refleksji, zadumy był okazją do
spotkanie z kimś bliskim, z kimś wyjątkowym.
Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt.
Ewa Sarowska
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Rudniki
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KOMUNIKAT
Informujemy wszystkich mieszkańców, że do
PSZOK w Rudnikach można przekazać (w ramach
uiszczanej opłaty za odpady komunalne) niżej
wymienione odpady:
papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);
- tworzywa sztuczne;
- opakowania wielomateriałowe;
- szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe);
- przeterminowane leki
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 1,5 m3
w ciągu roku
- zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych);
- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
- 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

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że od dnia 2.12.2019 r. uruchomiona została linia komunikacyjna,
w ramach programu "Bezpłatny dojazd dla seniora Gminy Rudniki" dla mieszkańców naszej gminy,
którzy ukończyli 60. rok życia.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
do wyrobienia bezpłatnej "Opolskiej Karty Rodziny i Seniora"
upoważniającej do korzystania z usług bezpłatnego dowozu.
Jednocześnie informujemy, iż jeszcze w miesiącu grudniu bezpłatne dojazdy będą możliwe
bez okazania karty, natomiast od stycznia posiadanie karty będzie konieczne.
Z przewozów mogą korzystać także osoby poniżej 60. roku życia po wykupieniu biletu u przewoźnika.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców, a szczególnie seniorów, do korzystania z przewozów.

Program priorytetowy Czyste Powietrze
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r.
Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek
ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
Od sierpnia br. 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.
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 oszczędnościom finansowym.
Maksymalna kwota dotacji. 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:
- Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa
- Zakończenie wszystkich prac objętych umową do:
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
30.06.2029 r.
Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Rudnikach,
spełniających wymagania programu,
ul. Wojska Polskiego 12A lub bezpośrednio do
- docieplenie przegród budynku,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów
ul. Karkowska 53, 45-018 Opole.
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
Więcej informacji można uzyskać na stronie funduszu
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
www. wfosigw.opole.pl lub po nr tel. 77 453-76-11
Formy dofinansowania:
lub w Urzędzie Gminy w Rudnikach
- dotacja
- pożyczka
tel. 34 3595-072 wew. 25
Terminy:
- Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
Referat Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
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Plany zagospodarowania przestrzennego
Informujemy wszystkich mieszkańców, że od dnia 27 listopada 2019 r. na terenie gminy Rudniki obowiązują trzy nowe
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zostały one przyjęte uchwałami Rady Gminy Rudniki Nr: XII/80/2019, XII/81/2019, XII/82/2019 w dniu 15 października 2019 r.
W powyższych planach zostały wyznaczone tereny przemysłowo - usługowe, co bardzo ułatwi potencjalnym inwestorom proces
inwestycyjny, a także przyczyni się do tworzenia na terenie gminy nowych miejsc pracy.
Ustalenia planów swoim zasięgiem obejmują:
1) działki nr ewid. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 357/1, 357/2, 357/3 oraz część działki nr ewid. 1, położone w obrębie
ewidencyjnym Jaworzno Bankowe, k. m. 1, których powierzchnia wynosi ok. 8,15 ha.
3) działki nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386a, 386, 387,
380/2, 388 oraz część działek nr ewid. 448, 452, położonych
w obrębie ewidencyjnym Żytniów, k. m. 1, których
powierzchnia wynosi ok. 7,2 ha.

2) działki nr ewid. 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 7, położone w obrębie
ewidencyjnym Faustianka, k. m. 1, których powierzchnia
wynosi ok. 10,43 ha.

Anna Fuks
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Zagospodarowania Przestrzennego

K OM U N I K A T
W związku ze skargami zgłaszanymi w urzędzie w sprawie
spalania odpadów w domowych kotłowniach oraz na wolnym
powietrzu, 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.

Informujemy, że w przypadku zgłoszenia
do urzędu przypadku podejrzenia spalania odpadów
w domowych kotłowniach, na nieruchomości zostanie
przeprowadzona kontrola dotycząca
spalania odpadów w piecach grzewczych!
W trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane
(jeżeli zajdzie taka konieczność) próby popiołu z pieców, które
zostaną poddane analizie.

W przypadku stwierdzenia termicznego
przekształcania odpadów w instalacji do tego nie
przeznaczonej podejmowane są sankcje karne
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach.
Kara może wynieść nawet 5 000,00 zł.
Referat Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
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KOLEJNA WIZYTA W TRZCINICY
17 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy miała miejsce promocja nowej publikacji regionalnej
pt. "Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r." Autorką tej publikacji książkowej jest Renata Gość. Na zaproszenie Autorki
- dyrektorki trzcinickiej książnicy, w uroczystości uczestniczyli również dokumentaliści historii Żytniowa Bronisław Walacik
i Grzegorz Pucka z małżonkami. W uroczystości z udziałem ok. 130 osób udział wzięli: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
proboszcz trzcinickiej parafii ks. Wiesław Cieplik, wikariusz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ks. Damian Weiss,
przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk z radnymi oraz dyrektorzy i prezesi lokalnych organizacji
społecznych, historycy i regionaliści powiatu kępińskiego. Autorka książki złożyła podziękowanie wszystkim, którzy choć
a najmniejszym stopniu pomogli w opracowaniu książki, na którą udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Muzeum Historii
Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra". Uroczystość promocji książki uświetnił koncert piosenki literackiej w wykonaniu
zespołu "U Studni"; fragmenty książki zaprezentowali uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej. Pani Renata Gość - dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy przekazała jeden egzemplarz książki "Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950
r." Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach.
Dla historyków i mieszkańców Żytniowa książka Renaty Gość ma
znaczenie szczególne. Dlaczego? To właśnie w tej książce - po raz pierwszy ukazała się nieznana dotąd informacja o początkach obecnego, drewnianego
kościoła w Żytniowie. Jak wiemy (po pożarze drugiego kościoła w roku 1803),
kościół ten darowany został Żytniowowi w roku 1804 przez Anielę
z Jastrzębowskich Trzcińską. Drewniany kościółek w Trzcinicy rozebrali
i jego elementy (słupy, belki) przywieźli na wozach w roku 1804 pracowici
parafianie z Żytniowa, z Jakubem Ośródką na czele. Sama budowa zaś
kościoła miała miejsce w latach 1805-1817.
Łacińskie dokumenty o początkach obecnego żytniowskiego kościoła
zaprezentowane zostały przez Przemysława Czekałę w jego pracy
licencjackiej pt. "Z dziejów wsi szlacheckiej Trzcinica" (UAM w Poznaniu,
2018 r.), które odnalezione zostały w Archiwum Diecezji Wrocławskiej. My,
niżej podpisani, do tego Archiwum nie dotarliśmy; mało mieliśmy przesłanek,
aby tam właśnie takie dokumenty mogły być, a szperaliśmy w siedmiu innych
archiwach.
Poniżej z książki Renaty Gość cytujemy informację o początkach
obecnego, trzeciego żytniowskiego kościoła, który był drugim kościołem
w Trzcinicy; pogrubione fragmenty pochodzą od autorów notki.
O nową erekcję (dokument rozpoczynający budowę) kościoła postarali
się Trzcińscy (Marcin Trzciński) w 1701 r. (Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego…s.548). Z 1694 r. istnieje oblata a powtórna erekcya z 13 grudnia
1701 r. zaświadcza baeredes in villa Trzcinica aedificaverant antiquitus
ecclesiam (W.P. Fabisz, Kronika dekanalna Kempińska …s. 198). Budynek
Strona tytułowa książki
kościoła w Trzcinicy został ufundowany w 1732 r. przez Piotra
Trzcińskiego (P. Czekała, Z dziejów wsi
szlacheckiej Trzcinica, praca licencjacka, UAM
w Poznaniu, 2018, s. 11). W 1763 r. odbyła się
wizytacja generalna archiprezbiterów
Ostrzeszów i Opatów. Wizytacja kościoła
parafialnego przeprowadzona została w dniu
13 października 1763 r. Kościół nosił
podwójne wezwanie Stanisława Biskupa
i M ę c z e n n i k a o r a z J a d w i g i W d o w y,
zbudowany był z drewna (tota lignea),
powiększony o chór i kaplicę (P. Czekała …
s.10-11).
Miło nam, iż w książce Renaty Gość
znalazła się obszerna relacja z wizyty delegacji
trzcinickiej parafii na uroczystościach z okazji
200-lecia zakończenia budowy trzeciego
kościoła w Żytniowie.
Grzegorz Pucka, Bronisław Walacik
Mieszkańcy Żytniowa
Delegaci Żytniowa na uroczystości w Trzcinicy, fot. Grzegorz Pucka
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Zmieniamy otaczający nas lokalny świat
praca mieszkańców oraz wsparcie rzeczowe i finansowe
- Grupa Odnowy Wsi Mostki odwłasne
sponsorów.
W 2019 roku Grupa Odnowy Wsi Mostki przy
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkach wraz
z Panią Sołtys i mieszkańcami sołectwa Mostki Polesie
zrealizowała w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi
projekt pn.: "Kreowanie lokalnego Centrum Kultury
i Sportu przy Sołeckim Domu Spotkań w Mostkach - etap
II".
Kolejny projekt został zrealizowany przez Grupę Odnowy
Wsi w Mostkach. W tej edycji łączna wartość projektu
wyniosła: 21732,15 zł, w tym dofinansowanie z budżetu
Gminy Rudniki: 13962,15 zł, pozostała wartość to środki

Zrealizowany projekt jest kolejnym etapem zmiany
otaczającego nas lokalnego świata, procesem tworzenia
miejsca do którego chętnie będziemy przychodzić by je poznać,
a potem wracać by w nim być, by czuć się jak u siebie. Każdy
realizowany projekt to nieustanna myśl o konieczności
rozwoju.
Grupa Odnowy Wsi Mostki składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
w/w projektu.
Lider Grupy Odnowy Wsi Mostki
Damian Troczka

Grupa Odnowy Wsi Łazy zrealizowała wniosek w ramach
Gminnego Programu Odnowy Wsi w roku 2019. Głównym
celem naszego projektu było dalsze zagospodarowanie
Zielonego Klubu (VII etap). Aby poprawić walory estetyczne
tego wyjątkowego miejsca i stworzyć lepsze warunki do
organizacji imprez plenerowych, sportowych, wspólnych
biesiad, rodzinnego grillowania, odpoczynku po pracy,
poprawić kondycję fizyczną mieszkańców, w ramach
tegorocznego projektu zakupiono 2 urządzenia siłowni
zewnętrznej: orbitek + pylon oraz narciarz + pylon.
Wykonanie i montaż urządzeń zostało zlecone firmie
specjalistycznej, natomiast wszystkie prace dodatkowe tzn
rewitalizacja terenu po zakończeniu prac montażowych oraz
prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem
Zielonego Klubu zostały wykonane przez mieszkańców
sołectwa Łazy.
W ramach kosztów związanych z utrzymaniem
infrastruktury i bieżącej konserwacji zakupiono paliwo do
kosiarki. Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło wizerunek
wioski Łazy, poprawiło estetykę Zielonego Klubu, miejsca
o niepowtarzalnej wymowie i klimacie, stworzonego przez
mieszkańców Łazów. Wspólna praca mieszkańców podczas
realizacji projektu korzystnie wpłynęła na integrację społeczną.
Wiesława Klimas
Grupa Odnowy Wsi Łazy

Zadanie „Zagospodarowanie
zielonego klubu - etap VII”
- zrealizowane

Mikołajki w Janinowie
6 grudnia 2019 roku, prosto z Laponii, do Janinowa przywędrował
Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynką. Z inicjatywą zaproszenia Mikołaja wyszedł
sołtys wsi - Mateusz Kot
Drobnymi upominkami Mikołaj obdarował wszystkie grzeczne dzieci,
a tych w Janinowie wcale nie jest mało. Dzieci były bardzo zaskoczone wizytą
swojego ulubieńca, ale wszystkie z radością i uśmiechem na twarzy witały
swojego gościa.

Mają także nadzieję,
że za rok Mikołaj ponownie odwiedzi ich miejscowość, a Sołtys Janinowa
zapewnia, że w odpowiednim czasie znów wyśle zaproszenie do Świętego
Mikołaja.
O upominki zadbał Sołtys wraz z Radą sołecką oraz Grupą Odnowy
Wsi, przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudnikach, za co serdecznie
dziękuje!
Mateusz Kot
Sołtys Janinowa
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PARK ŻYTNIOWSKI CORAZ ŁADNIEJSZY
Rok 2019 to kolejny rok upiększania parku żytniowskiego.
Wiosną tego roku zmontowane zostały 4 ławki (ufundowane
przez stowarzyszenie "Razem dla Żytniowa") i osadzone
wzdłuż głównej alejki parku. Przed ich osadzeniem
przechowane zostały w garażu LZS Żytniów, ufundowanym
również przez Stowarzyszenie. Ławki zamontowane
w zaprojektowanych zatoczkach zapoczątkowały parkowy
wygląd terenu. W ramach Programu Odnowy Wsi, Grupa
Odnowy Wsi Żytniów w roku bieżącym zgłosiła i zrealizowała
drugi etap projektu obejmującego zagospodarowanie terenów
zielonych wsi Żytniów. Projekt ten obejmował zakup i montaż
7 koszy parkowych (w rejonie ławek i słomianych parasoli)
oraz nasadzeń krzewów ozdobnych na dwóch klombach.
Ustawione kosze w znaczący sposób przyczyniły się do
zachowania i przestrzegania czystości w parku. Na klombach
(dużym i małym) posadzono tuje kuliste (zielone i żółte),
berberysy (czerwone, zielone i żółte) oraz forsycje w innych
częściach parku. Z berberysów żółtych utworzono napis
ŻYTNIÓW wzdłuż klombu. Łącznie posadzono ok. 500
krzewów. W nawodnieniu sadzonek pomocna była żytniowska
OSP. Ponadto w ramach projektu na parkingu samochodowym
ustawiono pięciostanowiskowy stojak na rowery. Tak więc
obecnie w parku mamy już piękny drzewostan (po wycięciu
krzewów i suchych drzew) z dębem stulecia i lipą drobnolistną,
siłownię zewnętrzną, 3 słomiane parasole ze stołami i ławkami,
stół ping-pongowy, stół szachowy, leśne cymbały, zgadujzgadulę i wspomniane już wcześniej ławki, kosze oraz
ukształtowane klomby. Urząd Gminy Rudniki zadbał o dwie

lampy solarne ustawione wzdłuż alejki głównej parku.
W dalszych pracach nad kształtowaniem żytniowskiego
parku przewiduje się jeszcze ustawienie bramy wejściowej,
dwóch tablic informacyjnych, tzw. przestrzeni poszerzonej
i niewielkiej estrady. O koszenie trawy i zbiórkę opadłych liści
troszczy się gminna ekipa i żytniowski LZS. Natomiast
w pracach przygotowawczych, montażowych, porządkowych

Zadowolona grupa po nasadzeniach krzewów na klombie,
fot. Grzegorz Pucka

i nasadzeniach zaangażowała się spora grupa mieszkańców
Żytniowa. Chciałbym przy okazji poinformować, iż przebieg
prac i udział w nich mieszkańców Żytniowa jest
przeze mnie ściśle dokumentowany i fotograficznie utrwalany, a na dzień otwarcia parku
zostanie przygotowana obszerna prezentacja lub
okolicznościowe wydawnictwo, w których
wysiłek wszystkich osób będzie obiektywnie
przedstawiony.
Kończąc, uprzejmie przypominam, iż trwa
jeszcze konkurs na nazwę parku żytniowskiego.
Propozycje można jeszcze zgłaszać do końca
stycznia 2020 r. na stronie: Gmina Rudniki - Strona
główna/Facebook. Za nazwę wybraną przez
powołane Jury przewidziana jest nagroda
i zapewnione miejsce w historii.
Grzegorz Pucka
Lider Grupy Odnowy Wsi Żytniów
Jesień w żytniowskim parku, fot. Małgorzata Kędzia

Podsumowanie roku 2019 w Młynach
Rok 2019 to wiele zadań przed którymi stanęła Grupa odnowy wsi Młyny oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów.
Pierwszym etapem był udział w Gminnym programie "Odnowa Wsi". Realizowaliśmy projekt pt Zagospodarowanie oraz
doposażenie placu przy zalewie w Młynach etap II. Projekt polegał na doposażeniu oraz zagospodarowaniu placu przy zalewie
w Młynach jako miejsce do spędzania wolego czasu. W pierwszym etapie została położona kostka brukowa pod altaną oraz
zamontowane zostały ławo stoły. Następnie zakupiliśmy zestaw kabli oraz rozdzielnie prądowa która posłuży do organizacji
spotkań nad zalewem. Ogólny koszt projektu to 18 686 zł w tym środki z budżetu gminy to 13996 zł oraz wkład własny to 4690 zł.
W swoim imieniu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za pomoc przy realizacji projektu oraz podziękować za
miła współpracę pracownikom Gminy w Rudniach. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć
wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego dobrego w nowym roku.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców tutejszej gminy o wsparcie naszego
Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów w postaci przekazywania 1 % podatku
przy rozliczaniu rocznym na działalność naszego Stowarzyszenia. KRS nr 0000282274
Michał Giec
Lider Odnowy Wsi Młyny
10
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Górna Prosna" zmierza do zakończenia realizacji swojej strategii
Dzięki działaniom zrealizowanym w roku 2019 w zakresie
rozwoju infrastruktury, czy też aktywizacji mieszkańców
obszaru LGD przyczyniliśmy się do realizacji celu naszego
stowarzyszenia. W pierwszym kwartale zostało ogłoszonych
8 naborów w następujących zakresach tematycznych:
- rozwój drobnej przedsiębiorczości,
- poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje
informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane
z ochroną środowiska i zmianami klimatu,
- wsparcie rozwoju kapitału społecznego,
- promocja obszaru i ochrona dziedzictwa kulturowego.
W ramach tych naborów 14 wniosków zostało wybranych
do ﬁnansowania, a dzięki nim obszar naszego LGD stanie się
jeszcze bardziej atrakcyjny, a także powstanie wiele nowych
miejsc pracy. Na chwilę obecną kilka wniosków jest w trakcie
uzupełnień, zaś kilka z nich jest już po podpisaniu umowy
i realizuje swoje działania zaplanowane w projekcie. Umowę
podpisało większość beneﬁcjentów z zakresu podejmowania
działalności gospodarczej oraz kilka stowarzyszeń m.in.
Ochotnicza Straż Pożarna w Uszycach, która doposaży się
w system klimatyzacji, Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni
Obywatele, którzy w ramach doﬁnansowania zakupią sprzęt
w postaci termowizorów, noktowizorów i odbiorników GP.
Sprzęt ten umożliwi zwiększenie możliwości organizacji
wydarzeń typu gry terenowe, ćwiczenia i szkolenia
w warunkach ograniczonej widoczności, czyli w nocy.
W przyszłym roku także zostaną ogłoszone nabory na
takie przedsięwzięcia jak:
- rozwój drobnej przedsiębiorczości,
- rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury
turystycznej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc
spotkań.
Początek roku nie rozpoczął się tylko od naborów, ale
także rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu

współpracy "Dobre bo lokalne" gdzie partnerami są
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy",
Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Stowarzyszenie "BrzeskoOławska Wieś Historyczna", Lokalna Grupa Działania "Górna
Prosna", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina
Dinozaurów" oraz partner zagraniczny MAS Hranicko z. s.
z Czech. W ramach tego projektu odbył się cykl szkoleń ABC
działalności gospodarczej opartej o produkt regionalny,
zorganizowany został konkurs na produkt regionalny,
stworzono interaktywną mapę twórców oraz wiele innych
działań. Niebawem powstanie także ﬁlm o naszych
rękodzielnikach oraz katalog produktów nagrodzonych
w konkursie. Dzięki temu projektowi poznaliśmy wielu
rękodzielników, z którymi rozpoczęliśmy współpracę.
Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również
aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru
LGD. W związku z powyższym w dniu 12.05.2019 r. wraz
Lokalnymi Grupami Działania województwa opolskiego oraz
Lokalną Grupą Rybacką uczestniczyliśmy w Pikniku
z Funduszami Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
- Bierkowice tworząc miasteczko PROW. Jedną z głównych
atrakcji był pokaz drwali reprezentujących nasze LGD. Rzeźby
wykonane przez Tomasza K. oraz Wojciecha L. laureatów
Międzynarodowych zawodów drwali w Bobrowej zostały
wystawione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego.
Od początku wdrażania LSR podpisano 39 umów. Łączna
kwota umów opiewa na ok. 3 234 934,00 zł, co stanowi ok 68%
całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.
Mamy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną
zrealizowane zgodnie z założeniami, a w najbliższych naborach
zostanie złożone wiele ciekawych projektów.
Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę
internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą
stronę na Facebooku.
A.Ś.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna", współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

KRUS OPOLE
Zbliża się koniec roku 2019. Jaki ten rok był?
Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie podobnie
jak wiele innych w kraju odnotowuje znaczny spadek
liczby ubezpieczonych. Jakie są tego przyczyny?
Głębokie zmiany strukturalne wsi powodują, że część
mieszkańców rezygnuje z prowadzenia gospodarstw rolnych.
Wydzierżawiają lub sprzedają ziemię. Część ubezpieczonych
(dotyczy to zwłaszcza Opolszczyzny) wyjeżdża za granicę,
w związku, z czym zostają objęci ubezpieczeniem kraju,
w których pracują. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że
zgodnie z dyrektywą UE ubezpieczeniem można być objętym
tylko w jednym kraju członkowskim. Dotychczasowe
gospodarstwa rolne stają się powoli rodzinnymi firmami,
nowocześnie zarządzanymi, nowocześnie wyposażonymi,
w których praca coraz bardziej przypomina pracę w zakładzie
przemysłowym.

Koniec tego roku zdominowany jest przygotowaniami do wypłat świadczenia uzupełniającego
przysługującego osobom wymagającym opieki, które
ukończyły 18 lat, ich niezdolność do samodzielnej
egzys tencji zos tała s tw ierdzona orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie
uzupełniające przysługuje w wysokościnie wyższej niż
500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia
uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze
środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń
emerytalno-rentowych, nie może przekroczyć 1600 zł
miesięcznie.
Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa należy do
najbardziej wypadkowych działów gospodarki narodowej,
dlatego tak dużą wagę przykłada się do działalności
prewencyjnej. Obok konkursów wiedzy z zakresu BHP dla
dzieci i dorosłych organizowany jest również konkurs dla
rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". W tym roku
udział w konkursie wzięły trzy gospodarstwa z terenu powiatu
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oleskiego, z których jedno, państwa Kubicielów z Kadłuba
Wolnego zdobyło trzecie miejsce w województwie opolskim.
Jest to ogromne wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że
gospodarstwa z Opolszczyzny należą do najbezpieczniejszych
w kraju. Wielkie podziękowania należą się również Państwu
Wonsik z Rzędowic oraz Państwu Fabianek z Gorzowa
Śląskiego zdobywców wyróżnień w konkursie BGR na etapie
powiatowym.
Jak wyglądają sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na
wsi? W miarę postępu ulega zmniejszeniu ilość wypadków na
wsi. Opolszczyzna w tym względzie, podobnie jak
w poprzednich latach, należy do krajowej czołówki.
W tym roku został wdrożony program "Wizja Zero",
w którym dąży się do zmniejszenia ilości wypadów do zera. Jest
to sytuacja idealna, ale należy dążyć do tego, aby
zminimalizować wszelkie zagrożenia. W gminie Dobrodzień
w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. odnotowano trzy
wypadki przy pracy w rolnictwie, natomiast w analogicznym
okresie roku ubiegłego odnotowano tylko jeden.
Z uwagi na to, że największa ilość wypadków
w gospodarstwach rolnych zdarza się w ciągach
komunikacyjnych należy szczególną uwagę zwrócić na ich
właściwy stan, czyli nawierzchnia powinna być równa

i utwardzona, bez wystających elementów. Podwórze powinno
być dobrze oświetlone, należy rozplanować punkty świetlne
tak, aby wykluczyć strefy nieoświetlone, ma to szczególne
znaczenie w okresie jesienno zimowym oraz wczesną wiosną,
kiedy dni są krótkie.
Nie dajmy się zaskoczyć zimie, już teraz przygotujmy
pojemniki z piaskiem i solą do posypywania chodników. Często
w nawale prac polowych odkładamy na później prace
porządkowe w naszych obejściach. Jesienne słoty,
a w późniejszym czasie śnieg utrudnia a nawet uniemożliwia te
prace. Jesienne porządki to również wycinanie zbędnych gałęzi.
Część wypadków to urazy podczas cięcia drewna piłami
tarczowymi oraz spalinowymi. Brak zabezpieczenia w postaci
osłon prowadzi do bardzo poważnych obrażeń. Zawsze należy
dobrze przygotować miejsce pracy oraz sprzęt, sprawdzić jego
sprawność, zaopatrzyć się w bezpieczne atestowane drabiny,
obuwie robocze z dobrym protektorem, obejmujące kostkę,
ubranie robocze szczelnie okrywające ciało.
Zbliżają się święta, jedne z najpiękniejszych w roku. Z tej
okazji życzymy wszystkim czytelnikom pięknych chwil
spędzonych przy świątecznym stole oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym roku 2020.
KRUS OPOLE
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Praca Pasja Powołanie - naszym celem jest działanie
Takie było, jest i pozostanie motto naszej działalności.
Korzystając z możliwości chciałbym podsumować nasze
działania w 2019r. oraz podziękować za okazaną pomoc
i współpracę.
Rok 2019 dla strażaków z Mostek był czasem bardzo
pracowitym, ale bardzo dobrze wykorzystanym. Skromność
ludzi i środków nie okazała sie w tym roku żadną przeszkodą
w realizacji naszych licznych celów.
Już w lutym 2019 pojawiły sie pozytywne symptomy, że to
będzie dobry czas dla naszej jednostki. Powodem tego
optymistycznego spojrzenia w przyszłość był fakt, że nasze
szeregi zasiliła grupa 7 nowych druhów, w tym pojawiły się
3 druhny. Determinacja do działania nowych strażaków była
ogromna, już w kilka dni po wstąpieniu w nasze szeregi mimo
ograniczonej liczby miejsc udało się skierować trzy osoby,
w tym jedną panią na kurs podstawowy strażaka ratownika co
bardzo cieszy.
W naszych szeregach w 2019 roku po kilkuletniej przerwie
znów pojawiła się MDP Dziewcząt. Taka sytuacja zawsze
cieszy, bo pozytywnie wpływa na działanie i wizerunek
Jednostki za co serdecznie dziękuję dziewczętom.
Nowi druhowie, nowe możliwości, nowe pomysły entuzjazm działania to musi przynieść efekty i przyniosło
jeszcze większe niż te, które odnosiliśmy do tej pory:
- pozyskanie dotacji z MSWIA na nową bramę garażową,
- pozyskanie dotacji w ramach programu 5000+ dla OSP na
zakupy sprzętu i umundurowania,
- realizacja projektów w ramach działań Grupy Odnowy Wsi,
- zakup sprzętu z 1% podatku przekazywanego na rzecz OSP,
- realizacja zakupów sprzętu pożarniczego z własnych
środków,
- realizacja projektów i inicjatyw własnych (parkingi,
kalendarze) przy wsparciu UG w Rudnikach i osób nam
życzliwych.
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Na placu przy OSP w Mostkach w tym roku było
wyjątkowo gwarnie, co chwilę działy sie jakieś sportowe
zmagania, imprezy, wizyty i zabawy dzieci i mieszkańców całej
naszej Parafii. Takie zainteresowanie napawa entuzjazmem, że
nasze działania są prowadzone należycie, a obrane kierunki
rozwoju prawidłowe.
Cieszymy się z całorocznej bardzo dobrej współpracy
z mieszkańcami sołectw Mostki, Mirowszczyzna, Słowików.
Wiele radości daje nam pozytywny odbiór naszej pracy wśród
pozostałej części naszej Parafii i Gminy. Dziękujemy za
okazywaną sympatię, pamięć i wzajemny szacunek Szkole
Podstawowej w Jaworznie oraz Druhnom i Druhom z OSP
Jaworzno.
Na zakończenie chciałbym wszystkim naszym
sympatykom, darczyńcom i entuzjastom O S P oraz
zamiłowanym społecznikom wspierającym nas w działaniach
serdecznie podziękować za okazane dobro i pamięć, bo....
„Człowiek jest wielki
nie poprzez to, co posiada
lecz poprzez to, kim jest
nie poprzez to, co ma
lecz poprzez to,
czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
Zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
odpoczynku od trudów dnia codziennego
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym 2020 roku
życzą
Prezes oraz Druhny i Druhowie
z OSP w Mostkach.
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Nowy samochód dla OSP Dalachów
5 listopada 2019 spełniło się marzenie strażaków z OSP
w Dalachowie. O godzinie 17:00 został powitany nowy, średni
samochód ratowniczo-gaśniczy, zakupiony w celu
zapobiegania i likwidacji skutków zagrożeń środowiska.
Pod strażnicą zgromadził się spory tłum mieszkańców
oraz sympatyków Ochotniczych Straży Pożarnych, który wraz
z druhami - przy towarzyszącym wyciu syren oraz huku
z fajerwerków - wyczekiwał nowego samochodu, aby go

powitać i dokładnie mu się przyjrzeć. Całość tego powitania
była niezwykle widowiskowa - spotęgowana czerwonymi
flarami dymnymi, a korowód samochodów tworzyli: druhowie
z OSP Praszka - sam. Volvo, OSP Rudniki - sam. Volvo, OSP
Dalachów - sam. Mercedes-Benz i Opel Astra.
Zakup pojazdu był możliwy dzięki środkom finansowym:
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
- z budżetu Gminy Rudniki,
- dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz
- dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Nowy nabytek będzie służył wraz z dotychczasowym
samochodem bojowym marki Mercedes-Benz z roku '89.
W ostatnich latach zakupione były także samochody:
- dla OSP Rudniki - w 2015 r.
- dla OSP Jaworzno oraz OSP Żytniów - w 2016 r.
Mamy nadzieję, że nowy wóz będzie służył przez długie
lata i życzymy Druhom tyle samo powrotów co wyjazdów!
Anna Sekienda
Zastępca Wójta

OSP Mostki - Nowe miejsca parkingowe
W dniu 7 grudnia 2019 roku o godzinie 15:00 w Mostkach odbyło sie oficjalne otwarcie dwóch parkingów zbudowanych
w obecnym 2019 roku przy Sołeckim Domu Spotkań w Mostkch. Na otwarcie stawili sie: Druhny i druhowie z OSP Mostki, Wójt
Gminy Rudniki Grzegorz Domański oraz Dariusz Zaręba - Radny Gminy Rudnki, jednocześnie druh OSP Mostki, wśród
zaproszonych gości znaleźli się min. Komendant Gminny OSP Jan Stasiak oraz panie sołtys Agnieszka Harmazy-Zaręba Sołectwo Mirowszczyzna i Agata Krzykowiak - sołectwo Mostki. Uroczystego
otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali wspólnie Wójt Grzegorz Domański,
Radny Dariusz Zaręba, Prezes OSP Mostki Damian Troczka oraz Pani Agata
Krzykowiak Sołtys Sołectwa Mostki.
Po oficjalnym otwarciu Prezes OSP Mostki Damian Troczka zaprosił
wszystkich na Spotkanie świąteczne w gronie strażackim gdzie podsumowano
miniony rok działalności OSP. Korzystając z okazji złożono sobie wzajemne
życzenia świąteczne i noworoczne życząc sobie wszelkiej pomyślności.
Uroczystość otwarcia nie odbyła by się jednak gdyby nie otwartość na
współpracę i serdeczność w działaniu Pana Wójta, który z entuzjazmem odniósł sie
do pomysłu Druhów z OSP w Mostkach by wykonać parking z nawierzchnią
brukową przed Sołeckim Domem Spotkań w Mostkach. Słowa zostały zamienione
w czyny - "czyny społeczne druhów z OSP w Mostkach" dzięki nim parking z kostki
brukowej stał się faktem i cieszy wszystkich druhów i mieszkańców lokalnej społeczności. Całość prac ziemnych i brukarskich
nadzorował Dariusz Zaręba - radny i jednocześnie druh OSP Mostki. Jego doświadczenie w branży i profesjonalizm oraz ogromne
osobiste zaangażowanie pozwoliły na szybką i sprawną realizację wspomnianego przedsięwzięcia. Opisane powyżej prace to
jednak jedynie połowa prac.
Prezes OSP Mostki Damian Troczka i druh Dariusz Zaręba wspólnie z pozostałymi druhami widząc skromność miejsc
parkingowych przy OSP oraz możliwości logistyczne miejsca podjęli sie jeszcze jednego trudnego zadania by po przeciwnej
stronie ulicy wykonać duży parking dla gości. Tutaj znów
druhowie, a szczególnie druh Dariusz Zaręba, który dołożył
wielu starań w pozyskanie materiałów tj. frezu, obrzeży itp.
niezbędnych do wykonania prac w czasie budowy parkingu
oraz udostępnił ciężki sprzęt budowlany bez którego prace
nie przebiegały by tak sprawnie. Wszyscy druhowie z OSP w
Mostkach stanęli na wysokości zadania, i zrealizowali je
celująco. Taka postawa cieszy wszystkich gdyż teraz mamy
przy strażnicy w Mostkach 20 nowych miejsc parkingowych.
Wszystkim zaangażowanym w/w prace społeczne,
a szczególnie druhom z OSP w Mostkach za poświęcony czas
i ofiarowaną pomoc w tworzeniu otaczającego nas lokalnego
świata składam serdeczne podziękowania.
Prezes Zarządu OSP Mostki
Damian Troczka




oœwiata

Projekt Erasmus+ - wizyta w Hiszpanii
W dniach 25-29 listopada grupa uczniów PSP w Dalachowie pod opieką pań Małgorzaty Rzepki oraz Katarzyny Barczyk
odwiedziła szkołę partnerską Institut Pla de les Moreres w Vilanova del Cami w Hiszpanii. Było to pierwsze spotkanie w ramach
projektu Erasmus+ "Stay healthy and connected to the offline world" poświęcone tematyce "Stress-free school". Oprócz uczniów
i nauczycieli z dalachowskiej szkoły w spotkaniu brały udział również delegacje pozostałych szkół partnerskich biorących udział
w projekcie: Fridaskolan Trollhättan w Szwecji, III.osnovna skola Cakovec w Chorwacji oraz Mustafa Kemal Pasa Ortaokulu
w Avcilar w Turcji. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
W ramach przygotowań do wyjazdu wszyscy chętni uczniowie musieli przygotować filmy prezentujące naszą szkołę, gminę
i kraj, plakaty "stress-free school" oraz Ted-talk i prezentację "How to reduce stress". Do projektu zgłosiło się 10 uczniów i wszyscy
wzięli udział w pierwszej wizycie. Podczas wizyty uczniowie mieszkali u kolegów z partnerskiej szkoły, z którymi wcześniej
nawiązali kontakt mailowy lub przez media społecznościowe. W czasie pobytu mieliśmy okazję nie tylko poznać hiszpańską
szkołę i życie hiszpańskich rodzin, zwiedzaliśmy też Barcelonę i okolice.

Wyruszyliśmy wcześnie rano w poniedziałek aby po południu dotrzeć do Vilanovy, po drodze zwiedziliśmy sławny klasztor
na górze Montserrat.
Pierwszego dnia powitano nas w szkole, a następnie uczniowie brali udział w konferencji Ted-talk "Szkoła wolna od stresu",
podczas której prezentowano różne problemy i rozwiązania. Następnie odbyły się warsztaty w trzech grupach zgodnie
z zainteresowaniami uczniów: acrosport, nature hunters i vibes & beats. Wieczorem byliśmy uczestnikami oficjalnego otwarcia
wystawy plakatów stress - free school z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności.
W środę rano wyjechaliśmy do Barcelony gdzie zwiedzaliśmy z przewodnikiem Casa Mila - budynek projektu Antonio
Gaudiego. Później uczniowie w małych grupach pod opieką nauczycieli, zwiedzali dzielnicę gotycką wykonując przygotowane
dla nich wcześniej zadania. Wieczorem spotkaliśmy się w szkole z rodzinami goszczącymi naszych uczniów. Była to okazja do
spróbowania tradycyjnych hiszpańskich potraw przygotowanych przez rodziców.
Ostatniego dnia rano odbyły się kolejne warsztaty w grupach, tym razem było to pieczenie hiszpańskich ciasteczek panallets,
warsztaty lego oraz body-mind-art. Następnie wyruszyliśmy na wycieczkę do pobliskiego miasteczka Capellades. Tam
zwiedziliśmy muzeum papiernictwa, gdzie czerpaliśmy papier. Później odwiedziliśmy osadę neandertalczyków. Wieczorem
odbyło się pożegnalne przedstawienie z udziałem uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie.
Spędziliśmy wspaniały tydzień w szkole partnerskiej, poznaliśmy wielu fajnych ludzi, przełamaliśmy bariery językowe
dzięki kontaktowi z uczniami i nauczycielami z innych krajów europejskich. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju 2020
w Szwecji, a w maju 2021 będziemy gościć przedstawicieli wszystkich partnerskich szkół w Dalachowie.
Małgorzata Rzepka
PSP Dalachów

Uczniowie z Dalachowa
na Międzynarodowych Targach Książek w Krakowie
25 października 2019 roku uczniowie klas VII-VIII PSP im. Jana Pawła II
z Dalachowa udali się na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Przez kilka
godzin przebywali w ,,świecie książek''. Odwiedzali interesujące ich
wydawnictwa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się Wydawnictwo
Literackie , gdyż można tam było kupić książki tegorocznej laureatki Nagrody
Nobla - Olgi Tokarczuk. Ponadto mieli okazję poznać interesujące osoby.
Klimat panujący na Targach Książki był niesamowity, szczególnie dla
odwiedzających je po raz pierwszy.
Uczniowie postanowili, że za rok również odwiedzą polskich artystów pióra
na Targach Książki w Krakowie!
Dorota Młynarczyk
PSP Dalachów
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Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
List św. Pawła Apostoła do Koryntian

Jesiennie, poetycko, miłośnie...
„Jesienna miłość” - to tytuł II Wieczoru Poetyckiego,
w którym mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć
22 listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie. W ubiegłym roku
zadebiutowaliśmy poezją patriotyczną, w związku
z jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości. W tym roku
bohaterką naszego wieczoru była… miłość. W pięknej,
jesiennej scenerii przed wymagającą publicznością rodziców,
nauczycieli i zaproszonych gości zaprezentowali się
utalentowani młodzi wykonawcy - Uczniowie oraz Absolwenci
szkoły w Jaworznie. Artyści przenieśli nas do świata uczuć,
w którym słowa nabierają innych znaczeń i barw. Sprawili, że
dostrzeżono nieskończoną głębię tajemnicy miłości. A oni
magią swojego talentu tę tajemnicę odkrywali w wierszach
Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej z tomików Krople
i W drodze. Jej liryki są proste i piękne, to poezja na co dzień,
do sztambucha i do poduszki, do porannej kawy… Za jej sprawą
organizatorzy i wykonawcy pozwolili nam na chwilę
zatrzymać się, zwolnić, zastanowić, zadumać, i …zadziwić. Bo
miłość uskrzydla i wyciska łzy, pyta i nie daje odpowiedzi…
Miłość błądzi i ciągle poszukuje tej najwłaściwszej drogi.

Pokazaliśmy zatem uczucia na wiele sposobów. Słowem
i muzyką. Johann Wolfgang von Goethe powiedział: "Gdzie
słyszysz śpiew - tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają". Bez muzyki nasze spotkanie
byłoby więc niepełne. Wysłuchaliśmy wiele znanych utworów
w pięknej aranżacji w wykonaniu Emilii Augustyniak.
Liryka wyrasta z ludzkiej wrażliwości, o której Jan
Twardowski napisał, że "to zdolność rozumienia poezji,
a poezja to zdolność przekazywania czegoś z serca do serca,
z duszy do duszy." Wierzymy, że tę wrażliwość udało nam się
wzbudzić w publiczności. Tym bardziej doceniamy słowa wójta
naszej gminy p. Grzegorza Domańskiego, który wyraził swoje
poparcie dla tego typu inicjatyw integrujących środowisko
lokalne.
Wieczór poetycki został zorganizowany przez polonistkę
p. Małgorzatę Wiśniewską we współpracy z p. Tomaszem Dudą
- nauczycielem informatyki, p. Bogdanem Krzakiem nauczycielem muzyki oraz Radą Rodziców przy PSP
w Jaworznie. Poprzedził go cykl poetyckich zajęć
pozalekcyjnych adresowanych do młodzieży z naszej gminy.
Wsparcia finansowego udzieliła Rada Rodziców oraz Wójt
Gminy Rudniki p. Grzegorz Domański i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudnikach.
W ten jesienny, listopadowy wieczór spotkali się znajomi,
sąsiedzi, krewni… Przyszli, by posłuchać wierszy,
porozmawiać. Po prostu pobyć ze sobą. Tak niewiele, a może
tak wiele w tym pędzącym świecie. A wszystko osłodziła Rada
Rodziców przygotowanym poczęstunkiem.
J a k o o rg a n i z a t o r k a o g r o m n e s ł o w a
podziękowania kieruję do moich Uczniów
i Absolwentów: Emilki Augustyniak, Bartka
Boreckiego, Miłosza Drosia, Julki
Jachymskiej, Adasia Jury, Wiktorii Kisiel,
Oliwki Kluski, Dawida Walaszczyńskiego,
Marysi Wąsińskiej, Bartka Wojtal oraz Zuzi
Wiśniewskiej.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
w najdrobniejszy nawet sposób pomogli mi
w przygotowaniu poetyckiego spotkania.
Małgorzata Wiśniewska
PSP w Jaworznie

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków,
dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
My świętowanie miłości do ojczyzny, walki o wolność, czczenie symboli narodowych, rozpoczęliśmy już w piątek
8 listopada. O symbolicznej godz. 11:11 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu" i odśpiewaliśmy
4-zwrotkowy hymn narodowy.
12 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystości poświęconej
ojczyźnie i wolności. W tak ważnym dla nas dniu mogliśmy gościć w naszych szkolnych murach Wójta Gminy Rudniki, pana
Grzegorza Domańskiego oraz po raz pierwszy w historii szkoły
pojawił się sam Marszałek Józef Piłsudski. Nasz Patron
opowiedział nam o sobie, swoim życiu i tym co zdarzyło się
w 1918 r., jak udało mu się zjednoczyć i stworzyć jeden, centralny
rząd. To właśnie dzięki niemu Polska zmartwychwstała już w
pierwszych dniach istnienia. Uczniowie mieli także możliwość
porozmawiania z nim. Na pytanie co lubił robić najbardziej w
wolnym czasie, Marszałek odpowiedział iż lubił czytać książki.
Następnie uczniowie zaprosili Marszałka Józefa
Piłsudskiego do obejrzenia montażu słowno-muzycznego,
przygotowanego przez panie: Katarzynę Świtałę i Beatę
Zarębę, oprawą muzyczna zajął się pan Bogdan Szyszka.
Nauczyciele
PSP Żytniów
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Andrzej Wajda - człowiek z talentu,
człowiek z mądrości, człowiek z Polski.
Pod takim hasłem w tym roku obchodziliśmy Dzień Patrona, który z powodzeniem nazwać można Świętem Szkoły.
Od dnia nadania naszej Szkole imienia, minęło już 10 lat! Przygotowania do uroczystych obchodów zaczęliśmy znacznie
wcześniej. Na szkolnych korytarzach od kilku dni rozbrzmiewały dźwięki muzyki filmowej, wyświetlano fotorelację z wizyty
Andrzeja Wajdy w rudnickiej szkole, a ozdobę stanowiły wykonane przez uczniów prace plastyczne: laurki, plakaty, portrety dedykowane Patronowi. Tym samym, również najmłodsi zyskali możliwość utożsamienia się z wybitnymi dziełami autorstwa
Andrzeja Wajdy, które dotychczas kojarzyli głównie dzięki seansom w "Kinie za Rogiem", będącym swoistym ambasadorem
kultury.
Główna uroczystość miała miejsce w czwartek 28 listopada
2019r., kiedy to spotkaliśmy się wszyscy, by złożyć wyrazy
uznania i wdzięczności za indywidualną tożsamość, jaką Andrzej
Wajda nadał naszej Szkole.
Świętowanie zaczęliśmy muzyką i wspomnieniami.
Weronika Stasiak, Wiktoria Gorzelak i Mateusz Polak
o p o w i e d z i e l i n a m h i s t o r i ę Wi e l k i e g o M i s t r z a K i n a ,
niepowtarzalnego twórcy, wyjątkowego autorytetu i wychowawcy
nowych pokoleń. Marysia Molska i Daria Kałwak pięknie
zaśpiewały skomponowane przez Pana Bogdana Szyszkę
utwory: "Filmowy świat" i "Życie jak film", a przewodnicząca
samorządu uczniowskiego Weronika Stasiak - piosenkę z nutą
nostalgii "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty.
Uroczysta atmosfera tego dnia przeplatała się z czasem
integracji i zabawy, jaką sprawił uczniom komputerowy quiz
wiedzy o życiu i dorobku wielkiego (naszego!) Reżysera.
Trzyosobowe reprezentacje klas V-VIII walczyły o najlepszy wynik punktowy. Publiczność wspierała brawami swoich
faworytów, ale też aktywnie szukała odpowiedzi na pytania weryfikujące znajomość filmografii Andrzeja Wajdy.
Na zakończenie uroczystości nastąpiło podsumowanie wyników konkursów, które towarzyszyły Dniu Patrona, w tym
projekcja najlepszej prezentacji komputerowej wykonanej przez uczennice klasy VIII: Oliwię Kołodziej i Adę Rosak oraz
recytacja dwóch wyróżnionych wierszy autorstwa: Radka Kaczora z klasy VI i Dawida Bryji z klasy I. Konkursy spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, wpłynęło łącznie 65 prac plastycznych, literackich i komputerowych.
Nagrody dla zwycięzców, jak i wszystkich uczestników, ufundowała Rada Rodziców, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Lista nagrodzonych
LAURKA DLA PATRONA
1. ALICJA BRYJA - kl. 2
2. KAMIL DZIUBA - kl. 3
3. WIKTOR KUBASZEWSKI - kl. 1
PLAKAT
KLASY 1-3 :
1. KRZYSZTOF PILARSKI - kl. 1
2. WIKTORIA WĄSIK - kl. 2
KLASY 5-6:
1. PATRYCJA FAŁAT - kl. 5
2. NINA STANISZEWSKA - kl. 5
3. LENA WYDMUCH - kl. 5

4. KIARA SZCZĘŚĆ - kl. 5
5.MARTYNA
KUBASZEWSKA - kl. 5
6. MARTA SIEJA - kl. 6
7. MARIA MOLSKA - kl. 6

PREZENTACJA KOMPUTEROWA
1. OLIWIA KOŁODZIEJ,
ADA ROSAK - kl. 8
2. JAKUB STOCHMIAŁEK - kl. 6
3. BARBARA ŻYTA - kl. 8

KLASY 7-8
1. ALEKSANDRA
KRYŚCIAK - kl. 8
2. WIKTORIA BEJM - kl. 8
3. IGA STANISZEWSKA - kl. 7

QUIZ WIEDZY O PATRONIE
I miejsce - kl. 5
II miejsce - ex aequo kl. 7 i 8
III miejsce - kl. 6

WIERSZ O PATRONIE
1. RADOSŁAW KACZOR - kl. 6
2. DAWID BRYJA - kl. 1

Jaworzno pływa
To już trzeci rok szkolny, w którym 30 uczniów ze szkoły PSP im. Mikołaja
Kopernika w Jaworznie korzysta z wyjazdów na naukę pływania organizowaną przez
Radę Rodziców. Podzieleni na dwie grupy ze względu na wymogi liczby uczestników
zajęć, uczniowie uczęszczają na zajęcia na basenach w Wieluniu i w Oleśnie.
Dzieci pod okiem instruktorów ćwiczą swoje umiejętności. Robią to bardzo
chętnie. Nauka zaczyna się w październiku, a kończy w maju. Inicjatywa przerosła
nasze oczekiwania, ale jak widać jest bardzo potrzebna i sprawnie funkcjonuje dzięki
nienagannej współpracy rodziców, instruktorów i przewoźnika .
Rada Rodziców PSP w Jaworznie
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Alicja Księżarek
PSP Rudniki
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„Jaworzniańskie Pierzajki”
W sobotę 23 listopada 2019 r. w Remizie OSP w Jaworznie
odbyło się jesienne spotkanie mieszkańców wsi Jaworzno
i okolicznych wiosek pod hasłem "Pierzajki".
Pomysłodawczynią tego spotkania była Zdzisława
Pawlaczyk - Sołtys wsi Jaworzno. Przypomnienie tradycji
"darcia pierza" zwanego inaczej "wyskubki", "wydzirki",
"pierzajki" miało na celu przekazanie tej tradycji młodszemu
pokoleniu.
Dawniej na wsi w długie zimowe wieczory kobiety darły
pierze, a mężczyźni pletli wiklinowe koszyki lub robili miotły.
Był to ich sposób na pożyteczne spędzenie czasu, rodzaj
wzajemnej pomocy. Kobiety umilały czas pracy
śpiewami i żartami.
Nasze sobotnie spotkanie rozpoczęła Pani Sołtys
witając mieszkańców i przybyłych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas: Senator Województwa
Opolskiego - Beniamin Godyla, Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, Radni Anna Lach i Dariusz
Zaręba, przedstawicielka Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie - Joanna PodgórskaWiercińska, Sołtys wsi Mirowszczyzna - Agnieszka
Harmazy-Zaręba, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Rudnikach - Andrzej Pyziak, Komendant Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach - Jan
Stasiak, Proboszcz wsi Jaworzno - ks. Tadeusz Król, jak
również przedstawiciele Grona Pedagogicznego PSP
im. M. Kopernika w Jaworznie.
Po przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna.
Przedszkolaki z grupy starszej przygotowały pod okiem
wychowawczyni - Aliny Zając tańce ludowe.
W tematykę tradycji darcia pierza wprowadzili zebranych
uczniowie miejscowej szkoły. Przenieśli widzów w czasy, gdy
odbywały się pierzajki, darli więc pierze, żartowali i tańczyli
t a ń c e p r z y z n a n y c h p i o s e n k a c h . Wy s t ę p u c z n i ó w
zorganizowały nauczycielki Teresa Łęgosz - Mendel
i Grażyna Dzierżak.
Wszyscy mali artyści otrzymali upominki od Pluszowego
Niedźwiadka, który również przybył na to spotkanie.

W czasie występów artystycznych panie z Koła Gospodyń
z Jaworzna darły pierze, a dzieci i młodzież mogli uczestniczyć
w prawdziwym darciu pierza, co sprawiło im wiele radości.
Można było również przyjrzeć się wyrabianiu masła
i wykonywaniu przez mieszkańców wsi prawdziwych mioteł.
Skubanie pierza w dawnych czasach kończyło się tzw.
"wyskubkiem", czyli zabawą z poczęstunkiem. Dziękujemy
zespołowi pana Masłowskiego za oprawę muzyczną
spotkania, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworznie
za przygotowanie smakowitego poczęstunku dla licznie
zgromadzonych mieszkańców naszej wsi i okolicznych
miejscowości. Aby móc poczuć atmosferę tamtych lat

o dekorację Sali zatroszczyły się panie z Koła Gospodyń
z Jaworzna wraz z T. Łęgosz - Mendel, M. Grucką
i G. Dzierżak. Przy organizowaniu spotkania pomagali też
strażacy z OSP Jaworzno.
Zorganizowane przedsięwzięcie pokazało, jakie obrzędy
i tradycje panowały w naszej okolicy, jak dawniej ludzie
spędzali czas w długie zimowe wieczory, a naszym
mieszkańcom w to sobotnie popołudnie i wieczór dało również
możliwość mile spędzonego czasu wśród sąsiadów
i znajomych.
Pani Sołtys Zdzisława Pawlaczyk składa serdeczne
podziękowania dla Wójta Gminy Rudniki Grzegorza
Domańskiego za finansowe wsparcie spotkania.
Grażyna Dzierżak
PSP w Jaworznie

WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA "EKOSTYL”
Dnia 23 października 2019 r. uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej
w Dalachowie wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę do
gospodarstwa ekologicznego "EKOSTYL" położonego w miejscowości
Biadacz - Kamienisko.
Właścicielami gospodarstwa są państwo Iwona i Janusz Śliczni. Jest to
jedno z pierwszych gospodarstw ekologicznych w województwie
opolskim. Zrzeszone jest w stowarzyszeniu producentów żywności
metodami ekologicznymi "Ekoland" oraz w stowarzyszeniu turystycznym
"Eceat". Gospodarstwo jest jednocześnie siedzibą opolskiego oddziału
Ekolandu.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach:
- "Droga ziarenka do bochenka" - rozpoznawanie nasion zbóż, praca na
żarnach, wypiek bułeczek przez każdego uczestnika
- "Rozmowa z pszczółką Mają" - odwiedziny w pasiece, zapoznanie z przyborami pszczelarskimi oraz zwyczajami pszczół.
Ponadto uczniowie zapoznali się ze zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi oraz uprawami prowadzonymi
w gospodarstwie. Ogromną atrakcją była przejażdżka wozem do lasu oraz pogadanka na temat warstwowej budowy lasu i jego
znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.
Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.
Sylwia Kasprzyczak
PSP Dalachów
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Turniej Football3 & Global Goals - Rudniki 2019
W poniedziałek 11 listopada w sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach odbył się turniej piłki nożnej dla uczniów klas
I-III rozgrywany według innowacyjnej metody Football3.
Uczniowie dobrali się w drużyny 4 osobowe (w tym min.
1 dziewczynka). Nadali im oryginalne nazwy, a później
przyszedł już tylko czas na grę. Siedem drużyn rywalizowało
o tytuł Mistrza Turnieju Football3 w Rudnikach.
Mali piłkarze dostarczyli wiele emocji rodzicom, którzy
licznie przyszli kibicować swoim pociechom. Najlepsi
otrzymali pamiątkowe medale, a każda z drużyn dyplom
i słodki poczęstunek.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Football3 & Global Goals
- Rudniki 2019
1. XD Kulki (Justyna Musiał, Tymon Paruch, Olaf
Paruch, Antoni Włóka)
2. Audi R8 (Tomasz Kotala, Szymon Paruch, Marta
Kościelna, Sonia Stanek)

3. Wszyscy za jednego (Antonina Korpowska, Igor
Stanek, Natan Cybiński, Wiktor Pilak)
4. MKM
5. Jastrzębie
6. Gwiazdy
7. Rekiny
Dodatkowo odbywał się turniej plastyczny o tematyce
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Komisja w skład której
wchodziły wychowawczynie klas I-III (Maria Bejm, Anna
Krzak, Elżbieta Ptaszyńska) miały ciężki orzech do
zgryzienia. Łącznie wykonanych zostało 21 prac, a komisja
przyznała następujące miejsca:
1. Marcelina Kanicka - kl.II
1. Paulina Krzak - kl.I
2. Piotr Kościelny - kl.I
2. Kacper Chojnacki - kl.III
3. Szymon Panek - kl.II
3. Tomasz Kotala - kl.II
Organizatorzy postanowili przyznać
wyróżnienie dla najmłodszej drużyny, a zarazem dla
zespołu, który najbardziej przestrzegał zasad
FA I R P L AY n a b o i s k u - d r u ż y n y
reprezentującej klasę I (Rekiny) w składzie:
Paulina Krzak, Piotr Kościelny, Antoni Kubik,
Bartosz Ośródka.
Serdecznie gratulujemy - pamiętajcie, że
każdy z Was jest zwycięzcą. Jesteście naprawdę
wyjątkowi, taki turniej odbywa się tylko w 20
miejscach w Polsce i właśnie w Naszej szkole jako jedynej
w województwie opolskim.
Organizatorami wydarzenia byli: wolontariusze Drużyny
Fair Play Rudniki, PSP Rudniki, GOKSiR w Rudnikach.
Katarzyna Pawlaczyk
PSP w Rudnikach

"Motywacja do wygranej jest ważna,
ale motywacja do przygotowania się jest niezbędna"
W piątek 8 listopada br. gościliśmy w murach naszej szkoły najlepszego speed-ball'istę w Europie. Dzień ten minął
wszystkim bardzo szybko, gdyż był niezwykle aktywny. W godzinach dopołudniowych Osman Youssif (w latach 2003-2008 na
Mistrzostwach Świata w barwach Egiptu zdobywał złote i srebrne medale we wszystkich możliwych konkurencjach. Tylko z MŚ
w 2018 roku z Kuwejtu przywiózł srebro w grze singlowej oraz brąz w super solo broniąc barw reprezentacji Niemiec) odwiedził
naszych uczniów, by wziąć udział we wspólnych lekcjach wychowania fizycznego. Młodzież początkowo troszkę zestresowała się
obecnością takiej osobistości, jednak z minuty na minutę było już coraz to zabawniej. Było odliczanie, berek czy nawet gra w dwa
ognie i piłkę nożną, podczas której to uczniowie porozumiewali się w języku angielskim. Uczniowie bardzo miło przyjęli naszego
gościa, były laurki, autografy, wspólne zdjęcia, ale także pojawiły się pochwały płynące z ust Osmana pod adresem uczniów.
Oczywiście nie obyło się bez wspólnego treningu z zawodnikami drużyny Speed-ball Rudniki. Mogliśmy skorzystać z obecności
profesjonalisty i wiele się dowiedzieć na temat naszej gry.
Oczywiście oprócz
analizy techniki super solo,
pojedynków w grę singlową
nie obyło się bez małych gier
zadaniowych. To był bardzo
udany i aktywny piątek, na
pewno nasi młodzi speedball'iści - uczniowie P S P
Rudniki dostali ogromną
dawkę motywacji by
przygotować się jak najlepiej
do przyszłego sezonu.
Katarzyna Pawlaczyk
PSP w Rudnikach
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Mikołaj w Domu Dziecka
Już 4 grudnia do Domu Dziecka w Waleńczowie przybył Św. Mikołaj.
Dzieci napisały listy do niego, a w nich były prośby co chciałyby dostać.
Mikołaj pracował długo i ciężko, ale zdążył na czas. Dzieci dostały wszystko
o co prosiły, a nawet więcej. Wszystkie oczywiście były grzeczne
i deklarowały, że zasłużyły na prezenty. Najmłodszy wychowanek zdobył się
na odwagę i nawet wyrecytował wierszyk. Na pożegnanie Św. Mikołaj
obiecał, że odwiedzi ich w przyszłym roku.
Nikt i nic nie zastąpi dzieciom tego, czego potrzebują najbardziej.

Cieszymy się jednak, że mogliśmy przynieść im wiele
radości, rozbudzić wyobraźnię i pomóc wierzyć, że marzenia się
spełniają.
Rada Rodziców wraz z Rodzicami uczniów P S P
w Jaworznie zorganizowali po raz drugi Mikołajki w Domu
Dziecka w Waleńczowie. Inicjatywę wspierały również osoby
nie związane bezpośrednio ze szkolną społecznością, ale chętne
i otwarte na pomoc dzieciom w Domu Dziecka. Do naszej akcji
dołączyli również nasi nauczyciele: pani Małgorzata
Wiśniewska i pan Tomasz Duda.
Wszystkim darczyńcom jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Rada Rodziców
PSP w Jaworznie

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.
Trzynastu Wspaniałych - właśnie tylu zwycięzców liczy,
po raz pierwszy w naszej szkole przeprowadzona, IX edycja
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
Przygotowania rozpoczęły się już tydzień wcześniej
umieszczeniem na drzwiach od sal lekcyjnych ( i nie tylko),
wierszyków - rymowanek ułatwiających zapamiętywanie
najtrudniejszych przypadków tabliczki mnożenia. Liczna grupa
uczniów przygotowała oryginalne, barwne plakaty, promujące
w zabawny, humorystyczny sposób tę trudną sztukę liczenia.
Największe emocje towarzyszyły uczniom podczas
sprawdzania samych siebie. Chętni, a była ich prawie połowa
całej społeczności szkolnej, zmierzyli się z obszernym testem,
w którym należało wpisać poprawny wynik mnożenia liczb
w zakresie 100 w wyznaczonym czasie (5-10 minut
w zależności od grupy wiekowej).
Okazało się, że klasowych zwycięzców jest kilku lub
kilkunastu (!). Odbyły się zatem klasowe "bitwy" o udział
w finale na Szkolnego Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Ostatecznie, zadaniem finalistów było, nie tylko poprawnie
wykonać mnożenie w zakresie przekraczającym 100, ale
i dzielenie. "Poziom hard" , jak to niektórzy ocenili;-))
Rozgrywkom towarzyszyły pozytywne emocje, zabawa
i rywalizacja. Z uśmiechem oczekiwano na wyniki.
Najmłodsza uczestniczka, Alicja Paruch z klasy trzeciej,
z zaciętością księgowej poradziła sobie z rachunkami. Brawo!
Oto podsumowanie:
Szkolny Ekspert Tabliczki Mnożenia
w kategorii klas VII - VIII - Aleksandra Kryściak
Szkolny Ekspert Tabliczki Mnożenia
w kategorii klas V- VI - Anna Kowalczuk

Klasowi Eksperci Tabliczki Mnożenia:
klasa III - Alicja Paruch
klasa V
- Patrycja Fałat, Julia Rasztar,
Kiara Szczęść,
Marcin Mencfel, Dominik Pęcherz,
klasa VI - Aleksandra Korzekwa, Bartłomiej Cymer,
klasa VII - Mateusz Polak
klasaVIII - Michał Kowalczuk, Krystian Mateja.
Nagrody wyróżnionym ufundowała Rada Rodziców,
za co jesteśmy wdzięczni,
BARDZO DZIĘKUJEMY!
Alicja Księżarek
PSP w Rudnikach
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
W piątek, 08.11.2019r. w naszej szkole uczciliśmy 101
rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie.
Cała społeczność szkolna udekorowana kotylionami
uczestniczyła w lekcji historii przedstawionej przez
uczniów klasy drugiej, szóstej, siódmej i ósmej. Po
odśpiewaniu hymnu narodowego wszyscy uczniowie
zapoznali się z historią Polski od czasu rozbiorów Polski
przez powstania narodowe do chwili odzyskania
niepodległości. Rolę nauczycielki historii odegrała
i przeprowadziła lekcję uczennica klasy VIII Aleksandra
Kryściak. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne,
a chór szkolny wyśpiewał pieśni legionowe. Uczennica
klasy drugiej Marcelina Kanicka pięknie zaśpiewała
piosenkę pt. "Co to jest
niepodległość?"

W trakcie apelu delegacja uczniów wraz z nauczycielką p. Katarzyną Pawlaczyk złożyła
wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem poległych w Rudnikach. Pod koniec
uroczystości wszystkie klasy otrzymały dyplomy za wykonanie gazetek klasowych związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Apel zakończył się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia (dziękujemy p. Michałowi Włoch,
które wkrótce dołączy do galerii zdjęć z ubiegłych lat, wykonanych z okazji obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Dziękujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do przebiegu obchodów Narodowego
Święta Niepodległości w naszej szkole: p. Zofii Jarząbek, p. Marii Bejm, p. Agnieszce
Pietrzak, p. Beacie Rasztar, p. Bogdanowi Szyszce i p. Jarosławowi Marchewce.
Zofia Jarząbek
PSP w Rudnikach

Dobrze widzi się
tylko sercem, najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu...

28 października 2019 r uczniowie PSP im.Mikołaja
Kopernika w Jaworznie mieli możliwość obejrzeć na deskach
Filharmonii Częstochowskiej wspaniały, artystyczny spektakl
malowany piaskiem, światłem a także na wodzie.
Historia "Małego Księcia "(Antoine de Saint-Exupery)
przedstawiona w ten niecodzienny sposób, wprawiła
w zachwyt wszystkich widzów od pierwszej do ostatniej
chwili. To unikalne widowisko uczniowie obejrzeli dzięki
zaangażowaniu i sprawnemu działaniu Rady Rodziców,
a także wsparciu nauczycielki języka polskiego - Pani
Małgorzaty Wiśniewskiej.
W wyjeździe uczestniczyło udział 47 osób, w tym także
gościnnie Zastępca Wójta Gminy Rudniki.
Małgorzata Wiśniewska
PSP w Jaworznie
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Narodowe Święto Niepodległości
,,Za co tak tę Polskę Kocham? Właśnie za to, że jest moja''
To tytuł montażu słowno-muzycznego, z którym 11 listopada 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dalachowie wystąpili w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Przypomniano wydarzenia, które są bardzo ważne dla każdego Polaka i zachęcono do głębokich refleksji na temat
Niepodległości. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy: VIII , VII oraz VI i III pod nadzorem nauczycieli: Wiolety
Spodziei, Doroty Młynarczyk i Bogdana Szyszki. Młodzi artyści wierszem i piosenką przypomnieli zebranym burzliwe losy
naszej Ojczyzny w drodze do wolności. Podczas występu na ekranie rzutnika prezentowane były slajdy przedstawiające sceny
ważnych wydarzeń historycznych z tamtego okresu.
Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali części artystycznej, a występujących nagrodzili gromkimi brawami.
Następnie Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański podziękował wszystkim za przybycie oraz złożył najlepsze życzenia
z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po przemówieniu wójta na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny Rudniczanie z wyborem pieśni patriotycznych i
legionowych, które przypomniały zapał z jakim żołnierze walczyli o niepodległość.
Gwiazdą wieczoru była pani Aleksandra Stano, która wraz z zespołem Winyl Band zaprezentowała się z programem
poetycko-muzycznym "Na skrzydłach wolności", w którym przedstawili widzom znane i mniej znane piosenki o tematyce
patriotycznej, w nowych niecodziennych aranżacjach. Poruszyły one wyobraźnie i serca przybyłych na koncert widzów, dzięki
czemu obchody Święta Niepodległości w Gminie Rudniki zakończyły się w nastroju skłaniającym do refleksji i zadumy.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałą uroczystość, która na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dorota Młynarczyk - PSP Dalachów
Anna Budziak - GOKSiR

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem
6 listopada Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudnikach
odwiedził Krzysztof Petek - pisarz, dziennikarz, organizator
wypraw krajoznawczych i survivalowych w różne zakątki
świata.
Spotkał się z uczniami szkół podstawowych z Rudnik
i Żytniowa i zaprezentował im fotorelację ze swoich licznych
podróży, którą wzbogacił fascynującą opowieścią o odległych
i zupełnie odmiennych kulturowo miejscach, o ludziach,
których spotykał na szlaku swoich wędrówek i i innym sposobie
patrzenia na świat.
Opowiedział o wyprawie do Amazonii, Rumunii, na
daleką Syberię i Ukrainę. Przekonywał młodych ludzi, że
podróżowanie to wspaniały sposób nie tylko na zdobywanie
geograficznej wiedzy o świecie, ale też doskonała okazja, by
poznawać samego siebie. Nasz gość dał się poznać jako osoba,
która świetnie nawiązuje kontakt z młodzieżą i umie zarazić
pasją poznawania świata i odkrywania jego najdalszych
zakątków.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach
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XXVIII Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach
Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia w rudnickim Ośrodku Kultury odbyło się prawdziwe jazzowe święto, które już po raz
28. skupiło na tutejszej scenie wykonawców muzyki jazzowej, a na widowni publiczność kochającą ten właśnie muzyczny
gatunek.
Impreza od początku istnienia cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród wykonawców, jak i słuchających. Jednym
z pomysłodawców wydarzenia był nieżyjący już wspaniały człowiek, muzyk, saksofonista, wywodzący się z Rudnik Edward
Wcisło, którego imieniem nazwano właśnie rudnickie jazzowe spotkania.
Na przestrzeni już prawie trzech dekad wydarzenie ewoluowało i przechodziło różne modyfikacje, ale zawsze
fundamentalnym czynnikiem organizacji pozostaje radość wspólnego muzykowania, inspirowania się nawzajem
i wspólnego przeżywania muzyki.
Tegoroczna edycja, choć jeszcze nie jest jubileuszową, miała nieco inny charakter od poprzednich i jest zapowiedzią nowego
spojrzenia oraz zmian, które czekają jazzowe spotkania w najbliższych latach.
Jako nowy dyrektor Ośrodka Kultury w Rudnikach, a jednocześnie człowiek od lat związany z muzyką mam własne
spostrzeżenia i pomysły, które chciałbym wcielić w życie i przy pełnym poszanowaniu zamysłu pomysłodawców nadać nowy
kształt tej jakże pięknej muzycznej inicjatywie, będącej
jedną z wizytówek gminy Rudniki i Ośrodka Kultury,
który nosi nazwę Centrum Spotkań Muzyków
Jazzowych.
W tym roku na scenie w repertuarze jazzowym
zaprezentowało się sześciu wykonawców: BRB
Combo Squad (Kluczbork), The Likaons Group
(Częstochowa), Martyna Szczepaniak z zespołem
(Częstochowa), Big Band Wiśniowa Góra, Jakub
Kęsy (Kluczbork), Tesla Jazz Sextet (Rudniki).
Prezentacjom muzycznym przysłuchiwała się
komisja artystyczna, składająca się z muzyków,
pedagogów akademickich w składzie: dr hab. Jerzy
Główczewski (Akademia Muzyczna w Katowicach),
dr Korneliusz Wiatr (Instytut Muzyki Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie), dr Włodzimierz
Spodymek (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy).

Nagrodę Grand Prix XXVIII Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach im. Edwarda Wcisło przyznano
zespołowi The Likaons Group z Częstochowy. Indywidualne wyróżnienia otrzymali także saksofonista Sebastian Janik
oraz gitarzysta Adam Ścigała.
Całość jazzowego wieczoru dopełniły i uświetniły
dwa fantastyczne koncerty gwiazd. Występem
otwierającym rudnickie spotkanie jazzowe był koncert
kwartetu Kingi Głyk, w którym oprócz Kingi, grającej
wirtuozersko na gitarze basowej, wystąpili także Paweł
Tomaszewski (instr. klawiszowe), Arek Grygo (instr.
klawiszowe) i Paweł Dobrowolski (perkusja). Warto
dodać, że na rudnickim koncercie po raz pierwszy
w Polsce zaprezentowano materiał z najnowszej płyty
"Feelings", a sam występ był jedynym polskim
koncertem na europejskiej trasie Kingi Głyk.
Późnym wieczorem w pięknym jazzowym stylu
zagrał drugi kwartet w gwiazdorskiej obsadzie: Jerzy
Główczewski (saksofon), Bogusław Kaczmar (piano),
Maciej Garbowski (kontrabas) oraz Michał
Dziewiński (perkusja).
Żadne słowa pisane nie oddadzą niesamowitego
klimatu stworzonego przez muzyków oraz wszystkich
uczestników spotkania. Jako organizatorzy pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim osobom, które poprzez swoją obecność, czy to jako wykonawcy, słuchacze, czy
w jakiejkolwiek innej formie przyczynili się do uświetnienia tego wspaniałego muzycznego święta.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne edycje Spotkań Muzyków Jazzowych do Rudnik.
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach.
/fot. Michał Włoch/
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SPORTOWE RUDNIKI 2019
Sportowe Rudniki 2019 oraz fantastyczna pogoda
przyciągnęły w minioną niedziele do małego parku tłum ludzi.
Park wypełnił się miłośnikami sportu oraz dobrej zabawy. Na
niewielkiej przestrzeni, można było wziąć udział
w kilku dyscyplinach: nordic walking, trampoliny, szachy, bule,
więc każdy mógł się sprawdzić w tym co lubi najbardziej.
Spacer z kijkami przyciągnął sporą grupkę miłośników,
którzy skąpani w jesiennym słoneczku pokonali dystans blisko
4km. Do turnieju szachowego przystąpili doświadczeni
zawodnicy, wśród których byli także mieszkańcy Gminy Olesno.
Sporą grupę stanowili także amatorzy gry w bule. Dla wielu była
to pierwsza okazja do gry, ale już zapowiedzieli, że na pewno nie
ostatnia. O tych, którzy mają niespożyte pokłady energii
zatroszczyła się Fitness Justyna, organizując mocno
rozgrzewający trening na trampolinach.
Organizatorzy, Wójt Gminy Rudniki oraz Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, zapewnili wszystkim
ciepłą kawę i herbatę oraz słodki poczęstunek. Wszyscy
uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Nad całością wydarzenia czuwał Gminny Koordynator
ds. sportu- Tomasz Szymański - który zadbał także
o najmłodszych uczestników i zapewnił darmową zjeżdżalnię.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym
sportowym dniu. Wasza obecność była dowodem na to, że chcieć
to móc i każda pogoda jest dobra na ruch na świeżym powietrzu.
Anna Sekienda
Z-ca Wójta

Kaligrafia - warsztaty pięknego pisania
2 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyły się warsztaty kaligrafii. W zajęciach wzięła udział młodzież
z rudnickiej szkoły podstawowej. Zanim młodzi adepci kaligrafii przystąpili do pracy, mieli okazję prześledzić w krótkiej
prezentacji historię pisma na przestrzeni wieków i zapoznać się z najważniejszymi stylami pisania w poszczególnych okresach
historycznych.
Potem przyszła pora na samodzielne ćwiczenia. Najpierw był krótki instruktaż osadzania stalówki w obsadce, później
pierwsze mniej lub bardziej udane próby pisania. Uczestnicy warsztatów nie zrazili się początkowymi trudnościami w dozowaniu
tuszu, a gdy już nieco się oswoili z tak niecodziennymi narzędziami pracy, rozpoczęła się druga część warsztatów poświęcona
nauce pisania czcionką Italika, która jest stosunkowo prosta, a jednocześnie bardzo elegancka.
Młodzież korzystała z gotowych wzorników i choć czas nie pozwalał na dłuższe ćwiczenie, niektórzy na zakończenie zajęć
zaprezentowali krótkie własnoręcznie zapisane frazy.
Warsztaty nauczyły nas jednego. Kaligrafia jest nie tylko sztuką pięknego pisania, ćwiczenia właściwego nachylenia
i łączenia liter oraz stosowania w piśmie poprawnych proporcji. Kaligrafia jest sztuką cierpliwości, skupienia i koncentracji.
To idealny sposób na relaks, wyciszenie i wyrażenie własnych myśli w piękny, nietuzinkowy
sposób.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach





GOKSiR

Noc Bibliotek w Rudnikach
5 października w całej Polsce odbywała się piąta edycja akcji
Noc Bibliotek. Prawie 1800 tradycyjnych książnic zaoferowało
swoim czytelnikom nie tylko nietypowe godziny otwarcia, ale
przede wszystkim zaprosiło do udziału w niecodziennych
spotkaniach z literaturą oraz w innych wydarzeniach kulturalnych
i edukacyjnych. Wszystkie te działania miały nawiązywać do hasła
przewodniego tegorocznej akcji, które brzmiało "Znajdźmy
wspólny język". W ten niekonwencjonalny sposób zachęcano
osoby w różnym wieku do odwiedzania bibliotek, korzystania z ich
zasobów i oferty kulturalnej. W akcji uczestniczyła także Gminna
Biblioteka Publiczna w Rudnikach.
W tym roku postawiliśmy na spotkanie międzypokoleniowe.
Rudnicka Noc Bibliotek zaczęła się od rodzinnych warsztatów
artystycznych, podczas których dzieci z rodzicami, rodzeństwa
a nawet babcie z wnuczkami, nawiązując do nocnej pory, wykonały piękne "łapacze snów", które, jak zapewniła prowadząca
warsztaty Justyna Górok - Jura, wychwycą wszystkie nocne koszmary, a przepuszczą tylko sny dobre.
W drugiej części naszego spotkania poznawaliśmy bliżej świat dzieci i świat dorosłych. Opinie dzieci o dorosłych i zdanie
dorosłych na temat dzieci potwierdziły z całą pewnością, że oba pokolenia zazdroszczą sobie wiele. Bo przecież dorośli "mogą
wszystko", a najważniejsze, że "nie muszą chodzić do szkoły i odrabiać lekcji", a dzieci z kolei "mają mnóstwo wolnego czasu"
i "nie muszą o nic się martwić". Młodsi narzekali na zakazy, które nieustannie
słyszą od rodziców, ci z kolei musieli zmierzyć się z serią trudnych pytań,
jakimi zarzucili ich przedstawiciele młodszego pokolenia. Łatwo nie było,
zwłaszcza wtedy, gdy nadarzyła się okazja, by dzieci i dorośli zamienili się
rolami. W krótkich scenkach z życia codziennego to dorośli stali się na
moment dziećmi, które: nie chcą spać, posprzątać pokoju, grają po kilka
godzin w gry komputerowe, nie chcą wstać rano do szkoły, a potem odrabiać
lekcji, nie zamierzają opiekować się zwierzętami albo robią scenę w sklepie
z zabawkami. Młode pokolenie dwoiło się i troiło, nie szczędziło wysiłku
i argumentów, by poradzić sobie w roli dorosłych, i choć zadanie było dość
trudne, na ogół udawał się "znaleźć wspólny język" i osiągnąć kompromis.
Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci i dorośli wspólnie
przygotowali piękny nocny pejzaż Rudnik, na którym uwiecznili budynki,
ulice i niebo rozświetlone gwiazdami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rudnickiej Nocy Bibliotek
za skorzystanie z naszej specjalnej oferty. Poza zabawą, oba pokolenia wiele dowiedziały się o sobie nawzajem, a zwłaszcza tego,
że wspólny język najlepiej znajduje się we wspólnych działaniach.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach

Czas na świąteczną kartkę….
- warsztaty plastyczne w filiach bibliotecznych
Tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest składanie sobie życzeń. Przekazujemy je osobiście lub rozsyłamy bliskim
i znajomym w smsach, mailach, przez media społecznościowe i pocztą tradycyjną. W ramach świątecznych przygotowań filie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Dalachowie i Cieciułowie zaproponowały uczniom z miejscowych szkół warsztaty
plastyczne, podczas których wykonywali oni samodzielnie
kartki świąteczne.
Ten modny obecnie trend ręcznie robionych ozdób i kart
daje nie tylko wspaniałe efekty artystyczne, ale przede
wszystkim dostarcza mnóstwo radości samym młodym
twórcom. Tak było również tym razem. W ruch poszły
nożyczki, kleje, dziurkacze ozdobne, kolorowe papiery
i wstążki. Na kartkach pojawiły się, zgodnie z techniką
scrapbookingu, wykrojone świąteczne emblematy:
gwiazdki, choinki i renifery, a w tle wytłaczane na papierze
trójwymiarowe wzory. Efekt był wspaniały, zapachniało
świętami, pozostaje więc tylko wpisać na kartki życzenia,
przesłać je bliskim i kultywować tę tradycyjną formę
świątecznych pozdrowień.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach
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"Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2019" realizowanego przez Instytut Książki. Strategicznym celem programu jest
zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i informacji oraz wspieranie zadań o
charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Dofinansowanie w wysokości 10 940,00 zł zostało przeznaczone zgodnie z regulaminem programu na zakup
komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Całkowity koszt zrealizowanego zadania, łącznie z wkładem
własnym wyniósł 12 940,00 zł.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach

Warsztaty świąteczne - ozdoby wykonane techniką repujado
5 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach odbyły się warsztaty świąteczne, których
uczestnicy wykorzystali technikę repujado, czyli tłoczenia
w folii aluminiowej. Na warsztaty zgłosiły się dzieci, młodzież
i osoby dorosłe. Technika, z którą wszyscy uczestnicy zetknęli
się po raz pierwszy okazała się nietrudna, ciekawa choć bardzo
pracochłonna.
W tajniki repujado wprowadzała nas pani Grażyna
Makles, która zaprezentowała także swoje, bardzo efektowne
prace wykonane tą techniką. Na warsztatach w bibliotece
wszyscy wykonali anioły, które z pewnością będą ozdobą
świątecznych domów.
Maria Morawiak
GBP w Rudnikach

Z wizytą u pana Moniuszki
Pod takim hasłem odbyła się audycja muzyczna w
wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej w
Ośrodku Kultury. Muzycy przybliżyli sylwetkę i twórczość
wielkiego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.
Ciekawych informacji na temat życia i dorobku muzycznego
kompozytora oraz sporej dawki dobrej muzyki wysłuchali z
wielkim zainteresowaniem uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rudnikach. Audycje prowadziła pani Magdalena
Mirowska.
Anna Biegańska
GOKSiR

Warsztaty Świąteczne
Okres adwentu, to tradycyjnie czas przygotowań do
obchodów Bożego Narodzenia. W tym czasie przygotowuje się
dom do świętowania sprzątając, ozdabiając oraz przygotowując
dania na wieczerzę wigilijną. Każda gospodyni chcąc uczcić
Narodzenie Pańskie przygotowuje piękny stroik, aby
przyozdobił stół wigilijny.
10 grudnia br.,
w godzinach wieczornych,
w Ośrodku Kultury
w Rudnikach odbyły się
warsztaty tworzenia stroików
świątecznych z naturalnych
surowców. Poprowadziła je Pani Justyna Górok - Jura z pracowni artystycznej Kogel-Mogel.
W czasach, gdy większość ozdób świątecznych jest kupowanych, własnoręczne
przygotowanie ozdoby zyskuje na wartości. Dzięki warsztatom każdy stroik, który powstał
w ich wyniku jest inny, niepowtarzalny, ukazujący charakter tworzącej go osoby.
W trakcie warsztatów wszystkie uczestniczki świetnie się bawiły, odkrywając w sobie
nowe talenty i zdolności, ale były również dumne, że ich dom ozdobi stroik, które zrobiły
własnoręcznie. Była to także doskonała okazja do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń,
ale przede wszystkim był to doskonały wstęp do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
A. Budziak
GOKSiR Rudniki
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Szkolne Sportowe Rudniki 2019
W piątek 27 września 2019 r. Szkoły Podstawowe z Gminy Rudniki wzięły udział w wydarzeniu "Sportowe Rudniki 2019".
Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatu Oleskiego, Wójta Gminy Rudniki, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Rudnikach, a także Ludowy Klub Sportowy Basket z Praszki.
"SPORTOWE RUDNIKI" to impreza skierowana do uczniów wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Rudniki. Dzięki
wzorowej frekwencji każda ze szkół miała swoich reprezentantów. Łącznie w imprezie wzięło udział 110 uczniów wraz
z opiekunami. "SPORTOWE RUDNIKI odbyły się w dwóch etapach sportowo-rekreacyjnych: rajdzie rowerowym na trasie:
Rudniki - Żurawie - Stawki Żytniowskie - Żytniów - Stary Bugaj - Nowy Bugaj - Cieciułów - Rudniki oraz rywalizacji sportowej
w dyscyplinach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Nad całością organizacji i przebiegu zawodów czuwał Gminny Koordynator
ds. Sportu w Gminie Rudniki - Tomasz Szymański. Nie zabrakło również posiłków regeneracyjnych z których mogli skorzystać
uczestnicy, a było to m.in.: banany, jabłka, brzoskwie, jabłecznik, soki owocowe, woda, herbata, kiełbaski z grilla.
Dzięki wsparciu Władz Samorządowych impreza była
całkowicie bezpłatna.
KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. PSP Rudniki
2. PSP Dalachów
3. PSP Jaworzno
4. PSP Żytniów
5. PSP Cieciułów
Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom, ich opiekunom
oraz dyrekcji za zaangażowanie, udział i rywalizację Fair Play.
Ze sportowym pozdrowieniem, zapraszamy już za rok!
Tomasz Szymański
Gminny Koordynator ds. sportu

„Świeć gwiazdeczko mała świeć”
10 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbyła
się audycja muzyczna "Świeć gwiazdeczko mała świeć"
w wykonaniu muzyków z Filharmonii Częstochowskiej
w składzie: Malwina Kęsicka - altówka, Maciej Mazurek saksofon, Dawid Chraczyński - trąbka oraz Magdalena
Mirowska - fortepian. W trakcie koncertu artyści przedstawili
dzieciom muzykę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.
Z wielkim zainteresowaniem publiczność słuchała
utworów oraz chętnie odpowiadała na pytania prowadzącej
audycję pani Magdaleny Mirowskiej. Dzięki muzyce, która
rozbrzmiała w Ośrodku Kultury za sprawą muzyków Filharmonii
Częstochowskiej, można było poczuć ducha nadchodzących
świąt, a także tych z minionych lat.
A. Budziak
GOKSiR w Rudnikach
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INFORMACJE
KOMUNIKAT
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu
sprawie naboru do służby przygotowawczej.
Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form
służby wojskowej. Służbę tą mogą odbywać ochotnicy,
zarówno mężczyźni jak i kobiety. Po odbyciu służby
przygotowawczej żołnierz otrzymuje tytuł żołnierza rezerwy
oraz może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby
wojskowej jak również pełnić służbę w ramach Narodowych Sił
Rezerwowych, albo Wojskach Obrony Terytorialnej.
Terminy szkoleń w 2020:
- od 7 stycznia do 27 marca
- 04 maja - 24 lipca.
- 4 września / 29 września - 18 grudnia
Wymagania
- obywatelstwo polskie, wiek co najmniej osiemnaście lat,
niekaralność, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia
czynnej służby wojskowej, wykształcenie co najmniej
gimnazjalne.
Droga do służby
1. Złożenie wniosku wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
oraz dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ul. Ujejskiego 24, 33-100
Tarnów, Polska
tel. 14 626 03 95 kom. 531 650 650 kontakt@kominiarskicech.pl
Tarnów, dnia 26.11.2019 r.

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego
Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców
i użytkowników budynków w związku
z kampanią społeczną
„Czyszczone kominy to mniejszy smog”
Celem kampanii społecznej „czyszczone kominy to
mniejszy smog" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych
ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną
przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody
kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe,
gazowe. Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom
przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich
mieszkania/lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni
sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe
i wentylacyjne).
Ważnym elementem, który jest niezbędny, aby
z powodzeniem wyeliminować występowania smogu w Polsce
jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:
- jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych
urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów
zanieczyszczających powietrze!,
- jak poprawnie eksploatować systemy kominowe
i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby
uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
p r z e c i w p o ż a ro w e j b u d y n k ó w, i n n y c h o b i e k t ó w
budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich
częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych
w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli

służby przygotowawczej.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez WKU
(weryfikacja dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna).
3. Skierowanie na badania do:
- Wojskowej pracowni psychologicznej
- Wojskowej komisji lekarskiej.
4. Wydanie przez WKU karty powołania z terminem i miejscem
stawiennictwa do służby.
Co przysługuje:
- zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie
i wyekwipowanie wojskowe, opieka medyczna
i stomatologiczna, ubezpieczenie zdrowotne, ulgowe
przejazdy, ochrona stosunku pracy, urlop, uposażenie
miesięcznie (1095zł), odprawa po odbyciu służby (2250zł)
Szczegółowe informacje:
na stronie WKU w Opolu lub w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu
45-865 Opole, ul. Niemodlińska 90
tel. 261 626 044, 261 625 575, 261 626 040
e-mail: wkuopole@ron.mil.pl
https://wkuopole.wp.mil.pl
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych
w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli
większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Ustawa (Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c)
określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co
najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli
okresowej kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
osobie posiadającej odpowiednie kwaliﬁkacje zawodowe Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia
uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami
kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są
zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie
społeczeństwa, że:
- prawidłowo wykonany komin z certyﬁkowanych materiałów,
regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie
służyć przez dziesięciolecia,
- brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do
niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje
i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami,
a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do
osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą
w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi
kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje
kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.



Z poważaniem
Prezes Zarządu Głównego
/-/ Wiesław Zabawa








