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MARZEC
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki
Życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dużo wiosennego słońca, optymizmu
oraz wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Marchewka

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy!
Stan epidemiczny oraz wciąż napływające informacje
o kolejnych zakażeniach stawiają przed nami nowe - dotąd
niespotkane - wyzwania. Aktualna sytuacja wymaga
stanowczych i konsekwentnych działań nie tylko instytucji
rządowych, ale także od nas - całego społeczeństwa.
Nadszedł czas, w którym musimy wykazać się niezwykłą
odpowiedzialnością, solidarnością i wzajemnym
zrozumieniem. W tym momencie niezwykle ważne jest również
zachowanie spokoju i podstawowych zasad ostrożności. Nie
należy lekceważyć zagrożenia, ale też nie wpadać w panikę.
APELUJĘ do wszystkich o stosowanie się do zaleceń
służb medycznych i innych, mających na celu ochronę naszego
zdrowia, a nawet życia.
Słowa te kieruję głównie do:
• osób, które wróciły w ostatnich dniach z zagranicy lub
miały bezpośredni kontakt z osobą, która wróciła z zagranicy
(pracy lub wyjazdu wypoczynkowego) o zastosowanie się do
ogólnopolskich wytycznych, tj. o zachowanie kwarantanny
domowej. W takich przypadkach należy pozostać w domu, nie
stwarzając tym samym zagrożenia dla innych ludzi (rodziny,
znajomych, sąsiadów).
• uczniów i rodziców. Zamknięte szkoły nie oznaczają
dodatkowych wakacji. Zgodnie z zaleceniami MEN dyrektorzy
rudnickich placówek oświatowych uruchomili zdalne
nauczanie, w związku z czym zalecamy bieżące
monitorowanie:
• dziennika elektronicznego,
• strony internetowej szkoły lub przedszkola,
• wszelkich kanałów komunikacyjnych ze swoją placówką.
W odniesieniu do uczniów klas ósmych: Centralna Komisja
Egzaminacyjna przygotowała stosowny pakiet materiałów.

Codziennie o 9.00 będą ogłaszane nowe zadania z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego, a o 15.00
rozwiązania! Zapraszamy do zaglądania na stronę
https://www.cke.gov.pl
• mieszkańców, aby sytuacje konieczne, np. zrobienie
zakupów spożywczych, zakup lekarstw itp., zdecydowanie
ograniczyć do minimum. Dodatkowo zaleca się aby
dokonywała tego jedna osoba z domu (nie ma żadnej potrzeby
zabierania ze sobą dzieci).
• mieszkańców, którzy pozostając w domach chcą korzystać
ze świeżego powietrza, aby starali się ograniczyć do własnego
podwórka lub wybierali miejsca odosobnione. Nie jest
wskazane korzystanie z placów zabaw, zewnętrznych siłowni
itp. nawet jeśli są puste, gdyż istnieje ryzyko, że wcześniej mógł
z tych urządzeń korzystać ktoś chory.
Prosimy o załatwianie niezbędnych spraw telefonicznie lub
przez Internet, a jeśli to możliwe o odłożenie ich w czasie.
W przypadku konieczności załatwienia spraw w Urzędzie
Gminy Rudniki proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
34\ 35 95 072 wew. 11 lub e-mail: gmina@rudniki.pl .
W sytuacji podejrzenia u siebie zakażenia koronawirusem
prosi się o kontakt telefoniczny do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Oleśnie - tel. 693 628 983.
Powstała także dedykowana infolinia NFZ działająca
całodobowo (siedem dni w tygodniu) pod numerem
telefonu: 800-190-590 , a także oficjalna strona
www.gov.pl/web/koronawirus.
Licząc na wzajemne zrozumienie życzę Wszystkim
zdrowia
Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki
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Będzie żłobek w Rudnikach
Już wkrótce rozpoczynamy prace adaptacyjne w zakresie
budowlanym w szkole podstawowej w Rudnikach. Powstanie
tam żłobek dla 24 dzieci.
W zakresie inwestycji zostaną utworzone dwie sale
lekcyjne, sala do zajęć sensorycznych, zaplecze socjalne
i sanitarne, plac zabaw oraz gabinet dyrektora. W drugim etapie
inwestycji zostanie zakupione wyposażenie tj. meble,
niezbędne sprzęty i zabawki.
Prace budowlane mają zakończyć się do końca września
br. W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozstrzygnięć
przetargowych. Do przetargu przystąpiły 3 firmy, z których
zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta.
Udało się uzyskać dofinansowanie na realizację zadania
pn. „Utworzenie żłobka SKRZACIK w Rudnikach” ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu MALUCH+.
3 lutego 2020r podczas uroczystego spotkania
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wójt Gminy Rudniki
odebrał promesę potwierdzającą kwotę przyznanego
dofinansowania na utworzenie żłobka „SKRZACIK”
w Rudnikach.

Wartość inwestycji to ok. - 937 000,00 zł
Dofinansowanie:
- 749 779,00 zł
Na bieżąco będziemy starali się informować Państwa
o postępach prac.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy

Powstaną kolejne drogi w gminie
Jesteśmy już po przetargu na budowę dwóch kolejnych
dróg w gminie. W dniu 24 marca zostały podpisanie umowy na
realizację następujących zadań:
1) Przebudowa drogi w Mirowszczyźnie o długości
0,480 km
Wykonana zostanie podbudowa i masa bitumiczna na
szerokości jezdni 3,0m. Zostaną wykonane pobocza
z kruszyw łamanych szerokości 0,5m.
Wartość robót budowlanych 99.509,09 zł.
Wykonawcą robót będzie firma REMOST z Olesna.
2) Przebudowa drogi w Mirowszczyźnie w kierunku
przejazdu kolejowego o długości 0,414 km.

Wykonane zostanie korytowanie i nowa podbudowa oraz
masa bitumiczna szerokości od 3,5 do 5,0m z poboczami
z kruszywa szerokości 0,5m i z kostki kamiennej.
Wartość robót budowlanych 160.779,66 zł.
Wykonawcą robót będzie V I A N K O sp. z o.o.
z Zawadzkiego.
Na pewno podczas prowadzonych robót będzie utrudnione
korzystanie z tych dróg, jednak liczymy na wyrozumiałość
mieszkańców. Prace potrwają do 30 czerwca br.
Łukasz Wicher
inspektor ds. drogownictwa

Wspomnienie o Robercie Bukalskim
Podsumowując zdarzenia roku 2019 zorientowałam się, że w poprzednim biuletynie nie
zamieściłam wzmianki o ważnym dla naszego środowiska Człowieku, który zmarł pod koniec roku.
Mam tu na myśli śp. Roberta Bukalskiego.
Bez wątpienia jest to Człowiek o którym należy pamiętać, dlatego przedstawię Państwu krótkie
wspomnienie o miejscowym lekarzu.
Robert Bukalski sprowadził się z rodziną do Żytniowa w 1994 r. i rozpoczął swoją misję niesienia
pomocy medycznej dla naszych mieszkańców.
Był radnym powiatowym przez dwie kadencje w latach 1998 - 2006.
Wspierał lokalne organizacje społeczne podczas organizowania wielu imprez sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Rudniki. Bardzo chętnie współpracował z miejscowym LZS-em
i Klubem Biegacza Falstart Rudniki.
Zmarł 11 listopada 2019 roku. Żył 61 lat.
Śp. Robert był nie tylko lekarzem, ale niezwykle życzliwym i otwartym na innych człowiekiem.
Zawsze starał się być osobą odpowiedzialną i bardzo przychylną innym ludziom. Jego szczególnym
darem był łatwy kontakt z otaczającymi go osobami. Ogromny szacunek dla swoich pacjentów
procentował na co dzień wielką sympatią i życzliwością z ich strony.
Z racji zawodu można powiedzieć, że żył dla innych ludzi, zawsze gotowy do niesienia pomocy. Był człowiekiem
nieprzeciętnym.
Robert Bukalski wpisał się w karty historii zarówno Żytniowa, gminy Rudniki, jak i powiatu oleskiego. Był niezwykle
skromnym, ale widocznym człowiekiem.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy
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CENTRUM TRADYCJI STRAŻACKIEJ I HISTORII WSI
9 marca 2020 r. dokonano odbioru prac związanych
z przebudową starych magazynów po byłym SKR w Rudnikach
na „Centrum tradycji strażackiej i historii wsi”.
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Celem operacji w ramach PROW na lata 2014-2020,
w który wpisała się operacja, jest wspieranie lokalnego rozwoju
na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do
podstawowych usług kulturalnych.

Celem wykonanej operacji jest zwiększenie dostępu do
podstawowych usług kulturalnych poprzez utworzenie
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.
W wyniku osiągniętego celu będzie można korzystać
z szerokiej oferty kulturalnej. Poprzez utworzenie Centrum
noszącego znamiona „muzeum” Gmina Rudniki chce
zaoferować swoim mieszkańcom możliwość korzystania
z szerokiej oferty kulturalnej. Utworzone centrum pozwoli na
zaoferowanie mieszkańcom dodatkowych zajęć przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, co w znacznym
stopniu przyczyni się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności
małej wiejskiej gminy.
Budynek znacznie zyskał na wyglądzie i jest nie do
poznania.
W ramach zrealizowanego projektu:
1. Wykonano termomodernizację budynku poprzez m.in.

docieplenie ścian zewnętrznych ogrzewanej części „Gminnej
Izby Tradycji”, zmianę pokrycia dachowego budynku,
częściową wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Zaadaptowano istniejące pomieszczenia magazynowe na
„Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” poprzez m.in.:
wykonanie posadzek, robót tynkarskich i elektrycznych.
3. Wyposażono obiektu w niezbędny sprzęt m.in..:
• kącik wyposażony w laptop ze stałym dostępem do internetu
• projektor multimedialny, nagłośnienie, stoły i krzesełka
umożliwiające prowadzenie warsztatów i konferencji,
• gabloty, postumenty wystawiennicze, ścianki ekspozycyjne,
• wyposażenie pomieszczenia do renowacji eksponatów.
Suma kosztów operacji to ok. 1 134 398,41 zł.
Wysokość dofinansowania wyniosła 500 000,00 zł.

Wykonawcą robót była firma MODERN-BUD Sp. z o.o. Sp.k.
Przed nami teraz wiele pracy związanej z urządzaniem
pomieszczeń, zadbanie o piękne wyeksponowanie
zgromadzonych maszyn, urządzeń i innych przedmiotów oraz
organizacja zaplanowanych warsztatów i spotkań.
Mamy nadzieję, że wszystko uda się zgodnie z planem
i nasze „małe muzeum” będzie przyciągać zainteresowanych do
nowo wyremontowanego budynku.
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Zaproszenie do współpracy - liczymy na wasze zdjęcia!
Szanowni Mieszkańcy
Niedawno strona internetowa gminy Rudniki zmieniła swój
wygląd. Systematycznie uzupełniamy poszczególne
informacje. Jednak ogromną przyjemność sprawia - chyba nam
wszystkim - oglądanie pięknych zdjęć z terenu gminy. Na
naszej stronie www.rudniki.pl znajduje się zakładka pn. „Warto
zobaczyć”, gdzie zamieszczamy zdjęcia z ciekawych zakątków
gminy m.in.: zdjęcia przyrody, zachodu słońca, kościoła,
starego budynku itp.
Chcielibyśmy zachęcić Was wszystkich, Kochani
Mieszkańcy, do przesyłania na adres: promocja@rudniki.pl
zdjęć będących w Waszym posiadaniu. Macie może w swoich
zasobach domowych zdjęcia, którymi chcielibyście się z nami

podzielić. Z ogromną przyjemnością wiele z nich zamieścimy
na naszej stronie.
Ze swojej strony zobowiązujemy się podpisać każde ze
zdjęć imieniem i nazwiskiem autora.
Uwaga! W związku z ochroną danych osobowych oraz
prawami autorskimi przesłanie zdjęcia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podpisu autora oraz
wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęcia do publikacji na
stronie internetowej Gminy Rudniki.
Czekamy na Wasze zdjęcia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości prosimy również o kontakt telefoniczny
z pracownikami referatu promocji tel. 34/ 35 95 072 wew. 14.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy
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Sołeckie Centrum Aktywności w Dalachowie jak nowe !
11.02.2020 r. nastąpił odbiór prac remontowych
w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie.
Prace remontowe obejmowały:
• wykonanie sufitu podwieszanego,
• wykonanie elementów suchej zabudowy z płyt gipsowokartonowych

• montaż drzwi,
• prace malarskie,
• montaż oświetlenia LED.
Projekt realizowany został 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 - 2020.
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 powstał
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. Stworzono atrakcyjne
miejsce spotkań, spędzenia wolnego czasu, Poprawie uległ
wizerunek wsi, a także całego terenu LGD.

Koszty związane z realizacją całości prac to kwota
ok. 95 000,00 zł, przy czym dofinansowanie z EFROW wynosi
50 486,00 zł.
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gmin

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA
W tym roku po raz pierwszy została uruchomiona
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. Są to pieniądze na projekty
dla sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji
przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych
społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do
wszystkich sołectw w województwie opolskim.
Aby uzyskać dofinansowanie trzeba oczywiście złożyć
odpowiedni wniosek i przejść pozytywną weryfikację. Aby
Państwu naświetlić na czym polega procedura przyznania tych
środków przedstawiam krótko zasady. Najpierw sołectwa
pisały tzw. fiszki projektowe czyli takie bardzo proste wnioski
o dofinansowanie i przedkładały je do gminy. Pracownicy
weryfikowali je i sprawdzali pod względem formalnym.
Następnie gmina składała zbiorczy wniosek do Marszałka
Województwa. W ciągu 3 lat każde z sołectw ma prawo złożyć
jeden wniosek. W bieżącym roku 7 pierwszych sołectw podjęło
uchwały zebrania wiejskiego o przeznaczeniu 6 tys. zł (tyle
można otrzymać tj. 5 tys. - budżet województwa, 1 tys. - budżet
gminy) na jedno zadanie.
Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 25 lutego 2020
roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu
Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom
samorządu województwa opolskiego na 2020 rok w formie
dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach
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Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach
2020-2022.
Obecnie czekamy na podpisanie umów na poszczególne
zadania i będziemy mogli zacząć realizować projekty.
W 2020 roku na terenie gminy Rudniki będą realizowane
przedsięwzięcia w następujących miejscowościach:
1) Julianpol - Sołeckie miejsce spotkań;
2) Rudniki - Zakup wyposażenia do organizacji imprez
integrujących sołectwo Rudniki;
3) Cieciułów - Zagospodarowanie placu przy II stawie na
placu OSP;
4) Janinów - Budowa altany na rekreacyjnym placu wiejskim
w Janinowie;
5) Żytniów - Ustawienie bramy wejściowej do parku
w Żytniowie;
6) Bugaj - Słup oświetleniowy na placu zabaw;
7) Dalachów - Zakup grilla gazowego i namiotu.
Zadania będą realizowane do 30 października 2020 roku.
Życzymy powodzenia i oferujemy swoją pomoc
w przypadku jakichkolwiek problemów.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy
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Pani Waleria KUCIA - mieszkanka naszej gminy
13 lutego 2020 r. obchodziła swoje

100 URODZINY
W tym uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń.
Życzenia złożyli członkowie rodziny, jak również znajomi. Ze strony samorządu gminy
do Pani Walerii udał się z życzeniami Pan Wójt Grzegorz Domański oraz Pani
kierownik Referatu Organizacyjnego UG Rudniki Małgorzata Gajda.
Delegacja z urzędu złożyła na ręce Jubilatki kwiaty, list gratulacyjny oraz upominek.
Składamy Szanownej 100-Latce serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, szczęścia oraz
wszelkiej pomyślności. Życzymy siły, spokoju oraz samych przyjemnych chwil
w gronie kochającej rodziny. Wszystkiego najlepszego!

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RUDNIKACH
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działający
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach, ul. Wojska
Polskiego 12 od 2 stycznia 2020 roku zmienił godziny
przyjmowania interesantów.
PUNKT CZYNNY WG HARMONOGRAMU:
• w poniedziałki
- w godz. od 10:00 do 14:00;
• we wtorki i środy - w godz. od 11.00 do 15.00;
• w czwartki i piątki - w godz. od 14.00 do 18.00.
Porady prawne udzielane są dla:
• osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej,
• osób młodych do 26 roku życia,
• seniorów, kombatantów i weteranów,
• posiadaczy Karty Dużej Rodziny
• ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.
Pomoc w punktach prawnych obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających
obowiązkach,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod
warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie
przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie
przygotowawcze,
• sporządzenie projektu pisma wszczynającego
postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne,
• sporządzenie projektu pisma zwolnienia od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym,

• ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw
z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Na terenie powiatu oleskiego działają również takie
punkty, a lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie
powiatu oleskiego znajduje się pod adresem:
http://bip.powiatoleski.pl
Obecnie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom
związanym z COVID-19, Ministerstwo Sprawiedliwości
informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom
korzystającym z usług.
W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna
mediacja na terenie powiatu oleskiego będzie udzielana za
pomocom środków porozumiewania się na odległość,
tj. telefonicznie bądź mailowo.
Osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
nieodpłatnej mediacji proszone są o kontakt telefoniczny
- tel. 782 356 235 - bądź mailowo:
pomocprawna@powiatoleski.pl.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy

INFORMACJA

Wnioski o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania

"Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na pobyt stały w Gminie Rudniki
i zawierały związek małżeński w roku 1970 do składania wniosków o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania "Medalu za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie".
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co
najmniej 50 lat. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek sporządzany jest przez USC,
po czym zostaje niezwłocznie przekazany Wojewodzie Opolskiemu, który występuje do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń.
Wnioski o wszczęcie w/w procedury można składać do 22 kwietnia 2020 r.
do Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnikach - (wzór wniosku na stronie www.rudniki.pl).
Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 32 lub pisząc na adres
e-mail: usc@rudniki.pl.
Joanna Pazgan
Kierownik USC
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUDNIKI
Informujemy o naborze wniosków

o dofinansowanie w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki w 2020 roku.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów. Dotacja może być udzielona na zadanie, które
nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania
wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do
03.04.2020 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, sekretariat (I piętro) na
formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.rudniki.pl - zakładka urząd ogłoszenia, komunikaty.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rudniki o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Planowany termin realizacji zadania : 01 lipca - 19 października 2020 roku.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Rudniki nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach - pokój nr 6 lub pod numerem tel. 34 3595 072
wew. 25.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

KOMUNIKAT
W związku z nadejściem wiosny A p

e l u j e m y do wszystkich:

mieszkańców, rad sołeckich, rad parafialnych, szkół, zakładów pracy, placówek handlowych i organizacji
społecznych o uprzątnięcie swoich posesji i miejsc do nich przylegających, placów szkolnych, placów

zabaw i innych terenów publicznych.
Obserwujemy zalegające nieczystości (piasek, różnego rodzaju odpady, w tym: butelki i papierki ) oszpecające wygląd naszej
okolicy. Starajmy się zadbać o wygląd własnego otoczenia, na co dzień. Wystarczy rozpocząć od ograniczenia ilości
produkowanych przez siebie odpadów, wybierania towarów mniej opakowanych a przede wszystkim zrezygnowania z nadmiaru
foliowych toreb!!

Przecież to od nas zależy, czy nasze środowisko będzie czyste i zdrowe,
czy przyjemnie będzie nam spędzać czas w naszej gminie?
Nie wymaga to wielkiego wysiłku a efekt jest wspaniały.
Tym wszystkim, którzy wykonali już prace porządkowe i na bieżąco dbają o czystość i porządek serdecznie

DZIĘKUJEMY.
Wszystkich pozostałych serdecznie zachęcamy do włączenia się w wiosenną akcję porządkową.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

KOMUNIKAT
W związku z interwencjami w urzędzie w sprawie pozostawienia bez opieki
które przebywając w miejscach publicznych bez dozoru

psów,

stanowią zagrożenie, szczególnie dla dzieci !!!
Przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt domowych - psów, iż zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki obowiązuje:

1. Utrzymywanie psów na terenie swoich posesji a jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo
osób trzecich utrzymywanie ich w kagańcu.
2.Utrzymywanie zwierząt domowych w sposób nie stanowiący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków będzie skutkowało ukaraniem mandatem lub karą grzywny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców posiadających psy o zwrócenie uwagi na własne czworonogi, zwłaszcza
zainteresowanie się gdzie przebywają i jak się zachowują.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański
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KOMUNIKAT
W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy wszystkich Mieszkańców Gminy Rudniki,
że od dnia 24 marca 2020 r. (wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK),
zlokalizowany przy składowisku odpadów w Rudnikach, ul. Dąbrówka 6,

będzie nieczynny do odwołania.
Przypominamy również, że w kwietniu, w dniach od

6 do 10 kwietnia 2020 r. odbędzie się zbiórka odpadów

wielkogabarytowych spod posesji zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

KOMUNIKAT
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, iż zgodnie z regulaminem
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku wprowadza się
obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na terenie gminy akcji deratyzacji.
Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny w tym czasie zlecić
przeprowadzenie akcji firmom specjalistycznym, bądź dokonać deratyzacji we własnym zakresie. Osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie akcji powinny szczególnie pamiętać o podaniu dokładnego terminu wyłożenia trutki na szczury oraz
zabezpieczeniu miejsc jej wyłożenia przed dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa domowego.
Deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy w roku w terminach:

I - sza od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia
II - ga od dnia 15 października do dnia 15 listopada
Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia
pojemników na odpady.
W czasie trwania akcji należy:
1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze nalepki oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką oraz sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc lekarską.
Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości co najmniej 40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez spalenie.
Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek pouczenia o
zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

Informacja Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie
Regionalny związek informuje, że na terenie Gminy Rudniki stacjonują pasieki (między innymi w miejscowościach:
Jaworek, Odcinek, Żytniów, Jaworzno, Faustianka, Bobrowa, Słowików, Łazy, Dalachów, Brzeziny, Mirowszczyzna, Brzeziny
Cieciułowskie, Cieciułów, Młyny) prowadzone przez pszczelarzy, członków Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Częstochowie. Jednym z istotnych zagrożeń dla pszczół jest niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Każdego roku
zdarzają się bowiem podtrucia lub wręcz zatrucia pszczół i innych owadów zapylających, odgrywających niezmiernie ważną role
w ekosystemie.
Wobec powyższego apelujemy do wszystkich rolników, plantatorów, sadowników, właścicieli działek,
mieszkań i domów, wszystkich zaangażowanych w utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rudniki o zagwarantowanie
ochrony pszczół i innych zapylaczy podczas stosowania zabiegów ochrony roślin. Ochrona pszczół i innych zapylaczy
jest bowiem nie tylko obowiązkiem prawnym ale również przejawem dbałości o środowisko naturalne.
Przypominamy, że obowiązująca zasada integrowanej ochrony roślin stanowi, że ochrona roślin przed szkodnikami polega na
wykorzystywaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w sposób
minimalizujący zagrożenie dla zdrowia dla ludzi, zwierząt (także odwodów zapylających) oraz środowiska.
Innymi słowy chemiczne zabiegi należy wykonywać w ostateczności i tylko w taki sposób, który nie zagraża
zapylaczom!! Zabiegi koszenia wykonywać po zakończeniu okresu kwitnienia.
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie
Koło Pszczelarzy w Rudnikach Wieluńskich
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Ośrodek Zdrowia w Żytniowie
Piszę ten artykuł z ogromną ulgą, gdyż po naprawdę długich staraniach, udało się znaleźć lekarza
i przywrócić działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Żytniowie. Lekarz Mariusz Śliwiński
zainteresował się naszym problemem i zdecydował się prowadzić usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców.
Powstała Przychodnia "MARMED" w Żytniowie po byłym ośrodku zdrowia. Pan Mariusz Śliwiński specjalista chorób wewnętrznych przyjmuje pacjentów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ponadto raz w miesiącu
przyjmuje również lekarz Tomasz Bek - specjalista pediatrii oraz neurologii dziecięcej, na co dzień pracujący m.in.
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. W ośrodku zdrowia istnieje możliwość oddania
materiału do badań tj. krew, mocz oraz możliwość wykonania na miejscu: EKG oraz w najbliższej przyszłości również USG.
W obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej w całym kraju, Ośrodek Zdrowia w Żytniowie
wprowadził nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.
Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. 34 359 37 21.
• Pacjentom udzielane będą teleporady - w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem przyjęć lekarza,
• W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza - wtedy możliwe będzie
wejście do przychodni,
• Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma
możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz wystawienia niezbędnych recept,
• Nie należy zgłaszać się po recepty - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.
Iwona Napieraj
sekretarz gminy

Program LIFE
Czterdzieści dwie gminy województwa opolskiego, w tym Gmina Rudniki przystąpiły do programu LIFE, który ma
pomóc we wdrożeniu spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim.
6 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Rudniki - Grzegorz Domański podpisał
porozumienie o współpracy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu.
To działania skupione wokół edukacji, budowania
świadomości, przygotowania specjalistów. W ramach projektu
powstanie stanowisko gminnego koordynatora ds. jakości
powietrza, który będzie informować mieszkańców o różnych
możliwościach poprawy jakości powietrza. W projekcie
zaangażowani zostaną również kominiarze, pracownicy
Politechniki Opolskiej. Powstanie szczegółowa baza danych
o źródłach niskiej emisji, system informatyczny wspierający
proces wymiany źródeł. Zostaną zakupione urządzenia
umożliwiające przeprowadzenie kontroli palenisk
w kotłowniach domowych oraz czujniki wilgotności drewna do
prowadzenia kontroli jakości spalanego paliwa.
Beata Nowakowska-Fałat
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
W dniu 7 września ubiegłego roku na placu odnowy wsi
w Julianpolu odbył się festyn integracyjny mieszkańców pod
hasłem „Rodzinne zakończenie lata” połączony z festiwalem
kolorów.
Kobiety należące do Grupy Odnowy Wsi zadbały
o przygotowanie bufetu i kawiarenki, gdzie można było zakupić
gorący napój, a także spróbować swojskich wypieków.
Zabawa zapowiadała się wspaniale, a jej dopełnieniem były
wspólne gry dla najmłodszych z drobnymi słodkimi nagrodami.
Jednak największą frajdą były wyrzuty kolorowymi proszkami
Holi, które tworzyły w powietrzu niesamowitą tęczę kolorów.
Fantastyczne wrażenia wizualne, to jedno z wielu ciekawych
doznań podczas imprezy. Zapewniamy, że zabawa była przednia.
Grupa Odnowy Wsi dziękuje wszystkim zaangażowanym
w pomoc przy organizacji tej imprezy, licząc, że kolejne nasze
plany się powiodą oczywiście przy wsparciu mieszkańców.
Anna Lach
Lider Odnowy Wsi Julianpol
8

Odnowa wsi Julianpol



aktualnoœci
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury”

Korony żniwne znów ożyją!
Już niebawem Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" rozpocznie cykl szkoleń z tworzenia i ozdabiania koron żniwnych.
Projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został wybrany do finansowania dzięki czemu będziemy
mogli ożywić zanikającą tradycję tworzenia koron żniwnych.
Warsztaty przeprowadzone zostaną przez „mistrza tradycji”. A kto zostanie tym „mistrzem”? My już wiemy i część z państwa
też pewnie się domyśla. Naszym „mistrzem tradycji” jest mieszkanka wsi Młyny, która w 2000 roku otrzymała pierwsze miejsce w
konkursie gminnym i trzecie na Dożynkach Wojewódzkich oraz zdobyła wiele innych nagród poprzez udział w konkursach.
Specjalistka, która poprowadzi szkolenia to pani Mariola Karmańska. Szkolenia będą prowadzone przez 7 miesięcy, po dwa razy
w miesiącu. Tematyka szkoleń będzie obejmowała mniej więcej rys tradycji tworzenia koron i wieńcy żniwnych, czym jest korona
dożynkowa, wieniec dożynkowy, przygotowanie ozdób na koronę oraz tworzenie korony. Finałem projektu będzie stworzenie
małej korony, którą będziemy mogli się chwalić podczas organizowanych imprez. Realizacja projektu zostanie udokumentowana
w postaci filmu, który będzie nagrywany podczas szkoleń. Ten projekt to wspaniała okazja by przekazać tak wspaniałe tradycje
kolejnemu pokoleniu. Rezerwujcie czas, bo powoli będziemy zaczynać warsztaty.
LGD "Górna Prosna" Sternalice

ZACISZE ŻYTNIOWSKIE
Uprzejmie informuję, iż dobiegł końca i rozstrzygnięty został konkurs na nazwę powstającego parku żytniowskiego. Konkurs
został zorganizowany przez Grupę Odnowy Wsi Żytniów przy współpracy z Działem Promocji Urzędu Gminy Rudniki.
W konkursie uwzględniono wszystkie propozycje nazw zgłoszone na stronie Urzędu Gminy Rudniki/Facebook, na zebraniach
wiejskich, zebraniach Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” i w kontaktach osobistych. Propozycje przyjmowane były do 30.
stycznia 2020 r. W konkursie wzięło udział 49 osób; łącznie zgłoszono 77 nazw parku. Trzy nazwy parku miały dwóch różnych
autorów. Zaproszenie do pracy w Jury konkursu przyjęły następujące osoby: Iwona Napieraj, Małgorzata Kędzia (Dział Promocji
Urzędu Gminy Rudniki), Grzegorz Dwornik i Andrzej Materak (radni Gminy Rudniki z Żytniowa), Ewa Napieraj (sołtys
Żytniowa), Bronisław Czech (prezes OSP w Żytniowie), Mariusz Czech (prezes LZS Żytniów), Grażyna Bryś (Koło Gospodyń
Domowych w Żytniowie), Daniel Baros (prezes Klubu Biegacza FALSTART Rudniki), Katarzyna Świtała (Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie) i niżej podpisany Grzegorz Pucka. Funkcję sekretarza Jury (bez
prawa głosowania) pełniła Marianna Pucka. Jury konkursu spotkało się w dniu 13 lutego 2020 r. w Wiejskim Centrum Kultury
w Żytniowie. W posiedzeniu Jury nie wzięli udziału: Grzegorz Dwornik (urlop) oraz Bronisław i Mariusz Czechowie. Każdy z PT
Jurorów miał do dyspozycji łącznie 20 punktów, które przydzielał poszczególnym nazwom/nazwie, zgodnie z najlepszą swoją
wiedzą i doświadczeniem. W czasie posiedzenia Jury uzgodniono, iż wiedza i doświadczenie PT Jurorów może zadecydować
o tym, że żadna z proponowanych nazw nie będzie godna jej przydzielenia powstającemu parkowi. Tak się jednak nie stało.
O zwycięstwie w konkursie zdecydowała największa
liczba punktów, uzyskana przez daną nazwę. Poszczególne
nazwy parku zdobyły następującą liczbę punktów:
1. ZACISZE ŻYTNIOWSKIE - 28 pkt.,
2. PARK ŻYTNIOWSKI - 22 pkt.,
3. PLANTY ŻYTNIOWSKIE - 20 pkt.
4. OAZA ŻYTNIOWSKA - 16 pkt.,
5. OSTOJA ŻYTNIOWSKA - 14 pkt.,
6. CICHY KĄCIK - 12 pkt.,
7. PARK SIOŁO - 10 pkt.,
PARK WYPOCZYNEK - 10 pkt.,
ZIELONY KĄCIK - 10 pkt.,
8. PARK BUKALSKIEGO - 8 pkt.,
9. ŻYTNI RAJ - 7 pkt.,
10. PARK ELKA - 3 pkt.
Pozostałe zgłoszone nazwy nie znalazły uznania w oczach
PT Jurorów. Jury stwierdza, iż zwycięzcą konkursu została
nazwa ZACISZE ŻYTNIOWSKIE. Autorką nazwy jest p.
Sylwia BRYŚ.
Jury serdecznie gratuluje Autorce zwycięstwa i przyznaje
nagrodę w postaci kompletu 4 książek o historii Żytniowa oraz
gustowną gminną apaszkę. Wręczenie nagrody nastąpi w czasie
uroczystości otwarcia Zacisza Żytniowskiego. Otwarcie
Zacisza nastąpi po ustawieniu kompaktowej, trzyelementowej

Jesień w Zaciszu Żytniowskim, fot. Grzegorz Pucka
bramy wejściowej, placu zabaw dla dzieci i zainstalowaniu tzw.
rozszerzonej przestrzeni.
Jury konkursu dziękuje wszystkim za udział
i zaangażowanie w konkursie. Wyraża przy tym nadzieję, iż
nazwa parku zostanie życzliwie i z zadowoleniem przyjęta
przez społeczność Żytniowa.
Do zobaczenia w Zaciszu Żytniowskim!
Grzegorz Pucka
Lider Grupy Odnowy Wsi Żytniów





z ¿ycia biblioteki

Artystycznie, na wesoło, w duchu rywalizacji
- podsumowanie akcji "Ferie z biblioteką”

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach postarała się, by dzieci nie nudziły się podczas ferii i przygotowała
specjalną ofertę zajęć na czas zimowej przerwy w nauce.
Zaczęliśmy 10 lutego, kiedy to w bibliotece w Rudnikach dzieci i młodzież miały okazję zetknąć się, niektóre osoby po raz
pierwszy, ze światem makramy, czyli sztuki wiązania sznurków
i wyplatania w ten sposób ozdobnych przedmiotów. W tajniki makramy
wprowadzała pani Aleksandra Kupka-Kucharska, która opowiedziała
historii tej techniki rękodzielniczej, pokazała podstawowe sploty oraz
zaprezentowała kilka przedmiotów wykonanych w ten sposób. Pod
czujnym okiem pani Aleksandry, a także z niewielką jej pomocą uczestnicy
warsztatów w bibliotece wykonali makramowe serca ze sznurka
sizalowego, które były z pewnością doskonałym prezentem na zbliżające
się walentynki.
Tego samego dnia w filii bibliotecznej w Żytniowie odbyły się zajęcia,
podczas których zdobiono torby lniane, nanosząc na nie wybrany motyw,
a potem cierpliwie wypełniając wzór kolorem. Dzieciom młodszym
pomagali rodzice, a nad całością przedsięwzięcia czuwała prowadząca
warsztaty pani Justyna Górok - Jura.
11 lutego, drugi dzień ferii zimowych zagospodarowały w GBP
w Rudnikach panie bibliotekarki Maryla i Alina, które przygotowały
niespodziankę i zaprosiły dzieci do gry planszowej, tyle że w wydaniu XXL.
Plansza zajęła niemal całą podłogę poddasza biblioteki i skrywała w sobie
wiele zadań do wykonania, pytań nawiązujących do znanych tekstów
literatury dziecięcej, zagadek, pułapek i ślepych uliczek. Zadanie było na
pozór proste. Należało pokonać całą trasę, od startu do mety. Uczestnicy gry,
podzieleni na dwie drużyny, rozpoczęli zmagania w duchu prawdziwie
sportowej rywalizacji. Dzielnie pokonywali przeszkody, wykonywali
zadania i, mimo że czasem przez niefortunny rzut kostką trzeba było wracać
aż na start i rozpoczynać od nowa, nikt nie zamierzał się poddawać. Gra była
zabawą uczącą współpracy i kreatywnego zagospodarowania wolnego
czasu. Nie było więc przegranych. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę
słodki poczęstunek, a my mamy nadzieję, że przypomnieliśmy sobie wszyscy nieco zapomnianą dziś rozrywkę, jaką są gry
planszowe, także te całkowicie samodzielnie wymyślone i wykonane.
Dopełnieniem bibliotecznej oferty na czas ferii zimowych były warsztaty artystyczne, które odbyły się 13 lutego w GBP
Rudniki. Uczestnicy tych zajęć przygotowali piękne ozdobne kartki walentynkowe, których motywem przewodnim było serce,
a kolorem dominującym czerwień. Dzieci korzystały z szablonów i wskazówek prowadzącej zajęcia pani Grażyny Makles, ale
ozdabianiem własnych prac i dodawaniem detali zajęły się samodzielnie i według własnych pomysłów. Niektóre kartki wymagały
dodatkowych umiejętności tworzenia papierowych kwiatów, ale wysiłek dał wspaniałe efekty. Powstały w rezultacie piękne prace,
które należało uzupełnić jedynie życzeniami lub wyrazami sympatii i wręczyć, w myśl walentynkowej tradycji, kochanym lub
lubianym osobom.
Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna

oœwiata
Ola grała w Mistrzostwach Polski w Szachach
Aleksandra Zając z Rudnik uczestniczyła w Mistrzostwach Polski w Szachach
Klasycznych w kategorii D-16 /dziewczyny rocznik 2004-2005/. Zawody odbyły się
w Szklarskiej Porębie w dniach 6-15.03.2020.
Ola nauczyła się gry w szachy w domu, potem grała w szkole i chodziła na kółko szachowe do
biblioteki które prowadzi Jarosław Marchewka. Aby rozwijać swoją pasję zaczęła trenować
w klubie UKS Piątka Wieluń pod okiem Waldemara Wolniaczyka. Aby uzyskać awans na
Mistrzostwa Polski musiała zagrać w turnieju kwalifikacyjnym /Półfinały Mistrzostw Polski/,
który odbył się w listopadzie w Ustroniu.
Szachy klasyczne to takie w których czas gry na jednego zawodnika to 120 min. + 30 sek. za
każdy ruch. Jedna partia trwa ok. 5 godz. a czasami nawet dłużej. W całych zawodach trzeba
rozegrać 9 partii. W turnieju rozstawiona była z numerem 42 na 46 zawodniczek. Ola zdobyła 2,5
punktu /1 pkt. zdobywa się za zwycięstwo, a 0,5 pkt. za remis/ co dało jej na koniec 41 miejsce.
Niestety zawody zostały przerwane w trakcie rozgrywek z powodu zagrożenia koronawirusem.
Z występu na Mistrzostwach Polski Ola może być zadowolona, ponieważ zagrała na swoim
poziomie, poprawiła swoje miejsce i zdobyła dodatkowe punkty w rankingu FIDE.
Jarosław Marchewka
PSP w Rudnikach
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Babciu! Dziadku! Kochamy Was!
Roli babć i dziadków nie da się przecenić. Pomagają
w opiece i wychowywaniu swoich wnucząt. Przekazują
mądrości życiowe, wartości moralne. Kochają swoje wnuki
bezgranicznie.
W Dniu Babci i Dziadka wnuki składają swoim babciom
i dziadkom życzenia, dziękują za wspólnie spędzone chwile.
21 stycznia 2020 r. w PSP im. M. Kopernika w Jaworznie
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przybyłych gości przywitała Dyrektor Szkoły p. Agata Polak,
życząc im dużo zdrowia i radości ze swoich wnuków. Występy
dla zaproszonych gości rozpoczęła młodsza grupa przedszkolna
przygotowana przez p. M. Bobrzecką. Zaprezentowali swoje
umiejętności gry na instrumentach w utworze „Przedszkolna
orkiestra - marsz z instrumentami”, oraz umiejętności taneczne
w tańcu „Pingwiny”. Sześcio- i pięciolatki pod opieką
p. A. Zając przygotowały piękny nasz narodowy taniec
„Polonez”. Dzieci tańczyły z wielką powagą i dostojnością
w strojach przygotowanych specjalnie na tę uroczystość.
Uczniowie klas: I, I I i I I I przygotowani przez
wychowawczynie: panią G. Dzierżak, T. Łęgosz-Mendel
i B. Belkę uświetnili uroczystość recytując wiersze, tańcząc
i śpiewając wiele piosenek. Wymienić tu należy ciekawe
aranżacje taneczne piosenek: „Kiedy babcia była mała”,
„Mówię wam, mówię wam” „Hej! Babciu, Hej! Dziadku”,
„U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką”, „Cza-cza dla
babci i dziadka”. Był też dyrygent i orkiestra składająca się
z uczniów klasy II i III, którzy świetnie odegrali swoje role
w utworze pt.: „Sto lat dla babci i dziadka”. Uczniowie klasy
pierwszej i drugiej zatańczyli razem dwa tańce tradycyjne:
„Jabłoneczka” i „Zielona murawka”, a Czerwony Kapturek

i Kopciuszek z klasy pierwszej, przekazały moc życzeń
wszystkim Babciom i Dziadkom zebranym na uroczystości.
Po zakończonych występach były gromkie brawa.
Niejednej babci i dziadkowi łza zakręciła się w oku.
Przedszkolaki i uczniowie wręczyli swoim kochanym babciom
i dziadkom kwiaty i laurki. Uśmiechom i uściskom ze strony
dziadków i wnuków nie było końca.

Dzięki zaangażowaniu rodziców przygotowano
poczęstunek dla zaproszonych gości.
Dekorację na uroczystość przygotowały: T. ŁęgoszMendel i G. Dzierżak.
Ten uroczysty dzień zostanie w sercach wszystkich
obecnych na uroczystości na długi czas.
Grażyna Dzierżak
PSP w Jaworznie

Hawajski Dzień Kobiet
22 lutego 2020 roku w Wiejskim Centrum Kultury
w Żytniowie odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia
Kobiet, na której bawiło się 165 przemiłych Pań. Impreza pod
hasłem „Kobiety są gorące” zorganizowana była w stylu
hawajskim.
Część artystyczną zaprezentowali uczniowie naszej szkoły,
którzy w humorystyczny sposób ukazali piękno życia kobiet.
Występ urozmaicił śpiew i taniec zaprezentowany przez naszą
młodzież, która za swój występ została nagrodzona gromkimi
brawami.

Przygotowaniem dzieci do magicznego wieczoru oraz
dekoracją sceny zajęły się nauczycielki: Aleksandra
Kaczmarek, Urszula Gmyrek, Marzena Świątek, Aneta
Kotala i Justyna Kucharska. Gościem specjalnym wieczoru
był utalentowany skrzypek. Do wspólnego biesiadowania
przygrywał Bogdan Szyszka, a do tańca DJ BULI. Odbyły się
także konkursy z nietypowymi nagrodami. Organizatorem
imprezy była Rada Rodziców przy PSP w Żytniowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie,
wspólną zabawę oraz chwile spędzone w miłej atmosferze.
Nauczyciele PSP w Żytniowie




oœwiata
W drugim tygodniu ferii zimowych 30 uczniów PSP
im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie wyjechało na kilkudniowy
sportowy wypoczynek do Zakopanego. Już od pierwszego dnia
pobytu aktywnie spędzali czas. Zajęcia zorganizowane były na
basenie, lodowisku, torze saneczkowym i co najważniejsze
uczniowie korzystali z fachowego instruktażu jazdy na nartach.
Codziennie pieszo pokonywali tysiące kroków, które liczone
były przez aplikacje. Opłatę klimatyczną wszyscy wykorzystali
maksymalnie, ponieważ mnóstwo czasu spędzali na świeżym
powietrzu. Pogoda dopisała, nie było wiatru ani deszczu, a aura
była iście zimowa. Dodatkową atrakcją była podróż pociągiem.
Pobyt został tak zorganizowany, że nie było czasu się nudzić. Jest
jednak jedno „ale” - było fajnie, ale za krótko.
Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy Radnej Gminy
Katarzyny Wojtal i Sołtys wsi Mirowszczyzna Agnieszki
Harmazy- Zaręba .Całość wspierali nauczyciele PSP
w Jaworznie Pani Małgorzata Wiśniewska i Pan Tomasz
Duda, którzy poświęcili swój wolny czas na opiekę i wspierali
inicjatywę swoim doświadczeniem pedagogicznym. Były złote
medale, nagrody, podziękowania a przede wszystkim kilka dni
pełnych niesamowitych wrażeń spędzonych w lokalnym
towarzystwie.
Rada Rodziców PSP Jaworzno

Ferie w Zakopanem

Gala Oskarowa w Dalachowie
W ostatnia sobotę karnawału 22.02.2020 r. w Dalachowie w oskarowej scenerii odbył się bal zorganizowany przez Radę
Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dalachowie.
Warto dodać, że był to pierwszy bal w nowo wyremontowanej sali OSP Dalachów.
Otwarcie imprezy oczywiście nie mogło odbyć się bez uczczenia tego wydarzenia. I tak w obecności Naczelnika OSP
Dalachów oraz Pani Zastępcy Wójta Gminy Rudniki nastąpiło symboliczne otwarcie najpiękniejszej sali w okolicy. Wszyscy
uczestnicy lampką szampana wznieśli toast za udane i liczne imprezy w tym miejscu.
Ale zacznijmy od początku.
Bal w Dalachowie to impreza znana z tego, że zawsze się udaje o czym świadczyć mogą bilety wstępu sprzedane
w przeciągu zaledwie 5 dni. Warto dodać, że organizatorzy dbają, aby bale odbywały się w naprzemiennych klimatach tzn.
w jednym roku w stylu pełnym elegancji, a w kolejnym na
zupełnym luzie. Ten rok to była prestiżowa Gala Oscarowa.
Przed salą balową stała limuzyna, wychodząc z limuzyny stąpało
się po czerwonym dywanie w towarzystwie paparazzi, w holu
czarna, podświetlana ścianka, a przy niej dwa posągi Oscarów,
stolik i krzesło reżyserskie. Na salę wchodziło się aleją gwiazd
z imionami osób które przyczyniły się do organizacji balu. Sala
sama w sobie robiła wrażenie, piękna z podwieszanym sufitem
i gamą świateł. Na stołach balony z helem, klapsy filmowe,
statuetki i ogromny napis HOLLYWOOD. Wszystko to
sprawiało, że każdy czuł się jak na prawdziwej gali. Tradycją
dalachowskich bali jest candy bar z poczęstunkiem, gdzie obok
słodkości lały się rześkim strumieniem fontanny z pysznym
ponczem.
Salę dekorowały zdjęcia zdobywców Oscarów oraz plakaty
polskich filmów nominowanych do tej prestiżowej nagrody. Na
sztalugach wyeksponowane były również niezwykle cenne plakaty z oryginalnymi autografami reżyserów i aktorów. Jedną
z atrakcji naszego balu była licytacja tychże plakatów. Pierwszy z nich to „Człowiek z Żelaza”, film nagrodzony Złotą Palmą
w Cannes. Reżyser tego filmu Andrzej Wajda uhonorowany został Oscarem i to właśnie jego autograf widnieje na plakacie, który
podarował nam dyrektor naszej szkoły. Plakat został wylicytowany za 860 zł. Drugi plakat pochodził z filmu „Bogowie”
z autografami Tomasza Kota (główna rola w nominowanej do Oscara „Zimnej wojnie”) oraz reżysera Łukasza Polkowskiego.
Został on wylicytowany za kwotę 720 zł. Walka była zacięta, ale myślę, że te plakaty są warte tych pieniędzy, które w całości
przeznaczone będą oczywiście na szkołę.
Na koniec naszą imprezę uświetnił występ Elvisa Presleya wraz z jego repertuarem.
Do pełni szczęści brakowało nam tylko kapci, spojrzenia Coopera i tańca z Leo DiCaprio.
Do zobaczenia w 2021 roku.
Agnieszka Brama
Przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Dalachowie
12



oœwiata
Zbiórka darów
dla Domu Dziecka w Sowczycach
Z inicjatywy nauczycielek Katarzyny Jaskot i Lidii Heluszka w grudniu 2019 roku
Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Cieciułowie przystąpiła do kolejnej edycji
akcji RAZEM na ŚWIĘTA. Głównym celem przedsięwzięcia była pomoc
potrzebującym oraz kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.
W ramach wspomnianej akcji nasza szkoła zorganizowała m. in. zbiórkę darów dla
Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.Nasi wolontariusze jak zwykle
pokazali swoje ogromne i wrażliwe serca przygotowując paczki z żywnością, artykułami
chemicznymi oraz zabawkami dla podopiecznych z domu dziecka.Wszystkie artykuły
zostały sprawdzone pod kątem czasu przydatności i przekazane dzieciom podczas
wyjazdu do Domu Dziecka w Sowczycach, który odbył się 18 grudnia 2019 r.
Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, rodzicom oraz
nauczycielom za zaangażowanie w zbiórkę.
Katarzyna Jaskot
PSP w Cieciułowie

Tak się bawi, tak się bawi … Publiczne Przedszkole w Rudnikach.
Karnawał to czas radości i zabawy, także dla
najmłodszych.
24 lutego 2020 roku w Publicznym Przedszkolu w
Rudnikach odbył się długo wyczekiwany bal przebierańców,
który zorganizowany został przez Radę Rodziców. Na to
wydarzenie z niecierpliwością czekały wszystkie dzieci. W sali
balowej w GOKSiR w Rudnikach, przedszkolaki z dumą
prezentowały bajeczne stroje. Z wielką ochotą uczestniczyły w
„Muzycznej podróży dookoła świata”, w tańcach, zabawach

oraz konkursach prowadzonych przez wodzirejkę. Na twarzach
wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo
chwilowego zmęczenia. Oczywiście każdego dziecko
otrzymało również małą niespodziankę.
Pamiątką z karnawałowego balu z pewnością będą
kolorowe zdjęcia, jakie tego dnia wykonywał pan fotograf.
Wszyscy będziemy miło wspominać to wydarzenie. Następny
bal już za rok!!!
wychowawca dzieci 3-4 letnich
mgr Anna Suchodolska - Pawlaczyk

Photon Roboty w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach
Od grudnia ubiegłego roku w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach w grupie
dzieci najstarszych (grupa Sówek) raz w tygodniu odbywają się zajęcia
dodatkowe prowadzone przez panią Annę Grzelak, w zakresie kodowania
i programowania z wykorzystaniem Photonów.
Photon to robot edukacyjny, którego zadaniem jest wprowadzenie dzieci
w świat technologii, rozwijanie ich kreatywności i zdolności logicznego myślenia
oraz nauczanie podstaw programowania.Sterowane są bezprzewodowo za
pomocą tabletów. Zajęcia tego typu rozwijają umiejętności społeczne ponieważ
dzieci pracują w zespołach kilkuosobowych. Uczą się współdziałania,
współodpowiedzialności, dokonywania wyborów, negocjowania, wnioskowania.
Podczas pracy z robotem utrwalają orientację w schemacie własnego ciała (aby
strona prawa z lewą się nie myliły) oraz doskonalą umiejętności matematyczne.
Przedszkolaki mają możliwość eksperymentowania poprzez swobodne
poszukiwanie rozwiązań.
Poza tym zajęcia z Photonami służą doskonale do utrwalania wiadomości
i umiejętności opanowywanych w ramach treści programowych zgodnych
z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Pomagają w nauce
czytania i liczenia, a przy tym sprawiają dzieciom wiele radości.
Publiczne Przedszkole w Rudnikach jest prawdopodobnie jednym z nielicznych przedszkoli w naszym powiecie oferującym
tego typu zajęcia.
wychowawca grupy dzieci 6-letnich mgr Anna Grzelak

„Konkursowe Przedszkole”
26.02.2020 r. w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach odbył się II Logopedyczny Konkurs Recytatorski pt. „Wierszyki
Łamiące Języki”. Zadaniem uczestników było poprawne opanowanie przydzielonych im wierszyków logopedycznych
zawierających „trudne” głoski. Celem konkursu było nie tylko rozwijanie zdolności recytatorskich ale przede wszystkim
prezentacja umiejętności językowych, rozwijanie świadomości artykulacyjnej i prawidłowe utrwalenie artykulacji głosek
sprawiających nie lada kłopoty. Dzieci zachęcone do występów przed szerszą publicznością uczyły się zdrowej rywalizacji w
niezwykle przyjaznej atmosferze. W konkursie wzięły udział dzieci z grupy: Słodziaków, Słoneczek i Sówek. Łącznie 56
przedszkolaków, ponieważ zainteresowanie tego rodzaju przedsięwzięciem było ogromne. Dzieci pięknie zaprezentowały swoje
wiersze przed zgromadzoną publicznością i komisją konkursową. Dla uczestników przygotowano dyplomy oraz upominki.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.
logopeda przedszkolny mgr Mariola Ramus




aktualnoœci
Informujemy, że w przypadku zgłoszenia
K OM U N I K A T
do urzędu przypadku podejrzenia spalania odpadów

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.

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

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
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PODSUMOWANIE ROKU 2019
Właśnie zakończył się rok 2019. Zwykle koniec roku to czas refleksji nad tym, co udało się zrealizować
w gminie Rudniki. Przypomnijmy sobie jakie wydarzenia i przedsięwzięcia miały miejsce w minionym
roku. Czas płynie szybko i w pędzie dnia codziennego łatwo zapominamy o pewnych wydarzeniach,
które miały miejsce w ostatnim czasie. Zacznijmy od inwestycji.
Przedszkole w Rudnikach w nowym budynku
Od 2 stycznia ubiegłego roku przedszkole w Rudnikach rozpoczęło swoją działalność w nowo wyremontowanym budynku
przy ulicy Wieluńskiej. Nasi najmłodsi mają możliwość uczęszczania do pięknego przedszkola. Powstały 3 przestrzenne sale
zajęć, zaplecze socjalne i kuchenne, pokój dyrektorski oraz jadalnia. Inwestycja ta została zrealizowana przy współfinansowaniu
ze środków UE. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,88 mln zł, dofinansowanie ok. 0,50 mln zł.

Otwarcie Centrum Przesiadkowego w Rudnikach
Z początkiem ubiegłego roku zakończyły się również prace nad przebudową centrum przesiadkowego, którego uroczyste
otwarcie nastąpiło w kwietniu. W ramach inwestycji powstał atrakcyjny teren z parkingami, wiatą przystankową, poczekalnią,
sanitariatami oraz strefą oczekiwania dla pasażerów, gdzie znajduje się m.in. podświetlana fontanna. Całość stanowi nowoczesną
przestrzeń dla podróżnych. Zadanie było zrealizowane z dofinansowania ze środków UE. Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,2
mln zł, natomiast dofinansowanie z RPO WO to 1,8 mln. zł.

Droga Jaworzno Bankowe - Cieciułów
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie
podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej na odcinku
długości blisko 2,3 km ze zjazdami i mijankami.
Koszty całkowite inwestycji to kwota 843 tys. zł.
Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskanemu
dofinansowania ze środków budżetu Województwa
Opolskiego. Wysokość dofinansowania - 384 tys. zł.
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Przebudowa dróg powiatowych w gminie
Droga powiatowa w Dalachowie. Na długości 1,2 km
powstał chodnik o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki
brukowej. Odtworzone zostały rowy przydrożne, a jezdnia
poszerzona do 6,0 m. Inwestycja jest zrealizowana przez Powiat
Oleski, a Gmina Rudniki jest współfinansującym zadanie.
Dotacja z gminy na tą inwestycję wynosi prawie 233 tys.
zł. Koszt całkowity zadania 2,74 mln zł.

Droga powiatowa w Cieciułowie
Odcinek o długości 0,45 km drogi powiatowej połączył
drogę powiatową prowadzącą przez wieś z drogą gminną
biegnącą z tyłku zabudowań. Inwestycja jest zrealizowana
przez Powiat Oleski, a Gmina Rudniki jest współfinansującym
zadanie. Dofinansowanie z budżetu gminy prawie 44 tys. zł.

Remonty i bieżące utrzymanie dróg
W ciągu roku przeprowadzano bieżące remonty dróg gminnych. Zakupiono na ten cel 2.300 ton kruszywa za kwotę ok. 117
tys. zł. Wyremontowano dwa odcinki dróg wewnętrznych w Cieciułowie o łącznej dł. 265 mb, pow. 900 m2. Koszt zadania to
kwota 25 tys. zł.

Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach
na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi - I etap
Od sierpnia trwają prace na tej inwestycji. Zakres zadania to: termomodernizacja budynku wraz z elewacją, wymiana dachu
oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, nowa instalacja elektryczna i wyposażenie obiektu. Całkowita kwota
przedsięwzięcia to ok. 950 tys. zł, w tym dofinansowanie 500 tys. zł. Inwestycja zakończy się w maju 2020 roku.

Zmiana oświetlenia na Orliku

Inwestycje oświetlenia ulicznego

W lipcu zostały wymienione oprawy oświetleniowe na
kompleksie boisk ORLIK w Rudnikach na energooszczędne
typu LED. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie
21,4 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

1. Montaż 2 opraw LED wraz z wysięgnikami, o mocy 35-40
W na istniejących słupach energetycznych w m. Borek wraz z
podwieszeniem przewodu zasilającego, montażem skrzynki
sterowniczo-pomiarowej - koszt brutto ok. 12 tys. zł.
2. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem, o mocy 35-40
W na słupie energetycznym wraz z przewodem zasilającym
przy ul. Niskiej w Rudnikach, - koszt 5,4 tys. zł.
3. Montaż 3 opraw LED wraz z wysięgnikami, o mocy 35 40 W,
na istniejących słupach energetycznych wraz z przewodem
zasilającym i montażem skrzynki sterowniczo-pomiarowej
w m. Hajdamaki - koszt 13,6 tys. zł.
4. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem, o mocy 35-40
W, na słupie energetycznym nr 31 przy posesji nr 4
w Dalachowie - koszt 3,2 tys. zł.
5. Montaż 1 oprawy LED wraz z wysięgnikiem, o mocy 35-40
W na słupie nr 181 na skrzyżowaniu ulic Targowej i Wiejskiej
- koszt 4,7 tys. zł.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia
ulicznego w Jaworznie Bankowym - koszt 10,3 tys. zł.
Łączne wydatki na inwestycje oświetleniowe - 49,2 tys. zł.

16



PODSUMOWANIE ROKU 2019
Oświetlenie parku w Żytniowie i placu rekreacyjnego w Julianpolu
W ostatnim tygodniu sierpnia, w dwóch miejscach
wypoczynkowo-rekreacyjnych naszej gminy, zamontowano
ekologiczne oświetlenie. Zamontowane lampy są lampami
najnowszej generacji, zasilane odnawialnym źródłem energii. Te
w Żytniowie zasilane są energią słoneczną, a lampa
w Julianpolu wykorzystuje energię słoneczną oraz wiatrową.
Obydwie lampy posiadają sterowniki umożliwiające
programowanie natężenia światła i zużycia energii.
Koszty wykonania oświetlenia obydwóch obiektów wyniosły
13,3 tys. zł.

Oświetlenie boiska w Cieciułowie
Na boisku wielofunkcyjnym w Cieciułowie zostało
zamontowane oświetlenie. Prace związane z budową
oświetlenia zostały ukończone 25 września. Zostały
zamontowane dwie lampy. Słupy oraz roboty montażowe
kosztowały prawie 12 tys. zł, natomiast same lampy
pochodziły z demontażu z Orlika w Rudnikach. Środki na
sfinansowanie inwestycji to w całości budżet gminy.

Parking w Jaworznie
Na przełomie lipca i sierpnia Sekcja komunalna UG
w Rudnikach wykonała prace brukarskie przy Szkole
Podstawowej w Jaworznie. Z kostki pochodzącej z demontażu
parkingu w Rudnikach ułożono łącznie 210 m2 powierzchni
utwardzonych w celu poprawy estetyki placu szkolnego oraz
otoczenia szkoły. Prace te polegały na powiększeniu już
istniejącego parkingu dla samochodów przy szkole. Wykonany
został również zjazd z drogi gminnej. Na przygotowanym
terenie ułożono 180 m2 kostki brukowej. Dodatkowo na placu
szkolnym powstał chodnik wraz z podbudową o łącznej
powierzchni 30 m2, który zdecydowanie poprawił komunikację
do pojemników na śmieci.

Zbiornik wodny w Jaworku
Z początkiem lipca br. zakończyły się roboty budowlane
obejmujące:
1) budowę zbiornika wodnego Jaworek
2) odmulenie ręczne siedlisk
3) wykoszenie ręczne nieużytków
4) wykonanie infrastruktury edukacyjnej.
W wyniku realizacji zadania powstał zbiornik wodny o pow.
2,9 ha lustra wody i pojemności ok. 35 tys. m3.

Przedmiotem projektu było odtworzenie obszarów
wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku
Ekologicznego „Jaworek”, dzięki czemu poprawiły się
siedliska zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Przywrócone
zostały ich właściwe siedliska na łącznej powierzchni 4,56 ha.
Wartość całkowita zadania to kwota 2,6 mln zł; w tym
dofinansowanie z UE w wysokości 2,2 mln zł.
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Nowy samochód dla OSP Dalachów
W listopadzie OSP w Dalachowie zakupiło fabrycznie
nowy samochód pożarniczy. Jest to średni samochód
ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C.
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.
Samochód o wartości ok. 760 tys. zł.

Zakup ciągnika dla Sekcji Komunalnej
W grudniu został zakupiony ciągnik rolniczy CLAAS
ARES 826 dla potrzeb sekcji komunalnej Urzędu gminy
w Rudnikach.
Koszt zakupu - 100 tys. zł.

Parkingi przy OSP Mostki
W grudniu odbyło się uroczyste oddanie dwóch parkingów
przy OSP Mostki.
Jeden powstał bezpośrednio przy strażnicy, a drugi po
przeciwnej stronie drogi. Parkingi stanowią zaplecze dla
samochodów podczas organizacji imprez okolicznościowych.
Jeden z parkingów został wykonany przez druhów strażaków
miejscowej jednostki OSP.

Remont sali OSP w Dalachowie
W 2019 roku udało się również pozyskać środki z UE za
pośrednictwem LGD Górna Prosna na realizację zadania
pn. „Remont sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w
Dalachowie”.
Wprawdzie roboty rozpoczęły się w styczniu 2020 roku,
jednak procedura przetargowa miała miejsce w roku 2019.
Zadanie obejmuje: wykonanie sufitu podwieszanego, montaż
drzwi wewnętrznych, prace malarskie, montaż oświetlenia
LED. Projekt realizowany jest dzięki otrzymanej pomocy
z programu PROW na lata 2014 - 2010.
Koszty związane z realizacją całości prac to kwota ok.
91 tys. zł, a dofinansowanie z 50 tys. zł.
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W mijającym roku miały miejsce jeszcze inne ważne wydarzenia dla gminy Rudniki.
Na przełomie stycznia i lutego odbyły się wybory sołtysów.
Sześciu sołtysów ustąpiło ze stanowiska w miejscowościach: Dalachów, Rudniki, Żytniów, Janinów, Mirowszczyzna, Faustianka.
Pierwsze swoje kadencje rozpoczęli: Katarzyna Kałwak - Dalachów, Ewa Sarowska - Rudniki, Ewa Napieraj - Żytniów,
Mateusz Kot - Janinów, Agnieszka Harmazy-Zaręba - Mirowszczyzna, Bożena Glapińska - Faustianka.
W czerwcu odbyła się

pierwsza Sesja Dziecięcej Rady Gminy.
Przedsięwzięcie miało swój bardzo interesujący przebieg.
Młodzież bardzo chętnie zabierała głos w dyskusji nad
uchwałami. W czasie obrad wybrano m.in. przewodniczącego
rady oraz przegłosowano uchwałę dotyczącą obowiązkowego
uśmiechu dla mieszkańców gminy Rudniki.

W połowie czerwca odbyła się również uroczystość
100-lecia Szkoły w Dalachowie.
Podczas uroczystości dokonano m.in. odsłonięcia tablicy
pamiątkowej czy zamurowania kapsuły czasu, ku pamięci
przyszłych pokoleń. Posadzono również „Drzewo Wdzięczności
i Nadziei”.
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W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się
pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Nie brakowało
również zaangażowania miejscowej jednostki OSP oraz
sponsorów.
Tego samego dnia odbyła się uroczystość

100-lecia Parafii w Jaworznie.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej. Potem odbyła
się konferencja historyczna oraz uroczysty przemarsz na
cmentarz parafialny oraz odsłonięcie okolicznościowej tablicy
pamiątkowej. Uroczystości trwały tu dwa dni z prelekcjami
historycznymi oraz jubileuszowymi spotkaniami parafian
i zaproszonych gości.
Od listopada w gminie Rudniki zostały uruchomione

bezpłatne przewozy dla seniorów
b ę d ą c y c h m i e s z k a ń c a m i n a s z e j g m i n y. Z o s t a ł o
uruchomionych kilka tras pozwalających na podróżowanie
właściwie z wszystkich miejscowości gminy. Dowozy są
realizowane na podstawie okazania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora.
Podsumowując rok 2019 trzeba wspomnieć również
o wyróżnieniu dla Gminy Rudniki w konkursie
organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego
pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa
Opolskiego 2019” za realizację projektu
„Zagospodarowanie parku w Rudnikach”.
Otrzymaliśmy Wyróżnienie w kategorii PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA, które przyznano za stworzenie atrakcyjnej
przestrzeni służącej rekreacji, spotkaniom, integracji
społeczności lokalnej i aktywizacji różnych grup wiekowych z wykorzystaniem prostych, estetycznych i funkcjonalnych urządzeń
wykonanych z naturalnych materiałów, z zachowaniem właściwej skali rozwiązań dla struktury przestrzennej wsi.

We wszystkie te wyżej wymienione zadania i przedsięwzięcia zaangażowani są ludzie samorządu,
społecznicy, sponsorzy i różne organizacje społeczne.
Mówiąc o tym należy wspomnieć o ludziach, którzy odeszli w minionym roku, a zapisali się w historii naszej gminy jako
liderzy lokalni. W sierpniu pożegnaliśmy Stanisława Chęcińskiego - sołtysa w latach 1994-2006 i lidera odnowy wsi Chwiły.
W listopadzie natomiast zmarł Robert Bukalski lekarz i radny powiatowy w latach 1998-2006.
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Biesiada
Bożonarodzeniowa 2019
Święta Bożego narodzenia to magiczny czas, w którym
wszyscy sobie bliscy ludzie spotykają się ze sobą. Często
przemierzają wiele kilometrów, aby zasiąść razem przy suto
zastawionym wigilijnym stole gdy na niebie zalśni pierwsza
gwiazdka. Na stole oczywiście nie może zabraknąć 12 potraw,
z których każda ma jakieś znaczenie, jaki i sama liczba dań
symbolizuje liczbę apostołów, a także ilość miesięcy w roku.
Każdy region Polski miał swoje tradycyjne potrawy, jednak
razem z migracją ludności, tradycyjne dania przenikały do innych regionów. Aby pokazać jakie tradycje związane z Bożym
Narodzeniem obchodzone były na Ziemi Rudnickiej, Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach, tradycyjnie już, zorganizował
Biesiadę Bożonarodzeniową, która odbyła się 12 grudnia 2019 r.
Wzięło w niej udział 11 sołectw: Chwiły, Żytniów, Dalachów,
Jaworzno, Rudniki, Janinów, Mirowszczyzna, Porąbki, Młyny,
Cieciułów, Bobrowa. Ich przedstawiciele kolejno opowiadali
o tradycyjnych potrawach i obyczajach obchodzonych w ich
rodzinnych domach. Dania królujące na wigilijnych stołach to
najczęściej: Barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa
z makaronem, kompot z suszonych owoców, pierogi ruskie oraz
z kapustą i grzybami, śledź w przeróżnych wersjach, kapusta
z fasolą i grzybami. Pojawiły się także pyszki i kulebiak.
Oczywiście na stołach nie mogło zabraknąć maku, jako
odwiecznego symbolu płodności i urodzaju. Z makiem związany
był również tegoroczny konkurs kulinarny na tradycyjną struclę
makową. Wszystkie strucle zostały przygotowane z największą
starannością i zgodnie z tradycją, jednak miano najlepszej strucli
otrzymała ta przygotowana przez przedstawicieli Sołectwa Porąbki, drugie miejsce zajęła strucla Sołectwa Dalachów, a trzecie
miejsce ex aequo strucla z Sołectwa Jaworzno i Janinów, pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.
Ta impreza organizowana w Ośrodku Kultury cyklicznie od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, pomaga
w podtrzymaniu tradycji Bożonarodzeniowych, a także wspaniale wprowadza w świąteczną atmosferę.
Jedyne co pozostaje, to podziękować wszystkim za przybycie i zaprosić na kolejną Biesiadę - Wielkanocną.
Anna Budziak
GOKSiR

Kolędy Łączą Pokolenia
Nieodłącznym elementem świętowania Bożego
Narodzenia jest tradycja kolędowania. Dzięki kolędom
i pastorałkom można poczuć magiczną atmosferę świąt, dlatego
po raz XIX w dniu święta Trzech Króli w Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach zorganizowano
Regionalny Przegląd Kolęd „Kolędy Łączą Pokolenia”.
Patronat honorowy nad przeglądem jak co roku objął Proboszcz
Parafii p.w. Św. Mikołaja w Rudnikach ks. Krzysztof
Błaszkiewicz oraz Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański.
Do przeglądu zgłoszono 21 solistów i zespołów
reprezentujących okoliczne placówki i nie tylko. Wszyscy

wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz słodką
niespodziankę. Również rudnicka widownia pokazała się od
najlepszej strony, dzięki czemu sala widowiskowa Ośrodka
Kultury dosłownie „pękała w szwach”.

Najwięcej emocji w widowni wzbudziły występy
kończące Przegląd. Chór Lipie oraz Zespół Folklorystyczny
„Rudniczanie” otrzymali największe owacje spośród
wszystkich występujących.
Jedyne co pozostaje, to pogratulować wykonawcom
wysokiego poziomu artystycznego i zaprosić wszystkich na
kolejną, jubileuszową edycję Przeglądu Kolęd.
Anna Budziak
GOKSiR




GOKSiR

I Wigilijne Morsowanie
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w niedzielne
popołudnie nad Zalewem Młyny w gminie Rudniki po raz
pierwszy odbyło się Wigilijne Morsowanie.
W świątecznej atmosferze przy cieple ogniska oraz
dźwiękach świątecznych melodii, ale przede wszystkim
w doskonałych nastrojach zgromadziło się ponad 200

mieszkańców naszej gminy oraz gości z sąsiednich gmin
i powiatów. Na zimową kąpiel zdecydowało się ok. 100 morsów
m.in. z klubów Falstart Rudniki, Renifer z Praszki, Sopel
z Dobrodzienia, morsów z Wielunia, Kluczborka, Olesna
i innych okolicznych miejscowości, ale także osób, które z tej
formy rekreacji skorzystały po raz pierwszy.
Pomysłodawcą wydarzenia jest Koordynator d/s Sportu

w Gminie Rudniki Tomasz Szymański, który zajął się również
odpowiednim przygotowaniem uczestników przed wejściem
do zimnej wody.
Po oficjalnym rozpoczęciu przez wójta gminy Rudniki
Grzegorza Domańskiego i solidnej rozgrzewce morsy
ochoczo z uśmiechem na ustach, a nawet ze śpiewem zanurzyły
się w lodowatej wodzie. Dobre humory dopisywały zarówno
uczestnikom kąpieli jak i wszystkim zgromadzonym na brzegu,
którzy gorąco wspierali i dopingowali
morsujących. Po wyjściu z wody na wszystkich
czekały gorące posiłki, ciepłe napoje, a także
ognisko przy którym można było się ogrzać
i wspólnie miło spędzić czas. Uczestnicy
zostali obdarowani certyfikatami morsowania
oraz drobnymi upominkami. Organizatorzy już
zapowiedzieli kontynuowanie tej inicjatywy
w kolejnych latach zawsze przed świętami
Bożego Narodzenia, a uczestnicy zapowiedzieli chęć udziału w kolejnych edycjach.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom
imprezy, oraz wszystkim, którzy zaangażowali
się w jej organizację. Serdeczne podziękowania również dla obecnych jednostek
Straży Pożarnej z gminy Rudniki oraz
przedstawicieli mediów - TV Rudniki oraz
Radio Ziemi Wieluńskiej. Organizatorami Wigilijnego
Morsowania są Gmina Rudniki oraz GOKSiR w Rudnikach.
Bardzo dziękujemy wszystkim za liczne przybycie,
cudowną atmosferę, dużo uśmiechu i zapraszamy za rok.
Arkadiusz Spodymek
/fot. Gabriel Tonic Wyględacz/
GOKSiR

"Kuba
- podróż do przeszłości"
- spotkanie z podróżnikiem
Piotrem Pabisiakiem
„Kuba - powrót do przeszłości” to temat spotkania
z podróżnikiem Piotrem Pabisiakiem oraz wystawy
fotograficznej z podróży
po Kubie, które odbyły
się 30 stycznia 2020 roku
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rudnikach.
Organizatorem spotkania
był Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach. Wszystkich
zebranych oczarowały kolorowe zdjęcia oraz opowieści ukazujące codzienne życie
kubańczyków. Po prelekcji odbyły się warsztaty fotograficzne, które poprowadzili
wspólnie Piotr Pabisiak oraz Arkadiusz Spodymek. Wyjaśnili oni podstawy fotografii
i odczarowali działanie aparatu fotograficznego. Dzięki nim uczestniczący w warsztatach
mogli „przejąć kontrolę” nad swoimi aparatami. Prowadzący udzielili licznych
wskazówek, bez których nie sposób zrobić dobrego zdjęcia. Po omówieniu zasad fotografii
nastąpiło komisyjne otwarcie oraz ocena prac nadesłanych w konkursie „4 pory roku
w Gminie Rudniki”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne
wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rudnikach.
Anna Budziak
GOKSiR
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Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„Cztery pory roku w Gminie Rudniki”
30 stycznia 2020 roku nastąpiło komisyjne otwarcie
i ocena prac nadesłanych w konkursie fotograficznym „Cztery
pory roku w gminie Rudniki”.
Organizatorem konkursu fotograficznego „Cztery pory
roku w gminie Rudniki” był Wójt Gminy przy współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.
Celem Konkursu było:
• upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny
sztuki wśród mieszkańców gminy Rudniki,
• prezentacja i promocja ciekawych miejsc, obiektów oraz
działań gminy,
• ukazywanie wartości krajobrazowych, kulturowych przy
pomocy fotografii.
W konkursie udział wzięło 7 mieszkańców gminy Rudniki
w tym 5 dzieci oraz 2 dorosłych.
Komisja oceniająca powołana przez Wójta Gminy Rudniki
Grzegorza Domańskiego w składzie :
1. Piotr Pabisiak - przewodniczący
2. Arkadiusz Spodymek
3. Małgorzata Lukas
przyznała następujące miejsca
I miejsce - Aleksandra Zając „Glinianka”
II miejsce - Zofia Kołodziejczyk „Wapiennik”

III miejsce - Aleksandra Kołodziejczyk „Rzeka”
Wyróżnienie - Kinga Matusiak „Pociąg”
Wyróżnienie - Karolina Smugowska-Furmańczyk
„4 pory roku w Porąbkach”

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do
wzięcia udziału w kolejnych konkursach!
Anna Budziak
GOKSiR

Gminny Turniej Szachowy
W piękny niedzielny poranek 9 lutego w Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbył się Gminny Turniej
Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rudniki. W zmaganiach wzięło
udział 25 osób.
Najlepsi w kategorii OPEN okazali się:
I. Jakub Marchewka
II. Piotr Bienias
III. Adrian Szafranek
W kategorii chłopców do lat 18 najlepsze miejsca zajęli:
I. Aleksy Rumniak
II. Maciej Wróbel
III. Patryk Pawelec
Natomiast w kategorii dziewcząt do lat 18 otrzymały:
I. Aleksandra Zając
II. Kiara Szczęść
III. Alicja Cieśla
Jak co roku nagrody także otrzymali najstarszy
i najmłodszy zawodnik.
Nagrody, puchary i pamiątkowe dyplomy wręczyła Anna
Sekienda - zastępca wójta Gminy Rudniki.
Turniej został zorganizowany przez G O K S iR
w Rudnikach przy współpracy z instruktorem sekcji
szachowej Jarosławem Marchewką.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy na
kolejne wydarzenia organizowane przez Ośrodek Kultury
w Rudnikach.
Anna Budziak
GOKSiR
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Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach
Pierwszego dnia zajęć feryjnych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Rudnikach odbyły się warsztaty hip-hop dance. Zajęcia
zaproponowane przez Ośrodek Kultury spotkały się z wielkim zainteresowaniem
i w godzinach porannych w sali widowiskowej GOKSiR zebrały się dzieci
i młodzież, aby odkryć tajemnice związane z tańcem ulicznym, a w szczególności
z hip hop dance. Zajęcia poprowadził Daniel Fiączek - instruktor hip hop dance,
który przygotował i przeprowadził również pokaz tego tańca. Uczestnicy podczas
warsztatów poznali podstawowe kroki i figury tego stylu i wyrazili zainteresowanie
dalszym pogłębianiem nowo nabytych zdolności.
13 lutego otwarto lodowisko „Biały Orlik”, z którego można było korzystać
bezpłatnie. Na lodowisku zorganizowano także specjalne atrakcje z okazji Walentynek. Na zakochanych czekał słodki
poczęstunek oraz nagrody. Nagrodą główną było zaproszenie do Spa Pałac Pawłowice.
Początek drugiego tygodnia ferii to zajęcia plastyczne poprowadzone przez p. Annę Adamczyk-Urzyńską. 17.02.2020 roku
w Ośrodku Kultury zostały zorganizowane zajęcia przywołujące zimę. Chociaż za oknami nie było śniegu,
a pogoda przypomina raczej wiosnę, niż zimę, to dzieci wyczarowały piękne i puszyste bałwanki i wyobrażały sobie jak by
wyglądał pośród budynków miast.
W drugim dniu zajęć feryjnych w Ośrodku Kultury w Rudnikach dzieci
miały okazję wykazać się sprawnością ruchową. Dla chętnych, GOKSiR
w Rudnikach w dn. 18.02.2020 r. zorganizował zajęcia ruchowe, które
przeprowadziła pani Katarzyna Kościelna. Specjalnie dla dzieci
przygotowała wiele zabaw i ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy odprężyli się
i nabrali energii na resztę ferii.
W środę 19 lutego 2020 roku w Ośrodku Kultury w Rudnikach
zorganizowane zostały warsztaty wypieków karnawałowych. Z okazji
nadchodzącego Tłustego Czwartku uczestnicy warsztatów uczyli się
przygotowywać pączki i faworki pod okiem pani Janiny Gajdy. Dzieci
z chęcią zabrały się do pracy i każdy z uczestników własnoręcznie zrobił po
kilka, a nawet kilkanaście pączków. Później przyszła kolej na chrust. Dzieci
samodzielnie przygotowały ciasto, z którego wycinały faworki.
W międzyczasie podglądały proces pieczenia. Czekając na skosztowanie swoich wyrobów uczestnicy zajęć posprzątali
stanowiska pracy i relaksowali się podczas różnych zabaw. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że wypieki własnej roboty są
najlepsze. Z pewnością nabyte umiejętności zaprezentują w swoich domach i pomogą przy wypieku własnych pączków nie raz,
zwłaszcza, że część wypieków
zabrały do domów.
W czwartek, 20 lutego 2020
roku w Ośrodku Kultury
w Rudnikach odbyły się warsztaty
artystyczne z rękodzieła.
Uczestnicy zajęć pod czujnym
okiem pani Justyny Górok-Jury
uczyły się tworzyć łapacze snów.
Te ciekawe ozdoby według
wierzeń indiańskich miały za
zadanie przesiewać sny
domowników i przepuszczać
jedynie te dobre. Każde z dzieci wykonało własnoręcznie amulet ozdabiając je kolorowymi wstążkami, piórami i pomponami. Po
zakończeniu pracy na dzieci czekał słodki poczęstunek, zgodnie z tradycją Tłustego Czwartku dzieci mogły częstować się do woli
pączkami i faworkami. Mamy nadzieję, że dzięki dzisiejszym zajęciom w domach uczestników od teraz będą same dobre sny.
W piątek 21 lutego 2020 roku, w ostatni dzień ferii zimowych, Wójt Gminy Rudniki, Ośrodek Kultury w Rudnikach
i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach przygotowali
specjalne atrakcje dla dzieci. W Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty artystyczne w
trakcie których dzieci tworzyły maski karnawałowe. Maski zostały barwnie
udekorowane cekinami, piórami i innymi kolorowymi ozdobami. Na sali
gimnastycznej PSP w Rudnikach czekały na chętnych Mega Dmuchańce, na których
można było zapomnieć o obowiązku powrotu do szkoły. Pożegnać ferie można było
również na lodowisku „Biały Orlik”, ćwicząc jazdę na łyżwach.
Wszystkim uczestnikom zajęć organizowanych w trakcie ferii serdecznie dziękujemy
za obecność, jednoczenie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez
Ośrodek Kultury w Rudnikach.
Anna Budziak
GOKSiR
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III Turniej o Puchar Wójta Gminy Rudniki
W piątkowy wieczór 21 lutego na rudnickim lodowisku
odbyły się rozgrywki sekcji hokeja na lodzie, w ramach których
rozegrano III Turniej o Puchar Wójta Gminy Rudniki.
W fantastycznej sportowej atmosferze rudniccy zawodnicy
udowodnili, że aktywność fizyczna jest absolutnie dla każdego
bez względu na wiek i zawsze pozytywnie wpływa na dobre
samopoczucie.
Chociaż w tym roku łagodna zima nie dała możliwości do
regularnych treningów zawodnicy zapewniają, że chętnie będą
kontynuowali tradycję hokejowych spotkań i zachęcają do
udziału również młodzież i to nie tylko tą po 50-tce;)
Po rozegranym turnieju Wójt Gminy Rudniki Grzegorz
Domański wręczył na ręce kapitana drużyny Szczepana
Napieraja puchar oraz złożył podziękowania wszystkim
zawodnikom za dawanie dobrego przykładu oraz piękną sportową
promocję aktywności fizycznej.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
zapraszamy na kolejne rozgrywki hokejowe w naszej gminie,
które odbędą się zapewne już za… rok.
Arkadiusz Spodymek
GOKSiR

Tropem Wilczym
czyli Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2020 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jedną z form
upamiętnienia bohaterów, którzy walczyli o Niepodległą Polskę jest organizowanie w tym dniu
w całym kraju Biegu Tropem Wilczym.
Tegoroczna edycja biegu była już ósmą organizowaną w ponad 370 miejscowościach w całej
Polsce, a na starcie biegu odliczyło się około 75 tys. biegaczy. W tym roku po raz pierwszy również
Gmina Rudniki włączyła się w obchody Święta Żołnierzy Wyklętych organizując Bieg Tropem
Wilczym na terenie położonym wokół Zalewu Młyny. Do biegu zgłosiło się 140 uczestników, którzy
wystartowali na trzech trasach o różnym stopniu trudności, przygotowanych przez koordynatora
sportu w gminie Rudniki Tomasza Szymańskiego. Oprócz trasy biegu głównego upamiętniającego
rok śmierci „Lalka” ostatniego żołnierza podziemia na 1963m (Bieg Rodzinny) wytyczono także
dwie dodatkowe trasy na dystansach 100m (Bieg Bąbla) oraz 5800m (Ekstremalny Bieg Wyklętych).
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wolność i Demokracja, Gmina Rudniki i GOKSiR
w Rudnikach. W organizacji, przygotowaniach i zabezpieczeniu tras udział brały również: Falstart
Rudniki, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rudniki, Stowarzyszenie MIWO,
a zabezpieczenie medyczne
zapewniła firma Med. Express.
Rudnicka edycja biegu była jedynym tego typu
wydarzeniem w okolicy, gdzie w przebiegu tras wykorzystano
również przeszkody zarówno naturalnego ukształtowania terenu
jak i te przygotowane specjalnie w celu nawiązania do trudu
walki i zmagań bohaterów walczących o Wolną Polskę. Mimo
przeszkód i trudności z jaką musieli zmierzyć się uczestnicy
biegu wszyscy wyrażali zadowolenie i satysfakcję z możliwości
upamiętnienia tak ważnej dla nas historii naszej Ojczyzny.
Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia przedstawiono zarys
historyczny dotyczący Żołnierzy Wyklętych, odczytano List
Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wspólnie odśpiewano
Hymn Polski.
Jako organizatorzy pragniemy podziękować wszystkim
uczestnikom, osobom i instytucjom biorącym udział w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które miały
miejsce w Gminie Rudniki i już dzisiaj zapraszamy na kolejne edycje tego wydarzenia.
Arkadiusz Spodymek
GOKSiR
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Jazzowe ostatki
W ostatni wtorek karnawału, 25 lutego 2020 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej odbyły się Jazzowe Ostatki. To był
cudowny wieczór z muzyką jazzową w wykonaniu Jakuba
Luboińskiego i Sebastiana Łobosa.
Bardzo dziękujemy artystom za niesamowite dźwięki oraz
wspaniałej rudnickiej publiczności, która razem z muzykami
współtworzyła fantastyczny klimat tego wieczoru.
Anna Budziak
GOKSiR

BABSKI WIECZÓR - spotkanie z okazji Dnia Kobiet
7 marca 2020 roku, w przeddzień Dnia Kobiet w Rudnickim Ośrodku Kultury odbył się Babski Wieczór czyli spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Gwiazdą wieczoru był Dariusz Kordek - aktor i piosenkarz, który oczarował wszystkie panie.
W trakcie spotkania odbył się także wernisaż twórczości pana Krzysztofa Mazonia, członka Częstochowskiego
Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, zajmującego się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Imprezie towarzyszyły
stoiska z naturalnymi kosmetykami i produktami eko ze sklepu
Fabryka Zdrowia oraz firmy AVON, chętnie odwiedzane przez
wszystkie panie. Wśród uczestniczek spotkania rozlosowano
nagrody i upominki ufundowane ze środków GOKSiR, Fabryki
Zdrowia i AVON.
Ostatnią atrakcją wieczoru był występ grupy wokalnej
Ośrodka Kultury. Dziewczęta uczęszczające na zajęcia wokalne
do Ośrodka Kultury wystąpiły na scenie z repertuarem specjalnie
przygotowanym na tę okazję, której motywem przewodnim była
Kobieta. Po tak pełnym wrażeń wieczorze panie biesiadowały we
wspólnym gronie. Mamy nadzieje, że dla każdej z Pań był to
wieczór godny zapamiętania i zapraszamy na kolejną taką
imprezę już za rok.
Anna Budziak
GOKSiR

Wystawa „Na straży granic”
W poniedziałkowy poranek, 9 marca 2020 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyło się otwarcie
wystawy pt. „NA STRAŻY GRANIC - Straż Graniczna
w II Rzeczpospolitej na zachodnim odcinku granicy polskoniemieckiej”.
Na wydarzenie szczególnie licznie przybyli nie tylko
pasjonaci historii, ale także uczniowie okolicznych szkół, aby
posłuchać o tym ciekawym fragmencie lokalnej historii.
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Dla wszystkich była to ciekawa lekcja historii
i przypomnienie, że dzisiejsze tereny gminy były terenami
przygranicznymi. Uczestnicy wydarzenia na chwilę przenieśli
się w czasie i każdy musiał okazać własny paszport, aby
przekroczyć przejście graniczne.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie zainspiruje do
aktywnego poszukiwania pamiątek po tak ciekawej przeszłości.
Anna Budziak
GOKSiR
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