BIULETYN
INFORMACYJNY


NR 3/2020

WRZESIEŃ

"Połączenie sił to początek,
zostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."
Henry Ford
Komisji Oświaty Rady Gminy Rudniki, przedstawiciele
jednostek organizacyjnych gminy a także pracownicy Urzędu
Gminy Rudniki.
Było to pierwsze spotkanie, na którym wszyscy zebrani na czele z uczniami - mogli wypowiedzieć się na temat
oczekiwań wobec szkół, a także wspólnie zastanowić się nad
kierunkiem ich rozwoju.
Zadaniem uczestników pracujących w grupach, było
odpowiedzieć na kilka pytań, których odpowiedzi posłużą do
dokonania analizy stanu obecnego a także pozwolą opracować
planu rozwoju oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
kompleksowych działań ukierunkowanych na rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów.
Powyższy cytat można uznać za motto przyświecające
projektowi, który wraz z firmą Vulcan, prowadzony jest
w Gminie Rudniki.
8 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Rudnikach odbyła się debata poświęcona
badaniom oczekiwań uczniów, nauczycieli, dyrektorów,
rodziców oraz środowiska lokalnego wobec placówek
oświatowych naszej gminy. Spotkanie zrealizowane zostało w
ramach projektu "VULCAN kompetencji w opolskich
samorządach", którego celem jest opracowanie planu
podniesienia jakości usług edukacyjnych, objęcie procesem
wspomagania placówek oświatowych oraz podniesienie
kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Debatę rozpoczął Wójt Gminy Rudniki Grzegorz
Domański, który po powitaniu wszystkich gości oddał głos
Pani Indirze Lachowicz - ekspertowi z zakresu edukacji - która
pełniła rolę prowadzącej spotkanie dialogowe. A uczestniczyli
w nim uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, członkowie

Podczas debaty wskazano mocne strony rudnickiej
oświaty, ale określono również obszary nad którymi warto
skupić większa uwagę. Nieoceniony był tutaj głos uczniów,
których bezpośrednio dotyczy cały projekt. Zgodnie
stwierdzono także, że zasoby, którymi dysponują nasze szkoły,
są dobrym punktem wyjścia do dalszego rozwoju, a wspólną
pracą można naprawdę wiele zdziałać.
Owocem projektu będzie plan rozwoju naszej oświaty,
opracowany z uwzględnieniem wniosków z wczorajszej debaty
a następnie wdrożony w szkołach przy udziale dyrektorów
placówek.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze wspólnego
dialogu. Niecodzienne wydarzenie, które zostało bardzo
pozytywnie odebrane przez uczestników i można się pokusić
o stwierdzenie, że zapewne nie ostatnie.
Anna Sekienda
Zastępca Wójta
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30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce
27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych 1990 roku, które
symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności,
obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.
W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy
uczcić ją w sposób szczególny i nie zakładaliśmy, że będzie to oznaczało obchody
w czasach pandemii!
Niezależnie od tych nietypowych okoliczności naprawdę mamy co
świętować! Wybory 27 maja 1990 były pierwszymi w pełni wolnymi wyborami
w powojennej historii Polski - nie ograniczały ich żadne dodatkowe warunki, jak
w przypadku kluczowych wyborów 4 czerwca 1989 roku, miały też miejsce
jeszcze przed pierwszymi powszechnymi wyborami prezydenckimi. Były więc
nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich samorządów, ale też
kluczowymi z perspektywy demokratycznej transformacji po roku 1989 i upadku
komunizmu.
Dziś stajemy jednak przed zupełnie innymi wyzwaniami, ale w sprostaniu
im na pewno mogą pomóc nam doświadczenia ostatnich trzech dekad. Globalna
pandemia jest ogromnym wstrząsem na
poziomie społecznym i gospodarczym. To
wielki test sprawności instytucji państwowych, samorządowych, ale też ważny
sprawdzian ludzkiej solidarności.
W dniu 22 września br. podczas Sesji
Rady Gminy uczciliśmy tę rocznicę wręczeniem pamiątkowych medali z okazji jubileuszu
30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
30 lat samorządności to trzy dekady
ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z całej Polski, to wielka lekcja
samodzielnego decydowania o naszym
najbliższym otoczeniu, również na poziomie
naszej małej ojczyzny - Gminy Rudniki.
Joanna Bryś
Urząd Gminy w Rudnikach

"Koperta życia" w Gminie Rudniki
W związku z COVID-2019 Gmina Rudniki przypomina o społecznej akcji skierowanej do osób starszych
i samotnie mieszkających. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają tzw. "Kopertę życia", która pomoże
ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.
Informacja zawarta w kopercie może uratować życie, jest - wykaz przyjmowanych lekarstw,
niezmiernie ważna w przypadku osób samotnie - ewentualne uczulenia,
mieszkających.
- numer telefonu do najbliższych osób.
Koperta jest bezpłatna i można ją otrzymać:
Wypełnioną ankietę w plastikowej
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach zamkniętej kopercie należy umieścić w
(wejście od podwórka urzędu),
lodówce w widocznym miejscu, a na
- w Urzędzie Gminy w sekretariacie (I piętro),
drzwiach lodówki przykleić naklejkę "Tu jest koperta życia".
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach.
Należy pamiętać, aby dane w kopercie były zawsze aktualne.
Na Kopertę życia składają się:
Informacje na temat KOPERTY ŻYCIA pod numerami
- plastikowa koperta oznaczona naklejką "Koperta życia",
telefonów:
- karta informacyjna,
- 34 / 35 95 072 (urząd gminy i opieka społeczna)
- naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki.
- 34 / 35 95 068 (Ośrodek Kultury)
Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację na
lub e-mail: promocja@rudniki.pl;
temat stanu swojego zdrowia:
kultura.rudniki@wp.pl; gops@rudniki.pl
- chorób na które cierpi,
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Gmina Rudniki
ma nowego sekretarza
Od 1 września 2020 r. rolę Sekretarza w Urzędzie Gminy
w Rudnikach pełni Pani Joanna Bryś, która do tej pory była
pracownikiem Działu Promocji i Rozwoju Gminy
w Rudnikach, a poprzednio zajmowała stanowisko zastępcy
dyrektora w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach.
Gratulujemy powołania na tak ważne stanowisko
i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców
naszej gminy.

Publiczne Przedszkole w Rudnikach
zwycięzcą Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia,
który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie człowieka. Wiemy,
jak ogromne znaczenie aspekt ten odgrywa w obecnym pandemicznym czasie.
Tak więc w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach dobrych nawyków uczymy
się już od najmłodszych lat, aby pozytywne efekty uzyskać w dorosłym życiu.
Dlatego Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło do
Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego promującego higienę osobistą,
którego koordynatorem była nauczycielka wychowania przedszkolnego Pani
Małgorzata Sieja. Częścią programu był konkurs, który odbywał się w czterech
odsłonach w terminie od 3 lutego do 30 czerwca 2020r. Każda odsłona
dotyczyła innego zagadnienie w zakresie higieny. Wspólnie z rudnickimi
przedszkolakami Panie nauczycielki przygotowały prace plastyczne, które
stanowiły realizację wybranego problemu. Dzieła naszych milusińskich były
weryfikowane przez organizatorów pod względem zgodności z regulaminem
konkursu, a następnie kwalifikowane do udziału w czterech kolejnych odsłonach. Wszystkie prace rudnickich dzieci zostały
bardzo wysoko ocenione, zaaprobowane przez komisję konkursową, stanowiąc ,,przepustkę" do głosowania internetowego.
Jak zwykle rodzice, społeczność lokalna Rudnik okazała się podczas głosowania on line niezastąpiona. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu i oddaniu licznych głosów Publiczne Przedszkole w Rudnikach zwyciężyło we wszystkich czterech odsłonach
i otrzymało cztery karty podarunkowe o wartości 500 zł każda. Wygraliśmy 2000 zł na zakup produktów higienicznych na potrzeby
przedszkola. Raz jeszcze wszystkim dziękujemy.
Koordynator Programu Małgorzata Sieja

Droga Rudniki - Młyny
W miesiącu sierpniu zakończono roboty budowlane
związane z budową drogi dojazdowej do gruntów Rudniki Młyny. Z łatwością można zauważyć, że nowa droga poprawiła
znacząco komfort poruszania się pomiędzy tymi

miejscowościami. Ułatwia ona dojazd do pól rolnikom, ale
stanowi też bezpieczną alternatywę dla wszystkich
rowerzystów i pieszych, którzy mogą w ten sposób ominąć
poruszanie się po ruchliwej drodze krajowej.
Długość wykonanej drogi to 1,285km. W ramach
zadania wykonano roboty ziemne, odwodnienie rowami oraz
częściowo kanalizacją deszczową ze studniami
połączeniowymi i przepustami pod zjazdami. Na skrzyżowaniu
nowej drogi z ulicami Handlową i Żeromskiego wykonano
chodniki dla pieszych z kostki brukowej wraz z wyznaczonym
przejściem dla pieszych, umożliwiając bezpieczne dojście do
przychodni zdrowia. W zakresie konstrukcji drogi
zrealizowano nową podbudowę i jezdnię z betonu asfaltowego
szerokości 3,5m - 5,0m. Wykonawcą robót była firma LARIX
z Lublińca. Wartość inwestycji wynosi 515 tys. zł.
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Opolskiego.
Łukasz Wicher
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
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Żłobek SKRZACIK
w Rudnikach
Kontynuacja działań prorodzinnych w Gminie Rudniki poprzez utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią" - Carolyn Hooper.
Z przyjemnością informujemy, że prace budowlane
dotyczące utworzenia pierwszego na terenie naszej gminy
żłobka, dobiegły końca. Powstała dobrze zorganizowana
przestrzeń - wspaniałe miejsce do rozwoju sprawności
fizycznej i intelektualnej najmłodszych. Uczęszczać do niej
mogą dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3.
W ramach dofinansowanego zadania z programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH
+ 2020" powstały 2 sale pobytu, które pomieszczą łącznie
24 dzieci. Obiekt posiada salę sensoryczną, której zadaniem jest

poznawanie świata i otaczającej rzeczywistości wszystkimi
zmysłami. Przed budynkiem powstał ogrodzony plac zabaw,
miejsce do szaleństw na świeżym powietrzu, w którym każde
dziecko znajdzie coś dla siebie. Zainstalowano na nim m.in.:
huśtawki, bujaki, piaskownicę, równoważnie, zjeżdżalnie pod
którymi ułożono nawierzchnię syntetyczną z tzw. "gumy".
Bezpieczne miejsce wypoczynku - bo tak śmiało nazwać można
ten plac, doposażone zostanie jeszcze w kąciki tematyczne jak
i akcesoria do zabawy w piasku. Ponadto zaadaptowano
również istniejące pomieszczenia m.in. na sanitariaty dla
najmłodszych i personelu, pomieszczenie techniczne, pokój
dyrektora i szatnię dla dzieci. Jedzenie przygotowywane będzie
przez pracowników kuchni miejscowej szkoły podstawowej,
a położona tuż obok sala gimnastyczna wykorzystana zostanie
do organizacji przedstawień z udziałem publiczności. Do końca
listopada br. dostarczone zostanie pełne wyposażenie żłobka
w postaci łóżek, przewijaków, mebli, sprzętu AGD i RTV oraz
zabawek. W najbliższym czasie utworzona zostanie jednostka
budżetowa, uchwalony statut, a także ogłoszony nabór na
dyrektora placówki.
Planowany termin uruchomienia żłobka nastąpi
z początkiem roku 2021.
Najmłodszym pociechom zapewnimy fachową opiekę
i wszechstronny rozwój poprzez:
· gry i zabawy - zarówno indywidualne jak grupowe
(dostosowane do upodobań i zdolności dzieci),
· zajęcia muzyczne i plastyczne,
· wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych m.in. magicznego dywanu (urządzenia dydaktycznego na
którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od
zwykłych ćwiczeń po edukację poznawczą).
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Pamiętać należy, że dzieci uczęszczające do żłobka:

· szybciej nawiązują przyjaźnie i radzą sobie z problemami,
· obserwując i naśladując rówieśników nabywają nowych
zdolności, samodzielności i niezależności,
· uczą się zasad, dzielenia i czekania na swoją kolej, a wspólna
zabawa skłania do nauki mowy.
Już dziś serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do
udziału w Dniu Otwartych Drzwi w Żłobku SKRZACIK, które
odbędą się w miesiącu grudniu.

Jeżeli myślisz o tym by powrócić na rynek pracy oraz
o rozwoju i edukacji swojego dziecka, zachęcamy do
skorzystania z usług żłobka. ZAPRASZAMY!
Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Oświaty
są pod nr telefonu 34 3595072 wew. 17 oraz na stronie
internetowej www.rudniki.pl i facebooku
https://pl-pl.facebook.com/gmina.rudniki.
Adam Wiktor
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
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WSPARCIE OSÓB POTRZEBUJĄCYCH Z TERENU GMINY RUDNIKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach włączył się w proces pomocy najbardziej potrzebującym. Przy
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach,vw okresie od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku
realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Rudniki pomocy żywnościowej.
W końcu lipca 2020 r. Ośrodek Pomocy otrzymał dodatkowo
20% ogółu przyznanej żywności. Były to artykuły spożywcze:
koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe,
sok jabłkowy, makaron jajeczny, kasza gryczana, herbatniki
maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy,
filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki
w sosie pomidorowym. Pracownicy Ośrodka z zachowaniem
reżimu sanitarnego przekazali bezpłatnie w/w produkty
żywnościowe zakwalifikowanym wcześniej rodzinom.
W ciągu kilku dni rozdano 2 842,62 kg żywności 251 osobom.
Podczas trwania całego programu pomocą objęto
253 osoby. Potrzebującym przekazano 14 442,90 kg żywności
co dało 991 paczek.
Małgorzata Preś
Kierownik GOPS

Rolniku spisz się już dziś przez Internet
Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Jeśli użytkujesz 1 ha lub więcej użytków rolnych lub prowadzisz działy specjalne
produkcji rolnej, nie zwlekaj - już dziś spisz się przez Internet.
Jak to zrobić? Wejdź na stronę https://spisrolny.gov.pl, zaloguj się do aplikacji wpisując numer PESEL i numer
gospodarstwa rolnego lub numer producenta nadany przez ARiMR. Wypełnij
formularz elektroniczny ankiety spisowej i gotowe.
Jeżeli nie posiadasz dostępu do Internetu możesz spisać się w Urzędzie Gminy
w Rudnikach korzystając z przygotowanego w tym celu stanowiska komputerowego
i pomocy pracownika urzędu.
Możesz również zadzwonić na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i spisać
się przez telefon.
Przypominamy, że udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy.
Dla wszystkich, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej
przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria. Osoby, które poprzez aplikację
wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail
unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie
zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:
20 laptopów (nagroda główna)
88 tabletów
400 przenośnych dysków twardych
Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znajduje się na
stronie https://spisrolny.gov.pl
lub https://rudniki.pl .
Rolniku nie czekaj, już dziś spisz się przez samospis
na stronie internetowej i wygraj nagrody.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE NASZEJ GMINY
26 maja 2020 r. jako Gmina Rudniki podpisaliśmy umowę
na montaż lamp hybrydowych na terenie naszej gminy. Można
je w łatwy sposób rozpoznać z uwagi na ich charakterystyczny
wygląd, gdyż posiadają turbinę wiatrową oraz panel słoneczny,
przekształcając tym samym energię naturalną na elektryczną.
Taka lampa zasilana jest wyłącznie przez energię wiatru jak i
słońca. Dodatkowo posiada akumulator, który przechowuje
zgromadzoną energię nawet do 5 dni. Lampa emituje jasne,
białe światło, które sprzyja lepszej widoczności w porze
nocnej. Dodatkowym plusem jest również fakt, że można je
montować w miejscach trudno dostępnych dla potencjalnych
źródeł energii elektrycznej.
W ramach tej inwestycji zamontowaliśmy 13 lamp
hybrydowych LED o mocy 50 W w lokalizacji:
1. Jaworzno Zapłocie, tzw. Łącznik
1 lampa
2. Odcinek
2 lampy
3. Stary Bugaj-Borek
3 lampy
4. Młyny dom kolejowy
1 lampa
5. Młyny- przystanek na Wieluń
1 lampa
6. Cieciułów przy posesji nr 34a
1 lampa
7. Julianpol Kąty (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną ) 1 lampa
8. Mostki ( skrzyżowanie z drogą do zakładu)
1 lampa
9. Jaworek Górny ( skrzyżowanie z DP)
1 lampa
10. Hajdamaki (posesja nr 13)
1 lampa

Wartość robót wyniosła 78 000,00 zł brutto.
Warto dodać, że jeszcze w ubiegłym roku zamontowaliśmy
podobne lampy w miejscowościach Żytniów, Julianpol oraz
Rudniki (na terenie PSZOK).
Dzięki montażowi lamp hybrydowych poprawiamy
bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, osób oczekujących na
przystankach oraz wszystkich innych użytkowników dróg.
Ponadto chronimy środowisko poprzez zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery.

NOWA MOŻLIWOŚĆ W URZĘDZIE GMINY RUDNIKI
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można
załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach
administracji publicznej. Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1. Przez Internet za pośrednictwem bankowości
elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta
w bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na
platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są
wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten
sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Krok 1: w systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.
Krok 2: operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

2. Przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym czyli np. w Urzędzie Gminy Rudniki
Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.
Krok 3: po założeniu Profilu w Internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający (np. Urząd Gminy Rudniki). Jest na to 14 dni od
złożenia wniosku.
W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego.
Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
· Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
· Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
·Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
· Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
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· Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny,
Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
· Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
· Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
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Otwarcie świetlicy wiejskiej w Julianpolu
W dniu 9 września 2020 roku dokonano otwarcia
nowo utworzonej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Julianpol. Inwestycja powstała w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
Uroczystego otwarcia wraz z wójtem Gminy
Rudniki, sołtysem Julianpola Panem Ryszardem
Molskim, radną Gminy Rudniki dokonał Pan Szymon
Godyla, Radny Województwa Opolskiego.
W uroczystości uczestniczyli również lokalni
mieszkańcy.
Pan Szymon powiedział, że niezmiernie cieszy Go
widok, gdzie za małe pieniądze można zrobić tak wiele.
Mamy nadzieje, że świetlica będzie służyła
mieszkańcom do organizacji licznych spotkań
integracyjnych.
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Działania Wsi
Okres wakacyjny nie dla wszystkich był wypoczynkowy.
Mieszkańcy prężnie pracowali upiększając teren naszej Gminy.
Działania te odbywały się w ramach Gminnego Programu
Odnowy Wsi oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
Do grup Odnowy Wsi w tym roku dołączyła Mirowszczyzna i w tym momencie mamy już 16 wsi objętych
programem.
W bieżącym roku oprócz Gminnego Programu Odnowy
Wsi 7 sołectw realizuje projekt pt. "Marszałkowska Inicjatywa
Sołecka", na którą Marszałek Województwa Opolskiego
przeznaczył 5 tys. dla każdego sołectwa. Gmina Rudniki
dofinansowuje dodatkowo 1 tys. dla każdego sołectwa.
W ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi
Bugaj doposażył plac zabaw w namiot biesiadny i ławki oraz
różnego rodzaju urządzenia do organizacji pikników typu:
maszyna do popcornu, do waty cukrowej, gofrów czy hot
dogów.
Chwiły doposażają swój Sołecki Dom Spotkań w zestawy
biesiadne i wyposażenie do zaplecza kuchennego.
Cieciułów zajmie się wymianą mebli
w pomieszczeniach kuchennych w Ośrodku
Tradycji Wiejskiej i Strażackiej.
W Janinowie powstał nowy plac rekreacyjny.
Jelonki doposażają salę OSP w sprzęt AGD.
Mirowszczyzna zagospodarowała nowopowstały plac rekreacyjny.
Odcinek ma nową altanę.
Rudniki zagospodarowują plac spotkań dla
mieszkańców obok chaty dymarkowej.
W Żytniowie ustawiona zostanie brama przy
wejściu do parku „Żytniowskie Zacisze”
W ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
Na Bugaju stanie solarna lampa oświetleniowa
na placu zabaw.
Cieciułów zagospodarowuje plac przy stawie
na działce obok budynku OSP, poprzez zakup
ławek, koszy na śmieci i zasianie trawy.

Dalachów zakupił namiot biesiadny i grill gazowy
Janinów zakupił altanę i zagospodarował plac wokół altany.
W Julianpolu powstało Sołeckie Miejsce Spotkań wyposażone
w stoły, ławki i aneks
kuchenny.
Rudniki zakupiły wyposażenie do organizacji
imprez integracyjnych tj.
namioty biesiadne, parasole
grzewcze, oświetlenie,
maszynę do popcornu oraz
kije metalowe do pieczenia
kiełbasek na ognisku.
Żytniów łącząc siły dwóch
projektów wykona bramę
wyjściową do parku
"Zacisze Żytniowskie”
Małgorzata Kędzia
Referat Promocji
i Rozwoju Gminy
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ZOBACZ TO CZEGO NIE MA…
Gmina Rudniki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita 2014-2020
realizuje niecodzienny projekt pn. "Rudniki i Mostenka w nierzeczywistej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej"
Do realizacji projektu wykorzystaliśmy innowacyjny system Augmented Reality (w skrócie: AR), niespotykany
jeszcze w naszej okolicy. Jest to system, który pozwala łączyć światy realny z wirtualnym. Choć początki tej technologii
sięgają początku lat 90. ubiegłego wieku - to aktualna technologia pozwala na dużo bardziej efektywne wykorzystywanie
potencjału drzemiącego w rozszerzonej rzeczywistości.
Po stronie polskiej, w parku pn. "Zacisze Żytniowskie", na nowopowstałych alejkach usytuowanych zostało 15 tablic
przedstawiających najciekawsze miejsca przyrodnicze i kulturowe obydwu partnerów, jak i obiekty związane z historią
naszej gminy. Za pomocą urządzeń mobilnych, po wcześniejszym ściągnięciu aplikacji MAT Rudniki Tablice lub za
pomocą czytnika QR, można zobaczyć, jak niegdyś wyglądał np. dwór w Rudnikach albo uruchomić kolejkę wąskotorową,
która niegdyś - z zawrotną prędkością 10 km/h - przemykała od Zawisny do Działoszyna przez teren naszej gminy
tj. Faustiankę i Rudniki. Oprócz efektów wizualnych usłyszeć można głos lektora opowiadający o każdej z atrakcji,
w ojczystych językach partnerów projektu.

Folder promocyjny, który wydano w ramach
projektu, kryje w sobie skrótowe informacje na
temat najważniejszego dziedzictwa kulturowego.
Po ściągnięciu aplikacji MAT Rudniki Folder na
ekranie urządzenia mobilnego pojawią się nie tylko
modele w wymiarze 3D, ale dodatkowo usłyszymy
głos lektora.
Podsumowaniem efektów współpracy będzie
spotkanie z partnerami z Czech, które odbędzie się
wiosną 2021 roku.

Koszt projektu to 29 117.63 EUR
W tym pozyskane środki z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 24 749,98 EUR
Budżetu Państwa - 1 455,88 EUR
Małgorzata Kędzia
Wkład własny - 2 911,77 EUR
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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SERCE NA NAKRĘTKI
Na Centrum Przesiadkowym w Rudnikach pojawiło się
gigantyczne serce.
Drodzy Mieszkańcy, wielkie serce czeka na Wasze
nakrętki. Jest to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale
przede wszystkim mające pomóc najbardziej potrzebującym.
W pojemniku zbierane są plastikowe nakrętki, a dochód z ich
sprzedaży przeznaczony na wsparcie chorych bądź
niepełnosprawnych dzieci z naszej gminy.
Zachęcamy do zapełniania serca wszelkimi plastikowymi
nakrętkami.
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

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

Trwają prace przy realizacji projektu
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie".
Z końcem sierpnia br. zakończyły
się prace budowlane przy budowie
wodociągu w Słowikowie. Wykonano
sieć wodociągową na odcinku
długości 709 m, zamontowano
hydranty oraz sięgacze umożliwiające
podłączenie do wodociągu
poszczególnych posesji. Mieszkańcy
Słowikowa mogą już korzystać
z wody dobrej jakości dostarczanej
wodociągiem gminnym.
We wrześniu Firma "ECOKOM"
rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od "Złotej Kaczki" do wiaduktu
kolejowego w Jaworznie Bankowym. W ramach inwestycji powstanie kolektor
sanitarny długości 1 947 m, do którego zostanie podłączonych 41 przydomowych
pompowni ścieków. Ścieki z podłączonych posesji zostaną skierowane do oczyszczalni
w Rudnikach.
Według zapewnień wykonawcy w roku bieżącym będą wykonane roboty ziemne,
a w następnym montaż urządzeń w pompowniach przydomowych.
Realizacja całego projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu
finansowemu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Planowany termin zakończenia całego projektu przypada na wrzesień 2021 roku.
Jolanta Kubat
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Program Czyste Powietrze - zmiany od 15.05.2020r.
Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze jest prowadzony
w oparciu o zmienioną wersję Programu (zmieniona dokumentacja programowa, jak również formularz wniosku
o dofinansowanie).
W Urzędzie Gminy w Rudnikach działa punkt konsultacyjny Programu ,,Czyste Powietrze", w którym urzędnicy pomogą
przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej
www.czystepowietrze.gov.pl lub w Urzędzie Gminy w Rudnikach , tel. 34 3595-072 wew. 25
Referat Ochrony Środowiska,
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
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"Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”
W miesiącu czerwcu br. Wójt Gminy Rudniki zaprosił do udziału w "Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym".
Odbywał się on w dwóch etapach. W miesiącu lipcu tematem przewodnim była nasza przyroda,
a w sierpniu nasza architektura, kultura i zabawa.
Z pośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 10 najlepszych zdjęć, które zostały opublikowane na fanpage
Urzędu Gminy Rudniki. Zwycięzcy zostali wyłonienie poprzez głosowanie (lajkowanie)
na profilu Facebookowym naszego Urzędu.
W edycji lipcowej wyłoniono
zwycięzców:
I miejsce - Rafał Podgórski
II miejsce - Zuzanna Włoch
III miejsce - Rafał Podgórski
W edycji sierpniowej zwyciężyły
następujące osoby:
I miejsce - Bartłomiej Wojtal
II miejsce - Aleksandra Słomian
III miejsce - Katarzyna Wierszak
Gratulujemy zwycięzcom i jeszcze raz
dziękujemy za udział w konkursie.
Joanna Bryś
Urząd Gminy Rudniki

foto: Rafał Podgórski

foto: Bartłomiej Wojtal

Moje wymarzone wakacje
W dniu 6 sierpnia 2020 roku został zakończony Wakacyjny
Konkurs dla dzieci pt. " Moje wymarzone wakacje". Do konkursu
przystąpiło 19 dzieci. Wszystkie prace zostały nagrodzone.
Nagrody ufundował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudnikach oraz sponsor indywidualny Pani Katarzyna M.
Wszystkim
uczestnikom konkursu
dziękuje za wkład
pracy i zaangażowanie.
Sołtys
wsi Mirowszczyzna
Agnieszka
Harmazy Zaręba

KOMUNIKAT
W związku z interwencjami mieszkańców odnośnie pozostawiania bez opieki psów,
które przebywając w miejscach publicznych bez dozoru stanowią zagrożenie, przypominamy wszystkim właścicielom psów,
iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki:

1. utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia
lub uciążliwości dla ludzi i terenów sąsiednich;
2. właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków może skutkować
karą mandatu lub karą grzywny nałożoną prze Policję.

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców posiadających psy, o zwrócenie uwagi na własne czworonogi,
w tym o zainteresowanie się gdzie przebywają i jak się zachowują.
Wójt Gminy Rudniki
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Festyn Rodzinny
z okazji otwarcia Placu Odnowy wsi w Mirowszczyźnie
Ponad sto osób bawiło się na wiejskim Festynie
Rodzinnym w dniu 8 sierpnia 2020 roku z okazji otwarcia
nowego Placu Odnowy Wsi w Mirowszczyźnie.
Festyn zorganizowany został przez Sołtysa wsi Agnieszkę Harmazy-Zaręba, Radnego Gminy Rudnik Dariusza Zaręba oraz Radę Sołecką w Mirowszczyźnie.
Chętnych do udziału w imprezie integracyjnej nie
zabrakło. Mieszkańcy Wsi zaangażowali się w organizację
spotkania, przynosząc smakołyki w postaci ciast i deserów.
Dla najmłodszych przygotowano atrakcje tj.: park
dmuchańców, loterię fantową, salonik fryzjerski. Z saloniku
fryzjerskim, który był inspiracją Julii Zaręba, Iwona
Augustyniak i Emilia Augustyniak, można było wyjść

z kolorową czupryną lub zplecionymi kolorowymi
warkoczykami. Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych przy
ognisku i grillu. W trakcie festynu muzyką i oprawą zajął się
"Dj Piotr".
Jak czas pokazał impreza przebiegła z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności z uwagi na zagrożenie COVID-19.
Widząc zaangażowanie i uczestnictwo mieszkańców
Mirowszczyzny przy udziale w imprezie jestem przekonana, że
wszyscy byli zadowoleni - podsumowuje Sołtys wsi. Takie
imprezy integrują mieszkańców sołectwa, a jednocześnie
wypełniają założenia i zaplanowane cele Grupy Odnowy Wsi.
Sołtys wsi w Mirowszczyźnie
Agnieszka Harmazy-Zaręba

Szczep Harcerski "Barwne Iskry”
Tegoroczna Harcerska Akcja Letnia 29 Szczepu "Barwne
Iskry" im. Janusza Korczaka była jak cały rok, dość nietypowa.
Spotykaliśmy się w Kałużach w Sołeckim Centrum Integracji na
całodniowe zajęcia. Była to nasza baza, na której odbywały się
zajęcia programowe na przykład plastyczne, jedliśmy tam też
posiłki, graliśmy w gry i organizowaliśmy ogniska. Większość
czasu staraliśmy się jednak spędzać w pobliskim lesie, który należy
do obszaru Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Tam
wędrowaliśmy, poznawaliśmy otaczającą nas przyrodę
i spędzaliśmy czas na łonie przyrody.
Dh. Phm. Aleksandra Meryk
Komendantka 29 Szczepu "Barwne Iskry" im. J. Korczaka
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Złote Gody w Gminie Rudniki

„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym”
George Sand

W dniach 01 i 02 lipca 2020r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnikach odbyły się Złote Gody. Z uwagi na obecnie
panujące warunki związane z pandemią oraz w trosce o naszych Jubilatów zdecydowaliśmy zmienić formę tegorocznych
obchodów Jubileuszu 50 -lecia pożycia małżeńskiego. Zamiast wspólnego świętowania odbyły się indywidualne spotkania
z Jubilatami. Złote Gody świętowali małżonkowie, którzy w roku 1969 zawarli związek małżeński. Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, w imieniu Prezydenta RP, naszym parom wręczył Wójt Gminy Grzegorz Domański, gratulując
małżonkom wspólnie przeżytych lat oraz życząc kolejnych jubileuszy. Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym
Jubilatom złożyła także Joanna Pazgan Kierownik USC w Rudnikach. Małżonkowie otrzymali również kwiaty
i okolicznościowe akty pamiątkowe.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu,
szczęściu oraz wzajemnej miłości w otoczeniu najbliższych.
Złoty Jubileusz w 2019 roku obchodzili:

Janina i Zdzisław Mucha
Danuta i Aleksander Panek
Jadwiga i Zygmunt Polak
Honorata i Józef Szczęśni
Alicja i Zenon Tronina
Henryka i Józef Zaręba

Krystyna i Józef Baros
Krystyna i Aleksy Bednarek
Janina i Zdzisław Chudziccy
Aleksandra i Kazimierz Garncarek
Lilja i Andrzej Janusz
Henryka i Edmund Jura
Kazimiera i Feliks Klich
Krystyna i Jan Krzykowiak
Teresa i Marian Majtyka

Gratulujemy !!!
Joanna Pazgan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

oœwiata

Startujemy w nowej rzeczywistości!
We wszystkich szkołach w Polsce, w tym i w szkołach naszej gminy nastał czas stacjonarnego powrotu do placówek.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie pojawili się w budynku szkoły po
długiej, tym razem nie tylko wakacyjnej przerwie. Nowa, pandemiczna rzeczywistość postawiła przed żytniowską podstawówką
wiele wyzwań. Kiedy zabrzmiał pierwszy wrześniowy dzwonek w szkole zaczęły obowiązywać ściśle określone procedury
bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym. Pomimo twarzy przesłoniętych maską widać było radość z powrotu
zarówno u uczniów, rodziców jak i u nauczycieli. Wszyscy chcieli się zobaczyć po długim czasie zdanego nauczania. Szczególne
emocje zobaczyć było można u naszych dzielnych pierwszoklasistów, którzy tego dnia złożyli ślubowanie i od tej pory są dumnymi
uczniami naszej szkoły. Ze względu na trwającą pandemię przebieg uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 został
dostosowany do aktualnej sytuacji.
Nauka w nowym roku szkolnym również będzie przebiegać z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Uczniowie ze szkoły w Żytniowie przychodząc na lekcje pamiętają o wielu ważnych zasadach. Między innymi o wejściu do
szkolnej szatni w maseczce, obowiązkowej dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu pomiędzy sobą. Uczniowie spędzają czas na
przerwach w wyznaczonych strefach, korzystając jak najwięcej ze świeżego powietrza. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
żytniowskiej podstawówki dbają o przestrzeganie wytycznych oraz pilnują bezpieczeństwa w szkole, aby móc jak najdłużej uczyć
się stacjonarnie.
Uczniom, rodzicom
i nauczycielom
życzymy dużo zdrowia
i uśmiechu w nowym
roku szkolnym.
Trzymamy kciuki za
wszystkie szkoły z tym
trudnym czasie. Jeden
za wszystkich, wszyscy
za jednego!
Nauczyciele PSP
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
w Żytniowie
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Narodowe Czytanie w Rudnikach
5 września w rudnickim parku czytano
"Balladynę" Juliusza Słowackiego.
W ten sposób po raz czwarty Rudniki znalazły się
wśród kilku tysięcy uczestników Narodowego
Czytania 2020.
Ta ogólnopolska akcja społeczna pod patronatem
Pary Prezydenckiej z niesłabnącą skutecznością
promuje od kilku lat największe dzieła polskiej
literatury. Tym razem w całej Polsce czytano wybitny
tekst z epoki romantyzmu. W sobotnie przedpołudnie
zmierzyliśmy się z utworem niełatwym, wielowymiarowym, o uniwersalnej problematyce walki
dobra i zła, mającym odniesienia do polskiej historii
i nasyconym baśniowością.
Po raz kolejny na wspólnej lekturze spotkali się
przedstawiciele różnych pokoleń, zawodów
i środowisk. Czytali młodsi i starsi, zaproszeni goście
i wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć
uczestnictwa w wydarzeniu. Czytaniu towarzyszyła
muzyka, która budowała nastrój i dobitnie podkreślała
najbardziej emocjonujące fragmenty tekstu.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
wszystkich lektorów, którzy 5 września, w parku
w Rudnikach uczestniczyli w wydarzeniu
szczególnym, współtworzonym przez nich samych.
Wspólna lektura dzieł polskiej literatury, nawet tej
tworzonej w czasach odległych, wbrew obiegowym
sądom, jest ciekawa i dostarcza niemało radości, co po
raz kolejny udowodnili uczestnicy rudnickiego
Narodowego Czytania.
Fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego
zaprezentowali: Grzegorz Domański, Anna Sekienda,
Jarosław Marchewka, Joanna Bryś, Bogusława
Kaczmarek, Janina Pawlaczyk, Arkadiusz Spodymek,
Jadwiga Głowacka, Joanna Podgórska - Wiercińska,
Jagoda Wicher, Michał Włoch, Małgorzata Sieja,
Anna Grzelak, Zuzanna Sieja, Dariusz Bryś,
Anna Budziak, Katarzyna Niedrygoś, Beata Rasztar,
K a t a r z y n a Wi e r s z a k , Z u z a n n a W ł o c h , I g a
Staniszewska, Martyna Kubaszewska, Ewa
Sarowska, Marta Staniszewska, Edyta Gońda - Żyta,
Barbara Żyta, Karina Sarowska, Nina Staniszewska,
Krzysztof Meryk, Klaudiusz Mrzygłocki, Kornelia
Wierszak, Iwona Buchwald, Anna Hadryś, Patrycja
Fałat, Wioletta Kucharska, Sonia Stanek, Agnieszka
Harmazy - Zaręba i Joanna Troczka.
Znamy już tytuł dzieła, które w całej Polsce
będzie czytane w pierwszą sobotę września 2021r. Już
teraz zapraszamy więc na wspólną lekturę
"Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.
Do zobaczenia za rok!
Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
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Witajcie w naszej bajce...
Trudno uwierzyć, że tegoroczne - chyba "najdłuższe
wakacje" za sprawą Covid-a - są już tylko wspomnieniem. Czas
płynie nieubłaganie, nie pytając nawet, czy jesteśmy w stanie za
nim nadążyć. Wydaje się, że w tym roku pędzi jeszcze szybciej,
niosąc z sobą odczuwalny wiatr zmian...Na szczęście to, co
ważne i fundamentalne, serce naszej szkoły, pozostało
niezmienne.
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów PSP
im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie była niecodzienna,
bowiem otwarcia uroczystości nowego Roku szkolnego
dokonał nowy dyrektor szkoły Pan Tomasz Duda .
Przed oficjalną częścią dyrektor został powitany przez
przewodniczącą Rady Rodziców Katarzynę Wojtal, po czym
rozpoczęto uroczystość od wspólnego odśpiewania hymnu
narodowego. Ten dzień szczególnie zapamiętają przedszkolaki
i uczniowie kl.1, którzy po raz pierwszy składali swoje
uczniowskie ślubowanie. Po ceremonii pasowania otrzymali
upominki od Samorządu Uczniowskiego i Rodziców.
Szkoła powitała uczniów nieco odświeżonym wystrojem.
Na wszystkich uczniów czekała w szkole Strefa Relaksu -

J a w o R e l a x . D z i a ł a j ą c a p r ę ż n i e R a d a R o d z i c ó w,
w porozumieniu z dyrektorem i przy współpracy nauczycieli,
postanowiła urządzić miejsce, gdzie dzieci po pracowitej lekcji
mogą chwilę odpocząć. W tym celu zakupiono worki sako oraz
stoliki szachowe (te ostatnie muszą poczekać jednak na
zniesienie obostrzeń sanitarnych). W JawoRelax znajduje się
również przygotowana specjalnie dla uczniów tablica
życzliwości, na której mogą zapisywać, co im w duszy gra...
Dzięki pięknej pogodzie, która dopisuje w ostatnich dniach,
wszyscy spędzają przerwy na świeżym powietrzu. O tym
również pomyśleli Rodzice i zakupili dla dzieci ławeczki, aby
mogły regenerować siły po ciężkiej lekcji.
Nowy rok szkolny został uroczyście otwarty! Ogromny
entuzjazm po długiej przerwie, zapał, optymizm i doskonałe
warunki do nauki oraz rozwoju dzieci o różnych potrzebach
edukacyjnych zapewnią w tym roku szkolnym sporo sukcesów.
Rodzice z pewnością nie zawiodą i będą wspierać szkołę
wszelką pomocą.
Nie pozostaje nic innego jak wszystkim Uczniom życzyć,
by mieli nieukrywaną radość z odkrywania i wgłębiania się
w kolejne pokłady wiedzy, a Nauczycielom satysfakcji z pracy
z dziećmi i wielu sukcesów zawodowych.
Rada Rodziców PSP w Jaworznie

KOMUNIKAT
ZBLIŻA SIĘ SEZON GRZEWCZY
W związku, z tym przypominamy Wszystkim Mieszkańcom, że w piecu domowym możesz spalać tylko:

· węgiel, koks,
· drewno, trociny, wióry,
· odpady z kory i korka,
· papier, tekturę i karton.
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.
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych,
powoduje odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach.
To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu!!

UWAGA!
Kto, spala odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny
(art. 191 ustawy o odpadach - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701)

Kara może wynieść nawet 5.000 zł.
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z ¿ycia OSP

"PAKIETY OCHRONNE DLA STRAŻAKÓW”
Na stadionie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie w dniu 9 września doszło do niecodziennego spotkania
strażaków ochotników z powiatu oleskiego. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie było to niestety spotkanie
dotyczące zawodów sportowo-pożarniczych.
Oleski to drugi powiat, w którym wszystkie jednostki
ochotniczych straży pożarnych otrzymały pakiety z zestawami
środków ochrony osobistej. Te pakiety to jeden z elementów
projektu unijnego "Opolskie przeciw C O V I D-19",
realizowanego przez urząd marszałkowski. W sumie 528
pakietów z zestawami środków ochrony osobistej trafiło do
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w województwie opolskim.
Na uroczystość do Olesna przybył Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, który osobiście wręczył
prezesom i naczelnikom 64 jednostek OSP powiatu oleskiego,
w tym 9 jednostkom OSP z gminy Rudniki, pakiety z zestawami
środków ochrony osobistej.
W zestawach, kupionych w ramach projektu, znajdą się
m.in. maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony
ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji,
przyłbice, dekontaminator oraz ozonator.
Spotkanie na oleskim stadionie stało się także doskonałą okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków. Między innymi
uchwałą prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Zdzisław Rosak
z OSP Mostki. Przez 35 lat był zastępca naczelnika. W tym czasie brał udział w wielu
akcjach ratowniczo- gaśniczych, a także nadzorował dwukrotnie prace remontowobudowlane strażnicy w Mostkach. Obecnie przewodniczący komisji rewizyjnej OSP
Mostki.
Wśród nielicznych odznaczonych znalazł się również wieloletni prezes OSP
Dalachów dh Tadeusz Jurczyk. Podczas pełnienia funkcji prezesa wprowadził swoją
jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a także pozyskiwał wiele
sprzętów niezbędnych dla straży. Podczas jego kadencji jednostce OSP Dalachów udało
się dwukrotnie wymienić wozy bojowe - najpierw Star 200, potem Mercedes Benz 1317.
Rozbudowano oraz wykonano wiele remontów strażnicy. Druh Jurczyk wielokrotnie
był również inicjatorem wydarzeń rozrywkowo-kulturowych w Dalachowie.
Odznaczonym druhom serdecznie gratulujemy.
Roksana Zając
Referat ochrony środowiska, nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego

sport

Ponad 170 kilogramów wsparcia

Nieprawdopodnie ogromne serca mają osoby
śledzące działania Drużyny Fair Play Rudniki.
Dzięki zaangażowaniu w akcje "GRAMY I
POMAGAMY" wolontariusze, uczestnicy, rodzice i nasi znajomi
wspólnie zebrali 174,3 kg (odzieży, książek, materiałów szkolnych, gier
edukacyjnych, zabawek, artykułów spożywczych, chemicznych oraz
słodyczy).
Zwieńczeniem działań było dzisiejsze spotkanie i przekazanie
wsparcia wychowankom Domu Dziecka w Sowczycach. Po dotarciu na
miejsce ujrzeliśmy budynek, który pełnił już wiele funkcji najpierw
zamku myśliwskiego, w latach 1761-64 został przebudowany na
barokową rezydencję, a pod koniec XIX w. wzniesiono neogotycki
pałac przez rodzinę von Gessler. Bardzo ciekawą historią budynku
i okolicy na wstępnie przywitała nas pani dyrektor tamtejszego Domu
Dziecka.
Po wspólnej integracji w ogrodzie, przekazaniu prezentów,
nadszedł czas na zajęcia football3. Drużyny były mieszane, a pojedynki
bardzo wyrównane. Ostatecznie rozgrywki zakończyły się remisem 3:3,
a mediatorzy jednogłoście stwierdzili, że zawodnicy przestrzegali wybranych przez siebie zasad i grali fair. Po meczu dodatkowo
przekazaliśmy podopiecznym 10 piłek otrzymanych od Fundacji ORLEN, aby rozwijali dalej swoje piłkarskie umiejętności.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą akcję i okazaną pomoc innym.
Drużyna Fair Play Rudniki
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Zagrali razem z FIOpolskie
W niedzielę 23 sierpnia br.
w Rudnikach odbyły się V Opolskie
Eliminacje do Mistrzostw Polski
w speed-ball - turniej wieńczący
wspólne wakacyjne treningi
realizowane w ramach projektu
"OD SKRZATA
DO MEDALISTY
MISTRZOSTW ŚWIATA V Opolskie Eliminacje do
Mistrzostw Polski Speed-ball
w Rudnikach".
W zmaganiach rywalizowało
43 zawodników w dwóch
konkurencja super solo oraz gra
singlowa z podziałem na kategorie
U10, U14, U18, OPEN, Amator.
Zgromadzeni rodzice oraz kibice
mogli dostrzec postępy swoich pociech, zobaczyć wiele widowiskowych akcji podczas gier finałowych, a także zanotować
kolejne życiowe rekordy zawodników w super solo.
Klasyfikacja medalowa V Opolskich Eliminacji w speed-ball:
SUPER SOLO U10
1. Wiktoria Wąsik
2. Alicja Paruch
3. Amelia Harmazy
1. Olaf Paruch
2. Antoni Włóka
3. Tymon Paruch
GRA SINGLOWA U10
1. Wiktoria Wąsik
2. Alicja Paruch
3. Amelia Harmazy
1. Olaf Paruch
2. Antoni Włóka
3. Tymon Paruch
SUPER SOLO U14
1. Anna Włóka
2. Julia Zaręba
3. Emilia Augustyniak
1. Bartek Matusiak
2. Piotr Dwornik
3. Bartosz Pawlaczyk
GRA SINGLOWA U14
1. Anna Włóka
2. Emilia Augustyniak
3. Julia Zaręba

1. Bartek Matusiak
2. Piotr Dwornik
3. Bartosz Pawlaczyk
SUPER SOLO U18
1. Kinga Matusiak
2. Ewelina Kostek
3. Aleksandra Materak
1. Jan Włóka
2. Jan Dolik
3. Jakub Dwornik
GRA SINGLOWA U18
1. Ewelina Kostek
2. Kinga Matusiak
3. Aleksandra Materak
1. Jan Włóka
2. Jan Dolik
3. Jakub Dwornik
SUPER SOLO AMATOR
1. Paulina Ośródka
2. Janina Pawlaczyk
3. Sabina Matusiak
1. Marcin Matusiak
2. Błażej Domagała
3. Paweł Małecki

GRA SINGLOWA AMATOR
1. Paulina Ośródka
2. Sabina Matusiak
3. Laura Konieczko
1. Błażej Domagała
2. Paweł Małecki
2. Marcin Matusiak
SUPER SOLO OPEN
1. Katarzyna Pawlaczyk
2. Magdalena Matusiak
3. Kinga Matusiak
1. Patryk Ignasiak
2. Jan Włóka
3. Jan Dolik
GRA SINGLOWA OPEN
1. Magdalena Matusiak
2. Katarzyna Pawlaczyk
3. Kinga Matusiak
1. Jan Włóka
2. Jakub Dwornik
3. Jan Dolik
Speed-ball Rudniki

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
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V Mistrzostwa Polski za nami
Zawodnicy reprezentujący Speed-ball
Rudniki dzielnie walczyli i godnie reprezentowali
Województwo Opolskie w V Mistrzostwach
Polski w speed-ball zorganizowanych w Krakowie
w dniach 5-6 września br.
Dali z siebie wszystko, walczyli o każdą piłkę
i każdy centymetr na korcie. W ogólnopolskich
zmaganiach wywalczyli 10 medali w tym 4 złote,
3 srebrne oraz 3 brązowe. W rankingu klubowym
po trzech latach dominowania jako najlepsza
drużyna w Polsce (ilość medali i tytułów Mistrza
Polski) w tym roku nasza drużyna musiała jednak
uznać wyższość tych, którzy pokazali nam ten sport
5 lat temu - brawo Speed-ball Kraków
Klasyfikacja medalowa naszych zawodników:
Gra singlowa U14 chłopców
1. miejsce Bartosz Matusiak
Super solo U18 chłopców
2. miejsce Jan Włóka
3. miejsce Jan Dolik
Gra singlowa U18 chłopców
1. miejsce Jan Włóka
Super solo OPEN mężczyźni
3. miejsce Patryk Ignasiak
Gra singlowa OPEN kobiet
2. miejsce Magdalena Matusiak
Gra singlowa OPEN mężczyźni
1. miejsce Jan Włóka
Gra deblowa OPEN mężczyźni
2. miejsce Jan Dolik / Bartosz Matusiak

Gra deblowa OPEN mieszana
3. miejsce Magdalena Matusiak / Jan Włóka
SOLO RELAY gra drużynowa na czas
1. miejsce Katarzyna Pawlaczyk / Jan Włóka
/ Magdalena Matusiak / Patryk Ignasiak
W barwach Speed-ball Rudniki podczas V Mistrzostw
Polski w speed-ball wystąpili: Jakub Dwornik, Piotr
Dwornik, Jakub Kierat, Ewelina Kostek, Alicja Malik,
Aleksandra Materak, Kinga Matusiak, Patryk Płuciennik,
Filip Sykulski, Julia Zaręba.
Dziękujemy za wsparcie merytoryczne i rzeczowe:
Gmina Rudniki, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach, Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy",
Football World Opole, Mega-Bruk.
Speed-ball Rudniki

GRAMY FAIR z FIOpolskie
Drużyna Fair Play Rudniki została realizatorem projektu
"Gramy fair - footballowa fabryka marzeń" w ramach
FIOpolskie 2020.
Pierwsza część działań związanych z realizacją zadania już
za nami. Zakupiliśmy sprzęt sportowy: 2 bramki, 12 piłek,
znaczniki pola oraz koszulki znacznikowe, który umożliwił nam
realizację projektu. Jesteśmy w trakcie prowadzenia zajęć
football3 dla dzieci i młodzieży, którzy doskonalą swoje
umiejętności piłkarskie. Przy okazji każdego spotkania
wdrażamy także element edukacyjny związany z Celami
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie Turnieju
Football3 połączonego z podsumowaniem akcji edukacyjnej.
Zajęcia odbywają się na Kompleksie Boisk Sportowych "Moje
Boisko Orlik 2012" w Rudnikach, a w razie niepogody na sali
sportowej przy PSP Rudniki.
Szczegóły realizowanego zadania, galeria zdjęć oraz wszelkie informacje dostępne są na
www.facebook.com/FairPlayRudniki.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego
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II Memoriał im. Jana Wawrzyńca Rychla
W czwartek 11 czerwca 2020r. na boisku plażowej piłki siatkowej w Rudnikach
już po raz drugi rozegrano memoriał im. Jana Wawrzyńca Rychla.
Do turnieju zgłosiło się osiem dwuosobowych drużyn, w składzie których znaleźli się również wychowankowie Jana Rychla.
Zawodników przywitali Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański oraz syn patrona rozgrywek Michał Rychel, dziękując za
inicjatywę upamiętnienia bardzo lubianego nauczyciela,
miłośnika sportu, a w szczególności piłki siatkowej Śp. Jana
Rychla oraz życząc wszystkim dobrej zabawy. Mecze rozegrano

przy piękniej pogodzie i wspaniałej sportowej atmosferze,
a bardzo dobra gra zawodników w duchu fair play przysporzyła
wszystkim wielu fantastycznych emocji. Mecze sędziowali
instruktorzy sportu Tomasz Szymański oraz Karol Włóka.
Tytuł najlepszej drużyny zawodów wywalczyła drużyna
w składzie: Mateusz Szyporta oraz Radosław Zagaja. Do
jednego z zawodników zwycięskiej drużyny trafił również

tytuł MVP turnieju. Podsumowania zawodów oraz wręczenia
pucharów i medali dokonali pani Maria Rychel oraz wójt
Grzegorz Domański.
Turniej współorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Gmina Rudniki
i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach.
Arkadiusz Spodymek
GOKSiR w Rudnikach
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XXVII Integracyjny Rajd Rowerowy
Gmina Rudniki i Gmina Radłów co roku
organizują integracyjne rajdy rowerowe na
trasie łączącej obie te gminy.
W tym roku także nie mogło zabraknąć
takiego rajdu, choć w nieco innej, lekko
zmienionej formule związanej z sytuacją
epidemiczną kraju.
Wakacyjny Integracyjny Rajd Rowerowy
Gmin Rudniki i Radłów odbył się już po raz
XXVII w niedzielę 23 sierpnia br.
Przy pięknej pogodzie blisko 100
uczestników pokonało trasę o długości ok. 20
km, zaczynając na boisku w Sternalicach,
a kończąc przy zbiorniku wodnym
w Jaworku.
Rowerzyści podziwiali piękne krajobrazy,
przejeżdżając przez miejscowości takie jak: Ruda, Goniszów,
Borek, Stary Bugaj, Żurawie i Żytniów.
Na kolejnych przystankach na uczestników rajdu czekało
wiele atrakcji, m.in.: koncert orkiestry dętej przy kawie, herbacie
i ciastkach, prezentacja aplikacji mobilnej przeznaczonej do
wirtualnych wycieczek po gminie Rudniki w Parku w Żytniowie
i oczywiście na mecie kiełbaski z grilla przy akompaniamencie
współczesnej muzyki skrzypcowej.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na
kolejne edycje rajdu.
Anna Budziak
GOKSiR w Rudnikach
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Zakończenie wakacji 2020

W ostatnią sobotę sierpnia Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach zorganizował specjalne
atrakcje na pożegnanie wakacji. W godzinach porannych
dzieci i młodzież z terenu gminy mogła wziąć udział
w Rowerowej Grze Terenowej "Wrzesień 1939".
Była to odmiana gry "podchody", w której zgłoszone
drużyny musiały odszukać kolejno wyznaczone stacje, ukryte
w okolicach Zalewu Młyny i wykonać specjalne zadania.
Uczestnicy czołgali się, strzelali do celu, rzucali granatem,
rozwiązywali szyfry, odpowiadali na pytania dotyczące Polski
Walczącej oraz uczyli się pierwszej pomocy. Drużyna, która
najlepiej wykonała wszystkie zadania wygrała pamiątkowe
złote medale. Wieczorem natomiast dla wszystkich chętnych
w kinie pod chmurką wyświetlono film "Jak Bóg da". Przy tej
wyśmienitej włoskiej komedii, na trybunach przy boisku
sportowym w Rudnikach zgromadziło się całkiem spore grono
widzów, którym niestraszny był wieczorny chłód.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
osobom i organizacjom za zaangażowanie, wsparcie i pomoc
w organizacji wydarzeń. Wakacje dobiegły końca, ale przed
nami nowe wyzwania w nowym roku szkolnym. Życzymy
wszystkim dobrej energii do działania, sukcesów i przede
wszystkim zdrowia.
I pamiętajcie.... za 10 miesięcy znów wakacje.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Arkadiusz Spodymek / Anna Budziak
Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach
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Wakacyjny czas i piękna pogoda to idealne warunki do
aktywnego spędzania czasu i wycieczek fotograficznych.
Specjalnie dla amatorów fotografii Ośrodek Kultury przygotował
cykl Fotograficznych Spacerów z warsztatami, które
poprowadził Michał Włoch.
Te niecodzienne warsztaty odbyły się 14 lipca i 12 sierpnia
2020 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło fotografii krajobrazu,
natomiast drugie odnosiło się do fotografii architektury.
Prowadzący warsztaty omówił koncepcję fotografii, omówił
przykładowe zdjęcia jego autorstwa. Wskazał na co zwrócić
uwagę, aby zdjęcie wyróżniało się spośród innych zdjęć.
W dalszych częściach warsztatów wszyscy uczestnicy wraz
z prowadzącym udali się na spacer, aby wcielić w życie wskazówki
pana Michała. W trakcie warsztatów powstało wiele pięknych
zdjęć, przedstawiających krajobraz okolicznej przyrody. W trakcie
warsztatów uczestnicy zwiedzili m.in.: Zalew Młyny, Wapiennik
w Młynach i Stację PKP Janinów.
Anna Budziak
GOKSiR w Rudnikach

Spacery fotograficzne
w GOKSiR w Rudnikach

Artystycznie i kulinarnie
w Ośrodku Kultury
Na zakończenie wakacji Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Rudnikach we współpracy z firmą COOK&FUN
przygotował dla dzieci z gminy wyjątkowe atrakcje. Dzisiejsze zajęcia
rozpoczęły się artystycznie. Na uczestników czekały: sznurki, koraliki
i drewniane trzymadło. Za pomocą tych narzędzi dzieci zaplatały
sznurki w sploty, by w efekcie końcowym uzyskać piękne makramowe
liście.
Druga część warsztatów była kulinarna. Pani Ania przygotowała
pyszne i zdrowe menu dla małych kucharzy. Przekonywała, że drugie
śniadanie wcale nie musi być nudne. Jako pierwszy został
przygotowany koktajl ze świeżych owoców i wody kokosowej.
Słodycze wcale nie muszą być niezdrowe. Na dowód tej tezy dzieci
przygotowały pyszny zbożowy baton pełen orzechów, daktyli,
żurawiny połączonych miodem i masłem koksowym,
a odpowiednikiem kremu czekoladowego był czekolady hummus
z ciecierzycy. Największym zainteresowaniem cieszyło się danie
warzywne spring rolls. Podział pracy przy tym daniu był równy. Na
początku mali kucharze starannie kroili świeże warzywa, min.
paprykę, ogórka, sałatę i rzodkiewkę, by później zawinąć je w ryżowy
papier.
Wszystkie przekąski były palce lizać.
Anna Biegańska
GOKSiR w Rudnikach
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Dożynki gminne
Wraz z zakończeniem wakacji i zbliżającym się końcem
lata, kończą się także prace polowe. Tradycyjnie jak co roku w
ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się więc w Rudnikach
Dożynki Gminne.
W tym roku święto plonów miało charakter jedynie
symboliczny i w związku z panującą sytuacją epidemiczną w
kraju odbyło się w uproszczonej formie, z udziałem mniejszej
ilości uczestników.
Mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz
samorządowych wraz z Wójtem Gminy Rudniki podziękowali
za zbiory we wspólnej modlitwie podczas dziękczynnej mszy
świętej w Kościele pw. Św. Mikołaja w Rudnikach koncelebrowanej przez ks. proboszcza Krzysztofa
Błaszkiewicza oraz proboszcza Parafii w Żytniowie ks. Piotra
Postrożnego. Obfitość zbiorów symbolizowały: pięknie
przygotowana korona żniwna oraz kosze z plonami
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przyniesione przez delegacje sołectw Gminy Rudniki.
Do wszystkich rolników, gospodarzy i pracowników
popłynęły słowa wdzięczności oraz podziękowania za ich
ciężką pracę. Panu Bogu podziękowano za obfitość plonów,
które zostały zebrane, a następnie podczas mszy świętej
poświęcone przez księży.
Uroczysty charakter mszy podkreślił także udział
pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Rudniki.



Arkadiusz Spodymek
GOKSiR w Rudnikach

GOKSiR

XXIX Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej
w Rudnikach oraz otwarcie Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach
- 1 października 2020 r.
Tradycyjnie jak co roku na przełomie września
i października w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbędzie się
konkurs plastyki obrzędowej.
W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju
odbędzie się on w nieco innej, pomniejszonej formie. Część
kategorii jak np. te związane z pracami zbiorowymi lub
z przygotowaniem produktów spożywczych została wycofana lub
zastąpiona innymi. Pozostałe zostały dostosowane tak, aby dały
możliwość indywidualnej pracy i nienarażania uczestników na
zagrożenia związane z koronawirusem.
Ekspozycja prac tegorocznego konkursu przeniesiona
zostaje do wnętrz Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi,
gdzie wraz z możliwością obejrzenia prac konkursowych będzie
można również zobaczyć stałą ekspozycję dawnej Izby Tradycji
poszerzoną o część tradycji strażackiej i zagospodarowanej
w nowo wyremontowanym budynku.

Otwarcie zarówno wystawy pokonkursowej
XXIX Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej w Rudnikach
oraz wznowienie działalności i otwarcie
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach
będzie miało miejsce - 1 października 2020 r.
Odwiedzenie obiektu oraz obejrzenie ekspozycji dla zwiedzających możliwe będzie
od godz. 13 w dniu otwarcia oraz w kolejnych dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy GOKSiR w Rudnikach lub w innym czasie
po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.
Arkadiusz Spodymek
GOKSiR w Rudnikach





Szanowni Mieszkań cy, Petenci Urzędu Gminy w Rudnikach
przypominamy, ż e bezpoś rednia obsługa petentó w prowadzona jest
z zachowaniem rygorów sanitarnych.
Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejś ciem na teren Urzędu.
Obowiązkowa osłona na usta i nos.
Zachowanie 1,5 m dystansu społecznego.
Ze względu na wielkoś ć pomieszczeń
w jednym pokoju moż e przebywać tylko

jeden petent w wyznaczonym do tego miejscu.
W holu na parterze moż e jednocześ nie przebywać 6 osób
(reszta osó b oczekujących proszona jest
o przebywanie na zewnątrz budynku).
W holu wyznaczona zostaje kolejka do banku,
a takż e trzy stanowiska dla petentó w Urzędu.






