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Informujemy, iż wciąż trwa nabór dzieci 
do Gminnego Żłobka "SKRZACIK" w Rudnikach.

 Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych 
do zgłaszania dzieci. Żłobek będzie dysponował 

maksymalnie 24 miejscami. 

 Praca Żłobka rozpocznie się 4 stycznia 2021 r. 

Wypełnione dokumenty należy składać 
w Urzędzie Gminy w Rudnikach 

lub w siedzibie żłobka 
- ul. Wieluńska 6. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
Dyrektor Żłobka - Pani Renata Rasztar 
- pod numerem telefonu: 666-049-386. 

Karta zgłoszenia oraz niezbędne dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz na stronie: 
https://rudniki.pl/5373/rekrutacja-do-zlobka.html.

REKRUTACJA	DZIECI	DO	ŻŁOBKA

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Marchewka

Wójt Gminy Rudniki

Grzegorz Domański

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały 2021 rok.

Wójt Gminy Rudniki

Grzegorz Domański

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Marchewka
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 Z radością informujemy, że już od stycznia Gminny Żłobek "Skrzacik" wypełni się najmniejszymi mieszkańcami naszej 
gminy. Nowa placówka robi bardzo dobre wrażenie. Urządzono w niej dwie nowocześnie i pomysłowo wyposażone sale 
dydaktyczne, a także salę sensoryczną. Pomieszczenia dla dzieci wypełniły zabawki i pomoce dostosowane do potrzeb 
rozwojowych maluchów.  

 Placówka dysponuje 24 miejscami dla dzieci. Żłobek przygotował również atrakcyjną ofertę edukacyjną, w której na stałe 
będą wpisane zajęcia sensoryczne, a także terapia ręki. W pracy z dziećmi wykorzystamy naturalną potrzebę zabawy, jako 
narzędzie służące poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości. Zabawa jest doskonałym sposobem na wprowadzenie dziecka 
w świat kolorów, kształtów, dźwięków oraz zasad, którymi maleńki człowiek kierować się będzie w przyszłości.
 Będziemy prowadzić zajęcia w taki sposób, aby pobudzić aktywność twórczą dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystywać 
będziemy tradycyjne, profesjonalne i nowatorskie metody nauczania. Do dyspozycji maluchów mamy własny ogródek 
wyposażony w plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, których 
jednocześnie zachęcamy do zapisania swojej pociechy do naszego żłobka. W "Skrzaciku" bowiem są wszelkie warunki ku temu, 
aby zadbać o właściwy rozwój dzieci pod nieobecność ich rodziców. 

Renata Rasztar
Dyrektor Żłobka

Gminny	Żłobek	"Skrzacik"
w	Rudnikach	zaczyna	swoją	działalność

 W październiku 2020 roku po raz piąty zostały wręczone Stypendia Wójta 
Gminy Rudniki. 

 W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki uhonorowani zostali najzdolniejsi 
uczniowie naszych placówek oświatowych odnoszący znaczące sukcesy w 
nauce, sporcie oraz na płaszczyźnie artystycznej.

 Stypendia otrzymało 44 uczniów, w tym: 
- 39 uczniów za uzyskanie wysokiej średniej ocen w wyniku rocznej 

klasyfikacji, 
- 1 uczennica za uzyskanie 100 % 

z egzaminu ósmoklasisty z języka 
angielskiego, 

- 1 uczennica za uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, 
- 1 uczeń za uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadanie 

olimpijskie, 
- 4 uczniów za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym.
 Dwoje uczniów uzyskało wyróżnienie w więcej niż jednej dziedzinie.
 Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 26.300,00 zł.

 Niestety ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju, tegoroczna edycja 
odbyła się bez uroczystego spotkania Wójta Gminy Rudniki z wyróżnionymi uczniami, ich 
rodzicami, dyrektorami szkół oraz nauczycielami. Aby jednak móc osobiście przekazać 
przyznane stypendia, Pan Wójt odwiedził wszystkie szkoły.
 Nagrodzonym uczniom a także ich rodzicom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życzymy 
dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Aleksandra Krzemińska 
Referat Oświaty

Stypendia	Wójta	Gminy	Rudniki
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 Kończy się 2020 rok. Nasze plany zweryfikowała pandemia COVID-19. Zapewne każdego z nas 
dotknęły skutki rozszerzającej się choroby. Samorządy w całym kraju odczuwają następstwa spowolnienia 
gospodarki. Gmina Rudniki pomimo tych trudności realizuje założone inwestycje zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. W ostatnim czasie zbudowaliśmy trzy drogi (dwie w Mirowszczyźnie i jedną łączącą 
Rudniki i Młyny). W najbliższych tygodniach wyłoniona w przetargu firma realizować będzie budowę dwóch 
dróg w Słowikowie. Współfinansujemy przedsięwzięcie budowy drogi powiatowej w Dalachowie. 
Przygotowanych jest kilka następnych projektów dotyczących budowy kolejnych dróg gminnych oraz 
powiatowych (szczególny nacisk kładziemy na konieczny remont dróg powiatowych w Żytniowie 
i Cieciułowie). Nowe drogi poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dając możliwość 
przemieszczania się do centrum gminy z pominięciem ruchliwych dróg krajowych. Postępujący proces 
kanalizacji naszej gminy (obecnie budowa kanalizacji w Jaworznie Bankowym) będzie zauważalny 
w kolejnych latach. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni w Rudnikach 
spowoduje, że znacznie więcej mieszkańców będzie miało dostęp do tej infrastruktury. Wdrażamy 
nowatorskie rozwiązanie doświetlania hybrydowego z wykorzystaniem słońca i wiatru. W 2020 r. 
zamontowaliśmy pilotażowo kilkanaście lamp tego typu. W następnych latach planujemy dalszą rozbudowę 
sieci ekologicznych lamp. Staramy się pomóc ludziom w każdym wieku. W nadchodzącym roku zostanie 
uruchomiona sieć komunikacji gminnej, która obejmie znaczną część tych obszarów gminy, która była do tej 
pory pozbawiona możliwości komunikacji zbiorowej. Remonty i modernizacja obiektów gminnych 
spowodowały wzbogacenie zasobów mieszkań komunalnych o nowe mieszkania oraz powstanie nowego 
żłobka "Skrzacik", który rozpoczyna swoją działalność. W naszych założeniach mamy również systematyczne 
wyposażanie ochotniczych straży pożarnych w nowoczesny sprzęt i wozy bojowe. Tradycję strażacką 
i wiejską kultywujemy między innymi przez wystawę eksponatów w nowym obiekcie- Centrum Tradycji 
Strażackiej i Historii Wsi. Wykorzystujemy dotacje na sprzęt dla szkół, szczególnie na pomoc 
w organizowaniu nauki zdalnej. Rozpoczynamy bardzo dużą, odkładaną od lat inwestycję budowy sali 
gimnastycznej w Cieciułowie. Już niedługo ostatnia nasza szkoła będzie miała możliwość przeprowadzania 
lekcji wychowania fizycznego w idealnych warunkach, a lokalna społeczność korzystania z nowoczesnego 
obiektu dla poprawienia swojej kondycji fizycznej. Dzięki uzyskanym dotacją z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych przebudowa szkoły w Jaworznie już wkrótce stanie się faktem. Niestety kilka flagowych imprez jak 
np. Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie, Pętla Rudnicka, Dożynki Gminne, Spotkania Muzyków 
Jazzowych zostało odwołanych lub przełożonych na inny termin ze względu na sytuację epidemiczną. Nasza 
gmina będzie się rozwijać i wierzę w to, że nadchodzący 2021 rok będzie obfitował w wiele dobrych dla naszej 
społeczności wydarzeń. Wierzę, że za rok będę mógł się z państwem spotkać i osobiście przekazać informację 
o realizacji zadań i zamierzeniach na lata następne.
 Na nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok życzę Państwu dużo pomyślności 
w realizacji założonych celów. Niech dopisuje Wam zdrowie i spełniają się wszystkie marzenia.

         Wójt Gminy Rudniki
         Grzegorz Domański

Szanowni Państwo!

 Rok 2021 zapowiada się bardzo pracowicie, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Rudniki uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie, otrzymaliśmy także 1,4 mln zł na 
przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie
 W ostatnim czasie podpisano również umowy na projekty realizowane z LGD Górna Prosna w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na:
- budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyźnie, w wyniku której powstanie nowoczesne i atrakcyjne miejsce 

spotkań z wyposażeniem sportowo-rekreacyjnych. Całkowity koszt zadania to 66 214,00 zł, w tym dofinansowanie 
42 131,00 zł.

- budowę dwóch wiat wystawienniczych wraz z ogrodzeniem placu przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi 
w Rudnikach. Całkowity koszt inwestycji wynosi 54 773,08 zł, z czego 34 852,00 zł to dofinansowanie.

Małgorzata Kędzia

Rok	2021	zapowiada	się	pracowicie	
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 Po czternastu latach, od momentu gdy po raz pierwszy 
przyjechali repatrianci do naszej gminy, dnia 30.11.2020 r. 
powitaliśmy dwie spokrewnione ze sobą rodziny repatriantów 
z Kazachstanu. 
 Ponad rok temu rodziny te zgłosiły się do nas z prośbą 
o osiedlenie się w Gminie Rudniki. Po wykonanym remoncie 

Repatrianci	z	Kazachstanu	zamieszkali	w	Gminie	Rudniki

Fot. Spotkanie z rodzinami repatriantów
w Urzędzie Gminy w Rudnikach

i zmianie sposobu użytkowania budynku, repatrianci 
zamieszkali w Rudnikach, w budynku, który jeszcze do 
niedawna zajmowany był przez rudnickie przedszkole 
publiczne. Obecnie pomagamy nowym mieszkańcom 
w załatwieniu niezbędnych formalności a także w znalezieniu 
pracy. Ważne jest aby nowe rodziny szybko zaaklimatyzowały 
się w nowej społeczności. 

 W ramach podpisanego porozumienia z dnia 26 marca 
2020 r. z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia Gminie 
Rudniki  dotacji  z rezerwy celowej budżetu państwa, 
wyremontowano i wyposażono pomieszczenia dla rodzin 
polskiego pochodzenia. Dzięki temu powiększył się gminny 
zasób mieszkań komunalnych, których pierwszeństwo najmu 
mają nowo przybyłe rodziny z Kazachstanu.

 Na realizację powyższego zadania Gmina Rudniki 
pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 313 250,40 zł. 

Anna Starczyk
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości 

i Zagospodarowania Przestrzennego

 W ubiegłym roku nastąpiła przeprowadzka rudnickich 
przedszkolaków do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy 
Wi e l u ń s k i e j .  Ty m  s a m y m  z a p r z e s t a n o  u ż y t k o w a n i a 
dotychczasowego budynku gminnego przy ulicy Parkowej, który 
docelowo został przeznaczony na cele mieszkalne.
 Dzięki porozumieniu z dnia 26 marca 2020r zawartym 
z Wojewodą Opolskim, w sprawie udzielenia dotacji z rezerwy 

celowej budżetu państwa, Gmina Rudniki otrzymała wsparcie, dzięki któremu budynek 
wyremontowano, a także wyposażono. Dotacja została przyznana w ramach 
przeprowadzonej procedury repatriacyjnej rodzin z Kazachstanu, a mających polskie 
pochodzenie.
 Zakończona z końcem października inwestycja polegała na przebudowie i zmianie 
dotychczasowego sposobu użytkowania, obejmując swoim zakresem prace 
rozbiórkowe, murarskie, instalacyjne. Wymieniona i uzupełniona została także stolarka 
okienna i drzwiowa oraz utworzono 2 systemy centralnego ogrzewania.
 Powstały dwa niezależne mieszkania o powierzchniach 62,90 m2 oraz 62,70m2. 
W każdym z nich znajduje się kuchnia, łazienka, a także 3 pokoje. Część wspólną stanowi 
piwnica, klatka schodowa oraz strych. W ramach zawartej umowy każde mieszkanie zostało także wyposażone w podstawowe 
meble oraz niezbędny sprzęt RTV i AGD.
 Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł  blisko 430 tys. zł, z czego ponad 313 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków.
Powyższa inwestycja wpłynęła bezpośrednio na zwiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem pierwszeństwo wynajmu mają przybyłe z początkiem grudnia b.r. rodziny z Kazachstanu.                         

Anna Sekienda
Zastępca wójta

WIĘCEJ	MIESZKAŃ	KOMUNALNYCH		

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



 

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

 Z końcem sierpnia br. zakończyły się prace budowlane przy budowie wodociągu w Słowikowie, a w chwili obecnej Firma 
"ECOKOM" pracuje przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym - na odcinku od "Złotej Kaczki" do 
wiaduktu kolejowego . 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.  
 Planowany termin zakończenia całego projektu przypada na wrzesień 2021 roku.
 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.

Jolanta Kubat 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Trwają	prace	przy	realizacji	projektu	"Budowa	kanalizacji	sanitarnej	
w	Jaworznie	Bankowym	i	wodociągu	w	Słowikowie".

 W dniu 9. stycznia 2020 r. zebranie wiejskie sołectwa 
Żytniów podjęło uchwałę, aby - z trzech złożonych propozycji - 
wsparcie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przeznaczyć 
na budowę drewnianej, kompaktowej, trzyelementowej bramy 
wejściowej do tworzonego parku żytniowskiego. W wyniku 
k o n k u r s u  i n t e r n e t o w e g o  z o rg a n i z o w a n e g o  p r z e z 
Stowarzyszenie "Razem dla Żytniowa" i Urząd Gminy Rudniki  
park zyskał nazwę "Zacisze Żytniowskie". Autorką nazwy jest 
p. Sylwia Bryś. W zgłoszonym projekcie uwzględniono jeszcze 
fundusze z  programu odnowy wsi, dotację gminną dla sołectwa 
i wkład własny społeczności lokalnej. Projekt bramy to efekt 
współpracy Grzegorza Pucki i Mariusza Czecha. Wykonanie, 
montaż, osadzenie bramy i napis to efekt pracy żytniowskiej 
firmy Montex Wioleta Czech; przy pracach montażowych 
pomocą maszynową służył Adam Sas. Dwustronne tablice 
informacyjne w bocznych segmentach bramy (informacja 
o powstaniu parku i regulamin korzystania z niego) wykonała 
firma Valdex z Kluczborka. Swoją harmonijną kompozycją 
i wyglądem zamontowana brama zachęca do korzystania z uroków parku i stanowi swoiste przejście do nowej żytniowskiej 
rzeczywistości ze ścieżką z tablicami nierzeczywistej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej. Linie parkingowe przed wejściem do 
parku wykonał nieodpłatnie Powiatowy Zarząd Dróg z Olesna. Ekipą wykonawczą kierował p. Andrzej Łęgosz. Można uznać, iż 
w niedalekiej przyszłości, po zainstalowaniu placu zabaw dla dzieci i estrady, prace nad utworzeniem  żytniowskiego parku - 
życzliwie przyjmowanego przez społeczność lokalną -  zostaną zakończone.

Grzegorz Pucka
Lider Grupy Odnowy Wsi Żytniów

Brama	wejściowa	do	Zacisza	Żytniowskiego

Brama wejściowa do Zacisza Żytniowskiego,
 fot. Grzegorz Pucka

Wielki finał odbędzie się już 

10 stycznia 2021 roku 

pod hasłem "Finał z głową". 
Tym razem Fundacja Jurka Owsiaka 

zakupi sprzęt dla laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Wielka	Orkiestra
Świątecznej	Pomocy!
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 W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa w tym roku zostały zamknięte cmentarze i w dniu Wszystkich 
Świętych nie mogliśmy odwiedzić grobów naszych bliskich. Ogrodnicy zostali pozbawieni możliwości sprzedaży 
wyprodukowanych kwiatów doniczkowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła akcję odkupienia od nich 
kwiatów. Gmina Rudniki niezwłocznie zgłosiła chęć odbioru chryzantem od producentów z Kuźnicy i ze Strojca. W sumie blisko 
1500 doniczek z pięknymi kwiatami ozdobiło naszą gminę.
 Z pomocą strażaków i pracowników Urzędu Gminy, kwiaty zostały przekazane do szkół, na cmentarze oraz miejsca 
publiczne w naszej gminie.

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Akcja	odkupienia	kwiatów	od	ogrodników

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka przeznaczona jest na 
dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty 
lokalne realizowane na terenach wiejskich. 
 Nasze sołectwo jest jednym z siedmiu, które w tym roku 
otrzymało środki finansowe - 5 tyś. z  Urzędu Marszał-
kowskiego i 1 tyś. z budżetu Gminy Rudniki. 
 Dzięki Waszym decyzjom, drodzy mieszkańcy podjętym 
na zebraniu wiejskim w dniu 10.01.2020 r. zakupiliśmy sprzęt 
służący integracji społecznej w sołectwie. Posiadamy więc:
* namiot imprezowy 
* parasol grzewczy z butlą gazową 
* maszynę do popcornu 
* warnik do wody (10 l)
* podgrzewacz do hot dogów 
* oświetlenie (stojaki, oświetlacze, przedłużacz)
* czajnik elektryczny 
* termosy 
* pojemniki na ciasto 
* widelce metalowe do ogniska. 
 Dzięki tym środkom zakupiony sprzęt będzie służył 
wszystkim mieszkańcom, tym najmłodszym i tym nieco 
starszym.  

 Bardzo dziękuję pracownikom referatu promocji wsi 
w Urzędzie Gminy , Grupie Odnowy Wsi - liderowi pani Beacie 
Popczyk oraz niezawodnej radzie sołeckiej za wspólne 
działanie. 
 Niestety sytuacja pandemiczna w tym momencie 
uniemożliwia nam korzystanie z wymienionych urządzeń. 
Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli organizować 
imprezy i wspólne spotkania. 
 Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą różniły się 
od poprzednich.  Obostrzenia i ograniczone spotkania rodzinne 
wpłyną na oprawę świąt. Nie pozwólmy jednak, aby miało to 
wpływ na przeżywanie Bożego Narodzenia.  
 Życzymy Wam i sobie życzliwości,  wsparcia, 
zrozumienia, cierpliwości i oczywiście bezcennego zdrowia.
Niech Dzieciątko Jezus narodzi się w naszych sercach 
i przywróci nam nadzieję, wiarę w lepsze jutro, obdarzy 
spokojem i miłością. Niech skłoni do refleksji, chwili zadumy 
i pozwoli rozpoznać co dla nas najważniejsze. 

Spokojnych i radosnych Świąt oraz szczęśliwego 
normalnego Nowego Roku 2021 

życzy sołtys i rada sołecka Rudniki.

Rudnicka	Inicjatywa	Sołecka

 6 grudnia 2020 roku podobnie jak rok temu z inicjatywą zaproszenia Mikołaja 
wyszedł sołtys wsi - Mateusz Kot.
 Drobnymi upominkami Św. Mikołaj obdarował wszystkie grzeczne dzieci, a tych w 
Janinowie nie jest mało. Dzieci były bardzo zaskoczone wizytą swojego ulubieńca, ale 
wszystkie z radością i uśmiechem na twarzy witały swojego gościa.
 Sołtys zapewnia, że za rok także postara się zaprosić Św. Mikołaja do Janinowa, który 
przyznaje, że bardzo mu się tu podoba.
 Upominki przygotował Sołtys wraz z Radą sołecką oraz Grupą Odnowy Wsi przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, za co serdecznie 
dziękuje!

Mateusz Kot
Sołtys Janinowa

Święty	Mikołaj	w	Janinowie



 

a k t u a l n o œ c i

 Ta tytułowa sentencja zazwyczaj przychodzi nam na myśl w chwilach, kiedy umiera bliska nam osoba lub ktoś z grona 
naszych znajomych. Często zdarza się, że żegnamy ludzi, których odejścia nie spodziewamy się w ogóle, na których odejście nie 
jesteśmy w żaden sposób przygotowani. Jakież było nasze zdziwienie i niedowierzanie, kiedy dotarła wiadomość, że zmarł 
Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce. 
 Jak zawsze w takich chwilach powstaje wiele pytań: co się stało? Jak to w ogóle możliwe? Przecież dopiero co niedawno się 
widzieliśmy, rozmawialiśmy o wspólnych planach współpracy między naszymi placówkami, umawialiśmy się na kawę i na 
rozmowy, na które zawsze jest za mało czasu. Zaledwie miesiąc wcześniej wspólnie otwieraliśmy Centrum Tradycji Strażackiej 
i Historii Wsi w Rudnikach, braliśmy udział przy przygotowaniu konkursu plastyki obrzędowej, planowaliśmy wspólne 
przedsięwzięcia i nagle ta nieoczekiwana, tragiczna wiadomość.
 W takich chwilach oprócz bezradności i smutku czujemy, że coś bezpowrotnie utraciliśmy. Przecież odszedł ktoś, kto 
w mniejszym lub w większym stopniu był częścią również naszego życia. Osoba, której życia i my byliśmy świadkami. I wtedy 
przychodzi refleksja i wdzięczność za wszystko, co dzięki temu spotkaniu otrzymaliśmy, 
zyskaliśmy i osobiście i nieco szerzej, gdyż jako dana społeczność. 
 O Zbigniewie Szczerbiku napisano już wiele ciepłych słów oraz przypomniano 
jego osiągnięcia i tytuły, które za życia zdobył. Nie sposób wszystkie przytoczyć 
w krótkim tekście. Myślę, że zasłużył się dla wielu, ale i dla każdego czymś innym. 
Osobiście dziękuję za wszystko, czego uczył nas w szkole, za patriotyzm, szacunek dla 
historii i ludzi. Jestem przekonany, że właśnie dzięki takim ludziom jak Zbyszek, sam 
dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Jako pracownik kultury w imieniu własnym oraz 
wszystkich obecnych i byłych współpracowników, oraz mieszkańców regionu wyrażam 
ogromną wdzięczność za wszelką pomoc, wsparcie i uczestnictwo w budowaniu życia 
kulturalnego oraz krzewieniu patriotyzmu i działalność na rzecz wspierania pamięci 
i historii regionu rudnickiego. Dzięki ogromnej wiedzy oraz umiłowaniu historii 
i kultury dr. Zbigniewa Szczerbika otrzymaliśmy wielki dar zapisany w wielu 
publikacjach, miejscach oraz w nas samych. 

 Za wszystko to bardzo DZIĘKUJEMY. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Arkadiusz Spodymek - dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Działalność	GOPS	w	okresie	pandemii
 Informujemy, że dotychczas Mieszkańcy Gminy Rudniki mogli korzystać z dodatkowej Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 
realizowanej od poniedziałku do piątku w Domu Harcerza w Oleśnie, przy ul. Krasickiego 22. 
 Cały czas realizowane jest wsparcie psychologiczne w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach 
w zakresie dostępnych możliwości w sytuacji kryzysowej. Dodatkowo przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnie uruchomiona została pomoc dla mieszkańców naszej gminy w zakresie poradnictwa psychologicznego 
w ramach interwencji kryzysowej związanej z epidemią.
 Dla rodzin objętych wsparciem w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały przygotowane 
zestawy do dezynfekcji, składające się z: płynu do dezynfekcji, oraz maseczek ochronnych na twarz. Z tej formy wsparcia 
skorzystało 8 rodzin (łącznie 28 osób w tych rodzinach).
 W dobie pandemii pracownicy ośrodka pomocy dowozili również produkty żywnościowe osobom/rodzinom, które zostały 
objęte kwarantanną.
 Od miesiąca października br. w tutejszym ośrodku została uruchomiona dodatkowa pomoc dla potrzebujących w postaci 
ubrań, które pozyskujemy nieodpłatnie z darów - od osób dobrej woli. Wielu naszych podopiecznych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej,  chętnie korzysta z tej pomocy.

Apel
Kierownik oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcają chętnych darczyńców do współpracy.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje, iż podjął kolejne działanie 
w zakresie możliwości uczestniczenia w Podprogramie na 2020 rok dla osób najbardziej 
potrzebującychw zakresie dystrybucji żywności. 
 Aktualnie czekamy na podpisanie umowy. 
 Na obecnym etapie kwalifikujemy osoby do pomocy żywnościowej. W tym celu  można 
kontaktować się z pracownikiem socjalnym, tel. 034/3595072 wew. 33 w sprawie otrzymania 
skierowania.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS w Rudnikach

Pomoc	żywnościowa

Tyle	po	nas	pozostanie	ile	inni	zapamiętają
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 Rok 2020 jest kolejnym okresem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania 
"Górna Prosna".  Dzięki swoim działaniom z zakresu wsparcia rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców obszaru 
stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji celu swojej działalności. 
 Zbliża się koniec roku…. Jak każdy z nas również i my chcielibyśmy podsumować pewien etap realizacji naszej działalności. 
W związku z powyższym postanowiliśmy przeprowadzić badania w ramach weryfikacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020, których celem jest poznanie Państwa opinii na temat kierunku rozwoju obszaru Górnej Prosny tj. gmin: Gorzów 
Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki. Ankieta kierowana jest wyłącznie do wiadomości LGD, a jej analiza wykorzystana będzie tylko 
w celach informacyjnych. Wiadomym jest, iż dla zapewnienia oddolnego charakteru lokalnej strategii rozwoju Górna Prosna 
wykorzystuje zróżnicowane metody i narzędzia partycypacji społecznej po to, aby wynik przeprowadzonych badań, realizacja 
strategii oraz monitorowanie i bieżąca jej aktualizacja były rzetelne i wiarygodne. Dlatego umożliwiono udział lokalnej 
społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, na każdym etapie kluczowych prac. Wyniki z przeprowadzonej ankiety 
będą stanowiły znaczący wkład  w konstruowanie  celów i przedsięwzięć nowej strategii. Pozwolą poznać obecną sytuację oraz 
ewentualne potrzeby naszej lokalnej społeczności. 
 Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gornaprosna.pl oraz wypełnienie ankiety. 
Wypełnioną ankietę należy odesłać za pośrednictwem poczty na adres LGD "Górna Prosna" Sternalice 81, 46-333 Sternalice lub 
na adres mailowy lgd@gornaprosna.pl. Można dostarczyć ją również bezpośrednio do biura lub wrzucić do skrzynki na listy. 
  Jesteśmy przekonani, że każdy z Was chce mieć znaczący wpływ na to, co dzieje się w naszych małych społecznościach bo 
każdy nowy rok to nowe wyzwania!

Wypełnij,	angażuj	się,	miej	wpływ	!

Katarzyna Tracz
LGD Górna Prosna

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
        Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna" ,współfinansowany jest ze środków Unii  

            Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

 Tak kolokwialnie można by podsumować działania 
mieszkańców Odcinka, związane z realizacją tegorocznego 
projektu z gminnego programu Odnowy wsi. Nie od dziś 
wiadomo, że odcinkowianie to społeczność może niezbyt 
liczna, ale za to chętna do działań dla dobra swojej 
miejscowości .  W ciągu ostatnich ki lku lat  dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców oraz finansowemu wsparciu 
gminy  plac wiejski w Odcinku wyposażony został w wiele 
obiektów służących rekreacji. Do pełni szczęścia brakowało 
jednak kawałka dachu nad głową, czyli zamkniętego 
pomieszczenia, które chroniłoby  przed opadami i zimnem oraz 
pozwoliłoby na aktywność mieszkańców nie tylko w słoneczne 
letnie dni. 

 Grupa Odnowy Wsi z Odcinka w ubiegłym roku nie 
korzystała z gminnego dofinansowania.  Jej członkowie podjęli 
więc decyzję, że teraz całą kwotę 14 tys. złotych z dwuletniej 
edycji przeznaczą na zakup zabudowanej altany. Ponieważ 
suma  ta okazała się mimo wszystko niewystarczająca, 
mieszkańcy rzucili na szalę także własne środki finansowe 
i rzeczowe. I tak jeszcze w okresie wakacji zaczęło się "dłubanie 
przy altanie", którą zakupiono w stanie surowym. Mieszkańcy 
we własnym zakresie nabyli pozostałe materiały, położyli 
podwaliny pod drewniany obiekt, pomalowali go, położyli gont 
na dachu i zamontowali rynny. Efekt zakończonych jesienią 
prac można na razie tylko podziwiać. Ze względu na 
obostrzenia związane z pandemią nie udało się  dokonać 
uroczystego otwarcia ani tym bardziej zorganizować imprezy 

Dłubanie	przy	nowej	altanie
integracyjnej. Niemniej, w pracy na rzecz swojej wsi 
budowniczowie altany, pod kierownictwem Mateusza 
Kolczarka, zintegrowali się wspaniale, za co bardzo im 
dziękuję.  Serdeczne podziękowania za materialne 
i organizacyjne wsparcie naszego przedsięwzięcia składam 
także na ręce pana Michała Chrzana z Julianpola oraz 
Katarzyny Kościelnej z Rudnik. Wspólnymi siłami 
stworzyliśmy przytulny i cieszący oko domek. Miejmy 
nadzieję, że już wkrótce znikną ograniczenia, które 
uniemożliwiają korzystanie z niego w pełni.

Bogusława Kaczmarek
liderka Grupy Odnowy Wsi Odcinek



 

a k t u a l n o œ c i

 Lokalna Grupa Działania kończy kolejny rok realizacji 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Dzięki prawidłowej realizacji Strategii w poprzednich latach 
osiągnęliśmy wszystkie zakładane wskaźniki co pozwoliło na 
otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację 
projektów przez naszych beneficjentów. W ramach bonusu 
otrzymaliśmy 470 000 zł dzięki czemu mogliśmy ogłosić 
kolejne nabory wniosków. Kwota ta pozwoliła na ogłoszenie 
4 naborów w następujących zakresach tematycznych:

- rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania 
i rozwijania działalności gospodarczej,

- rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
turystycznej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań,

- promocja obszaru i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 W ramach naborów złożonych zostało 31 wniosków 
z czego 17 zostało wybranych do finansowania, a dzięki nim 
obszar naszego LGD stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, 
a także powstanie wiele  nowych miejsc pracy. Na dzień 
dzisiejszy wszystkie wnioski zostały zatwierdzone przez Urząd 
Marszałkowski a beneficjenci są w trakcie podpisywania umów 
na realizację projektów. Wszyscy beneficjenci skorzystali 
z doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD. 

 W roku 2021 planuje się ogłosić nabory w ramach 
oszczędności na takie przedsięwzięcia jak:

- rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania 
działalności,

- rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
turystycznej, sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań. 

 Te dwa działania cieszą się dużym zainteresowaniem 
beneficjentów z obszaru LGD.

 W roku 2020 w dalszym ciągu realizowany był 
międzynarodowy projekt współpracy "Dobre bo lokalne" gdzie 
partnerami  są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
"Dolina Stobrawy", Stowarzyszenie Kraina św. Anny, 
Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", 
Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna",  Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" oraz partner 
zagraniczny MAS Hranicko z. s. z Czech. Projekt ten został 
nagrodzony w konkursie, na projekty współpracy w kategorii 
Rozwój lokalny, którego organizatorem była Jednostka 
Centralna KSOW. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
        Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna" ,współfinansowany jest ze środków Unii  

            Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

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

"Górna	Prosna"
kolejny	rok	realizacji	Lokalnej	Strategii	Rozwoju	(LSR)	

 Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również 
aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru 
LGD. W ramach tych działań w dniu 10.03.2020 r. 
zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD 
pn. "Wieczorek z rękodziełem". Podczas spotkania poznaliśmy 
osoby zajmujące się rękodziełem i mieszkające na obszarze 
LGD. Poznaliśmy nowe bardzo ciekawe sposoby na spędzenie 
wolnego czasu. Dodatkowo mogliśmy zintegrować środowisko 
lokalne.

 Kolejnym działaniem jakiego podjęła się Lokalna Grupa 
Dz ia łan ia  w  roku  2020  by ła  rea l i zac ja  p ro jek tu 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury w ramach 
programu Mistrz tradycji. Projekt polegał na przeprowadzeniu 
cyklu szkoleń z zakresu tworzenia Koron żniwnych jako 
lokalnej tradycji. Szkolenia były przeznaczone dla 
10 mieszkańców obszaru LGD i prowadzone były przez 
Mistrza w tej dziedzinie tj. osobę wielokrotnie nagradzaną za 
swoje umiejętności Panią Mariolę Karmańską. W ramach 
projektu powstała wspaniała korona żniwna oraz film 
dokumentujący powstanie korony. Projekt cieszył się dużym 
zainteresowaniem a osoby w nim uczestniczące bardzo chętnie 
brały udział w zajęciach gdyż dowiedziały się od początku jak 
tworzyć koronę, jakich materiałów można użyć do stworzenia 
tak pięknego dzieła. Szkolenia trwały przez 7 miesięcy 
i zakończyły się w listopadzie. Teraz projekt zostanie 
rozliczony.  Wartość projektu to 20 000,00 zł.

 Od początku wdrażania LSR podpisano 47 umów.  
Łączna kwota podpisanych umów opiewa na kwotę 4 041 
760,40 zł, co stanowi ok 77 43 % całego budżetu na realizację 
zadań w ramach LSR. Wszystkie te umowy zostały podpisane 
do końca września 2020 r. 

 Z podpisanych umów beneficjentom została wypłacona 
kwota 2 836 072,89 zł za zrealizowane projekty. 

 Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie złożone 
projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, 
a w najbliższych naborach zostanie złożone wiele ciekawych 
projektów. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą 
stronę na Facebooku. 

Agnieszka Bachowska

LGD Górna Prosna
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 Okres realizacji zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
w 2021 roku dobiegł końca.
 W tym roku 7 sołectw znakomicie wywiązało się z założonych przez siebie 
planów. Bugaj ma nowy słup oświetleniowy na placu zabaw, Cieciułów 
zagospodarował plac przy stawie do biesiadowania przy ognisku, Dalachów zakupił 
namiot i grill. W Janinowie na rekreacyjnym placu wiejskim powstała drewniana 
altana. Julianpol zyskał nowe miejsce na organizację spotkań integracyjnych, Rudniki 
wyposażyły się w różnego rodzaju gadżety do organizacji imprez m.in. namiot, parasol 
grzewczy, oświetlenie do namiotu, a w Żytniowie powstała brama wejściowa do parku.
 Gratulujemy tym wszystkim, którym pomimo tego ciężkiego czasu w jakim 
wszyscy się znaleźliśmy, udało się zrealizować zadania sołeckie !

MARSZAŁKOWSKA	INICJATYWA	SOŁECKA	
-	opolskie	w	latach	2020	-	2022

	

 Jeszcze rok temu było tu ściernisko, a dziś jest… upragnione miejsce spotkań dla 
wszystkich mieszkańców naszej wioski. A wszystko to za sprawą finansowego wsparcia 
pochodzącego z Gminnego Programu Odnowy Wsi oraz zapałowi mieszkańców. 
 Rok 2020 był bardzo pracowity, a widocznym tego efektem jest uprzątnięty 
i zagospodarowany teren, na którym można naprawdę odpocząć. Huśtawki, bujak 
i miejsce do gry w koszykówkę sprzyjają spędzaniu wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Nowo powstała altana zachęca z kolei do organizowania spotkań, z którymi 
aktualnie czekamy na koniec pandemii. 

 
 Budowa altany była możliwa dzięki Marszałkowskiej 
Inicjatywie Sołeckiej. 
 1 października 2020 r. nastąpiło oficjalne jej otwarcie, 
a uczestniczył w tym: Pan Szymon Godyla - Radny 
Województwa Opolskiego, Wójt Gminy Rudniki - Grzegorz 
Domański, Mateusz Kot - sołtys miejscowości Janinów oraz 
Mieszkańcy. Oprócz słodkiego poczęstunku zaproszeni goście 
mogli także sprawdzić swoje umiejętności w rzucie do kosza. 
Przed nami 2021 rok a w nim możliwość realizacji dalszych 
planów, związanych z naszym małym wiejskim centrum 
aktywności.

Grupa Odnowy Wsi Janinów

Plac	rekreacyjny
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Spotkanie	z	Mikołajem
 Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń 
wszystkich dzieci, dlatego w  dniu 6.12.2020r sołtyski 
Agata Krzykowiak i Agnieszka Harmazy-Zaręba 
zorganizowały spotkanie z Św.Mikołajem dla 62 dzieci z 
sołectwa Mostki, Polesie i Mirowszczyzna.
 Pomimo braku białego puchu, pojawił się długo 
oczekiwany przez dzieci gość -Mikołaj-kochany przez 
wszystkich. Młodzież, dzieci i dorośli bardzo ucieszyli się z 
tej niezwykłej wizyty.
 Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było 
wielkie wzruszenie i zadowolenie. Mikołaj jeździł od domu 
do domu i rozdawał dzieciom słodkie upominki. Chętne i odważniejsze dzieci opowiadały wierszyki i śpiewały piosenki.
 Spotkanie z Mikołajem dostarczyło najmłodszym wielu emocji. Mikołaj obiecał dzieciom, że wróci do nich 
w przyszłym roku. Życzył wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Po tych miłych chwilach Św.Mikołaj 
wyruszył w dalsza podróż, by wrócić w nasze strony za rok. 
 Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania składam serdeczne podziękowania, 
a w szczególności GOPS-u w Rudnikach za ufundowanie upominków dla dzieci.

Sołtys Agata Krzykowiak

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 
21.10.2020 r.  rozpoczęty został nabór wniosków o 
dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 
15.05.2020 r.  Część 2 programu umożliwia także 
dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, 
że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w 
dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, 
która łącznie spełnia następujące warunki:

1) j e s t  w łaśc ic i e l em/wspó łwłaśc ic i e l em budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza 
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych 
oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, 
powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej 
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 
programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, wydaje zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która 
zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego 
poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, 
wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Wzór wniosku dotyczący zaświadczenia oraz wzór 
zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 
2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 
wydania zaświadczenia o wysokości  przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego 
zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:

* do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren 
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal 
mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub

* za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia 
w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu 
priorytetowego "Czyste Powietrze" z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

* poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta 
dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw 
(konieczne dostarczenie również formy papierowej 
z wymaganymi podpisami), lub

* poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma 
elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu 
wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 
programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Beata Nowakowska-Fałat
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości 

i Zagospodarowania Przestrzennego

KOLEJNE	ZMIANY	W	PROGRAMIE	CZYSTE	POWIETRZE
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K	O	M	U	N	I	K	A	T
Informujemy mieszkańców gminy Rudniki, że w województwie opolskim został opracowany i uchwalony UCHWAŁĄ NR 
XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia  28 lipca 2020r. "Program ochrony powietrza dla województwa 
opolskiego".
Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego mają na celu uzyskanie 
maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób 
oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych 
źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji z 
sektora komunalno-bytowego (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych).
Zaplanowane do realizacji działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji 
promocyjnych i edukacyjnych oraz działania kontrolne. Jako działanie dla Zarządu Województwa Opolskiego wskazano 
przygotowanie uchwały antysmogowej wprowadzającej ograniczenia w stosowaniu urządzeń grzewczych. W Programie 
wskazano również kierunki działań, których realizacja ma wspomagać skuteczną poprawę stanu jakości powietrza, zarówno 
w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, jak i liniowej oraz punktowej. 
W celu realizacji działań naprawczych informujemy mieszkańców o możliwości dofinansowania zadań wymiany starych, 
nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów) na urządzenia spełniające wymogi jakościowe (wymagania ekoprojektu) w ramach 
Programu Czyste Powietrze. Informacje o programie można uzyskać w: 
* Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
tel. 77 44 78 000   /  tel. 77 45 37 611   /  tel. 77 45 67 872   /  tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155
OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA „CZYSTEGO POWIETRZA” - tel. 22 340 40 80
* Urzędzie Gminy w Rudnikach tel. 34 3595 072 wew.25
Program ochrony powietrza dostępny jest na stronie bip.opolskie.pl- Menu podmiotowe - Strategie, programy, plany, 
sprawozdania i opracowania -Ochrona Środowiska-program ochrony  powietrza.

Beata Nowakowska-Fałat
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim 
sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące 
postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na 
wywołaną przez niego chorobę COVID-19 
(w czasie trwania pandemii/epidemii).
Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na 
chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych 
o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia 
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
Postępowanie z odpadami
Odpady wytworzone w miejscu izolacji przez osoby:
* które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
* zakażone koronawirusem  SARS-CoV-2,
* mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi 

koronawirusem  SARS-CoV-2,
* chorych na COVID-19
należy postępować w sposób opisany poniżej:
Odpady wytwarzane w miejscach izolacji, ze względu na miejsce 
powstawania oraz na ich skład stanowią ODPADY 
ZAKAŻONE wirusem SARS-CoV-2. Brak potwierdzonych 
ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na 
powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład 
odpadu. Należy z tymi odpadami postępować szczególne 
ostrożnie.

WYTYCZNE DLA OSÓB 
PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI

* odpady wytworzone na nieruchomościach osób objętych 
izolacją zwolnione są z systemu segregacji i mogą być 
gromadzone jako odpady zmieszane;

* osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku 
na odpady;

* zapełnione worki odstawiamy na minimum 9 dni (od 
zakończenia izolacji). Po tym czasie, przy najbliższym 

wywozie odpadów zmieszanych - zostaną odebrane przez 
firmę wywozową;

* na workach z odpadami gromadzonymi w okresie izolacji 
koniecznie umieścić (nakleić, napisać) wyraźną datę 
zakończenia izolacji - bez informacji o dacie zapełnienia 
firma wywozowa nie odbierze wystawionych odpadów 
z izolacji;

* przed i po każdej czynności związanej z pakowa-
niem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic 
ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce. Zaleca się 
spryskać worki preparatem wirusobójczym;

* odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozosta-
wione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;

* w okresie trwania izolacji na danej nieruchomości i 9 dni po 
jej zakończeniu firma wywozowa NIE BĘDZIE realizowała 
odbioru odpadów z tej posesji!;

Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej 
prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji 
w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób 
zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób 
postronnych oraz zwierząt.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  
34 3595 072 wew. 25 

Osoba dzwoniąca nie podaje swoich danych osobowych, podaje 
tylko i wyłącznie informację, że poddana jest izolacji domowej 
pod odpowiednim adresem.
Powyższa procedura została opracowana na podstawie wytycznych 
Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
postępowania z odpadami i wytworzonymi w czasie występowania 
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez 
niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii), zadań własnych 
gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 
gminy oraz porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej.

PROCEDURA	POSTĘPOWANIA	Z	ODPADAMI	POWSTAJĄCYMI	NA	NIERUCHOMOŚCI	
OBJĘTEJ	IZOLACJĄ	-	INFORMACJE	OGÓLNE	DLA	MIESZKAŃCÓW
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 Od nowego roku będą obowiązywać nowe stawki za 
odbiór odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
nakłada na gminę obowiązek zorganizowania systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować 
z opłat pochodzących od mieszkańców. 

Nowelizacja ustawy narzuciła obowiązek dodatkowej zbiórki 
odpadów zmieszanych (z czarnego pojemnika), która w okresie 
od kwietnia do października każdego roku będzie odbywać się 
dwa razy w miesiącu. Dodatkowo rozszerzono także katalog 
odpadów odbieranych w PSZOK, co łącznie powoduje wzrost 
kosztów usługi odbioru odpadów. 

Wzrost cen w gospodarce śmieciowej spowodowany jest 
jednak przede wszystkim wzrostem opłat za zagospodarowanie 
odpadów na instalacji w Kluczborku (gdzie zostają przywożone 
odpady z terenu gminy). Na przestrzeni ostatnich lat, ta opłata 
marszałkowska wzrosła ze 120,76 zł/tonę w 2017r. do kwoty 
270,00 zł/tonę w 2020r. Dodatkowymi czynnikami 
wpływającymi na wzrost cen jest brak odbiorców surowców 
wtórnych, ustawowy wzrost płacy minimalnej i ciągle 
zwiększająca się ilość odpadów.

Nasza gmina, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, musi 
zmierzyć się z tymi problemami. Należy tutaj zaznaczyć, 
że gmina nie zarabia na śmieciach, a jedynie jest 
pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od 
mieszkańców. Gmina nie może również przeznaczyć środków 
z budżetu własnego na pokrycie kosztów zagospodarowywania 
odpadów,  gdyż nie ma takiego umocowania prawnego.  

Z pobieranych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, 
transportem, zagospodarowaniem odpadów (tych  odebranych 
od mieszkańców a także tych zebranych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych), koszty administracyjne 
systemu i koszty opłaty marszałkowskiej. Wynika z tego prosta 
zależność: im więcej odpadów zostanie wytworzonych i 
przekazanych do odebrania, tym większe opłaty będą ponosić 
mieszkańcy. 

Dotychczasowe ceny były dużo niższe od średnich cen 
w podobnych samorządach na terenie kraju. Utrzymanie tych 
cen przez cały 2020 rok było możliwe tylko dzięki negocjacjom 
prowadzonym w trakcie roku z firmą, która obsługuje Gminę 
Rudniki.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Rudniki 
z dnia 27 października 2020 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2021r. 
obowiązywać będą nowe stawki w wysokości:

* dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady 
komunalne i dodatkowo nieruchomość jest wyposażona 
w przydomowy kompostownik:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 28zł - 4zł (ulga za kompostownik) = 24zł

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 

 54zł - 8zł (ulga za kompostownik) = 46zł

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego

 78zł - 12zł (ulga za kompostownik) = 66zł

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego

 100zł - 16zł (ulga za kompostownik) = 84zł

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego

 120zł - 20zł (ulga za kompostownik) = 100zł

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego

 138zł - 24zł (ulga za kompostownik)  = 114zł

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego 
i większego

 154zł - 28zł (ulga za kompostownik) = 126zł.

* dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają 
ustawowego obowiązku selekcji odpadów, będzie 
stosowana podwyższona dwukrotnie opłata podstawowa:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 56 zł,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 108 zł,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 156 zł,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 200 zł,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 240 zł,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 276 zł,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego 
i większego - 308 zł.

Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani 
o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Zawiadomienie o wysokości nowej 
stawki opłat będzie umieszczone w książeczce opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie 
dostarczona do każdego domu poprzez sołtysa bądź inną osobę 
wyznaczoną przez gminę. Opłaty z tego tytułu należy uiszczać 
na dotychczasowych zasadach, tj. do końca każdego miesiąca.

Nadmieniamy, że do segregowania odpadów jesteśmy 
zobowiązani przepisami ustawowymi. Gmina sporządza 
coroczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w których wykazuje osiągnięte współczynniki 
w zakresie recyklingu odpadów oraz w ograniczeniu masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacj i 
i przekazanych do składowania.

Referat ochrony środowiska

Szanowni	Mieszkańcy
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 21 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 
gościła Ewa Kassala - pisarka, scenarzystka, specjalista ds. kreowania 
wizerunku i autoprezentacji. Spotkanie odbyło się w ramach akcji 
"Zaczytane Opolskie", którego celem jest popularyzacja polskiej 
literatury poprzez organizację w bibliotekach publicznych województwa 
opolskiego spotkań z pisarzami i ludźmi kultury.
 Ewa Kassala zaprezentowała przybyłym na spotkanie czytelnikom 
swoje książki, a wśród nich trylogię o królowych starożytnego Egiptu 
oraz kobietach z czasów Biblii. Jej bohaterki to silne osobowości znane z 
historii albo potężne władczynie, takie jak Kleopatra, Nefretete, królowa 
Saby czy Hatszepsut. Spotkanie połączone było z promocją najnowszej 
książki autorki pt. Semiramida. 
 Rozważania o tworzeniu, książkach i sile, jaka tkwi w każdej kobiecie spodobały się czytelniczkom i z pewnością zachęciły 
do sięgnięcia po powieści Ewy Kassali, które autorka po spotkaniu opatrzyła autografem i specjalną dedykacją. 

Zaczytane	Opolskie	-	spotkanie	z	Ewą	Kassalą

 W roku 2020 zakończyła się kolejna 
edycja uchwalonego przez Radę Ministrów 
N a r o d o w e g o  P r o g r a m u  R o z w o j u 
Czytelnictwa. Edycja ta, realizowana w latach 2016-2020,  obejmowała działania mające na 
celu poprawę czytelnictwa w Polsce. W ramach Programu określono Priorytet 1 - Zakup 
nowości czytelniczych dla bibliotek publicznych, którego zamierzeniem było wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliotekach.  Szczególny nacisk położono więc na budowanie 
nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość 
systematycznego ubytkowania i aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek.
 W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach pozyskała  rekordowo dużą dotację na zakup nowości 
wydawniczych, która wyniosła  24 000 złotych. W ramach dotacji zbiory biblioteki w Rudnikach oraz filii bibliotecznych 
powiększyły się łącznie o blisko 1350 woluminów. Wśród nich znalazły się książki z literatury pięknej, popularnonaukowej oraz 
nowości z zakresu literatury dziecięcej. 
 Wszystkich miłośników książki serdecznie zapraszamy do skorzystania z wyboru najnowszych publikacji rynku 
wydawniczego, które zakupiliśmy dla naszych czytelników.

Narodowy	Program	Rozwoju	Czytelnictwa

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

 I stało się... 10 listopada 2020 r. w sali najmłodszych 
przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach odbyło się 
jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu dzieci - Pasowanie na 
Przedszkolaka. Pomimo obostrzeń sanitarnych spowodowanych 
pandemią, w scenerii innej niż do tej pory, bez udziału rodziców, nie 
mniej jednak w bardzo podniosłej atmosferze, najmłodsze pociechy - 
,,Misie" dołączyły do braci przedszkolnej. Wychowawczyni grupy pani 
Anna Grzelak, na uroczystość zaprosiła nie tylko panią dyrektor Anetę 
Matląg-Konieczną, ale gościa nietypowego, elektronicznego robota 

Photona, który wyznaczał Maluszkom zadania do wykonania, aby mogły otrzymać pasowanie.
 Wszystkie "Misie" odświętnie ubrane w togi i bireciki, spisały się na medal. Przedszkolaki złożyły uroczyste ślubowanie, 
a pani dyrektor przypieczętowała złożoną przez dzieci obietnicę dużym ołówkiem położonym na ramieniu dzieci. Na pamiątkę 
niezapomnianego wydarzenia  dzieci otrzymały z rąk wychowawczyni pamiątkowy dyplom, medal, breloczek oraz rożek obfitości 
ufundowane przez niezawodną Radę Rodziców. Po uroczystości, czekała na wszystkie dzieci  niespodzianka w postaci słodkiego 
poczęstunku.
 Tak radosne  chwile na długo pozostaną w pamięci nie tylko przedszkolaków, ale i ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli 
i pracowników Przedszkola. Wydarzenie z całą pewnością było jasną iskierką w dobie niesprzyjających zawirowań 
koronawirusowych.

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach
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Pasowanie	na	Przedszkolaka	2020	w	Grupie	Misie
„Już za chwilę na tej sali będzie wielkie wydarzenie.
Każdy maluch dziś tu stanie i otrzyma pasowanie ...”

Anna Grzelak
 Publiczne Przedszkole w Rudnikach
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 10 września 2020 roku nasze przedszkole przystąpiło do 
międzynarodowego projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". 
Organizatorem i autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor 
Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej oraz grupa MAC S.A we 
współpracy z CEBP wydawcą miesięcznika "Bliżej Przedszkola". 
Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa oraz 
współpracy między przedszkolami i środowiskiem rodzinnym dziecka. 
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego 
oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 
W świat literatury wprowadza dzieci postać misia. W toku realizowania 
projektu dzieci dowiadują  się wielu ciekawych rzeczy. Projekt polega na 
prowadzeniu różnorodnych zajęć opartych na czytelniczych spotkaniach 
z Małym Misiem. Zaplanowano udział dzieci w następujących 
wydarzeniach:

a) KSIĄŻKI DZIECIŃSTWA
b) MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI
c) DBAMY O ZDROWIE Z MAŁYM MISIEM
d) ZMISIOWANY EKO-KALENDARZ
e) MISIOWE LABORATORIUM "CZTERECH     
    ŻYWIOŁÓW”
f) MAŁY MIŚ I SUPERTAJNY PROJEKT

 Projekt realizowany w naszym przedszkolu cieszy się 
dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w 
nim niesie wiele korzyści. Rozbudza  pasję do słuchania 
czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynia się do 
kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych 
ludzi. Koordynatorami przedszkolnymi projektu są: Anna 
Grzelak, Małgorzata Sieja, Mariola Ramus.

Mariola Ramus
Przedszkole w Rudnikach

"MAŁY	MIŚ	W	ŚWIECIE	WIELKIEJ	LITERATURY"	
-	międzynarodowy	projekt	realizowany	w	Publicznym	Przedszkolu	w	Rudnikach

 Dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Rudnikach Andrzej Wajda jest wyjątkową 
osobowością, o której pamięć jest niezwykle ważna i pielęgnowana. Twórca w swych filmach wizualizował 
najważniejsze wartości, które powinny być istotne w życiu każdego człowieka: patriotyzm, szacunek do 
ludzi i ich twórczości oraz przede wszystkim umiłowanie wolności. 
 30 listopada - dzień imienin Mistrza jest szczególnym czasem w naszej placówce. To Święto Patrona. 
Odbywają się wówczas prelekcje o życiu i twórczości Andrzeja Wajdy, projekcje jego filmów, konkursy oraz uroczyste apele. 
W tym roku, mimo nauczania zdalnego, wszyscy uczniowie również uczcili pamięć o naszym patronie 
i udowodnili, że są kreatywni i pracowici. Zainspirowani sylwetką wielkiego reżysera, stworzyli swoje niezwykłe dzieła, które 

dedykowali Mistrzowi. Dzieci z klas młodszych namalowały portrety 
patrona, starsi stworzyli plakaty do dzieł pana Wajdy oraz oryginalne 
prezentacje multimedialne przybliżające jego twórczość, sukcesy oraz 
pasje. Jeszcze do niedawna to reżyser czerpał inspiracje do swojej pracy 
ze wszystkich możliwych źródeł, które go otaczały; dziś to on i jego 
dzieła stają się natchnieniem do działania młodych - uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Rudnikach, której jest patronem. Zapraszamy do 
odwiedzania strony internetowej naszej szkoły (https://psprudniki.pl), 
gdzie można poznać wszystkich artystów i obejrzeć ich prace. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom - mentorom składamy serdeczne 
podziękowania za zaangażowanie i solidność oraz gratulujemy 
pomysłowości.

Agnieszka Pietrzak
PSP w Rudnikach

Mistrz	Andrzej	Wajda	-	Patron	szkoły	w	Rudnikach
 „Andrzej Wajda jest jednym z mistrzów sztuki filmowej. W przeciwieństwie do młodych filmowców, 
nie naśladował innych wielkich twórców ani się na nich nie wzorował. (...) W każdym filmie Wajdy widać 
jego niezwykły talent, a wręcz geniusz wizualny.” Tak o Reżyserze - Polaku mówił inny światowej sławy 
filmowiec Martin Scorsese.
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 Państwowy Instytut Badawczy NASK - operator 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - przekazał Publicznej 
Szkole Podstawowej w Żytniowie tablety wraz z usługą dostępu 
do internetu w formie "Szkolnego Pakietu Multimedialnego". 
Projekt skierowany jest do wiejskich placówek i stanowi formę 
wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, 
w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
 NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję 
wspierania szkół, przekazał naszej szkole "Szkolny Pakiet 
Multimedialny OSE", w skład którego wchodzą:

o œ w i a t a

2	grudnia	2020	r.	żytniowska	podstawówka
otrzymała	25	tabletów!

- 25 tabletów Huawei MediaPad5 z rysikami wraz z usługą 
mobilnego Internetu (LTE),

- 25 klawiatur bezprzewodowych z etui.
 Wa r t o ś ć  d o s t a r c z a n e g o  S z k o l n e g o  P a k i e t u 
Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł 
brutto). Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która 
przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, 
dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej 
konieczności do realizacji zdalnego nauczania.  

Anna Cieśla - dyrektor PSP w Żytniowie

  Każdego roku w naszej gminie organizowany jest konkurs ,,Plastyki obrzędowej". Jest to wspaniałe zaangażowanie 
mieszkańców w przekazywaniu tradycji. Twórczość plastyczna związana z obrzędami odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Ręcznie 
robione rekwizyty mają dużą wartość artystyczną i są elementami wzbogacającymi święta ludowe. Wytwarzane przedmioty miały 
swoją symbolikę kultową lub magiczną, ale także często spełniały funkcję dekoracyjną.
 Dnia 12.10.2020 r. Przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie miały możliwość 
obejrzenia wystawy prac oraz ,,Izby Pamięci" w Rudnikach. Pan Michał Włoch wspaniale opowiadał dzieciom o życiu ludzi 
w dawnych czasach. Przedmioty codziennego użytku naszych babć i dziadków, które mogły zobaczyć, były niezwykłą 
ciekawostką dla dzieci.
 Region nasz, bardzo zachowawczy pod względem tradycji, to prawdziwe "zagłębie" ludowej plastyki obrzędowej. 
Wyjątkowo bogato reprezentowane są wykonywane przeróżnymi technikami palmy,  pisanki, szopki,  a także wieńce dożynkowe. 
Ich twórcy - to przedstawiciele starszego pokolenia, młodzież i dzieci, a nawet całe rody. Omówione dzieciom zwyczaje i związana 
z nimi plastyka obrzędowa są w naszym regionie żywe do dnia dzisiejszego. Są one od wieków także nieodzownymi elementami 
wzbogacającymi przebieg ludowych świąt.
 Przedszkolaki brały również  udział w konkursie i jakież było ich zadowolenie wiedząc, iż mogą tę tradycję podtrzymywać.

Alina Zając
PSP w Jaworznie

Oto treść emaila, który otrzymałam 24 listopada 2020r.
Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Państwa szkoła znalazła się wśród placówek, do których już wkrótce 
Państwowy Instytut Badawczy NASK - operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - przekaże tablety wraz z usługą dostępu do 
Internetu w formie "Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE".
"Szkolne Pakiety Multimedialne OSE" stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do 
nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi 
bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz 
oprogramowaniem.
NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekaże Państwu "Szkolny 
Pakiet Multimedialny OSE" (dalej SPM), składający się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego 
dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do 
samodzielnego naklejenia na etui tabletu.
Dostawy "Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE" będą realizowane zgodnie z 
procedurą opisaną w załączeniu przez Wykonawcę Comtex Sp. z o.o. Sp. k., w formie 
przesyłek kurierskich, zawierających komplet dostarczanych urządzeń oraz 
dokumentów, tj.:
* 25 zestawów z tabletami Huawei MediaPad 5;
* Protokół odbioru Pakietu Multimedialnego;
* Oświadczenie szkoły dotyczące otrzymanego "Szkolnego Pakietu 
Multimedialnego OSE";
Powyższe dokumenty zostaną dostarczone w 3 egzemplarzach - po jednym dla 
szkoły, dla Wykonawcy i dla NASK PIB. Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu 
Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto).
Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i 
dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu 
edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.  
Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy edukacyjnej OSE IT Szkoła (https://it-szkola.edu.pl/), gdzie znajduje się blisko 
200 kursów e-learningowych dla uczniów i nauczycieli w kilkunastu kategoriach tematycznych. Jesteśmy pewni, że zapoznawanie 
się z tymi materiałami ułatwią i uprzyjemnią "Szkolne Pakiety Multimedialne OSE". 

Z wyrazami szacunku,
Zespół OSE

Magia	regionalnych	obrzędów
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 Po raz kolejny Rada Rodziców PSP im Mikołaja  
Kopernika w Jaworznie zorganizowała mikołajkową zbiórkę 
dla dzieci z Domów Dziecka.
 Mimo iż jest ograniczona możliwość kontaktowania się, 
a rzeczywistość wokół daleka jest od rodzinnych świąt, to 
jednak udało się zrealizować listy do Świętego Mikołaja 
napisane przez wychowanków Domu Dziecka w Waleńczowie. 
Dzieci z utęsknieniem czekały na swoje wymarzone prezenty, 
które dzięki sprawnej organizacji dotarły jeszcze przed 
Mikołajem. Rada Rodziców  wsparła również finansowo Dom 
Dziecka w Sowczycach. 

 Choć dzieciom z Domów Dziecka nie możemy dać ciepła 
rodzinnego i miłości, jednak możemy im dać to,  o co proszą 
Świętego Mikołaja. Tym samym pozwalamy im wierzyć i nie 
tracić nadziei na lepsze jutro. Pozwalamy im też czuć, że nie 
jesteśmy obojętni na ich los w tym zabieganym świecie.
 Dzięki takim akcjom, zbiórkom tworzymy atmosferę 
wzajemnej pomocy, mamy pozytywny wpływ na otaczającą nas 
rzeczywistość. Tworzymy historię, której nie będziemy się 

Wielkie	i	otwarte	serca	nie	tylko	od	święta...
nigdy  wstydzić  i wzorce  godne do naśladowania dla naszych 
dzieci. I właśnie przez takie akcje widzimy, ilu wspaniałych 
ludzi wokół siebie mamy, ile dobrego razem możemy zrobić.
 Poprzez udostępnianie tej szlachetnej akcji w internecie do 
zbiórki dołączyły również osoby niezwiązane ze szkolną 
społecznością.  Miło jest robić coś dobrego, mając jak zawsze  
wsparcie wspaniałych ludzi wokół.
 Za ten wielki dar serca Rada Rodziców PSP im. Mikołaja 
Kopernika w Jaworznie wszystkim serdecznie dziękuje.
 O hojności, szczodrości i chęci do pomocy rodziców 
naszych dzieci mogliśmy się już przekonać niejednokrotnie. 
W tym roku szkolnym do uczniów klas młodszych skierowana 
była akcja ''KARTKA DLA RÓŻY'', w ramach której dzieci 
przygotowywały kartki urodzinowe dla chorej 7-letniej 
dziewczynki z Kluczborka. Obecnie trwa akcja zbierania 
nakrętek dla  Natanka z Julianpola. Do tej akcji dzieci również 
bardzo chętnie się włączyły.
 Wielkim zainteresowaniem co roku cieszy się akcja WOŚP, 
a udział w licytacjach i ofiarność wszystkich jest godna uznania.
Planujemy jeszcze się w tym roku szkolnym inne działania, 
które mamy nadziej, uda nam się  zrealizować mimo pandemii:
-udział w akcji OPATRUNEK NA RATUNEK
-zbieranie GÓRY ZŁOTA  dla szkoły w Afryce
- zbieranie karmy dla schroniska  dla zwierząt
- udział w akcji WYLOSUJ ANIOŁA
 Z pewnością takie działania uczą nasze dzieci wrażliwości, 
solidarności, współczucia i tego, że w trudnych chwilach można 
liczyć na innych, bo "Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. 
Nie mają wprawdzie  żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest 
bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie".

Katarzyna Wojtal
Jolanta Panek

PSP w Jaworznie

 W dniu 6 listopada 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki odbyła się ważna uroczystość- Pasowanie na Ucznia.
 W tym roku ze względu na pandemię uroczystość odbyła się bez 
udziału rodziców. Pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się 
już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej 
rodziny.
 Pasowanie rozpoczęło się prezentacją umiejętności recytatorskich, 
wokalnych i tanecznych przez pierwszaków. Następnie odbył się egzamin 
praktyczny. Każde dziecko miało jedno zadanie do wykonania. Wszyscy 
poradzili sobie doskonale. Wydarzenie to wzbudziło wiele emocji.
 Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani 
dyrektor Barbara Kubik poprzez dotknięcie dużym i zaczarowanym 
ołówkiem ramienia każdego dziecka  zamieniała go w prawdziwego 
ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko  otrzymało  dyplom 
ufundowany przez Radę  Rodziców. Na koniec dzieci zostały obdarowane  
rożkiem obfitości przygotowanym przez rodziców. 
 To był wyjątkowy dzień dla naszych najmłodszych wychowanków, 
którym życzymy sukcesów w nauce  i przyjemnego pobytu w murach 
naszej szkoły. 

Jolanta Kępińska 
nauczycielka PSP im. T. Kościuszki w Cieciułowie

Pasowanie	na	Ucznia	2020
"Nauka to podróż, która trwa przez cale życie”
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 W trzecim tygodniu października uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie 
wzięli udział w ósmej edycji festiwalu imprez promujących 
naukę programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
CodeWeek 2020.
 CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której 
europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych 
wydarzeń  związanych  z  programowaniem.  Akcja 
organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana 
wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z 
programowaniem. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami 
logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką. Idea jest 
prosta - każdy, kto chce się włączyć, może zorganizować własną 
inicjatywę i zarejestrować ją na stronie codeweek.eu.
 Wielkie Święto Programowania to impreza organizowana 
przez Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa i NASK. 

CodeWeek-	Europejski	Tydzień	Kodowania
„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. 

Pozwala  wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką" - Bill Gates

 W ramach CodeWeek, odbywającego się w naszej szkole 
pod hasłem "Mały Programista" uczniowie wzięli udział w 
różnego rodzaju wydarzeniach. Do aktywności, które zostały 
zrealizowane można zaliczyć:
- krótka historia CodeWeek;
- programowanie online i offline; (PixBlocks);
- kodowanie w programie Scratch;
- taniec robota;
- zakodowany obrazek.
 Na zakończenie tygodniowej przygody z kodowaniem 
każda klasa uczestnicząca w CodeWeek 2020 otrzymała 
certyfikat udziału w europejskich wyzwaniach.
 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie 
i z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali problemy natury 
informatycznej.

Katarzyna Jaskot 
PSP im. T. Kościuszki w Cieciułowie

 Przenieśmy się na moment w czasie. Jest rok 1918. 11 listopada. Chłodny jesienny dzień. 
 Tego dnia w Warszawie tętniło normalne życie. Bardzo zwykłe, codzienne. Komuś na ul. Żurawiej potrzebna była praczka, 
natomiast mieszkaniec lokalu przy ul. Złotej 28/1 chciał kupić "meble, pianino, grader i futra.”
 Zwyczajne ludzkie sprawy, wśród których nadzwyczajna była wolność. Odzyskana po 123 latach, długo wyczekiwana, 
wywalczona, przelana krwią wielu pokoleń, okupiona marzeniami, miłością, tęsknotą…
 Tego dnia "Kurier Warszawski" podawał, że o godz. 7.30 rano pociągiem pospiesznym z Berlina przybył do Warszawy 
komendant Józef Piłsudski. I tak się zaczęło obchodzone dzisiaj Święto Niepodległości.
 Tegoroczne Święto Niepodległości jak zawsze powiewało biało - czerwoną. W pustych szkołach, mimo pandemii, zabrzmiał 
"Mazurek Dąbrowskiego". Zabrzmiał online, bo uczniowie w całej Polsce, wśród nich również dzieci i młodzież z PSP 
im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie, wzięli udział w akcji "Szkoła do hymnu!" Mimo zdalnej nauki i izolacji nasza szkoła bardzo 
aktywnie odpowiedziała na patriotyczną ofertę "Polska Niepodległa", ogłoszoną przez GOKSiR w Rudnikach. Aż 34 uczniów z 
Jaworzna z kl. I - VIII wzięło udział w konkursie plastycznym, z czego 7 otrzymało wyróżnienia. Są to: Kacper Owczarek, Zofia 
Wojtach, Krystian Franek, Szymon Płuciennik, Brajan Derwich Marlena Gacek, Ania Augustyniak. 
 W jesiennych chryzantemach skąpany był tegoroczny 11 Listopada. 
Nasza szkoła, podobnie jak inne placówki w gminie, przyłączyła się do akcji 
wsparcia polskich producentów tych kwiatów. Rada Rodziców wraz z 
Samorządem Uczniowskim przyozdobiła wiele znaczących miejsc w Parafii 
Jaworzno. 
 Jakże często współczesnego patriotyzmu szukamy w wielkich czynach 
czy słowach znanych poetów. A przecież patriotyzm jest na wyciągnięcie 
ręki. On jest w dłoni podanej drugiemu człowiekowi, któremu tej dłoni być 
może z jakiegoś powodu podać nie chcemy. Jest w pożegnaniu przyjaciela, 
który odszedł… W walce strażaków z ludzkim nieszczęściem. Jest w 
codziennej trosce rodziców i dziadków o swoje dziecii wnuki. Patriotyzm jest 
w każdym z nas. Pozwólmy mu tylko wyjść z mroku naszych wad. 
Pielęgnujmy go każdego dnia i pamiętajmy, że wolność nie jest nam dana raz 
na zawsze. To pożyczka, którą spłacać muszą wszystkie pokolenia. My 
również…

Małgorzata Wiśniewska
PSP w Jaworznie

Biało	-	czerwone	Święto	Niepodległości



 

 Przedszkole to miejsce, w którym u dzieci 
budzi się ciekawość otaczającego świata. 
Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie tejże ciekawości mają 
ogromne pokłady. W związku z obchodzonym 16 
listopada Dniem Tolerancji oraz 20 listopada 
Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, 
przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć 
kształtujących rozwój poznawczy oraz społeczno - 
emocjonalny. Dzieci poznawały kontynenty 
i państwa, zapoznały się z globusem i mapą. 

Nauczyły się określać swoje miejsce w świecie: nazwę swojej planety, kontynentu, kraju 
i miejscowości, w której mieszkają. Dzięki wspaniałym albumom z fotografiami "Dzieci 
świata" nasi najmłodsi uczniowie mogli zobaczyć, jak wyglądają ich rówieśnicy 
mieszkający na pozostałych kontynentach, w jakich warunkach żyją, jakie mają cechy 
wspólne a czym się różnią. Wprowadzeniem do tematu zajęć stało się opowiadanie 
o tolerancji, zaczerpnięte z "Wielkiej księgi wartości" autorstwa Teresy Blanch oraz Anny 
Gasol. Dzieci poznając własne prawa i obowiązki uczyły się także tego, że każde dziecko 
jest i może być inne, a właśnie ta różnorodność staje się ciekawa i fascynująca.

 Podstawowym celem zajęć było budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego 
siebie, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, wpajanie postaw wzajemnego 
szacunku oraz tolerancji dla inności. Zaangażowanie, z jakim dzieci uczestniczyły 
w zajęciach a także postawy jakie utrwaliły, pozwalają mieć nadzieję, że wzrasta nam 
wspaniałe pokolenie empatycznych oraz wrażliwych na drugiego człowieka młodych ludzi.

Anna Świtała nauczycielka PSP im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

o œ w i a t a

Tolerancja	i	Prawa	Dziecka	w	przedszkolu

 W czasopiśmie "Filoteknos" (vol. 10/2020), wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, ukazał się artykuł dr hab. Doroty Michułki pt. "Jasio-Jeżyk braci Grimm i Jeż 
Katarzyny Kotowskiej jako szkolne lektury. Inny i oswajanie przez miłość", w którym wykorzystano 
materiały wypracowane na lekcjach języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Żytniowie. 
 Jest to kolejna, na przestrzeni kilkunastu lat, publikacja na temat literatury dla dzieci i młodzieży 
powstała w wyniku współpracy naszej szkoły z Zakładem Metodyki Nauczania Języka i Literatury 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 Materiały wypracowane na lekcjach pozwalają ukazać rzeczywisty, autentyczny i świeży odbiór 
dzieł literatury dziecięcej przez uczniów klas IV- VI. Dotychczas dzieci przedstawiały swoje 
wrażenia i refleksje na temat utworów, takich jak: "Mała syrenka" H. CH. Andersena, "Bajki" J. de La 
Fontaine'a, "Charlie i fabryka czekolady" R. Dahla, "Brat" Emilii Kiereś czy"Jeż" Katarzyny 
Kotowskiej. 

 Wypowiedzi małych czytelników z Żytniowa ukazały się w m.in. w książkach: "Andersenowskie inspiracje w literaturze i 
kulturze polskiej" ( Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017), "Lire La Petite Sirene d'Andersen"(Institut National de 
Recherche Pedagogique, Lyon 2008) oraz w czasopiśmie "Polonistyka. Innowacje" (Numer 4, 2016). 

Anna Cieśla, Katarzyna Niedrygoś, PSP w Żytniowie

Uczniowie	z	Żytniowa	współautorami	publikacji

 Uczniowie klasy VIII PSP w Żytniowie, jak co roku, przygotowali pracę 
długoterminową z języka polskiego: filmy- wywiady na temat II wojny światowej 
w naszej okolicy.
 Na lekcjach, dzięki platformie Teams, oglądaliśmy filmy dłuższe i krótsze, 
słuchaliśmy wzruszających opowieści ludzi, którzy wojnę pamiętają lub słyszeli o 
niej od swoich bliskich. Z filmu Sofii dowiedzieliśmy się też, jak przebiega 
trwająca wciąż wojna w Donbasie we wschodniej Ukrainie.
 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli dzieciom w wykonaniu 
zadania, dzieląc się swoimi, często trudnymi wspomnieniami.
 Każda wojna jest złem- musimy zachować pamięć tych strasznych dni, aby nie 
powtórzyły się nigdy więcej…    

Katarzyna Niedrygoś, PSP w Żytniowie

Nasza	historia
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 Każdego roku dnia16 października podczas Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Akcji Serca, uczniowie, nauczyciele oraz 
pracownicy   Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie włączali się w akcję bicia rekordu 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Bicie rekordu to inicjatywa zapoczątkowana przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach programu "Ratujemy 
i uczymy Ratować" .
 W naszej szkole od wielu lat prowadzimy szkolenia 
z pierwszej pomocy przez co zwiększamy świadomość uczniów, już od 
najmłodszych lat i uświadamiamy im jak ważna jest pierwsza pomoc 
dla osób, u których doszło do nagłego zatrzymania akcji serca. 
Koordynatorem tej akcji jest nauczycielka Grażyna Kasprzycka. 
 W tym roku jednak takiej akcji nie mogliśmy przeprowadzić 
z powodu pandemii  Cowid - 19. Dlatego tym razem w poszczególnych 
klasach oraz w przedszkolu zostały przeprowadzone pogadanki, dzieciaki z wielkim zaciekawieniem obejrzały również filmy 
instruktarzowe oraz  pokaz udzielania pierwszej pomocy zademonstrowany na fantomie przez nauczyciela koordynatora.

Grażyna Kasprzycka nauczycielka PSP i. T. Kościuszki w Cieciułowie

Europejski	Dzień	Przywracania	Czynności	Akcji	Serca	2020

 2 i 3 grudnia 2020 odbyły się Szkolne Mistrzostwa Opolszczyzn w szachach on-line w ramach Wojewódzkich Igrzysk 
Szkół.
 W zawodach wzięło udział 63 młodych szachistów, uczniów szkól podstawowych z terenu całego województwa. Turniej 
został przeprowadzony w dwóch etapach. Do finału awansowało piętnastu pierwszych zawodników z turniejów eliminacyjnych.  
W turnieju finałowym Aleksy Rumniak uczeń PSP im. Andrzeja Wajdy zajął indywidualnie 5 miejsce województwie  
w kategorii chłopców.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Na boisku sportowym w Cieciułowie, dnia 3 października 
2020 roku, odbył się Gminny Trening dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych na nowym torze CTiF. W ćwiczeniach 
udział wzięły cztery drużyny młodych druhen i druhów 
z jednostek OSP z Żytniowa, Rudnik a także dwie drużyny 
z Cieciułowa.
 Spotkanie odbyło się pod bacznym okiem Komendanta 
Gminnego Jana Stasiaka, który rozpoczynając spotkanie złożył 
meldunek obecnemu na miejscu Wójtowi Gminy Rudniki 
Grzegorzowi Domańskiemu oraz powitał Panią Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatę Preś. To 
właśnie dzięki wsparciu finansowemu z GOPS Rudniki 
możliwe było przeprowadzenie szkolenia dla obecnych MDP 
oraz zakup nowego toru bojowego CTiF i hydronetki.
 Po wykonaniu meldunku, Komendant Gminny rozdał 
uczestnikom treningu indywidualne środki ochrony osobistej 
przeciw wirusowi Sars-CoV-2, a następnie przeprowadził 
musztrę pokazową dla młodych strażaków.  Trening 

Igrzyska	Młodzieży	Szkolnej	-	Szachy

Jarosław Marchewka
PSP w Rudnikach

z   ¿ y c i a   O S P

Gminny	Trening	Młodzieżowych	Drużyn	Pożarniczych
zrealizowany został pod dowództwem druha Marcina Ośródki - 
naczelnika OSP Cieciułów. Zaczęło się od intensywnej 
rozgrzewki, by następnie sprawnie i bez kontuzji móc pokonać 
tor bojowy.
 Trening zrealizowany został w celu rozpowszechniania 
zdrowego trybu życia,  bez używek oraz środków 
dopingujących, a także by młodzi druhowie nie zapomnieli 
o swoich macierzystych jednostkach i tym, z czym borykają się 
ich starsi koledzy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
 Ćwiczenia zakończyły się integracyjnym spotkaniem przy 
ognisku, gdzie druhowie mieli wykonać ostatnie zadanie - upiec 
sobie kiełbaski.
 Na zakończenie, druhowie z Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych otrzymali jeszcze drobne upominki i z radością 
wrócili do domów.

 Roksana Zając
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości 

i Zagospodarowania Przestrzennego
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 Z końcem listopada br. zakończyły się działania realizowane w ramach Fair Play Programu w latach 2019-2020. Program ten 
wykorzystywał unikatową na skalę światową metodę football3 oraz ideę grywalizacji. W Polsce program realizowany był 
w 19 lokalizacjach, w których liderów wspierali lokalni partnerzy - przedstawiciele klubów sportowych, placówek oświatowych, 
lokalnych samorządów i instytucji podległych oraz stacji ORLEN. 

 W tym jakże trudnym dla realizacji sportowych przedsięwzięć 2020 roku zrealizowaliśmy wszystkie przydzielone nam 
zadania. 

 W ramach akcji I zorganizowaliśmy 23 treningi football3 w których wzięło udział łącznie 389 uczestników (dzieci 
i wolontariuszy) z czego 1/3 stawiły dziewczęta. To pokazuje, że warto korzystać z nowoczesnych narzędzi edukacji poza 
formalnej, gdyż są motywacją do udziału w aktywności fizycznej zarówno dla dziewcząt jak i chłopców niezależnie od wieku.

 Akcja II grywalizacji dotyczyła przygotowania i przeprowadzenia przez drużyny działań dobroczynnych i charytatywnych, 
które związane były z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zatem w wakacje  zorganizowaliśmy akcję "Gramy i Pomagamy" 
dla podopiecznych z Domu Dziecka w Sowczycach. Dzięki zaangażowaniu uczestników i mieszkańców gm. Rudniki zebraliśmy 
174 kg darów. Podsumowaniem akcji było spotkanie w Sowczycach przekazanie prezentów, sprzętu sportowego oraz wspólny 
trening football3. 

 Ostatnie z zadań grywalizacji dotyczyło organizacji Festiwalu Fair Play & Global Goals. Celem festiwalu była promocja 
wśród uczestników Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz organizacja turnieju football3 w którym wszystkie drużyny 
składały się zarówno z dziewcząt i chłopców klas młodszych PSP w Rudnikach. W naszym wydarzeniu udział wzięło 14 drużyn, 
a na uczestników czekało wiele dodatkowych atrakcji: konkurs plastyczny, turniej wiedzy, konkurencje sprawnościowe w których 
wyłoniliśmy mistrzów żonglerki i rzutów karnych. 

 Grywalizację Fair Play Programu 2020 kończymy na 2 miejscu w rankingu 19 drużyn biorących udział w programie. To 
ogromne wyróżnienie i docenienie naszego zaangażowania, pracy, zbudowania zgranego zespołu sportowych wolontariuszy 
i jakości prowadzonych działań. Prowadzony był również ranking w poszczególnych zadaniach i tutaj też można zauważyć mocny 
Rudnicki akcent - Festiwal Fair Play & Global Goals Rudniki 2020 oceniony został jako najlepszy w Polsce. 

 Drużynę Fair Play Rudniki tworzą: Kinga Matusiak, Bartosz Matusiak, Magdalena Matusiak, Patryk Ignasiak, Ewelina 
Kostek, Alicja Malik, Jakub Jachymski, Jakub Kierat, Piotr Dwornik, Jakub Dwornik, Patryk Płuciennik, Jan Dolik, Jan Włóka, 
Filip Sykulski, Aleksandra Materak - młodzieżowi sportowi wolontariusze. Nasz udział w programie możliwy był dzięki 
merytorycznemu wsparciu LZS Żytniów serdecznie podziękowania składamy na ręce Grzegorza Dwornika sekretarza klubu, 
który wspierał nas swoją osobą podczas realizacji zadań. Główną grupą odbiorców programu byli uczniowie klas I-III Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - dziękujemy za współpracę i wsparcie jakie otrzymaliśmy dyrekcji szkoły 
oraz nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej. Partnerami naszych działań byli również przedstawiciele Urzędu Gminy 
i GOKSiR w Rudnikach oraz Filip i Jerzy Garncarek przedstawiciele ORLEN.

 Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników zajęć, wolontariuszy, rodziców i osób wspierających nas podczas 
realizacji programu. Wspólnie pokazaliśmy, że bycie fair może wykraczać poza sport, poza piłkę nożną, bo bycie FAIR PLAY to 
wartość i wzór postawy dla każdego i na każdy dzień. 

 Nasze działania w 2020 roku były możliwe dzięki bezpośredniemu dofinansowanie programu przez Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz FIFA 
Foundation, streetfootballworld i Fundacji ORLEN - dziękujemy za wsparcie, dzięki Wam mogliśmy wzbogacić i uatrakcyjnić 
ofertę zajęć. 

Katarzyna Pawlaczyk 
Lider Fair Play Programu w woj.opolskim

Drużyna	Fair	Play	Rudniki
na	drugim	miejscu	w	ogólnopolskiej	grywalizacji
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 Pięknie i kolorowo zrobiło się w Galerii Ośrodka Kultury 
w Rudnikach za sprawą prac nadesłanych na konkurs 
plastyczny "Polska Niepodległa". Dominują oczywiście barwy 
biało- czerwone nawiązujące do Flagi Polski oraz symboli 
narodowych, a także do zbliżającej się 102. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci wykazały się 
wyjątkową pomysłowością i kreatywnością przy wykonywaniu 
prac, ale przede wszystkim pięknie nawiązały do Narodowego 
Święta Niepodległości przybliżając nam jakże ważną historię 
naszego kraju. 
 Konkurs plastyczny zorganizowany przez Ośrodek 
Kultury w Rudnikach, nawiązujący do Polski Niepodległej 
cieszył się ogromną popularnością zarówno wśród uczestników 
jak i osób głosujących w internecie na poszczególne prace. 
W konkursie udział wzięło 79. uczniów szkół z Gminy Rudniki 
oraz z sąsiednich miejscowości. Na wszystkie prace oddano 
ponad 1700 głosów.
 Ogromne słowa uznania należą się wszystkim 

Konkurs	„Polska	Niepodległa” uczestnikom konkursu. Zaznaczyć należy, że wszystkie prace 
w piękny sposób nawiązywały do tematu wydarzenia 
i wykonane zostały z dużą starannością i zaangażowaniem. 
Składamy gratulacje każdemu uczestnikowi konkursu i każdy 
z uczestników otrzyma od nas pamiątkowy dyplom i drobny 
upominek. Ponadto wg. regulaminu wyłoniliśmy prace, które 
zostały wyróżnione w poszczególnych grupach wiekowych.
Klasy I - III
Lena Grajoszek, Kacper Owczarek, Wojciech Grądys, Wiktoria 
Dzierżak, Zofia Wojtach, Olga Czechowicz
Klasy IV - VI
Krystian Franek, Szymon Płuciennik, Brajan Derwich
Klasy VII - VIII 
Marlena Gacek
 Wśród internautów największą popularnością cieszyły się 
prace: Ani Augustyniak, Pauliny Krzak i Bartosza Kotali.
 N a g r o d y  i  u p o m i n k i  z o s t a n ą  p r z e k a z a n e  d o 
poszczególnych szkół i zostaną wręczone przez wychowawców 
lub nauczycieli zajęć plastycznych. 

Arkadiusz Spodymek

"Mikołaj	w	tarapatach"	-	wizyta	Św.	Mikołaja	w	Rudnikach
 Wizyta Św. Mikołaja w Rudnikach w niedzielę 6 grudnia sprawiła wiele radości najmłodszym oraz wywołała sporo 
uśmiechu na twarzach dorosłych. Dzieci pięknie przygotowały prace plastyczne na temat "Mikołaj w tarapatach", za które 
otrzymały od Mikołaja upominki. Pomysły na tarapaty Mikołaja były najróżniejsze i niejednokrotnie zaskoczyły nawet samego 
Mikołaja, który zauważył, że najwyższa pora żeby zacząć dbać o formę i przejść na dietę ponieważ często nie mieści się w kominie. 
Okazuje się, że czasami psikusa płatają również renifery i elfy. Zawodne bywają także sanie, a czasami Mikołaj musi uciekać przed 
czworonogami, które nie chcą go wpuścić na podwórko. Dzieci zauważyły, że nawet Mikołaj musi dbać o zasady bezpieczeństwa 
i chronić się przed wirusami. Jak widać Mikołaj może mieć dużo różnych trudności, ale na szczęście dobrze sobie radzi i co roku 
odwiedza wszystkie dzieci. Podczas wizyty w Centrum Przesiadkowym w Rudnikach obdarował prawie 150 dzieci z całej gminy, 
a to nie jedyne miejsce gdzie wczoraj zawitał. Mikołaja można było spotkać w każdej miejscowości Gminy Rudniki. Wszystkim 
dzieciakom oraz ich rodzicom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z Świętym Mikołajem, który obiecał, że jeżeli 
dzieci będą zawsze grzeczne odwiedzi je również za rok. Święty Mikołaj przekazuje również podziękowania za świąteczne 
dekoracje na terenie Gminy Rudniki i pomoc w przygotowaniu upominków, które zostały sfinansowane ze środków GOKSiR 
w Rudnikach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach.

Arkadiusz Spodymek



 

 1 października 2020r. w Rudnikach otwarto Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi. Obiekt powstał poprzez rozbudowę 
dawnej Gminnej Izby Tradycji, która została wyremontowana, a przylegające do niej stare magazyny zostały przebudowane od 
podstaw. Pozwoliło to stworzyć pięknie wyglądający, funkcjonalny i nowoczesny obiekt, który od tej pory będzie funkcjonował 
pod nazwą Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach.

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.

 Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Rudniki przekazując na ręce 
dyrektora Ośrodka Kultury w Rudnikach pamiątkową tablicę oraz pismo 
powierzające opiekę nad nowo powstałym obiektem. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, 
przedstawicielka Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu 

Monika Jodko oraz dyrektor GOKSiR w Rudnikach Arkadiusz Spodymek. 
Podczas otwarcia obiekt został poświęcony przez proboszcza rudnickiej parafii 
ks. Krzysztofa Błaszkiewicza, który życzył sukcesów i powodzenia w pracy 
związanej z krzewieniem kultury, pielęgnowaniem tradycji i dbaniem o historię 
regionu. W dalszej części spotkania głos zabrali Sekretarz Gminy Rudniki 
Joanna Bryś, która przybliżyła dane związane z realizacją inwestycji, a także 
Janina Pawlaczyk i Jan Stasiak, którzy opowiedzieli o genezie powstania Izby 
Tradycji i historii Straży Pożarnej w Gminie Rudniki. Podziękowania oraz 
wyrazy uznania przekazali również dyrektorzy muzeów: Jarosław Gałęza 
(Muzeum Wsi Opolskiej), Jan Książek (Muzeum Ziemi Wieluńskiej) oraz 
Zbigniew Szczerbik (Muzeum w Praszce). 

 W oficjalnym otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele muzeów, władz 
samorządowych, Rady Gminy Rudniki, przedstawiciele zarządu oraz jednostek 
OSP w gminie Rudniki, dyrektorzy instytucji oświatowych, media oraz 
zaproszeni goście. Po oficjalnej części zgromadzeni mieli możliwość 
zwiedzania obiektu, obejrzenia ekspozycji i wymiany spostrzeżeń. Wydarzenie 
muzycznie uświetnił Zespół Folklorystyczny "Rudniczanie", który żywiołowo 
wykonał utwory związane z kulturą ludową.

 W związku z rozbudową pomieszczeń, a co za tym idzie uzyskaniem 
znacznie większej powierzchni ekspozycyjnej, dotychczas zgromadzona 
kolekcja eksponatów również została przebudowana i wzbogacona o kolejne 
pozycje. W nowych pomieszczeniach zaaranżowano m.in. wystawę 
przedmiotów związanych z tradycją ludową nawiązującą do zagród wiejskich, 
pracy w polu, zawodów rzemieślniczych oraz innych zajęć występujących 

w minionych czasach i życiu poprzednich pokoleń. Część nowo powstałego obiektu poświęcona została bogatej tradycji Straży 
Pożarnej, która od wieków na stałe wpisała się w historię regionu, służąc 
i pomagając mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia, a także uczestnicząc 
w ważnych uroczystościach i innych wydarzeniach odbywających się 
w regionie. Oficjalne otwarcie Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi 
w Rudnikach wieńczy jednocześnie jeden z pierwszych kroków realizacji 
przedsięwzięcia, które w kolejnych etapach zostanie poszerzone o następne 
działania, jak np. zagospodarowanie terenu wokół obiektu, wybudowanie wiat 
chroniących wielkogabarytowe eksponaty usytuowane na zewnątrz budynku, 
utworzenie powierzchni rekreacyjnej dla grup odwiedzających naszą gminę, 
włączenie w szerszą infrastrukturę turystyczną regionu itp.

Arkadiusz Spodymek
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Kategoria I: 
Prace związane z tradycjami i obrzędami Wielkanocnymi
np. zdobienie jaj wielkanocnych, palmy wielkanocne itp. 
DOROŚLI:

I  miejsce - Iwona Pissarczyk                                         
Wyróżnienia:
Jadwiga Niedźwiedzka                                                                              
DZIECI
I miejsce - Lena Urbaniak - palma wielkanocna
II miejsce - Wiktoria Bejm - palma wielkanocna
Wyróżnienia:
Wiktoria Pissarczyk - pisanka
Florian Pissarczyk - pisanka
Zuzanna Włoch - pisanka
Julia Ochman  - palma wielkanocna
Maja Krawczyk - palma wielkanocna
Kategoria II: Prace związanie z tradycjami i obrzędami 
Bożonarodzeniowymi np. maski i przebrania kolędnicze, 
gwiazdy kolędnicze, tradycyjne ozdoby choinkowe, szopki 
bożonarodzeniowe itp. 
DOROŚLI:    
wyróżnienie: 

Rozstrzygnięcie	XXIX
Międzynarodowego	Konkursu	Plastyki	Obrzędowej

 W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach po raz 29 odbył się Międzynarodowy Konkurs Plastyki 
Obrzędowej. Konkurs współorganizowany był przez Gmina Rudniki, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu, Muzeum w Praszce oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a patronat honorowy objął Marszałka Województwa Opolskiego.

 W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, konkurs został przeprowadzony w okrojonej wersji, 
w 5 kategoriach tematycznych. Łącznie w konkursie udział wzięło 95 uczestników reprezentujących 5 różnych  województw 
(opolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, małopolskie). Przedstawili oni 147 prac, gdzie 31 to prace zbiorowe.  

 Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody z podziałem na kategorię twórców dorosłych i dzieci:

Agata Seweryn - światy z opłatka, pająk rogaty, jeżyki z bibuły
DZIECI: 
I miejsce   - Klasa II PSP Dalachów - ozdoby choinkowe
II miejsce  - Grupa sówki PSP Jaworzno

III miejsce  - Klasa IA PSP Rudniki - podłaźniczka
wyróżnienie:
Marlena Gacek - maska
Klasa I PSP Dalachów - szopka bożonarodzeniowa
Klasa III PSP Rudniki  - ozdoby choinkowe
Paulina Grzyb - ozdoby choinkowe
Alicja Cieśla - szopka bożonarodzeniowa
Klasa IB PSP Rudniki - podłaźniczka
Kategoria III: Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe - 
kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, pająki, rózgi weselne i 
inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji zdobnictwa
DOROŚLI:
I  miejsce - Irena Tobis - bukiet łubinów i piwonii
II miejsce  - Celina Staśkiewicz - wycinanka, firanka
wyróżnienie: 
Wincenty Staśkiewicz - wycinanki
Grażyna Michnik - kwiaty
DZIECI: 
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 Po otwarciu Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi gościliśmy na lekcjach muzealnych dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Rudnikach oraz ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie. Zajęcia te mają na celu przybliżenie historii, 
tradycji i zwyczajów rudnickiej wsi i na stałe wpiszą się w plan działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach. Dla dzieci była to prawdziwa podróż w przeszłość, której na pewno na długo nie zapomną.  

Anna Budziak

Lekcje	muzealne
w	Centrum	Tradycji	Strażackiej	i	Historii	Wsi

I miejsce - Oliwia Kubacka - pająk
III miejsce - Karolina Kęsik - pająk
wyróżnienie:
Sonia Stanek - ołtarzyk
Amelia Hadryś - marzanna
Klasa VII PSP Żytniów - kwiaty
Klasa VI PSP Żytniów - kwiaty
Liliana Bobrzecka - kwiaty
Klasa III Jaworzno - kwiaty
KATEGORIA IV  -  Ozdoby koronkowe
DOROŚLI: 

I  miejsce - Grażyna Michnik
II miejsce  - Jadwiga Urbaniak
wyróżnienie:
Celina Staśkiewicz
Jolanta Przybysz
Jadwiga Niedźwiedzka
KATEGORIA V Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - 
rzeźba, malarstwo i inne, nawiązujące do lokalnych 
obrzędów
DOROŚLI:   
II miejsce - Andrzej Kołaczek

III miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie
Wyróżnienie:
Eugeniusz Ciepiela

 Nagrody zostały ufundowane ze środków Gminy Rudniki,  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Poziom prezentowanych prac był 
bardzo wysoki i wyrównany, stąd też tak wielu twórców zostało 
za swoje dokonania nagrodzonych.
 Cieszymy się, że organizowany od 29 lat Konkurs Plastyki 
Obrzędowej cieszy się niegasnącym zainteresowaniem, przez 
co daje możliwość popularyzacji  naszych rodzimych 
obrzędów i zwyczajów. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem 
naszych  "korzeni", a kultura polska po dzień dzisiejszy 
zawdzięcza im swoją odrębność i swoje jedyne, niepowtarzalne 
barwy. Mamy nadzieję, że konkurs wzbudzi zamiłowanie do 
naszej kultury i pobudzi do głębszego poszukiwania pięknych 
zwyczajów i obrzędów.
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do udziału w kolejnym, jubileuszowym 
konkursie, który odbędzie się już za rok.

Anna Budziak
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 Chociaż w tym roku nie możemy spotkać się z Wami osobiście na kolejnym "Jazzie w Rudnikach" to wierzymy, że wkrótce 
sytuacja pandemiczna w kraju się ustabilizuje i salę naszego Ośrodka Kultury ponownie wypełnią miłośnicy muzyki jazzowej.
 Tegorocznej edycji Spotkań Muzyków Jazzowych towarzyszyć miała również wystawa prac o tematyce jazzowej pani 
Marleny Iwańskiej. Obiecujemy, że te piękne obrazy poczekają na Was w naszej galerii i będziecie mogli osobiście je zobaczyć. Na 
poniższych zdjęciach prezentujemy aktualny widok naszej sali oraz fragmenty wystawy.

Arkadiusz Spodymek

Jazz	w	Rudnikach

 Dawno, dawno temu… a dokładnie 16 marca 2020 
wydarzyła się rzecz niepojęta. 
 Pierwszy raz od momentu istnienia Oddziału Regionalnego 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
w Opolu została ograniczona bezpośrednia obsługa 
interesantów. Właśnie wtedy tzw. koronawirus - czyli ostra 
zakaźna choroba układu oddechowego C O V I D-19 
wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 zaatakowała Europę. 
 W trosce o zdrowie i życie beneficjentów i pracowników  - 
aby jak najlepiej zapewnić możliwość załatwienia różnych 
spraw w KRUS-ie uruchomiono wrzutnie na dokumenty, 
zwiększono liczbę pracowników obsługujących informację 
telefoniczną, zachęcano do korzystania z poczty tradycyjnej, 
poczty elektronicznej, portalu ePuap i eKRUS...  Pracownicy 
KRUS dwoili się i troili, żeby nadążyć ze wszystkimi sprawami 
i nikt nie poczuł się zostawiony. Jednak zdajemy sobie sprawę, 
że nie zawsze każdemu udało się dodzwonić, a niektóre sprawy 
zostały załatwione z opóźnieniem. Bardzo ubolewamy z tego 
powodu…
 18 maja 2020 została przywrócona bezpośrednia obsługa 
interesantów i mimo wprowadzenia reżimu sanitarnego 
wydawało się, że życie powoli wraca do normy. Niestety, druga, 
znacznie potężniejsza, fala koronawirusa doprowadziła do 
ponownego wprowadzenia (od 26 października 2020) 

Obsługa	Rolników	przez	KRUS	w	czasie	epidemii
ograniczenia w  osobistej obsłudze klientów.
 Staramy się jednak ze wszystkich sił rzetelnie i efektywnie 
wciąż:
- obsługiwać ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców 

(emerytów i rencistów), 
- przyznawać i wypłacać świadczenia emerytalno-rentowe, 

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
- realizować własny dwuinstancyjny system orzekania 

lekarskiego w postępowaniu dowodowym,
- przeprowadzać różne formy działań prewencyjnych 

skutkujących zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy 
i rolniczych chorób zawodowych,

- działać na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich 
rodzin w korzystaniu z różnych form nieodpłatnej, 
dobrowolnej rehabilitacji,obsługiwać ubezpieczonych 
rolników i ich domowników oraz emerytów i rencistów 
w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Za wszystkie dotychczasowe utrudnienia przepraszamy 
- mamy ogromną nadzieję, że epidemia wkrótce się skończy, 
a nasi beneficjenci i pracownicy będą zdrowi. Do zobaczenia!

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu



 

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie 
ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące 
rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:

1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach 
2ogrzewanych powyżej 100 m ,

22) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m ,

3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach 
2foliowych ogrzewanych powyżej  200 m ,

4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100 m2 powierzchni 
uprawowej,

5) drób rzeźny :

 - kurczęta - powyżej  1000 szt. (w skali roku)

 - gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku) 

 - kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)

 - indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku) 

 - strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)

6)  drób nieśny:

 - kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)  

  - powyżej 2000 szt. (w skali roku)

 - gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 

  - powyżej 200 szt. (w skali roku) 

 - kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 

  - powyżej 500 szt. (w skali roku) 

 - indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 

  - powyżej 500 szt. (w skali roku)

 - kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 

  - powyżej 1000 szt. (w skali roku)

 - strusie (w stadzie reprodukcyjnym) 

  - powyżej 6 szt. (w skali roku)

7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):

 - kurczęta - powyżej 3000 szt.

 - gęsi - powyżej 3000 szt.

 - kaczki - powyżej 3000 szt.

 - indyki - powyżej 3000 szt.

 - strusie - powyżej 50 szt.

8) zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada 
podstawowego:

 - lisy i jenoty

 - norki

 - tchórzofretki

 - szynszyle

 - nutrie

 - króliki

9)  pasieki powyżej 80 rodzin

Działy	specjalne,	termin	składania	deklaracji

10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, 
powyżej 100 szt.

 Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego 

rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu 

specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia 

zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie 

organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej 

produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego 

tytułu.

 Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego 

związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o 

rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu 

złożonym w jednostce KRUS.

 

Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu 

rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny 

corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach 

i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), 

osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku 

oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej 

działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia 

należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, 

wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach 

zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego 

dochodu w roku następnym.

Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na 

wniosek zainteresowanego,  jeżel i  udowodni ,  że 

niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń 

losowych, do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane 

z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane 

z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu











Szanowni Mieszkańcy, Petenci Urzędu Gminy w Rudnikach 
przypominamy, że bezpośrednia obsługa petentów prowadzona jest 

z	zachowaniem	rygorów	sanitarnych.

Obowiązkowa przed wejściem na teren Urzędu.  dezynfekcja	rąk
  Obowiązkowa na usta i nos.osłona

 Zachowanie 1,5	m	dystansu	społecznego.

Ze względu na wielkość pomieszczeń 
w jednym pokoju może przebywać tylko 

jeden	petent	w	wyznaczonym	do	tego	miejscu.

  W holu na parterze może jednocześnie przebywać 6	osób
(reszta osób oczekujących proszona jest 
o przebywanie na zewnątrz budynku).

 W holu wyznaczona zostaje kolejka	do	banku, 

a także trzy stanowiska dla petentów Urzędu.
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