
Zapraszamy do polubienia na Facebook’u profilu Gminy Rudniki oraz profilu Centrum Tradycji Strażackiej i Historii 

Wsi. Wystarczy kliknąć w ikonkę          Lubię to! a żadna publikowana  informacja  Cię  nie  ominie.

Chcesz być 

na bieżąco 

z informacjami 

dotyczącymi 

Gminy Rudniki albo 

ciekawostkami 

historycznymi 

dotyczącymi 

naszych okolic?

ź Nie pamiętasz kiedy jest termin wywozu poszczególnych odpadów?
ź A może masz wątpliwości jak prawidłowo segregować śmieci?
ź Zastanawiasz się w jakich godzinach pracuje PSZOK i jakie odpady przyjmuje?
Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w nowej aplikacji, którą możesz pobrać na swój telefon. Zachęcamy więc Wszystkich mieszkańców Gminy 
Rudniki do pobrania darmowej aplikacji EcoHarmonogram, która po wprowadzeniu miejscowości, w której mieszkasz, stanie się Twoim nieocenionym 
pomocnikiem przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu.
 Dodatkowo usprawni komunikację m.in. poprzez możliwość wysłania użytkownikowi aplikacji wiadomości, np. o zmianie 
terminu odbioru odpadów, awarii śmieciarki itp. Użytkownik aplikacji z kolei może w łatwy i szybki sposób zgłosić problemy 
związane z odbiorem odpadów czy też inne nieprawidłowości jak np. odkrycie dzikiego wysypiska.
 EcoHarmonogram jest darmową aplikacją do ściągnięcia na wszystkie 3 systemy operacyjne: Android, iOS, Windows. 
 Więcej informacji na temat samej aplikacji znajdą Państwo pod adresem:  http://www.ecoharmonogram.pl/application/
oraz na stronie , na którą możecie zostać przekierowani po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się obok.www.rudniki.pl
 Zachęcamy Państwa oraz najbliższych z otoczenia do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram!

PRZYDATNA APLIKACJA W TWOIM TELEFONIE
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Szanowni Mieszkańcy !
W ostatnim okresie niestety nie mogłem
się z Wami osobiście spotkać na planowa‐
nych przeze mnie spotkaniach. Mimo tak
bardzo trudnego czasu dla nas wszystkich,
na bieżąco staram się rozwiązywać nasze
wspólne problemy, a każdy kto korzysta
z usług Urzędu Gminy w Rudnikach może
liczyć na pomoc z mojej strony oraz ze
strony pracowników urzędu, pracującego
stacjonarnie przez cały okres pandemii.

Realizujemy wszystkie zaplanowane
zadania, wśród których na wyróżnienie za‐
sługują te, na które nasi mieszkańcy czeka‐
ją od wielu lat, tj. budowa sali gimnastycz‐
nej w Cieciułowie, czy też przebudowa
szkoły podstawowej w Jaworznie. Zdaje‐
my sobie sprawę z konieczności inwesto‐
wania w naprawę i budowę nowych dróg.
W najbliższym czasie powstaną dwa od‐
cinki dróg w Słowikowie o łącznej długo‐
ści prawie 2 km. Przygotowana do realizacji
w tym roku jest także droga łącząca Od-
cinek z Dalachowem. Współfinansujemy
realizację zadań drogowych powiatu ole‐
skiego i ciągle czekamy na dobre wieści
dotyczące przebudowy tak bardzo po‐
trzebnych dróg w Żytniowie i Cieciułowie.

Gmina Rudniki jest jasnym punktem na
mapie województwa opolskiego i to nie
tylko pod względem aktywności w pozy‐
skiwaniu środków finansowych. W ubie‐
głym roku zapoczątkowaliśmy inwestowa‐
nie w oświetlenie ekologicznymi lampami
hybrydowymi. Rozjaśniło się w miej‐
scach, w których tradycyjne oświetlenie
było trudne do wykonania. W 2021 roku to
zadanie będzie kontynuowane. Nasze pla‐
ny uwzględniają również potrzebę popra‐
wiania infrastruktury turystycznej i sporto‐
wej. W tej kwestii dużą wagę przykładamy
do ścieżek pieszo-rowerowych, które po‐
prawią również nasze bezpieczeństwo.
Przygotowujemy koncepcję budowy takie‐
go ciągu wzdłuż drogi krajowej łączącej
Faustiankę i Porąbki z Rudnikami.

Okres pandemii powoduje duże ograni‐
czenia w normalnym funkcjonowaniu spo‐
łecznym. Najbardziej odczuwają to firmy,
których działalność została zawieszona
lub ograniczona do minimum. Będę starał
się aby Gmina Rudniki stwarzała coraz
lepsze warunki na rozwĳanie działalności,
która „po powrocie do normalności” bę‐
dzie podstawą naszego rozwoju gospodar‐
czego. Na powrót do tradycyjnej formy na‐
uki czekają również nasze dzieci.

Obecnie nasze placówki oświatowe -
pracujące w dużej mierze zdalnie - dobrze
radzą sobie z tym trudnym dla całej spo‐
łeczności szkolnej (a szczególnie dla
uczniów) czasem. Mimo dużych ograni‐
czeń w kontaktach z innymi ludźmi stara‐
my się zachęcić naszych mieszkańców do
korzystania z przygotowanych dla nich no‐
wych ofert, wśród których jest gminna ko‐
munikacja zbiorowa, funkcjonująca u nas
od stycznia tego roku. Skierowana jest ona
do wszystkich naszych mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów

oraz osób w wieku senioralnym. Z myślą
o osobach w podeszłym wieku opracowu‐
jemy również projekt, który w strategii
długoterminowej zakłada budowę Domu
Opieki.

Wszystkie pomysły i zamierzenia wyni‐
kają ze zgłaszanych przez Was problemów
i potrzeb.

Widząc problem ograniczeń związa‐
nych z trudnością organizacji np. bezpo‐
średnich spotkań wójta z mieszkańcami,
uważam że działania związane ze szcze‐
pieniami społeczeństwa przyniosą wy‐
mierne efekty, prowadząc do wygaszania
pandemii i luzowania wprowadzonych ob‐
ostrzeń. Mam nadzieję, że już jesienią tego
roku będę mógł się z Państwem spotkać
bezpośrednio na zebraniach w poszczegól‐
nych sołectwach. Jestem otwarty naWasze
pomysły, projekty, propozycje realizacji
zadań, które poprawią jakość życia nasze‐
go społeczeństwa i chcę je realizować.

Nasze działania oraz plany staramy się
przedstawiać między innymi w lokalnej
TV Rudniki oraz Biuletynie gminnym,
który po raz pierwszy został wydany w no‐
wej, kolorowej odsłonie.

Liczę na to, że nadchodzący czas przy‐
niesie nam wszystkim możliwość realiza‐
cji zaplanowanych działań i zadań w każ‐
dej dziedzinie życia.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
pragnę życzyć Państwu
dużo zdrowia i radości
z chwil spędzonych
wspólnie z rodziną.

Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki

Podsumowanie
roku 2020

Marzec powoli dobiega końca, uświada‐
miając tym samym: że ten czas szybko
leci... Ostatni numer Biuletynu był wyda‐
wany jeszcze przed Bożym Narodzeniem,
dlatego w aktualnym numerze pozwolimy
sobie przypomnieć co działo się w tym jak‐
że trudnym za sprawą pandemii koronawi‐
rusa roku. Pomimo wielu ograniczeń, m.in.
w organizowaniu spotkań czy też wydarzeń
kulturalnych, nie zwolniliśmy tempa!

Sołeckie Centrum
Aktywności

w Dalachowie wypiękniało
W pierwszym kwartale 2020 roku nastąpił
odbiór prac remontowych w Sołeckim Cen‐

trum Aktywności w Dalachowie. W wyni‐
ku przeprowadzonego remontu powstał
nowoczesny, bezpieczny obiekt zachęcają‐
cy do licznych spotkań mieszkańców,
w tym młodzieży i działających we wsi or‐
ganizacji.

Inwestycja została zrealizowana przy
współfinansowaniu ze środków UE.
Całkowity koszt inwestycji to ok. 95 000,00
Dofinansowanie wyniosło prawie 55 000,00

Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi

Na początku roku 2020 dokonano odbioru
prac związanych z przebudową starych
magazynów po byłym SKR w Rudnikach
na „Centrum Tradycji Strażackiej i Hi‐
storii Wsi”.

AKTUALNOŚCI
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Poprzez utworzenie Centrum, noszącego
znamiona „muzeum”, Gmina Rudniki może
oferować swoim mieszkańcom możliwość
korzystania z szerokiej oferty kulturalnej.
Utworzone Centrum pozwoli zapropono‐
wać mieszkańcom dodatkowe zajęcia przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
co w znacznym stopniu przyczyni się do
rozwoju i podniesienia atrakcyjności na‐
szej małej wiejskiej gminy.
Suma kosztów inwestycji to ok
1 134 398,41 zł
Wysokość dofinansowania
wyniosła 500 000,00 zł

Parkingi przy Centrum
Tradycji Strażackiej

i Historii Wsi
Pracownicy z sekcji komunalnej wykonali
prace związane z zagospodarowaniem te‐
renu wokół budynku Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi. Wykonano
chodnik prowadzący na podwórko imiej‐
sca parkingowe wzdłuż ul. Targowej
i Chrobrego. Ze względu na to, że niemoż‐
liwym było pozyskanie środków zew-
nętrznych, z których moglibyśmy skorzy‐
stać aby ten teren odpowiednio urządzić,
całość wykonano ze środków własnych
budżetu gminy.

Przybyło dróg
W maju 2020 r. zakończono przebudowę
dróg wewnętrznych, dojazdowych do po‐
sesji i działek rolnych we wsi Mirowsz‐
czyzna.

Pierwsze zadanie polegało na wykona‐
niu nawierzchni asfaltowej na odcinku
drogi w kierunku Słowikowa. Długość no‐
wej nawierzchni to 0,480 km przy szero‐
kości 3,0m.

Drugim zadaniem była kontynuacja
przebudowy drogi dojazdowej: od drogi
krajowej nr 42 w kierunku przejazdu kole‐
jowego na odcinku długości 0,414 km.

Koszty wykonanych robót budowla‐
nych w łącznej wysokości 260 288,75 zł
zostały sfinansowane w całości z budżetu
Gminy Rudniki.

W 2020 roku obchodziliśmy
XXX-tą rocznicę samorządu

w Polsce
W dniu 22 września 2020 roku, podczas
Sesji Rady Gminy, uczczonoXXX-tą rocz‐
nicę samorządu terytorialnego w Polsce.

Radnym i sołtysom naszej gminy wręczo‐
no wybĳane specjalnie na tę okazję meda‐
le pamiątkowe.

Odnawialne źródła energii
na terenie naszej gminy

W 2020 r zamontowano 13 lamp hybry‐
dowych LED o mocy 50W, które zasilane
są wyłącznie przez energię wiatru i słońca.
Posiadają one turbinę wiatrową oraz panel
słoneczny, przekształcając tym samym
energię naturalną na elektryczną. Dodat‐
kowo posiadają akumulatory, które prze‐
chowują zgromadzoną energię nawet do 5
dni.

Dzięki montażowi lamp hybrydowych
poprawiło się bezpieczeństwo naszych
Mieszkańców, osób oczekujących na przy‐
stankach i wszystkich innych użytkowni‐
ków naszych dróg.
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Ponadto chronimy środowisko poprzez
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery.

Wartość robót wyniosła 78 000,00 zł.

Zacisze Żytniowskie
zobacz to czego nie ma…

Gmina Rudniki w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita 2014-2020 reali‐
zuje niecodzienny projekt pn. „Rudniki
i Mostenka w nierzeczywistej przestrze‐
ni kulturowej i przyrodniczej”

W parku pn. „Zacisze Żytniowskie”, na
nowo powstałych alejkach usytuowanych
zostało 15 tablic przedstawiających najcie‐
kawsze miejsca przyrodnicze i kulturowe
obydwu partnerów, jak i obiekty związane
z historią naszej gminy. Za pomocą urzą‐
dzeń mobilnych, po wcześniejszym ścią‐
gnięciu aplikacji MAT Rudniki Tabli‐
ce lub za pomocą czytnika QR, można zo‐
baczyć, jak niegdyś wyglądał np. dwór
w Rudnikach lub uruchomić kolejkę wą‐
skotorową, która niegdyś - z zawrotną
prędkością 10 km/h - przemykała od Zawi‐
sny do Działoszyna przez teren naszej
gminy tj. Faustiankę i Rudniki. Oprócz
efektów wizualnych usłyszeć można głos

lektora opowiadający o każdej z atrakcji,
w ojczystych językach partnerów projektu.

Koszt projektu to 29 117.63 EUR
W tym pozyskane środki z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 24 749,98 EUR

Budżetu Państwa 1 455,88 EUR
Wkład własny – 2 911,77 EUR

Marszałkowska
Inicjatywa Sołecka

W 2020 r przystąpiliśmy do realizacji za‐
dań w ramach projektu pn. Marszałkow‐
ska Inicjatywa Sołecka. 7 sołectw znako‐
micie wywiązało się z założonych przez
siebie planów.

Bugaju zakupił solarną lampę oświet-
leniową na plac zabaw.

Cieciułów zagospodarował plac przy
stawie na działce obok budynku OSP, po‐
przez zakup ławek, koszy na śmieci i za‐
sianie trawy.

Dalachów zakupił namiot biesiadny
i grill gazowy
Janinów zakupił altanę i zagospodarował
plac wokół altany.

W Julianpolu powstało Sołeckie Miej‐
sce Spotkań wyposażone w stoły, ławki
i aneks kuchenny.

Rudniki zakupiły wyposażenie do or‐
ganizacji imprez integracyjnych tj. namio‐
ty biesiadne, parasole grzewcze, oświetle‐
nie, maszynę do popcornu oraz kĳe meta‐
lowe do pieczenia kiełbasek na ognisku.

Żytniów łącząc siły dwóch projektów
wykonał bramę wejściową do parku
„Zacisze Żytniowskie”

Wsparcie dla szkół
Dzięki rządowym programom pozyskali‐
śmy środki, które pozwoliły doposażyć
i poprawić standard w kilku naszych szko‐
łach. Pozyskane środki zostały przezna‐
czone głównie na doposażenie klasopra‐
cowni w pomoce dydaktyczne, a także na

doposażenie działających kuchni i stołó‐
wek szkolnych.

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity‐
ki Społecznej, w ramach programu „Posi‐
łek w szkole i w domu”, na doposażenie
kuchni i stołówki, Gmina Rudniki pozy‐
skała 74 592 zł dla Publicznej Szkoły Pod‐
stawowej w Rudnikach (przygotowującej
posiłki również dla Publicznego Przed‐
szkola w Rudnikach i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dalachowie).

W związku z przeprowadzoną w ostatnich
latach reformą oświatową, dotychczasowe
szkoły podstawowe znów stały się ośmio‐
klasowe. Pojawiła się więc potrzeba do‐
posażenia klas do nauki szczególnie ta‐
kich przedmiotów jak geografia, biologia,
fizyka i chemia. Jako samorząd wystąpili‐
śmy do Ministerstwa Edukacji z wnio‐
skiem o zwiększenie subwencji w części
oświatowej, otrzymując tym samym
wsparcie finansowe na zakup niezbędnych
pomocy dydaktycznych.

W roku 2020 pozyskaliśmy na ten cel
środki w kwocie 66 971zł dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dalachowie.

Warto także wspomnieć, że w ubiegłym
roku, w ramach Programu operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Gmina
Rudniki przystąpiła do realizacji projek‐
tów Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+,
pozyskując dofinansowanie na łączną
kwotę 113 560,00 zł. Dzięki tym środkom
zakupiono 57szt. nowych laptopów, które
zostały następnie przekazane do wszyst‐
kich szkół z terenu Gminy Rudniki i sku‐
tecznie wspomogły uczniów w ramach
zdalnego nauczania.

Żłobek Skrzacik
w Rudnikach

W drugiej połowie roku 2020 roku zakoń‐
czyły się prace związane z utworzeniem
Gminnego Żłobka „SKRZACIK”wRud‐
nikach. W ramach dofinansowanego zada‐
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nia z programu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH +
2020” powstały 2 sale pobytu, które po‐
mieszczą łącznie 24 dzieci i sala senso‐
ryczna. Przed budynkiem powstał ogro‐
dzony plac zabaw, miejsce do szaleństw na
świeżym powietrzu.

Całościowy koszt inwestycji: 926 542,63 zł
Pozyskane dofinansowanie: 741 231,52

Serce na nakrętki
Na Centrum Przesiadkowym w Rudnikach
pojawiło się gigantyczne serce. Jest to nie
tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale
przede wszystkim mające pomóc najbar‐
dziej potrzebującym. W pojemniku zbiera‐
ne są plastikowe nakrętki, a dochód z ich
sprzedaży przeznaczony zostanie na wspar‐
cie potrzebujących pomocy mieszkańców
z naszej gminy.

Droga Rudniki – Młyny
W miesiącu sierpniu zakończono kolejne
roboty budowlane związane z budową drogi
dojazdowej do gruntów Rudniki – Młyny.
Długość wykonanej drogi to 1,285 km.
Całkowity koszt inwestycji: 515 000,00 zł.
Dofinansowane ze środków budżetu Wo‐
jewództwa Opolskiego: 239 347,10 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Jaworznie Bankowym
i wodociągu w Słowikowie

W sierpniu 2020r. zakończyły się prace
budowlane przy budowie wodociągu
w Słowikowie. Rozpoczęto także budo‐
wę kanalizacji sanitarnej w Jaworznie
Bankowym - na odcinku od „Złotej
Kaczki” dowiaduktu kolejowego.Wramach
inwestycji powstanie kolektor sanitarny
długości 1 947 m, do którego zostanie pod‐
łączonych 41 przydomowych pompowni
ścieków. Ścieki z podłączonych posesji
zostaną skierowane do oczyszczalni
w Rudnikach. Planowany termin zakończe‐
nia całego projektu to wrzesień 2021 roku.
Realizacja całego projektu jest możliwa
dzięki pozyskanemu wsparciu finansowe‐
mu ze środków Unii Europejskiej – Euro‐
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
Koszt inwestycji:
798 313,35 zł
Pozyskane dofinanso‐
wanie: 413 024,00 zł.

Budynek mieszkalny
dla repatriantów

Dzięki porozumieniu z dnia 26 marca
2020r zawartym z Wojewodą Opolskim,
w sprawie udzielenia dotacji z rezerwy ce‐
lowej budżetu państwa, Gmina Rudniki
otrzymała wsparcie, dzięki któremu budy‐
nek wyremontowano, a także wyposażo‐
no. Dotacja została przyznana w ramach
przeprowadzonej procedury repatria‐
cyjnej rodzin z Kazachstanu, a mających
polskie pochodzenie.

Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł bli‐
sko 430 tys. zł, z czego ponad 313 tys. zł sta‐
nowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Powyższa inwestycja wpłynęła bezpo‐
średnio na zwiększenie gminnego zasobu
mieszkań komunalnych. Zgodnie z zawar‐
tym porozumieniem w lokalu zamieszkali
przybyłe z początkiem grudnia 2020 r.
rodziny z Kazachstanu.

W końcówce roku 2020, do naszej gminy
dotarły bardzo dobre wieści!

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rzą‐
dowego Funduszu Inwestycji Lokal‐
nych, dzięki któremu możliwa będzie
realizacja dwóch najbardziej wyczekiwa‐
nych inwestycji:

- budowa sali sportowej przy Publicz‐
nej Szkole Podstawowej w Cieciułowie,
która jako jedyna z naszych szkół nie po‐
siada własnej sali gimnastycznej, oraz

- przebudowa Publicznej Szkoły Pod‐
stawowej w Jaworznie, obejmująca swo‐
im zakresem kompleksową przebudowę
przestarzałej kuchni, a także adaptację
nowych pomieszczeń dla przedszkola.

Dla nas oznacza to, że… najbliższy rok
– a nawet dwa – zapowiadają się bardzo
pracowicie. Efektem będzie to na co tak
długo czekała cała społeczność: wyrówna‐
nie standardu oraz poprawa komfortu na‐
uki naszych najmłodszych mieszkańców!

W ostatnich dniach grudnia podpisali‐
śmy również umowy na realizację operacji
pn.: „Budowa infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej w Mirowszczyźnie” w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii roz‐
woju lokalnego kierowanego przez społecz‐
ność objętego PROW na lata 2014-2020.

Koszt zadania: 66 214,00 zł,
Pozyskane dofinansowanie: 42 131,00 zł.
Oraz na „Budowę wiat wystawienni‐

czych przy Centrum Tradycji Strażac‐
kiej i Historii Wsi” w ramach tego samego
podziałania.

Koszt operacji 54 773,08 zł
Dofinansowanie 34 852, 00 zł.

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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Wykaz postępowań przetargowych przeprowadzonych
w 2020 roku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Nowe drogi w Słowikowie
Już niebawem powstaną nowe drogi
w Słowikowie o łącznej długości 1,85 km.
Jedną z nich jest droga w miejscu wybudo‐
wanego w roku ubiegłym wodociągu,
a kolejną drogą to brakujący fragment dro‐
gi łączącej Słowików z Dalachowem.

Zakres rzeczowy przewiduje wykona‐
nie na całej długości dróg objętych inwes-
tycją podbudowy z kruszywa drogowego,
na której następnie zostanie ułożona na‐
wierzchnia bitumiczna. Wymienione zos-
taną także przepusty pod drogą, przebudo‐
wane zostaną zjazdy do nieruchomości za‐
budowanych, a pobocza wzmocnione
tłuczniem drogowym.

Inwestycja o łącznej wartości 471 126 zł
jest finansowana ze środków Gminy Rud‐
niki. Wykonawcą robót budowlanych jest
Firma REMOST z Olesna. Planowany ter‐
min zakończenia zadania przypada na
30 czerwca br.

Realizacja robót wiąże się z pewnymi
utrudnieniami komunikacyjnymi w co‐
dziennym korzystaniu z drogi. Jak zawsze
liczymy jednak na wzajemną życzliwość
i wyrozumiałość wszystkich mieszkań‐
ców. Efekty inwestycji zapewne będą cie‐
szyć każdego użytkownika tych dróg.

Jolanta Kubat
Kierownik Referatu gospodarki

komunalnej i rolnictwa

Gminny publiczny transport zbiorowy
Informujemy, że od 18 stycznia 2021r. na terenie Gminy Rudniki realizowane są usługi
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/187/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku usta‐
lono następujące ceny biletów:

1.Bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości do 10 km – 3,50 zł brutto.
2.Bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości powyżej 10 km – 4,50 zł
brutto.

3.Biletmiesięczny normalny pełnopłatny – 100 zł brutto.
4.Bilety jednorazowe i miesięczne ulgowe – wysokość ulg zgodnie z ustawą z dnia 20
czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans‐
portu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.)

Z przewozów korzystać mogą wszyscy mieszkańcy zgodnie z przyjętym cennikiem
po wykupieniu biletu u przewoźnika.
Dodatkowo informujemy, że gminny przewóz autobusowy obejmuje również program
pod nazwą „Bezpłatny dojazd dla seniora w Gminie Rudniki” . Z przewozów korzy‐
stać mogą mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają
OPOLSKĄ KARTĘ SENIORA.
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Nowy samochód
Sekcji Komunalnej

W Grudniu 2020 r. Sekcja Komunalna
Urzędu Gminy w Rudnikach powiększyła
bazę sprzętową o samochód dostawczy
marki CITROEN Jumper – rok produkcji
2013. Samochód zakupiono za kwotę
41 900,00 PLN. Samochód posiada skrzy‐
nię załadowczą z 3- stronnym wywrotem
oraz 7 miejsc dla pracowników co pozwala

na wykorzystywanie go przez pracowni‐
ków Sekcji komunalnej do bieżących prac
na rzecz Gminy Rudniki.

W ostatnim czasie Sekcja Komunalna
Urzędu Gminy w Rudnikach oprócz pod‐
stawowej działalności jaką jest utrzymanie
i obsługa wodociągowo-kanalizacyjna ca‐
łej Gminy Rudniki wykonywała prace
polegające na:
1. zimowym utrzymaniu dróg gmin‐

nych, tj. odśnieżanie oraz zabezpie‐
czanie newralgicznych miejsc siatką
przeciwśnieżną, w miejscach szcze‐
gólnych typu skrzyżowania/przejazdy
rozstawione zostały skrzynie z mie‐
szanką piasku i soli do zwalczania go‐
łoledzi. Ponadto pracownicy sekcji
komunalnej przez cały okres opadów
śniegu i występowania gołoledzi
utrzymywali również Centrum Prze‐
siadkowe, parkingi i chodniki przy
budynku Urzędu Gminy;

2. przygotowaniu pod budowę nowych
dróg asfaltowych na terenie Gminy
Rudniki (wycięcie zakrzaczeń i drzew
rosnących w działkach drogowych);

3. odtworzenie rowu w miejscowości
Rudniki przy ul. Reymonta na długo‐
ści ok 100 mb. Prace polegały na
wcięciu zakrzaczeń, pogłębieniu dna
rowu i wyprofilowaniu skarp. W naj‐
bliższym czasie skarpy i dno rowu zo‐
staną umocnione płytami betonowy‐
mi.

Łukasz Sykulski
Kierownik Sekcji komunalnej

W ramach ww. usług gmina zapewni bezpłatny transport dla se‐
niorów w celu ułatwienia dostępu do usług opieki zdrowotnej,
usług administracyjnych oraz innych usług oferowanych na terenie
Gminy Rudniki.

Osoby zainteresowane wyrobieniem „karty seniora” zapraszamy
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. (Infor‐

macje pod nr tel. 34 3595072 wew. 34) - karta wydawana jest
bezpłatnie.

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
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Transport na szczepienie
W ramach współpracy administracji rzą‐
dowej i samorządowej w naszej gminie re‐
alizujemy zadanie pn.: „Transport osób
mających trudności w samodzielnym do‐
tarciu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV- 2, w tym osób nie‐
pełnosprawnych” oraz „Organizacja tele‐
fonicznego punktu zgłoszeń potrzeb trans‐
portowych i informacji o szczepieniach
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.
Na potrzeby zadania powstała Gminna

Infolinia ds. szczepień dostępna pod nu‐
merem telefonu 500 483 729, działająca
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 16.00.
Gminny Koordynator ds. szczepień po‐

może zorganizować transport do punktu
szczepień:
• osobom niepełnosprawnym (tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności),
• osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
Transport może odbyć się do punktów szczepień mieszczących się na terenie Gminy

Rudniki, a także tych oddalonych o 20 km od granic gminy.
Pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego imieniu), którego
stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i niemogący sko‐
rzystać z transportu zapewnionego przez Gminnego Koordynatora, może skorzystać
z możliwości wykonania szczepienia w miejscu przebywania za pomocą zespołów reali‐
zujących wyjazdowe szczepienia.

Roksana Zając
Referat ochrony środowiska,

nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego

Akcja zima
Choć zima pewnie nie powiedziała jeszcze
ostatniego słowa, oficjalnie sezon zimowy
jest już za nami. W tym roku zima pokaza‐
ła swoje wszystkie oblicza, a obfite opady
śniegu utrudniały nam niejednokrotnie
korzystanie z dróg publicznych.

Nad zimowym utrzymaniem dróg kra‐
jowych i powiatowych czuwały służby:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAu‐
tostrad oraz Zarządu Dróg Powiatowych,
a nad około 140 km dróg gminnych czu‐
wała Sekcja Komunalna Gminy Rudniki,
która z zaangażowaniem starała się niwe‐
lować śnieżne utrudnienia.

Do usuwania skutków zimowych opa‐
dów wykorzystany był następujący sprzęt:
• Ciągniki 2 szt,
• Piaskarka 1 szt,
• Pługi lekkie czołowe ciągnikowe 2 szt,
• Pług klinowy 1 szt,
• Koparko-ładowarka 1 szt,
• Samochód dostawczy skrzyniowy 1 szt.

Łukasz Wicher
Inspektor ds. drogownictwa

Profil zaufany - Twój
elektroniczny identyfikator

Profil zaufany można założyć za pomocą
internetowego konta bankowego i jest on
ważny przez 3 lata. Osoby nieposiadające
internetowego konta w banku, mogą zało‐
żyć tymczasowy profil zaufany. Potwier‐
dzenie profilu tymczasowego odbywa się
podczas wideorozmowy z urzędnikiem.

Taki profil jest ważny przez 3 miesiące.
Istnieje jeszcze trzecia możliwość założe‐
nie profilu zaufanego przez internet, a po‐
twierdzenie go w Punkcie Potwierdzają‐
cym, czyli np. w Urzędzie Gminy w Rud‐
nikach. Posiadanie profilu zaufanego
umożliwia załatwienie wielu spraw bez
wychodzenia z domu.

E-pacjent
Profil zaufany to jedyny sposób, aby zalo‐
gować się do Internetowego Konta Pacjen‐
ta (IKP). To właśnie PZ gwarantuje pełne
bezpieczeństwo ochrony wrażliwych da‐
nych i informacji pacjentów korzystają‐
cych z IKP.

IKP to aplikacja Ministerstwa Zdrowia,
w której znajdziesz informacje o:
• e-receptach wystawionych, zrealizowa‐
nych, a także o tych, które zostały zreali‐
zowane częściowo,

• dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz,
• historii Twoich wizyt w przychodni/ u le‐
karza,

• pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile
NFZ zapłacił za świadczenia,

• wystawionych skierowaniach i e-skiero‐
waniach na badania lub do sanatorium
i stanie ich realizacji,

• e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekar‐
skich wystawionych w związku z chorobą
i macierzyństwem,
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• historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do
tego upoważniła— a także Twojego dziecka
do 18 roku życia,

• o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpie‐
czenia zdrowotnego, o wysokości opłaco‐
nych składek czy dacie zarejestrowania
ostatniej składki,

• informację o lekach (możesz sprawdzić
każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce),

• listę Twoich wyrobów medycznych zrefun‐
dowanych przez NFZ.

Poprzez IKP masz:
• możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki lub
położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

• możliwość upoważnienia kogoś do odbioru
Twoich recept lub wglądu do Twojej doku‐
mentacji medycznej,

• możliwość złożenia wniosku o wydanie
EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpie‐
czenia Zdrowotnego.

Na internetowym Koncie Pacjenta są też
funkcjonalności uruchomione po to, by ła‐
twiej Ci było zarządzać Twoim zdrowiem
w czasie pandemii:
• wynik Twojego testu na koronawirusa,
• informacja, do kiedy prawdopodobnie masz
przebywać na kwarantannie lub izolacji do‐
mowej (ostatecznie zależy to od Twojego
stanu zdrowia),

• możliwość pobrania dokumentu, który za‐
świadcza o kwarantannie lub izolacji domo‐
wej,

• link do formularza, umożliwiającego kontakt
z sanepidem,

• informacja o podanych kolejnych dawkach
szczepienia przeciw COVID-19 oraz kod
QR, który zaświadcza, że ktoś przyjął drugą
dawkę szczepienia.

Osoby starsze, które nigdy nie korzystały
z internetu i nie czują takiej potrzeby, mogą
upoważnić kogoś bliskiego do obsługi ich
konta. Takie rozwiązanie jest wygodne, ale nie musisz z tego korzystać. Wszystkie dokumenty takie jak e-recepta czy e-skierowanie
lekarz może wydrukować i przekazać w razie potrzeby w postaci papierowej.

Zofia Rosak
Ewidencja ludności

Demografia
Gminy Rudniki

Wielkimi krokami zbliża się Spis Po‐
wszechny. Zachęcamy wszystkich do
udziału w spisie gdyż jest to źródło pozy‐
skania ważnych informacji. Spis ludności
to – jak podaje Encyklopedia PWN – pod‐
stawowe badanie i źródło danych z zakre‐
su statystyki ludności, które ma na celu ze‐
branie informacji o jej stanie i strukturze
wg ustalonych cech demograficznych
i społeczno-zawodowych, w oznaczonym
momencie, na określonym terytorium.
Mając na uwadze Spis Powszechny, przyj‐
rzeliśmy się bliżej naszej gminnej staty‐
styce. Pandemia koronawirusa odcisnęła

„Spiszmy się jak na Polaków przystało !”
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piętno na wielu płaszczyznach naszego ży‐
cia, a szczególnie na naszej demografii.

Niestety od wielu lat sukcesywnie spa‐
da liczba mieszkańców naszej gminy -
więcej osób umiera niż się rodzi. W ciągu
ostatnich 10 lat tylko w roku 2013 sytuacja
ta była odwrotna. W ubiegłym roku uro‐
dziło się zaledwie 67 dzieci, a z naszej
społeczności odeszła rekordowa liczba
mieszkańców, tj. 146 osób, i miało duży
związek z zachorowalnością na Covid-19.

W roku 2020 nastąpiła także bardzo wi‐
doczna zmiana w zakresie zawierania
związków małżeńskich, których liczba
była na rekordowo niskim poziomie,
a mianowicie zawarto zaledwie 38 związ‐
ków. Zauważalna jest także zmiana sto‐

sunku liczby ślubów konkor‐
datowych do cywilnych, któ‐
rych to w roku 2020 udzielono
aż 17. Można uznać, że wła‐
śnie sytuacja związana z panującą pande‐
mią, miała na to bezpośrednie przełożenie.
Po zeskanowaniu kodu QR znajdującego
się obok, można obejrzeć materiał filmowy,
z którego dowiecie się m.in. jakie imiona w
naszej gminie były najbardziej popularne
w 2020 roku i usłyszycie więcej szczegó‐
łów nt. demografii Gminy Rudniki.

Anna Sekienda – Zastępca Wójta
Joanna Pazgan – Kierownik Urzędu Stanu

Cywilnego
Zofia Rosak – Ewidencja ludności

PAKIET POWITALNY
W GMINIE RUDNIKI

Narodziny dziecka to zawsze ogromne
emocje i wielka radość dla rodziny. To
wydarzenie, które dla wielu osób zmie‐
nia sposób postrzegania świata, wyzwa‐
la pokłady ogromnej, bezwarunkowej
miłości.

Jest to również radość dla lokalnej spo‐
łeczności, która w ten sposób powiększa
się i staje się pełniejsza. Właśnie dlatego,
chcąc wyrazić radość z przyjścia na świat
każdego nowego mieszkańca Gminy Rud‐
niki, urodzonego po 1 stycznia 2021 roku,
zameldowanego wraz z rodzicami na tere‐
nie Gminy Rudniki, został przygotowany
specjalny pakiet powitalny w ramach no‐
wej akcji „Witamy na świecie”.

Każdy nowo narodzony mieszkaniec
gminy Rudniki otrzyma specjalnie przygo‐
towaną wyprawkę, którą osobiście wręczy
Wójt Gminy Rudniki.

Szczegółowych informacji udziela Re‐
ferat Promocji i Rozwoju Gminy pod nu‐
merami tel. 34 3595072 wew. 40 i 14 oraz
drogą poczty elektronicznej sekretarz‐
@rudniki.pl, promocja@rudniki.pl.
Szczegółowezasadyprzyznawania„Pakietu
Powitalnego” dla nowonarodzonych
mieszkańców Gminy Rudniki:
1. ”Pakiet powitalny” przysługuje jedno‐

razowo każdemu dziecku urodzonemu
po 1 stycznia 2021 r.

2. Świadczenie przyznawane jest jednora‐
zowo, bez względu na dochód rodziny.

3. Formularz wniosku będzie dostępny
w Urzędzie Gminy Rudniki lub na stro‐
nie www.rudniki.pl.

4. Wniosek należy złożyć w ciągu 60 dni
od dnia narodzin dziecka.

5. Wniosek o „Pakiet powitalny” może
złożyć opiekun prawny dziecka, za‐
mieszkujący z dzieckiem na terenie
Gminy Rudniki.

6. Podpisanywniosek należy złożyćwUrzę‐
dzie Gminy Rudniki.

7. W przeciągu 30 dni od dnia złożenia
wniosku Referat Promocji i Rozwoju
Gminy Rudniki skontaktuje się telefo‐
nicznie celem ustalenia terminu wrę‐
czenia „Pakietu powitalnego”.

Joanna Bryś
Sekretarz Gminy Rudniki

Powitani najmłodsi mieszkańcy
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Wysokie miejsce Gminy Rudniki
w rankingu finansowym samorządów w Polsce

W końcówce roku dotarł do naszego urzędu Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce. Opracowany został przez naukowców Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie i bada kondycję finansową gmin i powiatów z całe‐
go kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową (RIO - organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego).

W rankingu za 2019 rok Gmina Rudniki uplasowała się na 303 miejscu spo‐
śród ponad 1500 gmin wiejskich w Polsce. Warto podkreślić, że w roku 2018
nasza gmina zajmowała 482 miejsce.

Ranking powstaje w głównej mierze dla mieszkańców samorządów, umożliwia‐
jąc weryfikację gospodarowania publicznymi środkami przez lokalne władze.
Wskazuje m.in. jak wywiązują się oni z pracy na rzecz społeczeństwa i jakimi są
gospodarzami.

Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza gmina
prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz postrzegana
jest jako przyjazny samorząd. Uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężo‐
nej pracy na rzecz Mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju.

Poniżej zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek sa‐
morządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego. Są to:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu promocji i Rozwoju Gminy

Krótko
o zabytkach

Krajobraz kulturowy Gminy Rudniki ma
charakter krajobrazu wiejskiego – z zabu‐
dową skupioną wzdłuż głównych szkla‐
ków komunikacyjnych. Na terenie gminy
wyłaniają się charakterystyczne, nierzad‐
ko dominujące obiekty zabytkowe, które
w większości wpisane zostały do gminnej
ewidencji zabytków. Są również 3 obiekty
znajdujące się w rejestrze zabytków pro‐
wadzonym przez Wojewódzkiego Konser‐
watora Zabytków w Opolu.

Warto podkreślić, że dwa obiekty rejestro‐
we (znajdujące się w rejestrze zabytków)
to budynki drewnianej architektury sakral‐
nej, a jeden to dwór w miejscowości Stary
Bugaj, wybudowany w XVIII w. Obiekt
został wyremontowany, jego tkanka zabyt‐

kowa została zachowana, a do samego
budynku prowadzi piękna aleja. Budynek
jest bardzo charakterystyczny na tle pozo‐
stałych obiektów w tej miejscowości.

Zaakcentowania wymaga również kościół
parafialny w Jaworznie, jako budowla
drewniana, utrzymana w bardzo dobrym
stanie technicznym i konserwatorskim, do‐
skonale wpisuje się w krajobraz kulturowy
wsi. Kościół powstał w XVI w., był prze‐
budowywany, niemniej należy zwrócić
uwagę, że jego architektura wraz z otocze‐
niem doskonale komponuje się w krajo‐
brazie miejscowości.

Na terenie gminy znajdują się także po‐
zostałości po cegielniach. Budynki te do‐
minują w krajobrazie miejscowości, w któ‐
rych się znajdują, szczególnie za sprawą
wysokich kominów.

Innym typem budownictwa zabytkowe‐
go, które jest bardzo charakterystyczne dla
całej gminy, w tym szczególnie dla miej‐
scowości Jaworzno i Żytniów, są domy
wznoszone z piaskowca żelazistego oraz
cegły. Obiekty budowane z tego materiału
są najbardziej charakterystycznym typem
dawnego budownictwa na terenie gminy.

Na zakończenie warto poinformować,
że już 18 kwietnia będzie obchodzony
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków,
a więcej o naszych gminnych zabytkach
można przeczytać na stronie:
https://rudniki.pl/3187/gminny
-program-ochrony-zabytkow.html.

Anna Fuks
Referat ochrony środowiska, nieruchomości

i zagospodarowania przestrzennego

Rysunek 1, Stary Bugaj, dwór po wyremontowaniu.

Rysunek 2, Kościół parafialny w Jaworznie

Rysunek 3, Budynek z piaskowca żelazistego
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Podczas zebrania zgłoszony został jeden kandydat –PanMichałWłoch, który w tajnym
głosowaniu został wybrany jednogłośnie.

Nowemu Sołtysowi życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej
społecznie funkcji, natomiast Pani Iwonie Jachymskiej składamy serdeczne podziękowania
za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców wsi Słowikowa.

Joanna Bryś
Sekretarz Gminy Rudniki

Nowy Sołtys
wsi Słowików

Z początkiem roku swą rezygnację złożyła
Pani Iwona Jachymska - dotychczasowa
sołtys wsi Słowików. W dniu 28 stycznia
2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbyło
się więc zebranie wiejskie w celu wyboru
nowego sołtysa.

Urząd StanuCywilnegowRu-
dnikach informuje, że zgod‐
nie z ustawą Prawo o aktach
stanu cywilnego osoby upraw‐
nione do otrzymania odpisu
aktu stanu cywilnego (mię‐

dzy innymi.: osoba, której akt dotyczy lub
jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń‐
stwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
osoba, która wykaże w tym interes prawny,
sąd, prokurator, organizacja społeczna,
jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym
i przemawia za tym interes społeczny, oraz
organ administracji publicznej), mogą ubie‐
gać się o wydanie takiego dokumentu skła‐
dając wniosek do wybranego kierownika
urzędu stanu cywilnego na terenie całego
kraju. Wnioskować można w różny spo‐
sób, a mianowicie za pomocą usługi online
poprzez Portal Gov.pl, listownie bądź oso‐
biście w wybranym USC. Odpis można
uzyskać zarówno w wersji papierowej jak
również w wersji elektronicznej. Należy
jednak pamiętać iż wnioskując o wersję
elektroniczną dokumentu, odpis aktu stanu
cywilnego przesłany zostanie na skrzynkę
Gov (ePUAP) w postaci dokumentu elek‐
tronicznego XML lub PDF. Nie można go
jednak samemu drukować, można jedynie
posługiwać się nim tylko w tej postaci. Wy‐
druk nie ma mocy prawnej i odbiorca może
go nie uznać.

Szczegółowe informacje dotyczące wy‐
dawania dokumentów z rejestru stanu cy‐
wilnego (wydawania odpisów akt stanu
cywilnego) można uzyskać między innymi
na stronie internetowej www.gov.pl lub
w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Joanna Pazgan
Kierownik USC w Rudnikach

UWAGA
MIESZKAŃCY GMINY RUDNIKI

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi budowy farm
wiatrowych na terenie Gminy Rudniki, UrządGminywRudnikach informuje,
iż informacja ta jest nieprawdziwa.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.), lokalizacja
elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Rudniki nie posiada obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, który umożliwiałby powstanie przed‐
miotowej inwestycji, bowiem wyrokiem sygn. akt IISA/Op12/16 z dnia
10 maca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził
nieważność uchwały Nr XXXV/277/10 Rady Gminy Rudniki z dnia
27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda‐
rowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji
zespołu elektrowni wiatrowych, zmienioną uchwałą Nr XV/133/2012
Rady Gminy Rudniki z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Osoby, które proponują mieszkańcom Żytniowa lub innych miejscowości
podpisanie umów dotyczących ww. inwestycji działają na własną rękę i nie
reprezentują Urzędu Gminy w Rudnikach.

Apelujemy o zachowanie ostrożności przy udostępnianiu danych
osobowych oraz dowodów osobistych.

Sekretarz Gminy
Joanna Bryś
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Pomoc żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudnikach
jako jednostka organizacyj‐
na oprócz głównego zada‐
nia realizacji ustawy o po‐

mocy społecznej realizuje jeszcze wiele
innych zadań. Na uwagę zasługuje zaanga‐
żowanie w realizację - jako organizacji
partnerskiej - Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Euro‐
pejskiego Funduszu. To działanie jest po‐
dyktowane dla organizacji pozarządo‐
wych, jednak z terenu Gminy Rudniki żad‐
na organizacja nie przystąpiła do realizacji
zadania dystrybucji żywności. Aby jednak
skorzystać z tego programu GOPS w Rud‐
nikach czyni starania aby wspomóc tych
najbardziej potrzebujących.

Mając na względzie potrzeby osób z na‐
szej gminy również w tym roku Ośrodek
przystąpił do wspomnianego programu.
Osoby, które zostały zakwalifikowane do
pomocy będą informowane telefonicznie
o terminie odbioru żywności. Zakwalifi‐

kowanych zostało łącznie 211 osób. Prze‐
słanki do otrzymania pomocy żywnościo‐
wej weryfikowane były na podstawie kry‐
teriów dochodowych ustawy o pomocy
społecznej. Pomocą żywnościową są obję‐
te osoby i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej. Paczki obejmują w szcze‐
gólności: artykuły warzywne i owocowe,
artykuły skrobiowe, artykuły mleczne,
artykuły mięsne, cukier, tłuszcze, dania
gotowe.

Na potrzeby realizacji powyższego pro‐
gramu w ostatnim czasie Sekcja komunal‐
na pracowników urzędu wyremontowała
pomieszczenia znajdujące się w budynku
Urzędu Gminy w Rudnikach (od strony par‐
kingu). W dniach 11-12.03.2021 z nowego
miejsca została już wydana pierwsza partia
żywności w ilości 4 ton.

Karta Dużej Rodziny
Przypominamy, że Ośrodek realizuje
wnioski do wydania Karty Dużej Rodziny.
Jest to działanie dedykowane dla rodzin
wielodzietnych, mających na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci lub, rodziców któ‐
rzy mieli na utrzymaniu łącznie co naj‐
mniej troje dzieci bez względu na wiek.

Jako wsparcie o zakresie lokalnym wy‐
dawane są także wnioski oOpolską Kartę
Rodziny i Seniora, dającej uprawnienia
dla rodzin zastępczych, rodzinnych do‐
mów dziecka, rodzin wychowujących
dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością,
a także osób w wieku 60+. Posiadanie
Opolskiej Karty Seniora jest ważne
szczególnie dla Seniorów z terenu naszej
gminy, gdyż umożliwia korzystanie z bez‐
płatnych przewozów organizowanych
przez Gminę Rudniki.
Jako działanie wspomagające najbardziej
potrzebujących Ośrodek pomaga osobom,
rodzinom z dziećmi w zakresie dostarcze‐
nia m.in. odzieży, którą pozyskuje od dar‐
czyńców. Szczególnie okres zimowy po‐

twierdził potrzebę działania poprzez do‐
starczanie ciepłej odzieży dla osób, które
z różnych przyczyn nie mogły własnym
staraniem zaspokoić potrzeby.

Inne działania realizowane przez GOPS
w Rudnikach to:
1. świadczenie wychowawcze 500+. Infor-

mujemy, że od 1 lutego umożliwiono
składanie wniosków drogą elektronicz‐
ną na nowy okres świadczeniowy od
1 czerwca do 1 maja 2022 roku.
Składanie wniosków w wersji papiero‐
wej będzie możliwe już od 1 kwietnia
2021r. Świadczenie ustalane bez kryte‐
rium dochodowego i dla każdego dziec‐
ka.

2. świadczenia rodzinne przyznawane na
podstawie ustawy o świadczeniach ro‐
dzinnych. Ich realizacja na okres zasił‐
kowy, trwa od 1 listopada jednego roku
do 31 października roku następnego.
Świadczenia ustalane na podstawie kry‐
terium dochodowego netto, tj. 674,00 zł.
Jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne kryterium to wynosi
764,00 zł.

3. kryterium dochodowe wylicza się za
okres z roku kalendarzowego poprze‐
dzającego okres zasiłkowy.

4. świadczenia z funduszu alimentacyj‐
nego. Realizacja następuje na podsta‐
wie Ustawy o pomocy osobom upraw‐
nionym do alimentów i przyznawana
jest na okres zasiłkowy od 1 październi‐
ka jednego roku do 30 września roku
następnego. Świadczenia ustalane są na
podstawie kryterium dochodowego net‐
to, tj. 900,00 zł. Kryterium dochodowe
wylicza się za okres z roku kalendarzo‐
wego poprzedzającego okres zasiłkowy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Zaświadczenia o dochodach
Od miesiąca października 2020 roku
GOPSWRudnikach realizuje zadanie pro‐
wadzenia postępowań i wydawania za‐
świadczeń w zakresie ustalenia dochodu
w ramach realizacji Programu ,,Czyste
Powietrze”. Procedura odbywa się na
podstawie znowelizowanych przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska w odesłaniu do prze‐
pisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Złożenie
wniosku przez osoby zainteresowane dofi‐
nansowaniem jest uwarunkowane posiada‐
niem takiego zaświadczenia w celu po‐
twierdzenia przeciętnego miesięcznego
dochodu na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby ubiegającej się o dofinan‐
sowanie.

Gminny system
przeciwdziałania przemocy
(działający na podstawie ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia‐
łaniu przemocy w rodzinie)

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny
odbył 26 posiedzeń. Do Zespołu wpłynęło
nowych 17 „Niebieskich Kart” z tego:
14 z policji i 3 z ośrodka pomocy społecz‐
nej. Pomocą objęto 23 rodziny.

Osoby zgłaszające się do Ośrodka, któ‐
re wskazują, że są ofiarami przemocy obej‐
mowane są wsparciem Zespołu Interdy‐
scyplinarnego oraz pomocy psychologicz‐
nej. Niejednokrotnie sprawca przemocy
domowej to także osoba nadużywająca al‐
koholu. Wówczas podejmowana jest pro‐
cedura wszczęcia postępowania o podjęcie

czynności zmierzających do wydania opi‐
nii w przedmiocie uzależnienia od alkoho‐
lu i wskazania rodzaju zakładu lecznicze‐
go. Są to działania na podstawie Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw‐
działaniu alkoholizmowi. Osoby i rodziny
dotknięte przemocą mogą nieodpłatnie
korzystać ze wsparcia psychologicznego
i terapeutycznego w Przychodni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależ‐
nienia w Oleśnie, ul. Krasickiego 22,
tel. 34/358 40 90.

Osoby uzależnione i współuzależnione
doznające przemocy mogą korzystać z po‐
rad psychologa w Punkcie Konsultacyj‐
nym, który jest czynny w każdy drugi
i czwarty czwartek miesiąca w godzinach
od 17.30 do 19.30 w Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS w Rudnikach

Nieodpłatna pomoc prawna
w powiecie oleskim

System nieodpłatnej pomocy prawnej
działa w całej Polsce od 2016 roku i obej‐
muje nieodpłatną pomoc prawną, nieod‐
płatne poradnictwo obywatelskie i nieod‐
płatną mediację. Ta forma wsparcia przy‐
sługuje każdej osobie, która oświadczy, że
nie stać jej na tradycyjną, odpłatną poradę.
Na terenie powiatu oleskiego funkcjonują
dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i mediacji.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i mediacji usytuowane są w budynku
Domu Harcerza w Oleśnie, ul. Krasickiego
22, 46-300 Olesno oraz w budynku Gmin‐

nej Biblioteki Publicznej w Rudnikach, ul.
Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywa‐
telskiego i mediacji zlokalizowany jest
w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, przy ul. Pl. Wolności 24,
46-380 Dobrodzień.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego należy uprzednio umówić
się na wizytę. Termin wizyty ustalany jest
telefonicznie pod nr 782 356 235 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
pomocprawna@powiatoleski.pl

Szczegółowe informacje oraz harmono‐
gram dyżurów w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego porad‐
nictwa obywatelskiego znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej
powiatu oleskiego w zakładce NIEOD‐
PŁATNAPOMOC PRAWNA.

Lista jednostek nieodpłatnego porad‐
nictwa dostępnych dla mieszkańców
powiatu oleskiego udostępniona jest na
stronie http://bip.powiatoleski.pl lub
stronach internetowych gmin powiatu
oleskiego.

Magdalena Krzyżanowska
Koordynator NPP

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Padł rekord!
31 055,08 zł! Taką kwotę zebrali wolonta‐
riusze podczas kwesty dla Wielkiej Orkie‐
stry Świątecznej Pomocy na terenie Gmi‐
ny Rudniki. W tym roku dodatkowo zosta‐
ła uruchomiona eSkarbonka, do której wpła‐
cono 1 528 zł. Łącznie Gmina Rudniki
zebrała 32 583,08 zł. Celem tegorocznej

zbiórki było wsparcie dziecięcych oddzia‐
łów laryngologii, otolaryngologii i diagno‐
styki głowy.

W Gminie Rudniki kweście do puszek
towarzyszyły także imprezy sportowe i li‐
cytacje. Z tej okazji nad Zalewem Młyny
spotkała się rudnicka grupa Morsów „Pin‐
gwiny Rudniki”, organizator spaceru na
trasie Młyny-Rudniki pod hasłem „Wytup‐

taj Serce”, a OSP Cieciułów wraz z LZS
Bugaj w miejscowości Cieciułów zorgani‐
zowali Bieg.

Ogromne podziękowania należą się
wszystkim, którzy wsparli finansowo
zbiórkę, ale również tym, którzy akcję
wsparli jako wolontariusze, czy przy orga‐
nizacji wydarzeń towarzyszących oraz
przy rozliczeniu zebranych pieniędzy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
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Niech nagrodą dla nas wszystkich będzie
świadomość celu na jaki zbieraliśmy i to,
że te pieniądze uratują zdrowie a także ży‐
cie wielu ludzi. Po raz kolejny okazaliście
wielkie serca. Dziękujemy!

Anna Budziak
Arkadiusz Spodymek

Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

RANDKAW CIEMNO
Z KSIĄŻKĄ

Bardzo dziękujemy wszystkim czytelni‐
kom, którzy z okazji walentynek odwie‐
dzili bibliotekę w Rudnikach w niedzielne
popołudnie i wzięli udział w akcji "Randka
w ciemno z książką".

Mamy nadzieję, że lektura przypadła
Wam do gustu i oczywiście zapraszamy po
kolejne książki. Mamy dla Was sporo
nowych, ciekawych pozycji.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

DZIĘKUJEMY
ZA 45 LAT PRACY

Wraz z końcem stycznia na zasłużoną
emeryturę odeszła pani Alina Bienias. Pra‐
cowała w rudnickiej bibliotece aż 45 lat.
W trakcie swojego stażu pracy przeżyła
niejedną przeprowadzkę i zmianę organi‐
zacyjną biblioteki, a pod jej okiem wyrosło
niejedno pokolenie czytelników. Zawsze
była pomocna i uśmiechnięta, nie tylko dla
współpracowników, ale też dla wszystkich
czytelników. Niewątpliwie będziemy tęsknić
za jej uśmiechem i dobrą radą.

Życzymy jej z całego serca spokojnej
emerytury oraz by wspominała wszystkie
te lata z uśmiechem na ustach.

Pracownicy GOKSiR w Rudnikach

DZIEŃ KOBIET
W RUDNIKACH

Odrobinę szczęścia w miłości, Każdemu
wolno kochać, Umówiłem się z nią na
dziewiątą…, te i wiele innych najpiękniej‐
szych piosenek o miłości wybrzmiały
w Ośrodku Kultury w Rudnikach podczas
koncertu zorganizowanego z okazji
Dnia Kobiet. Piękne wykonania i wyjąt‐
kowe interpretacje starych piosenek prze‐
niosły rudnicką publiczność w klimat lat
20 i 30 dwudziestego wieku ukazując jed‐
nocześnie ponadczasowość tematu miłości
zawartego w piosenkach.

Na scenie, w charakteryzacji nawiązu‐
jącej do początku minionego wieku zapre‐
zentowali się wokaliści Aleksandra Stano
i Bartosz Listwan, którym na pianinie
akompaniowałRadosławMokrus. Wyjąt‐
kowa inteligentna, a zarazem zabawna
narracja skłaniała zarówno do refleksji jak
i wprawiała w dobry nastrój wszystkich
słuchaczy zgromadzonych na widowni.
Melodyjność starych utworów powodowa‐
ła, że widownia śpiewając wtórowała arty‐
stom na scenie, a czasami wręcz przejmo‐
wała inicjatywę, za co była nagradzana
brawami przez występujących.

Tradycją spotkań organizowanych z oka‐
zji Dnia Kobiet stało się również złożenie
życzeń i obdarowanie pań kwiatami przez
wójta Gminy Rudniki Grzegorza Domań‐

skiego oraz dyrektora GOKSiR w Rudni‐
kach Arkadiusza Spodymka. Oprócz wy‐
słuchania koncertu uczestnicy wydarzenia
mogli wziąć również udział w otwarciu
wystawy prac Marleny Iwańskiej, pra‐
cownicy Ośrodka Kultury w Rudnikach.

Tematem wystawy jest „Kobieta”, ukaza‐
na okiem artystki na obrazach w formie
grafik wykonanych metodą malowania tu‐
szem. Wystawę będzie można obejrzeć
w Galerii Ośrodka Kultury w Rudnikach
do końca marca. Dziękując artystom oraz
wszystkim uczestniczkom wydarzenia
jeszcze raz wysyłamy jak najlepsze życze‐
nia, a także, aby wyśpiewana w piosen‐
kach miłość na zawsze pozostała z Wami.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Radośnie i zdrowo…
Dzień Kobiet na sportowo

W niedzielę 7 marca nad Zalewem Młyny
odbyła się rekreacyjno - sportowa część
świętowania Dnia Kobiet w Gminie Rud‐
niki, przygotowana z myślą o paniach pre‐
ferujących aktywną formę spędzania cza‐
su. Mimo, iż pogoda w tym dniu nie roz‐
pieszczała zbytnio przyjazną aurą, to na
plaży przy zbiorniku wodnym zgromadzi‐
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ła się spora grupa kobiet, aby podjąć wy‐
zwanie i wziąć udział w przygotowanych
atrakcjach i konkurencjach. Zmaganiom
zawodniczek z zachwytem przyglądali się
równie licznie zgromadzeni panowie, któ‐
rzy postanowili wspierać i dopingować
swoje partnerki. Panie uczestniczyły
w drużynowych konkurencjach przygoto‐
wanych z niezwykłą starannością i fanta‐
zją przez Gminnego Koordynatora
Sportu w Gminie Rudniki Tomasza
Szymańskiego. Ponad zaciętą rywalizację
panie postawiły przede wszystkim na do‐
brą zabawę, a dobry humor i uśmiech na
ustach towarzyszył przez cały czas wszyst‐
kim zgromadzonym. Po wykonaniu przy‐
gotowanych zadań wszystkie uczestniczki
zostały nagrodzone pamiątkowymi meda‐
lami. Na zakończenie spotkania, po kon‐
kurencjach sportowych na wszystkich od‐
ważnych, w gorącej i radosnej atmosferze
czekała zimna kąpieli w zbiorniku wod‐
nym.Współorganizatorami wydarzenia były
Gmina Rudniki, GOKSiR w Rudnikach
i Pingwin Rudniki.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudniakch

ORŁY AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ 2020

Miniony rok był trudnym czasem dla nas
wszystkich. W związku z pandemią w kra‐
ju oraz ogłaszaniem co raz to nowych ob‐
ostrzeń, działalność w wielu dziedzinach
życia została mocno wyhamowana. Podo-
bnie było również z działalnością sporto‐
wą. Obowiązujące przepisy sanitarne oraz
narzucone limity osób mogących uczestni‐
czyć w zajęciach i wydarzeniach sporto‐
wych spowodowały, że wiele z tych zadań
musiało zostać mocno ograniczone, a nie‐
które całkowicie zawieszone. Mimo tak
trudnych warunków do działania starali‐
śmy się jak najlepiej odnaleźć w nowej
rzeczywistości i nie poddawaliśmy się
w działaniu na rzecz propagowania aktyw‐
ności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Tym bardziej cieszymy się i doceniamy
przyznanie nam II miejsca w powiecie
oleskim w zestawieniu Orły Aktywności
Fizycznej 2020. Pragniemy jednocześnie
podziękować uczestnikom, instruktorom,
trenerom, organizatorom oraz wszystkim,

którzy przyczynili się do propagowania
sportu w Gminie Rudniki, a tym samym
przyczynili się do przyznania Rudnikom
tego wspaniałego wyróżnienia. Mamy
nadzieję, że rok 2021 będzie dla nas
wszystkich dużo łaskawszy i wspólnie bę‐
dziemy mogli uczestniczyć w sportowym
życiu naszego regionu i nadal propagować
aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Już dzisiaj Was do tego zachęcamy i za‐
praszamy do korzystania z oferty sporto‐
wej i rekreacyjnej jaką dla Was przygoto‐
wujemy na bieżący rok.

Tomasz Szymański
Gminny Koordynator

ds. Sportu w Gminie Rudniki

Dalachów, a może Buciny?
Poszukiwanie informacji o latach minio‐
nych zwykle jest wyzwaniem i nigdy do
końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć
jaki obraz z przeszłości zobaczymy. Nie‐
raz zdarza się, że im bardziej zagłębiamy
się w dany temat, tym więcej pytań poja‐
wia się w naszej głowie. Z historią Dala‐
chowa jest podobnie.

Dzisiaj to jedna z największych miej‐
scowości znajdujących się w granicach
gminy Rudniki, posiadająca swoją parafię
i leżącą przy drodze łączącej Wieluń
z Częstochową oraz nieopodal drogi łączą‐
cej Kluczbork z Radomskiem. Patrząc
wstecz drogi opisane powyżej się nie prze‐
sunęły lecz miejscowość ta należała do pa‐
rafii Rudniki bez swojego kościoła. Wie‐
my dzięki temu, że najprawdopodobniej
w dawnych dokumentach nie znajdziemy
wzmianki o tej miejscowości. Pomimo
tego z powodu samej ilości mieszkańców

zamieszkujących tą miejscowość warto
zagłębić się w jej historię.

Trop dotyczący nazwy „Dalachów”
urywa się w XIX wieku. Biorąc pod uwagę
dokument który powstawał na przełomie
XIX i XX wieku sprawa jest zagadkowa.
Wiemy z niego, że Dalachów zamieszki‐
wało 460 osób w 83 domach. Specyfika
regionu raczej wyklucza masowe osiedle‐
nie tak wielu ludzi na obszar „śród lasu”.
Jednym z najdawniejszych dokumentów
świadczących o Dalachowie jest Topogra‐
ficzna Karta Królestwa Polskiego z roku
1864. Na tej mapie możemy również do‐
strzec inną nazwę, która pojawia się po
prawej stronie od drogi Wieluń – Rudniki
– Częstochowa, a którą są „Buciny”. Po
samej tej jednej mapie można odnieść wra‐
żenie, że ta druga nazwa dotyczy fragmen‐
tu wsi, która później została wchłonięta
przez Dalachów. Gdy spojrzymy na inne
dokumenty z podobnego okresu widać, że

musi chodzić o coś innego. Z akt metrykal‐
nych z okresu 1808-1868 dowiadujemy
się, że „Buciny” należą do parafii Rudniki
i są drugą największą miejscowością para‐
fii tuż za Rudnikami. W tych samych do‐
kumentach natomiast nie pojawia się zapis
„Dalachów”.

W roku 1827 został wydany spis
wszystkich miejscowości, miast, wsi
i osad z obszaru Królestwa Polskiego.
W nim też pojawia się miejscowość „Buci‐

CENTRUM TRADYCJI STRAŻACKIEJ I HISTORII WSI
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• Darcie pierza, archiwum prywatne
Tadeusza Piwowarskiego, Giebło.

ny” licząca 42 domy i 280 mieszkańców
należąca do parafii Rudniki. Uwzględnia‐
jąc dane dotyczące innych miejscowości,
należących do trzech parafii dowiadujemy
się, że miejscowość ta jest piątą najbar‐
dziej liczną spośród wszystkich leżących
w granicach dzisiejszej gminy Rudniki.
Ponownie jak w przypadku akt metrykal‐
nych i w tym dokumencie nie pojawia się
informacja o miejscowości „Dalachów”.

Na podstawie tych informacji wysuwa
się wniosek, że „Dalachów” wcześniej no‐
sił inną nazwę „Buciny”. Wyciągając ten
wniosek pojawiają się kolejne pytania.
Kiedy nastąpiła zmiana nazwymiejscowości
oraz co mogło być jej powodem?

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

Źródła:
• FILIP SULMIERSKI, BRONISŁAW
CHLEBOWSKI, Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów sło‐
wiańskich T.1, Warszawa 1880-1914,
s. 894

• K. RICHTER (Oprac.), Topograficzna
karta Królestwa Polskiego Kol. II Sek.
VI, 1839-[1843]

• Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta
stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolic‐
kiej w Rudnikach, 1808-1858, 1862,
1864-1868

• BIURO KOMISSYI RZĄDOWEJ I PO‐
LICYJI, Tabella miast, wsi, osad Króle‐
stwa Polskiego, z wyrażeniem ich położe‐
nia i ludności, alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw We‐
wnętrznych i Policyi T.1 : A-Ł,Warszawa
1827, s. 50

Kolej wąskotorowa
Zawisna – Raciszyn
jednym z powodów do

powstania OSP Jaworzno?
Niegdyś, kiedy zabudowę wsi stanowiły
głównie drewniane chaty z dachem ze sło‐
my, nieznaczne zaprószenie ognia bądź
uderzenie pioruna mogło doprowadzić do
pożaru całej zagrody, a nawet fragmentu

miejscowości w pobliskim sąsiedztwie do‐
mostw. Zagrożenie takie stało się przy‐
czynkiem do powstawania grup przeciw‐
działających owemu zagrożeniu i reagują‐
cych w przypadku, kiedy taki pożar wystą‐
pił. Od słów „ogień”, „pożar” grupy te na‐
zywano Strażą Ogniową, później Strażą
Pożarną, a ich początki sięgają lat 60.
XIX w.

Pierwszą jednostką jaka powstała
w granicach Królestwa Polskiego jest jed‐
nostka w Kaliszu powołana do istnienia
w roku 1864. Z biegiem czasu straże
ogniowe pojawiały się w kolejnych miej‐
scowościach. Do wybuchu pierwszej woj‐
ny światowej w powiecie wieluńskim for‐
malnie istniało 26 towarzystw ogniowych
w tym w Rudnikach oraz Żytniowie.

Do zaistnienia towarzystwa ogniowego
w Jaworznie mógł się przyczynić fakt, że
w latach 1914-1925 przez miejscowość
biegła linia wąskotorowa łącząca Zawi‐
snę (Praszka) z Raciszynem. Kolej ta,
przejeżdżająca m.in. przez miejscowości
Strojec, Rudniki, Jaworzno, Parzymiechy,
Lipie wykorzystywana była głównie do
celów wojskowych, a po odzyskaniu przez
Polskę Niepodległości miała zostać za‐
mknięta. O jej zachowanie szczególnie
starała się rada gminy Lipie. Warunkiem
spełnienia prośby było zobowiązanie się
lokalnych samorządów do pokrycia strat
wynikających z ewentualnych pożarów,
spowodowanych usytuowaniem linii tuż
obok zabudowań ze słomianymi dachami.
Być może to właśnie stało się jednym z po‐
wodów powstawania zorganizowanych
jednostek straży ogniowych w naszym
regionie.

Z dostępnych źródeł wiemy, że zebranie
założycielskie OSP Jaworzno miało miej‐
sce w roku 1928. Wtedy to prezesem zo‐
stał Wacław Jędrzejewski, naczelnikiem
Józef Pinkosz, gospodarzem Antoni
Owczarek, a skarbnikiem Piotr Dorczyński.
Nieformalne struktury mogą jednak sięgać
roku 1922, czyli czasu, gdy w Jaworznie
istnieje wyżej wspomniana kolej wąskoto‐
rowa.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

źródła:
• M. Michalski, Towarzystwa Ochotni‐
czych Straży Pożarnych w powiecie wie‐
luńskim w latach 1918-1939 (cz.1),
„Rocznik Wieluński” 2017, t.17, s. 176-
177

• Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej
Jaworzno, Złota Księga

ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNE
ZAJĘCIE – PIERZAJKI

W mrozie jest coś takiego, co wydobywa
z ludzi ciepło. Wdychane powietrze zama‐
rza w kryształy, które spadają z dźwięczą‐
cym odgłosem. Mróz pukał do okien
dziobkami sikorek i kosów. Wiatr trzesz‐
czał w krokwiach dachów i pracowicie
wznosił zaspy na drogach. Świat wyglądał
jak świeżo posprzątany, a wysoko na nie‐
bie świeciło zimne słońce. Pola błyszczące
pod sinawym, chmurnym niebem stawały
się jakieś większe i szersze. Na tle śniegu
odcinały się domy i stodoły, czasem led‐
wie widoczne spomiędzy bieli gęstych
zasp. Ludzie wydeptywali ścieżki na czy‐
stym śniegu. Długie sople lodu wiszące
z dachów przepięknie błyszczały odbĳają‐
cym się światłem. Wraz ze zmierzchem
czerniały tylko drzwi i okna, na których
mróz malował delikatne ażurki otulone
ciepłym światłem lamp naftowych.

Wyskubki, wydziórki, pierzarki czy
skubki, różne są określenia tego obyczaju
na terenie Polski.

Ta piękna tradycja wywodzi się z cza‐
sów, kiedy wieś była samowystarczalna.
Nie było gospodarstwa, w którym gospo‐
dynie nie hodowałyby gęsi i kaczek. Pod‐
skubywano im pióra, a kiedy zebrano wy‐
starczającą ilość pierza, to w zimowe wie‐
czory organizowano pierzajki.

Darcie pierza było rodzajem wzajemnej
pomocy, kiedy po oporządzeniu dobytku
w oborze gromadzono się w jednej chacie
czy domu. Czynność ta polegała na od‐
dzieleniu chorągiewek i puchu od twar‐
dej części pióra, zwanej „szypułką”, by
z tego właśnie puchu wykonać później
poduszki i pierzyny.

Stacja kolejowa - Strojec (zdjęcie archiwalne
ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej)

OSP Jaworzno pochodzi
z Kroniki OSP Jaworzno (rok 1961)
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To zwyczajne niegdyś zajęcie sprawiało
wszystkim niemało radości i każdy na nie
czekał. Kiedy przychodził dzień na pie‐
rzajki, gospodyni chodziła z jednego koń‐
ca wsi na drugi zapraszając inne kobiety
do wspólnego darcia pierza. Zaproszenie
było wielkim zaszczytem i bardzo chętnie
przyjmowane. Kiedy zapadał zmrok panie
z ciepłym światłem lamp naftowych, po‐
nieważ nie było światła ulicznego, zmie‐
rzały ku wybranemu domowi. Lamp pozo‐
stawionych w korytarzu było nawet dwa‐
dzieścia. Był to bardzo mile spędzony
czas. Śpiewaniu, różnym opowieściom
i wiecznym rozmowom o czasach wojen‐
nych, swoich smutkach i radościach nie
było końca. Zwłaszcza po odrobince alko‐
holu… Panowie, którzy zwykle w tym
czasie grali w karty tez potrafili „umilić”
paniom czas. Większość domów była pod
strzechami, które były wymarzonym miej‐
scem dla wróbli na przetrwanie srogiej
zimy. Chwytali więc te wróble, niezliczo‐
ną ich ilość… i pukając grzecznie do domu
wpuszczali je wszystkie do kuchni, w któ‐
rej odbywały się pierzajki. Pierze i puch
fruwały po całym pomieszczeniu, że led‐
wie było coś widać, a ogólny śmiech
i gwar niósł się przez wieś jeszcze bardzo
długo.

Był oczywiście i poczęstunek. Wcze‐
śniej był to nawet chleb z dżemem, z cza‐
sem pyszne pączki czy ciasto drożdżowe
i herbata.

Trwały przez wiele lat, rok po roku do
bardzo późnych godzin wieczornych.
A później znów przychodził blady lutowy
świt i czekano z utęsknieniem na następ‐
ne…

Marlena Iwańska
GOKSiR w Rudnikach

• Źródło: Wikipedia i wspomnienia gospo‐
dyń wsi Bobrowa.

Pamiętniki
Elżbiety Kĳowskiej
(1918 – 1926)

- nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Dalachowie w latach 1945 - 1968,

żona kierownika szkoły
pana Henryka Zadwornego.

„Wspomnienie to cicha nuta wyjęta z to‐
rów przeszłości” (Lola Borodziejówna,
15.03.1926), jak czytamy w pamiętniku
i we wpisach dla Elżbiety Kĳowskiej.
W szeleście kartek zamknięte wspomnie‐
nia, wyblakłym atramentem przypominają
to, co minione. Pisane między wschodem
i zachodem, czasem w zimnym pięknie
smutku.

„Są dwa cele człowieka: jeden – uko‐
chać wielką ideę, dla niej poświęcić
wszystkie swoje siły, wszystkie myśli
i uczucia. Drugi - poznać i dążyć do udo‐
skonalenia tej cudownej siły, która obja‐
wia się wonią w kwiecie, światłem
w gwieździe i w człowieku, nazywa się ser‐
cem”

(Ignacy Chrzanowski, 24.03.1926).

Wszystkie wielkie wydarzenia, które
miały miejsce w naszej historii ojczystej,
z czasem uzyskały dla nas wartość symbo‐
liczną, ale dopiero głębokie znaczenie tych
wydarzeń (jeśli potrafimy je odczytać)
mówi nam, że jesteśmy Polakami. Łączy
nas w pewną całość, czyni z nas Polaków.

„Na pamiątkę wielkiego protestu naro‐
du przeciw czwartemu rozbiorowi naszej
Ojczyzny”

(Zofia Matyczanka, 18.02.1918)

Obowiązki względem Ojczyzny, to nie
tylko obowiązki względem Polaków dzi‐
siejszych, ale także względem pokoleń mi‐
nionych i tych, co po nas przyjdą.

Temu też służy tradycja, na podejmo‐
waniu zadań naszej epoki z taką samą od‐
wagą, jaką okazywali przodkowie w sto‐
sunku do swoich czasów.

„Wiatr słucha wszystkich odgłosów
ludzkiego serca, ten w uśmiech nie samą
tylko wesołość usłyszeć może: drżą w nim
niekiedy tajne i tłumione łzy. Ale żeby je
w śnie dni czyimś usłyszeć, trzeba wprzód
sumienia ścisłą z cierpieniem zawrzeć zna‐
jomość. Trzeba wg słów jednego z pisarzy
powziąć jedyną naukę mogącą znieść czło‐
wieka głębiny serc innych ludzi. Trzeba się
nauczyć Alchemii łez”.

(Zośka Walfówna, 14.05.1924).

W Pamiętniku i we wpisach dla Elż‐
biety Kĳowskiej na przełomie 1918 –
1926 roku, znaleźć można nieskończoną
ilość przemyśleń, trzepotów wzruszonych
serc, łez rozmazujących tusz na postarza‐
łym papierze.

Zdania ważne pisane bez końca. Za‐
chwyt, jak w bajeczny sposób można opi‐

sać dziś wydawałoby się, banalną myśl.
Czarują literami budowanymi w wyrazy,
delikatnością, miłością, czułością, śmie‐
chem, smutkiem. Rozczulenia, jak pacior‐
ki przeplatają się przez kartki wyblakłe już
od zachwytów czytających. Na kartkach
małe cuda, które tuż za krawędzią powie‐
ki, zmieniają się w piękną, dziś niespoty‐
kaną kursywę, pełną ulotnego dźwięku.

„Cóż warta jest młodość bez marzeń
Bez uczuć, namiętnych serc bicia

Bez wizji promiennych,
rozkosznych pół-snów

Bez Blasku, bez ognia, bez życia (…)
Bez słodkich podszeptów

i drżących pół-słów
Bez żalu i cichej tęsknoty (…)”
(Bogowie Oświaty Dalekiego Wschodu,

23.11.1926).

Światłem i mrokiem pisane. Dla nich
jedno dzisiaj, więcej było warte niż dwa
jutra. Zmęczone, romantyczne serca. Nie‐
które przemęczone serca nie powinny kryć
takich uczuć. I ileż jest uroku w ulotnych
spojrzeniach nieznajomych osób.

Kto nie zna siły oczu, poza którym kry‐
je się cały świat domysłów...”

„Sercem kochaj, badaj głową.
Duszą bolej, ale skrycie.

Wiarą silną bądź gotową dać za wiarę,
choćby życie”.

(Zdzisław Doliwa Fodkowski, 28.01.1923).

Indywidualność wpisów i pięknych ry‐
sunków polega na pewnym odrębnym roz‐
wiązywaniu zagadnień: formy, światła,
cieni, barwy, tematyki, kompozycji cało‐
ści. W tym wszystkim wyraża się to, co
niektórzy nazywają – Duszą.



- 20 -

A „Każdy człowiek ma jedno
przynajmniej prawo,

które nie może być mu obojętne:
prawo do swej duszy”.
Żeromski, (Zocha K, 08.11.1925).

To doskonały przykład na to, jak są lu‐
dziom potrzebne do życia, jak bardzo
mogą budować i tworzyć lokalną społecz‐
ność.

Cóż za cudne dokumenty ludzkiego
przeżywania, kochania, tęsknoty, miłości
do Ojczyzny.

„Jak głowie potrzeba światła.
Tak sercu ciepła”
(Stacha Leśniakowa, 11.06.1919).

Aw innym zapisie:

„Odtworzyć jeszcze z owych nikłych
szczątek obraz,

co sercu wróci raj i ciszę”
(12.06.1924). Cisza, która jest święta.

Dla niektórych pamiętnik stał się naj‐
lepszym sposobem na ukojenie obolałego
serca. Wszystkie te wpisy wywołują
ogromne emocje i skłaniają do refleksji
nad ulotnością życia. Odwieczne tęsknoty,
czułości, nieskończone linĳki pełne miło‐
ści, zachwytów, głębokiego patriotyzmu,
gdzie przepływający czas zmienia godziny
w pory roku.

„Bądźmy dalecy od tego co marne,
bo pustym dźwiękiem ucho nasze pieści.

A ukochajmy co jasne, rozumne,
bo jest głębokie i pełne treści”

(Roma Bołockówna, 08.06.1919).

Marlena Iwańska
GOKSiR w Rudnikach

Demografia gminy
- rys historyczny

Czy wiecie, że... przed II wojną światową
Gminę Rudniki zamieszkiwało ponad 14
tys. mieszkańców?

W oparciu o najnowsze dane demogra‐
ficzne czytamy, że dzisiaj gminę Rudniki

zamieszkuje 8081 mieszkańców. Najlud‐
niejszymi miejscowościami są kolejno Da‐
lachów (1246), Żytniów (1150), Rudniki
(842), Jaworzno (786) oraz Cieciułów
(620). Należy mieć na uwadze, że podana
liczba ludności wymienionych sołectw
obejmuje również mieszkańców mniej‐
szych przylegających do nich miejscowo‐
ści.

W ostatnich latach obserwujemy jednak
ujemny przyrost naturalny. W ciągu 10 lat
z tego terenu ubyło 320 mieszkańców.
Mniej więcej tyle ile zamieszkuje aktual‐
nie Bobrowę czy Młyny. A gdyby tak spoj‐
rzeć w karty historii? Jaka była liczebność
ludności gminy Rudniki w XX a nawet
XIX wieku? Jak w tym zestawieniu wyglą‐
dały największe miejscowości?

Nasz pierwszy przystanek w podróży
w czasie to rok 1994. Wtedy to cała gmina
była liczniejsza o 1000 osób – 9074. Nie‐
wiele wcześniej, bo w roku 1989 miesz‐
kańców było znacząco mniej – 8649.
Mimo że autor artykułów nie dotarł do źró‐
deł z okresu 1946-1989 można przypusz‐
czać, że w tym czasie teren ten zamieszki‐
wało aż 11000 osób. A dowodem na to jest
spis z roku 1946 w którym widnieje zapis
o 10858 mieszkańcach oraz wyż demogra‐
ficzny przypadający na lata powojenne.

Rekordowa liczba ludności gminy Rud‐
niki przypada na lata tuż przed wybuchem
II wojny światowej. Wtedy to teren ten
zamieszkiwało aż 14041 osób! Sytuacja
ta najprawdopodobniej związana była
z faktem bezpośredniego sąsiedztwa z gra‐
nicą polsko - niemiecką, a co za tym idzie
terenem na którym doskonale rozwĳała się
m.in wymiana handlowa (najczęściej nie‐
oficjalna) co stanowiło atrakcyjność miej‐
sca zarówno dla rzemieślników jak i ludzi
zajmujących się "przerzucaniem" obu‐
stronnie owych towarów. Było to także do‐
skonałe miejsce aby się na krótko osiedlić
i w dogodnymmomencie wyemigrować za
granicę na tzw. "saksy". Przypuszczać
można, że taki aspekt migracyjny we
wspomnianym okresie miał również
wpływ na zwiększenie liczby mieszkań‐
ców na terenach przygranicznych.

Na okres dwudziestolecia międzywo‐
jennego przypada również bardzo wysoki
dodatni przyrost naturalny. W latach 1921-
1938 przybyło aż 3759 mieszkańców! Na
chwilę po odzyskaniu niepodległości,

w roku 1921, najludniejszymi miejscowo‐
ściami gminy Rudniki były Żytniów
(1657, Żytniów Rządowy i Żytniów Szla‐
checki), Jaworzno (1003), Cieciułów
(991), Dalachów (978) oraz Rudniki (883).

Najdawniejszy spis, do którego dotarł
autor pochodzi z roku 1827. Z niego wyła‐
nia się obraz słabo zaludnionego obszaru
liczącego zaledwie 3120 mieszkańców,
czyli niemalże 7000 mniej niż 100 lat póź‐
niej. Wtedy to najludniejszymi miejsco‐
wościami były Żytniów (685), Rudniki
(564), Jaworzno (531), Cieciułów (488)
oraz Buciny (280). W tym spisie pojawiają
się również nazwy dzisiaj istniejących
miejscowości liczących zaledwie jeden,
dwa lub trzy domostwa. XVIII wiek lub
początek XIX mógł być więc początkiem
dla takich miejscowości jak: Faustianka,
Brzeziny, Stawki, Błonie, Ignachy, Pieńki,
Żurawie, Słowików, Chwiły, Julianpol, Je‐
lonki.

Gdyby wziąć pod uwagę tylko dwa spi‐
sy, ten z roku 1827 i aktualny, doszlibyśmy
do wniosku, że w gminie Rudniki w ciągu
200 lat przybyło blisko 5000 mieszkańców
i kilka miejscowości. Dzieje związane
z tymi terenami są jednak o wiele bardziej
zawiłe.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

Źródła:
• Struktura ludności gminy według wieku,
„Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki”
1999, nr 1, str. 8

• Główny Urząd Statystyczny (red. Stefan
Szulc), Powszechny Sumaryczny Spis
Ludności z dn. 14 II 1946 r.

• Jan Książek, Powiat wieluński w latach
1918-1939, Rocznik Wieluński 2001,
s.111-174

• Główny Urząd Statystyczny, Skrowidz
miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej
opracowany na podstawie wyników
Pierwszego Powszechnego Spisu Ludno‐
ści z dn. 30 września 1921 r. i innych źró‐
deł urzędowych, T. 2, województwo
łódzkie, Warszawa 1925

• Biuro Komissyi Rządowej i Policyji, Ta‐
bella miast, wsi, osad Królestwa Polskie‐
go, z wyrażeniem ich położenia i ludno‐
ści, alfabetycznie ułożona w Biórze
Kommissyi Rządowey SprawWewnętrz‐
nych i Policyi T.1 : A-Ł,Warszawa 1827,
s. 50

WSPOMNIENIE
WBiuletynie Informacyjnym Gminy Rud‐
niki nr 4/2020, dyrektor GOKSiR w Rud‐
nikach Arkadiusz Spodymek w pięknych
i refleksyjnych słowach wdzięczności i po‐
dziękowań wspomniał ś.p. Zbigniewa
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Szczerbika – dyrektora Muzeum w Prasz‐
ce, który zmarł 9 listopada 2020 r. w wieku
52 lat. Zbigniew Szczerbik urodził się 10
października 1968 r. Po ukończeniu Wyż‐
szej Szkoły Pedagogicznej w Opolu,
w roku 1999 uzyskał tytuł doktora Uni‐
wersytetu Opolskiego na podstawie dyser‐
tacji pt. „Sejm koronacyjny Władysława
IV”. W roku 2015 został dyrektorem Mu‐
zeum w Praszce, które stało się Jego dru‐
gim domem. Członek wielu towarzystw
i stowarzyszeń. Autor i współautor ponad
130 artykułów naukowych i popularno-
naukowych. Był współtwórcą spotkań re‐
gionalistów i redaktorem materiałów po‐
konferencyjnych Blisko i Daleko. Dyrek‐
tora Zbigniewa Szczerbika zapamiętamy
jako bardzo pracowitego, niezwykle życz‐
liwego, zamiłowanego w numizmatyce
i historii lokalnej. Był naszym pierwszym
konsultantem historycznym i pierwszym
recenzentem naszych opracowań. Zapa‐
miętamy Go również jako prelegenta na
organizowanych przez nas sympozjach z
okazji 700 lat wsi i parafii Żytniów i 600
lat urzędu sołtysa w Żytniowie. Był rów‐
nież współautorem książek „Siedem wie‐
ków Żytniowa 1312-2012” i „Sześć wie‐
ków urzędu sołtysa w Żytniowie”. Z Jego
inicjatywy mieliśmy okazję w roku 2017
przedstawić opracowanie „Działalność
Stowarzyszenia Razem dla Żytniowa na
rzecz odkrywania przeszłości wsi” na
Sympozjum Regionalistów w Praszce, wy‐
drukowane następnie w książce „Blisko
i Daleko” pod Jego redakcją w roku 2018.

Drogi Przyjacielu, dziękujemy.
Spoczywaj w spokoju.

Grzegorz Pucka i Bronisław Walacik.
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa”

W INTERNECIE JEST
WSZYSTKO …

Z wielkim zaangażowaniem i nie bez wiel‐
kiej satysfakcji w ostatnich kilku latach za‐
jęliśmy się historią wsi, parafii i kościoła
św. Marcina w Żytniowie. Oczywiście nie
my pierwsi; jak wielu innych to zrobiło,

Sympozjum Regionalistów w Praszce, 2017 r.;
od lewej: Zbigniew Szczerbik, Grzegorz Puc‐
ka, Zdzisław Włodarczyk, fot. B. Walacik

tak i my zerknęliśmy na strony interneto‐
we, przez wielu traktowane jako pierwsze,
wyjściowe i podstawowe źródło informa‐
cji. Nasza wnikliwa kwerenda spowodo‐
wała, iż w zakresie historii kościołów i pa‐
rafii żytniowskiej dysponujemy oryginal‐
nymi lub zdigitalizowanymi dokumenta‐
mi. Dokumenty te pozwalają w sposób
prawdziwy odtworzyć historię i fakty
opisywane dotychczas.

W Internecie czytamy między innymi:
Pierwsza wzmianka o parafii znajduje się
w opracowaniu Liber Benefic J. Łaskiego
z 1312 r. Przede wszystkim opracowanie
o którym mowa nosi tytuł Liber Beneficio‐
rum (co oznacza Księgę Beneficjów ko‐
ścielnych archidiecezji gnieźnieńskiej);
tak zapisane – bez kropki – nie jest więc
nawet skrótem tytułu dzieła. Jan Łaski uro‐
dził się w roku 1456 w Łasku i był pryma‐
sem i arcybiskupem gnieźnieńskim, jed‐
nym z najwybitniejszych polityków i mę‐
żów stanu I Rzeczypospolitej. Jemu to
przypisywane jest autorstwo dzieła Liber
Beneficiorum, choć to nie on, a spora gru‐
pa kanoników sporządziła te księgi. Po‐
wstały one w latach 1511 – 1523, a Jan Ła‐
ski był inicjatorem i organizatorem spisu;
wiemy, że spis beneficjów Ziemi Wieluń‐
skiej – w tym parafii Żytniów – zaczął się
12 listopada 1522 r. i dokonał go Jan ze
Szleszyna Trojan, kapelan Łaskiego, pro‐
boszcz w Iwanowicach, później pierwszy
proboszcz-infułat w łaskiej kolegiacie.
O tym, że parafia w Żytniowie powstała
w roku 1312 dowiadujemy się pośrednio,
z dokumentu na pergaminie arcybiskupa
Jakuba Uchańskiego (25 czerwca 1573 r.),
przywołanego w swoim dziele przez kar‐
dynała Michała Radziejowskiego 17 lipca
1691 r. Jak można łatwo się przekonać,
w łacińskim opisie pierwszego kościoła
parafii Żytniów (Zythnowo) na stronie 122
w II tomie Liber BeneficiorumArchidiece‐
zyi Gnieźnieńskiej nie jest wymieniona ani
jedna data. W tym miejscu dodać jeszcze
należy, iż w Aktach Archidiecezji Gnieź‐
nieńskiej (sygn. AAG.Wiz.74) znajdują‐
cych się w Archiwum Diecezji we Wło‐
cławku można przeczytać, że w Żytniowie
kościół krzyżowy, erygowany Roku 1230
od Chrabi de Kureszyno.

W Internecie dalej czytamy: Parafia św.
Marcina w Żytniowie powstała z fundacji
rycerza Marcina z Kuleszy. W tym zdaniu
szczególnie interesuje nas stwierdzenie ry‐
cerz Marcin z Kuleszy. W tym stwierdze‐
niu żadnych zastrzeżeń nie budzi imię fun‐
datora – Marcin. Kardynał Michał Radzie‐
jowski (który w swoim dziele potwierdza
wiarygodność dokumentu arcybiskupa Ja‐
kuba Uchańskiego) o początkach żytniow‐
skiej parafii pisze: …ecclesiae annos 1312

an fundator nob. Martinus comes a Kure‐
szyno, co przetłumaczyć można: … ko‐
ściół w roku 1312 z fundacji szlachetnie
urodzonego Marcina, hrabiego z Kurze‐
szyna. Marcin przedstawiany jest tutaj
jako komes, a kard. Michał Radziejowski
pisze w swoim dziele, że fundatorem ko‐
ścioła w Żytniowie był spadkobierca
szlachty, hrabia (łac. comes) Marcin z Ku‐
rzeszyna. Słowniki języka łacińskiego nie
tłumaczą słowa comes na rycerz, lecz na
hrabia.Nie natrafiliśmy na materiały przy‐
bliżające nam sylwetkę Marcina jako ryce‐
rza i brak go również na liście polskich ro‐
dów hrabiowskich. W powieści Henryka
Sienkiewicza pt. Krzyżacy, komes Jurand
ze Spychowa był rycerzem. Jak wspo‐
mnieliśmy wyżej, Akta Archidiecezji
Gnieźnieńskiej wymieniają fundatora ko‐
ścioła w Żytniowie jako Chrabi de Kure‐
szyno. Jak dotąd nie wiemy więc ostatecz‐
nie, czy fundatorem pierwszego kościoła
w Żytniowie był rycerz czy hrabia i nie
wiemy ostatecznie, czy zrobił to w roku
1312 czy w roku 1230. Niezrozumiałe sta‐
je się przypisywanie pochodzenia fundato‐
ra żytniowskiego kościoła - Marcina z Ku‐
leszy. Tym bardziej, że w dziełach abp. Ja‐
kuba Uchańskiego, kard. Michała Radzie‐
jowskiego, Katalogu kościołów i ducho‐
wieństwa diecezji częstochowskiej z 1978
r. oraz w tzw. dokumentach samoistnych
mowa jest o Marcinie z Kurzeszyna. Po‐
nadto, w dziele Jana Łaskiego (t.2, s 290,
Kurzeschyn – Kurzeszyn) i rękopisie kard.
Radziejowskiego wymieniana jest ta sama
parafia św. Katarzyny, z której pochodził
comes Marcin. Tak więc nie z Kuleszy –
a z Kurzeszyna.

I dalej w Internecie: W 1817 roku, na
prośbę parafian, Aniela z Jastrzębowskich
Trzcińska, dziedziczka dóbr Trzcinica
w powiecie ostrzeszowskim podarowała
parafii Żytniów stojący do dziś drewniany
kościół św. Marcina.OtóżAniela z Jastrzę‐
bowskich Trzcińska nie mogła podarować
drewnianego kościoła Żytniowowi w roku
1817, bo w tym roku już nie żyła, zmarła
7 listopada 1812 r. Na rok 1817 datujemy
zakończenie budowy kościoła, która trwa‐
ła 12 lat. Wiemy z relacji ówczesnego pro‐
boszcza ks. Józefa Gutowskiego, że pożar
drugiego żytniowskiego kościoła miał
miejsce w roku 1803; rok później Aniela
z Jastrzębowskich Trzcińska (wdowa po
Stefanie Trzcińskim) darowała Żytniowo‐
wi kościół, który w roku 1805 przywiózł
do Żytniowa - wraz innymi parafianami -
znamienity cieśla Jakub Ośródka. Dodać
należy, że przywiózł tylko belki i deski,
bez żadnego uposażenia kościelnego. Bra‐
kujące elementy odeskowania i obelkowa‐
nia kościoła zostały wyproszone w Żytnio‐
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wie i w sąsiadujących z Żytniowem dwo‐
rach; pierwsze uposażenie obecnego ko‐
ścioła pochodzi z kościoła szpitalnego św.
Ducha w Krzepicach i przywiezione zosta‐
ło w roku 1821.

W Internecie czytamy dalej: W 1714 r.
Maciej Wierusz Kowalski, dziedzic na jed‐
nej części Żytniowa wraz z dziedzicem
Krzesickim Szymonem Sętkowskim …W
tym stwierdzeniu chodzi zapewne o dzie‐
kana krzepickiego Szymona Sętkowskie‐
go. Dodajmy, że ks. Szymon Sętkowski
był najdłużej urzędującym proboszczem w
parafii Żytniów (1711-1760 r.) i dzieka‐
nem krzepickim (a nie dziedzicem Krze‐
sickim) w latach 1741 – 1750. Był również
seniorem bractwa kapłańskiego w archi‐
diakonacie wieluńskim.

Dalej w Internecie czytamy: W tym
okresie zbudowano również krypty oraz
podziemny korytarz łączący kościół z ple‐
banią i parafialnym dworem. W kryptach
tych pochowani są zmarli z rodziny Sie‐
radzkich, dawnej żytniowskiej szlachty. W
tymmiejscu przyznać musimy, iż to zagad‐
nienie – jak dotąd – ma najwięcej luk i nie
udało się zdobyć jednoznacznej, komplet‐
nej wiedzy na ten temat. Nie ustajemy jed‐
nak w poszukiwaniach, aby sprawę pod‐
ziemnych korytarzy przy kościele żyt‐
niowskim jednoznacznie wyjaśnić i opi‐
sać. Liczymy również na to, iż w trakcie
planowanego remontu, wyjaśniona zosta‐
nie sprawa krypt w kościele.

I dalej Internet: Za czasów proboszcza
ks. Henryka Danielewskiego na dziedzińcu

kościoła została wzniesiona kopia Groty z
Lourdes, w której umieszczono figurę św.
Bernadetty. Ks. Henryk Danielewski był
proboszczem w parafii Żytniów w latach
1963 – 1979. Tymczasem wielu żyjących
jeszcze mieszkańców Żytniowa ma swoje
zdjęcia z I Komunii św. z lat 50-tych ub.
wieku na tle groty Matki Bożej z Lourdes.
Grota ta bowiem została zbudowana w
roku 1948 za proboszczowania ks. Maria‐
na Krzyżanowskiego. Jej budowniczym
był murarz z Żytniowa Piotr Parkitny, a za
budulec posłużył mu kamień polny.

W Internecie jest wszystko; niedomó‐
wienia, przekłamania, przeinaczenia, do‐
mysły – również.

Grzegorz Pucka, Bronisław Walacik
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa”

I nadszedł ten dzień!
Wyczekiwany przez nas wszystkich,

a w szczególności przez całą społeczność
szkolną - z Panią dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cieciułowie na czele - moment.

Dzięki pozyskanym środkom z Rządo‐
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych od‐
żyła już prawie gasnąca nadzieja na budowę
upragnionej sali gimnastycznej.

W dniu 15.03.2021 roku wójt Gminy
Rudniki Grzegorz Domański podpisał
umowę z wykonawcą inwestycji firmą
Modern–Bud ze Starokrzepic, która zosta‐
ła wyłoniona w trybie przetargu nieograni‐
czonego.

Już następnego dnia – poprzez symbo‐
liczne przekazanie terenu budowy - nastą‐
piło równie symboliczne rozpoczęcie in‐

westycji, tak długo wyczekiwanej przez
całą lokalną społeczność. Zgodnie z plana‐
mi, oddanie sali do użytku nastąpi w przy‐
szłym roku.

Anna Sekienda
Zastępca wójta

Konkursy przedmiotowe
dla uczniów

w roku szkolnym 2020/2021
Ferie zimowe to dla uczniów zazwyczaj

czas wolny od nauki, czas wypoczynku.
Jednak niektórzy z uczniów poświecili go
na przygotowanie się do eliminacji gmin‐
nych Wojewódzkich Konkursów Przed‐
miotowych dla uczniów szkół podstawo‐
wych województwa opolskiego w roku
szkolnym 2020/2021.

Liczba uczestniczących w II etapie
w poszczególnych konkursach przedsta‐
wiała się następująco (patrz tabela obok).

Gratulacje należą się wszystkim uczestni‐
kom aw szczególności:Zuzannie Stajudzie
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytnio‐
wie (przygotowywanej przez nauczycielkę
Katarzynę Leszczyńską-Niedrygoś) oraz
Idze Staniszewskiej z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rud‐
nikach (przygotowywanej przez nauczy‐

cielkę Beatę Rasztar) za zakwalifikowanie
i udział w etapie wojewódzkim Konkursu
Polonistycznego.

Udział w konkursach daje uczniom
dużo satysfakcji, pozwala na zdobycie no‐
wych doświadczeń, ale też uczy zdrowej
rywalizacji dając możliwość wykazania
się wiedzą i umiejętnościami.

Wszystkim uczestnikom konkursów
gratulujemy, a ich opiekunom dziękujemy
za pracę włożoną w przygotowanie
uczniów.

Barbara Ośródka
Referat Oświaty

OŚWIATA
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Komputery
Gmina Rudniki po raz kolejny ma możli‐
wość doposażenia szkół w sprzęt kompu‐
terowy. Samorząd Województwa Opol‐
skiego podjął się realizacji projektu wspie‐
rającego opolskie szkolnictwo i edukację
„Op@lskie dla podstawówek - zdalne
nauczanie zbliża!”w ramach Regionalne‐
go Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. Do współ‐
udziału zakwalifikowana została również
nasza gmina. Dzięki staraniom Zarządu
Województwa Opolskiego udało się pozy‐
skać środki z Funduszy Europejskich na
zakup laptopów dla nauczycieli szkół pod‐
stawowych województwa opolskiego
z przeznaczeniem do wykorzystania pod‐
czas procesu edukacji zdalnej, a po jej za‐
kończeniu - podczas zajęć TIK w szko‐
łach. Zaproponowany przez Urząd Mar‐
szałkowski Województwa Opolskiego po‐
dział zakupionego sprzętu przewiduje do‐
posażenie naszej gminy w 65 laptopów,
które w najbliższych dniach mają trafić do
5 szkół podstawowych, dla których Gmina
Rudniki jest organem prowadzącym.

Aleksandra Krzemińska
Referat oświaty

Pierwsze dwa miesiące
działalności

Minęły dwa miesiące funkcjonowania
Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudni‐
kach. I choć zaczynaliśmy w trudnym dla
wszystkich czasie to już na starcie grupa
maluszków liczyła 10 dzieci. Żłobek cie‐
szy się coraz większą popularnością i żłob‐
kowiczów przybywa. Obecnie w „Skrzaciku”
jest 14 maluszków.

Celem nadrzędnym jest to, aby dzieci
czuły się u nas, jak w domu, aby panowała
miła i przyjazna atmosfera, aby dzieci
z chęcią przychodziły do Skrzacika.
Wszystkie działania podejmowane przez
nasz żłobek mają na celu wszechstronny
rozwój dziecka. W planie każdego tygo‐
dnia jest czas na zabawy dowolne i zorga‐
nizowane, zajęcia ruchowe, plastyczne,
muzyczne, czytanie bajek, kontakt z przy‐
rodą i wiele innych. W pracy z naszymi
maluszkami dobieramy zabawy tak, aby

oddziaływać na wszystkie ich zmysły, dla‐
tego często korzystamy z wyposażenia sali
sensorycznej. Ciocie szczególną uwagę
zwracają na indywidualny rozwój dziecka,
dlatego codzienne zajęcia są ciekawe,

przemyślane i starannie przygotowane.
W żłobku praca z dziećmi poza opieką
ukierunkowana jest przede wszystkim na
pogłębianie umiejętności funkcjonowania
w grupie, naukę samodzielnego spożywa‐
nia posiłków, korzystanie z nocnika, sy‐
gnalizowanie potrzeb, przyswajanie zasad
obowiązujących w żłobku i rozwĳanie in‐
dywidualnych zdolności.

Zarówno dla rodziców, jak i dla nas
istotne jest zdrowe odżywienia małych
dzieci. Posiłki w Skrzaciku są smaczne
i wartościowe. Codzienne porcje warzyw
i owoców dostarczają dużo witamin na‐
szym maluszkom. Stale dostępna jest rów‐
nież woda niegazowana podawana w ciągu
pobytu dziecka.

Mimo, że żłobek działa dopiero 2 mie‐
siące to wiele się w nim dzieje. Niedawno
odbył się wspaniały bal karnawałowy, na
którym dzieci prezentowały się w pięk‐
nych strojach. Bierzemy udział w różnych
akcjach m.in. Wielka Orkiestra Świątecz‐
nej Pomocy. Obchodzimy zarówno te uro‐
czystości popularne, jak dzień Babci
i Dziadka, Walentynki, ale też święta „nie‐
typowe” np. dzień pizzy, dzień uśmiechu
czy dzień dinozaura.

A jak wygląda Żłobek w środku? Za‐
chęcamy do obejrzenia materiału filmowe‐
go z otwarcia, który jest dostępny po ze‐

skanowaniu kodu QR
znajdującego się obok.

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka

„SKRZACIK”

Informujemy, że w kwietniu rusza rekruta‐
cja dzieci na rok szkolny 2021/2022. Ser‐
decznie wszystkich zapraszamy!!! Przygo‐
towane kolorowe plakaty promujące Żło‐
bek „Skrzacik” z pewnością zauważy każdy
mieszkaniec naszej gminy.
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I GMINNY LOGOPEDYCZNY
KONKURS PLASTYCZNY
"Głoska ukryta w obrazku"

W Publicznym Przedszkolu w Rudnikach
został zorganizowany I Gminny Logope‐
dyczny Konkurs Plastyczny „Głoska
ukryta w obrazku”, w którym brały
udział dzieci przedszkolne z następują‐
cych placówek: Oddział Przedszkolny PSP
w Dalachowie, Oddział Przedszkolny PSP
w Żytniowie, Oddział Przedszkolny PSP
w Cieciułowie oraz Publiczne Przedszkole
w Rudnikach.

Głównym celem konkursu było utrwa‐
lanie prawidłowej artykulacji, rozwĳanie
słownictwa oraz rozbudzanie plastycznej
zdolności dziecka. Wszystkie prace za‐
chwyciły kolorystyką, różnorodnością
technik, pomysłowością i estetyką w wy‐
konaniu. Każdy przedszkolak, biorący
udział w konkursie otrzymał nagrodę i dy‐
plom, które zostały sfinansowane ze środ‐
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudnikach.
Organizatorem konkursu była mgr Mariola
Ramus – nauczyciel, logopeda.

Mariola Ramus
Nauczycielka w Publicznym Przedszkolu

w Rudnikach

„Moja okolica mnie
zachwyca” -

Daj się zaskoczyć!
Patriotyzm lokalny rozwĳamy u dzieci już
od najmłodszych lat. Publiczne Przedszko‐
le w Rudnikach bardzo często podczas za‐

jęć nawiązuje do historii regionu, utrwala‐
jąc dziedzictwo kulturowe naszej małej oj‐
czyzny. Stąd zajęcia otwartew naszej pla‐
cówce, do których zachęcił również folder
wydany przez Gminę Rudniki, dzięki któ‐
remu dzieci mogły poznać wirtualnie ślady
przeszłości Rudnik i najbliższych okolic.

Niestety, w związku z zaistniałą sytu‐
acją epidemiczną, zajęcia zostały przenie‐
sione w cyfrowy świat tj. na platformę Te‐
ams. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki
wychowania przedszkolnego - p. Anna
Suchodolska-Pawlaczyk oraz p. Małgorzata
Sieja.

Podczas zajęć 4-5 latki wykonywały
różnorodne zadania, w tym z użyciem no‐
woczesnych technologii informacyjno –
komunikacyjnych. Przedszkolaki obejrza‐
ły również prezentację multimedialną
„Moja okolica mnie zachwyca - Daj się
zaskoczyć!”, którą można obejrzeć na
stronie www.Przedszkola. Jednak najbar‐
dziej atrakcyjne podczas zajęć okazały się
roboty Photon, za pomocą których dzieci
uczą się kodowania i programowania.

Podczas zajęć przedszkolaki pracowały
bardzo aktywnie, poznając zakątki nie‐
zwykle uroczej gminy Rudniki. Po spotka‐
niu online pozostały liczne wspomnienia
i zdjęcia. Mamy nadzieję, że taka forma
zajęć przybliży rodzicom i mieszkańcom
gminy działalność naszego Przedszkola
i nie będzie wyłącznie jednorazowym spot-
kaniem.

Anna Suchodolska- Pawlaczyk
Małgorzata Sieja

Nauczycielki w Publicznym Przedszkolu
w Rudnikach

„Wojownicy” z Przedszkola
w Rudnikach

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Rud‐
nikach wzięły udział w konkursie „Śpie‐
wamy i wirusom się nie damy”, którego
organizatorem był Zarząd Województwa
Opolskiego, a koordynatorem Departa‐
ment Współpracy z Zagranicą i Promocji
Regionu Urzędu Marszałkowskiego Woje‐
wództwa Opolskiego, we współpracy
z Departamentem Zdrowia i Polityki
Społecznej UMWO.

Wyzwanie było niezwykle trudne. Kon‐
kurs polegał bowiem na zaśpiewaniu i na‐

graniu własnej wersji utworu do piosenki
„Mali Wojownicy”, której celem było pro‐
pagowanie wiedzy i nowych zachowań
w zakresie higieny i profilaktyki związanej
z zagrożeniem pandemią Covid-19.

Przedszkolaki wraz z nauczycielami
wychowania przedszkolnego włożyły
ogrom wysiłku w opracowanie własnej
wersji utworu. Ułożono choreografię,
przygotowano rekwizyty i nagrano nie‐
zwykły teledysk. Nasz wspólny wysiłek
bardzo się opłacił, ponieważ zdobyliśmy
wyróżnienie za choreografię i zaangażo‐
wanie.Wszystkie dzieci, które brały udział
konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody
oraz dyplom Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Buły. Więcej infor‐
macji oraz teledysk można zobaczyć na
stronie internetowej naszego przedszkola
www.pprudniki.szkolnastrona.pl,

Małym wykonawcom raz jeszcze dzię‐
kujemy za cudowne wykonanie tak trudnego
utworu.

Elżbieta Marchewka
Anna Suchodolska-Pawlaczyk

Nauczycielki w Publicznym Przedszkolu
w Rudnikach

Na ratunek nie tylko
opatrunek

W tym roku kalendarzowym w PSP im.
Mikołaja Kopernika w Jaworznie włączy‐
liśmy się w akcje wspierające chorych.
Jedna z nich nosi nazwę OPATRUNEK
NA RATUNEK. Usłyszeliśmy o niej od
koleżanki, która organizowała ją w szkole
w Rudnikach. Dzięki temu dowiedzieli‐
śmy się również o Fundacji Redemptoris
Missio, której celem jest stworzenie profe‐
sjonalnego zaplecza dla polskich misjona‐
rzy prowadzących działalność medyczną
wśród chorych w najuboższych krajach
świata. Nasi uczniowie chętnie włączyli
się do zbiórki środków opatrunkowych,
która potrwa do końca marca.

Kolejną akcję zainicjowała p. Marta
Grucka z Samorządem Szkolnym. Dołą‐
czyliśmy do ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego W MARCU BIEGAMY
DLA KOBIET, aby wspomóc fundację
onkologiczną. Przebiegnięte kilometry dla
Pań chorujących na raka podsumujemy po
zakończeniu akcji. W tej chwili jest ich już
ponad 50.

W dalszym ciągu trwa w naszej szkole
zakręcona zbiórka, tym razem dla Błażeja
Kuca. Przyjmiemy każdą ilość nakrętek
aby przeznaczyć je na pomoc dla chorego
chłopca.

Do naszych akcji chętnie włączają się
dzieci przedszkolne. Zapytane, dlaczego
trzeba pomagać, odpowiadają: bo wtedy
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ludzie się uśmiechają i są szczęśliwsi,
i mają takie kolorowe serduszka. A co na
to naukowcy? Twierdzą, że osoby, które
pomagają innym, mają na co dzień lepszy
nastrój, odczuwają więcej pozytywnych
emocji, a nawet. że pomaganie odmładza.
Potwierdza to znaną prawdę, że pomaga‐
jąc innym, pomagamy również sobie.

Zespół ds. Wolontariatu
PSP w Jaworznie

Konkurs Recytatorski
08.03.2021 r. w Oddziale Przedszkolnym
w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Jaworznie odbył się
Konkurs Recytatorski w grupie starszej
,,Sówki” i młodszej ,,Jeżyki”, zorganizo‐
wany przez panią Alinę i panią Mirkę. Re‐
cytowane wiersze kierowane były w tym
ważnym dniu dla wszystkich pań, tych ma‐
łych i tych dużych. W konkursie wzięły
udział wszystkie dzieci z przedszkola.
Głównymi celami konkursu była popula‐
ryzacja literatury dziecięcej o tematyce
bliskiej każdemu dziecku oraz rozwĳanie
predyspozycji i talentu recytatorskiego
w wieku przedszkolnym. Było dużo rado‐
ści i zabawy zarówno dla pań, jak i przed‐
szkolaków. Podczas występów na scenie
dzieci wspaniale zaprezentowały się

w znanych i mniej znanych wierszach.
Zmagania uczestników oceniało w głoso‐
waniu online jury, w skład którego weszli
rodzice.

Konkurs zakończył się uroczystym
wręczeniem nagród i dyplomów dla zwy‐
cięzców oraz dla wszystkich uczestników.
Oczywiście nie odbyło się bez słodkiego
poczęstunku i kwiatów, które zostały wrę‐
czone każdej dziewczynce.

Konkurs dostarczył dzieciom wielu
wrażeń i przeżyć a przede wszystkim
dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród.

Alina Zając
Nauczyciel w PSP w Jaworznie

Sport
W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Jaworznie, pomimo
aktualnej sytuacji w kraju spowodowanej
wirusem Sars-Cov-2, uczniowie nie tracą
chęci do zabawy i rywalizacji sportowej.
W tym roku szkolnym świetnie spisali się
na szczeblach szkolnym i wojewódzkim
w zawodach sportowych. Na swoim kon‐
cie uczniowie zanotowali udział w wielu
przedsięwzięciach sportowych, miedzy
innymi w Jesiennych Przełajowych Bie‐
gach MONDO GRAND PRIX organizo‐
wanych przez SZS OPOLSKIE, w których
nasza uczennica Julia Zaręba zajęła wyso‐
kie III miejsce w swojej kategorii wieko‐
wej. Oprócz Julii naszą szkołę reprezento‐
wało wielu uczniów i uczennic, którzy wy‐
kazali się wysoką formą sportową. Byli to:
Paulina Szyszka (5. miejsce), Sobera An‐
gelica (10. miejsce), Wachowska Natasza
(14. miejsce), Augustyniak Katarzyna (10.
miejsce), Kuder Justyna (8. miejsce), Ki‐
siel Alicja (12. miejsce), Kubacka Oliwia
(21. miejsce), Wolnik Oskar (6. miejsce),
Krzykowiak Jakub, Kucharski Filip (20.
miejsce). Uczennice z klas starszych

w składzie: Paulina Lach, Paulina Szysz‐
ka, Oliwia Rychel, Vanessa Gała, Natasza
Wachowska, Alicja Kisiel, Katarzyna
Augustyniak i Martyna Molska (rezerwo‐
wa) - zdobyły w październiku 2. miejsce
w drużynowych biegach przełajowych na
szczeblu powiatowym i tym samym awan‐
sowały do finału wojewódzkiego Również
szachy zdobyły swoich zwolenników
w naszej szkole. Oliwier Łyczko, Justyna
Kuder, Zuzanna Zając i Marcin Mirowski
odnotowali wiele zwycięstw w bezpośred‐
nich turniejach szachowych na szczeblu
ogólnopolskim w Cyklu Turniejów Dla
Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Zostań
szachowym mistrzem on Line”.

W klasach młodszych 1-3 uczniowie wzię‐
li udział w turnieju Drużyna Fair Play, pro‐
mując przy tym Cele Zrównoważonego
Rozwoju wraz z akcją zbierania nakrętek
na cel charytatywny. Dzięki temu również
w tym semestrze uczniowie klas młod‐
szych będą mogli brać udział w kontynu‐
acji zajęć sportowych Drużyna Fair Play
Football 3.
W nowym semestrze w szkole zostały zor‐
ganizowane przez nauczyciela wychowa‐
nia fizycznego Aleksandrę Strugałę pod
patronatem Dyrektora Szkoły Tomasza
Dudy, zawody w chodzie sportowym dla
klas 4-8. Uczniowie mieli za zadanie
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przejść z pomocą aplikacji sportowej mak‐
symalną liczbę kroków w ciągu 8 godzin.
Zostały wyłonione 3 miejsca z każdej ka‐
tegorii wiekowej dla klas 4-6 oraz 7-8.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątko‐
we dyplomy, a zwycięzcy trzech pierw‐
szych miejsc dodatkowo upominki. To
oczywiście nie koniec zmagań sportowych
w naszej szkole, przed nami jeszcze wiele
zawodów, które przyniosą uczniom sporą
dawkę zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.

Aleksandra Strugała
Nauczyciel PSP w Jaworznie

Warto pomagać!
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy powstała w 1993 roku. Celem jej
jest działalność w zakresie ochrony zdro‐
wia, polegająca na ratowaniu życia cho‐
rych osób, w szczególności dzieci. Od tego
czasu każdego roku, na początku stycznia
Fundacja organizuje wielką zbiórkę pie‐
niędzy. Za zebrane pieniądze kupuje
i przekazuje szpitalom najnowocześniej‐
szy sprzęt medyczny.

W tym roku pod hasłem „Finał z gło‐
wą” odbył się 29 Finał WOŚP, którego
celem była zbiórka pieniędzy na zakup
sprzętu dla laryngologii i otolaryngologii
dziecięcej.

Mimo trudności związanych z pande‐
mią, w piątek 26 stycznia 2021 r. zorgani‐
zowaliśmy w reżimie sanitarnym w naszej
szkole licytację na rzecz WOŚP. Do zlicy‐
towania były m.in.: plakaty, flagi, masecz‐
ki, koszulka i breloczek z logoWOŚP oraz
gadżety przekazane naszej szkole do licy‐
tacji przez Gminny Ośrodek Kultury Spor‐
tu i Rekreacji w Rudnikach. Uczniowie,
aby zgromadzić jak największą kwotę na
licytację, zbierali w klasach pieniądze
przez kilka dni.

Licytacja była emocjonująca i pełna
radości. Uczniowie z ogromnym zaanga‐
żowaniem podbĳali ceny licytowanych
przedmiotów.

Ze względu na pandemię po raz pierw‐
szy zorganizowano w tym roku również li‐
cytację na facebookowym koncie naszej
szkoły. Mogli w niej brać udział uczniowie
klas starszych, rodzice uczniów i pracow‐
nicy naszej szkoły. Ogromne zaintereso‐
wanie wywołała licytacja m.in. dlatego, że
do zlicytowania były piłka i koszulka
z podpisami znanego piłkarza Kuby Błasz‐
czykowskiego, które na licytację przeka‐
zała Rada Rodziców naszej szkoły. Można
było też zlicytować dwie koszulki przeka‐
zane przez radna Jaworzna panią Katarzy‐
nę Wojtal i dwa kalendarze przekazane
przez panią Martę Grucką.

Nad przebiegiem licytacji w Internecie
czuwał Dyrektor Szkoły p. Tomasz Duda
i p. Marta Grucka a nad licytacją w szkole
p. Grażyna Dzierżak.

W licytacji przeprowadzonej w szkole
zebrano 974 zł, w licytacji na Facebooku -
1189 zł.

Wolontariuszami zbierającymi pienią‐
dze na rzecz WOŚP w naszej szkole byli
w tym roku uczniowie klasy 8: Oliwia Ko‐
sowska, Paulina Lach, Amelia Maślanka,
Oliwia Rychel i Mateusz Pyrzyk.

Po przeliczeniu pieniędzy w sztabie
w Rudnikach nasza szkoła zebrała na rzecz
WOŚP ogólną kwotę: 4961,85 zł.

Dziękujemy wolontariuszom za kwe‐
stowanie, sponsorom za wsparcie oraz
każdej osobie z osobna, która przyczyniła
się do zbiórki na rzecz WOŚP.

Grażyna Dzierżak
Nauczyciel w PSP w Jaworznie

Dzień kobiet

8 marca to szczególny dzień, pełen radości
i uśmiechu. „Dzień Kobiet” to święto
wszystkich Pań, tych dużych i tych naj‐
młodszych.

W Publicznej Szkole Podstawowej
w Żytniowie, dla wszystkich uczniów klas
I-III, przygotowana była niespodzianka.
Chłopcy i dziewczynki mieli możliwość
zrobienia zmywalnego tatuażu z brokatem
z postaciami z ich ulubionych bajek. Pod‐
czas wykonywania tatuaży, uczniowie
oglądali film pt. „Wyprawa na księżyc”.
W tym szczególnym dniu, chłopcy pamię‐
tali o swoich wychowawczyniach i kole‐
żankach, wręczyli im drobne upominki
i kwiaty. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego - chłopcy z klasy III, zło‐
żyli życzenia i wręczali wszystkim Paniom
w szkole, własnoręcznie wykonane tulipany
z papieru.

Urszula Gmyrek
Nauczyciel w PSP Żytniów

Walentynki
12 lutego br., w Publicznej Szkole Podsta‐
wowej w Żytniowie, obchodziliśmy Wa‐
lentynki. Samorząd Uczniowski wraz ze
swoimi opiekunkami, przygotował pre‐
zentację o tradycjach i zwyczajach związa‐
nych z tym świętem. Po prezentacji, wszy‐
scy uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki,
mieli możliwość zrobienia sobie zdjęcia
w fotobudce walentynkowej. Zdjęcie moż‐
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na było zrobić z kolegami/koleżankami
z klasy, z przyjaciółmi lub w pojedynkę.
Na pamiątkę tego dnia, każdy otrzymał ba‐
lonik i czekoladkę w kształcie serca. Du‐
żym powodzeniem cieszyła się poczta wa‐
lentynkowa, która rozpoczęła swoje dzia‐
łanie już tydzień wcześniej. Uczniowie
wrzucali walentynki do kopert. Wszystkie
kartki trafiły do swoich odbiorców.

Podsumowując cały dzień, opiekunki
Samorządu Uczniowskiego, przypomniały
wszystkim o ważnej sprawie, aby święto
walentynkowe – święto miłości, przyjaźni,
serdeczności, dobrego słowa i zrozumienia,
nie trwało tylko jeden dzień, ale cały rok.

Urszula Gmyrek i Marzena Świątek
opiekunki Samorządu Uczniowskiego

PSP Żytniów

Jak nie zgubić uczniów
w zdalnej ciszy?

W Publicznej Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytnio‐
wie, jak i we wszystkich szkołach w całym
kraju uczniowie pracują na lekcjach zdal‐
nych. Nie słychać gwaru na szkolnych ko‐
rytarzach, nie widać dziecięcych uśmie‐
chów i nie czuć młodzieńczej energii. To
trudny czas dla uczniów. W naszej szkole
dbamy o to, żeby być z nimi w kontakcie,
również poza lekcjami, poprzez organizo‐
wanie różnych aktywności i szkolnych
akcji.

W zimowym czasie udało się zaprosić
uczniów do konkursu na przystrojenie
świątecznej choinki, która czekała na nich
przed wejściem do szkoły. Wszyscy chęt‐
nie przynosili własnoręcznie wykonane
ozdoby. Został także przeprowadzony
szkolny konkurs z języka angielskiego: na
przygotowanie najciekawszego lapbooka.
Ponadto organizowane są działania przy‐
pominające uczniom, jak ważne jest dba‐

nie o swoje samopoczucie i potrzeby, co
w tym trudnym czasie jest niezwykle waż‐
ne (m.in. obchody Międzynarodowego
Dnia Walki z Depresją). W ramach dbania
o sprawność fizyczną naszych uczniów
zorganizowano Szkolny Teleturniej Wa‐
lentynkowy w skokach na skakance, prze‐
prowadzony w formie zdalnej. Ponadto
uczniowie klas starszych świętują również
„kolorowe” dni miesiąca. Ze swoimi wy‐
chowawcami planują, w jaki sposób mogą
wspólnie, w wirtualnej przestrzeni wyróż‐
nić ten dzień. Uczniowie klas młodszych
będąc na co dzień w szkole także nie próż‐
nują. Brali udział w Walentynkach oraz
świętowali Dzień Kobiet. W naszej szkole
staramy się, aby uczniowie w możliwie jak
najmniejszym stopniu odczuwali skutki
trwającej już rok pandemii.

Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie
normalnie.

Natalia Garncarek
Psycholog w PSP w Żytniowie

Finalistka Wojewódzkiej
Olimpiady Polonistycznej

Zuzanna Stajuda, uczennica klasy VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żyt‐
niowie, zdobyła tytuł finalisty Woje‐
wódzkiego Konkursu Polonistycznego.

To ogromny sukces, zwłaszcza, że tego‐
roczny konkurs przeprowadzony został
w nowej, niełatwej formule. Dość powie‐
dzieć, że ósmoklasistka musiała zmierzyć
się m.in. z tekstem przemowy noblowskiej
Olgi Tokarczuk:)
Gratulujemy uczennicy znalezienia się
w gronie najlepszych polonistów w woje‐
wództwie.
Zuzannie i jej nauczycielce Pani Katarzy‐
nie Leszczyńskiej-Niedrygoś życzymy
wielu sukcesów:)

Anna Cieśla
Dyrektor PSP w Żytniowie

„Ucz się tańczyć,
w przeciwnym razie nie będą
aniołowie wiedzieć, co z tobą

począć, człowiecze!”
Św. Augustyn

Muzyka odgrywa ogromną rolę w życiu
każdego człowieka. Pozwala na pełniejsze
zrozumienie otaczającego nas świata, roz‐
wĳa wyobraźnię, dostarcza radości i pięk‐
na. Wprowadzanie dziecka w świat muzy‐
ki powinno rozpoczynać się już od naj‐
młodszych lat, a ważnym tego etapem jest
okres wychowania przedszkolnego.

Muzyka, połączona z rytmem i tańcem
kształtuje sprawność motoryczną dziecka,
koordynację ruchową, równowagę, ale
także stymuluje rozwój emocjonalny i spo‐
łeczny, redukuje napięcia, pozwala
zmniejszyć poziom stresu. Wszystko to
jest szczególnie istotne dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

Muzyka, taniec i rytm są nieodłącznymi
elementami przedszkolnej codzienności
Oddziału Przedszkolnego Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko‐
ściuszki w Cieciułowie. Dzieci muzykują,
śpiewają, tańczą, bawią się z muzyką,
uczestniczą w zajęciach dziecięcego aero‐
biku, poznają tańce z różnych krańców
świata i świetnie się przy tym bawią.

Doskonałą okazją do zaprezentowania
poznawanych przez cały rok zabaw i tań‐
ców był zorganizowany w przedszkolu Bal
karnawałowy. Dzieci przez kilka dni przy‐
gotowywały się do balu, tworząc samo‐
dzielnie maski karnawałowe, kolorowe de‐
koracje a następnie pomagały w przystro‐
jeniu sali. Przestrzegając zaleceń sanitar‐
nych bal odbył się w dwóch terminach,
osobno dla każdej z grup. W środę
10.02.2021 r. bawiła się grupa starsza
„Sówki”, natomiast w piątek 12.02.2021 r.
grupa młodsza „Jagódki”.

Dzieci przygotowały piękne przebrania
i w radosnych nastrojach przetańczyły
w przedszkolu cały balowy dzień. Dziecię‐
cym śmiechom nie było końca. Bal karna‐
wałowy zakończył się wręczeniem dyplo‐
mów, a każde z dzieci zasłużyło na miano
„Tanecznego Mistrza”.

Anna Świtała
Nauczyciel w PSP w Cieciułowie
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Rudnicka szkoła w pandemii
i osiągnięcia jej uczniów

Minął już rok odkąd cały świat i każdy
z nas zmaga się z pandemią koronawirusa.
W marcu 2020 roku z dnia na dzień zmie‐
niła się rzeczywistość szkolna uczniów
i nauczycieli. Sale lekcyjne zamieniliśmy
na stanowiska przed swoimi prywatnymi
komputerami w domach. Kontakty bezpo‐
średnie z rówieśnikami, uczniami i na‐
uczycielami zamieniliśmy na spotkania
on-line. W naszym słowniku pojawił się
nowy termin – lekcje zdalne. Prowadzone
są one za pomocą platformy Teams,
wprawdzie na żywo, w czasie zgodnym
z planem lekcji, ale z ogromnymi ograni‐
czeniami. Nie możemy spontanicznie wy‐
powiadać swoich myśli gdy jednocześnie
zabiera głos więcej osób, słyszymy dźwię‐
kowy chaos; nie możemy zajrzeć sobie do
zeszytu, czy napisać coś na tablicy. Tę
ostatnią zastąpiły graficzne tablety, na któ‐
rych nauczyciele piszą, wykonują rysunki,
udostępniając je jednocześnie uczniom na
ich monitorach. Zyskaliśmy możliwość
korzystania z nowoczesnych technologii,
ale straciliśmy coś znacznie ważniejszego
i niezastąpionego – kontakt bezpośredni.
Jego brak ma niewątpliwie negatywny
wpływ na każdego ucznia i nauczyciela.
Źle oddziałuje na samopoczucie, motywa‐
cję do nauki i pracę samodzielną dzieci.

Mimo wielu utrudnień, nasi uczniowie
i pedagodzy potrafią sumiennie pracować
i osiągać sukcesy. W minionym półroczu
wielu z nich brało udział w konkursach
i zawodach, przygotowując się do nich pod
opieką nauczycieli, którzy instruowali
swych podopiecznych tylko za pośrednictwem
Teamsa.

W październiku, kiedy mogliśmy jesz‐
cze uczyć się stacjonarnie, nasi uczniowie
licznie wzięli udział w konkursie matema‐
tycznym z okazji Światowego Dnia Ta‐

bliczki Mnożenia oraz w zmaganiach spor‐
towych Fair Play &Global Goals Festiwal.
Poznaliśmy również uczniów, którzy wzo‐
rową nauką i zaangażowaniem w swój roz‐
wój zapracowali na stypendia Wójta Gmi‐
ny Rudniki. Stypendystami zostali: Julia
Rasztar kl. VI, Kamil Kałwak kl. VI, Mar‐
tyna Kubaszewska kl. VI, Anna Włóka kl.
VI, Daria Kałwak kl. VII, Patryk Szczęść
kl. VIII, Iga Staniszewska kl. VIII.
W szkole odbył się również Konkurs Wie‐
dzy o Krajach Niemieckojęzycznych, pro‐
pagujący wśród uczniów zamiłowanie do
nauki języka niemieckiego, poznawanie
kultury krajów Europy, których językiem
narodowym jest niemiecki. Zwycięzcami
konkursu zostali: Daria Kałwak kl. VII,
Marta Sieja kl. VII, Aleksandra Korzekwa
kl. VII, Sonia Stanek kl. VII.

Nasi uczniowie chętnie poznają folklor
naszego regionu i pielęgnują rodzime tra‐
dycje, dlatego każdego roku licznie biorą
udział w Międzynarodowym Konkursie
Plastyki Obrzędowej. W ostatniej edycji
wśród nagrodzonych znaleźli się: Wiktoria
Bejm kl. VIII za palmę wielkanocną, klasa
IAza podłaźniczkę, kl.III za ozdoby choin‐
kowe oraz Sonia Stanek kl. VII za ołtarzyk.

Z okazji Narodowego Święta Niepodle‐
głości GOKSiR w Rudnikach ogłosił kon‐
kurs pt. „Polska Niepodległa”. Uczniowie
rudnickiej szkoły wykonali prace, które
zasłużyły na wyróżnienie. Laureatami zo‐
stali: Lena Grajoszek kl. Ib, Wojciech Grą‐
dys kl. Ib, Paulina Krzak kl. II, Bartosz
Kotala kl. Ia.

Ważnym konkursem dla naszych żaków
jest Rejonowe Dyktando organizowane
przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kluczborku. W tym roku
formuła ortograficznych zmagań dostoso‐
wana została do warunków, jakie podykto‐
wała pandemia. Rywalizujący nie spotkali
się i nie pisali dyktanda, ale je układali
zgodnie z wymaganiami. Prace Katarzyny
Wierszak z kl. VI i Igi Staniszewskiej z kl.
VIII będą reprezentowały naszą szkołę
w etapie rejonowym.

Pandemia nie przeszkodziła naszym
uczniomw zdobywaniu lauróww sportowych
dyscyplinach. Jesteśmy dumni z Wiktorii

Wąsik z kl. IV, która znalazła się w gronie
nagrodzonych wWojewódzkim Konkursie
Plastycznym pod hasłem „Sport wwyobraźni
ucznia 2020” oraz z Olafa Parucha z kl. IV
6. zawodnika w województwie w wirtual‐
nych biegach przełajowych. Mamy też
szkolnego mistrza – szachistę. Aleksy
Rumniak z kl. VIII zajął 5 miejsce w woje‐
wództwie w Szkolnych Mistrzostwach
Opolszczyzny w szachach on-line oraz
2 miejsce w Wojewódzkim Grand Prix
w Szachach on-line.

Na wielkie uznanie zasługują ucznio‐
wie, którzy reprezentowali naszą szkołę
w gminnych etapach Wojewódzkich Kon‐
kursów Przedmiotowych. Nie wszyscy za‐
kwalifikowali się do kolejnego szczebla,
ale każdy z nich włożył w przygotowania
wiele pracy i wysiłku. Największy sukces
odniosła Iga Staniszewska z kl. VIII, która
reprezentowała naszą szkołę w III etapie
Wojewódzkiego Konkursu Polonistyczne‐
go. Ponadto Iga rywalizowała jeszcze
w Wojewódzkim Konkursie Biologicz‐
nym. Patryk Szczęść z kl. VIII uczestni‐
czył w Wojewódzkim Konkursie Fizycz‐
nym, Matematycznym oraz Historycz‐
nym; Wiktoria Gorzelak z kl. VIII, Julia
Rasztar i Katarzyna Wierszak z kl. VI ry‐
walizowały w Wojewódzkim Konkursie
Języka Angielskiego; Aleksandra Korze‐
kwa z kl. VII i Mateusz Polak z kl. VIII re‐
prezentowali nas wWojewódzkim Konkur‐
sie Historycznym.

Listę uczniów, którzy osiągnęli sukcesy
w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
zamykają Ci, którzy uzyskali najwyższą
średnią ocen – 5,36 na koniec I semestru,
są to Pola Kabata z kl. IV i Patryk Szczęść
z kl. VIII.

Wszyscy uczniowie, którzy reprezentu‐
ją naszą szkołę i osiągają sukcesy, dostar‐
czają wielu powodów do radości i dumy
nie tylko społeczności szkolnej, ale rów‐
nież swoim rodzicom, którym gratulujemy
tak wspaniałych pociech.

W trudnym czasie, kiedy nie możemy
wszyscy spotykać się w szkole i osobiście
pogratulować naszym uczniom i ich
nauczycielom osiągnięć, czynimy to za
pośrednictwem strony internetowej, porta‐
li społecznościowych i lokalnej prasy i tam
chwalimy się ich sukcesami, doceniając
wysiłek i samozaparcie w dążeniu do celu.
Promujemy takie postawy, gdyż właśnie
ambitni, pracowici młodzi ludzie powinni
być autorytetami dla swych rówieśników.
Ważnym jest to, by absolwenci rudnickiej
szkoły czytali książki, zdobywali wiedzę,
byli kreatywni i kierowali się w życiu war‐
tościami.

Agnieszka Pietrzak
Nauczyciel w PSP w Rudnikach
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Programy pomocowe
dla mieszkańców

Dofinansowanie
budowy studni

W ramach programu mieszkańcy mogą
uzyskać dotację celową z budżetu gminy
w zakresie dofinansowania budowy stud‐
ni wierconych na potrzeby budynków
mieszkalnych na terenie Gminy Rudniki.

Warunkiem otrzymania dofinansowania
kosztów budowy studni jest brak możliwo‐
ści podłączenia budynku mieszkalnego do
sieci wodociągowej lub brak ekonomicz‐
nego uzasadnienia przyłączenia do tejże
sieci lub brak możliwości podłączenia bu‐
dynku mieszkalnego do sieci wodociągo‐
wej i brak możliwości poboru wody przy‐
datnej do spożycia z istniejącej, wyeksplo‐
atowanej studni zlokalizowanej na danej
nieruchomości. O dofinansowanie na bu‐
dowę studni nie można starać się, jeżeli
budynek mieszkalny jest już podłączony
do sieci wodociągowej. Termin zakończe‐
nia naboru upływa z dniem 31.08.2021r.
Wnioski o udzielenie dofinansowania in‐
westycji rozpatrywane będą do wyczerpa‐
nia środków finansowych budżetu Gminy
przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym, a o przyznaniu dotacji decy‐
dować będzie kolejność wpływuwniosków.

Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej www.rudniki.pl/za‐
kładka/środowisko planowanie przestrzen‐
ne/informacje dla mieszkańców/dofinan‐
sowanie do budowy studni chłonnej lub
w Urzędzie Gminy w Rudnikach pod nu‐
merem telefonu 34 3595 072 wew. 25.

Dofinansowanie budowy
przydomowych

oczyszczalni ścieków
W ramach programu mieszkańcy mogą
uzyskać dotację celową z budżetu gminy
w zakresie dofinansowania budowy indy‐
widualnych przyzagrodowych oczysz‐
czalni ścieków na terenie Gminy Rudniki.
Dotacja może być udzielona jednorazowo
- do jednej biologicznej oczyszczalni ście‐
ków posiadającej deklarację zgodności
z normą PN-EN-12566-3 wraz z jej póź‐
niejszymi modyfikacjami - do wysokości
5 000,00 zł.

Dotację można otrzymać na budowę
oczyszczalni przyzagrodowej zlokalizo‐
wanej w miejscowościach, w których nie
ma wybudowanej sieci kanalizacyjnej, tj.:
Bobrowa, Nowy Bugaj, Chwiły, Brzeziny
Cieciułowskie, Borek, Bliźniaki, Dala‐

chów ("Gabryśka"), Faustianka, Hajdama‐
ki, Janinów, Jaworek , Jelonki, Julianpol
("Kąty","Parkiecie"), Kuźnica, Łazy, Mi‐
rowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek,
Polesie, Porąbki, Pieńki, Słowików, Staw‐
ki Żytniowskie, Żurawie, Hajdamaki,
Ignachy, Banasiówka, Wytoka, Kuźnica
Żytniowska, Stawki Cieciułowskie. Do‐
puszcza się przyznanie dotacji na budowę
oczyszczalni w miejscowościach wymie‐
nionych powyżej, gdy podłączenie nieru‐
chomości do sieci kanalizacyjnej jest tech‐
nicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.
Wnioski o udzielenie dofinansowania in‐
westycji rozpatrywane będą do wyczer‐
pania środków finansowych budżetu
Gminy Rudniki przeznaczonych na ten
cel w danym roku budżetowym, a o przy‐
znaniu dotacji decydować będzie kolej‐
ność wpływu wniosków.

Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej
www.rudniki.pl/zakładka/środowiskoi
planowanie przestrzenne/informacje dla
mieszkańców/dofinansowanie do budowy
przyzagrodowej oczyszczalni ścieków lub
w Urzędzie Gminy w Rudnikach pod nu‐
merem telefonu 34 3595 072 wew. 25

Dofinansowanie utylizacji
wyrobów zawierających

azbest na terenie
Gminy Rudniki w 2021 roku.
Informujemy, że na dzień wydania ni‐

niejszego Biuletynu program finansujący
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych nie został jeszcze ogłoszony
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro‐
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Realizowany w poprzednim roku pro‐
gram zakłada dofinansowanie do 100% ca‐
łości kosztów demontażu wyrobów zawie‐
rających azbest, zbierania wyrobów wcze‐
śniej zdemontowanych, transportu i unie-
szkodliwiania tych wyrobów.

Wydatki związane z zakupem i mon‐
tażem nowych pokryć dachowych leżą
po stronie właściciela nieruchomości.

Program realizowany jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro‐
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wniosek o udzielenie dofinansowania
dostępny będzie w Urzędzie Gminy
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A,
46-325 Rudniki, pok. nr 6 /parter/ a tak‐
że na stronie internetowej www.rudniki.pl
– zakładka ogłoszenia, komunikaty.
Dodatkowych informacji można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach
pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 25

Program „Czyste Powietrze”
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą
ogólnokrajową inicjatywą mającą na celu
poprawę jakości powietrza oraz zmniej‐
szenie emisji gazów cieplarnianych po‐
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

Program realizowany jest przez Woje‐
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie merytoryczne, informacje
o programie oraz pomoc przy wypełnieniu
wniosków o dofinansowanie i rozliczenie
dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Rudnikach, gdzie utworzony został
punkt konsultacyjny programu Czyste
Powietrze. Punkt działa w ramach porozu‐
mienia z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod‐
nej w Opolu. Zlokalizowany jest w Urzę‐
dzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 6,
ul. Wojska Polskiego 12A tel. 34 3595 072
wew. 25, czynny w godzinach pracy urzędu.

Z dofinansowania można skorzystać
w celu wymiany starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowocze‐
sne źródła ciepła spełniające najwyższe
normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku,
np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę,
pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną,
kolektory słoneczne, rekuperację czy wy‐
konanie instalacji centralnego ogrzewania.
Dodatkowo można przeprowadzić kom‐
pletny audyt energetyczny wykazujący
rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na
energię cieplną.

Z dofinansowania „Czyste powietrze”
mogą skorzystać osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami
jednorodzinnych budynków mieszkal‐
nych, lokali mieszkalnych wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych (z wyodręb‐
nioną księgą wieczystą).

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla
podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu
dofinansowania. Podstawowe dofinanso‐
wanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do
osób o dochodzie rocznym nieprzekraczają-
cym 100 tys. zł.

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie
mieszkających i utrzymujących się w da‐
nym gospodarstwie domowych nie prze‐
kraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł,
można ubiegać się o podwyższone dofi‐
nansowanie (do 37 tys. zł). Dla osób
mieszkających samotnie kwota ta wynosi
1960 zł. Z wyższej kwoty dofinansowania
mogą skorzystać też osoby prowadzące

OCHRONA ŚRODOWISKA
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działalność gospodarczą, pod warunkiem,
że roczny przychód nie jest wyższy niż
30 minimalnych wynagrodzeń za pracę
(z grudnia roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku).

Informacje o programie można dodat‐
kowo uzyskać pod numerem telefonu
OGÓLNOPOLSKIEJ INFOLINII "CZY-
STEGO POWIETRZA" tel. 22 340 40 80
lub na stronie internetowej: www.nfosigw
.gov.pl/zakładka czyste powietrze

Ulga termomodernizacyjna
Ulga przysługuje podatnikowi, który jest
właścicielem lub współwłaścicielem bu‐
dynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Polega ona na odliczeniu od podstawy
obliczenia podatku (przychodów - w przy‐
padku podatku zryczałtowanego) wydat‐
ków poniesionych na realizację przedsię‐
wzięcia termomodernizacyjnego w budyn‐
ku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć
53 000 zł w odniesieniu do wszystkich re‐
alizowanych przedsięwzięć termomoder‐
nizacyjnych w poszczególnych budyn‐
kach, których podatnik jest właścicielem
lub współwłaścicielem.

Ulga podatkowa
może łączyć się z dotacją

z Programu
Czyste Powietrze

Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie,
niezależnie od liczby posiadanych nieru‐
chomości – dodatkowo z ulgi może sko‐
rzystać każdy ze współwłaścicieli budyn‐
ku lub lokalu mieszkalnego.

Co jest przedsięwzięciem
termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym
jest:
• ulepszenie, w wyniku którego następuje
zmniejszenie zapotrzebowania na ener‐
gię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
i podgrzewania wody użytkowej oraz
ogrzewania do budynków mieszkalnych;

• ulepszenie, w wyniku którego następuje
zmniejszenie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach ciepłowniczych
oraz zasilających je lokalnych źródłach
ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do któ‐
rych dostarczana jest z tych sieci energia;
spełniają wymagania w zakresie oszczę-
dności energii, określone w przepisach
prawa budowlanego, lub zostały podjęte
działania mające na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do tych
budynków;

• wykonanie przyłącza technicznego do
scentralizowanego źródła ciepła, w zwią-

zku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
w wyniku czego następuje zmniejszenie
kosztów pozyskania ciepła dostarczanego
do budynków mieszkalnych;

• całkowita lub częściowa zamiana źródeł
energii na źródła odnawialne lub zastoso‐
wanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można
korzystać w przypadku budynku będącego
w budowie.

Kwota odliczenia, która nie znalazła
pokrycia w dochodzie (przychodzie) po‐
datnika za rok podatkowy, podlega odli‐
czeniu w kolejnych latach, nie dłużej jed‐
nak niż przez 6 lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono
pierwszy wydatek.

Odliczenie stosuje się również do przed‐
sięwzięcia termomodernizacyjnego rozpo‐
czętego przed dniem 1 stycznia 2019 r.,
które zostało zakończone po dniu 31 grud‐
nia 2018 r., jednak nie później niż w okre‐
sie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym podatnik poniósł
pierwszy wydatek.W takim przypadku od‐
liczeniu podlegają wydatki poniesione
w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymal‐
nie do dnia, w którym upływa wyżej wska‐
zany termin.

APEL W SPRAWIE
PRAWIDŁOWEJ

SEGREGACJI ODPADÓW
Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje po‐
wszechny obowiązek segregacji odpa‐
dów komunalnych. W związku z tym
wszystkich właścicieli nieruchomości nie‐
zależnie od jej charakteru, obowiązuje se‐
gregowanie odpadów komunalnych. Od
tego, w jaki sposób posegregujemy odpa‐
dy już w domu, zależy ile z nich zostanie
poddanych recyklingowi. Prawidłowa se‐
gregacja oznacza redukcję ilości odpadów
zmieszanych, co powinno przełożyć się na
niższe koszty ponoszone przez gminę,
czyli nas wszystkich, dając także lepszy
wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.
Poziom ten został ustalony dla samorzą‐
dów przez Ministra Środowiska. Z każ‐
dym rokiem jest on coraz wyższy i coraz
trudniej będzie go nam osiągnąć. Nie wy‐
wiązanie się z tego obowiązku, będzie
wiązało się z zapłatą kary administracyjnej
nałożonej na nasza gminę przez Woje‐
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
a przecież środki te mogłyby być spożyt‐
kowane - z korzyścią dla mieszkańców -
na inne cele jak np. trwałe inwestycje.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy
rozumieją potrzebę segregacji odpadów
oraz pozbywania się ich w sposób właści‐
wy, co jest widoczne na zdjęciach przesy‐

łanych przez pracowników firmy RE‐
MONDIS Opole Sp. z o. o.:

Zgodnie z zapisami przetargowymi firma
REMONDIS Opole Sp. z o. o. ma obowią‐
zek zgłaszać do gminy każdy przypadek
braku prowadzenia segregacji odpadów.
Powyższe przykłady potwierdzają zupełny
jej brak w przypadku niektórych miesz‐
kańców. Jak widać na załączonych zdję‐
ciach, w pojemnikach przeznaczonych na
szkło umieszczone są metalowe puszki,
foliowe torebki, natomiast w pojemnikach
przeznaczonych na tworzywa i metale
umieszczane są pampersy, buty, odzież,
kartony a nawet popiół. W sytuacjach gdy
odpady są źle posegregowane, pracownicy
ww. firmy nie dokonają opróżnienia takiego
kosza.

Powyższe przykłady są nie do zaak‐
ceptowania, dlatego zwracamy się do
wszystkich mieszkańców: dbajmy o prze‐
strzeganie zasad poprawnej segregacji
odpadów.

W tym celu została uruchomiona spe‐
cjalna aplikacja EcoHarmonogram, któ‐
ra ma ułatwić mieszkańcom prawidłową
segregację odpadów. Zachęcamy wszyst‐
kich do jej pobrania!

Referat ochrony środowiska,
nieruchomości i zagospodarowania

przestrzennego

Dzikie wysypiska
Troska o nasze wspólne środowisko jest
jednym z naszym priorytetów. Informuje‐
my, że w ramach zwalczania wszelkich
działań mających szkodliwy wpływ na
nasz krajobraz, m.in. zwalczanie dzikich
wysypisk, Gmina Rudniki zakupiła foto
pułapki, których lokalizacja będzie cyklicz‐
nie zmieniana.
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Jednocześnie przypominamy, że zgod‐
nie z art. 145. Kodeksu Wykroczeń –
„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne dla publiczności, a w szczegól‐
ności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub
zieleniec, podlega karze grzywny do 500
złotych (…)”.

K o m u n i k a t
W związku z nadejściem wiosny

APE LU J E MY
do wszystkich mieszkańców, rad sołec‐
kich, rad parafialnych, szkół, zakładów
pracy, placówek handlowych i organizacji
społecznych o uprzątnięcie swoich posesji

i miejsc do nich przylegających, placów
szkolnych, placów zabaw i innych terenów
publicznych.

Stopniał śnieg i teraz bardziej niż inną
porą można obserwować zalegające nie‐
czystości (piasek, różnego rodzaju odpady,
w tym: butelki i papierki ), które szpecą
wygląd naszej okolicy.

Starajmy się dbać o wygląd własnego
otoczenia na co dzień. Wystarczy rozpo‐
cząć od ograniczenia ilości produkowa‐
nych przez siebie odpadów, wybierania to‐
warów mniej opakowanych, a przede
wszystkim zrezygnowania z nadmiaru
foliowych toreb.

To od nas zależy, czy nasze środowisko
będzie czyste i zdrowe, czy przyjemnie bę‐
dzie się nam spędzać czas w pięknych oko‐
licznościach przyrody?

Nie wymaga to wielkiego wysiłku
a efekt może być wspaniały.

Tym wszystkim, którzy już wykonali
prace porządkowe i na bieżąco dbają
o czystość, serdecznieDZ IĘKUJEMY.
Wszystkich pozostałych serdecznie zachę‐
camy do włączenia się w wiosenną akcję
porządkową.

Beata Nowakowska-Fałat
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Nieruchomości i Zagospodarowania
Przestrzennego

ZMIANY
w dowodach osobistych

Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektro‐
nicznej dowodów osobistych zamieszcza‐
ne będą odciski palców. Do warstwy gra‐
ficznej dowodu osobistego powróci rów‐
nież podpis posiadacza.
Te zmiany nie oznacza‐
ją konieczności wymia‐
ny dowodu na nowy,
muszą zrobić to jedynie
osoby, którym kończy
się data ważności doku‐
mentu.

„Koperta życia”
w Gminie Rudniki

W związku z COVID-2019
Gmina Rudniki przypomina

o społecznej akcji skierowanej do osób
starszych i samotnie mieszkających.

Wszystkie zainteresowane osoby
otrzymają tzw. „Kopertę życia”,

która pomoże ratownikom medycznym
w szybkiej i skutecznej interwencji.

Informacja zawarta w kopercie może urato‐
wać życie, jest niezmiernie ważna w przy‐
padku osób samotnie mieszkających.
Koperta jest bezpłatna i można ją otrzy‐
mać:
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
wRudnikach (wejście od podwórka urzędu),

• wUrzędzieGminyw sekretariacie (I piętro),
• wGminnymOśrodkuKulturywRudnikach.

Na Kopertę życia składają się:
• plastikowa koperta oznaczona naklejką
„Koperta życia”,

• karta informacyjna,
• naklejka do umieszczenia na drzwiach
lodówki.

Na podstawie ankiety senior przygoto‐
wuje informację na temat stanu swojego
zdrowia:

• chorób na które cierpi,
• wykaz przyjmowanych lekarstw,
• ewentualne uczulenia,
• numer telefonu do najbliższych osób.

Wypełnioną ankietę w plastikowej za‐
mkniętej kopercie należy umieścić w lo‐
dówce wwidocznymmiejscu, a na drzwiach
lodówki przykleić naklejkę „Tu jest koper‐
ta życia”.

Należy pamiętać, aby dane w kopercie
były zawsze aktualne.

Informacje na temat KOPERTY
ŻYCIA pod numerami telefonów:
• 34/ 35 95 072 (Urząd Gminy
• w Rudnikach oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej)

• 34/ 35 95 068 (Ośrodek Kultury)
lub e-mail: promocja@rudniki.pl;
kultura.rudniki@wp.pl;
gops@rudniki.pl

Już jest
– Bankomat w Rudnikach

Po zamknięciu w 2020 roku filii Krakow‐
skiego Banku Spółdzielczego nie mieli‐
śmy dostępu do bankomatu. Dzięki stara‐
niom Gminy, można już korzystać z ban‐
komatu Banku Spółdzielczego w Zawadz‐
kiem usytuowanego na budynku Urzędu

Gminy w Rudni‐
kach, który jest
dostępny 24h na
dobę, przez 7dni
w tygodniu.

1% ma znaczenie
Okres rozliczeń podatkowych w pełni.

Pamiętajmy, że przy okazji wypełniania
tego obowiązku, możemy w łatwy sposób
pomóc potrzebującym. Zachęcamy Pań‐
stwa do przekazywania 1% podatku do‐
chodowego od osób fizycznych na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego, szcze‐
gólnie tych, które działają na terenie naszej
gminy.

To nic nie kosztuje osobę rozliczającą
się, a może naprawdę pomóc osobom po‐
trzebującym wsparcia finansowego. Jak
można przekazać 1% podatku należnego?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym
wystarczy zaznaczyć odpowiednią rubry‐
kę w PIT, wpisać numer KRS i podać cel
szczegółowy. Pa‐
miętajmy, że decy‐
dując się na prze‐
kazanie 1%, w ża‐
den sposób nie po‐
mniejsza się ewen‐
tualny zwrot podat‐
ku ani też nie ro‐
śnie ewentualna
kwota podatku do
zapłaty.
Warto pomagać!

TABLICA OGŁOSZEŃ



KŁOPOTLIWE ŚMIECI

Do pojemnika  na surowce wtórne. Podobnie postępujemy żółtego z innymi 

drobnymi artykułami biurowym z metalu lub tworzyw sztucznych.

Zużyte baterie i żarówki powinien przyjmować nieodpłatnie każdy sprzedający 

je punkt. Można je też oddać  w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

W niektórych miastach wprowadzono dodatkowe punkty na tego rodzaju 

odpady (np.przy galeriach handlowych).

Po opróżnieniu wyrzuć do pojemnika na szkło. Mycie, zrywanie zielonego 

etykiety czy banderoli nie jest konieczne. Jeśli butelka ma na szyjce plastikowe 

elementy nie odrywamy  ich na siłę. Butelka może też być rozbita. Jeśli do 

środka wpadł korek od wina, także wrzucamy ją do pojemnika zielonego.

Jest elektroodpadem. Wyrzucamy go w punktach selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, przyjmie go część sklepów ze sprzętem  i  RTV AGD

(niekoniecznie za darmo). 

    Niezależnie od tego, z jakiego materiału są wykonane wyrzucamy je do 

pojemnika  na surowce wtórne (metal, plastik). Dobrze jest wyjąć wkład żółtego

i oddzielnie wrzucić go do tego samego pojemnika.

Do  pojemnika na surowce wtórne (metal, plastik). Oczywiście żółtego

opróżnione. Ziemia z doniczek również powinna trafić do pojemnika czarnego 

na odpady zmieszane.

     Wyrzucamy do pojemnika na szkło. Nakrętkę flakonika, jeśli jest zielonego  

metalowa lub plastikowa, wyrzucamy do pojemnika  na surowce żółtego

wtórne (metal, plastik).

Wyrzucamy do pojemnika na surowce wtórne (metal, plastik).żółtego 

Wyrzucamy do pojemnika na surowce wtórne (metal, plastik).żółtego 

Wyrzucamy do pojemnika na surowce wtórne (metal, plastik).żółtego 

Przedstawiamy pierwszą część poradnika, z którego dowiedzą sięPaństwo, jak segregować tzw. kłopotliwe śmieci.

Agrafki, pinezki, 
zszywki, spinacze

Baterie, żarówki             

Butelki szklane

Czajnik 
elektryczny

Czajnik 
tradycyjny

Cążki, nożyczki

Doniczki metalowe 
i plastikowe 

Długopisy

Flakoniki 
po perfumach

Filia bąbelkowa
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