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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2016

życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki 

dużo zdrowia, szczęścia, spokoju, pogody ducha, 

wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego, 

a także wiełu sukcesów

w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności. 

Wierzymy, że przy świątecznym stole

nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok przyniesie wiele radosnych chwil

realizację oczekiwanych planów oraz spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń

Przewodniczący Rady Gminy 
Edward Gładysz Andrzej Pyziak

Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Jelonkach. 

Wartość inwestycji 555 tys. zł, dofinansowanie z budżetu 
państwa 277 tys. zł. Przebudowano drogę na długości 1185 mb 
i szerokości jezdni 5 m. Wykonano pobocza tłuczniowe 
szerokości 0,75 m. W ramach robót wykonano odwodnienie 
drogi, przebudowano zjazdy, zamontowano oznakowanie.

Droga łączy się z drogą powiatową w stronę Żytniowa 
i drogą gminną na terenie gminy Praszka.

Nowa nawierzchnia na tym odcinku drogi poprawi 
komfort dojazdu do pracy dla naszych mieszkańców, jak 
również przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Na uroczystym otwarciu drogi w dniu 29 października 
2015 roku gościliśmy Wojewodę Opolskiego Ryszarda 
Wilczyńskiego oraz Starostę Powiatu Oleskiego Stanisława 
Belkę. Obok gospodarza wójta Andrzeja Pyziaka obecni byli 
również wykonawcy inwestycji firma "Tombud" z Olesna 
Tomasza Trzaskowskiego oraz liczna grupa mieszkańców 
Jelonek i Wytoki, którzy dziękowali za przeprowadzenie 
inwestycji. Trzeba wspomnieć również o ks. proboszczu 
Andrzeju Tomali, który dokonał poświęcenia nowej drogi.

Jest to kolejna droga, na którą gmina otrzymała 
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łącznie pozyskano 
3 min zł. Na terenie gminy od 2009 roku w ramach 
programu przebudowano i wyremontowano drogi 
o dl. 15,87 km. I.Napieraj

http://www.rudniki.pl


aktualności
Człowiek znaczy tyle, 
ile dobrego potrafi uczynić drugiemu człowiekowi”.

W wieku 69 lat po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Zając mieszkaniec Żytniowa.
W latach 1994 -1998 był radnym okręgu Żytniów i jednocześnie Przewodniczącym Rady Gminy 

Rudniki. Przez kolejne 8 lat był radnym powiatu oleskiego i członkiem zarządu powiatu. Jako radny 
powiatowy pełnił fiinkcję Członka Rady Społecznej ZOZ w Oleśnie. Jego wielką pasją był sport 
i działalność na rzecz jego upowszechnienia w gminie. Przez 15 lat pełnił społecznie funkcję "dyrektora 
ogólnopolskiego Biegu Masowego "Pętla Rudnicka". Od wielu lat był członkiem OSP Żytniów, 
ostatnio pełnił funkcję prezesa a także członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Oleśnie. 
Problemy swojej jednostki były mu szczególnie bliskie. Wiele czasu poświęcił przy przebudowie 
i modernizacji budynku strażnicy oraz jego otoczenia. Bardzo aktywnie uczestniczył w programie 
ODNOWY WSI. Dzięki jego autorytetowi udało się sprawnie wykonać ważne i duże inwestycje, które 
przyczyniły się do rozwoju Żytniowa i poprawy estetyki. Był Przewodniczącym Społecznego Komitetu telefonizacji Żytniowa, 
a później budowy oczyszczalni i kanalizacji. Wszystkie obowiązki wypełniał z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem. 
Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień.
Najważniejsze z nich to:
- Medal Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
- Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
- Zasłużony dla Województwa Opolskiego - Medal Marszałka Województwa Opolskiego

Jego śmierć jest stratą dla nas wszystkich. Cześć jego pamięci. Spoczywaj w pokoju.

Inni potrafią, a my?
Te kilka słów kieruję do ludzi z pomysłami, energią, chęcią 

do pracy i spełniania się w naszej lokalnej społeczności, a tym 
samym zrobienia czegoś dobrego dla innych ludzi. Ale do 
rzeczy. W ubiegłym tygodniu byłam na spotkaniu w Praszce 
dotyczącym zakładania podmiotów ekonomii społecznej. 
Pojechałam na to spotkanie bez większego entuzjazmu, ale 
teraz myślę, że było warto. Jeśli znajdziemy odpowiednie osoby 
w naszej gminie, wesprzemy je merytorycznie, to myślę, że 
wspólnymi siłami zbudujemy coś dobrego i ciekawego.

Szanowni Mieszkańcy! Potrzebujemy waszej pomocy 
i energii do utworzenia w naszej gminie SPÓŁDZIELNI 
SOCJALNEJ. Co to jest? Postaram się krótko wyjaśnić.

Spółdzielnie socjalne to takie podmioty (firmy) łączące 
funkcje przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej 
zatrudniające np. bezrobotnych, niepełnosprawnych czy też 
inne osoby poszukujące pracy. Spółdzielnie socjalną mogą 
założyć osoby fizyczne we współpracy z samorządem lub 
stowarzyszeniem, lub też zupełnie samodzielnie. Wszyscy 
jednak twierdzą, że ze wsparciem ze strony samorządu jest 
o wiele łatwiej. Nie to jest jednak istotą sprawy. Tak naprawdę to 
spółdzielnię mogą założyć osoby w każdym wieku z pomysłem 
na rozwiązanie jakiegoś problemu, który w konsekwencji może 
przynosić zyski. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co 
najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Gmina oferuje ze swojej strony wykorzystanie na cele 
spółdzielni budynki będące naszą własnością. Na pewno 
w I kwartale 2016 roku zorganizujemy spotkanie informacyjne 
dla wszystkich zainteresowanych. Planujemy zaprosić 
doświadczony już w tym zakresie Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Byczynie, Spółdzielnię socjalną PERUNICA 
z Byczyny oraz jakąś inną spółdzielnię o niestandardowym 
profilu działalności, aby podzielili się swoim doświadczeniem 
i wiedzą. Być może w naszej gminie znajdą się osoby 
zainteresowane założeniem tego rodzaju podmiotu. Przecież 
inni potrafią, a my? Poniżej przedstawiam kilka ciekawych 

przykładów spółdzielni socjalnych:
1) Spółdzielnia NIEZAPOMINAJKA z Głubczyc - zajmująca 

się prowadzeniem prac porządkowych
2) Spółdzielnia POWRÓT - prowadząca hostel dla osób 

wychodzących z uzależnień
3) Strzelecka Spółdzielnia Socjalna START - usługi 

gastronomiczne oraz noclegowe
4) Spółdzielnia w Poznaniu - Kawiarnia DOBRAzatrudniająca 

osoby niepełnosprawne
5) Klubokawiarnia w Kępnie FILIŻANKA
6) Spółdzielnia socjalna założona przez studentów PANATO 

i BIZON we Wrocławiu i wiele innych.

Są to przykłady dobrych praktyk, które można podejrzeć 
w Internecie i czerpać z nich inspirację do swoich działań.

Znawcy tematu wypowiadają się, że pozostaje bardzo dużo 
możliwości do tworzenia spółdzielni socjalnych o różnych 
profilach działalności m.in.:
-melioracja,
- połączenie działalności kulturalnej z ekonomią społeczną,
- recykling,
- niekomercyjne gospodarstwa rolne,
- turystyka i ekologia.

Już dziś zachęcamy do przemyślenia opisywanego tematu 
możliwości i do udziału w organizowanym spotkaniu 
w I kwartale przyszłego roku. O dokładnym terminie 
poinformujemy w naszym biuletynie, na stronach 
internetowych gminy i inkubatora przedsiębiorczości oraz 
poprzez tablice informacyjne we wsiach.

Czekamy na ciekawe pomysły i liczymy na 
przedsiębiorczość naszych mieszkańców.

Kontakt do nas:
promocja@rudniki.pl; tel. 34) 35 95 072 w. 14.

I. Napieraj

mailto:promocja@rudniki.pl


aktualności
XXV-lecie samorządności Gminy Rudniki

W sobotnie popołudnie 14 listopada br. w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Rudniki 
z okazji XXV-lecia samorządności Gminy Rudniki. W jednym 
miejscu spotkali się ludzie samorządu, czyli: radni i sołtysi 
wszystkich kadencji, byli i obecni pracownicy urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych w tym: Ośrodka Kultury wraz 
z bibliotekami, Biura Obsługi Oświaty Samorządowej, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorzy szkół. 
Byli również zaproszeni goście: Wicewojewoda Opolski 
Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego 
Andrzej Buła, Poseł Leszek Korzeniowski, Starosta Oleski 
Stanisław Belka oraz Honorowy Obywatel Gminy Rudniki 
ks. Krzysztof Błaszkiewicz. Gościliśmy również naszych 
partnerów zagranicznych z Czech z Mikroregionu Mośtenka na 
czele z przewodniczącym Ivo Pitnerem, ze Słowacji z Obec 
Soblahov ze starostą Marianem Hudec oraz z niemieckiej 
gminy Feilitzsch. Była to doskonała okazja do podziękowania 
wszystkim za dobrą współpracęna przestrzeni 25 lat.

powitał wszystkich na uroczystości i zaprosił do obejrzenia 
w przerwie przygotowanej w holu wystawy fotograficznej oraz 
wyłożonych do wglądu kronik gminnych prowadzonych od 
1990 roku. Aby nadać spotkaniu odpowiedniego klimatu na 
rozpoczęcie uroczystości odśpiewany został Mazurek 
Dąbrowskiego.

Gospodarzem uroczystej sesji był Przewodniczący 
Edward Gładysz, który czuwał na prawidłowym jej 
przebiegiem. Pierwszym punktem sesji było podsumowanie 
25 lat pracy w formie prezentacji multimedialnej. 
Podsumowania dokonał Andrzej Pyziak. Przypominając 
o większych przedsięwzięciach inwestycyjnych zwrócił 
szczególną uwagę na ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju 

naszej gminy. W swoim wystąpieniu wójt oprócz wszelkiego 
rodzaju sukcesów i różnych przedsięwzięć, które udało się 
zrealizować, zaznaczył także problemy z jakimi boryka się 
gmina Rudniki.

W swoich archiwach przez 25 lat gromadziliśmy również 
nagrania filmowe z różnych przedsięwzięć gminnych 
kulturalnych i gospodarczych, dlatego też część podsumowania 
ostatniego ćwierćwiecza została zaprezentowana w formie 
filmu pt. "25 lat samorządowej Gminy Rudniki". Mogliśmy tu 
zobaczyć wielu nieżyjących już ludzi samorządu m.in. 
Tadeusza Wcisło przewodniczącego rady gminy w latach, czy 
Edwarda Wcisło pomysłodawcę Spotkań Muzyków 
Jazzowych w Rudnikach.

Te wszystkie materiały archiwalne przypominają ile udało 
się zrobić, jak zmieniła się gmina Rudniki na przestrzeni 25 lat

oraz ile pracy, determinacji i serca trzeba wkładać we wszystko 
co się robi. Obecność tak licznej grupy ludzi utwierdza 
w przekonaniu, że spotkania tego rodzaju są potrzebne, 
podsumowań należy dokonywać od czasu do czasu, bo niestety 
pamięć jest ulotna i bardzo szybko zapominamy 
o zrealizowanych zadaniach.

Były podziękowania, były wspomnienia i oficjalne 
wystąpienia gości honorowych. 25 lat samorządności to 
również jubileusz włodarza gminy Andrzeja Pyziaka, który jest 
wójtem od 1990 roku. Pracownicy urzędu i wszystkich 
jednostek organizacyjnych na czele z Panią Marianną 
Krzykawiak podziękowali wójtowi za wiele lat wspólnej 
pracy, a radni i sołtysi wręczyli wójtowi kwiaty i bursztynowe 
"drzewko szczęścia" w podziękowaniu za współpracę.

Uhonorowaniem wieloletniej pracy naszego włodarza 
było odznaczenie w uznaniu za zasługi dla samorządu 
terytorialnego "Odznaką Honorową" przyznaną przez Ministra 
Administracji i Cyfiyzacji, którą odebrał z rąk Wicewojewody 
Antoniego Jastrzembskiego. Na medalu umieszczony jest 
napis: "Labor omnia vincit" co oznacza: "praca wszystko 
zwycięża". Wójt otrzymał również z rąk Marszałka Andrzeja 
Buły list gratulacyjny oraz statuetkę za efektywne 
wykorzystanie środków europejskich. Podobne podziękowania 
wręczyli starosta Stanisław Belka i poseł Leszek Korzeniowski.

Te wszystkie ciepłe gesty uznania zarówno dla wójta, 
pracowników, radnych i sołtysów Gminy Rudniki są wyrazem 
dobrej wieloletniej wspólnej pracy.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół "Tesla 
Yellow Band" dwoma krótkimi koncertami, umilając 
wszystkim gościom wieczorne spotkanie samorządowe.

Iwona Napieraj



__________ aktualności__________  
JEST MURAWA - SĄ PIŁKOŁAPY

Niemal dokładnie 5 lat temu (13 grudnia 2010 r.) 
reaktywowano Ludowy Zespół Sportowy w Żytniowie. Wiosną 
następnego roku wykonano niezbędne prace porządkowe 
wokół boiska do gry w piłkę nożną a budynek starej zlewni 
mleka przystosowano na szatnie dla zawodników i sędziów; 
przygotowano również do gry płytę boiska. Już wtedy wiadomo 
było jednak, że w niedalekiej przyszłości niezbędne będą dalsze 
prace związane z przebudową płyty boiska, zapewniającego 
bezpieczny przebieg zawodów.

Zespól roboczy w trakcie ustawiania słupków 
foto G. Pucka

Wiosną 2014 r. Urząd Gminy w Rudnikach uchwałą Rady 
Gminy przeznaczył 32 tys. zł na tę przebudowę. Prac 
związanych z przebudową płyty podjęła się firma OGRÓD - 
Usługi Ogrodnicze Leszka Kułaka ze Skwierzyny. W ramach 
tego remontu wypoziomowano płytę, zwiększono wymiary 
boiska do 105 x 56 m, założono drenaż i nowy trawnik. 
Przewiduje się, iż z uwagi na lepszą jakość trawnika pierwsze 
mecze na odrestaurowanej płycie rozpoczną się wiosną 2016 r. 
Przy tej okazji należy przekazać słowa podziękowania dla LZS 
Cieciułów, który na czas przebudowy żytniowskiego boiska 
udostępnił swoje boisko dla piłkarzy LZS Żytniów na 
rozgrywanie meczów "u siebie". Jak już wspomniano, płyta 
żytniowskiego boiska nie zapewniała w pełni bezpiecznych 
zawodów, a sąsiedztwo pól uprawnych narażało ich właścicieli 
na straty w uprawach. W związku z tym, działacze LZS Żytniów 
podjęli starania o zainstalowanie tzw. piłkołałów z trzech stron

ANDRZEJKI - trochę inaczej
Wśród męskich imion do najpopularniejszych - nie tylko 

w naszym kraju - należy imię ANDRZEJ. Imieniny Andrzeja, 
przypadające 30 listopada, są wspomnieniem św. Andrzeja, 
jednego z dwunastu apostołów. Św. Andrzej był rodzonym, 
młodszym bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad 
Jeziorem Galilejskim, był Żydem i podobnie jak jego starszy 
brat zajmował się rybactwem. Św. Andrzej Apostoł zginął 
śmiercią męczeńską na krzyżu w kształcie litery X na terenie 
Grecji (30 listopada 60 r. n.e.) w wieku 62, 65 lub 70 lat. Na 
św. Andrzeja kończy się zazwyczaj rok kościelny, 
a z Adwentem zaczyna się nowy rok kościelny. Chłopcy 
i dziewczęta z kształtu zastygniętego (wcześniej roztopionego) 
wosku wlanego na powierzchnię zimnej wody zgadują, kto 
z nich pierwszy się ożeni lub wyjdzie za mąż. Wróżby te nazywa 
się "andrzejkami". W parafii Żytniów wielu parafian ma na imię 
Andrzej. Tak się przy tym złożyło, iż kilku z nich pełni obecnie 
różne funkcje samorządowe, zawodowe i społeczne. Wśród 

boiska (za bramkami i wzdłuż długości boiska od strony 
południowej). Naprzeciw tym staraniom wyszła Grupa 
Odnowy Wsi Żytniów, przeznaczając decyzją Zarządu Grupy 
kwotę 14 tys. zł (dwuletnie nakłady) na realizację projektu 
w ramach gminnego programu odnowy wsi. Komisja 
Kwalifikacyjna pozytywnie oceniła zgłoszony projekt:

Wykonanie siatki ochronnej typu "piłkołap" w rejonie 
boiska sportowego LZS Żytniów, który po uwzględnieniu 
wkładu pracy własnej opiewa na kwotę 22 tys. zł. W ramach 
tego projektu zakupiono ponad 200 m ocynkowanych rur 
(z których wykonano 6 metrowe słupki) i 900 m2 
polipropylenowej siatki ochronnej.

W pracach przygotowawczych i montażowych ochoczo 
udział wzięli działacze, zawodnicy, sympatycy i kibice LZS 
Żytniów, a wśród nich: Marian Werner, Wiesław Włóka,

foto G. Pucka

1■
Słupki ogrodzenia przed zamontowaniem siatki ochronnej

Tomasz Włóka, Łukasz Włóka, Grzegorz Dwornik, Adam 
Sas, Jacek Stochniałek, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej 
Materak, Mariusz Czech, Marcin Wróbel, Eugeniusz 
Werner, Zbigniew Werner, Maciej Werner, Wiesław 
Krawczyk. W imieniu Grupy Odnowy Wsi i społeczności 
żytniowskiej dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Drodzy działacze i zawodnicy LZS Żytniów. Teraz gdy jest 
dobra murawa i sąpiłkołapy - czekamy na awans do klasy A

Grzegorz Pucka

nich: Andrzej Tomala - proboszcz parafii Żytniów, Andrzej 
Pyziak - wójt gminy Rudniki, Andrzej Napieraj - sołtys 
Żytniowa, Andrzej Materak - policjant, dzielnicowy, 
Andrzej Surlej - kościelny, Andrzej Młynarczyk, Andrzej 
Birlet. Do niedawna funkcję Prezesa OSP Żytniów pełnił 
Andrzej Zając (zmarł 23 listopada 2015 r.). To właśnie 
ks. proboszcz Tomala zaproponował, aby w intencji wszystkich 
Andrzejów parafii Żytniów odprawić uroczystą mszę św. 
W tym roku uroczystość ta miała miejsce po raz drugi i staje się 
nową, sympatyczną tradycją. Po mszy św. uczestnicy 
uroczystości obdarowani zostali słodkościami, a zaproszeni 
goście spotkali się w salce gościnnego jak zawsze Koła 
Gospodyń Domowych. W tym roku zaproszenie na uroczystość 
Andrzejkową przyjęli również Państwo Ewa i Włodzimierz 
Sieradzcy z Pabianic, od 31 sierpnia 2015 r. spadkobiercy 
nieruchomości byłego właściciela Włodzimierza Stanisława 
Sieradzkiego. Andrzejkowe spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze; było też okazją do wielu historycznych 
wspomnień.

Grzegorz Pucka



aktualności
Złote Gody w Gminie Rudniki

Pięćdziesiąt lat i więcej przeżyli ze sobą 
małżonkowie, którzy w dniu 20 października 2015r. w 
GOKS i R w Rudnikach świętowali Złote Gody. Wśród 
17 par było także 1 małżeństwo państwa Henryki i 
Romana Kucharskich, którzy obchodzili 61. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego.

Wszyscy Jubilaci zostali uhonorowani medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Wójt 
Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, gratulując małżonkom 
wspólnie przeżytych lat oraz życząc kolejnych jubileuszy.

Medal przyznawany jest raz w życiu na wniosek 
Wójta Gminy przez Prezydenta RP małżonkom, którzy 
przeżyli razem 50 lat i więcej.
Odznaczenia otrzymali:
I Krystyna i Władysław Antosik 

sjjy 2 Janina i Eugeniusz Garncarek
3 Czesława i Zygmunt Garncarek
4 Teresa i Stanisław Jachymscy
5 Weronika i Jan Kałka
6 Stanisława i Henryk Kluba
7 Janina i Mieczysław Kluba
8 Janina i Jan Kluska
9 Stanisława i Stanisław Kocik
10 Janina i Bronisław Kubacy
II Henryka i Roman Kucharscy

Jedno jest tylko w życiu szczęście 
kochać i być kochanym ” 

George Sand
12 Marianna i Henryk Łęgosz
13 Krystyna i Stanisław Namyślak
14 Marianna i Stanisław Pawlaczyk
15 Irena i Stanisław Stasiak
16 Wanda i Stanisław Surlej
17 Kazimiera i Kazimierz Winiarscy

Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym 
jubilatom złożyli także: Z-ca Wójta - Iwona Napieraj, 
Sekretarz Gminy - Marianna Krzykawiak, Skarbnik 
Gminy - Beata Wolf -Morawiak, Dyrektor GOKSiR 
Janina Pawlaczyk oraz Z- Kierownika USC - Joanna 
Pazgan oraz Z-ca KierownikaUSC - Małgorzata Gajda.

Małżonkowie otrzymali również kwiaty i 
okolicznościowe akty pamiątkowe. Wzniesiono 
symboliczny toast oraz skosztowano przygotowanego na 
tę okoliczność tortu. Jubilaci wysłuchali występ zespół 
folklorystyczny "Rudniczanie" po czym razem z 
zespołem wspólnie biesiadowali. Mamy nadzieję, że 
będąmile wspominać czas spędzony razem z nami.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy kolejnych 
lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i 
poszanowaniu.

Z-ca Kierownika USC 
Joanna Pazgan

60-lecie OSP Mostki inspiracją do działania
W 2015 roku Grupa Odnowy Wsi Mostki przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mostkach wraz z Panią Sołtys 

i mieszkańcami sołectwa Mostki Polesie zrealizowała w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi projekt pn.: "ZAKUP 
WYPOSAŻENIA DO SOŁECKIEGO DOMU SPOTKAŃ W MOSTKACH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ OBCHODÓW 
60-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOSTKACH". Jest to już dziewiąty projekt zrealizowany przez Grupę 
Odnowy Wsi w Mostkach. W 2015 roku łączna wartość projektu wyniosła: 22187,50 zl w tym dofinansowanie z budżetu Gminy 
Rudniki: 14000 zł pozostała wartość to środki własne praca mieszkańców i wsparcie rzeczowe i finansowe od sponsorów. Grupa 
Odnowy Wsi Mostki składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji w/w projektu.

Lider Grupy Odnowy Wsi Mostki Damian Troczka



Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
W dniu 17 listopada br. w Rudnickim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości odbył się Dzień Otwarty Rudnickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt realizowany był 
w ramach międzynarodowego ruchu pn. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week).

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to więcej niż jeden 
tydzień w roku! To ruch społeczny na rzecz promowania 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, 
niezależnie od wieku czy płci.

W ramach projektu Inkubator odwiedziła najstarsza grupa 
przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Rudnikach. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających 
i aktywizujących do kreatywnego myślenia. Zajęcia cieszyły się 
dużym zaangażowaniem, przysporzyły dzieciom wiele radości i 
przyniosły zamierzony efekt.

Równocześnie z zajęciami dla najmłodszych prowadzone 
były zajęcia dla uczniów trzecich klas Publicznego Gimnazjum 
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Najpierw uczniowie 
wysłuchali informacji na temat oferty Rudnickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Słuchacze zaznajomili się z zasadami 
funkcjonowania inkubatora, usługami jakie świadczy oraz 
zasadami naboru. Następnie każda z klas osobno uczestniczyła 
w warsztatach prowadzonych przez pracowników 
Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie zajmujących się 
doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. W trakcie 

warsztatów gimnazjaliści uzyskali informacje na temat rynku 
pracy, jego potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach 
względem przyszłych pracowników. Uzmysłowiono im 
również, jak ważny jest świadomy i odpowiedni wybór swojej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia z doradcami 
zawodowymi zostały uatrakcyjnione tzw. "lodołamaczem", 
czyli zajęciami rozluźniającymi i integrującymi uczestników. 
Lodołamaczem były zawody na najwyższą wieżę wybudowaną 
z makaronów spaghetti, pianki cukrowej, taśmy malarskiej 
i sznurka. Ostatnim elementem dnia był wyjazd studyjny dla 
jednej z klas do Dobroteki - branżowego inkubatora 
przedsiębiorczości. Miejsca w którym realizowane są ciekawe 
projekty biznesowe oraz inne przedsięwzięcia związana 
z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

W związku z przeprowadzonym projektem serdeczne 
podziękowania składamy dyrektorom Gimnazjum Publicznego 
w Rudnikach, Przedszkola Publicznego w Rudnikach, 
Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie oraz 
DOBROTECE Meblarstwu Dobrodzieńskiemu za 
zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia 
przedsięwzięcia.

Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości to kolejna inicjatywa realizowana rzecz 
Inkubator w celu propagowania i upowszechniania idei 
przedsiębiorczości. R.Dądela

Dominika Napieraj zwyciężczynią w Birmingham!
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 

18 października 2015 r. Dominika Napieraj (mieszkanka 
gminy Rudniki) zwyciężyła podczas półmaratonu Great 
Birmingham Run w Anglii.

Podczas bardzo mocno obsadzonego biegu rozgrywanego 
w stolicy hrabstwa West Midlands, Dominice przystało 
rywalizować m.in. z hiszpankami Marią Diaz i Alessandrą 
Aguilar (5. miejsce podczas Mistrzostw Świata w maratonie 
kobiet z Moskwy w 2013 roku), a także włoszkami Agnes 
Tschurtschenthale i Emmą Quaglia (6. miejsce MŚ 
w maratonie kobiet 2013). Na mecie biegu zameldowała się 
z ponad 15 sekundową przewagą nad drugą zawodniczką, 
poprawiając tym samym swój dotychczasowy rekord życiowy. 
Uzyskany czas biegu to 1:13:39.

Przypominamy, że Dominika Napieraj w br. wywalczyła 
m.in. tytuły Mistrzyni Polski w biegu przełajowym na 5 km 
(Iława), wicemistrzyni w biegu na 10 km oraz wicemistrzyni 
w biegu ulicznym na 10 km. Zwyciężyła też Bieg Oshee na 10 
km towarzyszący Orlen Warsaw Marathonowi. 5 października

biegaczka reprezentowała 10 Brygadę Kawalerii Pancernej na 
Światowych Igrzyskach Wojskowych gdzie zajęła 5. miejsce 
w biegu na 5000 metrów. Jest również brązową medalistką 
mistrzostw Polski biegu przełajowym na 8 km z 2013 oraz 
medalistką młodzieżowych i akademickich mistrzostw Polski.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych 
sukcesów! Adam Wiktor



_______________ aktualności_______________  
STACJA JANINÓW - POCIĄG DO AKTYWNOŚCI

Jak wiadomo, na stacji kolejowej Janinów, paradoksalnie 
położonej w sołectwie Młyny, od kilku lat funkcjonuje świetlica 
wiejska. Opiekę nad nią roztacza Grupa Odnowy Wsi oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów. Miejsce to było 
"świadkiem" wielu imprez organizowanych przez tutejszą 
społeczność, ale prawdziwą inwazję przeżyło w sobotnie 
popołudnie 5. grudnia b.r. Dodajmy, że była to inwazja... służb 
mundurowych. Najpierw pojawił się gość niecierpliwie

wyczekiwany przez licznie zgromadzone tutaj dzieci, 
św. Mikołaj. Rozpoznano go bezbłędnie po czerwonym stroju, 
mitrze na głowie i długiej białej brodzie. Przywiózł z sobą 
wielki wór prezentów. Fundatorami świątecznych podarunków 
byli rodzice, ale i stowarzyszenie dorzuciło coś specjalnego od 
siebie. Miłym dopełnieniem tej części wiejskiego spotkania 
stała się niespodziewana wizyta księdza Krzysztofa 
Błaszkiewicza, który o świętym Mikołaju mógłby opowiadać 
godzinami - wszak od dwudziestu pięciu lat kieruje parafią pod 
jego wezwaniem.

Nieco odmienne emocje wywołało przybycie innych 
umundurowanych panów. Strażacy z Rudnik i policjanci 
z Olesna przeprowadzili dla dzieciaków pokaz sprzętu oraz 
zaproponowali im przejażdżkę po okolicy swoimi wozami, 

jy Tego dnia nie zapomniano także o dorosłych. Od godz. 20.00 
rozpoczęła się w świetlicy impreza z poczęstunkiem, właśnie 
dla nich. Tak oto 5. grudnia na sennej wiejskiej stacyjce zrobiło 
się gwarno niczym na dworcu kolejowym w wielkim mieście. 
Ajaki był powód owego zamieszania?

Michał Giec, lider Grupy Odnowy Wsi Młyny, skwitował 
to pytanie jednym zdaniem: "Ludziom należało się 
podziękowanie za ogrom pracy włożonej w odnowienie naszej 
świetlicy." Już od września członkowie grupy realizowali 
zadania założone w tegorocznym projekcie. Finansowy udział 
gminy Rudniki w całości przedsięwzięcia wyniósł 10353,- zł. 
Za taką kwotę zakupiono nowe wyposażenie: stół, 30 krzeseł, 
aneks kuchenny ze zlewozmywakiem oraz materiały 
remontowo-budowlane. Reszta pozostała w gestii 
mieszkańców, którzy zobowiązali się do gipsowania ścian, 
malowania całego pomieszczenia (w tym także okien i drzwi) 
oraz do zakupu narzędzi i środków czystości. W trakcie 
realizacji projektu zakres prac został rozszerzony: dodatkowo 
wymieniono instalację elektryczną, zamontowano 
podwieszany sufit, położono płytki ścienne, a także poprawiono 
podłogę.

Prace w pomieszczeniu trwały niemal do końca listopada, 
ale efekt wart jest podjętego trudu. Pachnąca świeżością 
i ciesząca oczy nowym wyposażeniem świetlica została już 
przetestowana 5. grudnia. Obecnie członkowie Grupy Odnowy 
Wsi i Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów przymierzają się do 
zorganizowania w niej imprezy sylwestrowej. Michał Giec 
dziękuje za dobrą współpracę Urzędowi Gminy w Rudnikach 
oraz mieszkańcom Młynów.

Pociąg do aktywności rusza ze stacji Janinów. Wsiadajcie, 
sąjeszcze wolne miejsca!

Bogusława Kaczmarek

TABLICA USZKODZONA
Niedawno minęły 3 lata od uroczystych obchodów 700 lecia istnienia wsi 

i parafii Żytniów. Z tej okazji, żytniowski parafianin, wówczas i obecnie Wójt Gminy 
Rudniki Andrzej Pyziak ufundował tablicę, upamiętniającą pierwszą rocznicę 
śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica ta - znana mieszkańcom 
i odwiedzającym Żytniów - umieszczona została pod "Dębem Piłsudskiego". Od 
kilku tygodni tablica jest uszkodzona. Trudno jest oczywiście stwierdzić, jak doszło 
do jej uszkodzenia. Uwzględniając jednak fakt, że "Dąb Piłsudskiego" i Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego są dumą i chlubą Żytniowa, 
Stowarzyszenie "Razem dla Żytniowa" jako główny organizator Jubileuszu 700-lecia 
Żytniowa, postanowiło podjąć starania o naprawienie szkody i umieszczenie nowej, 
tej samej treści tablicy.

Grzegorz Pucka 
Prezes Stowarzyszenia "Razem dla Żytniowa”

Uszkodzona tablica pamiątkowa pod "Dębem Piłsudskiego", foto G. Pucka



Nowy samochód w Ochotniczej Straży Pożarnej
W dniu 7 listopada br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach wzbogaciła się o fabrycznie nowy średni 

samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x4 typ GBA, Volvo FLD 
3CFL.

Odbioru samochodu dokonali 
druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudnikach oraz Wójt 
Gminy.

Samochód wyposażony jest w 
autopompę, szybkie natarcie, maszt 
oświetleniowy, urządzenia 
techniczno-elektryczne pojazdu 
uprzywilejowanego oraz pozostałe 
urządzenia techniczno-elektroniczne 
zamontowane w pojeździe. 
Dodatkowo Wójt Gminy podarował 
OSP w Rudnikach 7 węży W-75 oraz 7 
węży W-52.

Całkowity koszt samochodu
wyniósł ok. 650 tys. zł z czego 150 tys. zł otrzymano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a 50 tys. zł z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostała kwota to koszt gminy. Daria Grzesik

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach
Od stycznia 2016 roku w gminie Rudniki będzie 

utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Na terenie 
powiatu oleskiego będą 3 takie punkty, w tym jeden w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 
12, tuż przy Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Punkt będzie czynny wg następującego harmonogramu:
1. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki 

w godz. od 11.00 do 15.00
2. w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00. 
Porady prawne udzielane będą dla:
* osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej,
osób młodych do 26 roku życia, 
seniorów, kombatantów i weteranów, 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

*
*
*
*
Pomoc w punktach prawnych obejmować będzie:
* poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 

o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających 
obowiązkach,

* wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
* udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod 

warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie 
przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie 
przygotowawcze,

* sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie 
sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne,

* sporządzenie projektu pisma zwolnienia od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym,

* ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw 
z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie 
w Rudnikach.

I. Napieraj

Maszyna do lodu
W dniu 30 listopada br. Gmina Rudniki zakupiła maszynę do 

czyszczenia lodu. Nie jest to fabrycznie nowe urządzenie, jednakże 
jest w dobrym stanie technicznym i wystarczy na potrzeby naszego 
małego lodowiska. Zakupiona maszyna usprawni pracę obsłudze 
lodowiska i przyczyni się do utrzymania jego nawierzchni na 
odpowiednim poziomie! Maszyna zakupiona została ze środków 
własnych gminy, a j ej koszt wyniósł 19.680,00 zł.

Mamy nadzieję, że dzięki zakupionej maszynie lodowisko 
będzie oferowało jeszcze lepsze warunki do jazdy i skróci czas 
przerw technicznych wykonywanych w ramach konserwacji.

Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą na utworzenie 
i utrzymanie lodu lodowisko - mamy nadzieję - będzie działało już po 
Świętach Bożego Narodzenia.
Już dziś zapraszamy!

R.Dądela



I Harcerski Festiwal Nasz
06.11.2015 r. odbył się I Harcerski Festiwal "Nasz Kraj - 

Nasz Czas". Zaproszone osoby pojawiły się o 16:00. Na wejściu 
rozdawano wstążki w barwach narodowych. Na sali druhna 
Aleksandra Kupka-Kucharska serdecznie powitała gości 
i harcerzy, i opowiedziała mini gawędę o odzyskaniu 
niepodległości. Następnie głos zabrała druhna Ola Meryk i to 
właśnie ona zapowiadała jakie zespoły i w jakiej kolejności 
będą wchodziły na scenę.

Cały festiwal odbywał się w dwóch kategoriach: piosenka 
patriotyczna tradycyjna i współczesna. Po występach przyszedł 
czas na ocenę jury. Musieli się oni naradzić, więc na scenę

Akademia Animatora
13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim województwa 

opolskiego odbyła się jesienna konferencja programu "Nasz 
Orlik 2015 w województwie opolskim". O godzinie 11:00 
odbyło się uroczyste powitanie przybyłych animatorów, 
trenerów oraz osób zainteresowanych tematyką sportu 
powszechnego przez przedstawicielkę Urzędu 
Marszałkowskiego odpowiedzialną za tematykę Orlików 
w regionie. Następnie głos zabrał koordynator Bartosz 
Wiśniewski, który z ramienia Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej przybliżył program "Nasz Orlik 2015". Tuż po 
prezentacji realizowanych projektów, zmian, osiągnięć FRKF 
na przestrzeni ostatnich miesięcy, odbyła się krótka sesja pytań 
i odpowiedzi. Po owocnej wymianie wskazówek, spostrzeżeń 
i uwag nastąpiła przerwa. Następnie zainteresowani wzięli 
udział w Lokalnym Spotkaniu Edukacyjnym "Akademia 
Animatora gra na wyjeździe" prowadzonym przez 
Animatorkę Ekspertkę programu Akademia Animatora 2015 
realizowanego przez FRKF projektu współfinansowanego 
przez MSiT - Katarzynę Pawalczyk.

Animatorka zaprezentowała Animację Społeczności 
Lokalnej na podstawie działań realizowanych na Orliku 
w Rudnikach. Następnie przybyłym została przybliżona 
informacja nt. Regionalnych Konkursów Grantowych przez 
przedstawiciela FRKF. Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim 
była ogromnym wyróżnieniem oraz znakomitą okazją do 
promocji zarówno działalności sportowej prowadzonej na 
Rudnickim Orliku, ale także pokazania ogromnego potencjału 
naszej społeczności lokalnej. Miło było również słuchać 
ciepłych słów płynących pod naszym adresem, kierowanych 
przez przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego.

Katarzyna Pawlaczyk

Kraj - Nasz Czas
weszła kadra 29 szczepu „Barwne Iskry" oraz 11 DSH „Aeris". 
Zaśpiewali piosenkę pt. "Nie jesteśmy czerwonymi 
pionierami". Po występie dołączyła reszta szczepu 
i zaprezentowała publiczności jak śpiewają harcerze. Nadszedł 
czas na ogłoszenie wyników. W kategorii piosenki 
patriotycznej tradycyjnej I miejsce za najlepsze wykonanie 
dostała grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieciułowie, 
a za najlepszy dobór tekstu druhna Agata Kościelna. W drugiej 
kategorii I miejsce za najlepsze wykonanie dostało trio: druh 
Konrad Sas, druhna Olga Włóka i druh Filip Napieraj, a za 
najlepiej dobrany tekst druh Daniel Kucharski. Po 
zakończeniu oficjalnej części naszego spotkania przyszedł czas 
na zabawę, szczep pod wodzą druhny Mileny Kościelnej 
pokazał, jak bawią się harcerze. Zabawa trwała do 20:00, ale 
niestety nic nie może trwać wiecznie. Po festiwalu trzeba było 
posprzątać, zajęła się tym 11 DSH „Aeris" pod nadzorem 
druhny Marceliny Koterby i Martyny Matuszczyk.

Cały festiwal został zorganizowany zgodnie z kierunkiem 
programowym Związku Harcerstwa Polskiego "radosny 
patriotyzm". Naszym celem było przełamanie stereotypu 
o smutnym i patetycznie świętowanym dniem niepodległości, 
naznaczanym przez msze i marsze. Chcieliśmy pokazać, że jest 
to dzień, w którym powinniśmy być radośni i weseli. Poprzez 
tańce i zabawę cieszyć się z niepodległości i wolności, którą 
mamy, nie zapominając jednak o historii.

Organizatorzy

Nordic Walking na Orliku

Dziś na Kompleksie Boisk Sportowych "Moje Boisko 
Orlik 2012" w Rudnikach odbył się trening Nordic Walking 
prowadzony przez trenerkę Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking - Tatianę Galińską w ramach akcji Animator Orlika 
Chodzi Prawidłowo.

Przybyli na Orlik w Rudnikach poznali m.in. sposoby 
dobierania właściwego kija do swego wzrostu, technikę 
stawiania stopy, prawidłowego ruchu kończyn górnych oraz 
krótką historię dyscypliny. Bardzo cieszy zainteresowanie 
tematyką prawidłowego chodzenia, w zajęciach uczestniczyło 
aż 18 osób z terenu Gminy Rudniki i Praszka. Było to dla Nas 
ogromne wyróżnienie, gdyż prawo organizacji takiego 
przedsięwzięcia otrzymało tylko 10 Orlików w Polsce!

Dziękuję raz jeszcze wszystkim za przybycie i pomoc 
w organizacji wydarzenia, po raz kolejny pokazaliśmy, 

że RAZEM lepiej TWORZYMY NASZ ORLIK 
W RUDNIKACH

Katarzyna Pawlaczyk



"ZAGOSPODAROWANIE ZIELONEGO KLUBU - ETAP IV"
Grupa Odnowy Wsi Łazy zrealizowała wniosek 

w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi w roku 2015.
Głównym celem naszego projektu było dalsze 

zagospodarowanie Zielonego Klubu (IV etap).
Aby poprawić walory estetyczne tego wyjątkowego 

miejsca i stworzyć lepsze warunki do organizacji imprez 
plenerowych, sportowych, wspólnych biesiad, rodzinnego 
grillowania, odpoczynku po pracy, wybudowano chodnik 
z kostki betonowej o całkowitej powierzchni 69 m2. Chodnik 
biegnie przez środek Zielonego Klubu i pełni funkcję traktu 
spacerowego.

Zakupiono również nożyce do obcinania żywopłotu oraz 
agregat prądotwórczy o wysokich parametrach celem

Kacper KACPA Lachowicz w Rudnikach
14 października 2015 w Rudnikach odbyło się II Lokalne 

Spotkanie Edukacyjne Akademii Animatora programu 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej 
dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem spotkania było zainicjowanie lokalnej współpracy 
i wymiany wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi się sportem 
powszechnym oraz prezentacja dobrych praktyk i oferty 
edukacyjnej programu Nasz Orlik. Gościem specjalnym 
wydarzenia był trener koszykówki Kacper KACPA 
Lachowicz, który od 2010 roku współprowadzi Marcin Gortat 
Camp czyli najpopularniejszy cykl treningów z koszykówki dla 
dzieci i młodzieży stworzony przez jedynego Polaka grającego 
w najlepszej lidze świata NB A. W wydarzeniu udział wzięło 
239 uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się o 12:30 krótkim słowem wstępu 
dotyczącym tematyki spotkania oraz powitaniem przybyłych 
gości, którego dokonała Katarzyna Pawlaczyk - Animatorka 
Rudnickiego Orlika. Następnie Wójt Gminy p. Andrzej Pyziak 
powitał naszego wyjątkowego gościa Kacpra Lachowicza 
i dokonał oficjalnego otwarcia spotkania.

Kacper KACPA Lachowicz to doskonały 
KONFERANSJER, MOTYWATOR i TRENER o czym 
mogliśmy się przekonać w kolejnych częściach jego treningu. 
Prowadzone przez niego spotkanie z minuty na minutę 
napierało tempa. Trening motywacyjny rozpoczął się spokojnie 
od krótkiego przedstawienia swojej osoby, a później była już 
tylko istna magia z użyciem piłki do koszykówki. Przybyli na 
spotkanie Animatorzy, Trenerzy, Nauczyciele i Uczniowie 
podziwiali z zachwytem m.in. kręcenie piłki na palcu, 
żonglerki, pompki wykonywane na piłkach, kozłowania 
w różnych pozycjach czy wirującą piłkę w płomieniach. 
Zabawne sztuczki z piłkami przeplatane były ważnymi słowami 
płynącymi od Trenera, wielokrotnie zaznaczał, że każda osoba 
ma jakiś talent, ale to czy się go odkryje czy nie, zależy tylko od 
każdego z nas. Kacpa angażował do swych pokazów uczniów, 
którzy choć niejednokrotnie chcieli się poddać gdyż twierdzili, 
że nie potrafią zrobić tego czego on wymaga, pokazywał im, że 
nie istnieje pojęcie NIE UMIEM, a jest ZA MAŁO TRENUJĘ i 
każda porażka to nie WYMÓWKA, a MOTYWACJA.

Po treningu motywacyjnym przyszedł czas na trening 
metodyczny jednak konieczna była dłuższa przerwa, gdyż 
każdy chciał zrobić sobie zdjęcie lub otrzymać autograf od 

zabezpieczenia imprez plenerowych oraz prac porządkowych 
w energię elektryczną.

W ramach kosztów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury i bieżącej konserwacji zakupiono paliwo do 
agregatu, nawóz do trawników oraz wykonano roczny przegląd 
techniczny kosiarki i wykaszarki zakupionej w ubiegłym roku 
w ramach realizacj i wniosku w 2014 roku.

Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło wizerunek 
wioski Łazy, poprawiło estetykę Zielonego Klubu, miejsca 
o niepowtarzalnej wymowie i klimacie, stworzonego przez 
mieszkańców Łazów.

Wspólna praca mieszkańców podczas realizacji projektu 
korzystnie wpłynęła na integrację społeczną.

Wiesława Klimas

trenera. Najpierw na parkiet weszły dziewczęta rozgrzewając 
wszystkich przybyłych tańcami specjalnie przygotowanymi na 
tą okazję. Trening właściwy rozpoczął się kilkoma 
motywacyjnymi słowami, które dodały ćwiczącym energii 
i zapału do jak najlepszego wykonywania podawanych 
ćwiczeń. Poznaliśmy ćwiczenia dotyczące kozłowania piłki, 
porozumiewania się na boisku, podań i chwytów, prostych 
zwodów oraz towarzyszące w każdym momencie treningu 
cenne uwagi trenera. Zajęcia zakończyły się wspólnym 
meczem, w którym to uczestniczyły dziewczęta z Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach, które biorą udział w zajęciach 
koszykówki organizowanych na Orliku, animatorzy, 
nauczyciele wf, zawodnicy i użytkownicy Orlika.

Po zakończeniu treningu przyszedł czas na wręczenie 
dyplomów uczestnictwa i podziękowania. Z tego miejsca 
jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Kacprowi za 
przyjęcie zaproszenia i przybycie do nas. Swoją osobą w tak 
szczególnym dniu podkreślił rolę nauczyciela i pokazał, że nie 
trzeba mieć nie wiadomo jakiego wykształcenia, by 
przykładem, osobowością, charakterem i przekazywanymi 
wartościami być wzorem dla innych. Organizatorem 
wydarzenia była: Animatorka Ekspertka FRKF - Katarzyna 
Pawlaczyk przy współpracy Urzędu Gminy w Rudnikach, 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
oraz Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Katarzyna Pawlaczyk



URZĄD GMINY W RUDNIKACH
zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

( Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ) ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązujące na terenie Gminy Rudniki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. Gospodarstwa domowe - zużywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego
2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcząi zużywają 

wodę do zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i procesów produkcji.
W chwili obecnej stosuje się te same ceny za dostarczoną wodę dla obu grup odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. Gospodarstwa domowe - odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym - dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do 

prowadzonej działalności gospodarczej orazjednostki finansowane z budżetu samorządowego.
2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą

i odprowadzają ścieki z zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i ścieki przemysłowe z prowadzonej działalności.
3. Odbiorcy odprowadzający ścieki podczyszczone - dotyczy odbiorców posiadających własne podczyszczalnie ścieków odprowadzających 

ścieki podczyszczone o wskaźnikach zanieczyszczeń:
- BZT5 do 60,0 mg 02/1, - ChZTCr do 160,0 mgO2/l, - zawiesina ogólna do 60,0 mg/1

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Lp Taryfowa grupa 

odbiorców usług
Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Stawka 
netto

1. Gospodarstwa 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 2,69
domowe

i pozostali 2) stawki opłat abonamentowych: zł/odbiorcę
odbiorcy /okres 

rozliczenio
wy*

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego

6,25

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza 
przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym

3,75

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg odczytu 
wodomierza dodatkowego

2,55

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych 3,25

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki z uwzględnieniem dopłaty.

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Stawka 
netto

Dopłata Stawka netto z 
uwzględnieniem 

dopłaty

1. Gospodarstwa 
domowe

1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł/ m3 8,42 2,77 5,65

2. Pozostali odbiorcy 2) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł/m3 8,94 - 8,94

3. Odbiorcy odprowa
dzający ścieki

3) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł/ m3 8,25 - 8,25

podczyszczone
4) stawki opłat abonamentowych dla wszystkich 
grup taryfowych:

-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców 
rozliczanych wg wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego

zł/odbiorcę 
/okres 

rozliczenio 
wy* 2,50 - 2,50

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców 
rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody

2,50 2,50

*) Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 6 dolicza się podatek od towarów i usług w określonej ustawowo wysokości.
Przy rozliczeniach za dostarczana wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfęjednolitądwuczłonową składającąsięz:

a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
b. stawek opłat abonamentowych:

- zajednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,
- zajednostkę usługi odczytu wodomierza dodatkowego,
- za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielo lokalowym,
- za rozliczenia należności,
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych



1) odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych, odczyt i rozliczenie

2) odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, ponosi opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie.
3) odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody, ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń 

wodociągowych i rozliczenie.
4) odbiorcy rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym, ponosi opłatę abonamentową za 

odczyt i rozliczenie.
Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości dostarczonej wody, za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary poboru 
wody lub też j ego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy ( 3 miesiące ).

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę niejednolitą dwuczłonową 
składającą się z:

a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
b. stawek opłat abonamentowych:

- za usługę odczytu wodomierza głównego
- za rozliczenie należności
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.

1) odbiorca rozliczany wg wskazań urządzenia pomiarowego (wodomierza głównego), ponosi opłatę abonamentową za odczyt, rozliczenie i 
utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

2) odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody, ponosi opłatę abonamentową za rozliczenie i utrzymanie w gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, za każdy okres rozliczeniowy bez względu na ilość 
odprowadzanych ścieków lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres 
rozliczeniowy (3 miesiące).

INFORMACJA
Wójt Gminy Rudniki informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki Uchwałą nr XI/78/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku 

od 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość - 18 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość - 24 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość - 31 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość - 37 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość - 45 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość - 51 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość - 57 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość - 36 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość - 48 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość - 62 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość - 74 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość - 90 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość - 102 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość - 114 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w termie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomości lub 
sposób gromadzenia odpadów selektywny/ nieselektywny) poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi nieodebrania odpadów z pojemników 
przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów,

pojemniki należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu.

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowo podjętą przez Radę 
Gminy Rudniki Uchwałą Nr XI/77/2015 

z dnia 27 listopada 2015 roku od stycznia 2016 r. następuje zmiana 
terminu płatności.

1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
wnosić w następujących terminach:

- za miesiąc grudzień 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
- za miesiąc styczeń 2016 r. do 31 stycznia 2016 r.
- za każdy następny miesiąc do ostatniego dnia każdego 

miesiąca.
2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 
uiszczać w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46 -325 Rudniki 
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, 
Nr indywidualnego konta klienta*

- lub w Punkcie kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego 
w Zawadzkiem Oddział Radłów, czynnym w dniach: 
odponiedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00

Jednocześnie informujemy, że za opłaty gotówkowe 
dokonywane w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku 
Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów nie jest 
pobierana prowizja.
* Dla każdej nieruchomości został nadany indywidualny 
numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Działają aktywnie na rzecz swojej miejscowości!
Wszystko zaczęło się na przełomie lutego i marca, kiedy 

grupa odnowy wsi w zmienionym składzie i z nowym liderem 
na czele rozpoczęła dynamiczny etap działalności grupy.

Pierwszym etapem było napisanie projektu na "Zakup 
stołów, ław i parasoli biesiadnych do przeprowadzenia 
"Zabawy pod kasztanami" w ramach Gminnego Programu 
Odnowa Wsi. I już 25 lipcabr wykorzystując zakupione sprzęty, 
zorganizowaliśmy wraz z miejscową OSP na placu przy 
GOKSiR festyn. Na przybyłych czekało wiele aktrakcji, 
najmłodsi uczestniczyli w biegach sztafetowych z podręcznych 
sprzętem strażackim, rysowali kredą wozy bojowe, starsi brali 
udział w konkurencjach zręcznościowych oraz w mini turnieju 
wiedzy pożarniczej, a wieczorem wszyscy razem integrowali 
się podczas zabawie tanecznej pod kasztanami.

Działania Grupy Odnowy Wsi Rudniki w 2015 r., znacznie 
wykroczyły poza ramy projektu. Grupa społeczników 
postanowiła realizować więcej zadań wspólnie na rzecz 
rozwoju miejscowości. Kilkukrotnie przeprowadzała prace 
pielęgnacyjne miejscowości w miejscach użyteczności 
publicznej, dzięki czemu wizerunek wioski znacznie się 
poprawił. Efekty wspólnej pracy można było zaobserwować 
podczas wydarzeń sportowych realizowanych na Kompleksie 

Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Rudnikach.
Prężnie działająca Grupa Odnowy Wsi przygotowała część 

gastronomiczną podczas: Turnieju na otwarcie sezonu letniego 
dla dzieci, Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy 
Rudniki, I Nocnego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku 
w Rudnikach.

Przydzielone zadania realizowała również podczas 
największego przedsięwzięcia w tym sezonie realizowanego 
w miejscowości jakim było Gminne Święto Plonów - Dożynki 
2015 w Rudnikach.

Ogromnie cieszy fakt, że poprzez podjętą inicjatywę 
zwiększyło się zaangażowanie społeczności lokalnej w pracę 
społeczną. Mieszkańcy wsi zintegrowali się, co przyczyniło się 
do zwiększonej liczby organizowanych imprez plenerowych 
przez różne grupy wiekowe o zróżnicowanym charakterze 
zarówno kulturalnym, integracyjnym czy sportowym. 
Realizowane zadania doprowadziły do zbudowania spójności 
pomiędzy Grupą Odnowy Wsi, a lokalnymi organizacjami: 
OSP, GOKSiR, Radą Sołecką, Klubem Seniora oraz Parafią.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Rudniki 
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Grupa Odnowy Wsi Rudniki

Turniej Piłki Nożnej na zakończenie sezonu
22 października 2015r. na Orliku w Rudnikach odbył 

się Turniej Piłki Nożnej na zakończenie letniego sezonu 
Orlika dla dzieci. Animatorzy przyśpieszyli troszkę to 
wydarzenie, by wykorzystać warunki atmosferyczne 
sprzyjające grze na Orliku naszym małym sportowcom.

W rozgrywkach udział wzięło 25 zawodników 
i zawodniczek, grających w pięciu, 5-osobowych drużynach.

Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdy, a mecz 
trwał 7 minut. Klasyfikacja końcowa:
1. FCBayern
2. Gang Olafa
3. Dworniki i Przyjaciele
4. FC Barcelona
5. FC Drzewce

Jednak nie zwycięstwo dziś było najważniejsze, liczyła się 
dobra zabawa i zdrowa sportowa rywalizacja. Młodzi Piłkarze 
byli wspierani przez swoich wiernych kibiców - rodziców, 
którzy tak jak przez cały sezon tak i dziś byli ze swoimi 
pociechami na naszym Orliku. Nie mogliśmy pominąć 
wyróżniających się zawodników na boisku - najwięcej bramek 
w turnieju zdobyli: Oliwier Jagieła (4), Mateusz Bryś (4) oraz 
Marcin Pawłowski (3), natomiast Jakub Jurczyk - bramkarz 
FC Bayem tylko raz pomylił się w bramce.

Na zakończenie turnieju było wspólne zdjęcie, oraz kilka 

słów podsumowania. Animatorzy podziękowali zawodnikom 
za wiele wspólnie spędzonych godzin na boisku, rodzicom za 
wsparcie i pomoc w kształceniu naszych młodych zawodników. 
Zaznaczyli także, że ich sezon na Orliku powoli dobiega końca, 
jednak dbając o ciągłość treningów, zajęcia będą kontynuowane 
na hali sportowej przez trenera LZS Rudniki.

Organizatorami wydarzenia byli Animatorzy Orlika przy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach.

Katarzyna Pawlaczyk

OGŁOSZENIE
Zmiana godzin pracy placówek pocztowych w Gminie Rudniki

Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 02.11.2015 r. 
placówki pocztowe zlokalizowane na terenie gminy zmieniły 
czas pracy i są czynne we wskazanych godzinach:

RUDNIKI - Filia Urzędu Pocztowego Praszka,
ul. Częstochowska 50: 

poniedziałek, wtorek, środa i piątek 
od godz. 9:30 do godz. 16:00 

czwartek od godz. 9:30 do godz. 20:00

DALACHÓW - Agencja Pocztowa Dalachów 9 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 

od godz. 6:45 do godz. 17:00 
sobota od godz. 7:00 do godz. 14:00

ŻYTNIO W - Agencja Pocztowa Żytniów 36 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 

od godz. 6:45 do godz. 17:00 
sobota od godz. 7:00 do godz. 14:00



_________________aktualności__________________ 
Centrum spotkań Zakończenie sezonu

Grupa Odnowy Wsi Julianpol w ramach tegorocznej 
edycji Gminnego Programu Odnowy Wsi zrealizowała projekt 
pn. "Zagospodarowanie centrum spotkań mieszkańców 
Julianpola " Julianka" - etap I".

Aktywni mieszkańcy zorganizowali festyn, zakupili grilla, 
wybrukowali 100 m2 placu m.in. do organizacji imprez 
integracyjnych.

Projekt był współfinansowany ze środków budżetu gminy. 
Festyn udał się wspaniale, wielopokoleniowa zabawa była 
niesamowita. Lokalni liderzy już dziś zapowiadają kolejne 
działania integrujące lokalną społeczność.

Lider Odnowy Wsi Julianpol

W Rudnikach jaśniej
W dniu 20 listopada 2015 r. zakończono i odebrano 

oświetlenie uliczne w Rudnikach przy ulicy Żeromskiego 
i ulicy Handlowej.

W ramach inwestycji wykonano linię kablową na długości 
300 mb wraz z budową 7 latarni oświetleniowych 
z nowoczesnymi lampami ledowymi. Koszt inwestycji 74 tys. 
zł. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców i komfort 
korzystania z tej ulicy. I.Napieraj

30 listopada br. zakończył się kolejny letni sezon na 
Kompleksie Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" 
w Rudnikach.

Zakończenie to dobry moment na podsumowania, 
ogromnie cieszymy się z licznych przedsięwzięć, które 
zorganizowaliśmy w tym roku na Naszym Rudnickim Orliku. 
Były turnieje gminne, regionalne - to te w których brali udział 
zawodnicy z pobliskich powiatów, wojewódzkie czy nawet o 
randze ogólnopolskiej.

Musimy się przyznać, że nie zawsze było nam łatwo, dużo 
musieliśmy poświęcić dodatkowego czasu po godzinach, 
często byliśmy załatani, bo nie wiedzieliśmy w co aktualnie 
ręce włożyć, ale wtedy z pomocą nachodziliście WY. 
Dziękujemy serdecznie tym, którzy bardzo często wspierali nas 
podczas wszelkiego rodzaju akcji - mowa tu oczywiście o Was: 
Marta, Adrian, Kasia, Kacper, Ania, Michał, Tomek, oraz 
p.Robertp.Karol.

Zaczęliśmy podziękowania od wolontariuszy, bo to 
właśnie z użytkownikami spędziliśmy setki godzin na boisku 
i to dla nich byliśmy na tym obiekcie, ale oczywiście nie 
zapominamy o osobach, które w każdym aspekcie pracy 
udzielały nam wsparcia. Z tego miejsca dziękujemy 
pracownikom Urzędu Gminy i GOKSiR za wszelką pomoc 
podczas trwania sezonu.
dużo: wrażeń, emocji, uśmiechu, bramek, kilometrów, setów, 
wiele: zwycięstw, znajomości, nowych doświadczeń, 
ogrom: pozytywnej energii, mobilizacji, satysfakcji, 
Tak chyba w kilku słowach możemy opisać miniony sezon.

Dziękujemy WAM za ten świetny czas spędzony razem na 
Orliku!

I pamiętajcie, że nie sami Animatorzy, ale to 
MY - wszyscy RAZEM TWORZYMY 

NASZ ORLIK W RUDNIKACH.
Animatorzy: Katarzyna Pawlaczyk i Tomasz Jasiński

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Przypominamy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki, 

że w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(tzw. PSZOK), zlokalizowany przy składowisku odpadów 
w Rudnikach, ul. Dąbrówka 6.

Do PSZOK-u, w ramach ponoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać 
nadmiar wyprodukowanych w gospodarstwie odpadów, tj.:
- odpady suche - papier, opakowania wielomateriałowe, 
tworzywa sztuczne, metale, puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach ochrony roślin, plastikowe 
opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania (nadmiar 
z pojemnika z żółtą klapą);
- odpady szklane - szkło kolorowe i bezbarwne (nadmiar 
z pojemnika z zieloną klapą); jak również odpady, które nie są 
zbierane w systemie pojemnikowym:
- odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, 
elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny)
- odpady niebezpieczne: przeterminowane lekarstwa 
i chemikalia; zużyte baterie, zużyte świetlówki i żarówki; 
zużyte akumulatory;
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (radia, drukarki, 
pralki, odkurzacze, lodówki, telewizory, monitory; itp.)
- zużyte opony;
- odpady zielone z pielęgnacji ogrodów.

Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć 
do PSZOK-u własnym środkiem transportu 

w następujących terminach:
- w każdy wtorek i czwartek w okresie

od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 -19:00
- w każdy wtorek i czwartek w okresie

od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 -16:00
- w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 9:00 -14:00

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów, jak:
- szkło zbrojone;
- szyby samochodowe;
- materiały zawierające azbest;
- części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);

Dostarczając odpady do PSZOK-u należy zabrać ze sobą 
ostatnie potwierdzenie wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz dowód osobisty.

Zachęcamy do korzystania z punktu. Apelujemy 
o przestrzeganie zasad i dowożenie odpadów w dniach 
i godzinach funkcjonowania PSZOKu.



z życia biblioteki
Certyfikat dla

Gminnej Biblioteki Publicznej
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach otrzymała 

Certyfikat Biblioteki Promującej Czytelnictwo.
Stało się to za sprawą udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Czytam sobie 

w bibliotece", zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy współudziale 
m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej.

Celem akcji było promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku 5-8 lat. Zgłaszaj ąc się do 
projektu, znaleźliśmy się w gronie 900 bibliotek w Polsce, które zrealizowały warsztaty 
twórcze wokół literatury dla dzieci. Najmłodsi czytali, bawili się, a przez zabawę zdobywali też 
wiedzę.

Nasze październikowe spotkania realizowaliśmy pod wspólnym hasłem podróży, choć 
nosiły one różne tytuły: pierwsze: "Podróżnicy na tropie odkryć" , a kolejne "Księżyc na 
tapetę". Uczestnicy warsztatów przekonali się na własnej skórze, że nie wychodząc 
z biblioteki, można zwiedzić cały świat, a nawet zorganizować wyprawę na Księżyc. W roli 
turystów i astronautów czuliśmy się tak samo dobrze. Z różnych 
zakątków świata przywieźliśmy wspaniałe pamiątki, a dzięki wyobraźni 
udało się nawet powtórzyć sukces załogi statku Apollo 11 i każdy z 

■^uczestników zajęć mógł postawić nogę na Srebrnym Globie. Dzieci 
identyfikowały się z bohaterami przeczytanych książek, chciały ich 
naśladować i doświadczać podobnych przygód. Stąd z łatwością 
przystały na propozycję wspólnej zabawy i pracy, np. metodą frottage 
czy techniką "ruchomych rzeźb". Miłym dopełnieniem spotkań w 
bibliotece były teczki z materiałami promocyjnymi akcji "Czytam sobie 
w bibliotece", które najmłodsi otrzymali na zakończenie warsztatów.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział 
w zajęciach i mamy nadzieję, że wykorzystanie aktywnych metod pracy, 
w tym przekazu mulimedialnego oraz nietypowe podejście do literatury 
przyczyni się do częstego odwiedzania przez najmłodszych czytelników 
rudnickiej biblioteki. Maria Morawiak

Certyfikat
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rudnikach

promuje czytelnictwo

Jerzego Kukuczki"
"Lhotse 8511 m - pierwszyi ostatni ośmiotysięcznik

25 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach miało 
miejsce spotkanie z uczestnikiem wypraw himalajskich , wyjątkowym 
człowiekiem i świetnym gawędziarzem - IGNACYM "WAŁKIEM" 
NENDZĄ. Poza bogatą działalnością skałkową i tatrzańską wspinał się 
w różnych górach Europy i nie tylko. Wędrował i zdobywał szczyty 
w Dolomitach, Alpach , Himalajach , Karakorum, Andach. Brał także 
udział w wielu wyprawach jaskiniowych. Harcmistrz, aktywny działacz 
PTTK, instruktor taternictwa, trener II kasy w alpinizmie.

Ignacy Nendza i Jerzy Kukuczka działali wspólnie w harcerstwie 
oraz w Harcerskim Klubie Taternickim, gdzie uczyli się wspinaczki. 
Potem wspinali się razem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
i w Tatrach. W 1979 roku wyruszyli z wyprawą w Himalaje na Lhotse 
/8481m/- pierwszy ośmiotysięcznik Jerzego Kukuczki - legendy 
światowego himalaizmu. Podczas bardzo interesującej prelekcji, pan 
Ignacy przybliżył licznie zebranym harcerzom i miłośnikom gór 
z naszego terenu, historię zdobywania korony Himalajów i Karakorum. 
Poznaliśmy ciekawostki i interesujące szczegóły z wielu wypraw, 
a wszystko to zilustrowane przepiękną prezentacją multimedialną. 
Zwieńczeniem spotkania był wiersz "Modlitwa wspinacza" autorstwa 
Ignacego "Walka" Nendzy napisany podczas pierwszej wyprawy na 
Lhotse:

" Wspinaczka, modlitwa ludzi wybranych 
Intymnych marzeń warowny gród 
Modlitwa słów niewypowiedzianych 
Błogosław Panie nasz górski trud/.../

Organizatorem spotkania był GOKSiR w Rudnikach.
Lukas M.



z życia biblioteki
Dnia 4 grudnia 2015r. /piątek/ w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Rudnikach po raz kolejny odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy.
W turnieju zorganizowanym przez instruktora sekcji szachowej GOKSiR 

p. Jarosława Marchewkę, uczestniczyło 17 osób.

Mikołajowy

W grupie początkujących:
I miejsce Paula Światowska
II miejsce Alicja Cieśla
III miejsce Roksana

W grupie zaawansowanych zwyciężyli:
I miej sce Jakub Zaj ąc
II miejsce Maciej Spodzieja
III miejsce Aleksy Rumniak
Światowska

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki 
ufundowane przez GOKSiR. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia sekcji szachowej odbywają się w każdy piątek w GBP w Rudnikach a udział w zajęciach 
jest bezpłatny. j. Pawlaczyk

________oświata________
ŚNIADANIE DAJE MOC

Uczniowie klas "0 - III" Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie uczestniczyli 
6 listopada 2015 roku w Akcji Bicia Rekordu Guinnessa pod 
hasłem: "Największa lekcja gotowania zdrowego 
śniadania" w ramach programu "ŚNIADANIE DAJE 
MOC".

Próba bicia rekordu rozpoczęła się punktualnie o 10.00 
w sali gimnastycznej. Uczestnicy wykonywali dokładnie 
według podanego przepisu śniadaniowego dania: twarożek 
z warzywami, kanapki z wędliną i serem oraz owocowe 
szaszłyki. Produkty żywnościowe niezbędne do wykonania 
posiłków zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

W wykonaniu zdrowego śniadania dzieciom pomagali 
rodzice: p. Wioleta Tkacz, p. Michalina Twardoń, 
p. Marlena Tkacz oraz nauczyciele: p. Maria Janicka, 
p. Urszula Gmyrek, p. Małgorzata Bakalarczyk, p. Natalia 
Garncarek, p. Aleksandra Kaczmarek na czele z dyrektorem 
szkoły p. Ewą Wolną. Dodatkowo w /w akcję gorąco poparli 
i uświetnili swoją obecnością zaprzyjaźnieni ze szkołą goście - 
p. Iwona Napieraj, p. Elżbieta Ciszkiewicz, państwo 
Marianna i Grzegorz Puckowie, p. Robert Bukalski oraz 
p. Tomasz Włodarczyk - zawodowy kucharz. Koordynatorem 
akcji była p. Katarzyna Świtała. Cały przebieg próby był 
szczegółowo dokumentowany.

Uczestnicy akcji oraz goście spisali się rewelacyjnie! 
Bardzo dokładnie wykonali wszystkie czynności, dzięki czemu 
na stołach zagościły smaczne i pięknie wyglądające potrawy 

śniadaniowe. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego, 
zdrowego śniadania. Całej akcji towarzyszyła bardzo miła i f 
"smaczna" atmosfera.

Celem całego przedsięwzięcia było uświadomienie 
dzieciom, że zdrowe śniadanie, to najważniejszy posiłek oraz 
źródło energii i humoru na cały długi dzień.
Pamiętajcie-ŚNIADANIE DAJE MOC!

Katarzyna Świtała



Z RUDNIK DO EUROPY - Z EUROPY DO RUDNIK
Od 1 września 2015 roku Gimnazjum w Rudnikach 

realizuje projekt Erasmus+ partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. W marcu 2015 r. koordynator Małgorzata 
Rzepka we współpracy z Anitą Borek, Agnieszką Włóką, 
Dariuszem Niedrygosiem oraz koordynatorami ze szkół 
partnerskich z Hiszpanii, Francji, Włoch, Rumunii, Szwecji 
oraz Finlandii złożyła wniosek o dofinansowanie. Po długim 
oczekiwaniu na wyniki, na początku września otrzymaliśmy 
informację o zatwierdzeniu projektu do realizacji i przyznaniu 
szkole dofinansowania w wysokości 24809 euro.

Udział w rozpoczynającym się właśnie projekcie jest 
możliwy głównie dzięki temu, że rudnickie gimnazjum w latach 
2013-15 brało udział w międzynarodowym projekcie 
Comenius. Uczestniczący w nim nauczyciele i uczniowie 
zostali przez Narodowe Agencje Programu Comenius ze 
wszystkich krajów ocenieni bardzo wysoko. Ocena ta, obok 
oceny złożonego wniosku, była decydująca przy włączeniu nas 
w nowy projekt Erasmus+. Wszystkich uczestników 

będziemy u nas w Rudnikach gościć uczniów i nauczycieli ze 
wszystkich sześciu szkół. W pierwszym spotkaniu wzięło 
udział po czterech uczniów z każdej szkoły.

Aby wziąć udział w wyjeździe, trzeba było przygotować 
prezentację naszej szkoły w języku angielskim. Do 
wyznaczonego terminu prace przysłało 42 uczniów. Po 
ocenieniu wszystkich prac oraz uwzględnieniu pozostałych 
kryteriów wyboru uczestników mobilności zagranicznych, do 
reprezentowania szkoły podczas mobilności we Francji 
wybrani zostali następujący uczniowie; Julia Garncarek, 
Wiktoria Pinkos, Sebastian Garncarek i Filip Pęcherczyk. 
Uczniowie pojechali pod opieką pani Małgorzaty Rzepki oraz 
Doroty Domańskiej.

Podczas wyjazdu bardzo miło spędzaliśmy czas, ale też 
ciężko pracowaliśmy. Pierwszego dnia oprowadzono nas po 
szkole, a uczniowie brali udział w lekcjach z uczniami, 
u których zamieszkali na te kilka dni. Po południu zwiedzaliśmy 
z przewodnikiem pobliskie miasto Annecy, gdzie

poprzedniego projektu urzekła szczególnie atmosfera
1 gościnność spotkania, które odbyło się w Rudnikach 
w listopadzie 2014 roku. W październiku b.r. gościliśmy grupę 
15 uczniów i 2 nauczycieli z Francji, co było podsumowaniem 
naszego wcześniejszego projektu.

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ akcji
2 "Partnerstwa strategiczne" polegają na międzynarodowej 
współpracy placówek edukacyjnych. Celem działań powinno 
być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych 
praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia 
wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi 
o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie 
jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie 
i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli a także 
rozwijanie znajomości języka angielskiego.

Tytuł naszego projektu to "European Arfmony", kraje 
uczestniczące to: Hiszpania (Albal), Rumunia (Campulung), 
Szwecja(Sztokholm), Finlandia (Nakkila), Włochy (Rzym), 
Francja (Saint Julien en Genevois) i Polska (Rudniki). Pierwsze 
spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich odbyło 
się w terminie 23-27 listopada 2015 we Francji. Kolejne 
spotkania będą się odbywały do maja 2017 roku. W marcu 2017 

zapoznawaliśmy się z dziewiętnastowieczną architekturą.
Kolejnego dnia prezentowane były wszystkie szkoły 

uczestniczące w projekcie. Po południu wszyscy pracowali nad 
stroną Twinspace, uczniowie pisali też artykuły do książki 
dokumentującej przebieg projektu, a nauczyciele omawiali 
przebieg kolejnych etapów projektu, planując dokładnie 
kolejne spotkania i zadania do wykonania w trakcie przyszłych 
mobilności.

Nazajutrz pojechaliśmy do Lyonu gdzie mieliśmy dwie 
wycieczki z przewodnikiem, przed południem zwiedzaliśmy 
nowoczesną część Lyon Confluence, a po południu starą 
dzielnicę renesansową.

Następnego dnia pracowaliśmy nad kolejnymi artykułami 
do naszej książki, a następnie udaliśmy się do Genewy aby 
zapoznać się z przykładami tamtejszej architektury. Wieczorem 
odbyła się uroczysta kolacj a pożegnalna.

Kolejne spotkanie uczestników projektu zaplanowane 
zostało na styczeń 2016 roku w Hiszpanii, ponadto jeszcze w 
bieżącym roku szkolnym czeka nas dodatkowa dwustronna 
wymiana ze szkołą z Hiszpanii. W wymianie tej może wziąć 
udział 15 uczniów naszej szkoły.

Małgorzata Rzepka



Z życia Gimnazjum...
"Każde dziecko powinno czuć, że szkoła 

pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem. "

Można by rzec, że te słowa Philipa Zimbardo stały się 
hasłem przewodnim i naszej Szkoły - gdzie tylko w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy znaleźć można było wielu bohaterów
- zwycięzców konkursów, zawodów i przedsięwzięć z różnych 
dziedzin. Uczniowie - rywalizując ze sobą, a przede wszystkim
- współpracując, wykazywali się swoimi uzdolnieniami 
i pracowitością. Niżej zamieszczamy skrót najważniejszych 
wydarzeń z życia rudnickiego Gimnazjum, w których 
z sukcesami uczestniczyli nasi Uczniowie.

Sport to bez wątpienia bardzo ważna dziedzina ludzkiego 
życia. Uczy współzawodnictwa, cierpliwości i wytrwałości. 
Buduje relacje i szuka kompromisów.

14 października b.r. w naszym Gimnazjum odbyło się 
II Lokalne Spotkanie Edukacyjne, w ramach Akademii 
Animatora Orlik 2015, ze znanym trenerem koszykówki 
Kacprem 'Kacpa' Lachowiczem. Kacpa poprowadził - wraz 
z czynnym udziałem gimnazjalistów - 45-minutowy trening 
motywacyjny, a następnie 90- minutowy trening metodyczny 
koszykówki. Zajęcia te przyniosły przede wszystkim wiele 
radości, nauczyły sprytu i kreatywności, a także pozwoliły 
uwierzyć, że każdy dzień jest dobry, by zacząć zdrowy tryb 
życia!

26 października b.r. 
naszą Szkołę odwiedził 
Pan Adam Sokołowski, 
dla którego sport, a 
przede wszystkim udział 
w wydarzeniach 
sportowych jest życiową 
pasją, którą od wielu lat 
spełnia biorąc udział w 
Mistrzostwach Polski
Kibiców Sportowych. Jego wiedza jest tak ogromna, że aż 
osiemnaście razy zdobył tytuł Mistrza Polski. Mówi, ze kocha 
sport a jego największym atutem jest bez wątpienia 
wyćwiczona pamięć. Podczas spotkania z młodzieżą Pan Adam 
Sokołowski potwierdził nie tylko swoją wiedzę, ale podzielił się 
również swym doświadczeniem, opowiedział o nawiązanych 
kontaktach ze środowiskiem wielkiego sportu i kibicowaniu na 
igrzyskach olimpijskich.

W okresie od września do grudnia b.r. nasi Uczniowie 
uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy osiągając następujące wyniki: 
Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych 
Dziewcząt - 7 miejsce,
Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 
-1 miejsce,
Półfinał Mistrzostw Województwa w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców-3 miejsce,
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców 
-1 miejsce

Ale życie szkoły to nie tylko sport...
W środę 21 października b.r kilkudziesięcioosobowa 

grupa Uczniów z naszej Szkoły bawiła się świetnie na 
koncercie Cleo w hali w Gorzowie Śląskim. Zwycięzcy 
konkursu na najlepszy klip do piosenki "My Słowianie" 
ogłoszonego przez Eska TV - uczniowie Zespołu Szkół 

nierzadko z autografami samych

c h z a i

w Gorzowie Śląskim wraz z dyrekcją zaprosili gimnazjalistów 
z Rudnik na koncert będący główną nagrodą "teledyskowej 
rywalizacji". Szczególne podziękowania kierujemy do Rady 
Rodziców, która sfinansowała koszty dowozu.

Tradycją lat poprzednich, w październiku, odbyła się 
wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. 
Była to już 19 edycja tego wydarzenia, które po raz drugi 
odbywało się w nowej hali EXPO. Wśród postaci znanych m.in. 
ze szklanego ekranu czy książkowych okładek znaleźli się: 
językoznawca i autor wielu słowników prof. Jerzy Bralczyk, 
ojciec Leon Knabit, Albena Grabowska, znani podróżnicy - 
Wojciech Cejrowski, Martyna Wojciechowska, Stefan 
Czarniecki, aktorka Anna Dymna, Maria Czubaszek, Robert 
Makłowicz oraz wiele innych sławnych osób - przedstawicieli 
świata literatury, kultury, mediów i polityki. Targi Książki to 
również niepowtarzalna okazja zakupu publikacji 
w okazyjnych cenach, 
autorów. Niestety, czas w 
tym magicznym miejscu 
szybko upłynął. Jednak 
do domów wróciliśmy, 
pamiętając, że następne 
Targi już przecież... za 
rok.

Działaliśmy 
aktywnie również w 
listopadzie m.in. biorąc 
udział w niezwykle 
wartościowy 
z przedstawicielami Rudnickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Prowadzący najpierw zachęcili nas do 
udziału w konkursie sprawdzającym znajomość potrzeb 
środowiska lokalnego, umiejętność szacowania kosztów 
realizacji zadań i pomysłowość, by ostatecznie wyłonić 
zwycięzcę. Bezkonkurencyjną okazała się klasa IIIc 
z projektem studia fotograficznego "Migawka", dla której 
przewidziano nagrodę - wyjazd do Dobroteki - niezwykłego 
salonu meblowego w Dobrodzieniu. W miejscu tym, oprócz 
powierzchni handlowej, znajduje się także laboratorium 
badawcze "Apartament Przyszłości". Niesamowite wrażenia 
z pobytu w tym miej scu pozostaną na długo w naszej pamięci.

Gimnazjum w 
Rudnikach nie tylko 
widać, ale i słychać. 
W corocznym Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej 
o Puchar Starosty, 
organizowanym przez 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
i Sportu w Praszce udział 
wzięły nasze Uczennice: 
Julia Sikora 

i Katarzyna Wilk. Julia piosenką z repertuaru Maryli 
Rodowicz - "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos" 
wyśpiewała I miejsce w kategorii soliści, Kasia zdobyła 
wyróżnienie. Również jury XI Powiatowego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Artystycznych w Oleśnie nagrodziło 
"Rudnickie Słowiki" - gimnazjalny zespół wokalny w składzie: 
Julia Sikora, Weronika Dzierżak, Katarzyna Wilk i Monika 
Blach zaj ął II miej sce w kategorii szkół gimnazj alnych.

Uczniom gratulujemy dużych i małych sukcesów a także 
niesłabnącej aktywności, pracowitości oraz ambicji. Trzymamy 
kciuki za Was, rozwijajcie się i bądźcie bohaterami.



Szopki bożonarodzeniowe
7 grudnia 2015 r. pięcioro uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie było 

gośćmi Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zaproszeni zostali z opiekunem na otwarcie wystawy pokonkursowej „Szopka 
Bożonarodzeniowa" połączonej z podsumowaniem i wręczeniem nagród dla najlepszych.

W konkursie wzięło udział 179 uczniów z 6 powiatów. Wśród 137 szopek komisję zachwyciły szopki wykonane przez
Patryka Brysia i Bartosza Matusiaka - 
I miejsce oraz Jakuba Dwornika - II 
miejsce. Bartek i Patryk (uczniowie klasy III) 
w towarzystwie sekretarza miasta Wielunia - 
p. Magdaleny Majkowskiej oraz dyrektora 
muzeum p. Jana Książka złożyli wszystkim 
zgromadzonym świąteczne życzenia.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Wszyscy zebrani 
obdarowani zostali przez Mikołaja słodkim 
upominkiem. Po wręczeniu nagród 
zwiedzano świąteczną wystawę.

Nasi uczniowie czuli się mocno 
zaszczyceni tym, że poproszono ich

o udzielenie wywiadu do telewizji regionalnej i gazety.
Piękną tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest szopka. Szopki naszych uczniów będą zdobiły wystawę czasową Muzeum 

Ziemi Wieluńskiej do 2 lutego 2016 r Tekst i zdjęcia: A. Kaczmarek

______________________GOKSiR 
Warsztaty filcowania na mokro

Filcowanie na mokro to ugniatanie, tarcie wełny przy 
pomocy wody i mydła. Z tak zrobionego filcu mogą powstawać: 
ubrania, dywany, torebki, ozdoby, szale, biżuteria 
i wiele innych przedmiotów użytkowych i artystycznych.

Podczas warsztatów, które miały miejsce 14 października 
br. w Ośrodku Kultury w Rudnikach, uczestniczki poznawały 
tajniki wykonywania z wełny czesankowej kwiatów, które mogą 
być broszką, przypinką do włosów, kapelusza czy torebki... lub 

elementem wystroju 
wnętrza.

Podczas zajęć 
ponad 20 kobiet uczyło 
się, krok po kroku, 
procesu filcowania. Pod 
fachowym okiem Aliny
Barteli z Pracowni Rękodzieła Artystycznego ABART wszystkie panie wykonały śliczne 
i wyjątkowe kwiaty. Efekty ponad 3 godzinnej pracy były zachwycające. A można je 
podziwiać na załączonych poniżej zdjęciach.

Małgorzata Lukas

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada dla nas Polaków to wyjątkowy i radosny 

dzień, dający poczucie uzasadnionej dumy i wspólnoty 
narodowej.

Uroczystość gminna, upamiętniająca tę datę w naszej 
historii, odbyła się w niedzielne popołudnie w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach. Okolicznościowy program słowno-muzyczny 
przygotowali i przedstawili uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Żytniowie.

Dodatkową atrakcją spotkania był koncert "Miłość nutami 
pisana" w wykonaniu artystów operetkowych scen śląskich: 
Grażyny i Adama Żaków z akompaniamentem. Gorące brawa 
licznie zgromadzonej publiczności były wyrazem uznania dla 
talentu i umiejętności wokalnych artystów.

Małgorzata Lukas



GOKSiR
Trzy jubileusze
- trzy koncerty

Aż trzy jubileusze obchodzono 24 października 
w Rudnikach: 40- lecie działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji, 30- lecie istnienia Zespołu 
Folklorystycznego "Rudniczanie" i 105 - lecie działania 
Orkiestry Dętej z Żytniowa.

Wiele pięknych, wzruszających i ciepłych słów padło tego 
wieczoru pod adresem dostojnych jubilatów, a gratulacjom, 
wyrazom uznania i podziękowaniom nie było końca. Wśród 
przybyłych na sobotnią uroczystość gości znaleźli się m.in. Pani 
Barbara Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 
Stanisław Belka - Starosta Powiatu Oleskiego, samorządowe 
władze gminne z wójtem Andrzejem Pyziakiem na czele,

przedstawiciele instytucji stale współpracujących z GOKSiR- 
em: dyrektorzy miejscowych szkół, delegacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Rudnik i zespołu folklorystycznego 
z Popowic. Nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
instytucji kultury w osobach Pana Tomasza Spychały 
z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Zbigniewa Szczerbika - 
dyrektora Muzeum w Praszce i Andrzeja Kały z Gminnego 
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Spotkanie stało się okazją do wspomnień, refleksji 
i podsumowań minionych lat działalności. Przede wszystkim 
w trakcie uroczystej gali zaprezentowali się jednak sami 
jubilaci. Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta z Żytniowa 
pod kierunkiem kapelmistrza Wiesława Napieraja. 
Odświętne tony popłynęły więc z estrady, a żywe rytmy

i radosna muzyka natychmiast rozruszały publiczność. 
Widownia domagała się bisów, a oklaskom nie było końca.

Po koncercie orkiestry dętej przyszedł czas na 
zaprezentowanie się kolejnego jubilata. O działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury na przestrzeni 40 lat opowiedziała 
Pani Janina Pawlaczyk - dyrektor GOKSiR-u 
w Rudnikach, ilustrując swoją wypowiedź specjalnie 

przygotowaną na tę okazję prezentacją multimedialną. I choć 
trudno w niewielu słowach i kilkunastu obrazach zawrzeć 
kilkadziesiąt lat historii, mieliśmy tego wieczoru 
niepowtarzalną okazję prześledzić kolejne etapy 
funkcjonowania rudnickiego Ośrodka Kultury od momentu 
jego powstania aż do chwili obecnej. Patrzyliśmy, jak się 
zmieniał i jak kolejne jego przedsięwzięcia wpisywały się 
w mapę kulturalną regionu, Polski, a niektóre do dziś mają 
charakter międzynarodowy. Dopełnieniem tej części 
uroczystości stał się koncert jubileuszowy Zespołu 
Folklorystycznego "Rudniczanie", kierowanego przez 
Sebastiana Sładka i Kazimierę Rosak. Muzyka ludowa 
zawojowała publiczność, więc występujący szybko znaleźli 
w niej wsparcie w wykonaniu kilku popularnych piosenek, 
a sam występ nagrodzony został ogromnym aplauzem 
widowni.

Po części artystycznej przyszedł czas na oficjalne 
gratulacje i podziękowania. Na ręce Pani Janiny Pawlaczyk, 
Wiesława Napieraja, Czesławy Rosak i Sebastiana Sładka 
złożono więc liczne listy gratulacyjne i życzenia. Słowami 
uznania nagrodzono wieloletnie wysiłki w promowaniu

dziedzictwa kulturowego regionu. Doceniono wkład jubilatów 
w zachowanie lokalnej tradycji i historii. Podziwiano wspaniały 
dorobek, z którego dumne są władze gminne, który wyróżnia 
się w powiecie, który wyraźnie zaznacza się na Opolszczyźnie. 
O znaczeniu wieloletniej pracy na rzecz krzewienia kultury 
regionu niech świadczy niecodzienne wyróżnienie i odznaki 
honorowe "Za zasługi dla Województwa Opolskiego", które 
z rąk Pani Barbary Kamińskiej otrzymały Panie Janina 
Pawlaczyk, Małgorzata Lukas i Kazimiera Rosak.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o wszystkich 
osobach, których wysiłki i starania, codzienny trud, serce i pasja 
włożone w dobrze wykonaną pracę złożyły się na sukcesy, 
nagrody i wyróżnienia za działalność kulturalną. W pierwszej 
kolejności w trakcie jubileuszowej gali wspomniano więc tych, 
którzy odeszli, ale swoim życiem i zaangażowaniem 
pozostawili trwały ślad nie tylko w pamięci i sercach ludzkich, 
ale także kulturalnym dziedzictwie naszej gminy. Minutą ciszy 
uczczono pamięć o wielkich nieobecnych tego wieczoru: 
Edwardzie Wcisło - pomysłodawcy Spotkań Jazzowych 
w Rudnikach i Zbigniewie Tobisie - wieloletnim kierowniku 
muzycznym zespołu "Rudniczanie". Wszystkich 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, członków 
rudnickiego zespołu folklorystycznego i Orkiestry Dętej 
z Żytniowa nagrodzono natomiast listami gratulacyjnymi, 
kwiatami i drobnymi upominkami za pracę i zaangażowanie na 
rzecz rozwoju kultury w Gminie Rudniki.

Jak na uroczystość tej rangi przystało, nie mogło zabraknąć 
jubileuszowego tortu i prezentu dla wszystkich jubilatów 
i zaproszonych gości. Był nim koncert góralskiego zespołu 
Jetelinka z Jaworzynki, który stał się dopełnieniem pięknej 
uroczystości i wspaniałego wieczoru.

Maria Morawiak



GOKSiR
XXIV Spotkanie Muzyków Jazzowych

5 grudnia od godziny 18:00 przez wiele godzin w sali 
Ośrodka Kultury rozbrzmiewały dźwięki muzyki j azzowej.

Spotkanie rozpoczęło się występem grupy młodzieżowej 
"Smile Band" działającej od 5 października br. przy GOKSiR 
w Rudnikach, prowadzonej przez instruktora muzyki 
Sebastiana Stadka.

Po występie gospodarzy rozpoczął się koncert gwiazdy 
jazzowej. W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół 
Krzysztofa Ścierańskiego New Quartet w składzie: 
Krzysztof Ścierański - bas, gitary, Michał Kobojek - 
saksofon, Przemysław Kuczyński - perkusja, Jacek Szwaj - 
piano.

Gorące brawa były uznaniem licznie zgromadzonej 
publiczności dla talentu i umiejętności występujących 
muzyków.

Po zakończonym występie "gwiazdy jazzowej" rozpoczęły 
się prezentacje muzyczne zespołów amatorskich.

W części konkursowej zaprezentowały się
zespoły:
Sain City Quartet z Częstochowy, Wice Choise z Praszki, "Bo 
Tak!" z Olesna, Piece of jazz z Częstochowy, Looking UP 
z Kluczborka, The Neverender z Częstochowy, Why Not 
Quintet z Częstochowy.

Komisja w składzie: Piotr Furtas (muzyk, red. muzyczny 
Radia Opole), Ryszard Strojec (muzyk) i Arkadiusz 
Spodymek (red. muzyczny Radia ZW) przyznała następujące 
nagrody i wyróżnienia:

Szał menopauzy
W niedzielę 29 listopada w Ośrodku Kultury 

w Rudnikach po raz kolejny gościł "Teatr Komedia" z Wołczyna 
pod kierownictwem Michała Szachnowskiego.

Spektakl "Szał menopauzy - czyli ech mała poszalej - 
masz 80 lat" opowiada historię czterech kobiet: Krychy, Zosi, 
Maliny i Pameli, które borykają się z okresem przekwitania. 
Zabawne dialogi, nawiązujące, do wydawać się może 
trywialnych powiedzonek, dowcipów o facetach i kobietach czy 
tekstów z komedii romantycznych, ubogacone zostały 
piosenkami z często znanych seriali telewizyjnych. Pojawiła 
się muzyka z bogatą chorografią m.in. z utworów muzycznych 
takich jak: "Kuba wyspa", "Kolorowe jarmarki", "Był raz bal", 
"Ballada o czterech pancernych", "Być kobietą", "Filipinki to 
my".

Michał Szachnowski napisał swoją wersję sztuki, która 
jest odniesieniem do hitu teatralnego "Klimakterium i już".

Zgromadzona widownia w Rudnickim Ośrodku Kultury 
doskonale się bawiła, żywiołowo reagując śmiechem podczas

-I nagrodę im. Edwarda Wcisło 
dla zespołu Piece of Jazz z 
Częstochowy
- Dwie równorzędne drugie 
nagrody otrzymały zespoły "Bo 
Tak!" z Olesna i WHY NOT 
Quintetz Częstochowy,
- dwie trzecie nagrody dla zespół 
Saint City Quartet z 
Częstochowy i Looking Up z 
Kluczborka.
Ponadto za ciekawą prezentację 
komisja wyróżniła zespoły: Wise 
Choice z Praszki i The 
Neverender z Częstochowy.

Patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek 
Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego i Wójt

Gminy Rudniki.
Po zakończeniu 

prezentacji konkursowych 
spotkanie uświetnił kolejny 
koncert. Na scenie wystąpił 
zespół Old Traditional Jazz 
Band z Wielunia. Na Sali 
rozbrzmiały dźwięki jazzu 
tradycyjnego. Grupa 
wystąpiła w nowym 
składzie, ale jak zawsze 
koncert zachwycił rudnicką 
publiczność, która 
nagradzała wykonawców 

gromkimi brawami po każdym zaprezentowanym utworze.
Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody finansowe ze 

środków GOKSiR w Rudnikach i Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie.

W imieniu organizatorów składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania kolejnej edycji spotkań.

Janina Pawlaczyk

spektaklu, a na zakończenie podziękowała aktorom za świetny 
występ owacjami na stojąco.

Dziękujemy serdecznie "Teatrowi Komedia" 
z Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w składzie: Michał 
Szachnowski /Pamela/, Beata Witecka-Gwozdecka /Malina/, 
Zuzanna Kochanek/ Zosia/ i Elżbieta Spychała /Krycha/ za 
wspaniałą zabawę. Joanna Bryś



Sukcesy fotograficzne
20 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyło się podsumowanie XVII Konkursu Fotograficznego. 

Nadesłane prace komisja oceniała w kategoriach: Na ulicy, Kobieta i Kolor.
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się amatorzy fotografowania z naszej 

gminy. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie dla Patryka Smolarza z Żytniowa za 
pracę w kategorii "Na ulicy". W kategorii "Kolor" 3 miejsce zdobyła Edyta Młynarczyk z 
Rudnik.

Kategorię Grand Prix Konkursu przyznaną przez Fotografa Mirosława Dedyka 
otrzymała Małgorzata Lukas z Rudnik instruktorka naszego Ośrodka Kultury.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych. 
Prace konkursowe dostępne na stronie internetowej Domu Kultury w Oleśnie.

Janina Pawlaczyk

Warsztaty decoupage
25 listopada i 9 grudnia br. w Ośrodku Kultury 

w Rudnikach odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła 
metodą decoupage - zdobienie bombek choinkowych.

Decoupage jest to technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki. Ozdabiać tą metodą 
można praktycznie każdą powierzchnię: metal, szkło, drewno, 
tkaninę, plastik, ceramikę.

Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru 
z papieru i pokryciu go warstwami lakieru, tak aby wtopił się on 
całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle
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ma on wyglądać jak namalowany.
W pierwszych warsztatach uczestniczyło 26 kobiet, 
a w drugich 16. Każda mogła ozdobić swoją bombkę 
choinkową wybierając do tego kolorową serwetkę - podstawę 
do tworzenia pięknych prac.

Gotowe dzieła można było zabrać ze sobą, aby posłużyły 
jako ozdoby świąteczne lub jako własnoręcznie zrobiony 
prezent.

Trenerem warsztatów 
była Alina Bartela - 
Pracownia Rękodzieła 
Artystycznego ABART.

Joanna Bryś
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