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600-lecie Urzędu Sołtysa w Żytniowie
Jubileusz udał się tym bardziej, że sprzyjała nam wspaniała pogoda, a zdrowa atmosfera 

rywalizacji sportowych oraz ciekawe referaty nt. historii Żytniowa dopełniły całości.

W dniach 15 i 16 czerwca 2013 roku odbył się Jubileusz 600-lecia Urzędu Sołtysa w Żytniowie. Najważniejszą osobą w 
tych dniach był oczywiście Andrzej Napieraj - obecnie pełniący tę funkcję sołtys Żytniowa.

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
obchodów jubileuszowych było seminarium, 
które odbyło się w niedzielne popołudnie w 
Szkole Podstawowej w Żytniowie. Spotkanie 
moderował Andrzej Pyziak - Wójt Gminy 
Rudniki, a referaty wygłosili mgr inż. 
Bronisław Walacik, dr Zbigniew Szczerbik 
oraz dr inż. Grzegorz Pucka - autorzy nowego 
wydania książkowego o Żytniowie pt. „Sześć 
wieków urzędu sołtysa 1413-2013. Źytniów w 
fotografii”. W części oficjalnej obchodów swoją 
obecnością zaszczycili nas p. Stanisław Belka - 
wicestarosta oleski oraz p. Józef Sebesta - 
Marszałek Województwa Opolskiego. Podczas 
uroczystości wójt wręczył statuetki „Za 
długoletnie pełnienie funkcji sołtysa”.
Otrzymały je osoby pełniące tę funkcję przez
ponad 20-lat, a były to: Zenobia Kalwak, Leokadia Malinowska, Zdzisława 
Pawlaczyk. Te panie uczestniczyły w seminarium i odebrały wyróżnienia osobiście. 
Niestety, nieobecni byli Barbara Kotowska i Roman Stasiak. Ponadto każdy z 
sołtysów otrzymał z rąk Andrzeja Napieraja pamiątkowy medal okolicznościowy. 
Całości dopełnił występ 
artystyczny w wykonaniu dzieci 
ze szkoły w Żytniowie.

Specjalne podziękowanie za 
ogromny wkład pracy w 
przygotowanie i koordynację 
Jubileuszu 600-łecia dla 
p. Grzegorza Pucki wręczył Wójt 
Gminy Rudniki. Na tym 
zakończyła się część oficjalna 
jubileuszu. Niedzielne 
popołudnie upłynęło 

równocześnie w sportowej atmosferze. Można było pokibicować LZS- 
om Bugaj - Żytnio w.

Podobny, sportowy charakter miała sobota, kiedy to do rywalizacji 
stanęło 13 sołectw z terenu gminy. „Sołtysiada” była wspaniałą okazją do 
integracji oraz zaczątkiem do nowego święta, które będzie się odbywać w 
naszej gminie co 2 lata. To święto naszych sołtysów i jeśli przyjmie się
nazwa imprezy, „SOŁTYSIADA” wejdzie na stałe do kalendarza rudnickich imprez.

I. Napieraj

http://www.rudniki.pl
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INWESTYCJE KOMUNALNE
Rok 2013 jest obfity w inwestycje komunalne. Obecnie 
realizowane są na terenie gminy następujące inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

w miejscowości Dalachów.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiej skich na lata 2007-2013.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Luboszycach.

Termin realizacji I etapu, tj. budowa sieci kanalizacyjnej, do 
dnia 30.09.2013 r., zaś zakończenie całości robót do dnia 
31.08.2014r.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 
wynagrodzenie dla wykonawcy to kwota ponad 3 min. zł

2) Budowa 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy.

Zadanie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Wykonawcą inwestycji jest Firma „Bio-Nova” Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu.

Termin zakończenia robót jest ustalony na dzień 
30.11.2013r.

Inwestycjajest realizowana za kwotę 2,27 min. zł.
3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach o punkt 

zlewny osadów ściekowych i poletko osadowe.
Wykonawcą inwestycji jest Firma Radosława Cymera 

„Bruk-Rem-Bud” z Rudnik.
Roboty mają zakończyć się w terminie do 01.07.2013 r.
Inwestycjajestrealizowana za kwotę 468 tys. zł.

Ponadto w trakcie realizacj i są dwie drogi:
4) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowościach: Rudniki, Łazy, Młyny.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. 
Termin zakończenia całości robót do dnia 30.09.2013 r. 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
272 tys. zł.

5) Przebudowa drogi gminnej w Julian polu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków krajowych 
Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych.

Wykonawcą inwestycji jest Firma REMOST Sp. Jawna z 
Olesna.

Termin zakończenie robót do dnia 31.07.2013 r.
Inwestycja będzie realizowana za kwotę 1,36 min. zł.

Iwona Napieraj

Inwestycje gminne ze środków 
Unii Europejskiej i krajowych

Nakłady na inwestycje realizowane ze 
środków Unii Europejskiej i krajowych

Informujemy, że w roku 2013 w trakcie realizacji jest 5 
inwestycji komunalnych (drogowych oraz z zakresu ochrony 
środowiska), 3 projekty infrastrukturalne (w zakresie budowy i 
przebudowy obiektów publicznych), 2 projekty sportowo- 
rekreacyjne i 1 projekt miękki.

W porównaniu z rokiem 2012 to 40% wzrost liczby 
zrealizowanych zadań. Jest to o tyle ważna informacja, że 

jesteśmy u schyłku okresu programowania 2007-2013, 
gdzie o środki unijne jest niezwykle trudno.

Wbr. zrealizowane zostanąm.in.:
- „Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum

Integracji w Mirowszczyźnie”,
- „Przebudowa Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach”,
- „Budowa Rudnickiego Inkubatora

Przedsiębiorczości”,
- „Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w

Cieciułowie”,
- „Zagospodarowanie parku w Rudnikach poprzez

utworzenie siłowni zewnętrznej”,
- „Zwiedzam bo lubię atrakcje turystyczne Gminy

Rudniki” (wydanie folderu, zakup tablic 
informacyjnych, nadruk na bilbord).

Ponadto podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
„Adaptację Strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum 
Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz 
„Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań”. 
Inwestycje te zrealizowane zostaną w roku 2014.

A.Wiktor



aktualności

Setne urodziny
Pani Anna urodziła się 25.06.1913 r. w Wierzbiu. Była 

dwukrotnie zamężna. Z pierwszego małżeństwa urodził się 
Krzysztof i Teresa, a z drugiego córka Anna. Pierwsze 
małżeństwo trwało kilka lat, ponieważ mąż Pani Anny Piotr 
Smerda pobity przez Niemców zmarł po kilkumiesięcznej 
chorobie. Po raz drugi Jubilatka wyszła za mąż w 1947 roku za 
Bazylego Kostiwa. Po ślubie wrócili do Rudnik, jednak za pracą 
po krótkim czasie wyjechali do Chorzowa. Ostateczny już 
powrót do Rudnik nastąpił na emeryturze w 1981 roku. Po 
śmierci męża w roku 1995 do Pani Anny wprowadziła się córka 
Teresa, która opiekuje się mamą do tej pory.

W dniu 100 urodzin do Pani Anny Kostiw udali się z 
najlepszymi życzeniami m.in. Andrzej Pyziak wójt gminy, 
Agnieszka Królikowska dyrektor wydziału spraw 
obywatelskich i cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w 
Opolu, Danuta Zając kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudnikach. Wszyscy życzyli Jubilatce wielu 
kolejnych lat w dobrym zdrowiu.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego składa Pani Annie 
najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia oraz pogody 
ducha na kolejne lata życia. Iwona Napieraj

Integracyjny
Rajd Rowerowy

Integracyjne rajdy rowerowe organizowane wiosną i 
jesienią cieszą się wielkim zainteresowaniem. Wiosenny 
organizuje gmina Rudniki, jesienny gmina Radłów. 
Tym razem gospodarzem imprezy były Rudniki, a trasa wiodła 
pętlą z Żytniowa przez Jelonki, Prosnę, Wytokę do Szyszkowa, 
a stamtąd przez Rosochy, Brzeziny, Ignacy na miej sce startu do 
Żytniowa.

Pomimo pochmurnej pogody, na starcie odmeldowało się 
ponad dwieście osób, bardzo zróżnicowanych wiekowo - od lat

kilku do osiemdziesięciu, na bardzo zróżnicowanym „sprzęcie” 
rowerkach dziecięcych, młodzieżowych, markowych i tych 
trochę już starszych, ale całkiem sprawnych. Wśród 
uczestników rajdu pojawił się nawet Andrzej Zadworny - 
podróżnik z Praszki, pasjonat cyklista, który na rowerze 
pokonał tysiące kilometrów, przez wiele krajów Europy i Azji.

Pierwszy, bardzo malowniczy odcinek trasy, cykliści 
pokonali bardzo szybko. Na postoju w Szyszkowie wszyscy 
uzupełnili stracone kalorie smacznymi słodkimi bułeczkami. 
Odpoczywając, można było pokibicować dzieciom, wójtom i 
radnym z dwóch zaprzyjaźnionych gmin, którzy konkurowali w 
zawodach na naj wolniejsząjazdę rowerem.

Na drugim odcinku rajdu trzeba było trochę zwolnić tempo.

Trasa wiodła błotnistymi dogami przez lasy i pola. Wiadomo - 
poprzedniego dnia sporo padało. Trochę ubrudzeni i zmęczeni, 
ale radośni i uśmiechnięci, dodarliśmy do mety w Żytniowie.

Dym ogniska i zapach pieczonej kiełbaski czuć już było z 
daleka. Po posiłku wśród wszystkich uczestników 
posiadających pamiątkowe znaczki rajdowe rozlosowano 
nagrody i upominki: akcesoria rowerowe, albumy fotograficzne 
przedstawiające uroki naszych okolic, gry dla dzieci i inne 
atrakcyjne drobiazgi. Radości było co niemiara. Reprezentacje 
Rudnik i Radłowa mogły spróbować swoich sił w przeciąganiu 
liny. Po zabawach i loterii wszyscy zasiedli przy ognisku, by 
wspólnie śpiewać biesiadne piosenki.

Trzynasta edycja rajdu okazała się bardzo udana. Był czas 
na podziwianie uroków naszych okolic, na wspólną zabawę, 
śpiewanie, nawiązanie nowych znajomości i integrację.

Komandorem wiosennej wyprawy rowerowej był Wójt 
Gminy Rudniki - Andrzej Pyziak. Imprezę zorganizował 
GOKSiR w Rudnikach przy współpracy z referatami promocji i 
gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Rudnikach. 
Organizatorzy dziękują serdecznie paniom z Koła Gospodyń 
Domowych i strażakom z OSP w Żytniowie oraz pełniącemu 
rolę pilota rajdu Jerzemu Gamcarkowi za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia.

Na kolejny rajd, tym razem po terenie gminy Radłów, 
ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU!

M. Lukas



MIKROREGION

„MOŚTENKA"

Wizyta w Czechach
W dniach od 10.05.2013r. do 

12.05.2013r. grupa 21 uczniów i trzech 
opiekunów (Ewa Wolna, Anna Cieśla i 
Urszula Gmyrek) z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
miejscowości

w Żytniowie, gościła w 
leżącej w MikroregionieDrevohosticach, 

Mostenka w Czechach.

Wyjazd zorganizowano w ramach unijnego projektu,, 
Edukacja bez granic" oraz współpracy partnerskiech gmin: 
Rudniki i Mikroregionu Mostenka.

Pierwszego dnia (10.05.2013r., piątek) przybyliśy do 
Drevohostic, gdzie serdecznie powitała nas Pani Ewa 
Kubićkowa i grupa uczniów z Mikroregionu Mostenka. 
Wszyscy razem udaliśmy się na obiad do domu stowarzyszenia 
Sokol Vlkoś. Zarówno dzieci z Polski jak i z Czech, nie miały 
żadnych oporów w porozumiewaniu i poznawaniu się. 
Uczniwie używali języka polskiego, czeskiego, angielskiego 
oraz wszystkich możliwych form komunikowania się. Po 
tradycyjnym czeskim obiedzie rozegraliśmy Polsko - Czeski 
Turniej Tenisa Stołowego. Polska strona zdobyła kilka medali, 
w tym: Magdalena Matusiak -1 miejsce, kategoria dziewcząt 
starszych i III miejsce - grupa młodsza, Julia Derek - III 
miejsce, kategoria dziewcząt starszych oraz Jakub Ośrodka - 
III miejsce, kategoria chłopcy starsi. Na zakończenie dnia 
zjedliśmy pyszną kolację i wróciliśmy na nocleg na plebanię do 
Drevohositc, gdzie gospodarzem i proboszczem parafii jest 
ks. Artur (Polak z pochodzenia, mieszkający w Czechach od 25 
lat).

Drugiego dnia (11.05.2013r., sobota) naszego pobytu, 
pojechaliśmy zwiedzić zamek Helfstyn. Jest to jeden z 
największych zamków w Czechach, położony w miejscowości 
Tyn nad Bećvou, niedaleko Lipnika nad Bećvou. Zamek został 
założony pod koniec XIII, a w następnych wiekach należał do 
majątku kilku szlacheckich rodów. Po bitwie na Białej Górze 
został skonfiskowany i przypadł w udziale kardynałowi 
Franzowi von Dietrichsteinowi. Aż do XVIII wieku zamek 
służył jako wojskowa fortyfikacja, później posterunek 
wojskowy zlikwidowano. Od XVII wieku porzucony zamek 
powoli popadał w ruinę. Rozległy kompleks ruin jest obecnie 
stopniowo rekonstruowany przez studentów. Jednym z 
najważniajszych wydarzeń kulturalnych na zamku Helfstyn jest 
wystawa dzieł kowalstwa artystycznego Hefaiston, którą to 
mieliśmy okazję zobaczyć.

Około południa wróciliśmy na obiad, na zamek w 
Drevohosticach. Po obiedzie były zabawy, quizy i konkursy, 
które jeszcze bardziej zbliżyły do siebie dzieci z obu krajów. 
Tego samego dnia powitał nas Kasztelan zamku w 
Drevohosticach, który pokazał nam wystawy, mieszczące się w 
jego komnatach. Jedną z ciekawszych, która najbardziej 
zapadła w pamięci naszych dzieci, była wystawa historii 
pożarnictwa. Tego samego dnia spacerowaliśmy po 
miejscowości Drevohostice oraz odwiedziliśmy tamtejszą 
szkołę.

Wieczorem, była kolacja i ognisko z 
pieczoną kiełbaską. Były także rozmowy, gry, 
zabawy oraz quiz w języku czeskim, w 
którym uczniowie mieli wykazać się wiedzą 
na temat Mikroregionu Mostenka. I co 
ciekawe, pomimo tego, iż drużyny były mieszane: polsko- 
czeskie, dzieciom to zupełnie nie przeszkadzało, potrafiły 
doskonale porozumieć się i rozwiązać zadania.

Trzeciego i ostatniego dnia (12.05. 2013r., niedziela) 
wstaliśmy bardzo wcześnie, aby uczestniczyć w polsko - 
czeskiej mszy, na którą zaprosił nas ks. Artur. Następnie 
pojechaliśmy do miasta Prerov, nad rzeką Bećve, które dzięki 
swemu korzystnemu położeniu geograficznemu, jest 
skrzyżowaniem dróg i stanowi serce Moraw. W centrum miasta 
Prerov mieliśmy okazję zobaczyć domy mieszczańskie z XV i 
XVI stulecia oraz zamek, który obecnie jest siedzibą Muzeum 
Komeńskiego z cennymi eksponantami z odkryć^t 
archeologicznych, przez minerały i zbiory entomologiczne, aż 
do ekspozicji klasy szkolnej z epoki Komeńskiego.

Z Prerova pojechaliśmy na krótki spacer po miejscowości 
Radkovy i wróciliśmy na obiad na zamek w Drevohosticach.

Po kolejnym tradycyjnym, czeskim obiedzie, wszyscy 
otrzymaliśmy upominki związane z Mikroregionem Mostenka. 
Następnie pożeganliśmy się, dzieci wymieniły adresy poczty 
elektronicznej oraz Facebooka, wsiedliśmy do autobusu i 
szczęśliwie wróciliśmy do Polski, do Żytniowa.

Udział w tego rodzaju wymianie spowodował, iż nasi 
uczniowie mieli niecodzienną możliwość praktycznego 
posługiwania się językiem obcym (angielskim i czeskim) i 
nauczył ich odwagi korzystania z niego. Wyjazd był też wielką 
szansą na poznanie kultury innych narodów, ich historii i życia 
codziennego. Mimo, że czas pobytu nie był długi, uczniowie 
zdążyli zaprzyjaźnić się ze sobą, a powstałe więzy będą 
zapewne jednym z najpiękniejszych wspomnień, jakie zostaną 
w nich po tym wyjeździe.

A. Cieśla



projekty UE realizowane w gminie
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EVROPSKA unie/ unia europejska
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

PREKR AC u JEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
PRZEKRACZAMY GRANICE

"Zdrowo, radośnie, rodzinnie"
25 maja 2013 roku w ramach wieloletniej współpracy z 

Mikroregionem Mośtenka doszło do kolejnej wizyty naszych 
południowych sąsiadów w Gminie Rudniki. Jej powodem była 
realizacja wspólnego, polsko-czeskiego projektu „Zdrowo, 
radośnie, rodzinnie”. Jak sama nazwa wskazuje, projekt 
upowszechniał aktywność ruchową i zdrowe odżywianie, czyli 
promował zdrowy styl życia.

W pierwszym dniu uczestnicy projektu rywalizowali

m.in. w konkursie na najlepszą sałatkę owocową. Cztery grupy 
pięcioosobowe przygotowały sałatki owocowe, które następnie 
oceniała niezależna komisja. Brała ona po uwagę nie tylko 
walory smakowe, ale również aspekty wizualne. Zwycięzcą 
konkursu został team z Czech. Następnie partnerzy wzięli 
udział w marszu nordic walking. Liczna, bo aż 50-osobowa, 
grupa przemierzyła trasę Rudniki-Młyny-Odcinek-Łazy. 
Punktem docelowym wędrówki był „Zielony klub” w 
miejscowości Łazy, w którym nie zabrakło śpiewu, muzyki i 
zabawy. Przy ognisku integracyjnym w miłej atmosferze 
nawiązywano nowe znajomości.

W drugim dniu cała grupa udała się na boisko sportowe 
ORLIK w Rudnikach. Tam przeprowadzana została 
profesjonalna rozgrzewka pod okiem animatora sportu. Bogdan 
Pawlak zwracał szczególną uwagę na poprawność 
wykonywanych ćwiczeń, dzięki którym uniknąć możemy 

bolesnych kontuzji, ale również podnieść wydolność 
organizmu i skuteczność wykonywanych ćwiczeń. Po 
półgodzinnej rozgrzewce uczestnicy projektu wzięli udział w 
konkurencjach sportowych: strzał piłką do celu, rzut do kosza. 
Na zakończenie zmagań związanych z aktywnością ruchową 
rozegrano mecz siatkówki pomiędzy reprezentacjami Polski i 
Czech. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
odnowionej Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach 
- wystawy skamieniałości. W sali multimedialnej 
przedstawiono prezentację nt. zdrowego stylu życia, czyli jak

należy postępować, aby zdrowym być. Dzień pełen wrażeń i 
emocji zakończyła premiera filmu edukacyjnego „Rudniki 
kryją cenne skarby”. Swoją sprawność fizyczną grupa 
sprawdziła podczas XIX Ogólnopolskiego Biegu Masowego 
„Pętla Rudnicka” w zorganizowanym po raz pierwszy marszu 
nordic walking.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia 
poziomu wiedzy w zakresie sportu, aktywnego stylu życia. 
Poprzez zdrową rywalizację w duchu fair play dzieci oraz 
dorośli nawiązali nowe kontakty i znajomości. Powyższy 
projekt zapoczątkował nowy rozdział na polu polsko-czeskiej 
współpracy.

A. Wiktor

k o mu nikat dzielnicowego
W związku z wakacjami szkolnymi, kiedy nasze dzieci pozostają przez długi czas w domu, nie angażujmy ich do prac w 

gospodarstwie, do których nie mają kwalifikacji (obsługa maszyn rolniczych, urządzeń elektrycznych, traktorów itp.).
Ponadto jako rodzice zwracajmy uwagę na stan techniczny swoich budynków gospodarczych, stan instalacji elektrycznych, 

stan techniczny maszyn, by nie doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku z udziałem naszych pociech.
Poza tym interesujmy się, w jaki sposób i gdzie wypoczywają nasze dzieci, np. czy nie kąpią się w miejscach niebezpiecznych, 

czy nie palą ognisk w miej scach zabronionych lub bez nadzoru dorosłych, czy nie paląpapierosów lub nie pijąalkoholu.
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wróciły całe i zdrowe do szkoły po czasie swobody i odpoczynku wakacyjnego, dlatego nie 

zapominajmy o ich bezpieczeństwie.
asp. szt. Andrzej Materak



projekty UE realizowane w gminie

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

“INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Naprzeciw przedsiębiorczym
Już wkrótce ruszą prace wyburzeniowe starych garaży 

usytuowanych obok Ośrodka Zdrowia w Rudnikach. Na ich 
miejscu powstanie nowoczesny budynek służący rozwojowi 
przedsiębiorczości. To pierwszy tego typu obiekt, który 
funkcjonować będzie na terenie powiatu oleskiego oraz 
pierwszy w województwie opolskim zlokalizowany na 
terenach wiejskich. Środki na jego budowę pochodzić będą z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, natomiast wszelkie roboty budowlane wykonane 
zostaną przez firmę STB z Częstochowy. Jego uruchomienie 
przewidziano na II kwartał 2014 roku.

Sam obiekt Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
składać się będzie z 5 jednakowych modułów, z czego 4 
przeznaczone zostaną pod wynajem. Każdy z najemców będzie 
miał do wyłącznej dyspozycji lokal o powierzchni ok. 42 irr. 
Ponadto przez cały 5-letni okres inkubacji firmy korzystać będą 
ze wspólnej sali konferencyjnej, dostępnych sprzętów 
multimedialnych czy doraźnej pomocy osoby zatrudnionej w 
inkubatorze. Czynnikiem zachęcającym do skorzystania z 
oferty inkubatora jest konkurencyjna opłata za wynajem lokalu 
oraz dobra lokalizacja, a wszystko po to, by wspierać osoby 
przedsiębiorcze w pierwszym okresie działalności. Z usług 
inkubatora skorzystać będąmogli działający na rynku 

przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane prowadzeniem 
działalności gospodarczej, korzystając z doradztwa bądź 
uczestnicząc w organizowanych szkoleniach.

Historia funkcjonowania inkubatorów w Polsce pokazuje, 
że ich działalność ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarki 
regionów. Jesteśmy przekonani, że powstanie Rudnickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości wpłynie na poprawę dostępu do 
profesjonalnych usług okołobiznesowych.

A. Wiktor

___________________________ oświata__________________________
Gimnazjaliści w Konsulacie w Krakowie

5 czerwca grupa 45 uczniów Gimnazjum Publicznego im. 
A. Wajdy w Rudnikach wyruszyła do Konsulatu Generalnego 
Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Wycieczka była nagrodą 
dla uczniów zaangażowanych w działania zaplanowane w 
projekcie Rudnicka Filmówka, finansowanym z Programu 
English Teaching, autorstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju „NIDA”.

Uczniowie wysłuchali prezentacji i wykładu w języku 
angielskim na temat działalności konsulatu. Opowiedzieli o 

naszej szkole i projektach w niej wykonywanych. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły filmy realizowane przez uczniów 
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach w ramach zajęć 
artystycznych. Uczennica Magdalena Kozłowska 
zaprezentowała etiudę filmową pt. „Laleczka", której jest 
współreżyserką. Następnie zdolni aktorzy z naszej szkoły dali 
pokaz swoich umiejętności, inscenizując krótką scenkę 
„A Universal Studios Dream Tour". Film i zdjęcia z wizyty 
można obejrzeć na profilu facebook konsulatu i programu 
„Zoom in on America"



Uhonorowanie Szkoły Podstawowej w Cieciułowie
„ Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel serce czyste...
Piękne są nasze barwy ojczyste. ”

„Powiewa flaga” Czesław Janczarski

Te słowa wiersza rozpoczęły obchody z okazji Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej na Dziedzińcu Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie w dniu 2 maja 2013 roku. Na tę 
uroczystość zaproszono ośmioosobową delegację uczniów i 
nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza

Kościuszki w Cieciułowie w składzie: Pani Alina Olewińska, 
dyrektor szkoły; Pani Beata Droś, nauczycielka historii, 
języka polskiego i wychowania fizycznego; Paulina Rosak, 
uczennica klasy VI; Wiktoria Surowa, uczennica klasy VI; 
Piotr Kubacki, uczeń klasy VI; Natalia Tronina, uczennica 
klasy V; Jakub Świtała, uczeń klasy V; Wojciech Droś, uczeń 
klasy IV. Radość nasza była tym większa, że zaproszono tylko 
sześć szkół z całej Polski. Doceniono wychowywanie 
młodzieży szkolnej w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu 
symboli narodowych zgodnie z hasłem „Patriotyzm bliski 
naszemu sercu”.

W obecności przedstawicieli władz państwowych i 
samorządowych, generalicji WP, reprezentantów świata 
kultury, nauki i sportu z rąk Prezydenta PR Pana Bronisława 
Komorowskiego organizacje polonijne, jednostki wojskowe, 
legendy polskiego żeglarstwa oraz zasłużone żaglowce, 
harcerze oraz społeczności szkolne otrzymały Flagi 
Państwowe RP.

W imieniu naszej szkoły Flagę RP odebrała Paulina 
Rosak, uczennica klasy VI. W trakcie tak ważnej dla nas chwili 
donośnym głosem zostały wypowiedziane następujące słowa: 
„Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Cieciułowie w 2010 roku przystąpiła do Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego KATYŃ - OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA i uzyskała zgodę na posadzenie Dębów 

Pamięci swoim nauczycielom poległym w Katyniu: Panu 
Józefowi Ratajkowi i Panu Tadeuszowi Jędrasikowi. ” 
Odnieśliśmy wrażenie, że Pan Prezydent najdłużej rozmawiał 
z naszą uczennicą. Rozmowa ta wywołała poruszenie wśród 
osób stojących najbliżej Prezydenta. Oczywiście 
zainteresowanie wzbudziło położenie geograficzne naszej 
szkoły, jedynej wiejskiej szkoły wśród uhonorowanych.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas 
uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
powiedział ważne zdanie: „Nie ma chyba polskiego serca, 
które nie biłoby mocniej na widok polskiej biało-czerwonej 
flagi idącej wysoko na maszt albo polskiej flagi, która 
reprezentuje nasz kraj, naród w różnych miejscach świata ”.

Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy tak ważny 
symbol państwowości z rąk Pana Bronisława

Komorowskiego, a dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni 
wspólną fotografią naszej delegacji z Prezydentem RP.

Po części oficjalnej uroczystości urzędnicy z Kancelarii 
Prezydenta RP oprowadzali nas po reprezentacyjnych 
apartamentach pałacowych, tak często widzianych w 
programach telewizyjnych. W czasie zwiedzania można było 
usłyszeć nazwy: Sala Kolumnowa, Sala Obrazowa, 
Antyszambry, Kaplica Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny, Ogród Zimowy, Sala Jerzego Nowosielskiego, Sala 
Rokoko, Sala Niebieska, Salonik Złocisty i Sala Biała. 
Ponadto widzieliśmy jako pierwsi nowo otwartą Salę 
Chorągwianą, gdzie prezentowane są repliki historycznych 
chorągwi polskich od Grunwaldu do „Solidarności” oraz 
kopie Konstytucji 3 Maja i Konstytucji dla Europy Wojciecha 
Jastrzębowskiego. Oczywiście zrobiliśmy sobie wiele 
pamiątkowych fotografii, nawet z Panem Andrzejem Wajdą.

Pragniemy podziękować Panu Andrzejowi Pyziakowi, 
Wójtowi Gminy Rudniki oraz Pani Elżbiecie Ciszkiewicz, 
dyrektorowi BOOS w Rudnikach za zapewnienie bezpłatnego 
transportu do Warszawy dla naszej delegacji.

Beata Droś



____________________________informacja___________________________

Dofinansowania do kolektorów słonecznych
O kolektorach słonecznych pisaliśmy w ostatnim artykule, 

dziś przybliżymy Państwu zawiłości dofinansowań z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) znanych i budzących różne emocje.

Słynne dotacje z NFOŚiGW do instalacji kolektorów 
słonecznych zostały wprowadzone w 2010 roku i mają być 
przyznawane mniej więcej do połowy 2014 roku. Przyczyniły 
się one znacząco do popularyzacji kolektorów słonecznych jako 
źródła ciepłej wody użytkowej i skorzystało z nich już ponad 32 
tysiące osób posiadających własny dom.

Dotacje te są przeznaczone dla właścicieli lub osób 
posiadających prawo do dysponowana domem. Mogą z nich 
skorzystać mieszkańcy którzy nie są podłączeni do sieci 
ciepłowniczej.

Dotacja do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych 
wynosi 45% kosztów poniesionych przez mieszkańca, nie 
większych niż tzw. koszty kwalifikowane. Pytanie brzmi, czy 
faktycznie dotacja ta wynosi 45%? Zacznijmy od kosztów.

Do kosztów objętych dotacją przy naszej instalacji możemy 
zaliczyć zakup zestawu solamego (kolektory, zbiornik (bufor), 
grupę pompową, sterownik (programator) itp.), montaż, zakup 
ciepłomierza i wykonanie projektu (dwie ostatnie pozycje nie są 
konieczne). Jeśli zsumujemy w/w pozycje otrzymamy 
całkowity koszt jaki musimy ponieść chcąc zamontować 
kolektory słoneczne, jeśli nie przekroczy on tzw kosztu 
kwalifikowanego to fundusz wypłaci nam 45% poniesionych 
przez nas nakładów, jeśli koszt przekroczy koszt 
kwalifikowany, otrzymamy 45% z kosztu kwalifikowanego. 
Skomplikowane? Pokażmy to na przykładzie. Powiedzmy, że 
chcemy zainstalować trzy kolektory słoneczne wraz z 
niezbędnymi elementami instalacji. Przyjmijmy, że koszt 
zakupu zestawu solamego, wraz z montażem wyniesie 14 000 zł 
brutto. Najpierw policzmy koszty kwalifikowane. NFOŚiGW 
przyjmuje jako koszt kwalifikowany 2250 zł za m2 powierzchni 
całkowitej zamontowanego kolektora (do końca 2012 roku 
kwota ta wynosiła 2500 zł)

Nasze trzy kolektory, każdy po ok. dwa metry kwadratowe, 
to razem sześć metrów kwadratowych kolektorów na dachu. 6 
razy 2250 zł to 13500 zł. Czyli koszt kwalifikowany dla naszej 
instalacji wynosi 13500 zł. 500 zł mniej niż nasz faktyczny 
koszt instalacji. W takiej sytuacji fundusz wypłaci nam 45% z 
13 500 zł. Oczywiście w sytuacj i gdy poniesiony przez nas koszt 
wyniesie np. 12000 zł, otrzymamy dotację wysokości 45% od 
faktycznie poniesionego wydatku, czyli od 12 tyś.

Często podnoszonym zarzutem jest to, że faktyczna dotacja 
nie wynosi 45%, co jest niestety zgodne z prawdą, z dwóch 
powodów. Po pierwsze aby otrzymać dotację trzeba zaciągnąć 
kredyt w jednym z współpracujących z NFOŚiGW banków. 
Kredyt “kosztuje” od 3,5 do 6% prowizji. Dodatkowo trzeba 
pamiętać że otrzymana dotacja jest opodatkowana i z kwoty 
wypłaconej przez fundusz będziemy musieli się w następnym 
roku rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. To wszystko 
sprawia, że faktyczna dotacja nie wyniesie 45% a waha się 

zależnie od kosztów banku i wysokości podatku w okolicach 
30% wartości inwestycji.

I tu odzywa się głos wielu niezadowolonych, że ta dotacja 
się nie opłaca, bo kredyt, bo prowizja, bo podatek, no cóż 
faktem jest, że są dodatkowe koszty i szkoda, że wielu 
sprzedawców zapomina o nich wspomnieć namawiając nas na 
zakup, jednak jeśli ktoś twierdzi, że nie opłaca się otrzymać 
30% kosztów instalacji, wynoszących często kilka tysięcy 
złotych, to ma chyba mylne wyobrażenia o opłacalności 
inwestycji w ogóle.

Głównym problemem z dofinansowaniami do kolektorów 
słonecznych jest właściwa informacja. Wiele osób gubi się w 
przepisach i obliczeniach kosztów, co powoduje frustrację, 
szczególnie jeśli ktoś „zapomniał” nam powiedzieć o podatku, 
jednak pamiętajmy, że przed podjęciem decyzji o zakupie, 
mamy wszystkie dane aby obliczyć wysokość dotacji i nasze 
faktyczne koszty co do złotówki. Tak więc nie musimy narażać 
się na jakiekolwiek niespodzianki. Dodatkowo przepisy i 
procedury NFOŚiGW chronią nas przed problemami w trakcie 
instalacji, między innymi dlatego, że wymagana jest forma 
umowy pisemnej z instalatorem gdzie określony jest dokładnie 
koszt planowanej instalacji i nie będzie później możliwości 
zmiany przez instalatora ceny, bo zapomniał doliczyć tego czy 
tamtego. Kwota wpisana w umowie, jest księgowana w banku i 
taka też po wykonanej instalacji będzie wypłacona 
instalatorowi, nic więcej nic mniej. Następną rzeczą jest 
minimalna długość gwarancji i rękojmi, która jest wymagana 
przez fundusz. Kilka firm dzięki temu specjalnie wydłużyło 
swoje gwarancje aby ich klienci mogli skorzystać z dotacji.

Kredyt daje jeszcze tą przewagę, że praktycznie cała 
operacja jest bezgotówkowa, a oprocentowanie kredytów na 
kolektory należy do najniższych dostępnych na rynku. Mimo to, 
jeśli nie chcemy kredytu możemy zaraz po wpływie dotacji z 
NFOŚiGW spłacić cały pozostały kredyt bez żadnych 
dodatkowych kosztów. Tak więc jeśli ktoś nie chce mieć 
kredytu, zazwyczaj spłaca go maksymalnie po 90 dniach.

Jak widać dofinansowanie ma swoje wady, jednak ma też 
sporo zalet, a dobry doradca jest nam w stanie pomóc przy 
wyliczeniach i planowaniu spłat. Największym problemem z 
dotacjami 45% do kolektorów nie są koszty, nie są też 
rozbudowane procedury, czy przygotowanie dokumentacji, 
największym problemem jest niewiedza potencjalnych 
chętnych która umożliwia nieuczciwym sprzedawcom 
wprowadzanie klientów w błąd.

Fundacja SOL, prowadzi infolinie, gdzie każdy może 
dowiedzieć się wszystkiego o instalacjach kolektorów 
słonecznych, jeszcze przed podjęciem decyzji. Możemy też 
pomóc w wyliczeniu kosztów inwestycji i wysokości 
faktycznej dotacji. Pamiętajmy że optymalnie dobrana i 
dofinansowana instalacja kolektorów słonecznych będzie dla 
nas źródłem darmowego ciepła przez ok. 25 lat.

Fundacja SOL
infolinia 801 011 272



informacja

Gospodarka odpadami
Przepisy Unii Europejskiej zobowiązały Polskę do 

wprowadzenia działań zmierzających do uporządkowania 
gospodarki odpadami. Oznacza to generalnie dążenie do 
eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania 
odpadów jako zasobu. Wymaga to zapewniania segregacji u 
źródła, zbieranie oraz recykling priorytetowych strumieni 
odpadów.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie z lipca 20lir. wprowadziła zasadniczą zmianę w 
stosunku do stanu prawnego obowiązującego wcześniej.

Polega ona na przejęciu przez gminę obowiązków 
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów 
komunalnych. Oznacza to, że w nowym systemie gmina ma 
przejąć odpowiedzialność za odpady i system ich 
zagospodarowania.

W nowym systemie będzie funkcjonowała opłata 
ponoszona przez mieszkańców na rzecz gminy za świadczenie 
usług polegających na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów. 
Gmina powinna zorganizować odbiór odpadów i w tym celu 
wyłonić w drodze przetargu firmę (podmiot) świadczącą taką 
usługę na danym obszarze.

Dotychczasowe umowy pomiędzy właścicielami 
nieruchomości a działającymi na terenie gminy 
przedsiębiorstwami wywozowymi zostają rozwiązane z dniem 
30 czerwca br.

Odllipca2013 roku Gmina Rudniki zgodnie z nowelizacj ą 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, przejmuje obowiązek zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, będzie świadczył jeden przedsiębiorca wyłoniony 
przez Gminę w drodze postępowania przetargowego.

W nowym systemie właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania tych 
opłat.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną 
wyposażone w komplet pojemników, (pojemnik na odpady 
opakowaniowe suche; pojemnik na odpady szklane, pojemnik 
na odpady pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) oraz 
dodatkowy pojemnik na odpady zielone i ulegające 
biodegradacji w przypadku braku na nieruchomości 
przydomowego kompostownika.

Pojemniki opróżniane będą co miesiąc, z wyjątkiem 
pojemnika z odpadami szklanymi który opróżniany będzie raz 
na trzy miesiące i pojemnika z odpadami biodegradowalnymi, 
który opróżniany będzie dwa razy w miesiącu, lub częściej.

Dodatkowo dwa razy w roku odbywać się będzie zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektryczny i 
elektronicznego, odbieranych z przed posesji, metodą przy 
krawężniku.

Na terenie gminy powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK) zlokalizowany przy składowisku odpadów 
w Rudnikach, ul. Dąbrówka 6, gdzie właściciele nieruchomości 
będą mogli dowieźć odpady niebezpieczne wytwarzane w 
gospodarstwach domowych, takie jak: przeterminowane leki, 
opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory.

B. Nowakowska-Fałat

(wydarzenia
Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny

12 maja 2013 roku w 
Opolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie odbył się 
regionalny konkurs „Kulinarne 
Dziedzictwo Opolszczyzny”, w 
którym reprezentanci naszej 
gminy zdobyli po raz kolejny 
czołowe miejsca. W kategorii 
napoje regionalne I miejsce zajął 
Dariusz Bryś z Faustianki za 
nalewkę z kwiatów czarnego 
bzu. W kategorii - produkty 
pochodzenia zwierzęcego 
wyróżnienie otrzymał Jerzy 
Wilk z Młynów za szynkę 
jabłkową i „pasztet Marysi”.

Do konkursu zgłoszono 33 potrawy w pięciu kategoriach. 
Kategoria I - produkty pochodzenia zwierzęcego. 
Kategoria II - produkty pochodzenia roślinnego. 
Kategoria III - napoje regionalne. 
Kategoria IV - inne produkty regionalne w szczególności 
łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi. 
Kategoria V - ryby śródlądowe.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oceniała

przygotowanie potraw pod 
względem walorów smakowych, 
sposobu podania, 
pracochłonności oraz 
podtrzymania tradycji podczas 
przygotowań.

Celem konkursu 
organizowanego przez OODR w 
Łosiowie jest upowszechniane 
regionalnych potraw 
wykonywanych tradycyjnymi 
metodami z naturalnych 
produktów, według receptur 
przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie.

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach promuje produkty tradycyjne 
gminy poprzez udział mieszkańców w corocznych konkursach 
Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny, a także organizację 
Gminnej Biesiady Wielkanocnej i Bożonarodzeniowej, które 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców 
naszej gminy. Dzięki trosce o nasze kulinarne dziedzictwo, 
tradycja wytwarzania produktów jest wciąż żywa w wielu 
naszych domach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesu!
J. Bryś



wydarzenia

Pętla Rudnicka
„Pętla Rudnicka” to przedsięwzięcie znakomicie 

promujące masowąrekreację biegową, aktywny wypoczynek i 
zdrowy styl spędzania wolnego czasu. Odbywa się cyklicznie 
od 19 lat w ostatnią niedzielę maja. Tym razem dopisała 
zarówno pogoda, jak i zawodnicy.

W tegorocznej edycji biegu głównego, na dystansie 13,7 
km, udział wzięło 129 zawodników. Wśród nich aż 22 osoby z 
terenu gminy Rudniki. Spośród nich na podium stanęli: 
Basiński Wiktor -1 miejsce w kategorii mężczyzn 50-59 lat, 
Klaudia Kluba - III miejsce w kategorii OPEN kobiet oraz 
Zosia Dolik - I miejsce i Karolina Wolna - III miejsce w 
kategorii kobiet 16-34 lat. Najmłodszy zawodnik biegów to 
Patryk Pietrzok (1997) z Olesna , a najstarszy Eugeniusz 
Kot (1935), który nieprzerwanie brał udział we wszystkich 
edycjach biegu. Dyrektor Biegu Damian Sowa tym razem nie 
stanął na podium, ale wbiegł na metę z bardzo dobrym czasem 
49:58, na 9 pozycji w klasyfikacji OPEN.

Na zakończenie imprezy wśród uczestników biegu 
głównego rozlosowano nagrody rzeczowe. Główną - kuchenkę 
mikrofalową - wylosował Dawid Kasprzyczak z Młynów. 
W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży wzięło 
udział 110 uczestników.

Wszyscy do szóstej lokaty otrzymali nagrody rzeczowe i 
dyplomy, zwycięzcy do trzeciego miejsca - puchary. Po raz 
pierwszy zostały wprowadzone dwie nowe kategorie biegowe, 

a mianowicie bieg rodzinny i nordic walking. Pomimo niezbyt 
licznego udziału zawodników, walka o zwycięstwo była 
zacięta . W nordic walking wśród kobiet pierwsze lokaty 
przypadły Anecie Kokot z Iwanowic Dużych, Edycie Tęcza z

Częstochowy i Zuzannie Jurczyk z Faustianki. Wśród 
mężczyzn: I m - Jakub Tęcza z Częstochowy, a II - Stanisław 
Filak z Zajączek. Nagrodzeni w biegu rodzinnym na dystansie 
1600 m: I miejsce - Jarosław Grabowski (Lutrowskie), II 
miejsce - Kamil Kulig (Żytniów) i III miejsce - Agata 
Napieraj (Żytniów).

Przedsięwzięcie odbywa się przy współpracy i 
finansowym wsparciu Gminy Rudniki, Starostwa 
Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W 
bieżącym roku finansowo organizację imprezy wsparł 
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Firma ZPUH Adama 
Sasa z Żytniowa oraz Józef Terlecki - Odlewnia Żeliwa z 
Gruszewni - który, tradycyjnie już, ufundował medale dla 
wszystkich uczestników biegu głównego.

Nagrody wręczali: wójt Gminy Andrzej Pyziak, 
przewodniczący Rady Gminy Rudniki Edward Gładysz, 
wicestarosta powiatu oleskiego Stanisław Belka, dyrektor 
GOKSiR Janina Pawlaczyk, Andrzej Zając - pomysłodawca 
rudnickiej imprezy oraz radni Bogusława Kaczmarek i 
Mieczysław Włóka.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia.

M. Lukas



z życia OSP

Jubileusz OSP w Żytniowie
W niedzielę 23 czerwca br. druhowie z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Żytniowie obchodzili Jubileusz 105 lecia 
istnienia swojej jednostki.

Uroczystość 
rozpoczął przemarsz 
pocztów sztandarowych 
pod dowództwem 
Komendanta Gminnego 
OSP druha Jana 
Stasiaka do kościoła 
parafialnego. Uroczystą 
mszę świętą odprawił 
proboszcz parafii - ksiądz 
Jerzy Combik.

Dalsza część 
uroczystości odbyła się na 
placu obok strażnicy. 
Nastąpił przegląd 
pododdziałów i uroczyste 
wciągnięcie flagi na maszt.

W imieniu gospodarzy wszystkich zebranych powitał druh 
Andrzej Zając - prezes jednostki, który zapoznał zebranych z 
historiąOSPŻytniów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Opolu i jednostek OSP z gminy Rudniki.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia. 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono 
druhów: Bronisława 
Czecha (po raz drugi), 
Józefa Dworackiego i 
Ryszarda Namyślaka. 
Srebrnym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa 
wyróżniono druhów: 
Czesława Rozika i 
Adama Sasa, a Brązowym 
Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczono 
druhów: Wiesława 
Krawczyka, Mariusza 
Pawlaczyka i Krzysztofa 
Tkacza. Druhowie: 
Mateusz Adamek, 
Mariusz Czech,
Grzegorz Dwornik i Zbigniew Surlej zostali uhonorowani 
Odznaką „Strażak Wzorowy”

Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną.
M. Dorczyńska

Gospodarzami tegorocznych Gminnych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych była jednostka OSP z Żytniowa. 
Zawody zostały przeprowadzone 22 czerwca na boisku 
sportowym w Żytniowie. Wzięło w nich udział 8 jednostek OSP

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE

z terenu gminy Rudniki, które wystawiły 
w sumie 16 drużyn w różnych 
kategoriach wiekowych: 9 drużyn 
męskich, 3 drużyny kobiece, 3 drużyny 
chłopięce i 1 drużynę dziewcząt.

Startujące drużyny oceniała Komisja 
Sędziowska złożona z funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie 
oraz przedstawicieli poszczególnych 
jednostek OSP. Komisji przewodniczył 
starszy kapitan Marek Kucharczyk.

Zgromadzone jednostki, członków 
Komisji Sędziowskiej oraz publiczność 
powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Rudnikach, a 
zarazem członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Opolu - brygadier Zygmunt Zalewski. 
Raport o gotowości jednostek OSP do 
zawodów złożył Komendant Gminny 
OSP - druh Jan Stasiak.

Konkurs obejmował trzy elementy: 
sztafetę, rozwinięcie linii bojowej i 
musztrę.

W grupie A /męska powyżej 16 lat/
Ochotniczej Straży Pożarnej z Dalachowa, drugie miejsce 
zajęła drużyna OSP z Rudnik, a trzecie miejsce drużyna OSP z 
Cieciułowa.

W grupie C /kobieca powyżej 16 lat/ najlepsza była drużyna

Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych odbywały się według 
międzynarodowego regulaminu CTIF.

W tej kategorii w grupie dziewcząt 
startowała tylko drużyna z Rudnik. W 
grupie chłopców zwyciężyła 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 
Cieciułowa.

Regulaminową musztrę najlepiej 
wykonała drużyna dziewcząt z Rudnik.

Po ogłoszeniu wyników zawodów 
drużyny otrzymały puchary, dyplomy i

zwyciężyła drużyna

z Cieciułowa.

wręczono nagrody:
nagrody pieniężne. Po raz pierwszy odrębną nagrodę przyznano 
za naj lepsze wykonanie musztry.

Po zakończeniu zawodów gospodarze zaprosili wszystkich 
druhów na grochówkę i zabawę taneczną.

M.D.



oświata

Eliminacje w Kołobrzegu
Tradycją stał się już udział uczniów PSP w Żytniowie w 

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W roku szkolnym 2009/2010 Emilia Maryniak zajęła 
wysoką lokatę w eliminacjach centralnych, które odbyły się w 
Częstochowie. Rok później, w 2011 r. sukces Emilii powieliła 
Aleksandra Wróż, startując w eliminacjach centralnych w 
Ciechocinku. Na eliminacjach centralnych w 2012 r., które 
odbyły się w Wiśle, nie zabrakło znów Oli Wróż. Powtórzyła 
sukces z ubiegłego roku, zajmując ponownie lokatę w pierwszej 
dziesiątce.

Nadszedł rok 2013. W eliminacjach gminnych, które odbyły 
się 19 marca, wzięło udział troje uczniów: Filip Napieraj klasa 
V, Sandra Zając klasa V i Marcelina Żyta klasa VI. Do udziału 
w eliminacjach powiatowych zakwalifikowali się Filip 
Napieraj, zajmując I miejsce i Sandra Zając zajmując III 
miejsce.

Uczniowie ci 11 kwietnia b.r. wzięli udział w eliminacjach 
powiatowych, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury w 
Oleśnie. Największą liczbę punktów zdobył Filip Napieraj. 
Drugie miejsce zajął Dawid Kałuża z Sowczyc. Uczniowie ci 27 
kwietnia reprezentowali powiat oleski w grupie szkół 
podstawowych w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 
w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Strażak” w 
Turawie. Zarówno test pisemny, jak również ćwiczenia 
praktyczne i sprawdzian ustny nie sprawiły Filipowi większego 
kłopotu.

Kilkumiesięczne przygotowania pod okiem nauczycielki 
Aleksandry Kaczmarek zaowocowały również na tym etapie. 
Filip jako zwycięzca eliminacji wojewódzkich pojechał na 
eliminacje centralne, które odbyły się w Kołobrzegu w 
dniach 07 09 czerwca b r. Sprawdzian wiedzy przeplatany był 
tam miłym wypoczynkiem i zwiedzaniem nadmorskiej 
miejscowości.

Uczeń żytniowskiej podstawówki na pewno zostanie 
zapamiętany jako wyróżniający się uczestnik. Startuje bowiem 
po raz pierwszy i wcześniej nie miał żadnego kontaktu ze strażą. 
Na każdym szczeblu eliminacji musiał wykazać się szeroką 
wiedzą w zakresie tradycji i historii straży pożarnych, 
umiejętności i przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i 
ratownictwa, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, 
organizacji i, zadań OSP oraz ich Związku, przyczyn i 
okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów, 

organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej, sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń 
przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych 
budynków i lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych 
płodów rolnych, substancji niebezpiecznych, zasad ewakuacji 
ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Umiejętności praktyczne ćwiczył w strażnicy OSP Rudniki 
pod okiem naczelnika Eugeniusza Kaczmarka.

Ogromny wkład pracy Filipa został doceniony i 
nagrodzony.

8 maja na powiatowych obchodach Dnia Strażaka, które 
odbyły się na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie otrzymał dyplom uznania za szczególne 
zaangażowanie w przygotowaniach i zajęcie I miejsca na 
szczeblu wojewódzkim oraz szklaną imienną statuetkę z 
życzeniami dalszych sukcesów. Były podziękowania od 
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Karola Stępnia, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej kpt. Wojciecha Wiechy, Starosty 
Jana Kusa, Wicestarosty Oleskiego Stanisława Belki oraz 
Wójta Gminy Rudniki Andrzeja Pyziaka.

Zdobytą wiedzę na pewno wykorzysta w następnych latach, 
jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej i jako jej absolwent. ~ 

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kaczmarek

Dzień Dziecka na ludowo Dzień Dziecka na ludowo, po krakowsku to nazwa projektu 
realizowanego w tym roku przez Grupę Odnowy Wsi Bugaj. 
Działacze Grupy Odnowy Wsi Bugaj wraz z Liderem, Panią 
Grażyną Mroczek, oraz Panią Małgorzata Dybich, sołtysem 
wsi Bugaj, przybyli 3 czerwca 2013 roku do Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie, aby 
zobaczyć dzieci szkolne tańczące krakowiaka.

Z projektu zakupiono stroje krakowskie, m.in. wianuszki, 
korale, bluzeczki dziewczęce, dwa serdaki, czapki z pawimi 
piórami, czerwone pasy oraz koszule chłopięce. Niestety, 
ambitne plany spędzenia tego dnia na bugajskim placu zabaw 
zostały uniemożliwione przez deszczową pogodę. Dyskoteka, 
poczęstunek dla wszystkich dzieci i Dzień Dziecka został 
zaakcentowany.. Dziękujemy Pani Grażynie Mroczek, 
działaczom Odnowy Wsi Bugaj oraz Radzie Rodziców.

Opracowanie: Beata Droś



Harcerski Dzień Dziecka
1 czerwca 2013 r. z okazji Dnia Dziecka X Leśna Drużyna 

Harcerska z Jaworzna z pomocą GOKSiR-u w Rudnikach i 
wójta gminy Rudniki pana Andrzeja Pyziaka zorganizowała 
I Harcerski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Rudniki. Do turnieju zgłosiło się aż 8 drużyn z całej gminy, a 
każda z nich liczyła od 6 do 8 osób. Pomimo niesprzyjającej 
pogody wszystkie zespoły dzielnie stawiły się o wyznaczonej 
godzinie na „Orliku” w Rudnikach, gdzie odbywała się cała 
impreza. Harcerze przywitali wszystkich i zaprezentowali 
krótką inscenizację, która miała na celu pokazanie Deklaracji 
Praw Dziecka i przykłady jej łamania na świecie. Po części 

artystycznej rozpoczęły się zmagania zawodników na boisku. 
Nad uczestnikami czuwali sędziowie oraz wyznaczeni 
opiekunowie. Dodatkowymi atrakcjami był tor przeszkód dla 
najmłodszych oraz punkt pierwszej pomocy. Dzięki sponsorom 
harcerze każdemu uczestnikowi zapewnili słodki poczęstunek, 
ciepłą herbatę, kiełbasę z gril la i fachową opiekę medyczną. Po 
zakończeniu turnieju nadszedł czas na rozdanie dyplomów 
wszystkim uczestnikom, medali drużynom, które stanęły na 
podium i puchary zwycięzcom, wręczane przez wójta gminy 
Rudniki pana Andrzeja Pyziaka.

Ola Meryk

kalendarz imprez
Będzie się działo w wakacje...

16 lipca - WYCIECZKA do Brzegu 
„Piknik na Florydzie"

Dom Kultury w Rudnikach zaprasza dzieci w wieku od 10 
do 14 lat do udziału w wycieczce do jednostki wojskowej w 
Brzegu. Koszt. 20 zł. Zapisy chętnych i wpłaty do dnia 10 lipca 
przyjmują pracownicy GOKSiR w Rudnikach. Telefon 
kontaktowy 34/3595068.

W programie wycieczki: zwiedzanie Zamku Piastów 
Śląskich w Brzegu, korzystanie z kąpieli na krytej pływalni w 
Brzegu, udział w pokazach pracy psów policyjnych, pracy 
saperów, strażaków, gry i zabawy na terenach poligonowych, 
strzelanie do celu i wiele innych atrakcji. Posiłek to wojskowa 
grochówka . Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc 
ograniczona!

20 lipca - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
„PANORAMA FIRM"

na boisku LZS w Żytniowie. Regulamin i zasady uczestnictwa 
będą zamieszczone na stronie gminy www.rudniki.pl

21 lipca - Fantówka w RUDNIKACH 
oraz 105-lecie rudnickiej OSP

10-11 sierpnia - FESTYN OSP Żytnio w

18-19 sierpnia Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Bobrowie

24 sierpnia Gminny Turniej Sołectw 
w Dalachowie

25 sierpnia - DOŻYNKI GMINNE i II SPOTKANIE 
PSZCZELARSKIE w Dalachowie

ZAPRASZAMY NA ORLIKA!

W okresie wakacji zapraszamy wszystkich sympatyków 
sportu i aktywnego wypoczynku na kompleks sportowy 
ORLIK w Rudnikach.

Czeka tam na Was boisko do piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki. Można również pograć w tenisa ziemnego.

Otwarte codziennie:
- poniedziałek
- wtorek
- Środa
- czwartek
- piątek
- sobota
- niedziela

15.00-19.00 - instruktor Bogdan Ryglewski
15.30 20.30 - instruktor Bogdan Pawlak 
15.50-21.30- instruktor Bogdan Pawlak
15.00 21.00 - instruktor Bogdan Ryglewski 
15.00 21.00 - instruktor Bogdan Ryglewski

9.00 13.00- instruktor Bogdan Ryglewski 
12.00-20.00 - instruktor Bogdan Pawlak

http://www.rudniki.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w Rudnikach współfinansowany ze środków

WIOSENNE
JAZZOWANIE

Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013

„ Jesteśmy urzeczeni miejscem, w którym stworzyliście 
niesamowitą atmosferę. Jesteście wzorem dla innych. Dzięki 

takim jak wy muzyka w Polsce stanie się doceniana ”
Maciej Fortuna

„ Wspaniali ludzie. Cudowna atmosfera. 
Na pewno tutaj jeszcze wrócimy! ”

Wojciech Kamiński

Doskonała muzyka w profesjonalnym wykonaniu i 
niepowtarzalny klimat imprezy to niezmienne atuty spotkań z 
muzykąjazzowąw Rudnikach.

W ramach projektu „Muzyczne warsztaty jazzowe” w 
dniach 12 i 13 kwietnia odbyły się warsztaty muzyczne dla 
młodzieży połączone z koncertem mistrzów. W dwudniowych 
zajęciach dla młodzieży, zainteresowanej rozwojem swoich 
umiejętności muzycznych, udział wzięło 20 osób z gmin 
objętych strategią działania LGD Górna Prosną. Większość 
uczestników stanowili uczniowie Szkoły Muzycznej w Oleśnie. 
Warsztaty prowadził Wojciech Kamiński - profesor 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina Warszawie 
przy bardzo aktywnej współpracy z Korneliuszem Wiatrem - 
dyrektorem Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w 
Oleśnie. W piątek i sobotę do późnych godzin wieczornych 
młodzi muzycy doskonalili swoje umiejętności gry oraz 
poszerzali horyzonty w zakresie muzyki jazzowej i 
improwizacji. Zajęcia zakończyły się wspaniałym koncertem 
w wykonaniu uczestników warsztatów. Gorące brawa licznie 
zebranej publiczności były wyrazem uznania dla talentu i 
umiejętności młodzieży.

Muzyczny wieczór zakończył się koncertem dwóch 
profesjonalnych zespołów.

Najpierw w ciepły, swingujący nastrój wprowadzili 
słuchaczy Wojtek Kamiński (piano), Andrzej Zielak 
(kontrabas) i Bogdan Kulik, czyli „Wojtek Kamiński Trio”. 
Doskonała muzyka, świetne wykonanie, rewelacyjne solówki.

Kolejne trio miało skład trochę nietypowy i bardzo 
wymagający, zarezerwowany tylko dla mistrzów: Maciej 
Fortuna trąbka, Piotr Lemańczyk kontrabas i Krzysztof 
Gradziuk perkusja. Muzyka w wykonaniu zespołu „Maciej 
Fortuna Trio” wprowadziła słuchaczy w obszary nowych 
doznań estetycznych i emocjonalnych. W każdej nucie słychać 
było świetny warsztat muzyków oraz ich doskonałe wzajemne 
rozumienie siebie. W ich muzyce można odnaleźć wszystko, co 
decyduje o wyjątkowości i mocy jazzu.

Następnym etapem projektu będzie jesienny koncert 
jazzowy 12 października br. połączony z wystawą zdjęć 
dokumentujących wiosenne warsztaty. Wystąpią: Wojciech 
Karolak z zespołem oraz Trio Siergieja. Już dziś serdecznie 
zapraszamy na kolejną ucztę muzyczną!

M. Lukas

„RUDNICZANIE" 
w Łosiowie

Zespół „Rudniczanie” ma na swoim 
koncie wiele występów, nagród i 
wyróżnień. Ciągle doskonali swój poziom 
artystyczny, bierze udział w różnych 
przeglądach i konkursach, odnosząc 
sukcesy.

23 czerwca „Rudniczanie” 
reprezentowali naszą gminę w IX 
WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE 
PIOSENKI KRESOWEJ w Łosiowie.

Występ bardzo się podobał licznie zgromadzonej publiczności, czego wyrazem były gromkie brawa.
Przegląd piosenki miał na celu promocję kultury kresowej, integrację środowisk wiejsko-miejskich i wzajemne poznawanie 

kultur. Odbywał się w ramach Dni Otwartych Drzwi organizowanych przez OODR i Opolskie Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie.

M. Lukas



„Opolskie szmaragdy” to pierwszy Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Artystycznej organizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego. W ciągu dwóch 
pierwszych dni czerwca na scenie Filharmonii Opolskiej 45 
zespołów zaprezentowało amatorski dorobek kulturalny 
naszego województwa.

Opolskie Szmaragdy

Gminę Rudniki reprezentował i promował zespół 
„Rudniczanie” oraz dwie twórczynie ludowe: Janina 
Sosnowska, wystawiająca przepiękne koronki i Lidia Surlej, 
autorka wspaniałych kwiatów z bibuły.

M. Lukas

Minifestiwal Piosenki Dziecięcej
24 kwietnia w Domu Kultury w Rudnikach odbył się Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków. 

W konkursie udział wzięło 21 dzieci reprezentujących wszystkie przedszkola z gminy Rudniki.
Biorąc pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie oraz ogólny wyraz artystyczny, komisja pod przewodnictwem Bogdana 

Szyszki przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród „starszaków” pierwsze miejsce zajęła PAULINA LACH z 
przedszkola w Jaworznie, dwa równorzędne II nagrody otrzymały IGA STANISZEWSKA z przedszkola w Rudnikach oraz 
MAJA JURCZYK z przedszkola w Cieciułowie, natomiast trzy równorzędne III lokaty wyśpiewały: Karolina Zając z 
przedszkola w Dalachowie, Ewelina Tkacz z Żytniowa i Karolina Molska z Jaworzna.

Wyróżnieniem uhonorowany został Mateusz Polak z przedszkola w Rudnikach. Z kolei najlepsi wśród „maluchów” to: I 
miejsce - Natalia Kubat z przedszkola w Rudnikach, II miejsce - Alicja Cieśla z Cieciułowa i III miejsce - Małgosia Tkacz- 

Włoch z Żytniowa.
Najlepsi otrzymali piękne maskotkiprzytulanki i pamiątkowe dyplomy, 
pozostali uczestnicy pamiątkowe upominki.

M. Lukas



Przegląd Pieśni 
w Rudnikach

W piątkowe popołudnie 3 maja w Domu Kultury w 
Rudnikach odbył się VI Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej i 
Pielgrzymkowej. Na scenie zaprezentowało się wielu 
wykonawców w różnym wieku, zarówno soliści, jak i zespoły.

Przegląd, zorganizowany przez GOKSiR w Rudnikach, 
rozpoczęły solowe występy uczennic z PSP w Dalachowie: 
Moniki Blach i Katarzyny Wilk oraz Aleksandry Wróż i 
Weroniki Kisteli uczennic Publicznego Gimnazjum w 
Rudnikach. W następnej kolejności zaprezentowały się dwa 
zespoły z Cieciułowa: „Gwiazdeczki” z PSP i 
„Niezapominajki” zespół parafialny kościoła p. w. 
Miłosierdzia Bożego. Na scenie wystąpiły również solistki 
reprezentujące Szkołę Podstawową w Skomlinie: Martyna 
Habza i Weronika Szczecina. Cześć Maryi, poprzez wykonanie 

Tadeusza Derdy z Dalachowa. Występy cieszyły się ogromnym 
uznaniem ze strony publiczności, która nagrodziła wokalistów 
gromkimi brawami.

pięknych pieśni, oddał także chór „RUDNICANTO” pod 
kierownictwem Krzysztofa Odoja, działający przy Domu 
Kultury w Rudnikach od listopada 2012 r. Tradycyjnie wystąpił 
zespół folklorystyczny „RUDNICZANIE”. Przegląd 
zakończony został akordeonowąsolówkąw wykonaniu

Wyróżniono wszystkich wykonawców. Uhonorowani 
zostali pamiątkowymi statuetkami i dyplomami, które wręczyli 

ksiądz proboszcz Krzysztof Błaszkiewicz niezmiennie 
patronujący przeglądowi oraz Janina Pawlaczyk- dyrektor 
Domu Kultury.

A.Grzelak

MUZYKA, TANIEC, PLASTYKA
Zakończenie roku szkolnego skłania do dokonania podsumowania 

działalności sekcji zainteresowań oraz sezonu artystycznego 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

AUDYCJE 

UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI
Niezmiennie od kilkunastu lat w Domu Kultury w Rudnikach 
systematycznie raz w miesiącu, odbywają się audycje 
umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Są one 
przygotowywane i wykonywane przez profesjonalnych 
artystów z Filharmonii Częstochowskiej. Dostosowane do 
możliwości percepcyjnych słuchaczy, zróżnicowane pod 
względem tematycznym, umożliwiają poznanie i usłyszenie 
niemal wszystkich instrumentów wchodzących w skład 
orkiestry symfonicznej. Forma audycji nie ogranicza się jednak 

wyłącznie do odtwarzania muzyki klasycznej, obejmuje 
również muzykę rozrywkową, fdmową, taneczną, jazz, 
piosenki dla dzieci. Słuchacze audycji muzycznych są również 
ich współwykonawcami - śpiewają piosenki, rozwiązują 
zagadki, tańczą. Comiesięczne spotkania, w których biorą 
udział dzieci z wszystkich szkół z terenu gminy, są świetną 
formą edukacji muzycznej i dobrej zabawy. W minionym 
sezonie odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło kilkaset 
dzieci . Tytuły to m.in. : „Wesołe nutki na jesienne smutki” , 
„Hej kolęda, kolęda”, „Taneczny korowód”, „ Z sali kinowej do 
koncertowej”, „Taka muzyka to klasyka”, „Muzyka- 
towarzyszka życia”. Audycje przygotowuje i prowadzi 
Magdalena Mirowska z Filharmonii Częstochowskiej.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



SZKOŁA TAŃCA 
„ DANCE CENTER"

Taniec od najmłodszych lat uczy dyscypliny, pozwala 
łatwiej nawiązywać kontakty, wspiera w rozumieniu i 
przeżywaniu pozytywnych emocji. Od września ubiegłego roku 
do końca czerwca w każdy poniedziałek młodzi miłośnicy tańca 
spotykają się w Domu Kultury, by poznawać i rozwijać 
umiejętności taneczne pod kierunkiem instruktora 
Sebastiana Molendy. 21 kwietnia br. grupa tańczących dzieci 
wzięła udział w I Regionalnym Turnieju Szkół Tańca 
Towarzyskiego w Działoszynie. Nasi reprezentanci 
rywalizowali na parkiecie ze 150 uczestnikami z 7 szkól tańca. 
Do grona laureatów turnieju zakwalifikowała się para : 
Adrianna Korpowska i Jakub Pałyga, którzy uhonorowani 
zostali pamiątkowym pucharem. Pozostali uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

WYSTAWA „TĘCZĄ MALOWANE"
Wystawa prezentuje dokonania uczestników sekcji plastycznej, której działanie wznowiono od listopada ubiegłego roku. 

Dzieci w wieku 6-12 lat rozwijają swoje umiejętności plastyczne podczas zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu: we wtorki i
czwartki przez instruktorkę Małgorzatę Lukas. Zajęcia plastyczne 
zapewniają dzieciom twórcze i kreatywne wypełnienie wolnego czasu, 
rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz umiejętności manualne poprzez 
zapoznawanie małych uczestników z różnorodnymi technikami 
plastycznymi.

Podczas uroczystego wernisażu w Galerii Domu Kultury, który 
odbył się 20 czerwca, mali artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody za systematyczny udział w zajęciach oraz swoje dokonania 
plastyczne. Prezentowane na wystawie dziecięce prace są przepięknie 
kolorowe i spontaniczne. Serdecznie zapraszamy na wystawę, która 
prezentowana będzie do końca sierpnia.

M. Lukas
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Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
46-325 Rudniki, ul. Okólna 2 przy współpracy Urzędu Gminy w Rudnikach.
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