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To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.

Spokojnych, 
pełnych radości, 

miłości i rodzinnego ciepła 
z

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zdrowia i sukcesów 

w Nowym Roku 2010 
wszystkim 

Mieszkańcom i Czytelnikom 
życzą

Wójt Gminy Rudniki 
Andrzej Pyziak 

i 
Przewodniczący Rady Gminy 

Edward Gładysz

Emilia Waśniowska, Wieczór wigilijny
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Inwestycje drogowe w 2009 roku
Rok bieżący był dla naszej gminy bogaty w inwestycje 

drogowe. W sumie udało nam się zrealizować 6 tego typu 
przedsięwzięć: drogę Żytniów - Żurawie, drogę 
Mirowszczyzna - Jaworek Dolny, ulice Cichą, Mieszka I, 
Wiejską i Chrobrego w Rudnikach, drogę Dalachów - 
Lachowskie, drogę w Żytniowie w kierunku Chwił oraz drogę 
dojazdową do gruntów rolnych Jaworzno - Julianpol. Do 
inwestycji drogowych należy również zaliczyć remont 
nawierzchni drogi w Polesiu i Starym Bugaju na długości 1.600 
mb, wykonany przy wykorzystaniu tzw. destruktu , grysów i 
emulsji.

Podsumowując: wykonano nawierzchnię asfaltową 
na drogach o łącznej długości 8 930 mb.

Wydatki poniesione na inwestycje drogowe tylko w 
roku bieżącym wyniosły blisko 3,2 min zł. Udało nam się 
pozyskać środki finansowe z budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 
399 tys. zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 848 tys. zł, 
z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Opolskiego w kwocie 197 tys. zl.

Zrealizowane inwestycje drogowe w znacznym stopniu 
rozwiązały problemy komunikacyjne, poprawiły warunki 
bezpieczeństwa i komfort jazdy. Dziękujemy mieszkańcom za 
wyrozumiałość w związku z utrudnieniami i niedogodnościami 
spowodowanymi prowadzonymi robotami drogowymi.

Jolanta Kubat

Droga gminna Żytniów - Żurawie

Najciekawsze strony poświęcone odpadom
Gmina Rudniki wzięła udział i zajęła II miejsce w 

konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną 
"Zielona Akcja" z Legnicy na "Najciekawsze gminne strony 
internetowe poświęcone odpadom". Konkurs realizowany był 
w ramach projektu "Rady na bioodpady", finansowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i skierowany do jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, innych 
podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie 
gmin, związków komunalnych. Konkurs miał na celu: 
podniesienie jakości i poziomu stron internetowych 
prezentujących zagadnienia ochrony środowiska, a szczególnie 
odpadów na portalach internetowych gmin i innych 
podmiotów; upowszechnienie informacji o postępowaniu z 
odpadami poprzez dostęp internetowy; prezentację 
najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką 
odpadami na terenie gminy/związku, w sposób ciekawy i 
zachęcający mieszkańców do zmiany codziennych zachowań i 
nawyków.

Dyplom i nagrodę rzeczową w postaci aparatu 
cyfrowego odebrała dla Gminy Rudniki Beata Nowakowska- 
Fałat podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
odwiedzania strony internetowej Gminy Rudniki 
www.rudniki.pl/i zakładki EKO-Rudniki, która zawiera 
informacje z zakresu ochrony środowiska. Informacja o 
laureatach zostanie umieszczona w dodatku "Recycling" do 
miesięcznika "Przegląd Komunalny".

Beata Nowakowska-Fałat

DYPLOM
Za zajęcie Ii-go miejsca w konkursie na 

„Najciekawsze strony internetowe 
poświęcone odpadom" 

w roku 2009 
dla

Urzędu Gminy Rudniki

Ima ‘Krdffrwsfg-Szopa

fundacji fJt^dogicznej 
.ZubmaMga'

Opole, 9 grudnia 2009r.

Kimhin zrealizowany w ramach peojeduu .Harfy na bioodpady kampania irtformacyjno-edukacyina »zahrezie -agozpodarowania 
biaodpadów "finamowanego z Narodowego Funduzzu Ochrany Srodowuka i Gospodarki Wodnej
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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”

Przebudowa domu kultury
na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach

Od września br. realizujemy projekt "Przebudowy domu kultury na Centrum Spotkań 
Muzyków Jazzowych w Rudnikach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo 
wyższe.

Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.
W grudniu br. podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie przedłużający zakończenie zadania 
na 10 lutego 2010 r. W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania zmieniła się 
kwota ogólna zadania oraz kwota dofinansowania. Całkowita wartość projektu zgodnie z aneksem to 
kwota 1.455.373,61 zł. Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 
Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z aneksem jest to kwota 
931.583,39 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola.

Do tej pory zostały zakończone wszystkie prace instalacyjne, rozbiórkowe i murarskie oraz 
prace elewacyjne i dachowe. Ułożono płytki w sanitariatach oraz zapleczu kuchennym. 
Wybudowano antresolę i scenę na sali widowiskowej. Poprawił się już wygląd ciągów 
komunikacyjnych, gdzie również ułożono posadzki i wyrównano ściany. Prace z dnia na dzień 
posuwająsię coraz szybciej, a więc coraz bardziej widać, jak zmienia się wygląd wewnątrz budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bazy kulturalnej gminy Rudniki oraz 
upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w środowisku wiejskim. Ponadto niebanalny 
charakter projektu z dobrąofertąkulturalnązaowocuje wzrostem osób korzystających z obiektu.



komunikaty

Rada Gminy Rudniki uchwałą Nr XXXI/239/09 z dnia 26 listopada 2009 r. przedłużyła okres obowiązywania 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do 31.12.2010 roku. 
Przypominamy poniżej stawki opłat.
Przy rozliczeniach za dostarczana wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę dwuczłonową 
składającą się z:

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

- za jednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,
- za jednostkę usługi wodomierza dodatkowego,
- za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,
- 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 rozliczanego 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 jego 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 
dwuczłonową składającą się z :
a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
b. stawek opłat abonamentowych :

- za jednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,
- za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków,
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe wymienione w pkt „b” pozycja 1 i 2 są naliczane odbiorcom korzystającym tylko z 
usługi odprowadzania ścieków.
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).

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z uwzględnieniem dopłat.

Lp
Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Stawka 

netto
Stawka 
brutto

1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe i 

pozostali odbiorcy
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody

2) stawki opłaty abonamentowej:

zł/m3

zł/odbiorcę 
/okres 
rozliczeniowy'

2,40 2,57

-stawka opłaty abonamentowej za 
usługę odczytu wodomierza 
głównego

5,40 5,78
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- stawka opłaty abonamentowej za 
usługę odczytu wodomierza 
dodatkowego

2,36 2,52

- stawka opłaty abonamentowej za 
usługę odczytu wodomierza przy 
punkcie czerpalnym w budynku 
wielolokalowym

6,76 7,23

- stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie należności

0,75 0,80

- stawka opłaty abonamentowej za 
utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych

5,41 5,78

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.

Lp
Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Stawka 
netto

Stawka 
brutto

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków

zł/m3 4,20 4,49

2. Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków

zł/m3 7,86 8,41

3. Odbiorcy odprowadzający 
ścieki podczyszczone

cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków

zł/m3 5,00 5,35

Opłaty abonamentowe dla 
wszystkich grup taryfowych:

1) stawka opłaty abonamentowej za 
usługę odczytu wodomierza 
głównego"

zł /odbiorcę/ 
okres 

rozliczeniowy
5,40 5,78

3) stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie należności"

0,75 0,80

4) stawka opłaty abonamentowej za 
utrzymanie w gotowości 
urządzeń kanalizacyjnych

2,64 2,82

* Ceny i stawki opłat określone w kolumnach 6 tabel 1 i 2 zawierają podatek VAT zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 
rozporządzenia.
" Opłaty naliczane odbiorcom korzystającym tylko z usługi odprowadzania ścieków.



Andrzej Wajda był... jest tu wśród nas
Jest o nich głośno w gminie, powiecie, województwie, a 

nawet w kraju. Dzięki wytężonej pracy osiągają wysokie 
wyniki egzaminacyjne, zaznaczają swoją obecność w 
olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, chętnie 
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Z rudnickich 
gimnazjalistów - bo o nich mowa - mogąbyć dumni ich rodzice, 
nauczyciele, a także władze samorządowe na czele z wójtem 
gminy Rudniki Andrzejem Pyziakiem.

Od momentu powstania w 1999 r., Publiczne 
Gimnazjum w Rudnikach nieprzerwanie pracuje na swój 
pozytywny wizerunek, choć wydawać się by nie mogło, że nie 
musi, bo nie ma żadnej konkurencji - wszak jest jedyną szkołą 
tego szczebla w gminie. Zresztą, wcale nie chodzi o to, by 
ścigać się z kimkolwiek o pierwszeństwo w rankingach - 
nauczyciele tej placówki, na czele z dyrektorem Dariuszem 
Niedrygosiem, po prostu rzetelnie wykonują swoją pracę, a 
wszystkie sukcesy zewnętrzne są tylko skutkiem takiej 
wewnętrznej postawy. Najważniejsze jest dla nich to, by szkoła 
kształtowała i wychowywała młodzież na ludzi wartościowych 
intelektualnie i moralnie, a do tego potrzebne są wzorce i 
autorytety.

Publiczne Gimnazjum w Rudnikach znalazło je w 
osobie Andrzeja Wajdy. Już od 2008 r. dyrektor Dariusz 
Niedrygoś starał się przekonać mistrza polskiego kina do 
objęcia patronatu nad szkołą. Jego wybór i determinacja 
spodobały się reżyserowi. "Dziękuję za propozycję, ale gdyby 
Pan znalazł jakiegoś lepszego patrona dla szkoły, przyjmę to z 
pokorą" - napisał w jednym z listów, z właściwym sobie 
poczuciem humoru.

I oto 10 listopada 2009 r. - akurat na 10-lecie reformy 
edukacji - byliśmy świadkami niecodziennej uroczystości - 

wielki reżyser filmowy i teatralny, a przede wszystkim Wielki 
Człowiek przekroczył progi rudnickiego gimnazjum. Przyjęty 
owacjami na stojąco przez obecnych i byłych uczniów tej 
placówki, przez jej pracowników i emerytów, przez władze 
samorządowe i przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu, 
mistrz nie krył wzruszenia. Jednocześnie ujął wszystkich swoją 
otwartością i skromnością. Słuchając swobodnej, niezwykle 
interesującej, pełnej anegdot opowieści mistrza, można by 
odnieść wrażenie że nie zrobił on żadnego filmu ani spektaklu 
teatralnego, bo wszystko to jest zasługą stojących za nim ludzi - 
scenarzystów, operatorów kamer, kompozytorów..-. Właśnie o 
pracy zespołowej jako podstawowym warunku każdego 
sukcesu mówił pan Andrzej Wajda. Nie jest chyba bez 
znaczenia, że słowa te padły akurat w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości i że wypowiedział je człowiek wciąż 
podejmujący w swojej twórczości problem szeroko 
pojmowanej wolności i odpowiedzialności. Przesłanie mistrza 
bardzo wyraźnie koresponduje zpostawądyrekcji, nauczycieli i 
uczniów Publicznego Gimnazjum w Rudnikach. Tutaj także 
postawiono na pracę zespołową. Jej efekty są widoczne na co 
dzień, a w dniu wizyty patrona ujawniły się ze szczególną siłą. 
Byliśmy świadkami niesamowitego spektaklu, 
przygotowanego przez młodzież, a także poznaliśmy wyniki i 
materialne efekty przeprowadzonych w szkole konkursów, np. 
konkursu "Historia w filmach Andrzeja Wajdy" oraz konkursów 
na najoryginalniejsze i najładniejsze portfolio o Andrzeju 
Wajdzie i na najciekawszą recenzję filmu "PannaNikt".

Tak oto Wielki Człowiek zainspirował do działania 
młodszych i starszych mieszkańców niewielkich Rudnik. 
Ogromny to dla nas zaszczyt, że był..że jest tu wśród nas.

B. Kaczmarek



85-lecie OSP Soblahov
Ochotnicza Straż Pożarna w Soblahov powstała w 1924 

roku. W listopadzie br. jednostka obchodziła jubileusz 85-lecia. 
Dziewięcioosobowy skład druhów: Andrzej Pyziak, Jan 
Stasiak, Mieczysław Włóka, Mirosław Woźny, Jan Polak, 
Henryk Zyna, Eugeniusz Borecki, Waldemar Przybyła, 
Tomek Kubacki uczestniczył w obchodach.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pocztów 
sztandarowych pod dowództwem Komendanta Gminnego OSP 

w Soblahov. Wspominano zmarłych strażaków, którzy działali 
na terenie gminy. Następnie odbył się przemarsz do świetlicy 
przy gospodarstwie rolnym, gdzie powitano gości. Kolejno 
zaprezentowano osiągnięcia OSP Soblahov, wręczono 
wyróżnienia oraz upominki dla zasłużonych. Następnie były 
przemowy gości z gminy Rudniki oraz Miasta Buchlovice. Cała 
uroczystość zakończyła się wspólną kolacją.

D.Popczyk

Z Mikołajem raźniej!
Starszy mężczyzna z brodą ubrany w czerwony strój, 

który wedle różnych bajek w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg 
reniferów, to jedna z najważniejszych postaci okresu 
bożonarodzeniowego. Wielką radość sprawił swoją osobą Św. 
Mikołaj, który przybył do OSP Jaworzno 6 grudnia 2009 r. o 
godzinie 15. Przywitano go gromkimi brawami, z wielkim 
zainteresowaniem wpatrując się w dźwigany przez niego worek 
z prezentami. Jednak otrzymanie prezentu okazało się nie takie 
proste. Mikołaj dokładnie wypytał wszystkie dzieci o ich 
zachowanie w ciągu roku, aby przekonać się, czy zasłużyły, na 
prezent. Cała uroczystość rozpoczęła się od powitania 
zebranych dzieci i dorosłych przez dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaworznie - Andrzeja Korpowskiego, sołtysa 

wsi Jaworzno Zdzisławę Pawlaczyk oraz wójta gminy Rudniki 
Andrzeja Pyziaka. Wszyscy składali świąteczne życzenia, 
przez co atmosfera stała się życzliwa i przyjemna. Jednocześnie 
Stowarzyszenie "Razem Raźniej" z Jaworzna dokonało 
podsumowania całego roku swojej działalności. W 
szczególności zaprezentowano salę, która została odnowiona w 
ramach realizacji projektu "Jaworzno wioską porozumień", 
współfinansowanego ze środków samorządu województwa 
opolskiego. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono zestaw 
stołów i krzeseł, komputer przenośny, projektor multimedialny, 
co dało możliwość przeprowadzenia cyklu szkoleń w 
miesiącach sierpniu i wrześniu, m.in. o tematyce pozyskiwania 
środków europejskich. Uroczystość zakończona została 
wspólnym poczęstunkiem, przygotowanym przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Jaworznie.

D. Popczyk



Wiedzą więcej - będą działać lepiej i sprawniej
W listopadzie w byczyńskim urzędzie miasta odbyło 

się podsumowanie cyklu szkoleń "Wiemy więcej - działamy 
lepiej i sprawniej" zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Lokalną Grupę Działania (LGD) "Górna Prosną".

Cykl szkoleń finansowany był z Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). W 
ramach programu zorganizowane zostały szkolenia dotyczące 
pisania małych projektów, promocji i autoprezentacji 
stowarzyszeń, pozyskiwania funduszy unijnych oraz spotkanie 
z prawnikiem i z księgową. - Wiedza na tematy poruszane 
podczas szkoleń oraz poznanie praktyk innych grup miały na 
celu mobilizację lokalnych organizacji do lepszego i 
sprawniejszego działania - mówi Anna Maria Gerlic, 
koordynatorka projektu, pracownik biura LGD w Rudnikach. 
- Szkolenia dają możliwość równania szans, szczególnie w 
odniesieniu do posiadanej wiedzy dla mniejszych organizacji, 
gdzie często brak jest środków na zdobywanie umiejętności 
organizacyjnych. Sprawne organizacje 
zapewniają dobre i zrównoważone 
wykorzystanie lokalnych zasobów.

W spotkaniach uczestniczyli 
przedstawiciele czternastu organizacji z 
terenu LGD "Górna Prosną": Koło 
Gospodyń Domowych w Żytniowie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Radłowa, 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Miechowa, Ochotnicza Straż Pożarna 
Nasale, Ochotnicza Straż Pożarna 
Byczyna, Sołectwo Sarnów, 
Stowarzyszenie "Stradziec", 
Towarzystwo Przyjaciół Praszki, 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
Pawłowice, Stowarzyszenie Ogródków 
Działkowych Biskupice - Brzózki, 
Ochotnicza Straż Pożarna Kostów, 
Młodzieżowa rada Solecka Nasale, 
Grupa odnowy Wsi Łowoszów oraz

Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów.
Nagrody uczestnikom szkoleń wręczyli Marian 

Ponichtera, prezes LGD "Górna Prosną", Ryszard Griiner, 
burmistrz Byczyny i Anna Maria Gerlic, koordynator projektu.

- Postanowiliśmy nagrodzić najaktywniejsze grupy - 
mówi koordynatorka. - To trochę takjak w szkole, zamiast ocen 
nagrody za zdobywanie wiedzy. Stowarzyszenia biorące udział 
kilkuosobowo w szkoleniach otrzymały aparaty cyfrowe. 
Chłopcy z młodzieżowej rady otrzymali pamięci usb. Celina 
Prożych z Łowoszowa oraz Emilia Kotowska z Młynów - 
ponieważ jednoosobowo uczestniczyły we wszystkich 
szkoleniach - otrzymały nagrody indywidualne. Uczestnicy 
wypełniali także ankiety. Wynik byłjednoznaczny - szkolenia są 
potrzebne. Na pewno będą kolejne. Jeśli chodzi o tematy 
szkoleń, w których ludzie chcieliby uczestniczyć, to przede 
wszystkim pisanie projektów pozyskiwaniefunduszy unijnych.

Emilia Kotowska

Strasznie fajnie powiało grozą
Nocą z 14 na 15 listopada królowały strzygi, diabły, 

upiory i ich miłośnicy. Organizatorem zabawy 
halloweenowej, która odbyła się po raz drugi, była grupa 
odnowy wsi z Bugaja.

Sceneria jak z horroru. Mroczny wygląd sali - ściany i 
sufit spowite pajęczymi sieciami, przyćmione światło 
dyniowych lampionów, całości dopełniała mgła. A w menu nie 
mogło zabraknąć potraw przyprawionych czosnkiem. Gości 
przy drzwiach witał krwiopijczy wampir. - Ukąsiłem prawie 
każdego - śmiał się. - Krwi musi starczyć mi do przyszłego roku, 
my wampiry w dzisiejszym świecie mamy bardzo ciężko. W 
okolicy zostałem tylko ja i muszę sobie jakoś radzić. A tak na 
serio tutaj nikt nie musi się bać, ja tylko tak groźnie wyglądam.
- Pierwszy raz od bardzo dawna wystraszyłem się - dodał 
Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki. - Wrolę wampira wcielił 
się sołtys, Tadeusz Dybich. Ciężko było go poznać. Pomysł



rMagia Świętego Mikołaja
Wędrujący Mikołaj z Bugaja w tym roku odwiedził 

dzieci już po raz trzeci. Swoją "pracę" Mikołaj rozpoczął 6 
grudnia jeszcze przed bladym świtem - uporał się z nią tuż 
przed północą. Mikołaj odwiedził wszystkie grzeczne dzieci 
z Bugaja oraz z Praszki, Rozterku, Dalachowa, Rudnik i 
Żytniowa. Święty odwiedził milusińskich na zaproszenie 
Grupy Odnowy Wsi z Bugaja.

"BMW" zaprzężone w cztery konie - mechaniczne - cóż 
nawet Święty Mikołaj musi iść z postępem - zaparkowane tuż za 
rogiem. Wiecie dlaczego Mikołaj rozstał się z reniferami? Po 
pierwsze ostatnio stały się nieekonomiczne w utrzymaniu: 
trawa, siano i napoje dla reniferów też niestety drożeją. A po 
drugie większość z nich wyemigrowała za pracą do Niemiec i 
Holandii - no cóż, tam trochę lepiej płacą - więc stąd to całe 
zamieszanie. Na pocieszenie dodam, że "BWM" to czerwony 
metalik, w dodatku kabriolet - więc prawie wygląda jak sanie! 
Prawdziwe cudeńko! "Sanie" mamy z głowy. A teraz już na 
poważnie- czas na prezenty!

- Ho, ho, czy są tu grzeczne dzieci? - pytał Mikołaj od 
drzwi. Dwa elfy wnosiły wielki worek z prezentami. Aniołek 
uśmiechał się niewinnie, a diabełek próbował swoich sztuczek. 
Dzieci bez najmniejszego zająknięcia odpowiadały na pytania 
Mikołaja i oczywiście obiecywały, że w przyszłym roku będą 
grzeczniejsze. Ale to nie koniec niespodzianek! Wszystkie 
grzeczne mamy Aniołek obdarował płytami z kolędami. - A dla 
tatusiów, cóż, były tylko rózgi! - śmiał się diabełek. - Według 
moich informacji w tym roku nie popisali się grzecznością. Z co 
niektórymi przeprowadzałem bardzo poważne rozmowy. 
Obiecali poprawę! A na osłodę, elfy częstowały cukierkami. - 
Wjednym z domów mile mnie zaskoczono - opowiada Mikołaj. - 
To ja zostałem obdarowany. Dostałem ciepłe skarpety! 
Przydałyby się bardzo, wszystkie znaki na niebie i ziemi 
zapowiadają ciężką zimę.

Mikołaj poszedł także sprawdzić, czy był grzeczny 
rudnicki wójt - Andrzej Pyziak. Po wnikliwej rozmowie 
okazało się, że wójt był grzeczny i zasłużył na prezent.
W skład ekipy Mikołaja wchodzili: Magdalena Tronina, 
Karolina i Rafał Woźni, Halina i Arkadiusz Wanowscy. - 
Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku Mikołaj będzie równie 
hojny i zawita do wszystkich grzecznych dzieci - podsumowała

I grzeczne dzieci w Rudnikach. Fot. Emilia Kotowska.

Mikołaj odwiedzi! grzeczne dzieci na Bugaju. Fot. Grażyna Mroczek

ekipa. Najważniejszy jest uśmiech dzieci, zresztą kto z nas nie 
lubi dostawać prezentów, o to chyba w tym wszystkim chodzi. A 
tak prywatnie też wam przyznam się do czegoś. Choć już trochę 
latek mam - to wierzę jeszcze w Świętego Mikołaja. A tak na 
koniec: duże uznanie dla całej grupy Odnowy Wsi z Bugaja, na 
czele z Grażyną Mroczek- liderkągrupy. Mająświetne pomysły 
i co najważniejsze - chęć do pracy.

Emilia Kotowska

hallóweenujest rewelacyjny, to coś innego. Grupa odnowy wsi z Bugaja radzi sobie świetnie, 
mają ciekawe i oryginalne pomysły, nie boją się podejmować nowych wyzwań.

No cóż, i ja muszę podzielić opinię wójta. Nie tylko przestraszyłam się "krwiopijczego" 
sołtysa, ale również go nie poznałam. Miałam również kłopoty z rozpoznaniem całej ekipy 
Grupy Odnowy Wsi - dobrze chociaż, że głosy im się nie pozmieniały! Choć wampir tylko z 
pozoru wydawał się groźny, goście nie chcieli ryzykować. Czosnkowe amulety przeciwko 
złym mocom, sprzedawane podczas "czosnkowego walczyka", rozeszły się w mgnieniu oka. 
Jedną z atrakcji wieczoru był konkurs na najciekawsze i najładniejsze przebranie. W 
rywalizacji wzięły udział diablice, czarownice, diabły, duchy i inne postacie rodem z 
horrorów. Uznanie zyskały sympatyczne diablice. Liderka grupy, Grażyna Mroczek, cieszy 
się, że goście dopisali. Żałuje jednak, że tak mało osób się przebrało. Dziękuje bardzo 
sponsorowi - firmie Agro Gładysz.

Gośćmi na imprezie byli mieszkańcy Bugaja i okolic. Zabawa odbyła się w sali OSP w 
Cieciułowie.

Tekst i zdjęcia 
Emilia Kotowska



Rudniki - przyjazną wsią
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła we wrześniu 

konkurs "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt 
infrastrukturalny realizowany na terenach wiejskich przy 
wsparciu środków Unii Europejskiej. Gmina Rudniki zgłosiła 
do konkursu projekt pt. "Zagospodarowanie centrum 
rekreacyjno-turystyczno-sportowego w Rudnikach", które było 
współfinansowane w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Nasz 
projekt został oceniony przez Komisję Konkursową bardzo 
wysoko i zajęliśmy w Województwie Opolskim II miejsce. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Jarnołtówku 
podczas corocznego spotkania liderów odnowy wsi 
Województwa Opolskiego. Nagrodę dla Gminy Rudniki 
odebrali Iwona Napieraj i Adam Wiktor - pracownicy 
Referatu Promocji Urzędu Gminy w Rudnikach. - Tym
bardziej było nam przyjemnie odebrać tę nagrodę dla gminy, że 
byliśmy bezpośrednio zaangażowani w pisanie wniosku, 
realizację zadania i jego rozliczenie, a w konsekwencji również 
przygotowanie formularza konkursowego "Przyjazna wieś" - 
mówi Iwona Napieraj - Wspaniale, że nasze starania zostały 
docenione również w konkursie wojewódzkim. Poza tym 
myślę, że należy uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, gdyż 
przez takie działania budujemy dobry wizerunek naszej gminy.

Podczas uroczystości była okazja do 

zaprezentowania swojej gminy wszystkim uczestnikom 
spotkania (ok. 100 osób). Prezentacji dokonał Adam Wiktor, 
który podczas pokazu multimedialnego przedstawił walory i 
osiągnięcia gminy Rudniki. Choć, można by powiedzieć, że jest 
to niewielki sukces, ale nawet te małe, drobne sprawy trzeba 
dostrzegać i cenić. Na pewno będziemy uczestniczyć w 
kolejnych podobnych konkursach i mamy nadzieję, że 
osiągniemy kolejne sukcesy.

D. Popczyk

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów ch: Europa inweeMąca w obszary wisjsHs.

II MIEJSCE
dla

Gminy Rudniki
w konkursie regionalnym zorganizowanym w 2009 roku p n. .Przyjazna Wiek*

na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu irodków unijnych

Projekt wspóffinansowany za Środków Unfi Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Ma 2007 - 2013: otworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów IMejsMch*Nowy plac zabaw w Jaworznie

7 grudnia zostały ustawione na placu szkolno - przedszkolnym w Jaworznie nowe urządzenia rekreacyjne. Plac zabaw 
został tak zaproj ektowany, aby mogły z niego korzystać dzieci z przedszkola i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Na placu ustawiono: huśtawki, sprężynowce, wielofunkcyjny zestaw „ Urwis", pomosty wiszące i przeplotnie sznurowe 
itp. Ponadto ustawiono ławo-stoły, tablicę do rysowania i gry w „ kółko i krzyżyk". Ustawiono również szatnię, w której można 
powiesić ubrania czy zostawić tornistry. Wszystkie urządzenia zostały wykonane zgodnie z europejskimi normami i posiadają 
certyfikaty zalecane przez MEN. Na tablicy informacyjnej umieszczone są instrukcje korzystania z urządzeń i bardzo ważne 
numery telefonów alarmowych.

Nowy plac zabaw kosztował ok. 49 tys. Miejsce pod przyrządy zostało uporządkowane i przygotowany przez rodziców, a 
resztę sfinansowała gmina. Warto było poczekać kilka miesięcy, bo plac jest bardzo ładny. Jest największy i najlepiej 
wyposażony w całej gminie. Wójt Andrzej Pyziak pragnie, aby plac ten był miejscem spotkań rodzinnych mieszkańców Jaworzna.

Mam nadzieję, że wszyscy będąmieli nad nim pieczę i nie dopuszczą do jego dewastacji.
E. Ciszkiewicz
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ROZWOJU REGIONALNEGO"Przedszkole na miarę XXI wieku"
W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach Gminy Rudniki realizowany jest projekt pn."Przedszkole na miarę XXI 

wieku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany 
jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do przedszkoli naszej gminy zgodnie z wytycznymi określonymi dla 
Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania podejmowane w projekcie stanowiąodpowiedź na potrzeby i oczekiwania zgłaszane ze strony rodziców. Jednym 
z nich jest utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Cieciułowie dla dziewczynek i chłopców 3- 
4 letnich. W wyniku realizacja tego zadania umożliwiono najmłodszym dziewczynkom i chłopcom rozpoczęcie edukacji 
przedszkolnej, ale również utworzono nowe miejsce pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Udział w projekcie jest nieodpłatny
W ramach projektu realizowane sąrównież zajęcia teatralne i zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia teatralne to kontynuacja zajęć realizowanych w ubiegłym roku szkolnym. Okazały się one doskonałym pomysłem 
na dodatkową pracę z małymi dziećmi. Na zajęciach mali aktorzy /małe aktorki będą ćwiczyć emisję głosu, dykcję, wykonywać 
proste ćwiczenia pantomimiczne i dramowe, doskonalić pamięć. Dzieci odwiedzą również teatr oraz spotkają się z aktorami w 
przedszkolach, co będzie za pewne nie lada przeżyciem. W projekcie nie zapomniano również pomocach dydaktycznych i 
materiałach, które będą wykorzystywane podczas zajęć. Pod opiekę nauczycieli prowadzących zajęcia dziewczynki i chłopcy 
przygotująmin. przegląd kolęd i pastorałek, konkurs recytatorski oraz przedstawienie teatralne.

Dzieci 3-5 letnie mająrównież okazję uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego. Będą się one odbywać dwa razy w 
tygodniu po 30 minut i prowadzone będą w formie zabawy, aby w ten sposób zachęcić milusińskich do rozwijania umiejętności 
lingwistycznych. Uczestnicy zajęć poznają proste słownictwo w języku angielskim: nazwy zwierząt, kolorów, liczby.

Projekt "Przedszkole na miarę XXI wieku' realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Równość 
szans, w tym równość szans kobiet i mężczyzn, jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej oraz niezwykle istotnych 
polityk horyzontalnych. Równość płci (gender eąuality) to idea oznaczająca, że wszyscy ludzie mają prawo rozwijać swoje 
osobiste zdolności i dokonywać wyborów bez ograniczeń wynikających z przypisanych im ról społeczno-kulturowych.

Dla zapewnieniajak najlepszej realizacji powyższej zasady w projekcie przewidziano również szkolenie dotyczące polityki 
równości płci w Polsce i Unii Europejskiej oraz warsztaty dotyczące eliminacji stereotypów na poziomie wychowania 
przedszkolnego, adresowane do personelu projektu oraz wszystkich nauczycieli/nauczycielek pracujących w przedszkolach 
Gminy Rudniki.

A. Białkowska

Zajęcia teatralne Język angielski - zajęcia dodatkowe



projekty UE realizowane w gminie"Moja edukacja dobrym startem w przyszłość"
Od 20.10 br na terenie gminy Rudniki realizowany jest 

projekt pt. "Moja edukacja dobrym startem w przyszłość" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych.

Uczestnikami projektu są uczniowie ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Rudniki. Głównym jego celem 
jest zwiększenie dostępu oraz jakości oferty edukacyjnej 
skierowanej do uczniów szkół podstawowych, przyczyniające 
się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, przede 
wszystkim za pomocą programów rozwojowych szkół. 
Programy te obejmują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i 
wyrównawcze dla uczniów. Zajęcia te z jednej strony stanowią 
instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
mających trudności w nauce, zaś z drugiej strony rozwijają 
zainteresowania uczniów i pobudzają do poszerzania wiedzy. 
W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych na 
terenie gminy Rudniki utworzone zostały grupy na dodatkowe 
zajęcia matematyczno-informatyczne, przyrodniczo- 
ekologiczne, języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia ze śpiewu. Ponadto w 
szkole w Dalachowie utworzona została grupa miłośników 
turystyki pieszej i rowerowej oraz grupa ze wszystkich szkół, 
tworząca chór. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 
mających przygotowanie pedagogiczne oraz wymagane 
kwalifikacje.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzą do 
zniwelowania braków w wiedzy i umiejętnościach

czFOLK FESTIWAL RUDNIKI-MOŚTENKA
Projekt "FOLK FESTIWAL Rudniki-Mostenka" 

zainicjował współpracę kulturalną obu regionów w celu 
wzajemnego poznania kultury, obyczajów i tradycji 
mieszkańców gminy Rudniki i czeskiego partnerskiego 
Mikroregionu Mostenka.

Pierwszy etap polegał na zorganizowaniu dwudniowej 
imprezy zorganizowanej w dniach 13 i 14 czerwca br. 
Pierwszego dnia goście z Czech poznawali tajniki wyrobu 
kwiatów z bibuły oraz serwetek koronkowych. Podczas 
warsztatów rękodzieła ludowego. Uczestnicy zajęć nabyli 
nowe umiejętności oraz wymienili doświadczenia w dziedzinie 
twórczości ludowej. W niedzielę impreza miała charakter 
plenerowy. Na scenie i płycie boiska szkolnego w Rudnikach 
trwały prezentacje zespołów ludowych, a na stoiskach 
skosztować można było specjałów kulinarnych obydwu 
regionów oraz zakupić wyroby rękodzieła ludowego.

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie 
wystawy fotograficznej po czeskiej i polskiej stronie granicy. W 
Rudnikach wystawa miała miejsce w miesiącu październiku
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matematycznych, podniesienia rezultatów nauczania 
matematyki, przyrody, języka angielskiego. To również 
zwiększenie ilości osób rozwijających swoje zdolności 
i zainteresowania oraz popularyzacja i promocja aktywnego 
trybu życia, ze szczególnym nastawieniem na integrację 
człowieka z naturą. To wszystko z kolei prowadzi do 

., czyli

Każde dziecko, bez względu na swój aktualny poziom 
wiedzy, predyspozycje, płeć, sytuację finansową i inne 
czynniki, które często są barierami edukacyjnymi dla dziecka, 
ma dostęp do ofert edukacyjnych. Dlatego w zajęciach 
uczestniczą wszyscy uczniowie z każdej ze szkół 
podstawowych.

Grzegorz Domański

osiągnięcia założonego celu głównego proje 
zwiększenia dostępu oraz jakości oferty edukacyjnej

B
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podczas Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej w 
sali Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Obejrzało ją 
kilkaset osób.

Po zebraniu i przygotowaniu odpowiednich materiałów 
wydano folder "Kultura nie od wczoraj", który służył będzie 
promocji polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny , 
tablice wystawiennicze , stojaki na foldery oraz drewniane 
stoiska promocyjne, które wykorzystane zostaną podczas 
wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych na 
terenie gminy.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wymiany 
doświadczeń, poszerzenia wiedzy o kulturze sąsiadów oraz 
nawiązania trwałych kontaktów i przyjaźni. Wspólna promocja 
przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności obu regionów.

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



kulturaBIESIADA BOŻONARODZENIOWA W ŁOSIOWIE
W dniu 10 grudnia 2009 r. w Opolskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Losiowie odbyła się Biesiada 
Bożonarodzeniowa, na którą przybyły delegacje wszystkich 
powiatów województwa opolskiego.

Gminę Rudniki, jednocześnie powiat oleski 
reprezentowały panie z sołectwa Chwiły, promując w ten 
sposób nasz region. Spotkanie miało na celu kultywowanie 
tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Delegacja z Chwil przygotowała nakrycie tradycyjnego stołu 

wigilijnego oraz koronkowe anioły wykonane przez Bożenę 
Chęcińską, które zostały nagrodzone w konkursie na 
najładniejszą ozdobę choinkową. Nagrodą była sadzonka 
drzewka, które zostanie posadzone przed budynkiem OSP w 
Chwiłach i przypominać będzie o spotkaniu w Losiowie.

Opiekę nad delegacją sprawowała koordynartorka 
działalności organizacji kobiecych w gminie - Janina 
Pawlaczyk.

Janina Pawlaczyk18-te urodzinySpotkań Muzyków Jazzowych
Do udziału w jubileuszowym XVIII Spotkaniu 

Muzyków Jazzowych zgłosiło się 13 grup muzycznych. W 
sumie na scenie pojawiło się ponad 100 muzyków. Tegoroczna 
18-ta edycja imprezy miała miejsce wyjątkowo w sali OSP w 
Dalachowie, ze względu na modernizację budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudnikach, który od wiosny 2010 stanowił 
będzie Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach.

Imprezę tradycyjnie już zapoczątkowała prezentacja 
orkiestry młodzieżowej z Żytniowa. Po niej po mistrzowsku 
zaprezentował się big-band z Kluczborskiego Domu 
Kultury pod kierunkiem Rolanda Mocigemby /I nagroda w 
kategorii big-bandów/ oraz "Ryglewski Band" z Praszki. Do 
północy trwały prezentacje kolejnych grup jazzowych: 
z Częstochowy, Opola, Wielunia, Chrzanowa, Wrocławia, 
Kłobucka, Zawiercia. Komisja artystyczna uhonorowała 
głównymi nagrodami grupy:
OFTEN HIDE z Częstochowy /z fantastycznym trębaczem 
Cyprianem Baszyńskim i pianistą Michałem Roratem/ 
oraz FUNKY BEEGOS z Chrzanowa.
Trzy równorzędne drugie nagrody otrzymały zespoły: POLIŻ 
JAZZ z Opola, KLINTET z Wrocławia i BRAIN CONNECT 
z Zawiercia. W kategorii jazzu tradycyjnego nagrodę otrzymała 
grupa OLD TRADITIONAL JAZZ BAND z Wielunia, która 
rozgrzała publiczność wspaniałym wykonaniem popularnych 

standardów jazzowych. Pozostali uczestnicy zostali 
wyróżnieni. Jury z ogromną satysfakcją podkreśliło wysoki 
poziom artystyczny prezentacji muzycznych oraz niesłabnące 
zainteresowanie publiczności muzykąjazzowąi bluesową.

Tegoroczne spotkanie potwierdziło swój 
niepowtarzalny charakter, przynosząc satysfakcję 
organizatorom, wykonawcom i publiczności. Gwiazdami 
wieczoru były zespoły: "KK Blues Band" z Częstochowy oraz 
"Tadeusz Pabisiak Trio" z Opola. Wspaniałe j am session trwało 
do późnych godzin nocnych.

Patronat nad spotkaniami objęli: Marszałek 
Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego, Wójt 
Gminy Rudniki. Organizatorzy XVIII Spotkania Muzyków 
Jazzowych składają serdeczne podziękowania OSP i Szkole 
Podstawowej w Dalachowie za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia oraz SPONSOROM, którzy udzielili wsparcia 
finansowego. Byli to:
- Młyn - Dalachów - Grażyna i Stefan Korczakowscy;
- "RUDMAR" - Rudniki- Wanda i Marian Łęgosz;
- "STOLARSTWO" - Rudniki- Piotr Duda;
Impreza była współfinansowana ze środków Województwa 
Opolskiego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie i budżetu 
Gminy Rudniki

Janina Pawlaczyk



Stuprocentowi uczniowie
Starsi koledzy z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Dalachowie urządzili pierwszoklasistom "otrzęsiny". Były 
konkursy, piosenki i przedstawienia.

W szkole najważniejsza jest nauka, ale przecież... nie 
tylko nią żyją uczniowie. Aby "osłodzić" najmłodszym szkolną 
codzienność drugoklasiści zagrali kilka bajek, choć w nieco 
innym wydaniu. Czarne charaktery, zła macocha z "Królewny 
Śnieżki", Baba Jaga z "Jasia i Małgosi", smok z "Szewczyka 
Dratewki" i wilk z "Czerwonego Kapturka", na moment znikły 
z bajek. Szybko jednak wróciły na swoje miejsca - Śnieżka jest 
okropna, nie da się z nią wytrzymać, zła macocho wróć! - żądały 
krasnoludki. Jasiowi i Małgosi brakowało Baby Jagi, 
kapturkowi wilka, a Dratewce - smoka.

Zielono - czerwona smerfowa samba w wykonaniu 
trzecioklasistek - to był prawdziwy majstersztyk.

Po przedstawieniach przyszła kolej na "chrzciny". 
Pierwszoklasiści bez zająknięcia odpowiadali na pytania, 
błyskawicznie sprzątali. Popisali się talentem plastycznym i bez 
najmniejszego grymasu wypili sok z cytryny.

Uczniowie pierwszej klasy zrewanżowali się 
wierszykami, piosenkami i polonezem, wykonanym w 
mistrzowskim stylu.

Największą nagrodą dla małych aktorów były owacje 
publiczności - rodziców, kolegów i koleżanek za szkoły i z 
przedszkola. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki od 
starszych uczniów, a od przedszkolaków - coś na osłodę 
szkolnej codzienności.

Tekst i zdjęcia - Emilia Kotowska

Gimnazjaliści z kamerą
Film pt. "Groszowe złoto", nakręcony przez 
gimnazjalistów, zdobył drugą nagrodę w konkursie 
"Oszczędzaj energię" na "Młodzieżowym szczycie 
klimatycznym" w Poznaniu.

Rodzinę Betty odwiedza inkasent. Tato łapie się za 
głowę - znowu wysoki rachunek za prąd. Tak zaczyna się film 
gimnazjalistów. Beztroska dziewczyna nie przejmuje się tym. 
Surfuje po Internecie, drukuje, umawia się z przyjaciółką i 
chłopakiem przez komórkę. Włącza żelazko, komórkę do 
ładowania, w końcu planuje wziąć prysznic. Dzwoni komórka, 
woda leje się z kranu i na dokładkę włączona lokówka. A tato 
kombinuje, jak obniżyć rachunki za prąd.

A jak ma się ten film do rzeczywistości? - To wszystko 
niestety prawda - komentuje Jagoda Garncarek, filmowa 
Betty. - Nie zdajemy sobie sprawy, ile energii marnujemy 
codziennie. A przecież można zaoszczędzić tyle pieniędzy.
- Część zdjęć kręciliśmy u mnie w domu - śmieje się Wojciech 
Matuszczyk, opiekun młodych adeptów sztuki filmowej.
- Rachunek zamiast zmaleć wzrósł. Ale miej my nadzieję, to tylko 
chwilowe.

W skład ekipy weszli: Mateusz Strugała, Mateusz 
Zając, Mateusz Pawelec, Bartosz Matuszczyk, Klaudia 

Matuszczyk, Patrycja Farys, Jagoda Garncarek, Daria 
Wydmuch, Zuzanna Lukas i Paulina Wolna. Pracowali pod 
opieką Wojciecha Matuszczyka, nauczyciela języka 
angielskiego.

Nagrodą dla gimnazjalistów był udział w poznańskim 
"Młodzieżowym szczycie klimatycznym".

Emilia Kotowska



z życia szkołySzlakiem nieopisanych faktów
Spotkania z kombatantami, podążanie szlakiem pamięci 
narodowej i wizyty w muzeum - to stałe punkty lekcji 
historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Cieciułowie.

Poznanie niepisanych faktów i spotkanie z ludźmi, 
którzy oko w oko spotkali się z wojenną rzeczywistością to dla 
uczniów ogromne przeżycie. Dlatego lekcje z kombatantami 
Franciszkiem Dworackim i Józefem Grygą to wspaniała 
skarbnica wiedzy. - Mieliśmy wówczas po trzynaście lat. Był 1 
września 1939 roku, rodzice obudzili nas do szkoły, 
a w tle dało się słyszeć huk lecących samolotów - przywoływali 
w pamięci straszne chwile grozy. - Jak się później okazało, 
bombowce leciały właśnie na Wieluń. To na szpital spadły 
pierwsze bomby niemieckie. Kiedy do Cieciułowa wkroczyli 
Niemcy, słychać było dookoła tylko głośnie i przerażające - 
"hande hoch ".

Panowie pokazali uczniom legitymacje kombatanckie, 
K opowiadali o "kartkach". - Dostawaliśmyje na ubrania robocze, 

na buty o drewnianych spodach - wspominali. Na tydzień 
przysługiwał tylko jeden chleb, marmolada i mały kawałek 
mięsa. - Zainteresowanie uczniów spotkaniami z kombatantami 
jest bardzo duże - przyznaje Beata Droś, nauczycielka historii i 
organizatorka spotkań. - Spotkanie z ludźmi, którzy żyli w 
czasach okupacji hitlerowskiej, jest doskonałą okazją do 
rozbudzenia wśród uczniów patriotyzmu i poszanowania ludzi, 
którzy oddali życie za Ojczyznę lub za nią walczyli. Takie lekcje 
odbywają się tylko raz w rok szkolnym, na początku września. 
Uczniowie zawsze nie mogą się ich doczekać.

Z równie wielkim zapałem uczniowie uczestniczą w 
wycieczkach rowerowych "szlakiem pamięci narodowej". W 
tym roku zwiedzono cmentarz choleryków w Żytniowie. 
Następnie na cmentarzu parafialnym w Żytniowie obejrzano 
symboliczne miejsce pochówku Józefa Ośrodki (1913-1943). 
- Józef Ośrodka był żołnierzem Wojska Polskiego, który zginął 
w Oświęcimiu - przypomina Droś. - Tam też znajdują się jego 
prochy. Na źytniowskim cmentarzu został symbolicznie 
pochowany na grobie matki. Warto wspomnieć, że dwóch

W

Przed muzeum w Praszce

nauczycieli ciecitdowskiej podstawówki zginęło w Katyniu: 
Józef Ratajek i Tadeusz Jędrysiak. Tam też znajdują się ich 
prochy.

Kolejnym punktem wycieczki były miejsca pamięci w 
lesie strojeckim. Uczniowie obejrzeli "strojecki dąb Bartek", 
symboliczny pomnik Stanisława Potockiego (30 III 1882 r) 
syna hrabiego Tomasza Potockiego oraz grób Stefana 
Drobiny (1888-1940). - Stefan Drobina został rozstrzelany 
podczas ucieczki - mówi historyczka. - Z tego co wiem, za 
posiadanie broni. Niemcy nie pozwolili pochować go na 
cmentarzu, dlatego spoczywa w lesie, tu gdzie go zastrzelono.

Świadectwem naszej historii są również odwiedzone 
przez uczniów: pomnik pamięci ofiar II wojny światowej w 
Żytniowie, pomnik Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w 
Rudnikach oraz pomnik w Rudnikach, upamiętniający walkę o 
niezawisłość Polski w latach (1918- 1921) i (1939- 1945).

Wystawa z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej w praszkowskim muzeum była ostatnim punkiem 
tych niecodziennych lekcji historii. - Uczniowie mogli zobaczyć 
pamiątki z okresy wojny - opowiada Droś. - Obejrzeli film 
dokumentalny dotyczący pierwszych dni II wojny światowej. 
Wielkie wrażenie wywarła na nich historia zbombardowania 
Wielunia. Uczniowie również zobaczyli stałe ekspozycje 
muzealne: etnograficzną, archeologiczną, przyrodniczą oraz 
starą lokomotywę wraz z wagonami. Wszystkie wycieczki były 
wyjazdami rowerowymi. Uczniowie nie tylko poszerzali swoją 
wiedzę na temat lokalnej historii, ale i wzmacniali swoją 
kondycję fizyczną.

Emilia Kotowska

Zadziwia i zachwyca
Lubię patrzeć na ptaki i drzewa, 
lubię słuchać jak świat ten śpiewa. 
Słowik arie swoje głośno daje, 
gdy idę spać i kiedy wstaję.
Trawa uroki swe do mnie przesyła, 
szkoda, bo kosisz ją i jest nieżywa. 
A wtedy zapach suszonego siana, 
mogę siedzieć i wdychać do rana. 
Każde stworzenie i istota żywa, 
ważną rolę w przyrodzie odgrywa. 
To wszystko mnie zachwyca i zadziwia, 
ja jestem w tej przyrodzie szczęśliwa. 
Lecz jedna myśl spędza mi sen z powiek, 
po prostu przyrodzie zagraża człowiek.

Polak Dorota



Uczniowie o historii
Aleksandra Rosak: Kombatanci bardzo ciekawie opowiadali, 
co ludzie przeżywali w czasie wybuchu drugiej wojny 
światowej. Mówili o tym, jak byli wyganiani ze swoich domów, 
zmuszani do pracy, o tym, że Niemcy spalili wszystkie 
dokumenty znajdujące się w szkole. Kiedy opowiadali o 
pierwszych bombach, które spadły na Wieluń, aż trudno sobie 
wyobrazić, że to wszystko działo się tak blisko nas. Takie lekcje 
są bardzo potrzebne, relacje naocznych świadków to wspaniała 
skarbnica wiedzy. Dzięki takim spotkaniom dzieci wiedzą, 
jakie to szczęście żyć.
Izabela Sobańtka: Historia Polski jest bardzo ciekawa, a 
szczególnie kiedy przedstawiają ją nam kombatanci. Z 
podręczników nie dowiemy się wszystkiego. Nie ma w nich 
informacji o nazwach miejscowości, które zmienili Niemcy. 
Takie lekcje historii są ciekawsze, poznajemy nie tylko suche 
fakty, ale relacje naocznych świadków. Panowie mówili z 
wielkim przejęciem i w dużym skupieniu. Kiedy słucha się 
takich opowieści, człowiek ma wrażenie, jakby to wszystko 
działo się tuż obok niego.
Magdalena Napieraj: Kombatanci uświadomili nam, jaką 
ważną rolę odegrała w naszej historii wojna. Mogłoby być 
więcej takich lekcji. O losach ludzi z naszego terenu nie 
dowiemy się przecież z książek. Gdyby nie te lekcje, nigdy bym 
nie wiedziała, że byli nauczyciele naszej szkoły zginęli w 
Katyniu. Jejku, a te przydziały na buty, chleb - jeden na tydzień, 
to się nie mieści w głowie!
Katarzyna Gajek: Kiedy uczymy się tylko z książek, nie 
wszystko tak łatwo się zapamiętuje. Spotkanie z kombatantami, 
wycieczka szlakiem pamięci narodowej po okolicy czy wizyta 
w praszkowskim muzeum - to lekcje inne niż zwykle. 
Dowiedziałam się podczas nich wielu nowych rzeczy, których 
nie znajdę w żadnej książce do historii. Myślę, że teraz 
będziemy mieli lepsze oceny z historii nie tylko w dzienniku, 
lecz również te, które wystawi nam życie - bo przecież kiedyś to

Lekcja z kombatantami

my będziemy przekazywać nasze dzieje naszym dzieciom i 
wnukom.
Beata Sieradzka: Zainteresować dzieci i młodzież jest bardzo 
ciężko, ale tak jak opowiadają nasi kombatanci, mówi mało kto. 
Godzina lekcyjna to za mało, każda lekcja historii mogłaby tak 
wyglądać. Fajna była również wycieczka szlakiem pamięci 
narodowej - oczywiście rowerowa, można było pogłębić swoją 
wiedzę, ajednocześnie popracować nad swoją kondycją.
Karolina Lach: Najbardziej w pamięci zapadła mi lekcja z 
kombatantami. Panowie Józef Gryga i Franciszek Dworacki 
mieli wówczas trzynaście lat - tyle co my teraz - a musieli już 
walczyć z Niemcami. Nie umiem sobie tego wyobrazić. 
Opowiadali o przesiedleniach, o pracy u tzw. "haziajów". Z 
dużą ciekawością słucha się takich relacji, choć z drugiej strony 
nikt z nas nie chciałby być ich świadkiem. Mamy to szczęście, 
że żyjemy w wolnym kraju.

Tekst i zdjęcia - Emilia KotowskaRaj dla milusińskich
Trzy- i czteroletnie dzieci w Cieciułowie uczęszczają od 
miesiąca do przedszkola. Nowy oddział przedszkolny 
powstał w ramach projektu "Przedszkole na miarę XXI 
wieku".

Kolorowe plansze na ścianach, mięciutki dywan i 
wygodne kanapy. Maluchy bawiąsię klockami, budujązagrodę 
dla zwierzątek. Trzyletnia Vanessa "parzy" rewelacyjną kawę, 
ma zadatki na świetną gospodynię. Czteroletni Wojtek z 
zapałem naprawia samochód - może będzie mechanikiem. -A ja 
lubię bawić się lalkami - nieśmiało mówi czteroletni Kacper. - 
Bawię się tak z siostrą. Tu jest bardzo fajnie. Dzieci bardzo 
chętnie pozujądo zdjęć, każde chcązobaczyć.
- W pierwszy dzień niektóre z dzieci nie potrafiły się 
przystosować, pojawił się strach przed pozostaniem samemu w 
przedszkolu. Teraz chętnie przychodzą nie boją się i nie płaczą - 
przyznaje Katarzyna Macherzyńska, nauczycielka grupy. - 
Dzieci stają się samodzielne, łatwiej nawiązują kontakty. 
Przede wszystkim uczą się funkcjonowania w grupie, radzenia 
sobie z różnymi sytuacjami, które mają miejsce podczas jego 
pobytu w przedszkolu. Przedszkole kształtuje pewne 

zachowania małych ludzi. Dzieci uczęszczające do przedszkola 
wdrażają się do samodzielnego wykonywania czynności takich 
jak mycie rąk, jedzenie, ubieranie się, wiązanie butów. 
Przedszkole kształtuje umiejętności plastyczne, muzyczne, 
taneczne. Dziecko ma szansę sprawdzenia się w wielu rolach 
czy to aktora czy to tancerza. Poznaje literaturę dziecięcą. 
Kiedy dziecko "działa", doświadcza wielu rzeczy, wtedy 
kształtuje się jego charakter.

Projekt realizowany jest we wszystkich przedszkolach 
na terenie gminy Rudniki. Cieciułów był jedynąmiejscowością, 
w której do tej pory dzieci trzy- i czteroletnie nie były objęte 
edukacją. Programem objętych jest 168 dzieci, nowo utworzona 
grupa w Cieciułowie liczy szesnaścioro. - Podczas spotkania 
informacyjnego rodzice byli bardzo zadowoleni - przyznaje 
Ewa Wolna, dyrektor PSP w Żytniowie, koordynatorka 
projektu. - Warto dodać, że udział w projekcie jest bezpłatny, a 
dzieci otrzymają wyprawki. Z projektu zostaną pokryte 
wszystkie pomoce dydaktyczne i materiały wykorzystywane 
podczas zajęć oraz organizowanych występów i wycieczek. 
Odpowiednio dobranaforma zajęć to podstawa sukcesu. Nauka 
poprzez zabawę świetnie się sprawdza.

Dzieci biorą udział w zajęciach teatralnych i z języka

ciąg dalszy na str. 17



angielskiego. Lekcje angielskiego odbywają się dwa razy w 
tygodniu po pół godziny. Dzieci w formie zabawy uczą się 
prostego słownictwa, poznają zwierzęta, kolory i liczby. 
Zabawa w teatr - to zajęcia, na których dzieci ćwiczą emisję 
głosu, dykcję i doskonałą pamięć. - Podczas zajęć dzieci 
poznają własne możliwości, zapoznają się z elementami ruchu 
scenicznego - dodaje koordynatorka. - Dzieci odwiedzą teatr, 
spotkają się w przedszkolu z aktorami, przygotowany zostanie 
przegląd kolęd oraz przedstawienie.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości 
szans kobiet i mężczyzn. W jego ramach zostaną 
zorganizowane dwa szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów 
przedszkoli. - Pierwsze będzie dotyczyło polityki równości płci 
w Polsce i UE - dodaje Aleksandra Białkowska, asystentkaGimnazjalistki robią zdjęcia
Cztery rudnickie gimnazjalistki zostały nagrodzone w 
czternastym konkursie fotograficznym zorganizowanym 
przez Muzeum Wsi Opolskiej wspólnie z PTTK Oddział 
Opole oraz Opolskim Oddziałem ZPAF.

Konkurs odbył się pod hasłem "Zabytkowa Architektura 
Wiejska Śląska Opolskiego". Celem konkursu było 
udokumentowanie na fotografii ginących zabytków wiejskiej 
architektury naszego województwa oraz wartych 
rozpropagowania przykładów dbałości o nie. Ponadto w ten 
sposób można pokazać, jak funkcjonują tradycyjne formy 
architektoniczne we współczesnej, coraz bardziej 
zunifikowanej wiejskiej zabudowie i jak w sposób twórczy 
można połączyć tradycję z nowoczesnością. Wyróżnione 
zostały: Adrianna Kalinowska, Partycja Kucharska oraz 
Zuzanna Lukas. Wśród najciekawszych prac znajdują także 
zdjęcia Karoliny Nicpoń. Każda z dziewcząt wysłała na 
konkurs po kilka fotografii. Zuzanna jest już weteranką 
konkursów fotograficznych. - Wzięłam udział w kilkunastu 
konusach - mówi. - Fotografowanie to moja wielka pasja. Są 
chwile i miejsca, które warto zatrzymać. Nie wykonuję zdjęć w 
ostatniej chwili, przed konkursem. Po prostu wieczniam 
napotkane, interesujące mnie miejsca i rzeczy, a potem 
dopasowuję do tematu konkursu.
Ada, Karolina i Patrycja wzięły udział w konkursie po raz 
pierwszy. -1 od razu sukces - cieszą się. - Fotografowanie to 

koordynatorki, pracownica BOOS w Rudnikach. - Drugie - 
eliminacji stereotypu obu płci na poziomie wychowania 
przedszkolnego.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX: 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków gminy Rudniki.

Tekst i zdjęcia Emilia Kotowska

świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Temat konkursu 
bardzo nam podpasowal Takie miejsca mają swój klimat i 
duszę. Watro je uwiecznić na zdjęciach.
- Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach fotograficznych
- przyznaje Elżbieta Smolarz, nauczycielka. - Zawsze odnoszą 
sukcesy. A wiadomo, nagrody motywują.
Zdjęcia wykonane przez gimnazjalistki można zobaczyć na 
wystawie pokonkursowej, która jest prezentowana do końca 
roku w Muzeum Wsi Opolskiej.

Emilia Kotowska
Od lewej Patrycja Kucharska, Karolina Nicpoń, 

Ada Kalinowska i Zuzia Lukas - laureatki konkursu.



Wieści z cieciułowskiej szkoły
Wycieczka rowerowa klas V- VI 

do Muzeum w Praszce
W dniu 9 września 2009 r. w ciepły i słoneczny dzień w 

godzinach od 10.00- 14.00 klasy V- VI wraz z 
wychowawczyniami Beatą Droś i Grażyną Kasprzycką udały 
się na wycieczkę rowerową do Muzeum w Praszce. Trasa 
wycieczki przebiegała przez następujące miejscowości: 
Cieciułów, Żytniów, Strojec, Rosochy, Praszka. W przybliżeniu 
trasa wycieczki wynosiła 16 km w jedną stronę. W muzeum 
otwarta była wystawa okolicznościowa z okazji 70 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Ponadto uczestnicy obejrzeli film 
dokumentalny o początkach II wojny światowej. Uczniowie 
również zobaczyli stałe ekspozycje muzealne: etnograficzną, 
archeologiczną, przyrodniczą oraz starą lokomotywę wraz z 
wagonami. Wycieczka była przyjemna i pouczająca.

Sprawozdanie z akcji 
"Sprzątanie świata - Polska 2009"

Szkoła Podstawowa w Cieciułowie, podobnie jak w 
latach poprzednich, uczestniczyła w akcji "Sprzątanie świata'1, 
która odbyła się 21.09.2009 r. Uczniowie klas I - VI wraz z 
nauczycielami rozpoczęli akcję o godz. 12.00. Każdej klasie 
został przydzielony inny teren. Podczas sprzątania uczniowie 
używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do 
foliowych worków, które zostały złożone na placu przy szkole. 
Akcja przebiegała sprawnie. Uczniowie zebrali 11 worków z 
posegregowanymi odpadami, wśród których przewagę 
stanowiły papier i plastik. Zebrano śmieci z dróg dojazdowych 
do Cieciułowa, posprzątano boisko szkolne i plac przy budynku 
OSP. "Sprzątanie świata" uczy odpowiedzialności i 
samodzielnego działania. Ważne, by tego typu akcje 
zaowocowały chęcią codziennego dbania o otaczające 
środowisko.

Wycieczka rowerowa klas V 
"Szlakiem pamięci narodowej"

W dniu 16 września 2009 r. w godzinach od 1100 -1400 
w ciepły i słoneczny dzień uczniowie klasy V wraz z 
nauczycielką historii Beatą Droś, proboszczem Parafii w 
Cieciułowie - Piotrem Bednarzem oraz studentem historii - 
Łukaszem Kępińskim udali się na wycieczkę rowerową 
"Szlakiem pamięci narodowej". Trasa wiodła przez: Cieciułów

- Żytniów- Strojec- Łazy - Rudniki - Cieciułów. Uczniowie 
zobaczyli następujące miejsca:
- cmentarz choleryków w Żytniowie z 1852 r.;
- cmentarz parafialny, m.in. symboliczne miejsce pochówku 
pana Józefa Ośrodki;
- pomnik pamięci ofiar II wojny światowej w Żytniowie;
- drzewo tzw. "Strojecki dąb Bartek" w lesie Stryjeckim;
- symboliczny pomnik Stanisława Potockiego syna hrabiego 
Tomasza Potockiego w lesie strojeckim (30 III 1882 r);
- pomnik w Rudnikach upamiętniający walkę o niezawisłość 
Polski w latach (1918 -1921) i (193 9-1945).

24 września 2009 r
- Spotkanie z dzielnicowym

Uczniowie klasy I uczestniczyli w spotkaniu z 
dzielnicowym - starszym aspirantem Andrzejem Materakiem. 
Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci na drodze w 
różnych sytuacjach. Następnie policjant zaprezentował nowy 
strój policyjny oraz wyposażenie. Wielką atrakcją była pałka 
policyjna, kajdanki, broń i lizak.Na zakończenie spotkania 
każdy otrzymał odblaskową opaskę, aby był dobrze widoczny 
na drodze, szczególnie o zmroku.



1 X 2009 r. Indywidualne Biegi Przełajowe
W dniu 1 X 2009 r. odbyły się zawody powiatowe. 

Reprezentacja naszej szkoły w składzie: SylwiaNapieraj, Beata 
Juszczak, Katarzyna Leszczyna, Wiktor Gajek i Marcin Lach 
zakwalifikowała się na te zawody.

Z wizytą na wystawie 
Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

W dniu 12 października 2009 r. uczniowie naszej szkoły 
udali się do Rudnik na wystawę Plastyki Obrzędowej. Na 
miejscu dzieci obejrzały piękne prace - rękodzieła wielu ludzi. 
Oczarowani plastycznym pięknem i barwą, z uwagą i 
zaangażowaniem podjęli wyzwanie i pod okiem twórców 
ludowych - instruktorów tworzyli własne "małe dzieła". Były 
kwiaty z bibuły, pisanki, gliniane kogutki i koniki.

Wycieczka do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach w dniu 22 X 2009 r.

Co roku w październiku uczniowie klas od II do VI 
wyjeżdżajądo Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Tam na 
uczniów czekająwodne atrakcje: zjeżdżalnie, wir wodny, basen 
z falą morską oraz inne baseny wodne. Dzieci wzamcniają 
swoje siły fizyczne i mile spędzajączas.

14.10.2009r. święto Edukacji Narodowej
Uczniowie klasy VI pod opieką nauczycielki języka 

polskiego Jolanty Kubackiej przygotowali akademię z okazji 
święta Edukacji Narodowej .Występ rozpoczęła Katarzyna 
Gajek, która podziękowała wszystkim nauczycielom za 
wysiłek i wkład w pracę wychowawczą i dydaktyczną, a także 
za dobry przykład, dzięki któremu wychowankowie uczą się, 
jak żyć, by nie zbłądzić w dzisiejszym świecie. Artyści 
przedstawili montaż słowno- muzyczny, w którym pojawiły się 
wiersze i scenki z życia szkolnego oraz piosenki. Na 
zakończenie akademii uczniowie złożyli życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły, a w dowód wdzięczności wręczyli im 
symboliczne kwiaty.

Pasowanie na ucznia klasy I
23 października 2009 r. odbyła się Uroczystość 

Pasowania na Ucznia pod hasłem: „Wczoraj przedszkolaki, 

dzisiaj pierwszaki". Po krótkiej części artystycznej kandydaci 
na uczniów przystąpili do egzaminu, który wcale nie był łatwy. 
Należało bowiem zjeść jabłko uwiązane na nitce, przyszyć 
guzik, ułożyć puzzle, zjeść jogurt bez pomocy rąk czy 
nadmuchać i zawiązać balon. Wszystkim znakomicie się to 
udało. Potem pani Dyrektor dużym ołówkiem pasowała 
każdego na ucznia naszej szkoły. Następnie wręczyła 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców

Wizyta radnych w szkole
W dniu 27 października 2009 r. radni wraz z Wójtem 

Gminy Rudniki - Andrzejem Pyziakiem, przewodniczącym 
Rady Gminy - Edwardem Gładyszem, dyrektorem BOOS- 
ElżbietąCiszkiewicz, prezesem ZNP - Grzegorzem Zagórskim 
przybyli do naszej szkoły. Przywitali ich uczniowie klasy VI 
ubrani w stój krakowski, poczęstowali gości cukierkami i 
wręczyli im pamiątkowe widokówki. Wszyscy zebrani zgodnie 
stwierdzili, że mamy bardzo ładną szkołę, a w najbliższej 
przyszłości należy pomyśleć o budowie sali gimnastycznej.

Święto Niepodległości -10 XI 2009 r.
W roku 2009 przypadła 91 rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. W ramach obchodów tej rocznicy w 
naszej szkole w dniu 10 listopada 2009 r. odbyła się uroczysta 
akademia. Akademia ta miała bardzo uroczysty charakter z 
uwagi na wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu 
państwowego. Uczniowie klasy VI, przygotowani przez 
nauczycielkę historii Beatę Droś, zaprezentowali montaż 
słowno - muzyczny "A GDY WOLNOŚCI PRZYSZEDŁ 
CZAS..."na temat historii odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Po raz pierwszy zaborcy zostali zaprezentowani jako 
wiedźmy. W trakcie akademii uczniowie zaśpiewali 
następujące piosenki: "Po ten kwiat czerwony", 
"Warszawianka", "Hej, strzelcy wraz", "Piechota", "Pierwsza 
kadrowa". "Raduje się serce", "Pierwsza Brygada". Wszystkim 
ogromnie się podobała piosenka "Tu wszędzie jest moja 
Ojczyzna". W czasie jej śpiewu uczniowie trzymali w rękach 
flagę narodową. Wszyscy wychowawcy w klasach 
przeprowadzili lekcję na. temat historii odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Mamy nadzieję, że taka forma 
uczczenia naszego święta narodowego utkwiła w pamięci 
wszystkich zebranych w naszej szkole.

Beata Droś



SŁOWIKOWSKIESPOTKANIA ZE SZTUKĄ
www.windak.art.pl

to nowy cykl zajęć edukacyjnych, które pragniemy 
zaproponować młodzieży szkolnej w każdym wieku.
W swojej pracy nie posługujemy się wiedzą pochodząca z 

encyklopedii, słowników, monografii czy książek z zakresu 
historii sztuki, lecz tworzymy własną autorską metodę, dzieląc 
się własnymi doświadczeniami zdobytymi w czasie tworzenia 
warsztatów.

Zadaniem naszym jest nie tylko tworzenie dzieł 
plastycznych przez dzieci, lecz przede wszystkim uczenie ich 
obcowania, rozumienia sztuki współczesnej i ośmielania z nią.

Uczenie tolerancji, empatycznego doświadczania świata 
( nie tylko sztuki), obalanie stereotypów - to nadrzędne zadanie 
tych spotkań.

Nie nauką, 
lecz szukaniem i zdobywaniem wiedzy chcemy 

zainteresować młodych ludzi.
Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Emisji 
Twórczej "SET" wSłowikowie.

Kontakt: 
043/359 39 82, 693 32 26 26 

windak.irena@gmail.comTelewizja w Galerii "W polu" w Słowikowie
Z początkiem października wyemitowany został film w TVP Opole p.t. "Miejsce", którego twórcą jest p Tomasz 

Zacharewicz. Film zrealizowany został w Słowikowie w Galerii "Wpolu".
Obrazy artysty Zenona Windaka, często inspirowane pejzażem i miejscem, w którym żyje, są świetna reklamą i promocją dla 
naszego regionu. Swiadcząo tym liczne telefony do redakcji TVP Opole.
Link do filmu p.t. "Miejsce" - http://video2.v2.tvp.p1/2009/l 0/08/217625/film.asf
Działania kulturotwórcze prowadzone w Galerii "W polu" przez państwa Irenę i Zenona Windaków cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Spotkania w galerii stymulują młodych odbiorców w dotychczas nieznane obszary myślenia otwierając 
nowe perspektywy. J
Proponowane przez organizatorów zajęcia integrująmłodzież także z innych regionów (woj. łódzkiego i śląskiego).

I.Windak
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