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Szanowni Mieszkańcy !

O statni okres był czasem dużej nie‐
pewności związanej z wpływem
pandemii na gospodarkę i finanse.

Gmina Rudniki poradziła sobie z tymi
trudnościami bardzo dobrze. Zrealizowali‐
śmy lub rozpoczęliśmy wiele inwestycji
zaplanowanych w budżecie, który ubiegły
rok zamknął nadwyżką zamiast deficytem.
Racjonalna gospodarka finansowa jest re‐
alizowana równolegle z realizacją zapla‐
nowanych zadań. Jest to możliwe dzięki

bardzo dobrej współpracy Wójta z Radą
Gminy.
Ten trudny czas jest dla nas wyzwa‐

niem, z którymmoim zdaniem radzimy so‐
bie bardzo dobrze, co zresztą zostało po‐
twierdzone pozytywnymi opiniami Regio‐
nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz
Komisji Rewizyjnej Gminy Rudniki. Kon‐
sekwencją tych opinii oraz głosami rad‐
nych było uzyskanie absolutorium i wo‐
tum zaufania dla Wójta Gminy Rudniki.
Dziękuję zatem wszystkim radnym, sołty‐
som, pracownikom urzędu oraz mieszkań‐
com, którym na sercu leży dobro gminy,
którzy chcą budować i jednoczyć, zamiast
burzyć i dzielić. Kadencja samorządu jest
na półmetku. Uważam, ten okres za czas
realizacji ważnych zadań i projektów, ale
również za czas przygotowań wielu pomy‐
słów i przedsięwzięć, wymagających od
nas opracowania dokumentacji niezbędnej
do uzyskania dofinansowań. Należy pod‐
kreślić, że w 2020 r. Gmina Rudniki uzy‐
skała 5 270 000 zł dofinansowań inwesty‐
cji z różnych zewnętrznych źródeł. Jeste‐
śmy w trakcie starań o dofinansowanie do
kolejnych przedsięwzięć związanych z go‐

spodarką kanalizacyjną, odnawialnymi
źródłami energii czy też inwestycjami ko‐
munikacyjnymi. Nasze plany czasem są
weryfikowane przez czynniki niezależne
od nas. Dostosowujemy więc działania do
aktualnych możliwości i potrzeb. Wszyst‐
kie oczekiwania oraz konstruktywne pro‐
pozycje inwestycji i działań przekazywane
przez Mieszkańców naszej gminy są anali‐
zowane i jeśli jest możliwość: realizowane
lub przygotowywane do realizacji.
W ubiegłym roku nie udało się zorgani‐

zować zaplanowanych wspólnych spotkań
z Mieszkańcami gminy. W tym roku takie
spotkania planujemy na IV kwartał i odbę‐
dą się one w budynkach OSP. Już w tej
chwili zapraszam wszystkich Mieszkań‐
ców do udziału, a terminy spotkań zostaną
niebawem podane do ogólnej wiadomości.
Uwagi, spostrzeżenia oraz pomysły zebra‐
ne na tych spotkaniach są bowiem ważną
informacją do tworzenia wizji rozwoju na‐
szej „małej ojczyzny”.
Do rychłego zobaczenia!

Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki

AKTUALNOŚCI
Edukacja ekologiczna
z dofinansowaniem

Już za moment rozpocznie się kolejny
rok szkolny. Skoro więc o nauce mo-
wa, miło nam poinformować, że Gmi‐

na Rudniki pozyskała środki finansowe na
przeprowadzenie działań z zakresu eduka‐
cji ekologicznej.
W miniony poniedziałek Wójt Gminy

Rudniki Grzegorz Domański podpisał umo-

wę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Opolu.
Umowa gwarantuje nam dofinansowa‐

nie w kwocie 36 000 zł, przy ogólnej war‐
tości projektu 40 000 zł.
Zgodnie z zapisami umowy:
• w centralnym punkcie naszej gminy usy‐
tuowany zostanie pojemnik na elektro‐
śmieci (najważniejszą funkcją pojemnika
jest zbiórka elektroodpadów i to od razu
z podziałem na różne rodzaje. Na urzą‐
dzenie składa się bowiem kilka tub o po‐
jemności 33 litry każda, do których
wrzuca się poszczególne rodzaje e-odpa‐
dów: żarówki, baterie, telefony, ładowar‐
ki, płyty CD, zużyte tonery itp.), a także
• powstaną 2 filmy dotyczące edukacji
ekologicznej, wsparte dodatkowymi ma‐
teriałami o tejże tematyce.
Pamiętajmy: każdy z nas jest odpowie‐
dzialny za stan środowiska naturalnego,
o które możemy dbać codziennie i na wiele
sposobów!

Anna Sekienda
Zastępca Wójta

Kamień pogodę Ci przepowie

Na terenie Gminy Rudniki miejsce
swoje znalazły tajemnicze kamie‐
nie. Czym one są i do czego służą?

Są przyrządami do przepowiadania po‐
gody. Pokusiliśmy się o sprawdzenie czy

rzeczywiście działają … i o dziwo działa‐
ją! Jeżeli nie wierzysz - udaj się do parku
w Żytniowie, nad zalew w Młynach czy
nieopodal strażnicy w Cieciułowie i prze‐
konaj się osobiście, a raz na zawsze zrezy‐
gnujesz ze śledzenia prognozy pogody
w telewizji czy Internecie. Wykonane nie‐
wielkim nakładem kamienne pogodynki
mają jeszcze inne zastosowanie – wywołu‐
ją uśmiech na twarzy odwiedzających

Andrea Świtała
Referat Promocji i Rozwoju Gminy



- 3 -

„Strażackie święto”

Obchody 100-lecia utworzenia
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP „W JEDNOŚCI

SIŁA”
I Ogólnopaństwowy Zjazd Straży Po‐

żarnych RP odbył się 8-9 września 1921r.
w Warszawie. Na obradach powołano
Główny Związek Straży Pożarnych RP,
którego kontynuatorem jest Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy‐
pospolitej Polskiej.
W sobotę 4 września 2021 roku odbyły

się centralne obchody 100-lecia utworze‐
nia Związku Ochotniczych Straży Pożar‐
nych RP „W JEDNOŚCI SIŁA”. Uroczy‐
stości rozpoczęto mszą świętą w intencji
strażaków w Archikatedrze Warszawskiej
pod przewodnictwem biskupa pomocni‐
czego archidiecezji warszawskiej ks. bp
Michała Janocha i kapelanów straży po‐
żarnej. To właśnie w Archikatedrze War‐
szawskiej spotykali się strażacy w latach
1916, 1921, 1924, gdy przybywali do sto‐
licy, by radzić nad bezpieczeństwem na‐
szego kraju i zadaniami strażackich Związ-
ków.

W sobotnich uroczystościach naszą gmi-
nę oraz powiat reprezentowali druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudni‐
kach.
Z okazji jubileuszu poczty sztandarowe

otrzymały pamiątkowy medal oraz przy‐
pinkę do munduru.
Wojewódzkie obchody jubileuszu 100-

lecia Związku Ochotniczych Straży Pożar‐
nych Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się
2 października 2021 roku o godzinie
11:00 w Oleśnie, na które serdecznie za‐
praszamy.Na zdjęciu poczet sztandarowy
OSP Rudniki z Prezesem Zarządu Głów‐
nego OSP RP. Od lewej: dh Milena Ko‐
ścielna, dh Dawid Pęcherczyk, Waldemar
Pawlak oraz dh Eugeniusz Kaczmarek z jed-
nym z najstarszych w powiecie oleskim
sztandarem z 1948r.

Roksana Kucharska
Referat ochrony środowiska, nieruchomości

i zagospodarowania przestrzennego

Wefekcie wyczerpujących zmagań wy‐
niki uklasyfikowały się następująco:

W grupie "A" (męska):
1. OSP Dalachów gr. 1
2. OSP Cieciułów
3. OSP Żytniów
4. OSP Jaworzno
5. OSP Dalachów gr. II
6. OSP Rudniki
7. OSP Bobrowa
8. OSPMostki
9. OSP Chwiły
10. OSP Jelonki

W grupie "C" (kobieca):
1. OSP Cieciułów
2. OSP Dalachów
3. OSP Rudniki

W grupie MDP chłopcy:
1. OSP Cieciułów
2. OSP Żytniów
3. OSP Jaworzno
4. OSP Bobrowa
5. OSP Dalachów

W grupie MDP dziewczęta:
1. OSP Cieciułów
2. OSP Dalachów
3. OSP Rudniki
Najlepsi zostali uhonorowani pucharami,
dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi.
Ponadto wszystkie startujące dzieci z Mło‐
dzieżowych Drużyn Pożarniczych za wy‐
kazanie się świetną organizacją i sprawno‐
ścią fizyczną otrzymały upominki w posta‐
ci strażackiej koszuli, czapeczki, plecaka
oraz kubeczka. Za wykonanie pokazowej
musztry, pucharem nagrodzono także ko‐
biecą Drużynę MDP Cieciułów. Dziew‐
częta swoją dyscypliną wyróżniały się na
tle wszystkich 21 drużyn.
Zawody odbyły się pod honorowym pa‐

tronatem Marszałka Województwa Opol‐
skiego - Andrzeja Buły, który ufundował
prądownice wodno-pianową dla najlepszej
drużyny.
Gratulujemy WSZYSTKIM druży‐

nom udanych zawodów!
Roksana Kucharska

Referat ochrony środowiska, nieruchomości
i zagospodarowania przestrzennego

Rycerze Floriana znów
zawalczyli o podium!

K olejne rozgrywki gminnych zawo‐
dów sportowo-pożarniczych od‐
były się 18września 2021 roku o go-

dzinie 10:00 na boisku sportowym w Rud‐
nikach. Organizatorami tegorocznych za‐
wodów była jednostka OSPMostki.
Komisję sędziowską powołał Komen‐

dant Powiatowy Państwowej Straży Po‐
żarnej w Oleśnie, a sędzią głównym zawo‐
dów był st. kpt. mgr inż. Kamil Pęcherz.
Drużyny na boisko wprowadził Komen‐
dant Gminny druh Jan Stasiak, który zło‐
żył meldunek o gotowości drużyn do roz‐
poczęcia zawodów Wójtowi Gminy Grze‐
gorzowi Domańskiemu. Po uroczystym
powitaniu przez Wójta Gminy Rudniki
uczestników i zaproszonych gości, przy‐
stąpiono do zawodów. Do strażackiej ry‐
walizacji przystąpiła rekordowa ilość, bo
aż 21 drużyn w tym:

• 10 drużyn seniorów (mężczyźni),
• 3 drużyny seniorek (kobiety),
• 5 drużyn w grupie chłopięcej MDP (Mło‐
dzieżowych Drużyn Pożarniczych)
• 3 drużyny w grupie dziewczęcej MDP,
a także jedna drużyna z OSP Cieciułów
występująca pokazowo.
Celem zawodów była popularyzacja

wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, mobilizowa‐
nie do stałego doskonalenia umiejętności
obsługi sprzętu pożarniczego, ocena stanu
wyszkolenia strażaków i oczywiście wyło‐
nienie przy tym najlepszych drużyn. Za‐
wody rozegrane zostały w konkurencjach:
sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz
musztra.
Tegoroczne zawody były nie lada wy‐

zwaniem dla startujących drużyn. Jak zwy-
kle największą atrakcją była konkurencja
bojowa, w tym roku przeprowadzona na
nowej motopompie firmy TOHATSU, któ‐
ra zastąpiła wysłużone i bardzo awaryjne
motopompy PO 5. Nowamotopompa z dwu-
suwowym silnikiem, o pojemności skoko‐
wej 804 cm3, narzucała zawodnikom za‐
wrotne tempo.
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rym Bugaju, planowane jest przejścia dla
pieszych z pełnym oznakowaniem, dedy‐
kowanym oświetleniem oraz chodnikami.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ra‐
mach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania
przejść dla pieszych i będzie ono współfi‐
nansowane przez Powiat Oleski oraz
Gminę Rudniki. Realizacja planowana
jest na koniec 2021r.
W planach inwestycyjnych naszego po‐

wiatu na najbliższe lata znalazła się także
długo wyczekiwana przebudowa dróg po‐
wiatowych w Żytniowie. Zakresem robót
jest objęty odcinek wokół kościoła wraz
z fragmentem drogi w kierunku Cieciuło‐
wa (do sklepu), gdzie planuje się wykonać
nową nawierzchnię jezdni wraz z odwod‐
nieniem i chodnikiem oraz odcinek drogi
od kościoła w kierunku Radłowa w zakre‐
sie budowy odwodnienia i chodników
(z jednej strony do rozjazdu na Jelonki,
z drugiej do ostatniego zabudowania). In‐
westycja będzie realizowana po otrzyma‐
niu pozytywnej oceny wniosku w zakresie
dofinansowania.
Gmina Rudniki z kolei w sołectwie Żyt‐

niów planuje wykonanie drogi w miejsco‐
wości Ignachy (wiosna 2022), a równole‐
gle pracuje nad dokumentacją projektową
gminnej drogi w pobliżu cmentarza.

Referatu Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa

Zielona energia

W zorem ubiegłych lat, również
w tym roku na terenie naszej
gminy pojawiły się lampy zasi‐

lane odnawialnymi źródłami energii.
W sierpniu br. zamontowanych zostało ko‐
lejne 15 szt. lamp, wykorzystujących
energię, słoneczną jak i wiatrową, stano‐
wiących uzupełnienie istniejącego oświe‐
tlenia ulicznego.
Infrastruktura oświetleniowa rozbudo‐

wana została o 11szt. lamp hybrydowych
LED o mocy 50W, w następujących lokali‐
zacjach:

wą, a także poprawiło bezpieczeństwo
uczestników tychże dróg. Jeden z wykona‐
nych odcinków nawierzchni (Słowików-
Dalachów) stanowi uzupełnienie ciągu
wcześniej wykonanych dróg, w efekcie
czego pomiędzy miejscowościami Rudni‐
ki-Dalachów, Jaworzno-Dalachów moż‐
na się bezpiecznie przemieszczać zarówno
rowerem jak i samochodem.
Zakończyły się także roboty drogowe

przy budowie drogi dojazdowej do grun‐
tów rolnych Odcinek – Dalachów na dłu‐
gości 1,47km, a 07.09.2021 dokonano od‐
bioru technicznego. W ramach zadania
wykonano na całej długości drogi podbu‐
dowę tłuczniową, nawierzchnią asfaltową
o szerokości 3,5 - 4,0m (uzależnioną od
istniejącego pasa drogowego). Wymienio‐
no także dwa przepusty pod drogą, krawę‐
dzie jezdni na poboczach utwardzono kru‐
szywem łamanym i zamontowano oznako‐
wanie pionowe. Wykonawcą robót była
firma RAFALIN z Blachowni. Wartość
wykonanych robót wyniosła 660 tys. zł,
przy wsparciu finansowym z budżetu Wo‐
jewództwa Opolskiego.

Droga ta jest kontynuacją wcześniej‐
szych inwestycji, realizowanych w celu
stworzenia połączenia komunikacyjnego
w lokalizacji tzw. „drogi kościelnej”, bie‐
gnącej od Rudnik przez Młyny, Odcinek
aż do Dalachowa. Na dzień dzisiejszy bra‐
kuje jeszcze tylko niewielkiego odcinka
pomiędzy Młynami a Odcinkiem (przy
małym zalewie), by powstał cały ciąg ko‐
munikacyjny o długości blisko 4 km. Ak‐
tualnie trwają prace przygotowawcze, by
jeszcze w 2021 móc ogłosić przetarg.
Już w przyszłym roku mieszkańcy Cie‐

ciułowa będą mogli korzystać z nowej
drogi. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
- zarządca drogi - przygotował projekt
obejmujący wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni do
6,0m, chodnikiem i odwodnieniem, na od‐
cinku blisko 1 km w centralnej części wsi.
Już wkrótce zostanie wyłoniony wyko‐
nawca inwestycji. Planowany termin za‐
kończenia przedsięwzięcia IV kwartał
2022r.
W rejonie skrzyżowania drogi powiato‐

wej DP 1928 O z drogą gminną w Sta‐

Rozbudowa kanalizacji

Zakończono już realizację projektu
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Roz‐

woju ObszarówWiejskich w ramach PROW
na lata 2014 – 2020 pn. Budowa kanaliza‐
cji sanitarnej w Jaworznie Bankowym
i wodociągu w Słowikowie.

W ramach projektu wybudowano sieć
wodociągową w Słowikowie długości
0,709 km, oraz sieć kanalizacji sanitar‐
nej ciśnieniowej w Jaworznie Banko‐
wym długości blisko 2 km i przyłącza ci‐
śnieniowe z przydomowymi pompownia‐
mi ścieków i zasuwami.
W rezultacie mieszkańcy Słowikowa

korzystają już z wody dobrej jakości do‐
starczanej nowym wodociągiem, a miesz‐
kańcy Jaworzna Bankowego mogą od‐
prowadzać nieczystości ciekłe do oczysz‐
czalni ścieków i cieszyć się czystym śro‐
dowiskiem.
Całkowita wartość projektu wyniosła

767 595,27 zł, w tym dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na
kwotę 397 133,00zł.

Jolanta Kubat
Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Rolnictwa

O drogach słów kilka

W okresie wakacyjnym do użytku
oddane zostały dwa odcinki
dróg w Słowikowie. Łączna

długość dróg na których wykonane zostały
roboty to 1,85km, a ich wartość wraz
z nadzorem inwestorskim to 470 tys. zł.
Środki finansowane pochodzą w całości
z budżetu Gminy Rudniki. Wykonanie na‐
wierzchni asfaltowej znacząco ułatwiło
mieszkańcom komunikację samochodo‐
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jest umożliwienie mieszkańcom wsi real‐
nego wpływu na przeznaczenie środków
z budżetu województwa opolskiego.
Do realizacji Gminnego Programu

OdnowyWsi w 2021 roku przystąpiły na‐
stępujące Sołectwa:
• Mirowszczyzna, która wzbogaciła infra‐
strukturę wiejskiego placu spotkań, po‐
przez ułożenie kostki brukowej i budowę
budynku gospodarczego, a także zakupi‐
ła sprzęt gastronomiczny i lampy solarne;

• Grupa Odnowy Wsi w Mostkach prze‐
prowadziła modernizację sali w Sołec‐
kim Domu Spotkań oraz wykonała insta‐
lację fotowoltaiczną;
• Bobrowa zamontowała panele fotowol‐
taiczne na budynku Chaty Drwala i Stra‐
żaka;
• w Dalachowie zakupiono 2 piece kon‐
wekcyjne i zmywarko-wyparzarki wraz
z osprzętem do Sołeckiego Centrum Ak‐
tywności;
• w Sołectwie Żytniów - w parku zwanym
„Zacisze Żytniowskie”- powstał nowy
plac zabaw dla dzieci;

• w Sołectwie Młyny odnowiono istnieją‐
cą plażę nad zalewem poprzez przywie‐
zienie nowego piasku, a w pobliżu tejże
plaży pojawiły się przebieralnie, które
wykonała sekcja komunalna Gminy Rud‐
niki;

• w Janinowie plac rekreacyjny powięk‐
szył się o zewnętrzny stół do tenisa i bo‐
isko do siatkówki plażowej, a także poja‐
wił się garaż do przechowywania sołec‐
kich ławek i stołów biesiadnych. Plac za‐
baw z kolei został urozmaicony o nową
huśtawkę typu „ważka”.

Projekty realizowane
z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej
i Gminnego Programu

Odnowy Wsi

T o już drugi rok realizacji projektów
w ramach Marszałkowskiej Inicja‐
tywy Sołeckiej w Gminie Rudniki.

W tym roku kolejne sołectwa realizują
swoje pomysły i zaplanowane działania ta‐
kie jak:
• w Mostkach doposażono istniejącą kli‐
matyzację w Sołeckim Domu Spotkań
w dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne
(zewnętrzne i wewnętrzne). Dzięki temu
poprawi się komfort dla mieszkańców
uczestniczących w spotkaniach, które bę‐
dzie można organizować w ciągu całego
roku;
• Sołectwo Mirowszczyzna wykonało na‐
wierzchnię z kostki brukowej i obrzeży
betonowych na placu wiejskim pod ist‐
niejącą wiatą (wybudowaną w ramach
Programu Odnowy Wsi) i przyszłym bu‐
dynkiem gospodarczym;
• Sołectwo Bobrowa wzniosło drewniany
budynek gospodarczy na placu zabaw,
który jest niezbędny do przechowywania
sprzętów do pielęgnacji i utrzymania
czystości placu oraz do organizacji im‐
prez integracyjnych;

• w Sołectwach Kuźnica, Młyny i Odci‐
nek zostały zamontowane lampy solarne
poprawiające bezpieczeństwo i komfort
użytkowania dróg i obiektów użyteczno‐
ści publicznej.
Wartość każdego realizowanego zadana

to min. 6000 zł, z czego dofinansowanie
z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
wynosi 5000 zł, a resztę stanowi wkład fi‐
nansowy Gminy Rudniki i praca miesz‐
kańców poszczególnych sołectw.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to

pieniądze na projekty dla wszystkich so‐
łectw województwa opolskiego. Pomagają
one w realizacji przedsięwzięć służących
rozwojowi i integracji lokalnych społecz‐
ności w regionie. Głównym celem MIS-u

• Janinów – DK 43 przystanek komuni‐
kacyjny w kierunku Częstochowy,

• Dalachów - DK 43 przystanek komuni‐
kacyjny w kierunku Wielunia,

• Młyny – skrzyżowanie drogi Młyny-
Łazy z drogą Rudniki-Odcinek,

• Łazy – przy wysepce z krzyżem,
• Rudniki – skrzyżowanie DP 1928 O
z ul. Piaskową,

• Jaworek – DK 42 skrzyżowanie z dro‐
gą gminną w Jaworku Dolnym,

• Cieciułów – skrzyżowanie dróg dojaz‐
dowych w kierunku Nowego Bugaja
i Brzezin Cieciułowskich,

• Julianpol – skrzyżowanie drogi gminnej
z drogą dojazdową do posesji nr 23-29

• Mirowszczyzna – przy posesjach nr 2
i nr 5A

• Stawki Cieciułowskie – skrzyżowanie
z DP 1928O.

Kolejne 4 szt. lamp solarnych LED o mocy
50W usytuowano w lokalizacjach:
• Żytniów – przy drodze dojazdowej
w kierunku Cieciułowa (przy posesji nr
265A),

• Wytoka – na zakręcie (posesje nr 3-4),
• Nowy Bugaj – skrzyżowanie DP 1928
O z drogą dojazdową do posesji 43-45,

• Rudniki – skrzyżowanie ul. Biegań‐
skiego z drogą Porąbki-Rudniki .
Inwestycja została w całości sfinanso‐

wana z budżetu Gminy Rudniki, a jej
wartość wynosi: 85 000,00zł brutto.
Warto także nadmienić, że oprócz wy‐

żej wymienionych 15 szt. lamp, zamonto‐
wano dodatkowe 3 szt. lamp solarnych,
będących efektem działań sołeckich. W
ramach Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej, ekologiczne lampy będą oświe‐
tlać tereny w miejscowościach: Młyny
(przy zalewie), Kuźnica (obok krzyża)
oraz Odcinek (plac wiejski).

Jolanta Kubat
Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Rolnictwa
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• w Sołectwie Łazy trwa rozbudowa „Zie‐
lonego Klubu” czyli miejsca spotkań
mieszkańców Sołectwa. Obecnie wzno‐
szony jest drewniany budynek gospodar‐
czy, współfinansowany również w ra‐
machMarszałkowskiej Inicjatywy Sołec‐
kiej.
Wszystkim mieszkańcom Sołectw dzię‐

kujemy za zaangażowanie w realizacje
projektów i liczymy na kolejne, ciekawe
pomysły w następnych edycjach zarówno
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
jak i Gminnego ProgramuOdnowyWsi.

Joanna Bryś
Sekretarz gminy

Wyczekiwanie
na dofinansowanie

Zpoczątkiem lipca br. ruszył nabór
wniosków do Rządowego Fundu‐
szu „Polski Ład” - Programu Inwe‐

stycji Strategicznych, w którym jednostki
samorządu terytorialnego mogły ubiegać
się o bezzwrotne dofinansowanie zadań.
Nasza gmina za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego złożyła mak‐
symalną liczbę wniosków do priorytetu I,
w którym zgodnie z zapowiedziami istnie‐
ją największe szanse uzyskania wsparcia.
Dotyczą one:
• budowy ścieżek pieszo-rowerowych przy
drogach krajowych, na odcinkach Fau‐
stianka-Porąbki, Porąbki-Rudniki i Jawo‐
rek-Jaworzno Bankowe o łącznej długości
3,3 km – szacunkowy koszt 5,22 mln zł,
• rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rud‐
nikach, budowy stacji zlewnej dla ście‐
ków dowożonych, budowy kanalizacji
sanitarnej w Młynach i Łazach wraz
z siecią tranzytową Żytniów-Rudniki –
szacunkowy koszt 24,9 mln zł,
• zastosowania instalacji Odnawialnych
Źródeł Energii w budynkach użyteczno‐
ści publicznej (zastosowanie paneli foto‐
woltaicznych wraz z pompami ciepła
w 6 placówkach oświatowych, budynku
urzędu gminy, biblioteki, domu kultury
oraz inkubatorze przedsiębiorczości) –
szacunkowy koszt 3,32 mln zł.

Warto podkreślić, że szczególną wagę
przywiązujemy do dwóch pierwszych za‐
dań, gdyż są to strategiczne inwestycje

ku dniach na placu budowy można było
zauważyć wyraźny zarys nowej sali gim‐
nastycznej. Zgodnie z założeniami Wyko‐
nawcy tj. firmy MODERN BUD Sp.J. ze
Starokrzepic, jeszcze przed końcem roku
powstanie obiekt w stanie surowym za‐
mkniętym, umożliwiający kontynuację
prac wewnątrz budynku w okresie zimo‐
wym. Zakończenie budowy przewidziano
na 30 lipca 2022 roku.

To jedno z największych obecnie reali‐
zowanych zadań na terenie naszej gminy,
którego koszt wynosi ponad 3,2 mln zło‐
tych, a dofinansowanie 1,5 mln złotych.
To również jedna z najbardziej wyczeki‐
wanych inwestycji przez lokalną społecz‐
ność, która wyrównuje szanse najmłod‐
szych w zakresie uprawiania sportu, a tym
samym osiąganych wyników sportowych.
Najważniejszym celem jest jednak zapew‐
nienie bezpieczeństwa uczniom, którzy do
tej pory ćwiczyli na korytarzu szkolnym.
Budowa sali gimnastycznej nie byłaby
możliwa, gdyby nie pozyskane wsparcie
z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lo‐
kalnych. W ramach tego programu reali‐
zowane jest również inne zadanie dotyczą‐
ce przebudowy szkoły podstawowej w Ja‐
worznie. Zakłada ono remont i doposaże‐
nie kuchni oraz nieużytkowanej części
szkoły, w której mieścić się będą nowe po‐
mieszczenia przedszkolne.

planowane do wykonania w perspektywie
najbliższych kilku lat. Priorytetowo traktu‐
jemy bezpieczeństwo mieszkańców zmu‐
szonych do poruszania się jednośladami
po drogach krajowych o bardzo dużym na‐
tężeniu ruchu, jak również kwestie ekolo‐
giczne dotyczące niekontrolowanych zrzu‐
tów ścieków mających wpływ m.in. na ja‐
kość wód gruntowych. Nie są to pierwsze
próby pozyskania dofinansowania na ww.
zadania, gdyż już w roku 2020 gmina dwu‐
krotnie składała wnioski o wsparcie do
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal‐
nych. Uznanie wśród ekspertów uzyskały
jednakże równie ważne inwestycje oświa‐
towe z Cieciułowa i Jaworzna. Mamy ci‐
chą nadzieję, że chociaż jedno ze złożo‐
nych zadań uzyska wsparcie i będzie reali‐
zowane w najbliższym czasie.

Andrea Świtała
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Rosną mury nowej
sali gimnastycznej

w Cieciułowie

W akacje przeszły do historii, po‐
zostawiając za sobą jedynie
wspomnienie minionych dni.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy szko‐
le podstawowejwCieciułowie, gdziew okre-
sie wakacyjnym powstały - zupełnie real‐
nie i trwale - mury nowej sali gimnastycz‐
nej. Niezwłocznie po podpisaniu umowy
tj. w marcu bieżącego roku Wykonawca
przystąpił do prac budowlanych. Zanim
jednak ciężki sprzęt wjechał na teren bu‐
dowy, konieczne było wykonanie nowego,
bezpiecznego dojścia do szkoły, za które
odpowiedzialna była sekcja komunalna
pracowników Urzędu Gminy w Rudni‐
kach. Prace polegały na wycięciu roślinno‐
ści oraz wyznaczeniu nowej, zastępczej
drogi i utwardzeniu jej tłuczniem.

Wykonawca z kolei zaczął swoje prace
od oddzielenia sąsiadującego placu zabaw,
poprzez ustawienie solidnego ogrodzenia.
Kiedy już zabezpieczono należycie plac
budowy, przystąpiono do wykopów: wy‐
mieniono główny kabel zasilający a na‐
stępnie zajęto się ławami fundamentowy‐
mi. Gdy wszystko było już przygotowane
polały się pierwsze m3 betonu. Już po kil‐
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4-7 lat natomiast do grupy starszej w wie‐
ku 8 wzwyż. Treningi prowadził trener To‐
masz Jasiński. Była to okazja do spędze‐
nia wolnego czasu rodziców i dziadków
z dziećmi, ponieważ trener angażował
opiekunów do czynnej zabawy z dziećmi.
Na zakończenie treningów dzieci otrzyma‐
ły upominki.
W sierpniu z kolei odbył się konkurs

plastyczny dla milusińskich z sołectwa
Dalachów. Tegoroczny konkurs nosił na‐
zwę „Moje sportowe wakacje”. Dzieci
chętnie wzięły w nim udział podobnie jak
w roku poprzednim. Dzieci wykazały się
ogromnym talentem.

Upominki dla dzieci uczestniczących
w zajęciach zorganizowanych przez Sołty‐
sa i Radę Sołecką ufundowała Gmina Rud‐
niki.

Katarzyna Kałwak
Sołtys Dalachowa

Piknik rodzinny

W sobotę 4 września mieszkańcy
Dalachowa mieli okazję bawić
się na pikniku rodzinnym. Zo‐

stał on zorganizowany przez KGWw Da‐
lachowie we współpracy z OSP i Sołec‐
twem Dalachów w ramach akcji promują‐
cej dostęp mieszkańców do szczepień
przeciwCOVID-19 „Szczepimy się”.Atrak-
cje rozpoczęły się od godziny 15.00. Naj‐
większym zainteresowaniem cieszyły się
darmowe dmuchańce dla dzieci. Najmłod‐
si mogli także pomalować twarz czy zro‐
bić sobie tatuaż, wśród atrakcji dla nich
przygotowanych były również gry i zaba‐

nia przyjęte w projekcie wykonanym jesz‐
cze w 2020 roku. W połączeniu z już ist‐
niejącą studnią z 2009roku mają zaspoko‐
ić ilościowe potrzeby wydobycia wody.

Łukasz Sykulski
Kierownik Sekcji komunalnej Gminy Rudniki

Lokalna Grupa Działania
„Górna Prosna”

nie zwalnia tempa…

T egoroczne nabory zakończone. To
jednak nie znaczy, że nie mamy co
robić. Ku końcowi zmierzają prace

związane z wydaniem publikacji dot. na‐
szych 60 wspaniałych sołectw. Zakończył
się konkurs na „Aktywne Sołectwo”.
Wszystkim sołectwom z całego serca dzię‐
kujemy za udział a zwycięzcom gratuluje‐
my! Jesienią planujemy spotkać się jesz‐
cze ze wszystkimi sołtysami na konferen‐
cji podsumowującej projekt. Czy to tyle?
Nie! Za chwilę ruszamy z kolejnym świet‐
nym projektem. Zaczynamy zbierać prze‐
pisy z naszego przysłowiowego „podwór‐
ka”. A może chciałbyś być współtwórcą
naszej publikacji?! Razem chcemy stwo‐
rzyć nasz tradycyjny górnoprośniański
stół. Celem jaki nam przyświeca jest stwo‐
rzenie publikacji zawierającej opis lokal‐
nych produktów, które są cennym, często
zanikającym w pamięci młodszych poko‐
leń, dziedzictwem kulturowym naszego
zróżnicowanego kulturowo regionu.
Chcemy dotrzeć do produktów nigdzie

jeszcze nie opisanych, niesklasyfikowa‐
nych, znanych czasem tylko starszym
mieszkańcom naszego obszaru. Dlatego
też, jeśli znasz potrawę, która gości u Cie‐
bie w domu, jest wyjątkowa dla naszego
obszaru, podziel się z nami swoją cenną
wiedzą!

Katarzyna Tracz
LGD Górna Prosna

Wakacje w Dalachowie

W dniach 18-30 sierpień dzieci
z miejscowości Dalachów mia‐
ły zorganizowane sportowewa-

kacje na orliku. Zajęcia te ze względu na
duże zainteresowanie zostały podzielone
na dwie grupy wiekowe. Do grupy starszej
zostały zakwalifikowane dzieci w wieku

Nad całością prac w Cieciułowie czu‐
wają m.in. inspektorzy nadzoru i Wyko‐
nawca, a nad tym by nic nam nie umknęło,
czuwa także nauczycielka Beata Droś, któ‐
ra z aparatem w ręku dzielnie fotografuje
postępy na budowie.

Anna Sekienda
Zastępca wójta

Nowa studnia głębinowa

W szystkich mieszkańców Gminy
Rudniki pragniemy poinformo‐
wać, że zakończyła się budowa

nowej studni głębinowej na ujęciu wody
w Jaworku. Ujęcie to obsługuje nasz gmin‐
ny wodociąg, zaopatrujący nasze sołec‐
twa. Nowo wybudowana studnia zastąpi
dotychczas eksploatowaną, starą studnię,
która całkowicie straciła swoje parametry
wydajnościowe.
Umowa z firmą EL BUD Paweł Wlaź‐

lak z Radomska na wykonanie otworu
studni została podpisana już 08.06.2021 r.
Obejmowała swoim zakresem wykonanie
odwiertu otworu o głębokości 50m w głąb
ziemi, a wartość zadania wyniosła 112
963,00zł brutto - pokryte w całości z bu‐
dżetu gminy. Podłączeniem studni do ruro‐
ciągu oraz montażem obudowy i armatury
studziennej zajęli się już pracownicy Sek‐
cji Komunalnej Urzędu Gminy w Rudni‐
kach.Wszystkie prace geologiczne nadzo‐
rował uprawniony geolog Pan dr inż.
Grzegorz Nikiel.
I choć studnia została wywiercona i obu-

dowana jeszcze w lipcu, czas wakacji
upłynął na prowadzeniu działań mających
na celu uzyskanie odpowiednich parame‐
trów jakościowych wody. Nowa studnia
wydajnościowo spełnia wszystkie założe‐
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im.Mikołaja Kopernika w Jaworznie. Dzie-
ci w strojach piratów przedstawiły „Taniec
Pirata”, oraz „Walc Kwiatów”. Przedszko‐
laki porwały również do zabawy p. sołtys
Zdzisławę Pawlaczyk , dyrektora szkoły p.
Tomasza Dudę, radną p.Katarzynę Wojtal
i zatańczyły wspólnie taniec „Mało nas do
pieczenia chleba”. Nie mogło zabraknąć na-
szych dzielnych strażaków, którzy udzieli‐
li pokazu pierwszej pomocy. Przy pięk‐
nej muzyce zabawa trwała do samego
rana. Różnorodność zaplanowanych atrak‐
cji sprawiła, iż każdy znalazł coś dla sie‐
bie. Zorganizowany festyn spełnił oczeki‐
wania jego twórców, dzieci i młodzieży
uczestniczącej w zabawie. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim tym, którzy poprzez
swoją obecność oraz zaangażowanie przy‐
czynili się do cudownie spędzonego czasu.

Sołectwo, KGW oraz OSP z Jaworzna

W Janinowie się dzieje!

Sołectwo Janinów wraz z sołtysem
Mateuszem Kotem na czele oraz po‐
magającą mu Radą sołecką i Grupą

OdnowyWsi prężnie pracuje nad tym, aby
ich miejscowość z roku na rok była coraz
bardziej atrakcyjna. Wspólnymi siłami
zorganizowali Dzień Dziecka, który za‐
padł w pamięci nie tylko dzięki wspania‐
łej, słonecznej pogodzie, ale również dzię‐
ki lubianej przez wszystkie dzieci dmucha‐

wy, bańki oraz pokaz udzielania pierwszej
pomocy i wozu strażackiego zorganizowa‐
ny przez naszych druhów strażaków. Pik‐
nik uświetnił występ Orkiestry Dętej z Ży-
tniowa a po zmroku można było wygodnie
rozsiąść się na leżaku i obejrzeć film w ra‐
mach „Kina pod chmurką”. Nie można po‐
minąć także gastronomicznej strony im‐
prezy pyszne ciasta, swojski chleb ze
smalcem czy bardziej konkretne dania
przyciągały głodnych koneserów. Dziecia‐
ki natomiast do woli mogły zajadać się po‐
pcornem. w Trakcie festynu czynny był
punkt szczepień przeciw COVID-19, w któ-
rym Panie z przychodni w Opolu dzielnie
szczepiły wszystkich zainteresowanych.
Z tej możliwości skorzystało w sumie
12 osób. Spotkanie zakończyła najlepsza
dyskoteka w okolicy prowadzona przez
Krysztofiński Light & Sound.

Serdeczne podziękowania kierujemy
w stronę organizatorów pikniku: głów-
nej organizatorce: przewodniczącej KGW

w Dalachowie i jednocześnie Radnej Gmi‐
ny Rudniki Pani Ewie Orzeszyna i wszyst‐
kim członkiniom KGW, Radzie Sołeckiej
i Pani Sołtys, Pani Radnej Anecie Kałwak,
OSPKSRG Dalachów, Paniom które przy‐
gotowały ciasta i swojski chleb, Pani: Jani‐
nie Gajda, Genowefie Klimek i Katarzynie
Jurczyk za pyszne potrawy, PSP w Dala‐
chowie Urzędowi Gmina Rudniki, Gmin‐
ny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach oraz wszystkim osobom któ‐
re w mniejszym bądź większym stopniu
pomogły w organizacji całego wydarzenia.

KGW w Dalachowie

Z wizytą w stolicy

28 sierpnia z inicjatywy radnych
z Dalachowa zorganizowano
wycieczkę doWarszawy.Wpro-

gramie było oczywiście zwiedzanie stoli‐
cy i jej najciekawszychmiejsc jak np: ogród
Saski, Zamek Królewski, Stary Rynek,

Pałac Kultury Nauki oraz wiele innych,
równie atrakcyjnych zakątków naszej sto‐
licy. Wyjazd był świetną okazją do wspól‐
nego spędzenia czasu, w którym uczestni‐
kom dopisywał świetny humor i duża chęć
zaspokajania wiedzy o naszej stolicy.

Ewa Orzeszyna

Festyn rodzinny

D nia 21.08.2021r. na placu OSP
w Jaworznie odbył się Festyn Ro‐
dzinny organizowany przez so‐

łectwo Jaworzno, Koło Gospodyń Wiej‐
skich i tutejszych strażaków. Festyn cie‐
szył się dużym zainteresowaniem i licznie
zgromadził społeczność naszej miejsco‐
wości i nie tylko. Przybyli goście mogli
obejrzeć występ Orkiestry Dętej z Żyt‐
niowa. Na scenie pojawiły się również
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
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źniej wyjazd z kopalni na zewnątrz Pod‐
ziemnym Pomarańczowym Tramwajem
– największą atrakcją turystyczną kopalni
złota.W drodze powrotnej dzieci były
w Mc’Donalds.
Wyjazd ten był doskonałym sposobem

na zintegrowanie się dzieci z tych sołectw.
Pozwolił on na spędzenie aktywnie i zdro‐
wo wolnego czasu podczas wakacji.

Agata Krzykowiak
Sołtys Mostek

POWITANIE MALUSZKÓW

A ponieważ rok się jeszcze nie skoń‐
czył, w naszej wiosce nadal będzie się
działo!

Mateusz Kot
Sołtys Janinowa

Sołeckie wakacje
w kopalni złota

Podczas tegorocznych wakacji 3 soł‐
tyski: Agata Krzykowiak, Elżbieta
Pałyga i Agnieszka Harmazy-Zarę‐

ba z sołectw: Mostki, Młyny i Mirowsz‐
czyzna zorganizowały w dniu 14.08.2021r.
dla 45 dzieci wycieczkę do kopalni złota
w Złotym Stoku.

Dzieci miały okazję zwiedzić Sztolnię
Gertrudy w której zobaczyły:
• bogatą ekspozycje map i planów kopalni
z okresu od XVIII do XX wieku
• dawne narzędzia górnicze i hutnicze , mi‐
nerały , wystawę lamp górniczych
• piec muflowy, laboratoryjny piec, w któ‐
rym wytapiano złoto, wózek do transpor‐
tu rudy oraz skarbiec.

Podczas zwiedzania kopalni dzieci mo‐
gły zjechać na specjalnie przygotowanej
ośmiometrowej zjeżdżalni. Kontynuując
wycieczkę przeszliśmy do Sztolni Czarnej
Górnej, gdzie największą atrakcję stanowił
jedynywPolsce podziemnywodospad, a pó-

nej zjeżdżalni. Kolejną, jeszcze większą
atrakcją tego dnia był pokaz strażaków,
w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
z Dalachowa. Zwieńczeniem tego pełnego
atrakcji dnia były Mistrzostwa Janinowa
w rzucie do kosza!

Aby wioska mogła się dalej rozwĳać,
15 lipca zorganizowano ZBIÓRKĘ ZŁO‐
MU, dzięki której sołectwo pozyskało do‐
datkowe środki na rozbudowę Placu Wiej‐
skiego i organizację spotkań integracyj‐
nych.
Przez cały okres wakacyjny sołectwo

ciężko pracowało nad realizacją tegorocz‐
nej edycjiGminnego Programu Odnowy
Wsi. Zgodnie z założeniami wykonano
m.in.:
• plac z kostki brukowej pod pomieszcze‐
nie gospodarcze typu „blaszak”
• boisko do siatkówki plażowej
• zakupiono także huśtawkę typu „ważka”
dla dzieci oraz betonowy stół do pink-
ponga.
Zwieńczeniem wakacji był udział so‐

łectwa w Uroczystej Mszy Dożynkowej
w Kościele w Rudnikach, a także w Do‐
żynkach parafialnych, które tradycyjnie
uczczone zostały Mszą Świętą w kościele
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Dalachowie.
Jako Sołtys bardzo serdecznie dziękuję

wszystkim mieszkańcom Janinowa za
okazaną liczną pomoc przy realizacji za‐
mierzonych planów.
Podziękowania kieruję także do Urzędu

Gminy Rudniki za miłą i owocną współ‐
pracę.
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Europejskiej w ramach Programu LIFE
i współfinansowany przezNarodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Problem złej jakości powietrza w Pol‐

sce spowodowany jest obecnie w zdecydo‐
wanej większości tzw. niską emisją, czyli
emisją ze spalania paliw na potrzeby
ogrzewania domów, w nieefektywnych,
wysokoemisyjnych źródłach ciepła, które
w ostatnich latach potocznie nazywane są
„kopciuchami”.
Za przyczynę niewystarczającej sku‐

teczności realizacji programów ochrony
powietrza uznano brak systemu zarządza‐
nia. W celu wzmocnienia systemu na

Wymiana pieca

W okresie letnim w budynku ko‐
munalnym w Żytniowie doko‐
nano wymiany starego, zużyte‐

go kotła węglowego na nowy kocioł z po‐
dajnikiem. Nowy piec to kocioł typu
„EKOVERT PLUS”, który spełnia stan‐
dardy najwyższej klasy 5 i normy Euro‐
pejskiej , tzw. Ecodesingu.
Inwestycja przyczyniła się do poprawy

stanu powietrza, którym wszyscy oddy‐
chamy. Przedsięwzięcie to koszt 19 600,00 zł
natomiast ekologia, bezpieczeństwo, oszczę-
dności i wygoda obsługi nowego pieca to
wartość niewymierna.

Anna Rychel
Gospodarka nieruchomościami

Projekt LIFE

Gmina Rudniki (jako Współbenefi‐
cjent) realizuje Projekt LIFE
(Wdrożenie systemu zarządza‐

nia jakością powietrza w samorządach
województwa opolskiego – (LIFE19 GIE/
PL/000398-LIFE_AQP_Opolsk ie ‐
_2019.PL), finansowany ze środków Unii
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wity zakaz spalania w piecach centralne‐
go ogrzewania mi.in.: mułów, flotokon‐
centratów węglowych i wilgotnego drew‐
na.
Stare piece powinny zostać stopniowo

wymieniane na nowoczesne i ekologiczne
kotły. W celu osiągnięcia rezultatów w wal-
ce o czyste powietrze same przepisy nie
wystarczą. Konieczna jest również zmia‐
na świadomości, nawyków i postępowa‐
nia mieszkańców. Do poprawy jakości po‐
wietrza, a tym samym stanu naszego zdro‐
wia przyczynią się zmiana systemu
ogrzewania na bardziej ekologiczne, pale‐
nie opałem dobrej jakości, wspólne prze‐
jazdy samochodem lub zamiana środka
transportu na rower, dzielenie się z rodziną
i znajomymi wiedzą na temat ograniczeń
zanieczyszczeń powietrza oraz dawanie
dobrego przykładu sąsiadom.

Magdalena Kuźnik
Gminny Koordynator

Programu Ochrony Powietrza

pła, instalacje solarne. W celu zwiększenia
efektu ekologicznego w zakresie ograni‐
czenia emisji powierzchniowej wskazana
jest wspólna realizacja zadania polegają‐
cego na likwidacji/wymianie źródła ciepła
oraz przeprowadzenia termomodernizacji.

Magdalena Kuźnik
Gminny Koordynator Programu

Ochrony Powietrza

Sezon grzewczy
a jakość powietrza

Zbliża się sezon grzewczy, a wraz
z nim pogorszy się stan powietrza,
ponieważ ludzie w dalszym ciągu

spalają w swoich kotłach paliwa wątpliwej
jakości a nawet śmieci. Nie pomagają
kampanie informacyjne w mediach, ani
żadne apele kierowane przez lekarzy o sku-
tkach oddychania zanieczyszczonym po-
wietrzem. Szczególnie narażone są dzieci,
kobiety w ciąży i cierpiący na choroby
układu oddechowego i krwionośnego.
Od 26 września 2017 roku na terenie

województwa opolskiego obowiązuje
uchwała antysmogowa regulująca rodza‐
je paliw i urządzenia grzewcze dopusz‐
czalne do stosowania. Przepisy podjęte
przez Sejmik Województwa Opolskiego
i uchwały antysmogowe obowiązują stale
w ciągu całego roku i dotyczą wszystkich
użytkowników pieców, kotłów i komin‐
ków na paliwa stałe. Wprowadzają całko‐

szczeblu krajowym, regionalnym i lokal‐
nym przyjęto projekt LIFE.
Celem głównym projektu jest stworze‐

nie koncepcji Systemu Zarządzania Pro‐
gramem Środowiskowym POP podej‐
mowanym w skali województwa i zaryso‐
wanie zmian, jakie należy przygotować
i wdrożyć, aby zwiększyć skalę działań na‐
prawczych. Uświadomienie zależności, że
od dokonywanych wyborów poszczegól‐
nych osób zależy dziś wielkość emisji do
atmosfery i ewentualne tempo jej redukcji,
oznacza konieczność przekierowania prio‐
rytetów działań organów ochrony środo‐
wiska z kontrolowania procesów przemy‐
słowych na wpływanie na właściwe wybo‐
ry konsumenckie dokonywane przez po‐
szczególne jednostki.
W obszarach występowania przekro‐

czeń sugerowane jest przeprowadzenie
działań zmierzających do redukcji emi‐
sji ze źródeł sektora komunalno-bytowe‐
go. Związane jest to z likwidacją lub wy‐
mianą systemów grzewczych na niskoemi‐
syjne, spełniające najlepsze dostępne nor‐
my jakości spalin. Działanie to przeprowa‐
dzane jest głównie poprzez stworzenie
systemu zachęt finansowych do likwidacji
lub wymiany indywidualnych systemów
grzewczych na takie, które ograniczają
znacząco emisję zanieczyszczeń do po‐
wietrza oraz poprzez zastosowanie odna‐
wialnych źródeł energii, m.in. pompy cie‐

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
10) terapia dla rodziców z rodzin alko‐

holowych;
11) maratony dla uzależnionych.

Osoby zainteresowane wsparciem w po‐
wyższym zakresie mogą zgłaszać się bez‐
pośrednio do Poradni w Oleśnie. Warto
nadmienić, że w okresie od stycznia do
czerwca 2021 roku do Przychodni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależ‐
nienia w Oleśnie zgłosiło się ogółem 46
osób z Gminy Rudniki.
Osoby uzależnione i współuzależnione,

osoby doznające przemocy mogą także ko‐
rzystać z porad psychologa pracującego
w Punkcie Konsultacyjnym. Czynny jest
w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godzinach od 17.30 do 19.30 w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re‐
kreacji w Rudnikach. Informacji udzielają
także pracownicy Gminnego Ośrodka Po‐
mocy Społecznej w Rudnikach codziennie
w godzinach pracy Ośrodka.
2) udzielanie pomocy psychospołecznej
i prowadzenie profilaktycznej dzia‐

3) grupa wsparcia dla osób uzależnio‐
nych,

4) grupa wsparcia dla osób współuza‐
leżnionych,

5) terapia dla ofiar przemocy,
6) terapia dla sprawców przemocy,
7) wprowadzanie konstruktywnych

zmian – grupa osób uzależnionych,
8) wprowadzanie konstruktywnych

zmian – grupa osób współuzależ‐
nionych,

9) terapia dla współuzależnionych –
budowanie poczucia własnej war‐
tości,

Działalność GOPS
za I półrocze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz‐
nej w Rudnikach jako jednostka
organizacyjna realizuje m.in. za‐

dania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo‐
wych przyjętego Uchwałą Nr XXV/
196/2020 Rady Gminy Rudniki z dnia 29
grudnia 2020 roku na 2021 rok.
Działania Gminy Rudniki w ww. za‐

kresie to m.in. wsparcie realizacji róż‐
nych działań. Np.:
1) w ramach działań teraputycznych dla
osób przede wszystkim uzależnionych
od alkoholu oraz rodzin Przychodnia
Terapii Uzależnienia odAlkoholu iWspół-
uzależnienia w Oleśnie, ul. Krasickiego
22, tel. 34/358 40 90 realizuje na zle‐
cenie Gminy Rudniki różne formy tera‐
pii:
1) terapia dla uzależnionych,
2) terapia dla współuzależnionych,
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możliwości 6 osób stosujących przemoc
w rodzinie. Nikt jednak nie przystąpił do
uczestnictwa w programie (uczestnictwo
w programie korekcyjnym wymaga zgody
osoby zgłoszonej).
Z dofinansowania swoich działań ko‐

rzystały także sołectwa, stowarzyszenia
i społeczność lokalna, organizujących za‐
jęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w czasie wolnym od nauki i pracy.
Organizacja wielu zadań realizowanych

na terenie naszej gminy, jest możliwa dzię‐
ki wzajemnej współpracy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy SpołecznejwRudnikach zGmin-
nym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekre‐
acji w Rudnikach. Efektami tej współpra‐
cy były m.in: „Gminny Dzień Dziecka”,
„PowitanieWakacji w Plenerze”, „Dzień
Kobiet na sportowo”. Koszt dofinansowa-
nia wspomnianych działań to 5 600,00 zł.

Małgorzata Preś
Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rudnikach

łalności informacyjnej i edukacyjnej
realizowane poprzez wspieranie finan‐
sowe działań profilaktycznych podej‐
mowanych przez szkoły podstawowe
oraz inne instytucje. Polegaj one głów‐
nie na organizowaniu zawodów sporto‐
wych, konkursów, których uczestnika‐
mi są zwykle dzieci, młodzież i dorośli,
w tym także osoby niepełnosprawne.

Z budżetu Gminy Rudniki dofinansowane
były działania:
• „Dzień Dziecka na Wesoło” organizo‐
wany przez Szkołę Podstawowa w Żyt‐
niowie,
• Szkoła Podstawowa w Jaworznie organi‐
zowała m.in.: pobyt uczniów w Mię‐
dzyzdrojach, konkursy: „Kopernika Nic
Nie Tyka” oraz „Światowy Dzień bez
Papierosa”,
• Szkoła Podstawowa w Dalachowie orga‐
nizowała konkursy i inne wydarzenia
m.in. konkurs fotograficzny „Wiosna

w obiektywie”, „Dni Flagi Rzeczypo‐
spolitej”, konkurs „I Ty Możesz zostać
Mistrzem Ortografii” oraz konkurs
piosenki,
• Szkoła Podstawowa w Rudnikach orga‐
nizowała działanie pod nazwą „Czas na
zdrowie i odporność”
• do realizacji innych działań organizowa‐
nych przez sołectwa przekazano także
książki, stanowiące nagrody za udział
w konkursach.
Koszt dofinansowania ww. działań to
9 891,19 zł. Dofinansowano także przejaz‐
dy na basen dla 30 dzieci na kwotę
3 920,40 zł. Wyjazdy były organizowane
jako działanie profilaktyczne zajęć poza‐
lekcyjnych.
W ramach współpracy z Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
w zakresie organizacji dla sprawców prze‐
mocy uczestnictwa w programie korekcyj‐
no-edukacyjnym, poinformowano o takiej

rzonych wakacjach, druga uczestniczyła
w grach i zabawach, pośród których „kró‐
lowało” bingo. Zajęcia ruchowe i prace ar‐
tystyczne inspirowane twórczością Henri
Matisse to tematy przewodnie zajęć które
odbyły się następnego dnia. Idąc dalej
dzieci stały się małymi kucharzami, którzy

wypiekali ciasteczka. Czwartki to dni,
w które „Akcja Lato” przenosiła się na salę
gimnastyczną, gdzie na dzieci czekały
dmuchańce i animacje ruchowe. Pierw‐
szy tydzień zakończył się malowaniem
światłem, wymagającym nieszablonowe‐
go myślenia. Nowy tydzień, nowe atrak‐
cje. Kolejny poniedziałek stał się podróżą
w przeszłość, którą można było poczuć,

Akcja Lato
w Ośrodku Kultury

Głośno i kolorowo było w Ośrodku
Kultury przez dwa tygodnie trwa‐
nia „Akcji Lato” tj. od 5 do 16

lipca 2021 r. Tematem przewodnim zajęć
przygotowanych dla dzieci były Wakacyj‐
ne Inspiracje. Plan na ten czas był bogaty,
czego odzwierciedleniem były rożne
atrakcje przygotowane dla dzieci. Rozpo‐
częliśmy od zajęć plastycznych, a dokład‐
niej malowania na płótnie. Gdy jedna gru‐
pa malowała swoje wyobrażenia o wyma‐

Powitanie Lata

26 czerwca nad Zalewem wMły‐
nach uroczyście powitano
lato. Na uczestników zabawy

czekało tego dnia wiele atrakcji związa‐
nych, a były to m.in. puszczanie wianków
na wodzie oraz ognisko. Imprezą towarzy‐
szącą powitaniu lata był I Cross Święto‐
jański na dystansie 8 km. Wieczorem na
chętnych czekało Kino Plenerowe, które
wyświetliło film, przy którym wszyscy
świetnie się bawili.

Anna Budziak
GOKSiR w Rudnikach

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
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du wszystkich rowerzystów powitali wójt
gminy Rudniki Grzegorz Domański oraz
wójt gminy RadłówWłodzimierz Kierat.
Po zapoznaniu uczestników z trasą rajdu
oraz informacjami dotyczącymi bezpie‐
czeństwa oraz planowanymi punktami
przystanków wszyscy rowerzyści wyru‐
szyli w drogę, która w tym roku zaplano‐
wana została na dystansie ok. 25 km. Nad
bezpieczeństwem przejazdu rowerzystów
drogami publicznymi czuwała jednostka
OSP Żytniów. Na przystanku zlokalizo‐
wanym w miejscowości Borek na uczest‐
ników rajdu czekał słodki poczęstunek,
a na mecie rajdu w Ligocie Oleskiej przy‐
gotowano piknik z grillem, napojami oraz

biesiadą przy dźwiękach Orkiestry Dętej
z Radłowa i młodych wokalistek reprezen‐
tujących Ośrodek Kultury w Radłowie.
Rajdy rowerowe organizowane pomiędzy
gminami Rudniki i Radłów od wielu lat,
cieszą się ogromną popularnością i oprócz
mieszkańców naszych gmin ściągają rów‐
nież rowerzystów z gmin ościennych.

Wszystkim bardzo dziękujemy za
wspaniałą atmosferę i zapraszamy na ko‐
lejne edycje rajdu.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Warsztaty
wypieku chleba

Czasem spotykają się w odpowied‐
nich proporcjach temperatura i świa-
tło, zapachy i smaki, dotknięcia

i słowa, by na końcu poczuć i posmako‐

zobaczyć i doświadczyć w Centrum Tra‐
dycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudni‐
kach. Następnego dnia odbyła się zabawa
„tańcowała igła z nitką…”, czyli tworze‐
nie maskotek wg pomysłów uczestników.
W środę zajęcia przeniosły się do rudnic‐
kiego parku, w którym każdy mógł zagrać
w boule, badmintona, klasy... „Akcja
Lato” zakończyła się warsztatami malo‐
wania na płóciennych torbach oraz zbioro‐

wą pracą plastyczną przedstawiającą pa‐
noramę Rudnik. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w „Akcji Lato” i za‐
praszamy na kolejne warsztaty i zajęcia or‐
ganizowane w Ośrodku Kultury.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

Tropem Wilczym 2021

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r.
odbyła się IX edycja Biegu
Pamięci ŻołnierzyWyklętych

„Tropem Wilczym”. Głównym organiza‐
torem wydarzenia organizowanego w całej
Polsce jest Fundacja "Wolność i Demokra‐
cja" z Warszawy, a na terenie Gminy Rud‐
niki przygotowaniem i koordynacją z ra‐
mienia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji zajęli się Tomasz Szymański
(Gminny Koordynator ds. Sportu w Rud‐
nikach) wraz z Karolem Włóką (nauczy‐
ciel wychowania fizycznego, instruktor
sportu). Łącznie na starcie biegów stanęło

ponad stu uczestników, którzy mogli
sprawdzić się na trzech dystansach 100m
(Bieg Bąbla), b (Bieg Rodzinny) i 5800m
(Ekstremalny Bieg Wyklętych). Linia
startu i mety oraz trasy biegów zostały zlo‐
kalizowane wokół Zalewu w Młynach co
przy połączeniu ze wspaniałą, letnią pogo‐
dą oraz pięknymi, malowniczymi widoka‐
mi sprawiło, że wszyscy obecni nad zale‐
wem mogli cieszyć się z uroków wakacyj‐
nego, niedzielnego popołudnia i miło spę‐
dzić czas. Wspierając biegaczy mogli tak‐
że jednocześnie upamiętnić Żołnierzy Wy‐
klętych. Za zabezpieczenie tras oraz bez‐
pieczeństwo uczestników biegów odpo‐
wiadali druhowie OSP Dalachów oraz ra‐
townicy WOPR w Częstochowie. Gratu‐
lujemywszystkim uczestnikom biegów a ta-
kże dziękujemy służbom i osobom poma‐
gającym przy bezpiecznym i sprawnym
przeprowadzeniu imprezy, w tym także
pracownikom Sekcji Komunalnej Urzędu
Gminy za pomoc w zorganizowaniu po‐
trzebnych rekwizytów i przygotowaniu
tras biegowych. Mamy nadzieję, że pande‐
mia niedługo ustąpi już całkowicie i w na‐
stępnych edycjach biegu będziemy mogli
zaproponowaćWam kolejne niespodzian‐
ki.

Tomasz Szymański
GOKSiR w Rudnikach

XXVIII Integracyjny
Rajd Rowerowy
Rudniki – Radłów

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r.
odbył się 28. rajd rowerowy
organizowany przez gminy

Rudniki i Radłów. Tegoroczna edycja
rozpoczynała się w Parku w Żytniowie
w gminie Rudniki, a zakończenie miała na
placu rekreacyjnym przy szkole w Ligocie
Oleskiej w gminie Radłów. Na starcie raj‐



- 14 -

z wykorzystaniem tekturowych metek
ubraniowych. W świat labelingu wprowa‐
dzała je pani Grażyna Makles. Dzieci wy‐
bierały odpowiednie etykiety, wycinały
postacie, wyposażały je w elementy stroju
i rekwizyty. Przydawało się wszystko: cie‐
kawa faktura lub kształt etykiety, postać
albo napis. Jeśli dodać do tego inwencję
twórczą młodych artystów, sukces był gwa-
rantowany!

W środę, 11 sierpnia w bibliotece po‐
jawiły się zupełnie niecodzienne narzędzia
pracy. Deseczka, gwoździe, kolorowe nici
lub włóczka, do tego fachowy instruktaż
pani Justyny Górok – Jury, a reszta w rę‐
kach uczestników warsztatów - tak oto roz-
poczęła się nasza przygoda ze string ar‐
tem. Szybko wyjaśniamy, że jest to sztuka
tworzenia obrazów za pomocą nici. Naj‐
pierw trzeba jednak cierpliwie wbĳać gwoź-

dzie w deseczkę tak, by powstał kontur ob‐
razu. Ten etap pracy, choć dość głośny,
sprawił dzieciom zdecydowanie najwięcej
frajdy. Potem przyszła pora na bardziej cza-
sochłonne zajęcie, czyli zaplatanie prze‐
strzeni wyznaczonej przez kontur koloro‐
wymi nićmi lub włóczką.

Efekty pracy uczestników warsztatów
mówią same za siebie.

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna

wać. Znak krzyża na gorącym bochenku
i okruszyna chleba podnoszona z ziemi
przez uszanowanie. Kuchnia ma to do sie‐
bie, że zwalnia ze wszystkich pozorów. To
w kuchni mieszka pamięć i najlepiej się
w niej rozmawia, gdyż sprzyja szczerości.
Zapachy przenoszą człowieka w czasie

bardziej niż cokolwiek innego. Kuchnię
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii
Wsi na warsztatach wypieku chleba wy‐
pełniła do głębi przejmująca woń, dzięki
której serce zaczynało szybciej bić.
Kluczowym składnikiem zawsze pozo‐

stanie mąka, jeżeli była świeża i prosto
z młyna to powinna „odpocząć”, przynaj‐
mniej 2 tygodnie. Ważne, by zakwas wy‐
rósł, a dodanie maślanki zawsze podnosi
walory smakowe. Można też, według wła‐
snego uznania, dodać ziarna dyni, kminek,
siemię lniane czy czarnuszkę. Jasny i sło‐
neczny kolor chleba uzyskać możemy po‐
przez dodanie rozgotowanego miąższu
z dyni, to dzięki niemu chleb długo zacho‐
wuje świeżość. Te i wiele innych porad
miała prowadząca warsztaty Pani Daniela
Mońka.

To zadziwiające, ile można sobie przy‐
pomnieć dzięki odrobinie zapachu.

Marlena Iwańska
GOKSiR w Rudnikach

Wakacyjne warsztaty
w bibliotece

Uczestnicy tegorocznych wakacyj‐
nych warsztatów w Gminnej Bi‐
bliotece Publicznej w Rudnikach

z pewnością nie mogą narzekać na brak
ciekawych propozycji. Dzieci spędziły
w Bibliotece czas artystycznie i twórczo.

Najpierw, w poniedziałek 9 sierpnia,
wykonywały kartki pocztowe z wakacji

Dzień otwarty
w Centrum Tradycji

Strażackiej i Historii Wsi

Jednym z punktów programu wydarze‐
nia zorganizowanego z okazji zakoń‐
czenia wakacji była możliwość obej‐

rzenia ekspozycji w Centrum Tradycji
Strażackiej i Historii Wsi. Dla części

mieszkańców naszej gminy był to impuls
do tego, by po raz pierwszy spojrzeć na
wystawę „od wewnątrz”. Wieczorowa pora
sprzyjała wspominaniu czasów młodości
dorosłym. Dla dzieci była to okazja do wy‐

słuchania rodzinnych opowieści od swoich
rodziców i dziadków. Liczne rozmowy,
pytania i uśmiechy to rzeczy, które zapadły
organizatorom w pamięć.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach
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Zakończenie wakacji
„Żegnajcie góry, lasy,
morze, czyste jeziora,
wakacje się skończyły,
nadeszła nauki pora.”

W akacje tak bardzo upragnione
i wyczekiwane przez nas wszy-
stkich to czas, kiedy natura za‐

zwyczaj obdarza nas piękną pogodą, dara‐
mi w postaci dojrzewających owoców i wa-
rzyw, czas, w którym otaczający świat na
chwilę zmienia się i przybiera piękne kolo‐
ry lata. To wszystko sprzyja wypoczynko‐
wi, regenerowaniu sił i gromadzeniu ener‐
gii na kolejne miesiące. Było nam bardzo
miło, kiedy mogliśmy wspólnie powitać
wakacje nad zalewem w Młynach, potem
wspólnie uczestniczyć w różnych wyda‐
rzeniach przygotowanych dla mieszkań‐
ców naszej gminy, ale nadszedł także czas,
kiedy wakacje dobiegają końca. Na osta-

tni sierpniowy weekend zaplanowano sze‐
reg atrakcji zarówno w samych Rudni‐
kach, jak i innych miejscowościach na te‐
renie gminy, gdzie odbywały się m.in fe‐
styny, rajdy rowerowe, pikniki rodzinne,
zawody wędkarskie, ogniska itp. W Rud‐
nikach, jak co roku odbyła się „Zabawa

pod kasztanami” poprzedzona piknikiem
dla dzieci, a uczestnicy tego wydarzenia
mieli jednocześnie możliwość skorzysta‐
nia z „Dni otwartych” w Centrum Tra‐
dycji Strażackiej i Historii Wsi w Rud‐

nikach. Na placu przy Orliku zorganizo‐
wano piknik rodzinny połączony z akcją
„Szczepimy się”, podczas którego na naj‐
młodszych czekało wiele atrakcji jak m.in:
warsztaty kulinarne, dmuchańce, ścianka
wspinaczkowa, konkursy, gry i zabawy,
a dorośli mogli w tym czasie posłuchać
koncertu zespołu ColdFire
z Praszki czy obejrzeć film
w ramach kina plenerowe‐
go. Film z wydarzenia do‐
stępny jest po zeskanowa‐
niu kodu QR:

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Dożynki Gminne
- Rudniki 2021

W raz ze zbliżającym się końcem
lata kończą się także prace po‐
lowe związane ze zbiorem zbóż,

warzyw, owoców i innych plonów otrzy‐
manych dzięki pracy rolników. W ostatnią
niedzielę sierpnia w Kościele św. Mikoła‐
ja w Rudnikach odbyła się Uroczysta
Msza Dożynkowa odprawiona przez ks.
proboszcza Krzysztofa Błaszkiewicza. Mie-
szkańcy gminy podziękowali we wspólnej
modlitwie za miniony rok pracy na roli
oraz za otrzymane plony. W uroczystej
mszy dziękczynnej uczestniczyli również
przedstawiciele władz samorządowych
z Wójtem Gminy Rudniki Grzegorzem

Domańskim na czele, delegacje rudnickich
sołectw, które przybyły z koszami symbo‐
lizującymi zebrane plony, oraz poczty
sztandarowe złożone z przedstawicieli
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Rudniki.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Pętla Rudnicka

W sobotę 4 września w Rudni‐
kach odbył się XXVI Ogólno‐
polski Bieg Masowy Pętla

Rudnicka. Na starcie biegu głównego za‐
meldowało się 103 biegaczy z Polski,
Ukrainy, a także z Włoch, którzy do poko‐
nania mieli dystans 13,3 km. W biegach
towarzyszących przygotowanych dla dzie‐
ci i młodzieży według kategorii wieko‐
wych uczestniczyło ok 130 dzieci. Naj‐
szybszym z mężczyzn, który pokonał dy‐
stans pętli rudnickiej w klasyfikacji „open”
okazał się Andrzej Starżyński z czasem
43.42 min, a tuż za nim uplasowali się Pa‐

weł Olĳnyk (43.52) oraz Sergey Szevcen‐
ko (44.00). Wśród kobiet najlepszy czas
uzyskała Natalia Semenovych (54.38),
a za nią Alina Bosczuk (55.33) oraz Kry‐
styna Pawlik (59.51).
Najlepsi zawodnicy z terenu gminy Rudni‐
ki:
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• Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
• Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudni‐
kach,

• Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Andrzeja Wajdy w Rudnikach,

• Jednostek Straży Pożarnej z terenu gmi‐
ny Rudniki

• Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie
• Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro‐
wotnej w Rudnikach

Patronat honorowy:
• Marszałek Województwa Opolskiego
• Starosta Oleski

Patronat medialny:
• Radio Ziemi Wieluńskiej
• Radio DOXA
• Nowa Trybuna Opolska

Sponsorzy imprezy:
Neapco Praszka, Filmat Praszka, Atelier
Sportu, Karmet Częstochowa, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, Fi‐
tWay Catering Dietetyczny Wieluń, Rud‐
mar Rudniki,

DZIĘKUJEMY wszystkim osobom, in‐
stytucjom, sponsorom oraz ogromnemu
sztabowi ludzi, dzięki zaangażowaniu
i pracy których udaje się zorganizować tak
duże przedsięwzięcie. Zapraszamy już te‐
raz na kolejne edycje Pętli Rudnickiej.

Organizatorzy biegu

Narodowe Czytanie
w Rudnikach

4 września w Parku w Rudnikach
odbyło się Narodowe Czytanie. Ju‐
bileuszowa X edycja ogólnopol‐

skiej akcji promującej polską literaturę,
miała również swoją odsłonę w Rudni‐
kach. Utworem wybranym do wspólnej
lektury, tradycyjnie w pierwszą sobotę
września, była w tym roku „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

1. SOWA DAMIAN – Cieciułów – FAL‐
START – 00:52:44

2. KUBACKI PIOTR – Cieciułów –
FALSTART – 00:56:09

3. KABATA JAKUB – Jaworzno Banko‐
we – FALSTART – 00:58:22

Najlepsze zawodniczki z terenu gminy
Rudniki:
1. KLAUDIACIEŚLA – Rudniki – FAL‐
START – 01:04:26

2. AGNIESZKA WŁÓKA – Jaworek –
WLOKA POWER – 01:22:10

3. ZDZISŁAWABAROS – ŻYTNIÓW –
FALSTART – 01:27:16

Naszą gminę reprezentowało 31 zawodni‐
ków.
Nadmienić należy, że w tegorocznym

wydarzeniu uczestniczył również pan Jan
Cieśla, zawodnik klubu Falstart Rudniki,
który wziął udział we wszystkich dotych‐
czasowych edycjach biegu, a w tym roku
podjął wyzwanie pokonania dystansu
przygotowanego dla marszu Nordic Wal‐
king. Wszyscy zawodnicy otrzymali pa‐
miątkowe, okolicznościowe medale, a naj‐
szybsi biegacze otrzymali również nagro‐
dy finansowe. Zarówno dzieci, jak i za‐
wodnicy biegu głównego zostali także na‐
grodzeni w poszczególnych kategoriach
wiekowych i otrzymali dyplomy, puchary
oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzonym tro‐
fea wręczali Wójt Gminy Rudniki Grze‐
gorz Domański, Zastępca Wójta Anna Se‐
kienda,Przewodniczący Rady Gminy Rud‐
niki Jarosław Marchewka, Wicestarosta
Oleski Stanisław Belka oraz dyrektorzy
szkół podstawowych z naszego terenu.

Organizatorzy wydarzenia:
• Wójt Gminy Rudniki
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re‐
kreacji w Rudnikach

• Klub Biegacza Falstart Rudniki,
przy współpracy:
• Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,

Utwór piętnujący fałsz i obłudę, który
mimo ponad stu lat od czasu jego powsta‐
nia, nie traci na aktualności. „Odnajduje‐
my w nim komizm i gorzką ironię, mi‐
strzowskie odmalowanie postaci i wyczu‐
cie języka, ale przede wszystkim uniwer‐
salne przesłanie moralne, które w imię
uczciwości i sprawiedliwości każe potę‐
piać zło.” – tak o utworze Zapolskiej na‐
pisał patronujący przedsięwzięciu Prezy‐
dent RPAndrzej Dudaw liście skierowa‐
nym do wszystkich uczestników wydarze‐
nia.

Po raz kolejny w Rudnikach na wspól‐
nej lekturze spotkali się przedstawiciele
różnych pokoleń, zawodów i środowisk.
Serdeczne podziękowania kierujemy za‐
tem do wszystkich lektorów, którzy w so‐
botnie przedpołudnie współtworzyli wy‐
jątkową i dającą niemało radości akcję
czytelniczą. Byli to: Grzegorz Domański,
Anna Sekienda, Jarosław Marchewka, Jo‐
anna Bryś, Janina Pawlaczyk, Bogusława
Kaczmarek, Anna Cieśla, Arkadiusz
Spodymek, Jadwiga Głowacka, Anita Bo‐
rek, Anna Krzak, Katarzyna Niedrygoś,
Beata Rasztar, Lucyna Domańska, Anna
Lada, Marlena Iwańska, Sylwia Kanicka,
Dariusz Bryś, Ewa Sarowska, Anna Ha‐
dryś, Edyta Gońda – Żyta, Karina Sarow‐
ska, Jagoda Wicher, Kornelia Wierszak,
Michał Włoch, Joanna Troczka i Maria
Morawiak.
Skrót filmowy z wydarzenia dostępny

po zeskanowaniu kodu QR:
W przyszłym roku

przed pasjonatami wspól-
nego czytania kolejne
wyzwanie – „Ballady
i romanse” Adama
Mickiewicza.
Już dzisiaj serdecznie
zapraszamy!

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna
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i nauki, było mnóstwo wspaniałych chwil.
Przedszkole stało się dla dzieci drugim do‐
mem. Dzieci z maluszków, zagubionych
i nieśmiałych, stały się samodzielnymi,
odważnymi starszakami, pełnymi pomy‐
słów, ciekawymi świata, chętnymi do po‐
dejmowania nowych, coraz trudniejszych
zadań.
Ktoś mądry jednak kiedyś powiedział, że
życie składa się z powitań i pożegnań.
Nadszedł właśnie ten czas, kiedy musieli‐
śmy pożegnać naszych najstarszych przed‐
szkolaków. Był to bardzo ważny moment
dla dzieci, ich rodziców oraz dla nas na‐
uczycieli. Dla starszaków to chwila rado‐
sna i pełna oczekiwania na to co przed
nimi, a więc szkoła. Nowe obowiązki,
sale, nowe zwyczaje i otoczenie. Dla nas
nauczycielek smutny czas rozstania z dzieć-
mi, które towarzyszyły nam codziennie od
kilku lat, których radości i troski były tak‐
że naszymi. Obserwowałyśmy ich sukce‐
sy, byłyśmy przy nich, gdy zdarzały się im
złe chwile. Dla rodziców to zakończenie
pierwszego etapu nauki ich pociech i po‐
czątek długiej drogi edukacji jaka czeka
ich dzieci. Nasze pożegnanie miało pod‐
niosły charakter. Zawierało momenty
wzruszające oraz radosne. To, czego
dzieci nauczyły się w przedszkolu mogły
zaprezentować swoim ukochanym rodzi‐
com, a także zaproszonym gościom i młod-
szym kolegom. Część artystyczną rozpo‐
częliśmy polonezem, który już na samym
wstępie wyciskał łzy z oczu. Były też
wierszyki, piosenki i inne tańce. Wystąpiły
również dzieci z młodszych grup, które
pożegnały starszych kolegów. Bardzo
wzruszającym momentem była chwila po‐
żegnania starszaków przez panią dyrektor
Anetę Matląg-Konieczną i wychowaw‐
czynię Elżbietę Marchewkę. W trakcie
uroczystości rodzice otrzymali podzięko‐
wania od pani dyrektor, a także od swoich
pociech. Na pamiątkę pobytu w przed‐
szkolu dzieci otrzymały dyplomy ukoń‐
czenia przedszkola, książki i inne pamiąt‐
ki. Życzymy naszym absolwentom sa‐
mych sukcesów w szkole, uśmiechu każ‐
dego dnia oraz nowych, wspaniałych przy‐
jaźni.

Elżbieta Marchewka
Przedszkole w Rudnikach

Gminny Żłobek „Skrzacik”

Po wakacyjnej przerwie Gminny Żło‐
bek „Skrzacik” w Rudnikach powi‐
tał 24 maluszków. Swoją przygodę

w żłobku zaczynają dwie grupy: Smerfy,
a w nich 16 dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat,
a także grupa Krasnali, a w niej 8 malusz‐
ków w wieku od 9 miesięcy do 1,5 roku.

Pierwsze dni za nami. Zarówno dzieci,
jak i ich rodzice byli naprawdę dzielni.
Wszystkie ciocie robiły wszystko, aby
dzieci poczuły się bezpiecznie – przytula‐
nie, głaskanie, miłe słowa i bycie blisko, to
to czego nie może zabraknąć w tych pierw‐
szych dniach pełnych obaw i stresu dla
wszystkich.

Rodzicom naszych żłobkowiczów dzię‐
kujemy za zaufanie. Powierzyli nam swo‐
je skarby, a my dołożymy wszelkich sta‐
rań, by czuły się u nas „jak w domu”.
W Skrzaciku zapowiada się wspaniały

rok pełen ciekawych wrażeń i twórczej za‐
bawy. Żłobek bierze bowiem udział
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
SensoSmyki. Poza tym nowe zajęcia umu‐
zykalniające - rytmika, bajkoterapia, za‐
bawy z językiem angielskim.

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka „Skrzacik”

„Przedszkola czas już
minął nam i jest tak
jakoś smutno…”

Dzień 22.06. 2021r. był dla wielu
zwykłym dniem. Dla nas jednak
był on uroczysty, radosny i wyjąt‐

kowy. Był dniem zadumy i wzruszeń, gdyż
w sali żłobka „Skrzacik” w Rudnikach od‐
była się wyjątkowa uroczystość - poże‐
gnanie starszaków. Ten wspólny czas mi‐
nął bardzo szybko. Było wiele zabawy

OŚWIATA
Wzorowa placówka

W roku szkolnym 2020 / 2021
dzieci z Publicznego Przed‐
szkola w Rudnikach przystąpi‐

ły do międzynarodowego projektu eduka‐
cyjnego „Mały Miś w ŚwiecieWielkiej Li‐
teratury”. Głównym celem projektu było
rozwĳanie i promowanie czytelnictwa. Za‐
jęcia dodatkowe rozwĳające zaintereso‐
wania dzieci prowadzone były przez na‐
uczycielki wychowania przedszkolnego:
Annę Grzelak, Małgorzatę Sieję i Ma‐
riolę Ramus. Całą akcję rozpoczęliśmy
we wrześniu 2020 roku. Pomocnikiem
przedszkolaków był „Mały Miś”, który
przez kolejne miesiące pomagał realizo‐
wać główny cel projektu. Wprowadzał
dzieci w daną tematykę poprzez bajeczki,
wiersze i opowiadania. Zrealizowane zo‐
stały wszystkie moduły projektu: Moduł I
- Książki dzieciństwa, moduł II - Mały Miś
w świecie emocji, moduł III –Dbamy o zdro-
wie z Małym Misiem, moduł IV – Zmisio‐
wany eko-kalendarz, moduł V - Misiowe
laboratorium "Czterech żywiołów", moduł
VI - Mały Miś i supertajny projekt. Projekt
cieszył się dużym zainteresowaniem ze
strony dzieci, a udział w nim rozbudził pa‐
sję do słuchania czytanych bajek i opowia‐
dań. Przyczynił się także do kształtowania
u dzieci postawy otwartości na świat i in‐
nych ludzi.

Projekt zakończyliśmy sukcesem i uzy‐
skaniem: CERTYFIKATU WZORO‐
WEJ PLACÓWKI.

Mariola Ramus
Przedszkole w Rudnikach

Witaj szkoło!

1 września, czyli dzień inauguracji
nowego roku szkolnego 2021/2022
nasi uczniowie przywitali w bu‐
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ocen na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz wysokie wyniki z egza‐
minów ósmoklasisty.

Sportowcami Roku 2020/2021 zostali:
Aleksy Rumniak i Andrzej Knetki
Laureatom i ich Rodzicom serdecznie gra‐
tulujemy i życzymy sukcesów w dalszej
edukacji.

Agnieszka Pietrzak
PSP w Rudnikach

VI Mistrzostwa Polski
w speed-ball z udziałem

reprezentantów
Gminy Rudniki

W tym roku postawiliśmy na roz‐
wój grupy młodzieżowej, dla‐
tego też w skład drużyny we‐

szło aż dziesięcioro zawodników którzy
rywalizowali z rówieśnikami z Krakowa,
Dobczyc, Myślenic, Chełma i Lublina
w kategorii do lat 11.
Padły życiowe rekordy w super solo,

było dużo emocjonujących pojedynków,
nasi młodzi speed-balliści spisali się po
prostu na medal.
Oto oni medaliści i uczestnicy VI Mi‐

strzostw Polski Kraków 29.08.2021
Szczegółowe wyniki naszych zawodników
w kategorii U11:

Olaf Paruch klasa V
• 2 miejsce super solo
• 2 miejsce gra singlowa

Wiktoria Wasik klasa V
• 2 miejsce gra singlowa
• 3 miejsce super solo

Antoni Włóka klasa V
• 3 miejsce gra singlowa
• 6 miejsce super solo

Braliśmy udział także w turnieju piłki
ulicznej na który udaliśmy się do miejsco‐
wości Luckenwalde. W turnieju udział
wzięło 6 drużyn z przybyłych delegacji.
Gra toczyła się na specjalnie przygotowa‐
nych kortach, w mniejszych drużynach,
w systemie mecz i rewanż oczywiście na
zasadach fair play i piłki ulicznej. Nasi za‐
wodnicy spisali się wspaniale. Pierwsza
drużyna w składzie: Jan Dolik, Jakub
Dwornik, Katarzyna Pawlaczyk, Jakub
Kierat po bardzo trudnym finale z fawory‐
tami zWęgier zwyciężyła 2:0 i została naj‐
lepszą drużyną turnieju. Nasza druga dru‐
żyna w składzie: Patryk Ignasiak, Patryk
Płuciennik, Magdalena Matusiak, Kinga
Matusiak w meczu o trzecie miejsce mu‐
siała uznać wyższość drużyny z Niemiec
i ostatecznie uplasowała się tuż za podium.
Kolejne dni młodzież spędziła w Berli‐

nie, gdzie miała okazję poznać miasto nie
tylko podziwiając piękną architekturę, ale
także zwiedzając najważniejsze miejsca na
mapie turystycznej. Ponadto zobaczyliśmy
kilka schronów z czasów II Wojny Świato‐
wej i ZimnejWojny.Wszyscy byliśmy pod
wrażeniem monumentalnych pomieszczeń,
w których znajdowało się oryginalne wy‐
posażenie z minionego stulecia. To był też
czas na przeprowadzenie przez naszą gru‐
pę warsztatów pt. Cooperation during
sport is key to creating a future together by
the young generation.

Udział młodzieży z terenu Gminy Rud‐
niki był możliwy dzięki współpracy zMSIS
- Młodzieżowym Stowarzyszeniem Ini‐
cjatyw Sportowych w Mrągowie.

Katarzyna Pawlaczyk
Fair Play Rudniki

Najlepsi z najlepszych

T radycją Szkoły Podstawowej w Ru-
dnikach jest wybór najlepszego
ucznia i sportowca spośród ósmo‐

klasistów kończących edukację. Po ogło‐
szeniu wszystkich wyników egzaminów,
osiągnięć w nauce i sporcie najlepszym
przyznaje się tytuł ZŁOTEGO ÓSMO‐
KLASISTY I SPORTOWCAROKU.

Złotą Ósmoklasistką Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach w roku szkolnym 2020/2021
została Iga Staniszewska. O zwycięstwie
laureatki zdecydowała wysoka średnia

dynku Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytnio‐
wie. Kolejny już rok pandemia nie pozwo‐
liła całej społeczności szkolnej na wspólne
świętowanie tego szczególnego dnia. Jed‐
nak mimo obostrzeń, dla wszystkich
uczniów był to wyjątkowy czas.
Podczas uroczystości pierwszoklasiści

złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali
pasowani przez Panią dyrektor Annę Cie‐
ślę oraz zastępcę wójta Panią Annę Se‐
kiendę na uczniów naszej szkoły. Rada
Rodziców ufundowała uczniom klasy
pierwszej tradycyjne rogi obfitości.
Uroczyste rozpoczęcie roku odbyło się

także w oddziałach przedszkolnych. Spo‐
tkanie to miało szczególne znaczenie – dla
wielu przedszkolaków był to pierwszy
dzień w przedszkolu.
Po uroczystości nastąpiły pierwsze po‐

wakacyjne spotkania uczniów z wycho‐
wawcami.
W nowym roku szkolnym wszystkim

uczniom i przedszkolakom życzymy wie‐
lu sukcesów oraz radości ze zdobywania
wiedzy.

Nauczyciele PSP Żytniów

United Street Soccer
for Peace

W dniach 21-26 lipca br. młodzież
z terenu Gminy Rudniki wzięła
udział w międzynarodowej wy‐

mianie i turnieju pn. United Street Soccer
for Peace, Germany 2021. W wydarzeniu
udział wzięli przedstawiciele 4 organizacji
sportowych z Izraela, Węgier, Niemiec
i Polski.
Pierwsze trzy dni nasza delegacja spę‐

dziła w ośrodku sportowym Blossin, gdzie
podczas zajęć oraz warsztatów doskonaliła
umiejętności językowe i poznawała nowe
formy aktywności. Nie zabrakło także nie‐
tuzinkowych gier i zabawy integrujących
grupę, kursu wspinaczki i stand up paddle,
a także realizacji filmów poklatkowych
z wykorzystaniem klocków lego.
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Integracyjny wyjazd
nad morze

W dniach 11-14 czerwca odbył
się integracyjny wyjazd dla
dzieci i młodzieży do Między-

zdrojów i Świnoujścia. Głównym organi‐
zatorem była p. Katarzyna Wojtal (radna
z Jaworzna), przy współpracy z PSP. im.
Mikołaja Kopernika w Jaworznie. Wzięli
w nim udział także uczniowie z innych
szkół naszej gminy. Celem wyjazdu była
integracja uczniów, szczególnie po tym
ciężkim dla nich czasie izolacji społecznej,
poznawanie kraju, dbałość o kondycję
oraz sprawność fizyczną, jak również upo‐
wszechnianie form aktywnego wypoczyn‐

ku. Opiekunami uczestników wyjazdu
była kadra pedagogiczna z PSP im. Miko‐
łaja Kopernika w Jaworznie. Oprócz za‐
planowanych zajęć podróż pociągiem stała
się dodatkową atrakcją. Wspólnie spędzo‐
ny czas, przebyte kilometry mierzone kro‐
kami, piękne zdjęcia i przeżyte wrażenia
na pewno długo zostaną w pamięci uczest‐
ników wyjazdu, a zawiązane przyjaźnie
ze szkolnych lat, nie raz zostają na całe ży‐
cie.

Katarzyna Wojtal

Szachowe zmagania

11 września 2021 r. odbyły się
w Szybowicach XIII Mistrzo‐
stwaWojewództwa Opolskie-

goWiejskich Szkół Podstawowych w Sza-
chach Drużynowo. W zawodach naszą
gminę reprezentowali uczniowie ze szkół
podstawowych z Dalachowa (Amelia Ple‐
wa, Błażej Gawłowski, Kacper Skupień,
Dominik Jura), Cieciułowa (Maciej Wró‐
bel, Alicja Cieśla, Antoni Namyślak, Łucja
Zawadzka) oraz Rudnik (Kiara Szczęść,
Michał Królikowski, Adam Królikowski,
Piotr Nicota).

Liliana Kościelna klasa IIa
• 4 miejsce gra singlowa
• 4 miejsce super solo

Alicja Paruch klasa V
• 5 miejsce super solo
• 5-6 miejsce gra singlowa

Tymon Paruch klasa IV
• 5-6 miejsce gra singlowa
• 8 miejsce super solo

Kacper Birlet klasa IV
• 7 miejsce super solo
• 7-8 miejsce gra singlowa

Antonina Korpowska klasa IV
• 7 miejsce super solo
• 7 miejsce gra singlowa

Piotr Kościelny klasa III
• 9-10 miejsce gra singlowa
• 11 miejsce super solo

Mikołaj Strugała klasa IIb
• 10 miejsce super solo
• 11 miejsce gra singlowa

Szczegółowe wyniki naszych zawodników
w kategorii OPEN

Patryk Ignasiak
• 5 miejsce super solo OPEN mężczyzn
• 5-6 miejsce gra deblowa mężczyzn
• 9-12 miejsce gra singlowa OPEN męż‐
czyzn

Jakub Kierat
• 5-6 miejsce gra deblowa mężczyzn
• 9-12 miejsce gra singlowa OPEN męż‐
czyzn

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce‐
sów.

Grupa Speed-ball Rudniki

„Ślubuję być dobrym
uczniem”

W łaśnie to hasło przyświecało
nam 1 września 2021 r., kiedy
rozpoczęliśmy inaugurację

roku szkolnego 2021/2022 w Publicznej

Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koper‐
nika w Jaworznie. Ten dzień́ był szcze‐
gólnym momentem dla uczniów rozpoczy‐
nających edukację szkolną. Oficjalna
cześć́ rozpoczęła się̨ od wprowadzenia
Pocztu Sztandarowego na salę gimna‐
styczną. Następnie uczniowie odśpiewali
hymn państwowy, a dyrektor szkoły p.
Tomasz Duda przywitał wszystkich zgro‐
madzonych uczniów, grono pedagogiczne,
rodziców i pracowników szkoły. Uroczy‐
stość odbywała się w reżimie sanitarnym.
Szczególnie ciepło pan dyrektor powitał
uczniów klasy pierwszej oraz ich ro‐
dziców. Najważniejszym momentem uro‐
czystości było złożenie przez uczniów
klasy pierwszej uroczystego ślubowania
na sztandar szkoły. Dyrektor szkoły do‐
konał symbolicznego pasowania na ucznia,

a wychowawczyni p. Teresa Łęgosz wrę‐
czyła pierwszoklasistom dyplomy paso‐
wania na ucznia z życzeniami wielu ra‐
dości w zgłębianiu tajników wiedzy. Miłą
niespodzianką dla uczniów były upominki
od Samorządu Uczniowskiego i imienne
medale. Na koniec uroczystości pasowania
rodzice wręczyli pierwszoklasistom słodkie
upominki tzw. „tyty”. Uroczystość zakoń‐
czyły życzenia przekazane przez dyrektora
szkoły wszystkim nauczycielom, uczniom
i pracownikom szkoły z nadzieją, że ten
rok szkolny będzie już̇ rokiem nauki sta‐
cjonarnej.

Teresa Łęgosz – Mendel
PSP w Jaworznie
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Dofinansowanie dla szkoły w Jaworznie

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Rudniki dofinansowa‐
niu, szkoła w Jaworznie będzie mogła zakupić niezbęd‐
ne pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrod‐

niczych.
Jest to ostatnia szkoła, która otrzymała dofinansowanie na do‐

posażenie klasopracowni, w związku z powrotem do systemu
ośmioklasowych szkół podstawowych.

W poprzednich latach wsparcie otrzymały szkoły:
• 2020 - Dalachów: 66 971zł
• 2019 - Żytniów: 38 427zł
• 2018 - Cieciułów: 49 993zł.

TABLICA OGŁOSZEŃ

Zdobyte miejsca:
• uczniowie z PSP im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach 4 miejsce,

• uczniowie z PSP im. Jana Pawła II w Da‐
lachowie 5 miejsce
• uczniowie z PSP im Tadeusza Kościuszki
w Cieciułowie 6 miejsce.
Dodatkowo Alicja Cieśla z Cieciułowa za‐
jęła 3 miejsce na drugiej szachownicy,
a Kiara Szczęść 3 miejsce na szachownicy
czwartej.
Opiekunami młodych szachistów byli

Jolanta Wiatr (PSP w Dalachów) i Jaro‐
sławMarchewka (PSPRudniki i PSPCie‐
ciułów).

Jarosław Marchewka
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Godzina W

W spomnieniem poległych oraz
krótką modlitwą za Ich dusze,
1 sierpnia o godz. 17.00 w Rud‐

nikach wraz z 29 Szczepem „Barwne
Iskry” im. Janusza Korczaka oddaliśmy hołd
bohaterom Powstania Warszawskiego!
PAMIĘTAJMY: dokładnie tego dnia,

77 lat temu mieszkańcy Warszawy, dopro‐
wadzeni do ostateczności, podjęli się dzia‐
łań z nadzieją na ratunek.

Dla nas wszystkich.
Cześć i chwała BOHATEROM!

Sala narad

W okresie pandemii sala narad
w Urzędzie Gminy Rudniki
była wyłączona z użytkowania

na dłuższy czas. Okres ten został wykorzy‐
stany na jej odświeżenie. Była to też oka‐
zja aby w możliwym zakresie dostosować
jej funkcjonalność do wytycznych ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
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1czerwca Narodowy Funduszu Zdrowia
uruchomił Teleplatformę Pierwszego
Kontaktu (TPK)

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
• pielęgniarki/położnej
• lekarską w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:
• poradę medyczną

• e–receptę
• e–skierowanie
• e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:
• polskim
• angielskim
• rosyjskim
• ukraińskim.
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Akcja pomagamy

P o okresie izolacji wielu mło‐
dych ludzi musi sobie pora‐
dzić od nowa z różnego ro‐

dzaju relacjami i związanymi z tym
emocjami. Niejednokrotnie dzieci
są ofiarami przemocy i agresji –
słownej, a także fizycznej ze strony
rówieśników lub dorosłych, są co‐
raz bardziej samotne, często nie
mają z kim porozmawiać o swoich
problemach. Dzięki nowej infolinii
dzieci będą mogły skontaktować
się ze specjalistami 24 godziny na
dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.
Od poniedziałku, 6 września

działa nowa całodobowa, bezpłat‐
na, ogólnopolska infolinia dla dzie‐
ci i rodziców. Pod numerem telefo‐
nu 800 800 605 dzieci, młodzież,
ale także rodzice, nauczyciele i pe‐
dagodzy będą mogli uzyskać profe‐
sjonalną pomoc doświadczonych
psychologów, pedagogów oraz
prawników. Wsparcie można otrzy‐
mać także za pośrednictwem kon‐
taktu mailowego pomagamy‐
@1815.pl. Nowy numer telefonu
został uruchomiony na zlecenie
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Celem infolinii jest profilaktyka

problemów dzieci i młodzieży,
w tym następstw izolacji rówie‐
śniczej spowodowanych stanem
epidemii COVID-19. Pod bezpłat‐
ny numer telefonu będzie mogła za‐
dzwonić każda młoda osoba mają‐
ca problemy w domu, w szkole czy
też w relacjach rówieśniczych.

Wszystkie działania
są realizowane

bezpłatnie i anonimowo.
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Jeśli w środku jest resztka kawy wyrzucamy do pojemnika czarnego na odpady 

zmieszane. Puste do żółtego pojemnika na surowce wtórne. 

Kartony po napojach są odpadami wielomateriałowymi. Zawsze powinny trafić 

opróżnione, zgniecione  i zakręcone do pojemnika żółtego na surowce wtórne.  

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

    Wszystkie powinny zostać wrzucone do żółtego pojemnika na surowce wtórne 

(metal, plastik). Przedtem jednak należy zadbać, aby jak najdokładniej opróżnić 

tubkę z jej zawartości i ponownie ją zakręcić. 

Powinny wpaść do żółtego pojemnika na surowce wtórne. 

Tacki po surowym mięsie mają dodatkowy element materiałowy 

- powinien trafić do pojemnika czarnego ze zmieszanymi odpadami.  

     Plastikowe do żółtego pojemnika na surowce. Zabawki wielomateriałowe np. lalka 

Barbie, pluszowy miś do pojemnika czarnego. Zabawki, które są w dobrym stanie 

można oddać do PSZOK w Rudnikach, ul. Dąbrówki 6, 46-326 Rudniki (obok byłego 

składowiska odpadów)  w ramach kącika rzeczy do ponownego użytku. Jeśli 

zabawka ma elementy elektroniczne lub elektryczne - należy ją odwieźć  do PSZOK. 

Powinny trafić do żółtego pojemnika na surowce wtórne.

Plastikowe opakowania po szamponach, żelach, płynach do kąpieli itp. wrzucamy 

do pojemnika żółtego. Butelki i tubki po np. paście do zębów zgniatamy 

i zakręcamy. Uwaga! Opakowania po lakierach do paznokci, tuszu, podkładzie 

i produktach do makijażu oraz pędzle, gąbeczki, szczoteczki do rzęs 

itp. wrzucamy do pojemnika czarnego.

Przedstawiamy trzecią część poradnika, z którego dowiedzą się Państwo, jak segregować tzw. kłopotliwe śmieci.

Opróżnione puszki, worki i saszetki powinny trafić do pojemnika żółtego na 

surowce wtórne (metal, plastik).

Kapsułki 
do ekspresu

Opakowania 
po karmie dla 
zwierząt             

Kartony po mleku
i sokach

Karty kredytowe
do bankomatu itp.

Kosmetyki

Tacki po produktach
spożywczych

Tubki po żelach 

i musach owocowych

Zabawki

Słomki plastikowe


