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na którą możecie zostać przekierowani po zeskanowaniu kodu QR 
znajdującego się obok.Zachęcamy Państwa oraz najbliższych z otoczenia do 
korzystania z aplikacji EcoHarmonogram!

www.rudniki.pl

Twój pomocnik w gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu!
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Szanowni Mieszkańcy !

M ĳający rok 2021 był kolejnym
okresem, w którym realizo-
waliśmy zaplanowane zadania

w trudnych warunkach związanych z roz‐
przestrzeniającą się pandemią koronawiru‐
sa.

Wszyscy, również samorządy, odczu‐
wają niestabilną sytuację finansową zwią‐
zaną z kryzysem ogólnoświatowym. Mimo
wzrostu cen materiałów i usług udało nam
się rozpocząć lub też całkowicie zrealizo‐
wać zaplanowane ważne inwestycje.
Większość zadań jest realizowanych z udzia-
łem uzyskanego wsparcia finansowego
z różnych źródeł. Inwestujemy w infra‐
strukturę drogową oraz sportową, eduka‐
cyjną i ekologiczną. Przygotowujemy sze‐
reg inwestycji, które będą podstawą do
składania wniosków o dofinansowanie np.
do Rządowego Programu „Polski Ład”,

z którego ostatnio uzyskaliśmy wsparcie
w wysokości 3mln 250tys. na inwestycje
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i in‐
stalacje fotowoltaiczne we wszystkich
szkołach, oraz budynkach użyteczności
publicznej.

Zdaję sobie sprawę, że w każdej miej‐
scowości są potrzeby, które dla mieszkań‐
ców są priorytetowe. Po odbytych paź‐
dziernikowych spotkaniach z Mieszkańca‐
mi naszej gminy uzyskałem od Państwa
wiele cennych informacji dotyczących po‐
prawy jakości życia naszej społeczności.
Postaram się, aby te najważniejsze i naj‐

bardziej oczekiwane były zrealizowane
w relatywnie krótkim czasie, który często
nie jest jednak od nas zależny.

Drodzy Mieszkańcy!
Na nadchodzące święta Bożego Naro‐

dzenia oraz nowy 2022 rok życzę wszyst‐
kim dużo zdrowia, pomyślności, realizacji
planów i marzeń. Niech nadchodzący czas,
spędzony w otoczeniu rodziny i przyjaciół
przyniesie nam wszystkim wiele radości
i spokoju.

Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki

AKTUALNOŚCI

go oraz uczniowi, który osiągnął wynik
100% z języka angielskiego na egzaminie
ósmoklasisty wręczono również nagrody
książkowe.

Trud nauki
został doceniony

Z godnie z kilkuletnią już tradycją,
w Dniu Edukacji Narodowej na
uroczystej gali w GOKSiR w Rud‐

nikach spotkali się przedstawiciele samo‐
rządu, dzieci osiągające najwyższe wyniki
w nauce wraz z rodzicami, a także nauczy‐
ciele i dyrektorzy szkół podstawowych.
W tym roku Wójt Gminy Rudniki Grze‐
gorz Domański nagrodził stypendiami 44
uczniów. Gratulacje z rąk wójta otrzymali
także nauczyciele oraz dyrektorzy rud‐
nickich placówek oświatowych.

Uczniom, którzy uzyskali najwyższe
średnie ocen w poszczególnych szkołach,
uczennicy, która zdobyła tytuł finalisty
Wojewódzkiego Konkursu Polonistyczne‐
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Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz
serdecznie gratulujemy i życzymy dal‐
szych sukcesów.

Anna Sekienda
Zastępca wójta

CHWILE JAK TE -
NIE ZDARZAJĄ SIĘ
ZBYT CZĘSTO

K amienne Gody Państwa Walerii
i Jana Korzeniewskich, którzy są
ze sobą od 70 lat!

27 września 1951 w urzędzie stanu cy‐
wilnego zawarli związek małżeński,
w którym trwają po dziś dzień, dając przy
tym piękne świadectwo swojej miłości.

Tę niecodzienną rocznicę – a trzeba do‐
dać, że jest to jedyna para małżeńska na te‐
renie naszej gminy z tak długim stażem
małżeńskim - świętowaliśmy wspólnie
z Jubilatami w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Rudnikach.

Moc gratulacji oraz życzenia wielu
wspólnych lat w zdrowiu i pogodzie ducha
złożyli dostojnym Jubilatom: Wójt Gminy
Rudniki Pan Grzegorz Domański a także
Pani Violetta Kozakiewicz, która w imie‐
niu Sławomira Kłosowskiego -Wojewody
Opolskiego -pogratulowała serdecznie ka‐
miennych godów.

Zapytaliśmy: jaka jest recepta na tak
długi i udany związek? Państwo Korze‐
niewscy z uśmiechem na twarzy odpowia‐
dają krótko: „Być dla siebie dobrym”.

Zaciekawieni dopytaliśmy także o oko‐
liczności zapoznania. Tu znów wymowny
uśmiech Jubilatów :) Pan Jan odpowie‐
dział: „Od zawsze mieszkaliśmy obok sie‐
bie. A ojciec Walerii mówił na mnie „zię‐
ciu”. I tak się stało!”
Wysłuchaliśmy wielu opowieści o wspól‐
nym życiu, które nie zawsze rozpieszcza‐
ło. Jednak mimo wielu życiowych do‐
świadczeń, bez żalu w głosie opowiadają
swoją historię i dziękują za to, że mogą
wspólnie spędzać czas i cieszyć się swoim
życiem.
Pani Walerii i Panu Janowi jeszcze raz
życzymy doczekania kolejnych wspa‐
niałych jubileuszy małżeństwa!

Joanna Bryś
Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Dzień Drzewa
i akcja sadzimyMY
„Mamy tylko jedną Ziemię,

a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania,

zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

L asy i drzewa zapewniają nam nie
tylko życiodajny tlen, ale także
oczyszczają powietrze z pyłów

i gazów, wpływają korzystnie na klimat
i na nasze samopoczucie. Chłodzą w cza‐
sie upału, osłaniają w czasie mrozów, wia‐
trów, ulew. Wspierają nas w walce z tzw.
chorobami cywilizacyjnymi - astmą, cho‐
robami górnych dróg oddechowych, nad‐
wrażliwością na bodźce, nerwicami, de‐
presją, schorzeniami nowotworowymi.
Swoją ochronę w takim samym stopniu co
nam samym, zapewniają naszym budyn‐
kom, ogrodom, uprawom,. Skutecznie po‐
chłaniają też coraz bardziej powszechny
i dokuczający nam hałas oraz wibracje. Są

WNIOSKI
o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania
„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są za‐
meldowane na pobyt stały w Gminie Rudniki i zawierały związek małżeński w roku
1972 do składania wniosków o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania „Meda‐
lu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeży‐
ły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenia te nadawane są
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek sporządzany jest przez USC,
po czym zostaje niezwłocznie przekazany Wojewodzie Opolskiemu, który występuje
do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń.

Wnioski o wszczęcie w/w procedury można składać do 11 lutego.2021r. do
Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnikach (wzór wniosku na stronie www.rudniki.pl,
zakładka załatwianie spraw/USC).

Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem
tel. 34 3595 072 wew. 32 lub pisząc na adres e-mail: usc@rudniki.pl.

Joanna Pazgan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Nowy Zarząd Gminny
ZOSP RP już działa!

U roczysty XII Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotni‐
czych Straży Pożarnych w Rudni‐

kach odbył się 16 października 2021
roku, a jego organizatorem była jednostka
OSP Żytniów. Uczestniczyli w nim dele‐
gaci z 9 jednostek OSP z terenu gminy,
ustępujący członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP
RP, zasłużeni działacze oraz zaproszeni
goście.

Rok 2021 jest prawdziwym świętem
ochotniczego pożarnictwa w Polsce,
a wszystko to z powodu obchodzonego ju‐
bileuszu 100-lecia Związku Ochotni‐
czych Straży Pożarnych, którego akcentu
nie mogło zabraknąć na tak ważnej uro‐
czystości gminnej. Prezes Zarządu Od‐
działu Gminnego ZOSP RP w Rudnikach,
rozpoczynając zjazd wręczył z tej okazji
przedstawicielom jednostek pożarniczych
z terenu gminy medale okolicznościowe.

Uroczystość sprzyjała również wręcze‐
niu odznaczeń za szczególne zasługi dla
Pożarnictwa - Złotym Medalem uhonoro‐
wani zostali dh Dorota Ferenc, dh Małgo‐
rzata Małolepsza, dh Rafał Żydziak oraz
dh Tomasz Tkacz.

Podczas zjazdu uroczyście pożegnano
odchodzącego z funkcji Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP druha An‐
drzeja Pyziaka.

Z pełnioną przez 18 lat funkcją Komen‐
danta Gminnego pożegnał się także druh
Jan Stasiak. Z pracą na rzecz zarządu roz‐
stali się również druhna Maria Dorczyń‐
ska, pełniąca funkcję Sekretarza Zarządu,
druh Julian Brzozowski - Skarbnik Zarzą‐
du oraz członkowie: dh MieczysławWłó‐
ka, dh Bronisław Czech, dh Marian
Rzepka, dh Józef Urlych, dh Marian
Stasiak i dh Karol Molski.

Ustępujący Zarząd otrzymał od nowego
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Grzegorza Domańskiego, no‐
wego Komendanta Gminnego Bronisła‐
wa Maryniaka oraz Strażaków wszyst‐
kich jednostek pożarniczych z terenu gmi‐
ny Rudniki serdeczne podziękowania za
długoletnią, trudną i odpowiedzialną służ‐
bę na rzecz lokalnej społeczności oraz za‐

domem dla wielu gatunków – zarówno ro‐
ślin jak i zwierząt. Dostarczają surowiec
jakim jest drewno, wykorzystywane jako
materiał budowlany, a także jako materiał
opałowy dostarczający energię cieplną.

Obecnie, w obliczu globalnych zmian
klimatycznych oraz wobec konieczności
redukcji emisji dwutlenku węgla drzewa
są nam niezwykle potrzebne.

Zainicjowana w Gminie Rudniki akcja
sadzenia drzew miała na celu zjednoczenie
nas wszystkich wokół przyrody, którą mu‐
simy chronić i pielęgnować.

W tym roku straciliśmy jeden z pomni‐
ków przyrody - ogromną lipę, która rosła
obok stacji PPK w Julianpolu. W jej miej‐
sce zostało nasadzone 190 drzew, zakupio‐
nych i przekazanych przez Urząd Gminy
w Rudnikach. Mamy nadzieję, że będą ro‐
sły równie długo co lipa z Julianpola.

Razem można zrobić wiele.
Wspólnymi siłami - gdyż zaproszenie do
naszej akcji przyjęły rudnickie placówki
oświatowe oraz środowisko sołeckie

i OSP - posadzonych zostało:

• szkoła wCieciułowie: 2 dęby szypułkowe,
• szkoła wDalachowie: 3 dęby szypułkowe,
• szkoła w Jaworznie: 8 dębów szypułko‐
wych,

• grupa przedszkolna Jaworzno: 2 dęby
szypułkowe,

• szkoła w Rudnikach: 2 dęby szypułkowe,

• szkoła w Żytniowie: 3 dęby szypułkowe,
• przedszkole w Rudnikach: 1 dąb szypuł‐
kowy,

• żłobek w Rudnikach: 2 klony,
• OSP w Mostkach: 5 lip drobnolistnych,
10 dębów szypułkowych,

• sołectwo Mostki: 80 sosen i 5 klonów,
• sołectwo Janinów: 18 lip drobnolist‐
nych oraz 3 jarzęby szwedzkie,

• sołectwo Mirowszczyzna: 12 klonów
i 3 lipy drobnolistne,

• sołectwo Odcinek: 1 dąb szypułkowy,
• Gmina Rudniki, działka gminna w obrę‐
bie Łazy: 30szt. lip drobnolistnych.

Dodatkowo rozdano chętnym Miesz‐
kańcom: 20 sztuk sosen, 37 świerków,
5 grabów, 8 buków, 9 klonów otrzyma‐
nych od Nadleśnictwa Wieluń, w ramach
akcji #sadziMY, prowadzonej pod patro‐
natem Pary Prezydenckiej.

Wierzymy, że posadzone drzewa przy‐
niosą nam wszystkim wiele korzyści: od
czystszego powietrza począwszy, aż do
stworzenia lepszych warunków dla wszel‐
kiej fauny!

Anna Sekienda Zastępca wójta
i Roksana Kucharska

Referat ochrony środowiska, nieruchomości
i zagospodarowania przestrzennego
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angażowanie w propagowanie i rozwój
ochrony przeciwpożarowej.

Zjazd zakończył kolejną już 5-letnią ka‐
dencję zarządu, a delegaci udzielili mu
jednogłośnego absolutorium.

Wybrany na lata 2021-2025 Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
na swoim pierwszym posiedzeniu ukon‐
stytuował się następująco:
• Prezes - Grzegorz Domański
• Wiceprezes – Mirosław Woźny
• Wiceprezes - Zbigniew Zalewski

• Komendant – Bronisław Maryniak
• Sekretarz – Roksana Kucharska
• Skarbnik – Damian Troczka
• Członek Prezydium - Katarzyna Kościelna
• Członek - Jarosław Kistela
• Członek - Stanisław Jachymski
• Członek - Tomasz Pakuła
• Członek - Robert Ferenc
• Członek - Marcin Ośródka
• Członek - Grzegorz Polak
• Członek - Rafał Jurczyk
• Członek - Józef Jabłoński
• Członek - Damian Szczęsny
• Członek - Franciszek Wączek
• Członek - Grzegorz Augustyniak
• Członek - Eugeniusz Biskup
• Członek - Jan Wolny
• Członek - Mariusz Łapucha
• Członek - Kacper Sykulski
• Członek - Eugeniusz Kaczmarek
• Członek - Szymon Cieślak
• Członek - Mariusz Pawlaczyk
• Członek - Krzysztof Tkacz
• Członek - Andrzej Pyziak
• Członek- Jan Stasiak

Wybrano również delegatów i przed‐
stawicieli do Zarządu Powiatowego
ZOSP RP Stanisław Belka, Zygmunt Za‐
lewski, Grzegorz Domański, Andrzej Py‐
ziak, Bronisław Maryniak (przedstawi‐
ciel), Katarzyna Kościelna (delegat), Eu‐
geniusz Biskup (delegat).

Skład Komisji Rewizyjnej
na lata 2021-2025

• Przewodniczący – Szczepan Kanicki
• Wiceprzewodniczący – Ireneusz Kacz‐
marek

• Sekretarz – Marek Krzykowiak
• Członek – Gustaw Borecki
• Członek – Małgorzata Małolepsza

Nowo powołany zarząd już na pierw‐
szym spotkaniu pokazał, że nie próżnuje
i podjął uchwałę o powołaniu Komisji
Problemowej ds. Młodzieży ZOG ZOSP
RP w Rudnikach, która stanie się orga‐
nem pomocniczym zarządu. Jej zadania to
między innymi rozwĳanie zainteresowań
młodzieży działalnością społeczną na
rzecz ochrony przeciwpożarowej, poprzez
rozwĳanie kultury fizycznej oraz krzewie‐
nie kultury i tradycji wśród młodzieży.

Skład Komisji ds. Młodzieży:
• Przewodniczący – Marcin Ośródka
• Wiceprzewodniczący – Kaczmarek Ka‐
rolina

• Wiceprzewodniczący – Dawid Tylski
• Sekretarz – Roksana Kucharska
• Skarbnik – Agata Krzykowiak
• Członek – Jasiński Marcin

• Członek – Sylwia Napieraj
• Członek – Rafał Jurczyk
• Członek – Wojciech Kotowski

Nowym władzom życzymy trafnych
decyzji i skutecznego działania!

dh Roksana Kucharska
Sekretarz Gminnego Związku

OSP RP w Rudnikach

*** D Z I Ę K U J E M Y ***

Pana Janka – bo tak zawsze go nazywamy
– pożegnaliśmy także w nieco luźniejszym
stylu.

Były uściski dłoni, krótkie wspominki
z 18 lat pełnienia funkcji Komendanta
Gminnego, wiele uśmiechów, a także kilka
łez.

Pan Janek na pamiątkę otrzymał od ko‐
leżanek i kolegów z urzędu magiczny ka‐
nister na paliwo

Z łzą w oku i uśmiechem na twarzy za‐
pewnił: „Nie żegnamy się… Przecież
i tak będziemy się widywać!!!”
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Tym, którzy nie mogli osobiście uczest‐
niczyć w wydarzeniach prezentujemy kil‐
ka zdjęć i tym samym zapraszamy do
wspólnego świętowania już za rok!

Anna Sekienda
Zastępca wójta

Z nową energią

W spółczesny świat nie może
funkcjonować bez energii. Jej
pozyskanie jest jednym z naj‐

ważniejszych wyzwań. Wytwarzanie ener‐
gii z paliw kopalnych przyczyniło się do
zachwiania klimatu naszej planety, dlatego
każdy z nas powinien dołożyć jak najwięk‐
szych starań, aby szukać alternatywnych,
nieszkodliwych dla środowiska źródeł
energii. Naprzeciw tym staraniom wyszła
Gmina Rudniki pozyskując dofinansowa‐
nie ze środków Rządowego Funduszu
„Polski Ład”- Program Inwestycji Strate‐
gicznych. Fundusze te pozwolą na reduk‐
cję zanieczyszczenia powietrza poprzez
zastosowanie instalacji odnawialnych
źródeł energii (OZE) w postaci:
• paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła
w budynkach oświatowych (szkoła
i przedszkole w Rudnikach oraz szkoły
w: Jaworznie, Dalachowie, Żytniowie,
Cieciułowie) oraz urzędzie gminy wraz
z przyległą biblioteką,

• paneli fotowoltaicznych w domu kultury
i inkubatorze przedsiębiorczości.
Obecnie zlecone zostało opracowania

programu funkcjonalno- użytkowego, który
pozwoli uruchomić w II kwartale przyszłe‐
go roku procedurę przetargową w formule
zaprojektuj i wybuduj. Całkowity czas na
realizację projektu to 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowania wyniosła
3 325 000 zł przy ogólnej wartości całego
projektu 3 500 000 zł.

Piotr Piekarczyk
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Przedszkolak
na wysokim poziomie

Najważniejszą inwestycją jest inwesty‐
cja w młodego człowieka.

T o jedna z głównych idei która przy‐
świeca naszej gminie. Od lat pod‐
nosimy przecież jakość nauczania

i zapewniamy coraz to lepsze warunki na‐
szym pociechom. W ostatnim czasie zre‐

Narodowe
Święto Niepodległości

W tym roku w Gminie Rudniki
można było zauważyć wiele
form obchodzenia tego ważne‐

go dla naszego kraju święta: od najpopu‐
larniejszej jaką jest wywieszenie flagi po‐
cząwszy, a na kąpieli w zimnej wodzie
skończywszy.

Wspólne odśpiewanie Hymnu Pań‐
stwowego nastąpiło w samo południe 11
listopada 2021, a zaraz po nim - wraz
z liczną grupą Mieszkańców gminy i stra‐
żaków z OSP Rudniki - przedstawiciele
Samorządu Gminy Rudniki z wójtem

Grzegorzem Domańskim na czele złożyli
wiązankę kwiatów pod Pomnikiem ku czci
Bohaterów poległych i pomordowanych
za wiarę i Ojczyznę.

Nie zabrakło także udziału harcerzy,
którzy uczcili 103 rocznicę odzyskania
niepodległości poprzez organizację VI Fe‐
stiwalu Pieśni Patriotycznej. Kameralne
wydarzenie odbyło się 10 listopada
o 16:00 w budynku Gminnej biblioteki Pu‐
blicznej w Rudnikach.

Finał obchodów przewidziany został na
czwartek, na godz. 15:00, gdzie w Gmin‐
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach odbył się koncert pieśni pa‐
triotycznych w wykonaniu zespołu Nivel,
a także piękne - i niezwykle obrazujące
losy Polski - przedstawienie uczniów
z PSP Żytniów, za które oczywiście ser‐
decznie dziękujemy!!!
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alizowaliśmy jakże ważne zadanie pole‐
gające na utworzeniu pierwszego żłobka.
Rekordowy pod względem nakładów
oświatowych będzie jednak rok 2022, kie‐
dy to zakończymy długo oczekiwane przez
mieszkańców inwestycje. Powstanie za‐
równo sala gimnastyczna w Cieciułowie,
jak również nowe przedszkole w Jaworz‐
nie. Zlokalizowane one będzie w szkole
podstawowej w Jaworznie, a dokładnie
w nieużytkowanej - wschodniej jego czę‐
ści. Składać się będzie z 3 sal zajęć wraz
z sanitariatami. Zaplecze administracyjne
stanowić będą: zmywalnie, magazyny,
miejsce do wydawania posiłków oraz
kuchnia zaopatrzona w profesjonalny
sprzęt AGD. Dostęp do obiektu zapewnio‐
ny zostanie z zewnątrz budynku od strony
placu zabaw. Szkoła podstawowa zyska
natomiast potrzebne dodatkowe pracow‐
nie po byłym przedszkolu. Te wszystkie
zmiany nie byłoby oczywiście możliwe,

gdyby nie pozyskane wsparcie z Rządo‐
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 1,4 mln złotych. Łączny koszt
obu inwestycji wyniesie ponad 5 mln,
z czego dofinansowanie niespełna 3 mln
złotych. Planowany termin odbioru robót
budowlanych zaplanowano na miesiąc
kwiecień 2022 roku. Jesteśmy przekonani,
że systematycznie podnoszone warunki
edukacyjne, przełożą się bezpośrednio na
uzyskiwane efekty w nauce. Jak mawia
słynne przysłowie „dzieci to przyszłość
narodu”. Warto więc dołożyć wszelkich
starań by zapewnić im poczucie bezpie‐
czeństwa i najwyższą jakość kształcenia.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu promocji i rozwoju gminy

POZNAJ POLSKĘ -
REALIZUJEMY PROJEKT!

G mina Rudniki, jako jedna z nie‐
wielu gmin w naszym regionie,
realizuje przedsięwzięcie Mini‐

stra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Pol‐
skę”. Na ten cel pozyskaliśmy 80% dofi‐
nansowanie ze środków budżetu państwa.
Otrzymane środki nasze szkoły podstawo‐
we przeznaczyły na organizację wycieczek
edukacyjnych dla uczniów klas I-III oraz
IV-VIII Wyjazdy planowane są do znajdu‐
jących się w Polsce muzeów, miejsc pa‐
mięci, obiektów kultury, instytucji popula‐
ryzujących osiągnięcia nauki. Uczniowie
mogli poznać istotne miejsca oraz wyda‐
rzenia związane z historią Polski, ważne
dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsa‐
mości.

Cieciułów - wycieczka klas I-III
do Krasiejowa

Cieciułów - wycieczka klas IV-VIII
do Wrocławia

Dalachów - wycieczka klas I-III do Opola

Dalachów - wycieczka klas IV-VIII
do Tarnowskich Gór

Jaworzno - wycieczka klas I-III
do Pszczyny

Jaworzno - wycieczka klas IV-VIII
do Opola

Rudniki - wycieczka klas I-III
do Wrocławia

Rudniki-wycieczka klas IV-VIII
do Krakowa
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kalnej społeczności, który wykonano w ra‐
mach Gminnego Programu Odnowy
Wsi.

Zakres budowy drogi oraz podstawowe
dane techniczne:

• szerokość nawierzchni asfaltowej 3,5 – 4m,
• długość jezdni 1,471 km,
• wykonanie 2 przepustów pod drogą wraz
z krawędziami jezdni na poboczach
utwardzonych kruszywem łamanym,

• wykonanie oznakowania pionowego.
Adam Wiktor

Kierownik Referatu Promocji
i Rozwoju Gminy

Dzieci Segregują Śmieci

„Z astanawiasz się gdzie wyrzucić
zużyte żarówki czy niesprawny
telefon komórkowy? Jeśli tak,

to musisz wiedzieć, że przy Centrum Prze‐
siadkowym w Rudnikach jest już dostępny
pojemnik na elektroodpady, dzięki któ‐
remu możesz lepiej zadbać o czystość
i ochronę środowiska w naszej gminie. Do
pojemnika możesz wyrzucić: żarówki flu‐
orescencyjne, telefony, ładowarki, płyty
CD, drobną elektronikę komputerową oraz
audiowizualną. Jeśli elektroodpad nie mie‐
ści się do pojemnika, wyrzucić go na
PSZOK. Nie wiesz co to jest PSZOK lub
jak segregować odpady? Z całą pewnością
musisz obejrzeć film pt. „Segregacja jest
naprawdę dziecinnie prosta” (Po zeska‐
nowaniu kodu QR
znajdującego się
obok, możesz zo‐
baczyć film).
Chcesz dowie‐
dzieć się więcej
o proekologicznych
działaniach w gmi‐
nie i otaczającej nas naturze polecamy
obejrzeć film „ZIELONAGMINARUD‐
NIKI - w pięknym otoczeniu przyrody”.
Dostępne są one na portalach Facebook
i YouTube oraz na stronie www.rudniki.pl.

Powyższe działania zostały zrealizowa‐
ne dzięki dofinansowaniu ze środkówWo‐
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo‐
wiska Gospodarki Wodnej w Opolu
w wysokości 36 000,00 zł.

Nie zapomnieliśmy również o naszych
najmłodszych mieszkańcach i przeprowa‐
dziliśmy konkurs plastyczny „Dzieci kon‐
tra śmieci” adresowany do klas szkół pod‐
stawowych. Nagrodami w konkursie były
gry planszowe i memory o tematyce eko‐
logicznej.

Żytniów - wycieczka klas I-III do Łodzi

Żytniów - wycieczka klas IV-VIII
do Wrocławia

Wartość dofinansowania: 47.829,00 zł
Wartość wkładu własnego: 11.958,00 zł
(pokryte z budżetu Gminy Rudniki).

Aleksandra Krzemińska
Referat Oświaty

Otwarcie nowej drogi

W dniu 9 października 2021 r. do‐
konano oficjalnego otwarcia
inwestycji pn. „Budowa drogi

dojazdowej do gruntów rolnych Odci‐
nek – Dalachów”, na którą gmina pozy‐
skała niezbędne wsparcie finansowe.
Kosztowała ponad 600 tyś. zł z czego bli‐
sko 260 tys. zł pochodziło z Budżetu Wo‐
jewództwa Opolskiego.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyły
władze samorządowe, radni i okoliczni
mieszkańcy. Uroczystość rozpoczął Grze‐
gorz Domański –Wójt Gminy Rudniki od
powitania przybyłych gości. W swoim
przemówieniu zaznaczył m.in., iż droga ta
nie tylko skraca czas podróży do Dalacho‐
wa, ale przede wszystkim umożliwia bez‐
pieczne podróżowanie czy to do szkoły,
czy kościoła. Nadmienił również o tym, że
podjęto niezbędne działania do tego by w
przyszłości wykonać brakujący fragment
nawierzchni jezdni Odcinek – Młyny. Po
jej budowie powstanie jednolity ciąg dro‐
gowy Dalachów - Rudniki stanowiący al‐
ternatywę zatłoczonej drogi krajowej nr
43. Planowany termin jej wykonania przy‐
pada na rok 2022.

Następnie PaniBogusławaKaczmarek
– radna gminy poruszyła istotną kwestię
przydrożnej kapliczki, która uniemożli‐
wiała budowę jezdni. Była ona miejscem
modlitwy mieszkańców sołectwa i wier‐
nych pielgrzymujących na Jasną Górę.
Z usuniętej sosny wykonano nową ka‐
pliczkę, którą poświęcił Proboszcz Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dala‐
chowie Ks. Tomasz Turczyn.

Kolejnym punktem było uroczyste
przecięcie wstęgi, której dokonali: Bogu‐
sława Kaczmarek – Radna Gminy Rudni‐
ki, Grzegorz Domański – Wójt Gminy
Rudniki, ks. Tomasz Turczyn, Roman Ja‐
błoński – Sołtys Sołectwa Odcinek, Ewa
Szczęsna-Kałwak – Radna Gminy Rudniki
oraz Anna Sekienda – Zastępca Wójta.

Na zakończenie zebrani goście udali się
na plac sołecki, gdzie czekał już przygoto‐
wany poczęstunek. Jednocześnie korzysta‐
jąc z okazji obecności ks. T.Turczyna po‐
święcono drewniany budynek służący lo‐
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Realizacja projektu „Czyste sumienie
to nasz cel” ma za zadanie m.in. podnieść
świadomość ekologiczną, poprawić wa‐
runki życia, zmniejszyć degradację środo‐
wiska oraz zmniejszyć zużycie surowców
naturalnych.

Anita Lewandowska
Referat promocji i rozwoju gminy

ŚWIĄTECZNY KLIMAT

W niedzielne popołudnie dnia 5
grudnia można było poczuć
w Rudnikach naprawdę ma‐

giczną i świąteczną już atmosferę. Na ten
dzień czekało wiele dzieci z naszej gminy,
mając jednocześnie w pamięci zeszłorocz‐
ną wizytę wyczekiwanego gościa. Św. Mi‐

kołaj – bo o nim mowa, także w tym roku
zagościł w naszych stronach. Ugościliśmy
go w specjalnie przygotowanej na ten
dzień drewnianej chacie przy kompleksie
boisk w Rudnikach. Pamiętając tarapaty

w jakie wpadł ostatniej zimy, wszystkie
dzieci, które przyszły na spotkanie z Miko‐
łajem - a było ich ponad 180! - przyniosły
ze sobą własnoręcznie zrobione czapki!
Teraz Mikołaj będzie mógł je zmieniać co‐
dziennie - przynajmniej przez pół roku
i w podziękowaniu nagrodził prezentem
każde dziecko.

Świątecznego klimatu dopełniły deko‐
racje i iluminacje, które stanęły w cen‐
trum naszej gminy. Umilają wieczorne
spacery do których serdecznie zachęcamy.
Kto wie...Może Mikołaj nadal krąży
gdzieś po okolicy

Organizacja wydarzeń była możliwa
dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu:
Wójta Gminy Rudniki, Gminnego Ośrod‐
ka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudni‐
kach, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudnikach,
Sołectwu Rudniki oraz OSP Rudniki.

Wielkie PODZIĘKOWANIE kieruje‐
my także dla Pani Agnieszki Maruszew‐
skiej i Pani Grażyny Kasprzyckiej, które
podarowały nam piękne choinki zdobiące
park w Rudnikach oraz Centrum przesiad‐
kowe.

Anna Sekienda
Zastępca wójta

VII BIEG MIKOŁAJKOWY
W ŻYTNIOWIE

w zimowej scenerii !

5 grudzień 2021 stał się świętem bie‐
gowym dla wszystkich biegaczy
i biegaczek. Do miejscowości Żyt‐
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W niedzielne popołudnie 5 grudnia od‐
wiedził nas gminny Mikołaj i blisko 200
dzieci. Z wielką radością przyjęliśmy Go
w Wiejskiej Chacie obok boiska szkolne‐
go. W miłej bajkowej atmosferze przy
ognisku i kubeczku gorącego kakao,
czas upływał szybko i radośnie.

Mikołaj rozpoczął okres bożonarodze‐
niowej atmosfery, świątecznych kierma‐
szów, choinek i gwiazdek. Kończący się
rok to moment, w którym chcemy wyrazić
swoją wdzięczność i podziękowania.

Wszystkim mieszkańcom, którzy pieką,
gotują, grillują, majsterkują, rozkładają
i składają nasze namioty i ławki, sadzą
kwiaty i robią kwiaty z bibuły, fotografują,
dekorują, przenoszą, przewożą i sprzątają,
wspierają nas finansowo i są zawsze kiedy
ich potrzebujemy bardzo serdeczne dzię‐
kujemy.

Dziękujemy panu Wójtowi, pani Wice‐
wójt, wszystkim pracownikom Urzędu
Gminy, radnym naszej miejscowości, pani
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, panu dyrektorowi i pracowni‐
kom GOKSiR, strażakom OSP, niezawod‐
nemu księdzu proboszczowi, Grupie Od‐
nowy Wsi i wszystkim, z którymi mieli‐
śmy okazję współpracować.
Szczególnie dziękuję Radzie Sołeckiej za
zaangażowanie, pozytywną energię, niesa‐
mowite pomysły, wsparcie, pomoc, za to
że zawsze dajecie z siebie wszystko.

NIECH MAGICZNA MOC
BOŻEGO NARODZENIA

PRZYNIESIE WAM SPOKÓJ
I RADOŚĆ.

NIECH KAŻDA CHWILA
BĘDZIE PIĘKNEM,

A NOWY ROK OBDARUJE
WAS ZDROWIEM,

POMYŚLNOŚCIĄ I SZCZĘŚCIEM.

Ewa Sarowska
Sołtys wsi Rudniki

niów zjechały się Mikołaje i Mikołajki,
Skrzaty, Aniołki oraz Elfy by wziąć
udział w kolejnej już 7. edycji Biegu Mi‐
kołajkowego. Całe wydarzenie wraz
z miasteczkiem biegowym było zlokalizo‐
wane przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Żytniowie. Przed biegiem głównym zo‐
stały rozegrane 3 biegi na krótszych dy‐
stansach wśród dzieci. Łącznie na starcie
biegu Małego Mikołaja (pół okrążenia bo‐
iska), Średniego (1 okrążenie) i Dużego (2
okrążenia) stanęło 37 dzieci w czerwonych
czapeczkach Mikołaja. Na mecie na każ‐
dego odważnego dzieciaka czekał pamiąt‐
kowy medal i prezent bożonarodzenio‐
wy. Po zmaganiach dzieci została przepro‐
wadzona rozgrzewka przez Kamilę Okoń
dla zawodników biegu głównego. Punktu‐
alnie o godzinie 11:00 przy padającym
śniegu na trasę ulicami Żytniowa ruszyło
173 Mikołajów i Mikołajek. Bieg prowa‐
dził Mikołaj oraz Śnieżynka na rowerach
oraz po raz pierwszy Mikołaj na quadzie.

Po 16min 54s jako pierwszy linię mety
przekroczył Mateusz Pawełczak, notabene
wygrywając 4 raz z rzędu w Biegu Miko‐
łajkowym, przed Pawłem Pac (2) i Szymo‐
nem Sobańtka (3). Najlepszą wśród Pań
okazała się reprezentująca barwy KB
FALSTART Rudniki – Dominika Napie‐
raj – meldując się przy PSP w Żytniowie
po 19min 9s. Tuż za nią na drugim miejscu
uplasowała się Barbara Pawełczak, a na
trzecim Krystyna Pawlik.

Przez całe wydarzenie trwała akcja
charytatywna na rzecz Domu Dziecka
im. J. Korczaka w Kłobucku. Jak na święto
Mikołaja przystało, dzieciaki otrzymają

4200zł oraz mnóstwo słodyczy. Dodatko‐
wo w ramach Biegu Mikołajkowego spe‐
cjalnie wybrane jury przyznało nagrody
dla najlepiej przebranego i przebranej
uczestnika.

Organizatorem wydarzenia było Stowa‐
rzyszenie Klub Biegacza FALSTART
Rudniki, we współpracy z Gminą Rudniki,
GOKSiR w Rudnikach, F.U.H DUET
Zdzisława Baros.

Daniel Baros
Prezes KB Falstart Rudniki

I TAK MINĄŁ ROK...

J eden z tych trudnych, w którym limi‐
ty, obostrzenia i szczepionki to temat
powszechny i codzienny. Każdego

dnia zastanawiamy się co możemy, a cze‐
go nie, ile osób może przebywać we
wspólnej przestrzeni i czy dystans jest wy‐
starczający. Staliśmy się ostrożni i nie sko‐
rzy do spotkań.

W naszym sołectwie staramy się jednak
o trochę normalności, oferując pomoc przy
organizacji takich imprez jak Gminny
Dzień Dziecka, Pętla Rudnicka czy stra‐
żackie Spotkanie Pod Kasztanami. Dzię‐
ki zaangażowaniu wielu mieszkanek moż‐
na było spróbować pysznego domowego
ciasta, swojskich kiszonych ogórków
i chleba ze smalcem.

6 listopada zorganizowaliśmyAkcję sa‐
dzenia krokusów. Cieszymy się z tego
ogromnie, bo frekwencja była spora, a pra‐
cowali starsi, młodzi i najmłodsi. Przyznać
trzeba , że wsadzenie 3.5 tysiąca sadzonek
to nie lada wyzwanie!
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MIKOŁAJKI W JANINOWIE

12 miesięcy – tak długo czekano
na kolejną wizytę Mikołaja
w Janinowie.

W tym roku odwiedził naszych młod‐
szych Mieszkańców 5 grudnia, zapewnia‐
jąc nawet śnieg w tym wyjątkowym dniu.
W przygotowaniu paczek Św. Mikołajowi
pomagali: Sołtys, Rada Sołecka, Grupa
Odnowy Wsi. Było to możliwe dzięki po‐
zyskanemu dofinansowaniu z budżetu
Gminy Rudniki, w ramach realizacji dzia‐
łań Gminnego Programu Profilaktyki Roz‐
wiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych – za co serdecznie
DZIĘKUJEMY!

Tegoroczne spotkanie z Mikołajem od‐
było się pod altanką na Rekreacyjnym Pla‐
cu Wiejskim w Janinowie, która została
specjalnie udekorowana na tę okazję.
Drobnymi upominkami Św. Mikołaj obda‐
rował wszystkie grzeczne dzieci, a tych
w Janinowie wcale nie jest mało. Podzię‐
kowaniem za otrzymane prezenty była ra‐
dość i uśmiechy obdarowanych, którzy już
odliczają dni do kolejnej wizyty swojego
ulubieńca.

Mateusz Kot
Sołtys Wsi Janinów

„Połączenie sił to początek”

W sobotnie przedpołudnie – 16
października 2021 – grupa po‐
nad 40 ochotników zrealizowa‐

ła działania prowadzące do utworzenia
łąki kwietnej na części działki należącej
do Sołectwa Janinów!

Choć był to październik i były obawy o po‐
godę, ta dopisała fantastycznie, podobnie
jak frekwencja ! Z bezinteresowną pomocą
przybyli jak zawsze mieszkańcy Janinowa,
ale także: Mirowszczyzny, Jaworzna, Rud‐
nik, Faustianki… za co przesyłamy
OGROMNE PODZIĘKOWANIA !!!!!
Pracy było sporo, ale my się pracy nie bo‐
imy!
Wykoszenie chwastów, orka, równanie te‐
renu, grabienie… to był dopiero początek.
Jednak finał prac nastąpił właśnie w sobotę
16 października. Była to już jednak czysta
przyjemność, gdyż atmosfera jaką stwo‐
rzyli przybyli ludzie była rewelacyjna !

I nikt nie narzekał na niezliczone ilości
skłonów i przysiadów, a krokomierze po‐
twierdziły, że był to dzień spożytkowany
w najlepszy z możliwych sposobów. Nudy
nie było
• Wysialiśmy 15kg mieszanki traw „łąka
kwietna” oraz ponad kilogram nasion
kwiatów roślin przyciągających owady
zapylające !

• Posadziliśmy ponad 2300 cebulek kwia‐
tów, które na wiosnę powinny zaprezen‐
tować odwiedzającym nasz plac istny fe‐
stiwal kolorów .

• 8 ton rozwiezionego kamienia, z które‐
go usypana została ścieżka, pozwoliło
Panom poćwiczyć bicepsy oraz inne mię‐
śnie rąk i nóg. Zupełnie za darmo!
Mamy nadzieję, że wszystko zrobili‐

śmy jak należy, tym bardziej, że prace były
prowadzone ze wsparciem ogrodnika Pana
Piotra.
Tego dnia nasza wioska uruchomiła także
lokalny program: „Mieszkaj na swoim”,
stawiając odpowiednią do tego celu „infra‐
strukturę:
• 6 budek lęgowych, w których schronie‐
nie znajdzie 6 ptasich matek,

• 4 domki dla motyli, w których zamiesz‐
kają rodziny owadów, którym nie służy
lub znudził się miejski gwar,

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego -

 w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
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Najmłodsi milusińscy przygotowali dla
gościa piękne rysunki i odśpiewały piosen‐
ki, w zamian Mikołaj obdarował wszystkie
dzieci słodkimi podarunkami, które zosta‐
ły zakupione dzięki wsparciu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudni‐
kach.

W trakcie spotkania dzieci wraz z ro‐
dzicami upiekły sobie kiełbaski na ogni‐
sku, a elfy częstowały ciepłą herbatką
i czekoladą na gorąco z piankami.

Na koniec wszyscy zrobili sobie wspól‐
ne zdjęcie z Mikołajem i zaprosili go za
rok.

Agata Krzykowiak
Sołtys Sołectwa Mostki

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNAW MOSTKACH

– EKONOMIA I NOWOCZESNOŚĆ
CZYLI KOLEJNY ROK DOBRZE
WYKORZYSTANYCH SZANS

R ok 2021 nieuchronnie zbliża się do
swojego kresu. Jest to dobry czas,
aby podsumować swoją działal‐

ność na rzecz lokalnego społeczeństwa,
przybliżyć zakres wykonanych prac i zre‐
alizowanych przedsięwzięć, oraz serdecz‐
nie wszystkim podziękować za udział, za‐
angażowanie i pomoc w ich realizacji.

• 11 domków dla owadów, z przeznacze‐
niem pod akademiki dla owadzich stu‐
dentów, którzy po zdobyciu odpowied‐
niego wykształcenia być może zamiesz‐
kają w Janinowie na stałe,

• 2 domki dla jeży - takie małe kawalerki
- ale ufamy, że i oni przy odrobinie szczę‐
ścia znajdą swoje drugie połówki, które
być może mieszkają w pobliskim lasku.

Dzięki wsparciu GOPS w Rudnikach
na wszystkich pracusiów czekał poczęstu‐
nek oraz drobny upominek, który będzie
przypominał o naszej akcji. Można by tutaj
wymienić wszystkich, którym chciałoby
się podziękować za pomoc, ale lista byłaby
naprawdę dłuuuuga.

Dlatego DZIĘKUJEMY wszystkim ra‐
zem i każdemu z osobna za nawet naj‐
mniejszą pomoc! Ta łączka to nasze
wspólne dzieło.

Pierwsze efekty powinny być widoczne
już wiosną. Łączka jest ogólnodostępna,
więc każdy może osobiście sprawdzić jak
się prezentuje - do czego oczywiście za‐
chęcamy.

Projekt zgłosiła Grupa Nieformalna
„Sympatycy Janinowa” pozyskując środki
na zakup rzeczy do wykonania zagospoda‐
rowania terenu.

Grupa Nieformalna
Sympatycy Janinowa

MIKOŁAJ W MŁYNACH

P iątego grudnia w Świetlicy Wiej‐
skiej w Młynach odbyło się spotka‐
nie z Mikołajem. Podczas spotkania

dzieci uczestniczyły w różnych zabawach
i konkursach z „Kacperkiem”. Namalo‐
wały również piękny rysunek dla Mikoła‐
ja. Nie mogło też zabraknąć naszych dziel‐
nych strażaków i wozu bojowego, który
jest zawsze najlepszą atrakcją. Strażacy

pokazali i opowiedzieli o wyposażeniu sa‐
mochodu jak również o bezpieczeństwie,
higienie, COVID-19 i o zagrożeniach
związanych z narkotykami i alkoholem.
Pod koniec spotkania Mikołaj za piękny
rysunek i piosenki wręczył naszym milu‐
sińskim paczki. Dzieci z uśmiechem na
buziach i błyskiem w oku wracały do do‐
mów. Za pomoc w organizacji spotkania
i dofinansowanie składam serdeczne po‐
zdrowienia. Pani Urszuli Sobańtka za po‐
moc w zakupach i przygotowaniu paczek,
Gminie Rudniki za dofinansowanie pa‐
czek z budżetu w ramach realizacji działań
„Gminnego Programu Profilaktyki Roz‐
wiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych” oraz firmie „KAMAR”
Kamila i Mariusz Sosnowscy - skład wę‐
gla.

Elżbieta Pałyga
Sołtys Sołectwa Młyny

MIKOŁAJKI
NA MIROWSZCZYŹNIE

J ak co roku Święty Mikołaj znów za‐
witał do naszej gminy.
W niedzielę 05.12.2012r. na sołeckim

placu w Mirowszczyźnie zebrało się 45
grzecznych dzieci z sołectw Mirowszczy‐
zna i Mostki, aby powitać Świętego Miko‐
łaja.
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Mĳający rok dla druhów z Mostek był
czasem wytężonej pracy, której efektami
chcielibyśmy się z Państwem podzielić.
Skromność ludzi i środków nie była dla
nas żadną przeszkodą w realizacji naszych
planów, które udało nam się w pełni zreali‐
zować.

Wystartowaliśmy z początkiem roku,
aby wspólnie z Sołectwem Mostki pozy‐
skać środki finansowe na realizację na‐
szych planów inwestycyjnych. Determina‐
cja do działania okazała się niezwykle sku‐
teczna i udało się zdobyć środki na inwe‐
stycje. Na początek zrealizowaliśmy
w dwóch etapach montaż klimatyzacji
w Sołeckim Domu Spotkań w Mostkach –
łączny koszt inwestycji 16 000 zł, została
wykonana dzięki uzyskaniu wsparcia ze‐
wnętrznego – partycypacja w kosztach –
OSP w Mostkach, UG w Rudnikach
i Marszałek Województwa Opolskiego.

Kolejną dużą inwestycją była realizacja
projektu pn. „Modernizacja Sołeckiego
Domu Spotkań w Mostkach“ – w którym
najważniejszym elementem było wykona‐
nie nowej instalacji fotowoltaicznej
w obiekcie, Inwestycja o łącznej wartości
21 000 zł została zrealizowana w ramach
współpracy OSP w Mostkach, Grupy Od‐
nowy Wsi w Mostkach oraz UG w Rudni‐
kach. Obie inwestycje wykonała firma
„NELPOL” z Żytniowa

Zadbaliśmy również o zewnętrzny wi‐
zerunek naszej strażnicy i wokół budynku
wykonano nasadzenia drzew tym samym,
włączyliśmy się w gminny projekt nowych
nasadzeń. Na 190 drzew, aż 100 posadzo‐
nych zostało w obrębie naszej strażnicy
- jest to nasz udział w walce z kryzysem
klimatycznym w Gminie Rudniki.

Poza inwestycjami w obiekt nie zapo‐
mnieliśmy także o inwestycjach w sprzęt
bojowy.Aby je zrealizować pozyskaliśmy:
dotację z FSUSRna zakup sprzętu bojowego,

• dotację w ramach programu 5000+
w związku z Covid-19,

• wsparcie z 1% podatku przekazywanego
na rzecz OSP,

• wsparcie z UG w Rudnikach,
• oraz zapewniliśmy udział środków wła‐
snych.

Ponadto udało się nam zorganizować uro‐
czystość z okazji Świętego Floriana Pa‐
trona Strażaków, byliśmy organizatorami
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożar‐
niczych, prowadziliśmy zabezpieczenie
biegu pn. „1 Cross Świętojański”, ucze-
stniczyliśmy we wszystkich uroczysto‐
ściach kościelnych i świeckich a także
uczestniczyliśmy w różnego rodzaju ak‐
cjach charytatywnych. Braliśmy udział
w akcjach ratowniczych oraz realizowali‐
śmy wszystkie zadania zlecone przez UG
w Rudnikach na rzecz lokalnego społe‐
czeństwa.

Realizacja tak wielu zadań wymagała
od nas dużego zaangażowania, ale dzięki
naszej determinacji oraz zrozumieniu
i wsparciu ze strony naszych mieszkań‐
ców, UG w Rudnikach a także osób szcze‐
gólnie nam życzliwych udało się tak wiele
osiągnąć dla jednostki, a jednocześnie być
wsparciem dla innych.

Cieszymy się z bardzo dobrej współpra‐
cy z mieszkańcami sołectw Mostki, Mi‐
rowszczyzna i Słowików. Wiele radości
daje nam pozytywny odbiór naszej pracy
wśród pozostałej części naszej Parafii
i Gminy. Dziękujemy za okazywaną sym‐
patię, pamięć i wzajemny szacunek Szkole
Podstawowej w Jaworznie oraz Druhnom
i Druhom z OSP Jaworzno.

Na zakończenie chcielibyśmy wszyst‐
kim naszym sympatykom, darczyńcom
i entuzjastom OSP oraz zamiłowanym
społecznikom wspierającym nas w dzia‐
niach serdecznie podziękować za okazane
dobro i pamięć, bo....

„Człowiek jest wielki
nie poprzez to, co posiada
lecz poprzez to, kim jest
nie poprzez to, co ma

lecz poprzez to,
czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

Zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

odpoczynku od trudów dnia codziennego
oraz pasma sukcesów

i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym 2022 roku.

życzą: Prezes oraz Druhny i Druhowie
z OSPw Mostkach

SOŁECKIE ANDRZEJKI 2021

W dniu 10.11.2021r. w Sołeckim
Domu Spotkań w Mostkach
odbył się wieczorek Andrzej‐

kowy dla 30 dzieci z sołectw Mostki,
Młyny i Mirowszczyzna.

Dzieci brały udział w zabawach, kon‐
kursach i wróżbach andrzejkowych, które
były wspaniałą okazją do dobrej zabawy.
Podczas tego spotkania zostały przepro‐
wadzone warsztaty „Malowanie świa‐
tłem”, które poprowadził sołtys Słowiko‐
waMichał Włoch.

Na zakończenie spotkania wszyscy
uczestnicy upiekli sobie kiełbaski na ogni‐
sku.

Takie spotkanie pozwoliło dzieciom
i młodzieży z tych sołectw na wspólną in‐
tegrację oraz w sposób aktywny spędzić
wolny czas.

Agata Krzykowiak
Sołtys Sołectwa Mostki
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skania niepodległości (2018) i z tej samej
okazji zorganizowano Sztafetę Stulecia.

Klub Biegacza FALSTART RUDNI‐
KI z siedzibą w Żytniowie powstał w gru-
dniu 2015 roku i liczy 35 członków; od po‐
czątku współorganizuje Pętlę Rudnicką,
samodzielnie organizuje w grudniu Biegi
Mikołajkowe w Żytniowie, w lecie biegi
nocne z Falstartem w Cieciułowie, dla bie‐
gaczy wszystkich kategorii wiekowych.
Klub pięciokrotnie zorganizował Bieg
świadomości o PWS. Członkowie Klubu
uczestniczą w biegach masowych i ulicz‐
nych na terenie całego kraju oraz górskich
ultramaratonach (pow. 42 km). Członkini
Klubu Dominika Napieraj ma na swym
koncie 13 medali mistrzostw Polski. Dzia‐
łalnośćKołaGospodyńDomowych i Koła
Emerytów i Rencistów koncentruje się
głównie na kultywowaniu tradycji lokal‐
nych, szczególnie w zakresie organizacji
dożynek parafialnych i wysoko ocenio‐
nych dożynek gminnych (2017 r.) z wielo‐
krotnie nagradzanymi wieńcami dożynko‐
wymi, wsparcia przy organizacji Dnia
Strażaka oraz proponowania menu na śnia‐
dania wielkanocne i kolacje wigilĳne.
W Żytniowie słynny jest Ser babci Stasi
oraz Pyszki – bezmięsna potrawa kresowa
(II miejsce w konkursie wojewódzkim).
Wiele zadowolenia dają wspólne wyciecz‐
ki autokarowe do atrakcyjnych turystycz‐
nie i kulinarnie miejsc w Polsce. Fundacja
ŻYTSTOOK formalnie istnieje od 6. kwie-
tnia 2021 r. i organizuje festiwal rockowy
i sztuki dla społeczności lokalnej. Przed
oficjalnym powołaniem działacze fundacji
zorganizowali w roku 2020 pierwszą edy‐
cję festiwalu, aukcję sztuki oraz piknik dla
dzieci. Impreza miała charakter charyta‐
tywny, wspierający chorą na nowotwór ar‐
tystkę Anię Kanicką.

W okresie konkursowym w sołectwie
zrealizowano następujące projekty:

1.Wykonanie siatki ochronnej typu „pił-
kołap” w rejonie boiska sportowego
LZS Żytniów (ogólna wartość projektu -
21 815,-),

2.Zagospodarowanie terenu wiejskiego
w Żytniowie – etap 1 i 2 (39 510,-)

3.Ustawienie bramy wejściowej do nowej
rzeczywistości żytniowskiej (12 725,-).

Komisja konkursowa przyznała sołec‐
twu Żytniów wyróżnienie i nagrodę rze‐
czową o wartości 500,- zł, którą sołectwo
przeznaczyło na ekran projekcyjny.

Grzegorz Pucka
Prezes stowarzyszenia Razem dla Żytniowa

Wierność tradycji -
to się opłaca!

K iedy mówimy o korzyściach
z pielęgnowania tradycji lokal‐
nej, regionalnej czy też narodo‐

wej, zazwyczaj rozpatrujemy je w aspek‐
cie duchowo-moralnym. Tymczasem oka‐
zuje się, że bezinteresowne kultywowa‐
nie tradycji przodków może przynieść
również całkiem wymierne efekty mate‐
rialne. Przekonali się o tym mieszkańcy
Odcinka, którzy zgłosili swoją miejsco‐
wość do organizowanego przez LGD
"Górna Prosna" konkursu "Aktywne so‐
łectwo". Kultywowane z pokolenia na po‐
kolenie obyczaje i obrzędy, takie jak np.
odprawianie nabożeństw majowych przy
krzyżu wiejskim i przy kapliczce, śmigus-
dyngus, a także aktywny udział i sukcesy
mieszkańców Odcinka w konkursach pla‐
styki obrzędowej, zostały docenione przez
jury i nagrodzone pierwszym miejscem
w kategorii: kultura, pielęgnowanie tra‐
dycji, ochrona dziedzictwa. Uzyskane
dzięki konkursowi środki w kwocie około
dwóch tysięcy złotych sołectwo przezna‐
czyło na zakup składanych krzeseł oraz
drewnianych parawanów, które stanowią
wyposażenie domku na placu wiejskim.

Gala podsumowująca konkurs odbyła
się 18 października 2021 r. w domu kultu‐
ry w Gorzowie Śląskim. Oprócz przedsta‐
wicieli sołectwa Odcinek, wzięli w niej
udział także mieszkańcy kilku innych so‐
łectw z Gminy Rudniki, nagrodzonych lub
wyróżnionych w różnych kategoriach.
Serdeczne gratulacje dla nich wszystkich!

Bogusława Kaczmarek
Lider Grupy Odnowi Wsi Odcinek

WYRÓŻNIENIE
DLA SOŁECTWA

ŻYTNIÓW

L atem bieżącego roku Lokalna Gru‐
pa Działania „Górna Prosna” zor‐
ganizowała konkurs pn. „Aktywne

sołectwo”. Konkurs został zorganizowany
w 3 kategoriach. Sołectwo Żytniów zgłosi‐

ło swój udział w kategorii: Inicjatywy,
przedsięwzięcia, projekty realizowane
przez grupy formalne na rzecz sołectwa od
2015 roku. W sołectwie działa aktualnie
8 grup formalnych. Ochotnicza Straż Po‐
żarna w roku 2017 dostała nowoczesny
samochód ratowniczo – gaśniczy marki
Iveco, a w roku 2018 obchodziła 110 lat
swego istnienia. Z tej okazji zorganizowa‐
no uroczystości, w czasie których wielu
zasłużonych członków Straży otrzymało
odznaczenia i wyróżnienia – za zasługi dla
pożarnictwa i wieloletnią służbę. Ludowy
Zespół Sportowy Żytniów po dziewięciu
latach rozgrywek w klasie B, w roku 2019
awansował do klasy A. Drużyna piłkarska
Żytniowa stanowi dumę żytniowian, Dla
Grupy Odnowy Wsi Żytniów w okresie
konkursowym najważniejszym przedsię‐
wzięciem było utworzenie parku na terenie
sołectwa. Część środków dla osiągnięcia
tych celów pozyskano z Gminnego progra‐
mu „Giełda Pomysłów”, Gminnego Pro‐
gramu Odnowy Wsi, Stowarzyszenia „Ra‐
zem dla Żytniowa” i pracy własnej miesz‐
kańców Żytniowa. Pozostałą część środ‐
ków Urząd Gminy pozyskał m.in. z pro‐
gramu współpracy polsko-czeskiej IN‐
TERREG V-A. Stowarzyszenie Razem
dla Żytniowa w swych działaniach posta‐
nowiło przede wszystkim zająć się historią
lokalną Żytniowa. W okresie obejmują‐
cym konkurs wydało dwie książki: „200
lat drewnianego kościoła św. Marcina
w Żytniowie” (2017 r.) wraz z płytą CD z
nagraną pieśnią o Żytniowie oraz „Wła‐
sność, właściciele i przynależność teryto‐

rialna Żytniowa” (2017). Członkowie Sto‐
warzyszenia są autorami rozdziału o naj‐
starszych dokumentach z historii Żytnio‐
wa w książce pt.: „Blisko i daleko”, wyda‐
nej przez Wieluńskie Towarzystwo Na‐
ukowe (2017). Parafianie parafii Żytniów
z okazji 200 lat kościoła parafialnego ofia‐
rowali wykonawstwo nowej drogi proce‐
syjnej wokół kościoła. W powstającym
parku Zacisze Żytniowskie posadzono
Dąb Stulecia z okazji 100 rocznicy odzy‐
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KGW, mieszkańcy aktywnie działający na
rzecz rozwoju swoich miejscowości,
przedstawiciele stowarzyszeń działających
na terenie LGD, osoby prowadzące dzia‐
łalność gospodarczą, osoby z grup defa‐
woryzowanych oraz członkowie stowarzy‐
szenia LGD „Górna Prosna”. Prócz tego,
w ramach naszego Planu działania, ciągle
się dla Was kształcimy i podnosimy swoje
kompetencje uczestnicząc w wielu spotka‐
niach, szkoleniach warsztatach.

Jednakże nie tylko PROW-em żyliśmy.
Od kwietnia ruszyliśmy z projektem w ra‐
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Śladem sołectw Górnej Prosny. Konkurs
na najaktywniejsze sołectwo, konferencja
podsumowująca a przede wszystkim
wspaniała publikacja. BLISKO… tak wła‐
śnie możemy określić wartość dodaną te‐
goż projektu. Poznaliśmy wszystkie nasze
sołectwa na czele ze wspaniałymi sołtysa‐
mi oraz wieloma wspaniałymi ludźmi i za‐
kątkami. SMACZNIE… smacznie na
pewno będzie dzięki kolejnej naszej publi‐
kacji Smaki Górnej Prosny – wydawanej
w ramach realizacji projektu współfinan‐
sowanego ze środków Samorządu Woje‐
wództwa Opolskiego w zakresie propago‐
wania idei „Opolskie ze smakiem”. Stwo‐
rzyliśmy górnoprośniański stół lokalnych
potraw, nierzadko wyjątkowych i jedy‐
nych w swoim rodzaju, stanowiących cen‐
ne dziedzictwo naszego rejonu. Mamy na‐
dzieję, że dzięki niej, chociaż część z tych
przepisów uda się ocalić od zapomnienia.

Katarzyna Tracz
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Miło, intensywnie, blisko i smacznie –
czyli jak realizować Lokalną Strategię

rozwoju i się nie nudzić!

T ymi czterema wyrazami możemy
określić to co działo się u nas
w 2021 roku. MIŁO? No tak miło

jest zawsze… wiadomo! INTENSYW‐
NIE? Oczywiście! Rok 2021 to przede
wszystkim kolejny okres wdrażania Lo‐
kalnej Strategii Rozwoju realizowanej
przez Lokalną Grupę Działania „Górna
Prosna”. Dzięki swoim działaniom z za‐
kresu wsparcia rozwoju lokalnego oraz ak‐
tywizacji mieszkańców obszaru stowarzy‐
szenie przyczyniło się do realizacji celu
swojej działalności. W lipcu ogłosiliśmy
trzy nabory w następujących zakresach
tematycznych:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości – licz‐
ba nowych podmiotów gospodarczych.

• rozwój drobnej przedsiębiorczości – licz‐
ba wspartych podmiotów gospodarczych.

• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej
infrastruktury turystycznej, sportowo –
rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc
spotkań.
W ramach tych naborów wpłynęło łącz‐

nie 17 wniosków z czego 10 zostało wy‐
branych do dofinansowania. Nowe miejsca
pracy, rozwój firm, upiększanie miejsc spo‐

tkań to tylko namiastka tego co powstanie
dzięki 695 137,00 zł czyli łącznej kwocie
wsparcia projektów. Na chwilę obecną kil‐
ka wniosków jest w trakcie uzupełnień.
W przyszłym roku także zostaną ogłoszone
nabory na takie przedsięwzięcia jak:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości w ra‐
mach podejmowania działalności gospo‐
darczej,

• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej
infrastruktury turystycznej, sportowo –
rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc
spotkań,

• promocja obszaru i ochrona dziedzictwa
lokalnego,

• wsparcie rozwoju kapitału społecznego.
Od początku wdrażania LSR podpisano

63 umowy. Łączna kwota umów opiewa
na ok. 4 917 338,00 zł, co stanowi ok.
72,06 % całego budżetu na realizację za‐
dań w ramach LSR.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania na‐
leży również aktywizacja lokalnej spo‐
łeczności oraz promocja obszaru LGD.
W ramach powyższego zadania zrealizo‐
waliśmy dwu dniowy wyjazd studyjno –
szkoleniowy do LGD Partnerstwo Izer‐
skie. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób.
Byli to mieszkańcy gmin: Gorzów Śląski,
Praszka, Radłów i Rudniki, w tym: przed‐
stawiciele grup odnowy wsi, sołtysi,

Z życia szkoły
„Niniejszym uroczystym aktem
stanowimy i przekazujemy
ufundowany przez rodziców

i darczyńczów sztandar jako symbol
najwyższych wartości, honoru
i tradycji, jako zobowiązanie

do godnego wypełniania obowiązków
wobec Ojczyzny i Narodu.

Chlubne tradycje tej szkoły są
powodem do zasłużonej dumy, ale też

zobowiązaniem do patriotycznej
postawy i wzorowej nauki.”

Dla Rady Rodziców
to wyjątkowa chwila.

Cieszymy się, że mogliśmy dokończyć
starania poprzedniej Rady

w szczególności pań:
Katarzyny Pilarskiej Małgorzaty Sieja,

Marty Staniszewskiej
oraz pani Katarzyny Szczęść

i oddać w ręce dyrektora pana Piotra
Rasztara tak ważny symbol.

Dzień Patrona
w rudnickiej szkole

30 listopada to szczególny dzień
w kalendarzu naszej szkoły.
Obchodzimy Dzień Patrona

i wspominamy Wielkiego Mistrza Reży‐
serii. Uczniowie biorą udział w konkur‐
sach i przedsięwzięciach, które przybliżają
sylwetkę Andrzeja Wajdy. W tym roku był
to dla nas dzień wyjątkowy, ponieważ
wspólnie z całą społecznością szkolną, ro‐
dzicami i zaproszonymi gośćmi braliśmy
udział w uroczystości przekazania szkole
nowego sztandaru.

Podsumowaniem tego szczególnego
dnia był występ artysty Piwnicy pod Ba‐
ranami pana Wojciecha Gałzińskiego,
który w spektaklu pt. „Miałem Wielkie
Szczęście - monodram o Andrzeju Waj‐
dzie” przybliżył sylwetkę naszego Patro‐
na. Opowiadał o filmach reżysera, jego
studiach na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, przyjaźni z malarzem Andrze‐

jemWróblewskim i współpracy z wieloma
wybitnymi ludźmi kina.

Spektakl został zorganizowany we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Po‐
mocy Społecznej w Rudnikach, mogliśmy
w miłej atmosferze, wspólnie z zaproszo‐
nymi gośćmi wspominać naszegoWielkie‐
go Patrona Andrzeja Wajdę. 30 listopada
2021r. był wyjątkowym dniem dla całej
społeczności szkolnej i na zawsze zapisze
się na kartach historii Szkoły Podstawowej
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

Anita Borek
Nauczyciel PSP w Rudnikach

OŚWIATA
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Możliwe to było dzięki wszystkim
rodzicom naszej szkoły ale również
dzięki hojności darczyńców naszej

miejscowości.

Z radością informujemy że powstał
znak graficzny Rady Rodziców.

Logo jest autorstwa
pani Anny Sekiendy, za co serdecznie
dziękujemy i zostało umieszczone przy

wejściu do budynku szkoły.

Adwent to czas przygotowywania się
do Świąt Bożego Narodzenia, w tym

czasie Rada Rodziców PSP
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach

wraz z Gminnym Żłobkiem "Skrzacik"
przy pomocy Gminy Rudniki,

Gminnego Ośrdka Pomocy Społecznej
oraz Sołectwa Rudniki zorganizowała

12 grudnia kiermasz świąteczny.
Był to czas śpiewania kolęd, okazja

do zakupienia świątecznych dekoracji
oraz poczucia świątecznej atmosfery.

Dziękujemy rodzicom za wpłaty na
konto Rady Rodziców. Zachęcamy do

udziału w naszych akcjach.
Pozyskane środki z tegorocznej zbiórki
makulatury czy kiermaszu bożonaro‐
dzeniowego w całości wykorzystane
bedą na potrzeby naszych dzieci.

Rada Rodziców składa serdeczne po‐
dziękowania Urzędowi Gminy Rudniki,

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, Nauczycielom Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja

Wajdy w Rudnikach, księdzu probosz‐
czowi Krzysztofowi Błaszkiewiczowi,
Sołectwu Rudniki oraz wszystkim tym
z którymi możemy współpracować
i którzy bezinteresownie ofiarują

nam swą pomoc.

ŻyczymyWamWszystkim
zdrowych, spokojnych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia,
satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc wigilĳnego
wieczoru przyniesie Wam spokój,

wytchnienie i radość a każda chwila
tych świąt niech żyje własnym pięknem
i Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem,

pomyślnością i szczęściem.
Wszystkim uczniom z naszej gminy
dodatkowo życzymy bezpiecznych

i białych ferii zimowych.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców

PSP im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach

Podsumowanie konkursów

D zień Patrona to ważne święto
szkoły, okazja by poprzez szeroki
wachlarz konkursów przypo‐

mnieć sylwetkę Andrzeja Wajdy - Reży‐
sera Niepowtarzalnego i Malarza Historii.

Zaangażowanie naszych uczniów prze‐
rosło wszelkie oczekiwania, szkołę przy‐
ozdobiło ponad 50 prac plastycznych (pla‐
katy, rysunki, laurki, okładki do książek,
lapbooki) i wiele prac literackich (wiersze,
podziękowania). Oczywiście nie zabrakło
starannie opracowanych i fachowo wyko‐
nanych prezentacji multimedialnych o wy‐
bitnym reżyserze.

Ponadto, dwuosobowe reprezentacje
uczniów klas 4 - 8 rywalizowały o tytuł
zwycięzcy Quizu Wiedzy o Patronie.

Wszyscy autorzy prac zostali nagrodze‐
ni, a szczególne podziękowania należą się
współpracującemu ze szkołą Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej - funda‐
torowi nagród.
Uczniowie nagrodzeni:
• klasa 1: Mateusz Mazurek, Kaja Maru‐
szewska, Aleksander Maruszewski

• klasa 2a: Liliana Kościelna, Agnieszka
Cieślak, Aleksandra Bednarek, Wiktoria
Kubaszewska, Iwan Martyńczuk

• klasa 2b: Luba Kabata, Hanna Koj, Lena
Grajoszek, Magdalena Basińska, Konrad
Wydmuch, Wojciech Grądys, Joanna Pi‐
larska, Adrian Walacik, Natalia Ptasińska

• klasa 3: Jakub Trofimiec, Paulina Krzak,
Filip Rasztar, Mateusz Rasztar, Dawid
Bryja, Antoni Kubik, Mikołaj Wołowiec,
Piotr Kościelny, Szymon Świtała, Alek‐
sander Duda, Wiktor Kubaszewski, Ma‐
teusz Paruch

• klasa 4:Antonina Korpowska, Marta Bir‐
let, Alicja Bryja, Zofia Kołodziejczyk

• klasa 5: Paulina Mazurek, Kamil Dziuba,
Amelia Maruszewska, Lena Karbownik,
Kacper Birlet, Lena Pawelec, Oliwier
Marchewka, Lena Ochendzan

• klasa 7: Martyna Kubaszewska, Katarzy‐
naWierszak, AnnaWłóka, Klaudia Majda,



Zagrali z Legia
Soccer Schools Ladies

2 listopada 2021r. czworo uczniów
z klas młodszych: Lila, Ola, Mikołaj
i Piotrek wraz opiekunami: dyrekto‐

rem szkoły Piotrem Rasztarem, Agnieszką
Pietrzak, Katarzyną Pawlaczyk – nauczy‐
cielami uczestniczącymi w działaniach
Programu Fair Play wzięli udział w zaję‐
ciach sportowych na stadionie Legii
wWarszawie zorganizowanych przez mar‐
kę adidas promującą kampanię „Impossi‐
ble Is Nothing”.

Celem spotkania było pokazanie, jak
football3 umożliwia harmonĳny rozwój
uczniów, zarówno dziewcząt jak i chłop‐
ców. Udział w tym wydarzeniu to wielkie
wyróżnienie dla naszej szkoły. Oprócz nas
z zajęciach uczestniczyli także uczniowie
z dwóch szkół z Polski. Mieliśmy niepo‐
wtarzalną okazję zwiedzić stadion, zajrzeć
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mięci. Tego dnia nasza szkoła otrzymała
ważny dla niej symbol – sztandar.

Ubrani na galowo weszliśmy do sali
gimnastycznej, gdzie dołączyli do nas za‐
proszeni na tę uroczystość goście specjal‐
ni. Pan dyrektor Piotr Rasztar przywitał
zebranych, następnie pani Anita Borek
przybliżyła sylwetkę naszego Patrona
Andrzeja Wajdy, potem odśpiewaliśmy
hymn państwowy. Nadszedł moment
wprowadzenia sztandaru przez przedsta‐
wicieli Rady Rodziców, którzy stanęli

przed sceną, gdzie ksiądz proboszcz
Krzysztof Błaszkiewicz go poświęcił. Na‐
stępnie przekazano ten ważny dla nas sym‐
bol dyrektorowi szkoły, który oddał go
w ręce uczniów. Poczet sztandarowy za‐
prezentował sztandar zgromadzonym,
a uczennica Hania Basińska opowiedziała,
co znaczą umieszczone na nim symbole.
Po prezentacji przedstawiciele z każdej
klasy wystąpili do ślubowania. Potem
usłyszeliśmy przemówienie Wójta Gminy
Rudniki Grzegorza Domańskiego, po któ‐
rym poczet sztandarowy opuścił salę gim‐
nastyczną, a dyrektor zaprosił na część ar‐
tystyczną, podczas której młodzi artyści
pięknie zaprezentowali sylwetkę naszego
Patrona, za co zostali nagrodzeni gromki‐
mi brawami. Uroczystość dopełniła piękna
dekoracja sali. Wszystko zostało dopięte
na ostatni guzik. Bardzo miło wspominam
ten dzień, myślę, że na długo zostanie
w pamięci mojej i wszystkich uczniów na‐
szej szkoły.

Dominik Kubat
Uczeń klasy VII PSP w Rudnikach

„Matematyka jest drzwiami
i kluczem do nauki”

Roger Bacon
1.10.2021r – to data jakże ważna dla każ‐
dego matematyka. W tym dniu nasza szko‐

Lena Wydmuch, Martyna Augustyniak,
Marcin Maślana

• klasa 8: Wiktoria Prażmowska, Aleksan‐
dra Korzekwa, Magdalena Mazurek,
Marta Kościelna

Wyniki Quizu Wiedzy o Patronie:
• 1 miejsce - klasa 5 - Paulina Mazurek,
Alicja Paruch

• 2 miejsce ex aequo - klasa 4 - Antonina
Korpowska, Natan Cybiński

• klasa 8 - Maria Molska, Aleksandra Ko‐
rzekwa

• 3 miejsce - klasa 7 - Patrycja Fałat, Nina
Staniszewska

Podziękowania składamy również tym
uczniom, którzy wystąpili w części arty‐
stycznej obchodów Dnia Patrona i uroczy‐
stości przekazania sztandaru, a byli to:
Zosia Basińska, Marcelina Kanicka, Hania
Basińska, Tosia Korpowska, Pola Kabata,
Dominik Pęcherz, Patrycja Fałat, Julia
Rasztar, Ania Włóka, Ola Korzekwa, Ni‐
kola Zimnowoda, Adam Królikowski,
Marta Kościelna, Natalia Kubat, Marysia
Molska, Jan Birlet i Daria Kałwak.

Jesteście Wspaniali !!!
Anita Borek i Alicja Księżarek

PSP w Rudnikach

w miejsca, których kibic nie ma możliwo‐
ści zobaczyć.

Następnie wspólnie z zawodniczkami
z LSS Legia Ladies dzieci uczestniczyły
w treningu football3, który prowadziły
championki adidas Breaking Barries Kata‐
rzyna Pawlaczyk i Magdalena Matu‐
siak. Kolejną atrakcją, były zajęcia prowa‐
dzone przez Łukasza Chwieduka finalistę
programu Mam Talent, dwukrotnego Mi‐
strza Europy i Wiktorię Ubysz uczestnicz‐
kę Pucharu Polski we freestylu. Pod ich
okiem mali sportowcy szlifowali umiejęt‐
ności i sztuczki piłkarskie.

Dziękujemy marce Adidas i Fair Play
Programowi, że mogliśmy uczestniczyć
w tak ciekawych zajęciach i trenować
wspólnie z zawodowcami BYCIE DO‐
BRYM oraz spełniać dziecięce marzenia.

Katarzyna Pawlaczyk
Nauczycielka PSP w Rudnikach

Uroczystość przekazania
sztandaru Publicznej Szkole
Podstawowej im. Andrzeja

Wajdy w Rudnikach

30 listopada 2021r. był szczególnie
ważny dla wszystkich uczniów
i na długo zostanie w naszej pa‐
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ła wzięła udział w XI Ogólnopolskim Dniu
Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi
sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia
znają”.

Celem akcji jest propagowanie zabawo‐
wej formy nauczania – uczenia się mate‐
matyki. Nie od dziś wiadomo, że nauka
poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty.
Wiedzę z tego zakresu sprawdzaliśmy po‐
przez egzaminowanie każdej osoby.

Uczniowie klasy III i IV pod opieką swo‐
ich wychowawców wcielili się w ważne
role: Egzaminatora, Koordynatora oraz
Asystenta, aby stworzyć Specjalną Komi‐
sję, która sprawdza umiejętność mnożenia
wśród swoich koleżanek i kolegów, na‐
uczycieli oraz innych pracowników szko‐
ły. Taka akcja edukacyjna stawia przed
uczniami wyzwania, oraz możliwość po‐
kazania się w nowej odsłonie. Dla doro‐
słych jest to zamiana ról, ale także pokaza‐
nie, że znajomość tabliczki przydaje się
w życiu i warto się jej nauczyć. Uczniowie
- Egzaminatorzy wykorzystali wszystkie
przerwy na przepytanie każdego. Egzamin
opierał się na losach o różnym stopniu
trudności. Każdy, kto poprawnie odpowie‐
dział na wylosowane pytania otrzymał ty‐
tuł: „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

Pamiętajmy: „Tabliczka mnożenia jest
ważna!”, „Tabliczka mnożenia jest po‐
trzebna i fajna!”. To inicjatywa skierowana
nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i doro‐
słych. Odświeżenie tabliczki mnożenia ni‐
komu nie zaszkodzi, ale może być wzorem
dla młodszych pokoleń.

Katarzyna Sykulska
Nauczyciel PSP im. Tadeusza Kościuszki

w Cieciułowie

Opowiadanie babci
o czasach dzieciństwa

U rodziłam się w 1946 roku jako
siódme dziecko w rodzinie, gdy
rodzice wrócili z wygnania z wo‐

jewództwa lubelskiego. Byli tam z sze‐
ściorgiem dzieci, na szczęście w lubelskim
dzieci chodziły całą wojnę do szkoły.
Właśnie w 1946 roku najstarszy z braci (15
lat) poszedł do Liceum Pedagogicznego
wWieluniu.

W 1952 roku chodziłam rok do przed‐
szkola. Do pierwszej i drugiej klasy
uczęszczałam do małej szkółki w centrum
Rudnik. W drewnianych ławkach były ka‐
łamarze z atramentem. Pisaliśmy zwy‐
kłymi piórami ze stalówką. Od trzeciej
klasy przeszliśmy do drewnianego dworku
szlacheckiego, był to duży, ale bardzo sta‐
ry budynek.

Z okazji tysiąclecia Polski wybudowa‐
no 1000 szkół w całej Polsce. W 1958 roku
zaczęliśmy się uczyć w pięknej nowocze‐
snej szkole w Rudnikach. Dla dzieci naj‐
większą atrakcją były schody od piwnicy
na pierwsze piętro, ponieważ w żadnym
domu na wsi nie było piętra. Nasz na‐
uczyciel śpiewu zorganizował orkiestrę,
w której dzieci grały na różnych instru‐
mentach. Ja grałam na mandolinie. W siód-
mej klasie bardzo dużo się uczyliśmy, aby
zdać egzamin do szkoły średniej. Chodzi‐
liśmy na dodatkowe zajęcia z matematyki.
Czynnie działało harcerstwo. To była naj‐
lepsza rozrywka dla wiejskich dzieci. Naj‐
większą rewelacją w szkole był telewizor
- dostępny dla wszystkich dzieci.

W starszych klasach należałam do ze‐
społu tanecznego, który występował na
uroczystościach szkolnych i gminnych.

W szkole było fajnie, ciekawie i łatwo.
Wszystkie dzieci dostały się do szkół śred‐
nich. Teraz mam 75 lat i dobrze wspomi‐
nam czasy szkoły podstawowej.

Emilia Mroczek
Uczennica klasy VII PSP w Cieciułowie

Wywiad
z Anną Kariną Gajewską -
Polką mieszkającą w Danii

Czy w Danii jest dużo Polaków?
W Danii jest około miliona Polaków!
A co ich tam sprowadza?
Chęć większego zarobku oraz lepszego życia.
Czy życie w Danii jest drogie?
Życie w Danii jest raczej drogie.
Czy Dania jest czystym krajem?
Ogólnie Duńczycy nie dbają o czystość
w mieszkaniach, jednakże dbają o przyrodę.
Czy język duński jest trudny?
Jest bardzo trudnym językiem.
Jak wygląda ustrój polityczny w Danii?

Dania to kraj demokratyczny.
Jak w Danii są traktowane osoby z zagra‐
nicy?
Różnie, ale najczęściej Duńczycy traktują
z szacunkiem obcokrajowców.
Jaka wiara przeważa w Danii?
Prawosławna oraz katolicka.
Jak wygląda edukacja w Danii?
W Danii jest niższy poziom nauczania.
Uczniowie zamiast zeszytów raczej uży‐
wają komputerów. Nie ma też ocen, tylko
egzaminy półroczne/roczne. W podsta‐
wówce (folke skole) jest dziewięć klas,
a następnie jest gimnazjum.
Jakie miejsca według Pani najlepiej obej‐
rzeć w Danii?
Na pewno port ze statkami i pomnik małej
syrenki w Kopenhadze. W Danii są piękne
klify oraz Møns Klint (zamek na klifie),
a dla młodszych, ale także starszych świet‐
ną opcją jest Legoland oraz dom Hansa
Christiana Andersena.
Jak się Pani mieszka w Danii?
Ogólnie dobrze, ale bardzo tęsknię za oj‐
czyzną.
To już wszystkie moje pytania, dziękuje
Pani za poświęcony czas.
Również dziękuję.
Wywiad przeprowadziła Weronika Grobelna

Uczennica klasy VII PSP w Cieciułowie
PSP im .Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Wywiad z dziadkiem

D ziadek ma 76 lat. Przeprowadzę
z nim wywiad o czasach, kiedy
uczęszczał do Szkoły Podstawo‐

wej w Cieciułowie.
Ile miałeś lat, gdy poszedłeś do szkoły?
Poszedłem do szkoły jako 6- latek.
Może pamiętasz coś z pierwszej klasy?
Z pierwszej klasy raczej nic nie pamiętam.
Pamiętam, że w trzeciej klasie w 1953
roku w szkole dostaliśmy informację, że
zmarł Józef Stalin i cały dzień słuchaliśmy
na ten temat wiadomości.
A co ciekawego działo się w starszych kla‐
sach?
W szóstej albo siódmej klasie był obowią‐
zek strzyżenia chłopaków z powodu po‐
dejrzeń, że mają wszy, a ponieważ ja ich
nie miałem, to strzyżenie włosów mnie
ominęło. Nauczyciel razem z kierowni‐
kiem wycieli mi pasek na środku głowy za
karę, że się nie ostrzygłem.
Czy pamiętasz jakieś interesujące wyda‐
rzenia z klasy ósmej?
Nie było wtedy ósmej klasy.
Dziadku, co chciałbyś powiedzieć jeszcze
na koniec wywiadu?
W nauce mi, że tak powiem, szło dobrze.
Z matematyki byłem w czołówce klaso‐
wej.
A jaki najbardziej przedmiot lubiłeś?



- 20 -

W konkursie wzięło udział liczne gro‐
no miłośników drzew i plastyki.

W kategorii pracy płaskiej zwycięzcami
zostali:
• I miejsce - Lena Szulc
• II miejsce - Martyna Jura
• III miejsce - Małgorzata Matusiak

W kategorii pracy przestrzennej zwy‐
cięzcami zostali:
• I miejsce - Sandra Gniłka
• II miejsce - Maria Belka
• III miejsce - Alan Szczęsny.

Kulturalni i utalentowani
Odwiecznym obyczajem najmłodsze

koleżanki i najmłodsi koledzy poprzez ce‐
remoniał otrzęsin stali się pełnoprawnymi
PIERWSZAKAMI.

Trzecioklasiści „potrząsnęli” nimi, by
wytrząsnąć z nich talenty i odrobinę kultury
osobistej. Zabawa była świetna. Na powita‐
nie wystąpili drugoklasiści, później pierw‐
szaki witani i nagradzani gromkimi brawa‐
mi, a do zabawy otrzęsinowej wprowadził
wszystkich występ trzecioklasistów.

Nakrywanie do stołu, dygnięcie
i piękny ukłon, wiązanie krawata, ele‐
ganckie układanie chusty, zakupy
w sklepie, wizyta w sekretariacie, spóź‐
nienie na lekcję i jeszcze kilka innych
sytuacji wymagających kultury osobi‐

No, chyba matematykę.
Podobała ci się podstawówka?
Raczej tak. Zdałem z dobrymi ocenami.
Pojechałem do technikum do Zielonej
Góry, ale wróciłem po trzech tygodniach,
bo moja mama się rozchorowała.
Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na
tak ciekawy temat, dziękuję za wywiad.
Proszę bardzo.

Wywiad przeprowadziła Emilia Mroczek
Uczennica klasy VII PSP w Cieciułowie

ŻYCIE PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DALACHOWIE
Przedświąteczne warsztaty kulinarne
i artystyczne

Od kilku już lat w dalachowskiej szkole
zbliżający się czas świąteczno-kiermaszo‐
wy zwiastowany jest warsztatami organi‐
zowanymi przez radę Rodziców Szkoły
dla uczniów. Rodzice robią wszystko aby
uczniowie oraz cała społeczność szkolna
i mogła poczuć wyjątkową atmosferę nad‐
chodzących świąt. Święta są ważne i za‐
wsze na nie czekamy, choć zawsze potem
wydaje się, że przychodzą za szybko. Dla‐
tego warsztaty są tak wcześnie, bo prze‐
cież najwspanialsze, najcieplejsze i najra‐
dośniejsze rzeczy dzieją się w czasie
przedświątecznym.

W sobotni przedpołudnie zorganizowa‐
ne zostały warsztaty kulinarne - pieczenie
pierników. Kierownik przedsięwzięcia –
Pani Ola Kałwak, od kilku miesięcy na
emeryturze, ale sercem zawsze z nami.
Wydawałoby się, że już pierniki nam się
przejadły, nic bardziej mylnego. Wczesna
godzina też nie zniechęciła zainteresowa‐
nych uczniów. Chętnych do działania było
tak wielu, że tworzenie piernikowych spe‐

cjałów odbywało się w dwóch turach.
Wszystko przebiegło sprawnie. Pani Ola
sprawowała pieczę nad właściwym wyro‐
bieniem i rozwałkowaniem ciasta, no i nie
szczędziła słów krytyki, gdy ciasto było za
grube. W dowodzeniu pomagały mamy
z rady rodziców. Wszystkie etapy robienia
pierników pochłaniały uczniów, ale naj‐
więcej emocji i uśmiechu wzbudzało de‐
korowanie, kiedy to można coś ukradkiem
przy okazji podjeść. Pachniało w całej
szkole i okolicy…

W następnym tygodniu, po lekcjach,
popołudniami odbyły się warsztaty arty‐
styczne, które zostały przygotowane przez
Panie: Ewelinę Belkę, Małgorzatę Gaw‐
łowską oraz Joannę Włoch. Młodsi
uczniowie mieli okazję uszyć puszyste po‐
duszki ze świątecznym nadrukiem. Nato‐
miast starsi szyli ciepłe czapki i opaski.
Było bardzo świątecznie, wesoło i twórczo.

Drzewo w barwach jesieni
Co roku 10 października z okazji Świę‐

ta Drzewa odbywa się ogólnopolska akcja
sadzenia drzew. W związku z tym świętem
w naszej szkole odbył się konkurs pla‐
styczny "Drzewo w barwach jesieni"

Zadaniem uczestników było wykonanie
drzewa dowolną techniką. Wszystkie pra‐
ce były przepiękne i zostały wykonane
w dwóch technikach, wobec czego komi‐
sja konkursowa postanowiła wyłonić zwy‐
cięzców w kategorii pracy płaskiej i prze‐
strzennej.
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stej i ogłady. Ze wszystkimi wyzwaniami
bohaterowie dnia poradzili sobie wspaniale.

Następnie szukaliśmy w pierwszakach
talentów wszelakich artystycznych i spor‐
towych. Przed nimi wielka przyszłość. Za‐
imponowali publiczności, która raz za ra‐
zem nagradzała dokonania brawami.

Mamy kulturalnych i utalentowanych
PIERWSZOKLASISTÓW!!!

Działalność Samorządu Uczniowskiego
Szkoły w Dalachowie

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
PSP im. Jana Pawła II w Dalachowie od‐
były się 16.09.2021 r. Kandydaci przygo‐
towali plakaty oraz przedstawili swoje
programy wyborcze na apelu.

W ramach samorządu działają sekcje:
1.Plastyczna - uczniowie zajmują się wy‐
konywaniem bieżących dekoracji szkoły
oraz aktualizowaniem gazetki samorzą‐
dowej.

2.Porządkowa - odpowiedzialna za pra‐
widłowy przebieg dyżurów w czasie
przerw.

3.Sportowa - organizująca różne zawody
i imprezy sportowe.

30. września samorząd uczniowski oraz
klasa 8Azorganizowali dyskotekę z okazji
Dnia Chłopaka, natomiast 18. listopada -
razem z klasą 8 B - dyskotekę z okazji
zbliżających się andrzejek. Były różne za‐
bawy, tańce oraz wróżby.

29. października przedstawiciele SU
zapalili znicze pod pomnikiem patrona
naszej szkoły oraz na grobach zmarłych
nauczycieli.

Na bieżąco włączamy się w różnego ro‐
dzaju akcje. W tym roku była to akcja
„Bezdomniaki szukają domów”. Obec‐
nie pomagamy w zbiórce materiałów w ra‐
mach przedsięwzięcia „Szlachetna Pacz‐
ka”.

Samorząd Uczniowski PSP w Dalachowie

Przedszkolaki poznają…
Rudniki

D nia 18.10.2021r. przedszkolaki
z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ja‐

worznie wraz z wychowawczyniami Aliną

Zając i Mirosławą Bobrzecką kolejny raz
wzięły udział w wystawie prac konkurso‐
wych Plastyki Obrzędowej organizowanej
przez GOKiS w Rudnikach. Celem zwie‐
dzania wystawy było przybliżenie dzie‐
ciom historii, tradycji i zwyczajów z nimi
związanych, jak również wprowadzenie
odwiedzających w klimat bliski naszemu
sercu. Jakież było zadowolenie dzieci, gdy
mogły zobaczyć swoje nagrodzone szopki
bożonarodzeniowe.

Kolejnym punktem naszej wizyty były
warsztaty plastyczne przygotowane
przez Marlenę Iwańską. Dzieci miały
możliwość rozwĳania umiejętności manu‐
alnych i wyobraźni podczas malowania
serwetek. Zajęcia te cieszyły się dużym za‐
interesowaniem. Przedszkolaki wykazały
wielki zapał, potrzebę wyrażenia się, od‐
zwierciedlania własnych myśli i inwencji
twórczej, co z kolei przyczyniło się do roz‐
wĳania ich zdolności i umiejętności pla‐
stycznych oraz sprzyjało poznawaniu
warsztatu plastycznego i języka sztuki.

Dzieci zwiedzały również Publiczną
Bibliotekę w towarzystwie pani Mora‐
wiak oraz pani Troczki. Przedszkolaki
z wielkim zainteresowaniem przyglądały
się książkom znajdującym się na półkach,
a szczególnie książeczkom dla dzieci. Bar‐
dzo spodobały się im kolorowe i bogato
ilustrowane książeczki, które z chęcią
oglądały. Panie opowiedziały o bibliotece,
o zbiorach znajdujących się na półkach.
Dzieci zobaczyły, jak wygląda karta czy‐
telnika oraz poznały zasady wypożyczania
książek. Dowiedziały się także, jak należy
dbać o książki. Wysłuchały z uwagą prze‐
czytanej przez panią bibliotekarkę bajki.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzyma‐
ły od pani upominek w postaci zakładki do
książki. Spotkanie odbywało się w miłej,
pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze.
Dla wielu przedszkolaków była to pierw‐
sza wizyta w bibliotece.

Alina Zając
Nauczycielka PSP Jaworzno

Przedszkolaki
w Zagrodzie Edukacyjnej

D nia 11.10 2021r. przedszkolaki
z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ja‐

worznie uczestniczyły w wyciecze do Za‐
grody Edukacyjnej w Zwierzyńcu. W za‐
grodzie można było obejrzeć prawdziwy
piec chlebowy, narzędzia, z których ko‐
rzystano w czasie żniw, silos do przecho‐
wywania zboża, ule i inne narzędzia uży‐
wane dawniej w gospodarstwach rolnych.
Punktem programu były warsztaty edu‐
kacyjne, podczas których dowiedzieliśmy
się, skąd się bierze mleko i co z niego moż‐
na zrobić. Każdy z nas mógł spróbować
prawdziwego mleka i przetworów mlecz‐
nych, w tym własnoręcznie ubitego masła
i samodzielnie zrobionego sera. Każdy
mógł spróbować swojskiego chleba, po‐
smarowanego świeżo ucynionym masłem
i świeżymi powidłami. Po miłym słodkim
poczęstunku, wielkim przeżyciem było
spotkanie ze zwierzętami. Czekały na nas:
kury i kaczki oraz kozy. Niektóre z nich
mogliśmy dotknąć i nakarmić. Największą
jednak atrakcją wycieczki było dojenie
krowy – każdy mógł to zrobić. Krowa
była sztuczna, ale mleko – prawdziwe!

Alina Zając Nauczycielka PSP w Jaworznie

Świąteczny autobus
relacji

Jaworzno – Kraków
Sobota, 4 grudnia 2021 r.
Tego dnia odbył się kolejny integracyjny
wyjazd dzieci i młodzieży z Gminy Rud‐
niki organizowany przez radną Jaworzna
p. Katarzynę Wojtal - we współpracy z dy‐
rektorem i nauczycielami Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koper‐
nika w Jaworznie. Tym razem pojechali‐
śmy na Jarmark Bożonarodzeniowy do
Krakowa. Oczywiście nie była to jedyna
atrakcja wycieczki. Zwiedziliśmy trasą tu‐
rystyczną Muzeum Żup Solnych w Wie‐
liczce i uczestniczyliśmy w warsztatach



- 22 -

Nie było chyba wśród nas osoby, na której
nie zrobiłoby to wrażenia. Dzięki specjal‐
nym dekoracjom każdy miał wrażenie, że
znajduje się w obrazie i to było niesamo‐
wite.

Później mieliśmy okazję zobaczyć
Most Tumski (nazywany także Mostem
Katedralnym), Stare Miasto, Ostrów Tum‐
ski, Katedrę Wrocławską. Warto dodać, że
podczas zwiedzania wytężaliśmy wzrok
w poszukiwaniu słynnych wrocławskich
krasnali.

Mieliśmy czas wolny na spacer po Ryn‐
ku. Ponieważ tego dnia było otwarcie se‐
zonu świątecznego, dużym zainteresowa‐
niem cieszył się jarmark bożonarodze‐
niowy. Można było kupić pamiątki, ozdo‐
by choinkowe oraz coś pysznego do jedze‐
nia.

Niestety, wszystko co dobre, szybko się
kończy. O godzinie 15.30 wyjechaliśmy
z Wrocławia pełni wrażeń i nowych do‐
świadczeń. W drodze powrotnej byliśmy
w restauracji McDonald’s, gdzie można
było kupić posiłek. Każdy z nas wrócił
z wycieczki szczęśliwy, z głową pełną
wspomnień i telefonem pełnym zdjęć
z wyprawy. Był to wspaniale spędzony
czas.

Natalia Janicka
Uczennica klasy VIII PSP w Żytniowie

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”
w PSP w Żytniowie

11 listopada jest dla wszystkich
Polaków dniem szczególnym.
Po 123 latach niewoli Polska

powróciła na mapę Europy. Dzięki ogrom‐
nemu wysiłkowi militarnemu, polityczne‐
mu, gospodarczemu i kulturalnemu Polacy

malowania bombek w Fabryce Szkła
w Bęble. Dzieciaki wyczarowały prze‐
piękne bożonarodzeniowe ozdoby. Ręcz‐
nie dekorowane, stanowią super świątecz‐
ną pamiątkę z wycieczki. Jarmark na kra‐
kowskim Rynku Głównym był głównym
punktem programu. Feeria barw, zapa‐

chów i świateł oczarowała nas od pierwsze‐
go wejrzenia. Uroku dodał subtelnie pró‐
szący śnieżek. Cóż.. pozostaje zaMickiewi‐
czem powiedzieć: I ja tam byłam…�

Małgorzata Wiśniewska
Nauczycielka PSP w Jaworznie

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega

Pożarom”

T egoroczna edycja OTWPma formę
zdalną. Turniej jest skierowany do
dzieci i młodzieży w dwóch gru‐

pach wiekowych: I grupa - uczniowie
szkół podstawowych (klasy IV – VIII),
II grupa - uczniowie szkół ponadpodsta‐
wowych. Naszą szkołę reprezentowało
czworo uczniów: Bartłomiej Rzepka (kl.
IV), Matylda Napieraj (kl. VII), Patryk
Napieraj (kl. VII) i Bartłomiej Kawalec
(kl. VIII). Młodzież do Turnieju przygo‐
towała pani Aleksandra Kaczmarek.
Pierwszym etapem były eliminacje po‐
wszechne, otwarte dla wszystkich przepro‐
wadzone w formie pisemnej (test on-line)
na internetowej platformie edukacyjnej.
Test zawierał 60 pytań dla każdej grupy
wiekowej, na które należało udzielić odpo‐
wiedzi przez zaznaczenie jednego spośród
3 podanych wariantów. Łączny czas odpo‐
wiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pi‐
semnych - 0 lub 1 punkt. Rozpoczęcia te‐
stu w dniu 04.12.2021 nastąpiło po zalogo‐
waniu na internetowej platformie eduka‐

cyjnej między 9.00-9.30 (I grupa). Do ko‐
lejnego etapu kwalifikuje się max. po 25
zawodników z każdej grupy wiekowej,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
w eliminacjach powszechnych. Jury bierze
pod uwagę czas rozwiązania testu w przy‐
padku uzyskania jednakowej liczby punk‐
tów, gdy nie jest możliwe wskazanie 25 fi‐
nalistów.

Aleksandra Kaczmarek
PSP w Żytniowie

Wycieczka klas IV – VIII

W piątek 19 listopada 2021 roku
o godzinie 7.00 klasy IV - VIII
Publicznej Szkoły Podstawo‐

wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Żytniowie wyruszyli na wycieczkę jed‐
nodniową do Wrocławia. Darmowa po‐
dróż została zorganizowana z programu
,,Poznaj Polskę’’.

Na miejsce dotarliśmy o godz. 9:30.
Pierwszym punktem wycieczki było zwie‐
dzanie Hydropolis, czyli centrum wiedzy
o wodzie. Przed samym wejściem na eks‐
pozycję na odwiedzających czekała wod‐
na kurtyna, a zaraz za nią wodny wir.
Spektakularne eksponaty rozbudziły wy‐
obraźnię odwiedzających. Przygodę z wodą
rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu opo‐
wiadającego o powstaniu wody na naszej
planecie. W kolejnych salach odkrywali‐
śmy historię inżynierii wodnej, metody ra‐
cjonalnego gospodarowania wodą. Wizyta
w Hydropolis to połączenie nauki i zaba‐
wy.

Kolejnym punktem programu była Pa‐
norama Racławicka, czyli wielkie malo‐
widło Wojciecha Kossaka i Jana Styki
przedstawiające bitwę pod Racławicami.
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nie tylko odzyskali utraconą niepodle‐
głość, lecz także stworzyli podwaliny no‐
woczesnego państwa.

Upamiętniając tę jedną z najważniej‐
szych dla historii Polski rocznic, 10 listo‐
pada, cała społeczność szkolna wzięła
udział w uroczystym apelu przygotowa‐
nym przez wybranych uczniów klasy pią‐
tej, siódmej i ósmej. Następnie wszyscy,
włączając się do ogólnopolskiej akcji
"Szkoła do hymnu", o symbolicznej godzi‐
nie 11:11 odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy
hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskie‐
go". Na koniec delegacja klasy piątej zło‐
żyła kwiaty i zapaliła znicz pod pomni‐
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Natomiast 11 listopada, nasze przedsta‐
wienie "Niepodległa", mogliśmy zapre‐
zentować szerszej publiczności, biorąc
udział w gminnych obchodach Święta
Niepodległości. Słuchając pieśni patrio‐
tycznych, recytacji utworów poetyckich
oraz oglądając okolicznościowe scenki hi‐
storyczne, po raz kolejny mogliśmy prze‐
żyć wzruszenie i radość z odrodzenia się
naszego państwa.

Nauczyciele PSP w Żytniowie

EUROPEJSKI CODE WEEK
W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU
W RUDNIKACH

R udnickie przedszkolaki przyłączy‐
ły się do międzynarodowej akcji
"Europejski Tydzień Kodowania

2021", czyli CodeWeek, w którym Polska
obecnie zajmuje 3 miejsce pod względem
ilości zorganizowanych wydarzeń.

O co chodzi w CodeWeek?
Europejski Tydzień Kodowania, inaczej

CodeWeek, to oddolna inicjatywa promu‐
jąca naukę programowania i umiejętności
cyfrowych wśród osób w każdym wieku!
Biorą w niej udział państwa europejskie
(i nie tylko!), które uczestniczą w przyja‐
cielskiej rywalizacji o zorganizowanie jak
największej liczby wydarzeń związanych
z nauką programowania.

Jaki był nasz udział?
Jak co tydzień, również 13 i 20 paź‐

dziernika 2021 r. w godzinach 13.00-14.00

odbyły się zajęcia dla dzieci z wykorzysta‐
niem Photon Robotów." Zabawy z robota‐
mi" to zajęcia dla dzieci z Publicznego
Przedszkola w Rudnikach (grupa 4-5 lat‐
ków "Smerfy")prowadzone przez mgr
Annę Grzelak z zakresu kodowania i pro‐
gramowania z wykorzystaniem robotów
edukacyjnych Photonów sterowanych bez‐
przewodowo za pomocą aplikacji zainsta‐
lowanej na tabletach. W roku szkolnym
2021/2022 w każdą środę w godzinach po‐
południowych mały robot Photon utrwala
wiadomości i umiejętności przedszkola‐
ków zdobywane podczas codziennych za‐
baw. W tygodniu kodowania utrwalaliśmy
wiadomości dotyczące jesieni w ogrodzie
i w lesie.

Dodatkowo w holu przedszkola, w mie‐
siącu październiku został uruchomiony
"kącik informatyka", w którym dzieci po‐
znawały podstawy kodowania, dzięki de‐
dykowanym w tym celu grom planszo‐
wym, zakodowanym ilustracjom do kolo‐
rowania oraz multimedialnym zadaniom
edukacyjnym na tabletach.

Anna Grzelak
Nauczyciel w Publicznym Przedszkolu

w Rudniakch

Już słychać dzwonki sań..

D zień 6 grudnia to dzień wyjątko‐
wy, ponieważ w tym dniu dzieci
w naszym przedszkolu każdego

roku odwiedza Święty Mikołaj. Tak było
też tym razem. Dzieci w czerwonych
ubrankach i mikołajkowych czapeczkach
od rana nasłuchiwały czy słychać już
dźwięk dzwonka, który zapowiada przy‐
bycie upragnionego gościa. Jakże wielka
była ich radość, kiedy w końcu Święty Mi‐
kołaj w asyście elfów pojawił się u nas.
Przedszkolaki powitały cały orszak pięk‐

nym wierszykiem, zaśpiewały piosenki,
obiecały być grzeczne w przedszkolu
i w domu. Od niezwykłego gościa otrzy‐
mały paczki pełne niespodzianek, z któ‐
rych były bardzo zadowolone. Na koniec
wręczyły Mikołajowi list z życzeniami
zdrowia, doskonałego nastroju i wszelkiej
pomyślności. Dzieci zapamiętają długo ten
wspaniały dzień. Szkoda, że zdarza się on
tylko raz w roku.

Elżbieta Marchewka
Nauczycielka w Publicznym Przedszkolu

w Rudnikach

Pasowanie
na przedszkolaka

J ednym z ważniejszych wydarzeń ma‐
jących miejsce w Publicznym Przed‐
szkolu w Rudnikach jest uroczyste

Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość
rozpoczęła się od powitania przez Panią
Dyrektor przybyłych gości. Niestety, z po‐
wodu reżimu sanitarnego, na jedno dziec‐
ko przypadał wyłącznie jeden rodzic. Na‐
stępnie dzieci przedstawiły krótką część
artystyczną, przygotowaną przez wycho‐
wawczynię mgr Annę Suchodolską-Paw‐
laczyk, w której zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie, wokalne oraz
taneczne. Przedszkolaki opracowały rów‐
nież muzyczno- ruchową niespodziankę,
do której zaprosiły wszystkich zaproszo‐
nych gości.

W tym roku dzień 24 listopada był dla
nas dniem szczególnym. Dzieci z grupy
„Misie”, które we wrześniu rozpoczęły
swoją edukację przedszkolną zostały ofi‐
cjalnie przyjęte do grona przedszkolaków.
Po złożonej przysiędze, Pani Dyrektor mgr
Aneta Matląg- Konieczna dokonała uro‐
czystego pasowania każdego dziecka. Na
pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy
przedszkolak otrzymał dyplom pasowania,
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W tym magicznym czasie Smerfy
i Krasnale, oraz dyrektor i personel Gmin‐
nego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach ży‐
czą wszystkim zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, a także szczę‐
ścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka „Skrzacik”

odznakę prawdziwego przedszkolaka
oraz mały upominek.

Wszystkim przedszkolakom gratuluje‐
my i życzymy samych radosnych chwil,
dużo uśmiechu na twarzy, aby każdy dzień
spędzony w przedszkolu był pełen cieka‐
wych przeżyć i nowych doświadczeń. Po‐
wodzenia!

Anna Suchodolska-Pawlaczyk
Nauczyciel Publicznego Przedszkola

w Rudniakch

Świąteczny
czas w Skrzaciku…

G minny Żłobek „Skrzacik” w Rud‐
nikach to miejsce gdzie nie ma
czasu na nudę. Niedawno ma‐

luszki gościły miłego Misia, w Skrzaciku
też odbyły się szalone Andrzejki z przyja‐
zną Czarownicą. Cały czas dzieci uczest‐

niczą w zadaniach z programu Sensosmy‐
ki, dzięki czemu świetnie się bawią
i wszechstronnie rozwĳają. Od dłuższego
czasu trwają w żłobku przygotowania do
nadchodzących Świąt i kiermaszu Bożo‐
narodzeniowego. Dzieci z radością przy‐
stroiły już choinkę, która wita wszystkich
w holu żłobka. Po raz pierwszy odwiedził
nas Święty Mikołaj z prezentami, i to
z pewnością, było wielkie przeżycie dla
naszych maluszków.

spotkań, zespoły Why Not Quintet oraz
The Likaons Group (oba z Częstocho‐
wy). Na zakończenie wieczoru wystąpił
duet Bolewski & Tubis z projektem „Oby‐
watel Jazz” poświęconym Grzegorzowi
Ciechowskiemu, prezentując utwory arty‐
sty w jazzowych interpretacjach, ale usły‐
szeć mogliśmy także autorskie utwory du‐
etu. Jak zawsze artystom na scenie wtóro‐
wała wspaniała rudnicka publiczność, któ‐
ra nie szczędziła gromkich braw. W ra‐
mach wydarzenia zaprezentowano także

Filharmonia w Ośrodku
Kultury w Rudnikach.

M uzycy z Filharmonii Często‐
chowskiej zagrali na scenie
Ośrodka Kultury.

Audycja umuzykalniająca mają na celu
przybliżenie dzieciom gry na instrumentach
oraz zapoznaje ich ze światem muzyki.

Podczas spotkań dzieci poznawały bu‐
dowę wybranych instrumentów oraz sym‐
bole zapisywane na pięciolinii. Rozpozna‐
wały gammy, wystukiwały rytmy a także
dyrygowały.

Audycje cieszyły się dużym zaintereso‐
waniem. Żywe reakcje i duża aktywność
towarzyszyła uczestnikom przez cały czas.

Anna Biegańska
GOKSiR w Rudnikach

Spotkania
Muzyków Jazzowych

B yło inaczej niż zwykle, ale i tym
razem nie zabrakło tego co naj‐
ważniejsze... bardzo dobrej jazzo‐

wej muzyki oraz niesamowitej atmosfery.
XXIX Spotkania Muzyków Jazzowych
rozpoczęły się koncertem zespołu New
Bone z Krakowa, w którym zespół zapre‐
zentował m.in utwory z płyty "Longing".
W drugiej części wydarzenia zaprezento‐
wali się laureaci kilku poprzednich edycji,
a jednocześnie artyści, którzy od wielu lat
są uczestnikami rudnickich jazzowych

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
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wystawę prac Marleny Iwańskiej (GOK‐
SiR Rudniki) nawiązujących do tematyki
jazzowej. Cieszymy się, że po zeszłorocz‐
nej przerwie spowodowanej pandemią,
w tym roku udało się zorganizować to nie‐
zwykle ważne dla nas muzyczne wydarze‐
nie, i już teraz zapraszamy na jubileuszo‐
wą XXX edycję Spotkań Muzyków Jazzo‐
wych w Rudnikach.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Międzynarodowy Dzień
Seniora w Ośrodku Kultury

O dpowiedzią Gminnego Ośrodka
Kultury w Rudnikach na Między‐
narodowy Dzień Seniora był

przygotowany szeroki wachlarz atrakcji.
Dzień po otwarciu wystawy XXXKonkur‐
su Plastyki Obrzędowej drzwi Centrum
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rud‐
nikach były otwarte dla wszystkich. Pre‐
zentowaną tam wystawę można było oglą‐
dać do późniejszych niż zwykle godzin.

O godzinie 18:00 na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury pojawił się Tomasz Słodki
wraz ze swoim multimedialnym spekta‐
klem podróżniczym. Obecni na sali wi‐
dzowie mogli się przenieść do odległych
krajówAmeryki Łacińskiej - Meksyku oraz
Kolumbii a także do „pobliskiego”Amster‐
damu. Liczne filmiki, wyjaśnienia, anegdo‐
ty bardzo przybliżyły te odległe miejsca.

Ostatnim punktem programu przygoto‐
wanym na ten dzień był koncert zespołu
„Coldfire” z Praszki.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

XXXII Mistrzostwa Świata
w speed-ball, Tunezja 2021
z udziałem mieszkańca

Gminy Rudniki

J anWłóka to zawodnik zawsze zdeter‐
minowany i gotowy by podjąć walkę.
To był kolejny jego występ na arenie

międzynarodowej. Jasiu pokazał swoją
sprawność fizyczną, szybkość, siłę oraz
opanowanie. Rozgrywał bardzo trudne
mecze z bardziej doświadczonymi zawod‐
nikami, a mimo to nie poddawał się i wal‐
czył do ostatniej piłki.

Zawodnik wrócił do domu z 4 miej‐
scemw grze singlowej seniorów oraz zajął
miejsce w przedziale 5-6 gry deblowej
w parze z Karolem Nowakowskim (Speed-
ball Kraków).

Gratulujemy Jankowi tak wysokich lo‐
kat na szczeblu międzynarodowym i jeste‐
śmy pewni, że za rok również pokaże naj‐
lepszy Polski speed-ball na arenie między‐
narodowej.

Wyjazd Janka był możliwy dzięki
wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudnikach, za co bar‐
dzo dziękujemy.

Magdalena Matusiak
Speed-ball Rudniki

JUBILEUSZOWY KONKURS

W Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Rudni‐
kach odbył się 30 jubileuszowy

Konkurs Plastyki Obrzędowej, pod hono‐
rowym patronatem Wojewody Opolskiego
Sławomira Kłosowskiego.

Posiedzenie komisji odbyło się 28
września, która przyznawała nagrody w 5
kategoriach. W konkursie udział wzięło
142 uczestników reprezentujących 7 róż‐
nych województw (opolskie, łódzkie, ma‐
zowieckie, lubelskie, małopolskie, dolno‐
śląskie, śląskie).

Komisja konkursowa przyznała nagro‐
dy z podziałem na kategorie twórców do‐
rosłych i dzieci:
Kategoria I: Prace związane z tradycja‐
mi i obrzędamiWielkanocnymi np. zdo‐
bienie jaj wielkanocnych, palmy wielka‐
nocne itp.
DOROŚLI:
• I miejsce - Adrianna Kozyra - Daniec
• II miejsce - Halina Jakubowska - Tułowice
• III miejsce - Daniela Mońka - Zajączki
Drugie
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Wyróżnienia:
• Grażyna Joszko - Daniec
• Andrea Joszko - Daniec
• Michał Kowalik - Lublin
• Teresa Sobota - Olszowa
DZIECI:
• I miejsce - Emilia Waliczek - Domecko
• II miejsce - Wiktoria Pissarczyk - Ligota
Bialska

• III miejsce - klasa III PSPRudniki - Rudniki
Wyróżnienia:
• Florian Pissarczyk - Ligota Bialska
• Matylda Napieraj - PSP Żytniów
• Klasa II B - PSP Rudniki
• Klasa V - PSP Żytniów
• Klasa VII - PSP Żytniów
Kategoria II: Prace związanie z tradycja‐
mi i obrzędami Bożonarodzeniowymi np.
maski i przebrania kolędnicze, gwiazdy
kolędnicze, tradycyjne ozdoby choinko‐
we, szopki bożonarodzeniowe itp.
DZIECI:
• I miejsce - Klasa II A PSP Rudniki
• II miejsce - Klasa III PSP Dalachów
• III miejsce - Piotr Błaszczak- PSP Cie‐
ciułów

• III miejsce - Grupa Starsza Przedszkola‐
ków z Jaworzna

Wyróżnienie:
• Rozalia Korzeniowska - PSP Cieciułów
• Patryk Napieraj - PSP Żytniów
• Miłosz Sas/ Antoni Zalwert/ Blanka Bir‐
let - PSP Żytniów

• Klasa I PSP Rudniki
• Wiktoria Kubaszewska/ Martyna Kuba‐
szewska - PSP Rudniki

• Julia Sośniak - PSP Dalachów
• Alicja Cieśla - PSP Cieciułów
Kategoria III: Tradycyjne ozdoby bibu‐
łowe i papierowe - kwiaty z bibuły i pa‐
pieru, girlandy, pająki, rózgi weselne
i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych
tradycji zdobnictwa

DOROŚLI:
• I miejsce - Irena Tobis - Rudniki
• I miejsce - Zofia Sompolińska - Mirsk
• II miejsce - Celina Staśkiewicz - Ostrołęka
• II miejsce - Wincenty Staśkiewicz -
Ostrołęka

• II miejsce - Halina Jakubowska - Tułowice
• III miejsce - Katarzyna Kapica - Rudniki
Wyróżnienie:
• Jadwiga Niedźwiedzka - Kadzidło
• Bartłomiej Schneider - Środowiskowy
Dom Samopomocy w Sowczycach

• Jolanta Przybysz - Ostrołęka
DZIECI:
• II miejsce - Nikola Rychel - PSP Jaworzno
• II miejsce - Klasa V PSP Żytniów
• II miejsce - Zofia Mikołajczyk - PSP Ja‐
worzno

• III miejsce - Klasa III PSP Jaworzno
• III miejsce - Klasa I PSP Jaworzno
Wyróżnienie:
• Alicja Nowak - PSP Jaworzno
• Marcin Maślana - PSP Rudniki
KATEGORIA IV - Ozdoby koronkowe
DOROŚLI:
• II miejsce- Maria Sikorska - Bobowa
• II miejsce - Marianna Janerka - Bobrowa
KATEGORIA V Rękodzieło i rzemiosło
artystyczne – rzeźba, malarstwo i inne,
nawiązujące do lokalnych obrzędów
DOROŚLI:
• II miejsce - Michał Kowalik - Lublin
DZIECI:
• I miejsce- Lena Urbaniak - PSPKluczbork
• II miejsce - Amelia Maruszewska - PSP
Rudniki

• III miejsce - Karol Kęsik - PSP Żytniów
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się

30 września w Centrum Tradycji Stra‐
żackiej i Historii Wsi. Prace można było
zwiedzać do końca października.

Nagrody zostały ufundowane ze środków
Gminy Rudniki, Gminnego Ośrodka Kultu‐

ry Sportu i Rekreacji w Rudnikach,Muzeum
WsiOpolskiej orazOpolskiegoOśrodkaDo‐
radztwa Rolniczego w Łosiowie.

Konkurs organizowany od 30 lat cieszy
się niegasnącym zainteresowaniem.Wpro‐
wadza nas w świat rodzimych obrzędów
i zwyczajów. Jest formą popularyzacji tra‐
dycji wśród młodego pokolenia. Tradycyj‐
ne zwyczaje są świadectwem naszych „ko‐
rzeni”, a kultura polska po dzień dzisiejszy
zawdzięcza im swoją odrębność i swoje je‐
dyne, niepowtarzalne barwy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnym konkursie.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Rudniakch

Początki pożarnictwa
w gminie Rudniki

W chwili odzyskania przez Polskę
niepodległości na terenie Gmi‐
ny Rudniki istnieją już 3 jed‐

nostki straży ogniowych – w Rudnikach,
Żytniowie i Cieciułowie. Dwie pierwsze
założone w 1908 roku a ostatnia w 1912.
Kolejne powstawały w największych miej‐
scowościach – w Jaworznie (rok 1922)
i Dalachowie (1923) a do wybuchu II Woj‐
ny Światowej powołane do istnienia zosta‐
ły także w Jelonkach (1926) oraz w Bobro‐
wie (1931). Zdecydowana większość
z dzisiaj funkcjonujących jednostek może
poszczycić się ponad 90 letnią historią.

Większość ze straży ogniowych (jeśli
nie wszystkie) w początkach borykała się
z podobnymi trudnościami. Jedną z nich
był brak posiadanego miejsca, na którym
można byłoby pobudować remizę strażac‐
ką. Dlatego więc sprzęt gaśniczy, który po‐
szczególne towarzystwa posiadały był
przechowywany u gospodarzy. Dobrym
przykładem jest tutaj straż ogniowa w Żyt‐
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niowie, powołana do istnienia w 1908. Bu‐
dowa remizy strażackiej rozpoczęła się
w 1925 roku na gruncie ofiarowanym
przez Waldemara Brehmera – dziedzica
wsi Żytniów. Koniec budowy przypadł na
rok 1939. Przez blisko 30 lat cały sprzęt
musiał być przechowywany w miejscu in‐
nym niż to, którym dysponowała straż
ogniowa. Innym przykładem jest jednost‐
ka w Jelonkach, założona w 1926 roku,
która swoją remizę pobudowała dopiero
po wojnie. Kolejną trudnością był niewiel‐
ki budżet. Posiadane, choć niewielkie fun‐
dusze, zawdzięczane były ofiarności
mieszkańców. Organizowane przedstawie‐
nia przy towarzystwie straży ogniowej
były atrakcją dla miejscowej ludności a za‐
robione wtedy pieniądze wzbogacały bu‐
dżet jednostki. Taka sytuacja miała miej‐
sce między innym w Jaworznie. Na chwilę
po oddaniu do użytku niewykończonego
budynku strażnicy w 1934 roku zawiązuje
się kółko teatralne. Dochody z przedsta‐
wień przezeń odgrywanych zostawały
przeznaczane na zakup wyposażenia straż‐
nicy.

W sprzęcie, który posiadały straże
ogniowe można było znaleźć – bosaki, tłu‐
mice, sikawki ręczne, beczkowozy, węże,
drabiny i trąbkę alarmową.

Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

XXVII Sportowy Turniej
Miast i Gmin

XIII Europejski Tydzień
Sportu dla Wszyst‐
kich, w ramach które‐

go został rozegrany XXVII Sportowy Tur‐
niej Miast i Gmin odbył się w terminie je‐
siennym od 21 do 27 września. Niezmien‐
nie głównym celem imprezy była aktywi‐
zacja ruchowa jak największej liczby
mieszkańców, która przebiegała pod ha‐
słem „Żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Gmina Rudniki nieprzerwanie uczestniczy
w Turnieju od lat.

W klasyfikacji generalnej wg liczby
mieszkańców zajęliśmy 6 miejsce. Zosta‐
liśmy zakwalifikowani do III grupy, która
liczy od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców.
Tym bardziej cieszy fakt, że jako gmina,
która ma ponad 8 tys. mieszkańców kon‐
kurował z tak dużymi gminami.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie
wszystkim mieszkańcom uczestniczącym
w Turnieju. Szczególne uznania kierujemy
do nauczycieli i uczniów szkół. Bez ich za‐
angażowania i pracy osiągniecie tego im‐
ponującego wyniku nie było by możliwe.
Mamy nadzieję, że tegoroczne VI miejsce
będzie motywacją dla nas wszystkich, aby
w przyszłym roku w ramach Turnieju dalej
promować sport i stanąć na podium.

Anna Biegańska
GOKSiR w Rudnikach

Warsztaty „Hands-on”

Z mysł dotyku rozwĳa się najwcze‐
śniej ze wszystkich zmysłów. Po‐
wierzchnia narządu zmysłu dotyku

jest bardzo duża, więc nie powinno nas dzi‐
wić, że przypisuje się temu systemowi
szczególną rolę. Mogli się o tym przekonać
uczestnicy warsztatów „Hands-on” 23 li‐

stopada b.r., podczas których po wcze‐
śniejszym zapoznaniu się z niektórymi eks‐
ponatami znajdującymi się w Centrum Tra‐
dycji Strażackiej i Historii Wsi próbowali
odgadnąć ich nazwy. Efektem warsztatów
były również malowane na porcelanie
wzory folklorystyczne i nie tylko.

Marlena Iwańska
GOKSiR w Rudnikach

Warsztaty
rękodzieła ludowego

S ztuka ludowa to całokształt działal‐
ności artystycznej, na ogół wiej‐
skiej, dorosłych i dzieci. Muzyka,

bajki, poezje czy właśnie plastyka jest jej
dużą częścią.

18 października Centrum Tradycji Stra‐
żackiej i Historii Wsi w Rudnikach gościło
najmłodszą dotąd grupę miłośników sztuki
ludowej. W scenerii zgromadzonych eks‐
ponatów odbyły się warsztaty rękodzieła
ludowego, jakim było malowanie flory‐
stycznych wzorów ludowych. Poprzez
pracę twórczą dzieci poznały przede
wszystkim artystyczną stronę zwyczajów
i obrzędów ludowych.

Marlena Iwańska
GOKSiR w Rudnikach
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Z TERENU GMINY RUDNIKI

Gminny Ośro‐
dek Pomocy
Spo łeczne j

w Rudnikach, podob‐
nie jak w poprzednich
latach włączył się
w proces pomocy naj‐
bardziej potrzebują‐
cym. Przy współpracy

z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą
w Luboszycach, zgodnie z podpisaną umo‐
wą z dnia 12.01.2021 r. realizował Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa podpro‐
gram 2020 współfinansowany z Europej‐
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po‐
trzebującym.

Celem Programu jest zapewnienie naj‐
uboższym mieszkańcom Gminy Rudniki
pomocy żywnościowej.

W tym roku żywność została dostar‐
czona trzykrotnie. Z pomocy żywnościo‐
wej skorzystało łącznie 215 osób. Rodzi‐

ny otrzymały następujące artykuły spo‐
żywcze: koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, makaron ja‐
jeczny świderki, kasza jęczmienna, herbat‐
niki maślane, mleko UHT, szynka drobio‐
wa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy,
filet z makreli w oleju, cukier biały, olej
rzepakowy, fasolka po bretońsku, groszek
z marchewką, miód nektarowy wielokwia‐
towy, mus jabłkowy, płatki owsiane, ryż
biały, ser podpuszczkowy dojrzewający
oraz kawa zbożowa rozpuszczalna.

Pracownicy Ośrodka z zachowaniem
reżimu sanitarnego przekazali bezpłatnie
w/w produkty żywnościowe zakwalifiko‐
wanym wcześniej rodzinom. Potrzebują‐
cym przekazano 11 333,08 kg żywności
co dało 635 paczek.

W ramach w/w Programu 5 chętnych
kobiet skorzystało ze zdalnych telefonicz‐
nych warsztatów dietetycznych na temat
„Przepis na zdrowie- jak komponować
prosty, różnorodny, zdrowy jadłospis”.

Osoby korzystające ze wsparcia wyra‐
ziły duże zadowolenie z takiej formy po‐

mocy. Są zainteresowane możliwością dal‐
szego wsparcia.

Ośrodek będzie kontynuował współpra‐
cę w zakresie zaopiekowania najbardziej
potrzebujących. Na 2022 rok wyrażona zo‐
stała deklaracja realizacji wsparcia w zakre‐
sie dystrybucji żywności w naszej gminie.
Realizacja wsparcia na rzecz rodziny:
1.świadczenie wychowawcze 500+ , z tej
formy pomocy korzysta 1 232 dzieci;

2.zasiłki rodzinne wypłacane dla 145 ro‐
dzin,

3.świadczenia rodzicielskie wypłacane dla
11 rodzin;

4.świadczenia opiekuńcze wypłacane dla
34 osób;

5.zasiłki pielęgnacyjne wypłacane dla 150
osób;

6.świadczenia z funduszu alimentacyjne‐
go wypłacane dla 22 dzieci,

7.wsparcie w zakresie ustawy o pomocy spo‐
łecznej dla 111 rodzin o liczbie łącznej osób
w tych rodzinach 221.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS

IRENA TOBIS 1934 – 2021
„PAMIĘTAM

JAK BYŁAM ANIOŁEM”

Z imowy dzień. Mróz pukał do drzwi
dziobkami sikorek. Wiatr huczał
pomiędzy gałęziami i pracowicie

wznosił małe zaspy na poboczach dróg.
Los wie czasem dobrze, kogo z kim ze‐
tknąć po to, żeby to spotkanie stało się dla
nas olśnieniem…

Dzwonek do drzwi, serdeczne zaprosze‐
nie i szelest kapci po podłodze zapowiadają‐
cy nadejście filiżanki gorącej herbaty.
„Przez wiele lat o tej porze podłogi tonęły
w chojnie robiąc stroiki świąteczne i wień‐
ce. Nie szło przejść, były wszędzie”. Opo‐
wieści już z kuchni wypływały jedna za dru‐
gą. Oczy jak grosiki, z których tryskała nut‐
ka radości, a miły głos był zawsze źródłem
ciepła rozgrzewającego od środka. „A jak
było przedstawienie, to matko święta…my‐
ślałam, że wyjdę z siebie. Tu krowy trzeba
było paść, a tu próba jest! W moim pierw‐
szym przedstawieniu byłam aniołem”.

Dla niej była to zawsze ogromna ra‐
dość, gdy mogła być na scenie. Począwszy
od szkolnych przedstawień, teatru prowa‐
dzonego przez pana Jana Leszczyńskiego,
czy zespołu „Rudniczanki”, z którym była
związana od 1985 roku, czyli od momentu
jego powstania. Scena ją kochała, a ona z
wielką wzajemnością, kochała scenę jako
spełniona artystka.

Często nam się wydaje, że człowiek
musi najpierw tego kogoś spotkać, żeby
mógł go sobie przypomnieć. A co jeżeli
bywa odwrotnie? Wierzyła bezgranicznie
w dobrą stronę ludzkiej natury i w boską
opatrzność. Dobrym słowem i monolo‐
giem potrafiła rozpromienić każdą twarz
i strapione serce. Magia jest we wszyst‐
kich. Jest jak powietrze, które cię otacza
i przenika. I tak jak twoje płuca po wyde‐
chu napełniają się znowu, tak i magia bez
twojego udziału powraca do ciebie po tym,
jak ją zużyjesz...

Na scenie czuła się najlepiej. Niezliczo‐
na ilość wyrecytowanych wierszy, mono‐
logów, wyśpiewanych pieśni i piosenek.
„Uwielbiam występować i przenieść się
dzięki temu w całkiem inne miejsce”. Je‐
żeli spotkała kogoś bez uśmiechu, to
szczerze oddawała mu jeden ze swoich.
Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na
szczęściu drugiego człowieka, bardziej niż
na własnym, bez względu na to, przed jak
bardzo bolesnym wyborem stajesz.

Rozmowy jak to często ludzie robią
w pociągu, zwierzający sekrety życia
przypadkowym towarzyszom podróży,
gdy niekłopotliwa bliskość opiera się na
milczącym porozumieniu, że może nigdy
się już nie spotkają.

Ikona Konkursów Plastyki Obrzędo‐
wej. Zadebiutowała przypadkowo, kiedy
jej ciocia zachorowała i miała zrobić ślub‐
ną wiązankę. Z powodu wysokiej gorączki
nie była w stanie jej wykonać. „Zastąpiłam
ją. Wyszło chyba dobrze, bo nikt się nie
zorientował, że zrobiła to jedenastoletnia
dziewczynka”. Spod jej magicznych dłoni
wychodziły niezliczone ilości papiero‐
wych kwiatów. Delikatne i subtelne, wzo‐
rowane na żywych kwiatach. Nagradzały
ją rok po roku przez 30 lat. Mawiała, że
świat kwiatów zasługuje na to, aby go od‐
krywać nie raz nie dwa. Tylko wciąż na
nowo. Jej ulubionym była róża, gdyż każ‐
de nasze marzenie jest nam dane wraz
z siłą do jego spełnienia.
Delikatna i silna, nigdy nie chciała być dla
nikogo ciężarem. Kochaj siebie, ludzi
i Boga. I pracuj, bo praca uszlachetnia…

I to wszystko nie dla nagród, dyplomów
i orderów. Miłości dla kultury i folkloru nie
da się wytłumaczyć. Najbogatsze w piękno
jest życie pięknie przeżyte. Ono jest naj‐
większym arcydziełem sztuki. I to właśnie
w sztuce jest zajmujące. To, co widzi w niej
oglądający, a nie to, do czego dąży artysta.
Ona sama w tak cudowny sposób była na‐
turalna. Wierzyła, że każdy rok, to czas
czegoś nowego i dobrego, jakieś cudownej
niespodzianki darowanej z niebios.

Ostatnie tchnienie wiatru. Wszystko
wokół nas pogrąża się w tak głębokiej ci‐
szy, tak w zupełnym bezruchu, że dusza
czuje się ogarnięta religĳną trwogą. Za‐
snęła słuchając szeptów aniołów, mówiąc
do nas melodią niewypowiedzianych słó‐
w: „Jak ja was wszystkich kocham”.

Marlena Iwańska
(GOKSiR w Rudnikach)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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TABLICA OGŁOSZEŃ
NAKRĘCENI NA POMAGANIE

– ciąg dalszy!

N a mapie naszej gminy pojawił się
kolejny – trzeci już - punkt z ser‐
cem do zbiórki nakrętek!

Z inicjatywy radnej Katarzyny Wojtal
oraz dyrektora szkoły Tomasza Dudy,
Gmina Rudniki zakupiła pojemnik, który
stanął w Sołectwie Jaworzno, a dokładnie
na terenie Publicznej Szkoły Podstawo‐
wej w Jaworznie.

Tym samym cała społeczność z obwodu
szkoły może włączyć się w akcję zbiórki
nakrętek, z której dochód w całości będzie
przeznaczany na wsparcie osób potrzebu‐
jących.

O tym, że warto pomagać nie trzeba ni‐
kogo przekonywać.

I cieszy ogromnie fakt, że coraz więcej
osób chce pomagać!
A DOBRO POWRACA!

Usuwanie azbestu

A zbest jest substancją stwarzającą
szczególne zagrożenie dla środo‐
wiska i zdrowia człowieka, dlate‐

go tak istotne jest podejmowanie działań
zmierzających do jego eliminacji. Infor‐
mujemy, że 22 listopada 2021 roku Gmina
Rudniki zawarła umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo‐

darki Wodnej w Opolu na realizację zada‐
nia pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów za‐
wierających azbest z terenu gminy Rud‐
niki w roku 2021”. Całkowity koszt reali‐
zacji zadania wyniósł 169 551,80 zł
Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozli‐
czenie finansowe zadania z wykazaniem
źródeł finansowania:

W roku 2021 unieszkodliwiono rekor‐
dową ilość 261,654 ton wyrobów zawie‐
rających azbest. Został usunięty aż z 85

nieruchomości (99 budynków) położo‐
nych na terenie Gminy Rudniki.

Roksana Kucharska
Referat ochrony środowiska, nieruchomości

i zagospodarowania przestrzennego

,,Uchwała antysmogowa”
- zmiany

S mog stanowi rosnący problem, któ‐
ry przyczynia się do zwiększonej
zapadalności na schorzenia układu

oddechowego, a także wysoką śmiertel‐
ność. Największym problemem w walce
o świeże powietrze są w dalszym ciągu
stare piece na paliwo stałe. Kolejnym po‐
wodem, który sprawia, że z zanieczyszcze‐
niami powietrza walczymy cały rok jest
wciąż rosnąca liczba samochodów oraz
zbyt częste ich eksploatowanie.

W celu zapobieżenia negatywnemu od‐
działywaniu na zdrowie ludzi i na środo‐
wisko w dniu 30 listopada 2021 r. radni
Sejmiku Województwa Opolskiego wpro‐
wadzili zmiany do obowiązującej od
dnia 1 listopada 2017 r. tzw. ,,uchwały
antysmogowej”. Zmiany dotyczyły przede

wszystkim określenia terminów wymiany
nieekologicznych źródeł ciepła i rozsze‐
rzenia wachlarza paliw, których nie można
stosować.

W efekcie uchwalono, że od 1 stycznia
2030 roku na terenie województwa opol‐
skiego będzie obowiązywał całkowity za‐
kaz używania najgorszych pieców w tym
kóz, kopciuchów i starych pieców bezkla‐
sowych. Można będzie stosować wyłącz‐
nie kotły klasy 3 i wyższej, natomiast od
1 stycznia 2032 roku dopuszczalne będzie
używanie wyłącznie kotłów klasy 5.

Wprowadzono zakaz stosowania w in‐
stalacjach grzewczych:
1.węgla brunatnego oraz paliw stałych produ‐
kowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2.mułów i flotokoncentratówwęglowych, tj.
paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

3.paliw stałych produkowanych z wyko‐
rzystaniem mułów lub flotokoncentra‐
tów węglowych oraz mieszanek i pro‐
duktów produkowanych z ich wykorzy‐
staniem,

4.paliw stałych produkowanych z węgla
kamiennego, w których zawartość frak‐
cji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm
jest większa niż 15%,

5.biomasy, której wilgotność w stanie ro‐
boczym przekracza 20%,

6. torfu i produktów produkowanych z jego
wykorzystaniem.
Rezygnacja z nieekologicznych źródeł

ciepła oraz palenie opałem dobrej jakości
przyczyni się do poprawy jakości powie‐
trza, a tym samym polepszenia jakości ży‐
cia. Nawet jeśli całkowite wyeliminowa‐
nie zagrożeń jest niemożliwe, zawsze
można zmniejszać ich negatywne skutki
dla środowiska. Drobne zmiany mają zna‐
czenie i są zaczątkiem większych zmian.

Magdalena Kuźnik
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza

KRUS

J ak co roku posta‐
ramy się Pań‐
stwu przybliżyć

zadania jakie są obecnie realizowane
w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnie.

Czternasta emerytura. Już w listopa‐
dzie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo‐
łecznego wypłaci tzw. czternastą emerytu‐
rę. Była ona wypłacona razem z emerytu‐
rą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem
uzupełniającym.

Rehabilitacja KRUS. Osoby podlega‐
jące ubezpieczeniu w KRUS oraz osoby
mające ustalone prawo do okresowej renty
inwalidzkiej mogą skorzystać z bezpłatnej
rehabilitacji leczniczej. Niezbędne jest
złożenie wniosku o skierowanie na rehabi‐
litacje leczniczą.

Rehabilitacja pocovidowa – co warto
wiedzieć? Procedura kierowania na reha‐
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bilitację, po przebytej chorobie COVID-19
pozostaje taka sama jak w przypadku reha‐
bilitacji osób ze schorzeniami układu ru‐
chu i krążenia. Do dyspozycji kuracjuszy
pozostają dwa ośrodki w Szklarskiej Porę‐
bie i Jedlcu.

Emerytura. Świadczenie emerytalne
przysługuje kobietom od 60 roku życia
i mężczyznom od 65 roku życia po udoku‐
mentowaniu 25 lat pracy w gospodarstwie
rolnym.

Renta inwalidzka z KRUS. Świadcze‐
nia KRUS to nie tylko emerytura, ale rów‐
nież renta inwalidzka z KRUS. Ta przyzna‐
wana jest czasowo lub dożywotnio, jeśli
uzna się na podstawie stanu zdrowia i oceny
komisji, że rolnik lub domownik jest nie‐
zdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Renta rodzinna to renta rolnicza, którą
przewiduje się dla uprawnionych członków
rodziny zmarłego, który w chwili śmierci
spełniał warunki do uzyskania emerytury
bądź renty inwalidzkiej lub też miał przy‐
znaną emeryturę lub rentę z KRUS. Do
renty rodzinnej uprawnieni są: dzieci wła‐
sne, dzieci małżonka i dzieci przysposobio‐
ne, przyjęte na wychowanie i do okresu
pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne
dzieci (nie dotyczy to dzieci przyjętych w
ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego
domu dziecka), małżonek (wdowa, wdo‐
wiec), rodzice, w tym również ojczym
i macocha oraz osoby przysposabiające, po
spełnieniu niezbędnych warunków.

Dodatek pielęgnacyjny. Na mocy
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery‐
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383
z późn. zm.), dodatek pielęgnacyjny
KRUS przysługuje osobie uprawnionej do
emerytury lub renty, w sytuacji, gdy zosta‐
ła ona uznana za całkowicie niezdolną do
samodzielnej egzystencji bądź też, gdy
osoba ta ukończyła 75 rok życia.

Świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzysten‐
cji. Od dnia 1 października 2019 r. weszła
w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.
o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Celem świadczenia uzupełniającego jest
dodatkowe wsparcie dochodowe osób nie‐
zdolnych do samodzielnej egzystencji.
Warunkiem jest złożenie wniosku w przy‐
padku braku orzeczenia o całkowitej nie‐
zdolności do samodzielnej egzystencji
wraz z drukiem N-14 (zaświadczeniem
o stanie zdrowia) wypełnionym przez le‐
karza prowadzącego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełnia‐
jące. Od dnia 1 marca 2019 r. weszła w ży‐
cie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o ro‐
dzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Celem świadczenia jest zapewnienie nie‐
zbędnych środków utrzymania osobom,
które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej albo ich nie podję‐
ły ze względu na wychowywanie dzieci.

Zasiłek macierzyński. Świadczenie
przysługuje osobie uprawnionej od dnia
porodu i wynosi 1000 zł miesięcznie przez
okres 52. tygodni.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje oso‐
bie, która poniosła koszty pogrzebu po
śmierci ubezpieczonego, uprawnionego do
emerytury lub renty z ubezpieczenia oraz
członka rodziny wymienionych osób.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej. Jednora‐
zowe odszkodowanie za wypadek przy
pracy rolniczej to świadczenie przysługują‐
ce ubezpieczonemu (rolnikowi, domowni‐
kowi, pomocnikowi rolnika), który doznał
stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rol‐
niczej albo rolniczej choroby zawodowej.
Mogą je także otrzymać członkowie rodzi‐
ny ubezpieczonego, który zmarł wskutek
wypadku przy wykonywaniu pracy na roli.

Nawiązując do wcześniejszego akapitu
chcemy przedstawić jeszcze jedną gałąź
naszej działalności to jest prewencja, rozu‐
miana jako działalnością wśród rolników
oraz dzieci w wieku szkolnym, mającą na
celu upowszechnienie wiedzy na temat
BHP. Są to m.in. konkursy.: „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” - konkurs skierowa‐
ny do rolników, konkurs pt. „Moja Wizja
Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa,
konkursy plastyczne dla dzieci, gry dydak‐
tyczne, filmy promujące bezpieczeństwo
na wsi, pogadanki i szkolenia również e-
learningowe. Dlatego zachęcamy do wzię‐
cia udziału w konkursach lub zapoznania
się z szeroką ofertą działań zamieszczoną
na naszej stronie, w zakładce prewencja.

To wszystko przynosi wymierne efek‐
ty w postaci bardzo niskiej wypadkowo‐
ści w rolnictwie. Opolszczyzna ma naj‐
niższy wskaźnik a powiat oleski jest jed‐
nym z wiodących.
Jak to się przedstawia w państwaGminie?
RUDNIKI

Do końca października bieżącego roku
w gminie Rudniki doszło do 5 zdarzeń,
w jakich osoby podlegające ubezpieczeniu
społecznemu rolników uległy wypadkom
podczas wykonywania pracy rolniczej.
Opolszczyzna zalicza się do rejonów
w kraju o najmniejszej ilości wypadków
w rolnictwie, powiat oleski pod tym
względem należy do najlepszych w woje‐
wództwie opolskim. W gminie Rudniki
odnotowano tylko 5 wypadków. Tylko?
A może należałoby wyeliminować tych
pięć, tak, aby ich nie było wcale.

Podsumowując, świadczenia KRUS
to bardzo rozległa dziedzina, która wy‐
maga indywidualnego zgłębienia każdej
sprawy. Obejmują one m.in. zasiłek ma‐
cierzyński, zasiłek pogrzebowy, a także
odszkodowania z KRUS czy dodatek
pielęgnacyjny i renty KRUS. Jeśli ubez‐
pieczacie się Państwo w Kasie bądź roz‐
ważacie przejście z ZUS na KRUS – ko‐
niecznie poznajcie wszelkie informacje
na ten temat.

Nasi pracownicy są do państwa dyspo‐
zycji. Zachęcamy do korzystania z platfor‐
my e-PUAP oraz e-KRUS. Wszystko na
temat KRUS możemy znaleźć na stronie
www.krus.gov.pl.

Arkadiusz Grzebiński
Kierownik Placówki Terenowej w Oleśnie

KREDYT W RAMACH
PROGRAMU

„CZYSTE POWIETRZE”

B ank BNP Paribas udostępnił swo‐
im Klientom możliwość wniosko‐
wania o kredyt w ramach progra‐

mu „Czyste Powietrze”.Właściciele i współ-
właściciele domów jednorodzinnych lub
lokali wydzielonych w takich domach,
którzy zdecydują się wymienić źródła cie‐
pła, mogą liczyć na dotację sięgającą
37 000 złotych.

W celu uzyskania dotacji na poziomie
podstawowym wynoszącej do 30 tys. zł,
roczny dochód wnioskodawcy w ostatnim
rozliczonym roku podatkowym nie może
przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem uzy‐
skania podwyższonej dotacji wynoszącej
do 37 tys. zł jest uzyskanie przeciętnego
miesięcznego dochodu na jedną osobę
w gospodarstwie wieloosobowym poniżej
1564 zł, a jednoosobowym poniżej 2189 zł.

Więcej szczegółów m.in. na stronie UG
Rudniki: https://rudniki.pl/6145/kredyt-
czyste-powietrze.html.

Informacja dla Mieszkańców

O d 1 stycznia 2022 roku zmianie
ulegają stawki opłaty za gospo‐
darowanie odpadami komunal‐

nymi dla nieruchomości zamieszkanych.
Uchwałą Nr XXXIV/270/2021 z dnia

30 listopada 2021 roku Rada Gminy Rud‐
niki dokonała wyboru: metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami ko‐
munalnymi oraz ustalenia stawki tej opła‐
ty. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje
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NOWA metoda wyliczenia opłaty dla nie‐
ruchomości zamieszkanych, położonych
na terenie Gminy Rudniki ustalana wg
liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.
Opłata za gospodarowanie odpadami ko‐
munalnymi stanowić będzie iloczyn licz‐
by osób zamieszkujących daną nierucho‐

mość oraz stawki tej opłaty.
Miesięczne stawki opłat za gospodaro‐

wanie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 24,50 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny i bio‐
odpady kompostowane są w przydo‐
mowym kompostowniku

• 59,00 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli właściciel nieru‐
chomości nie wypełniania obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w spo‐
sób selektywny.
W styczniu 2022 roku zostanie Państwu

dostarczona książeczka opłat za gospoda‐
rowanie odpadami komunalnymi, w której
zostanie umieszczona informacja o wyso‐
kości miesięcznej opłaty dla poszczegól‐
nych nieruchomości.

Miesięczna stawka opłaty została wyli‐
czona na podstawie danych podanych
w dotychczas złożonej przez właściciela
nieruchomości deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko‐
munalnymi oraz nowej stawki opłaty (ilo‐
czyn liczby osób i nowej stawki opłaty).

Zmiana opłaty spowodowana jest wzro‐
stem kosztów odbioru i zagospodarowa‐
nia odpadów w instalacjach przetwarza‐
jących odpady, a także wzrostem ceny za
usługi świadczone przez firmę Remondis
Opole, która jako jedyna złożyła swoją
ofertę w przetargu na zorganizowanie sys‐
temu odpadowego na terenie gminy.

Gmina Rudniki dwukrotnie ogłaszała
przetarg na odbiór i zagospodarowanie
systemu odpadowego na lata 2022-2023.
Niestety do przetargów stanęła tylko jedna
firma zainteresowana świadczeniem takich
usług – tj. firma Remondis Opole.

Zgodnie z przepisami prawa, gmina zo‐
bowiązana jest do zorganizowania na swo‐
im terenie systemu odbioru i zagospodaro‐
wania odpadów komunalnych i zawarcia
umowy na świadczenie takich usług. Na
wzrost cen wpływ mają również wysokie
koszty paliwa i energii, ale także wzrost
ilości produkowanych w naszej gminie od‐
padów (ok. 2000 ton rocznie).

Konkurs Rosnąca Odporność

W powyższym konkursie premio‐
wane były gminy, które osią‐
gnęły najwyższy wzrost pozio‐

mu zaszczepienia swoich mieszkańców
pomiędzy 1 sierpnia a 31 października
2021 r. W konkursie mogły brać udział
gminy ze wszystkich powiatów w kraju za
wyjątkiem miast na prawach powiatu.
Z przyjemnością informujemy, iż w po‐
wiecie oleskim ten konkurs wygrała Gmi‐
na Rudniki!

Tym samym otrzymaliśmy nagrodę
w wysokości 1 miliona złotych!

Aktualny poziom wyszczepienia w gmi‐
nie Rudniki wygląda następująco:
• Liczba zaszczepionych min. 1 dawką -
4063

• Liczba mieszkańców w pełni zaszcze‐
pionych - 3943

• Liczba mieszkańców - 8082
• Procent zaszczepionych min. 1 dawką -
50,2%

• Procent mieszkańców w pełni zaszcze‐
pionych - 48,7%

Przedział
wiekowy:
12 – 19lat
20 – 39lat
40 – 59lat
60 – 69lat

70 lat i więcej

Liczba zaszczepionych
min. 1 dawką:

203
932
1 293
823
812
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Przedstawiamy czwartą część poradnika, z którego dowiedzą się Państwo, jak segregować tzw. kłopotliwe śmieci.

Powinny trafić do żółtego pojemnika na surowce wtórne.

       Są traktowane zazwyczaj jako mały elektrośmieć, w związku z tym 

     powinny zostać oddane do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komuna-lnych lub do pojemnika na elektrośmieci.

Nie są szkłem poddawanym recyklingowi (za takie uznaje się tylko szkło 

opakowaniowe, przede wszystkim butelki, słoiki). Wyrzucamy je więc do 

pojemnika czarnego na odpady zmieszane. 

Sprawiają dużo problemów w sortowniach odpadów, bo przyklejają się 

do burt, taśm i sitek. Sugeruje się, aby wyrzucać magnesy do odpadów 

zmieszanych, czyli do czarnego pojemnika.  

    Powinny być wrzucone do niebieskiego pojemnika na papier                         

i makulaturę. 

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

     Wyrzucamy je do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik). 

Powinny trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. 

Powinna trafić do odpadów zmieszanych, czyli do pojemnika czarnego. 

Karty kredytowe

Karty SIM             

Kieliszki

Magnesy na 
lodówkę

Podkładka pod
myszkę

Słomki papierowe

Słomki plastikowe

Ulotki

Zdjęcia


