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Szanowni Mieszkańcy!
Nadchodzą Święta Wiel-
kanocne. Jest to czas na-
dziei i spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół. Jed-
nak w tym roku spędzi-
my święta w czasie 
trwającej wojny na Uk-
rainie. Jesteśmy świad-
kami niewyobrażalnej 
tragedii narodu ukraiń-
skiego, który został na-
padnięty przez rosyj-
skiego najeźdźcę. Naród 
ukraiński dzielnie broni 

się przed agresorem, który wykorzystuje swoją przewagę mili-
tarną do niszczenia miast, domów, obiektów cywilnych. Setki 
tysięcy Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoje-
go kraju. Ogromna część z nich znalazła schronienie w Polsce. 
Mieszkańcy naszej gminy również przyjęli pod swe dachy ucie-
kinierów wojennych. Schronienie znalazły najczęściej kobiety 
z dziećmi. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomagają 
tym ludziom – tak ciężko doświadczonych przez wojnę, którzy 
często stracili swoich najbliższych, swoje domy, swoje miejsce 
na ziemi. Ta wojna wpływa na sytuację na całym świecie, a na 
nasz kraj w szczególny sposób. Poczucie bezpieczeństwa zo-
stało w ostatnim czasie bardzo zachwiane. Niepewność jutra 
wpływa na nasze zachowanie. Niestety wojna i pandemia 
zbierają swoje żniwo, nie tylko osobowe, ale również ekono-
miczne i społeczne. Jeszcze nigdy w naszej historii nie zmierzy-
liśmy się z tak ogromnym problemem przyjęcia uchodźców wo-
jennych i to jeszcze w czasie trudnej sytuacji trwającej pandemii 
Covid-19. W takiej sytuacji konieczne są działania, które po-
zwolą odbudować stabilizację ekonomiczną, wpływającą na 
realizację naszych zamierzeń.
Wykonujemy wszystkie zadania nałożone na nas, związane 
z pomocą dla tych, którzy znaleźli schronienie w naszej gminie. 
Mamy zabezpieczone również miejsca dla tych, którzy poten-
cjalnie zostaną do nas skierowani lub dotrą indywidualnie. 

Bądźmy też nastawieni na pomoc długofalową i wielozadanio-
wą. Za oferowaną pomoc jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJĘ!
Gmina Rudniki realizuje i będzie realizować wszystkie zaplano-
wane zadania, również te inwestycyjne. W dobie wielu i złych 
informacji, pragnę podzielić się z Państwem kilkoma dobrymi.

Zakończona została budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie 
i już wkrótce po formalnym oddaniu obiektu do użytkowania, 
dzieci i mieszkańcy będą mogli zacząć z niej korzystać. Trwają 
prace w szkole w Jaworznie i niebawem nastąpi zakończenie 
inwestycji, która pozwoli oddać nowe przedszkole i kuchnię 
w użytkowanie społeczności Jaworzna. Ten rok obfituje w za-
dania drogowe. Rozpoczęto budowę drogi powiatowej 
w Cieciułowie i przejść dla pieszych wraz z chodnikiem w Bu-
gaju. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane na drogach 
gminnych w Młynach i Ignachach. Po wielu latach oczekiwania, 
zostanie zrealizowane zadanie drogowe na najbardziej znisz-
czonej części drogi powiatowej w Żytniowie. Jeszcze w tym 
roku zrealizujemy budowę drogi gminnej łączącej Kuźnicę 
z drogą powiatową Gana-Dalachów. W tym roku zostanie tak-
że wyremontowana znaczna część drogi w Jaworku oraz 
w Odcinku. Dobiega końca realizacja prac projektowych drogi 
w Bugaju Nowym.

To oczywiście tylko najważniejsze zadania realizowane w tym 
trudnym również dla samorządu gminnego czasie. Planujemy 
szereg działań, które podwyższą standard życia naszych 
mieszkańców i pozwolą na rozwój ekonomiczny naszej gminy. 
Mam nadzieję, że ten niepewny oraz trudny czas szybko prze-
minie, a my wrócimy do normalnej pracy i życia w całej naszej 
społeczności.

Życzę wszystkim spokoju, stabilności ekonomicznej, realizacji 
planów oraz dużo zdrowia. Niech nadchodzące święta spędzo-
ne w rodzinnym gronie dadzą wszystkim siłę i motywację do 
dalszej pracy.

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

S ł o w o  W ó j ta
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W Państwa stronę kieruję wielkie DZIĘ-
KUJĘ za zaangażowanie oraz ogromne 
serce włożone w organizację pomocy 
na rzecz poszkodowanych w konflikcie 
zbrojnym na Ukrainie. Wiem, że wielu 
mieszkańców naszej gminy otworzyło 
już swoje domy, dając uchodźcom 
schronienie i wyżywienie. To piękny
i szlachetny gest, za który raz jeszcze 
serdecznie dziękuję!

Pragnę przekazać podziękowania przede 
wszystkim Strażakom z gminnych OSP 
za gotowość i pomoc w organizacji zbió-
rek, jak również Dyrektorom naszych 
placówek oświatowych, którzy równie 
szybko zaangażowali się w akcję poma-

gania oraz za ciepłe przyjęcie dzieci 
z Ukrainy do szkół i przedszkoli. Nasto-
latkowie uciekający ze swojego kraju 
ogarniętego wojną, poza nauką języka 
polskiego i wsparciem dorosłych, będą 
potrzebować też akceptacji rówieśników 
– jestem przekonany, że nasi nauczycie-
le oraz uczniowie zechcą pomóc im w 
odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Jako gmina przygotowaliśmy także miej-
sce zbiorowego pobytu dla migrantów 
wojennych z terytorium Ukrainy. Chata 
Drwala i Strażaka w Bobrowie zmieniła 
się w miejsce noclegowe dla 45 osób, 
które czeka na przyjęcie Uchodźców. 

Wszystkich chętnych do udzielania dal-
szej pomocy informuję, że nadal trwa 
zbiórka darów spożywczych lub che-
micznych oraz pościeli, które można
przekazywać do naszego GOPS’u  
w Rudnikach. 

Osoby chcące zapewnić dach nad głową 
uchodźcom z Ukrainy mogą w dalszym 
ciągu zgłaszać taką chęć poprzez formu-
larz dostępny na oficjalnej stronie Staro-
stwa Oleskiego https://samorzad.gov.pl/
web/powiat-oleski/pomagam-ukrainie.

 Z wyrazami szacunku
Grzegorz Domański

WÓJT GMINY RUDNIKI

P o m o c  u c h o d ź c o m
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudniki



A k t u a l n o ś c i

Z przyjemnością informujemy, iż 22.02.2022 roku Gmina Rud-
niki podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację ope-
racji pn. „Budowa miejsca spotkań integracyjnych przy Centrum 
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. Zadanie obej-
muje utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej 
oraz budowę elementów małej architektury w postaci: ławek, 
stołów, stojaków na rowery, donic, koszy na śmieci, oświetle-
nia fotowoltaiczno-hybrydowego oraz podstaw na drewniane 
figury.
Tytuł: „Budowa miejsca spotkań integracyjnych przy Centrum 
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach”
Cel operacji: Utworzenie miejsca integracji przy Centrum 
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach poprzez budowę 
elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu.
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER”
Planowane efekty operacji: powstanie nowoczesnego i atra-
kcyjnego miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi, 
będącego miejscem współpracy i wzajemnych pomysłów 
społeczności.
Wartość projektu: 71 515,65 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 45 505,00 zł
Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2022 r.
Inwestycja możliwa do zrealizowana dzięki dofinansowaniu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Piotr Piekarczyk
 Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Rozwój małej infrastruktury

23. lutego 2022 r. Wójt Gminy oraz Skarbnik podpisali 
umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji 
pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w Dalachowie”. Polegać ona będzie na stworzeniu 
miejsca spędzania wolnego czasu, promującego zdro-
wy tryb życia i aktywność fizyczną mieszkańców. 
W ramach zadania przy istniejącym boisku wielofunk-
cyjnym zamontowane zostaną m.in.:

• 5 urządzeń siłowni plenerowej (dwustanowisko-
wych),

• 2 urządzenia do gier edukacyjnych np. szachy/
warcaby,

• 4 ławki z oparciem,

• 2 kosze na śmieci,

• tablica z regulaminem,

• oświetlenie terenu.
Warto nadmienić, iż jest to siódma inwestycja zreali-
zowana w ramach obowiązującego programu PROW. 
W bieżącym roku wykonane zostaną dwa zadania: bu-
dowa elementów małej architektury przy Centrum 
Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach oraz już 
wspomniana inwestycja w Dalachowie. W marcu tego 
roku wnioskować będziemy o kolejne dofinansowanie 
dla budowy infrastruktury służącej mieszkańcom na-
szej gminy. 
Tytuł: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w Dalachowie”.
Cel operacji: Powstanie infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej tj. siłowni zewnętrznej z elementami małej 
architektury.
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”.
Planowane efekty operacji: powstanie nowoczesne-
go i atrakcyjnego miejsca spotkań dla wszystkich 
mieszkańców wsi, w tym organizacji działających na 
tym terenie, a także dzieci i młodzieży z pobliskiej 
szkoły podstawowej.
Wartość projektu: 55 766,39 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 35 782,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac: listopad 2022 r.
Inwestycja możliwa do zrealizowana dzięki dofinan-
sowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.

Adam Wiktor
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Kolejna inwestycja przy CTSiHW
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A k t u a l n o ś c i

04 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji w Rudnikach odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego – „Złote Gody” dla par małżeńskich, które w roku 1971 
zawierały swoje związki małżeńskie.
Jubilaci zostali uhonorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej wręczył Wójt Gminy Rudniki Pan Grzegorz Domański, gra-
tulując małżonkom wspólnie przeżytych lat oraz życząc kolej-
nych pięknych jubileuszy. 
Medal przyznawany jest raz w życiu przez Prezydenta RP
małżonkom, którzy przeżyli razem 50 lat i więcej. 
W 2021 roku, przez Prezydenta RP odznaczeniem tym uhono-
rowani zostali następujący Jubilaci z Gminy Rudniki: 
1. Janina i Henryk Belka
2. Józefa i Józef Besztak
3. Irena i Józef Dorynek
4. Wiesława i Ryszard Drab
5. Danuta i Wiesław Gęsiak
6. Maria i Czesław Giec
7. Teresa i Jan Jurga
8. Czesława i Eugeniusz Kapica
9. Teresa i Marian Kolczarek
10. Krystyna i Bronisław Krzemińscy
11. Henryka i Gustaw Piotrowscy

12. Teresa i Marian Rak
13. Marianna i Jan Ramus
14. Irena i Zdzisław Roszak
15. Irena i Ireneusz Stasiak
16. Krystyna i Jan Werner
17. Krystyna i Marek Wolni
Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym Jubilatom złoży-
li także: Zastępca Wójta - Anna Sekienda, Skarbnik Gminy - Beata 
Wolf –Morawiak oraz Kierownik USC w Rudnikach - Joanna Pa-
zgan. 
Małżonkowie otrzymali również kwiaty i okolicznościowe akty 
pamiątkowe. Wznieśli symboliczny toast oraz skosztowali 
przygotowanego na tę okoliczność tortu. Jubilaci wysłuchali 
również przygotowany na tę uroczystość występ artystyczny 
w wykonaniu Pana Dawida Chyża po czym wspólnie biesiadowali. 
Mamy nadzieję, że goście będą mile wspominać czas spędzony 
razem z nami, a pamiątkowe wpisy do kroniki USC w Rudnikach 
wraz ze zdjęciem pozwolą na długie lata upamiętnić tę wyjąt-
kową uroczystość.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyśl-
ności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, 
wzajemnej miłości oraz w otoczeniu najbliższych. 

Joanna Pazgan 
Kierownik USC w Rudnikach 

Złote Gody
Udany związek zależy od dwóch rzeczy: 

od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.
Andre Maurois 
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A k t u a l n o ś c i
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A k t u a l n o ś c i

W ostatnim czasie Gmina Rudniki pozy-
skała 240.000,00 zł na stworzenie no-
woczesnych pracowni technicznych 
w szkołach w ramach programu „Labo-
ratoria Przyszłości”.
Nasze placówki otrzymały środki odpo-
wiednio w wysokości:
• po 30.000,00 zł - PSP w Cieciułowie 

i PSP w Żytniowie.
• po 60.000,00 zł - PSP w Dalacho-

wie, PSP w Jaworznie i PSP w Rud-
nikach 

Przekazane wsparcie może być przezna-
czone na zakup innowacyjnych pomocy 
dydaktycznych potrzebnych w kształto-
waniu i rozwijaniu zdolności manual-
nych i technicznych, a także samodziel-
nego oraz krytycznego myślenia. Szkoły 
mogą wybierać z dostępnego katalogu 
ponad 200 pozycji wyposażenia. 
W ramach udzielonego wsparcia udało 
się już zakupić m.in.: drukarki 3D z akce-
soriami, sprzęt do nagrań dla nauki pre-

zentacji swoich osiągnięć (kamery, mi-
krofony, oświetlenie etc.), klocki do 
samodzielnej konstrukcji, stacje lutowni-
cze, roboty edukacyjne, maszyny do szy-
cia oraz wiele innego wyposażenia!
Sprzęt z pewnością uatrakcyjni zajęcia 
szkolne i pozwoli naszym uczniom rozwi-
jać swoje zainteresowania i umiejętności 
nie tylko na zajęciach obowiązkowych, 
lecz także w ramach aktywności pozalek-
cyjnych i kół zainteresowań. 
Program realizowany przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki wraz z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.
Jeszcze w 2021 roku szkoły w Żytniowie 
oraz Dalachowie przystąpiły do realizacji 
Rządowego programu rozwijania szkol-
nej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Pozyskane wsparcie to 69.983,00 zł, 
wkład własny, w wysokości 20% kosztów 
realizacji zadania, pokryty z budżetu 
Gminy Rudniki, to 17.500,00 zł. 
Dzięki otrzymanym środkom możliwe 
było zakupienie pomocy dydaktycznych 
oraz narzędzi służących terapii psycho-
neurologicznej, logopedycznej, psycholo-
gicznej, do terapii procesów komunikacji 
oraz terapii uczniów mających problemy 
w edukacji szkolnej. 
Zakupiono m.in. monitory interaktywne, 
laptopy oraz specjalistyczne oprogramo-
wanie do pomocy dydaktycznych.

Aleksandra Krzemińska
 Referat Oświaty

Nowoczesne technologie
w naszych szkołach

Praca z klockami kreatywnymi i robotem 
edukacyjnym uczniów z PSP Żytniowie

Praca z klockami kreatywnymi uczniów 
z PSP w Dalachowie

Tworzenie ozdób Wielkanocnych 
z użycie drukarki 3D przez uczniów 

PSP w Cieciułowie
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A k t u a l n o ś c i

Z początkiem roku rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej w Gminie Rudniki w 2022 roku”, w którym wzięło udział pięć 
Organizacji Pozarządowych z terenu naszej gminy.
W lutym podpisano umowy o współpracy, z następującymi organi-
zacjami:
• LZS Rudniki,
• LZS Bugaj Nowy,
• LZS Żytniów,
• Fair Play Akademia,
• Klub Biegacza Falstart.
Organizacje pozarządowe najlepiej opisuje stwierdzenie, że są to gru-
py działające na rzecz wybranej inicjatywy i nie nastawiające się przy 
tym na osiągnięcie zysku. Działają one w imię wartości lub społecznie 
użytecznych celów. Zajmują się między innymi rozwojem lokalnym, 
kulturą i sztuką, edukacją i wychowaniem oraz sportem jak właśnie 
w przypadku grup biorących udział w wyżej wymienionym, rozstrzy-
gniętym konkursie organizacji.
Głównym celem konkursu jest budowanie partnerstwa pomiędzy 
gminą a organizacjami oraz efektywne wykorzystanie społecznej ak-
tywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, a także podniesienie 
poziomu życia mieszkańców naszej gminy. Na realizację zadania

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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z budżetu Gminy Rudniki przeznaczono łącznie kwotę 
w wysokości 170 000,00 zł.
Wszystkim organizacjom życzymy realizacji zamierzo-
nych planów oraz wszelkiego powodzenia!

Joanna Waleszczyk
Referat Organizacyjny



A k t u a l n o ś c i

Na wieść o smutnych wydarzeniach na ukraińskiej ziemi już 28 
lutego w PSP im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie rozpoczęła 
się zbiórka darów dla Ukrainy. Jej inicjatorem byli rodzice, Sa-
morząd Szkolny oraz Szkolny Klub Wolontariatu, którego 
członkowie pomagali w segregowaniu i pakowaniu darów. 
Od samego początku zbiórki odzew rodziców, uczniów i przed-
szkolaków oraz pracowników szkoły był bardzo duży. Ofiaro-
dawcy przekazali wiele potrzebnych artykułów dla naszych 
ukraińskich przyjaciół w potrzebie. Zebraliśmy dużo żywności, 
odżywek dla dzieci, pieluch jednorazowych, środków higienicz-
nych i artykułów chemicznych. Były również karimaty, dużo 
koców, odzież, leki i środki opatrunkowe oraz zabawki. W obli-
czu tragedii jaka dotknęła nie tylko dorosłych, ale także wiele 
ukraińskich dzieci, możemy zrobić choć tyle – podzielić się 
odrobiną dobra. 
Około 20  kartonów z darami przekazaliśmy strażakom z OSP 
w Jaworznie, którzy rozdysponowali je dalej w najbardziej po-
trzebne miejsca.  Akcja trwa nadal, bo i pomoc ma być długofa-
lowa. Każdy może więc jeszcze przyłączyć się do zbiórki  
w szkole, w kościele czy w sklepie, bo nawet pojedynczy dar 
wspólnymi siłami przekłada się na przetrwanie i nadzieję. 

Jolanta Panek
Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu

Poetycko… Muzycznie… Refleksyjnie… W takim nastroju mogli-
śmy spędzić czas w PSP im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie. 
III Wieczór Poetycki, zainspirowany tym razem słowami Edwar-
da Stachury „Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem 
nieba”, odbył się w piątek, 11 marca 2022 r. Przygotowałam go 
z absolwentami i uczniami naszej szkoły oraz p. dyrektorem To-
maszem Dudą i p. Bogdanem Szyszką. I przyznam, że w tym roku 
nie bez przeszkód. Epidemia i zdalne nauczanie przesuwały pre-
mierę od grudnia aż do teraz. A dziś żyjemy już w zupełnie innej 
rzeczywistości, w rzeczywistości wojny w Ukrainie, w rzeczywi-
stości cierpienia milionów ludzi, zagrożenia wolności i przestrogi 
przed kolejną wojną światową. Dlatego wieczór poetycki dedyko-
waliśmy Ukrainie, która walczy, abyśmy mogli żyć spokojnie. 
A śpiew i muzyka, które nierzadko dobiegają do nas z piwnic 
i schronów, są głośniejsze niż huk bomb i niosą nadzieję, 
że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”.
Recytatorzy w scenerii ulicy Ogrodowej poprowadzili nas drogą 
wartości, które gubią się w gonitwie codziennych spraw. Bo oto 
my – ludzie XXI wieku, jesteśmy w konkretnym tu i teraz. To my 
zapisujemy pamiętnik naszego czasu i przestrzeni. Ktoś powie: 
„Takie czasy…” Takie czasy, że przerzucamy kartki niezgody, 

zgorzknienia, nierzadko ksenofobii, nienawiści, pustki… „Złe sło-
wo zastąpić może bombę atomową”. Miłość staje się dla nas już 
tylko grą, patriotyzm licytacją, wiara – drogą kamienistą, przy-
jaźń… no właśnie, czy jest jeszcze prawdziwa przyjaźń? Czasami 
przychodzi przebudzenie, jednak budzimy się zbyt późno i stale na 
krótko. My, ludzie tego stulecia, jesteśmy samotni… A wystarczy 
tylko się rozejrzeć. Obok nas jest drugi człowiek i jedyne, co mu-
simy zrobić, to go dostrzec.
Dziękuję moim cudownym recytatorom: absolwentom naszej 
szkoły – Emilii Augustyniak, Julii Jachymskiej, Wiktorii Kisiel, 
Oliwii Klusce, Bartłomiejowi Wojtali; uczennicom – Marlenie 
Gacek, Alicji Kisiel oraz Julii Zarębie. Dziękuję mojej córce Zuzan-
nie Wiśniewskiej. Słowa podziękowania za wsparcie finansowe 
kieruję do Wójta naszej gminy p. Grzegorza Domańskiego oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. 
Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli w sobie tę maleńką chwilę, 
aby ofiarować ją młodzieży z Jaworzna, wspaniałej, utalentowa-
nej i potrafiącej podzielić się swoim młodzieńczym czasem z innymi. 

Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel PSP w Jaworznie

RAZEM DLA UKRAINY

Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba
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21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Święto to dotyczy nas wszystkich – użytkowników pięknej, 
choć niełatwej polszczyzny i przypomina o roli i miejscu języka 
polskiego w życiu każdego Polaka.
W naszym przedszkolu to wyjątkowe święto obchodziliśmy 
w poniedziałek – 21 lutego, aby zwrócić uwagę na potrzebę 
dbania o język ojczysty, troskę o jego rozwój i trwanie. 
Głównym celem naszych działań było kształtowanie świado-
mości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości 
o poprawność polszczyzny. 
Dzieci wzięły udział w różnego rodzaju zajęciach w swoich gru-
pach. Odgadywały zagadki słowne i obrazkowe, przypomniały 
o ważnej roli używania w codziennym życiu zwrotów grzecz-
nościowych. Chętnie bawiły się w „kolorowe rebu sy”, gimna-
stykowały swój język, próbowały wymawiać poprawnie trudne 
„łamańce językowe”. Najważniejszą częścią tego dnia było 
wspólne spotkanie dzieci z wszystkich grup, w czasie 
którego recytowały one krótkie wierszyki, rymowanki i zagadki 
przygotowane w domu wspólnie z rodzicami. Na koniec przed-

szkolaki otrzymały Dyplom Przyjaciela Języka Ojczystego 
i drobne upominki.
Myślimy, że te święto języka na stałe zagości w naszym przed-
szkolu, gdyż „język jest czymś w rodzaju okularów, przez które 
patrzymy na świat, jest częścią każdego z nas - mówimy nim 
niemal od urodzenia.”

Elżbieta Marchewka 
Wychowawca grupy dzieci 5-6 letnich

,,EKOPRZEDSZKOLAK 
W EKOPRACOWNI... 

O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU 
W RUDNIKACH”

Projekt ,,EkoPrzedszkolak 
w ekopracowni… o edukacji
ekologicznej w Publicznym
Przedszkolu w Rudnikach”
otrzymał dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dzień Języka Ojczystego 
w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach
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15.03.2022r. w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach odbyło się spo-
tkanie z przedszkolakami, poświęcone tematyce czystego powietrza
w ramach programu LIFE - System zarządzania jakością powietrza 
w województwie opolskim. 
Podczas spotkania Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza 
- Magdalena Kuźnik omówiła z grupą starszaków z Publicznego Przed-
szkola w Rudnikach zagadnienia dotyczące powietrza oraz źródeł 
zanieczyszczeń powietrza. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób po-
wstaje dym, jakie ma kolory oraz w jaki sposób możemy zapobiegać 
powstawaniu dymu. Dzieci zapoznano z różnymi rodzajami paliw sto-
sowanych w domowych paleniskach. Przeprowadzono zabawy dydak-
tyczno-plastyczne polegające na rysowaniu kredą i węglem na papiero-
wych arkuszach projektów dymów z domowych kominów. Zadanie 
miało na celu zwrócić uwagę dzieci na kolor wydobywającego się 
z komina dymu. Miało odpowiedzieć na pytanie, kiedy dym jest bez-
pieczny a kiedy zły i niebezpieczny. Dzieci narysowały czystą, pełną 
kwiatów, motyli, drzew, pojemników na śmieci i kolorowych domów 
planetę oraz planetę brudną, zaśmieconą odpadami, butelkami z two-
rzywa. Na koniec spotkania podsumowano wyniki pracy dzieci oraz wy-
jaśniono jak możemy dbać o środowisko. Dzieci otrzymały książeczki 
o treści ekologicznej, a placówce przekazano czujnik czadu. Gminny 
Koordynator otrzymał podziękowanie za przeprowadzenie zajęć eduka-
cyjnych w ramach programu. 

***
Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - 
LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Magdalena Kuźnik
Gminny koordynator programu ochrony powietrza

Czym skorupka za młodu nasiąknie...
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Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten to 
kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotych-
czasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umie-
jętności. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 
zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki, techniki 
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz 
także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i in-
nych form rozwijania umiejętności.
Za otrzymane środki nasza szkoła zakupiła m.in.: drukarkę 3D 
wraz z akcesoriami oraz filament. Podczas pierwszych zajęć 

z wykorzystaniem drukarki 3D przeprowadzonych przez na-
uczycielkę informatyki – Katarzynę Jaskot, uczniowie dowie-
dzieli się jak obsługiwać drukarkę 3D, jak tworzyć i skąd brać 
gotowe modele 3D oraz jakie są najpopularniejsze materiały 
do druku 3D. W czasie zajęć udało się wydrukować wiele cieka-
wych przedmiotów m. in. serduszka, zawieszki a także wielka-
nocne pisanki.
Dzięki udziałowi w zajęciach z wykorzystaniem drukarki 3D 
uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu wymiarowania
i modelowania przestrzennego. Rozwiną swoje zdolności z za-
kresu grafiki komputerowej, obsługi slicera oraz drukarki 3D. 

Katarzyna Jaskot 
Nauczyciel PSP w Cieciułowie

W dniach 14-18 lutego grupa uczniów PSP w Dalachowie wraz 
z nauczycielami brała udział w wymianie uczniowskiej w mieście 
Čakovec w Chorwacji w ramach projektu Erasmus+ „Stay healthy 
and connected to the offline world”. Był to drugi z czterech zapla-
nowanych wyjazdów zagranicznych w ramach projektu. Wspólnie 
z kolegami i koleżankami ze Szwecji, Turcji i Hiszpanii uczniowie 
poznawali tamtejszą kulturę, zwiedzali ciekawe miejsca (stolicę 
Chorwacji – Zagrzeb, Muzeum Techniki Nikoli Tesli, muzeum re-
gionu Medimurje na zamku Zrinskich) brali udział w warsztatach, 
a przede wszystkim mieli okazję wykorzystać w praktyce zdobyte 
umiejętności z języka angielskiego. 
W wyjeździe mogło wziąć udział 8 uczniów, zgłosiło się 7 uczennic 
klas 7 i 8: Zuzanna Włoch, Aleksandra Preś, Amelia Hadryś, Rok-
sana Sikora, Aurelia Słowik, Julia Woliwoda i Katarzyna Zając. 

Opiekunami były Panie Anita Borek oraz Małgorzata Rzepka – 
koordynator projektu. Podczas wizyty wszystkie zespoły prezen-
towały efekty swojej pracy wykonanej przed wyjazdem. Były to 
plakaty oraz prezentacje na temat „Physical activity = more con-
centrated students”. 
Kolejne spotkanie planowane jest na 9-13 maja w partnerskiej 
szkole Mustafa Kemal Pașa Ortaokulu w Stambule. Mamy na-
dzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i uczniowie naszej szkoły 
będą mogli wziąć w nim udział. 
Wartość dofinansowania całego projektu ze środków unijnych 
to 30.520 Euro. 
Data zakończenia projektu to 30 września.
  Małgorzata Rzepka

Nauczyciel PSP w Dalachowie

Od projektu aż po wydruk

GREETINGS FROM CROATIA
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W styczniu Gminny Żłobek „Skrzacik” w Rudnikach obchodził swoje 
pierwsze „urodziny”. Z tej okazji gościli w żłobku Pan Grzegorz Do-
mański - Wójt Gminy Rudniki, Pani Anna Sekienda Zastępca Wójta 
oraz Pani Marta Sosnowska Przewodnicząca Rady Rodziców 
Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach. 
To był bardzo pracowity i pełen doświadczeń rok, co można było 
zauważyć podczas oglądania prezentacji multimedialnej zaprezen-
towanej podczas uroczystości. Wystąpiły również maluszki. Były 
życzenia, prezenty oraz tort. Pan Wójt podziękował pracownikom 
za oddanie, zaangażowanie i trud włożony w opiekę nad dziećmi.
Do żłobka uczęszcza obecnie 24 dzieci. 13 z nich od września roz-
pocznie swoją przygodę w przedszkolu. Żłobek będzie więc dyspo-
nował 13 wolnymi miejscami. 
Karty zgłoszenia dziecka do żłobka dostępne są w placówce, 
a także na stronie internetowej Gminnego Żłobka „Skrzacik” 
w Rudnikach. Karty wraz z dokumentacją potwierdzającą kryteria 
naboru należy składać do 30 kwietnia. 

DRODZY RODZICE!!!
TO JEST TEN CZAS, KIEDY MOŻECIE ZAPISAĆ DZIECKO 

DO „SKRZACIKA” 
OD 1 KWIETNIA REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 

Nadrzędnym zadaniem naszego żłobka jest rozwijanie u dzieci 
umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym 
w życiu codziennym. Ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, 
dzięki której ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wro-
dzonym potencjałem i uzdolnieniami. W naszej placówce znajdzie-
cie profesjonalną opiekę dla swojego maluszka, która pomoże mu 
w dorastaniu, uczeniu się oraz rozwoju jego osobowości. Należy 
pamiętać, że pierwsze trzy lata życia dziecka to czas najszybszego 
rozwoju. Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom dzieci oferujemy 
zajęcia i czynności stymulujące uczenie się poprzez badanie i od-
krywanie.
Sale, w których będą przebywać maluszki, dostosowane są do ich 
potrzeb rozwojowych. Pomoce dydaktyczne oraz zabawki, które się 
w nich znajdują, dostosowane są do etapu rozwojowego dzieci. Na-
sze troskliwe „ciocie” podchodzą do każdego dziecka indywidual-
nie, podążają za jego potrzebami oraz wspierają je w dążeniu do 
samodzielności. Ważne dla nas jest, aby dzieci posiadły umiejętno-
ści praktycznego życia, tzn.: samodzielnego jedzenia, mycia rąk, 
treningu czystości, dbania o otoczenie.
Gminny Żłobek „Skrzacik” zapewnia:
• Profesjonalną i troskliwą opiekę nad dziećmi po ukończeniu

5 miesiąca życia do 3. roku życia
• Spacery i bezpieczny plac zabaw 
• Organizację żłobka przyjazną rodzicom – od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30
• Bezpieczne i domowe warunki pobytu dziecka
• Gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka
• Nowe, przestronne sale
• Naukę samodzielności
• Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek 

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka

Roczek „Skrzacika” i nabór do żłobka na rok 2022/2023

Serdecznie zapraszamy rodziców 
do zapoznania się z ofertą żłobka 

na http://zlobekrudniki.szkolnastrona.
pl/ oraz na www.facebook.com/

Gminny-Żłobek-Skrzacik-w-Rudnikach. 

Wszelkich informacji udzielamy 
również pod numerem telefonu 

666049386.
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28 lutego w PSP w Rudnikach odbyła się uroczystość związana 
z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który przypada 
na 21 lutego. Został proklamowany podczas 30. Sesji Konfe-
rencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkre-
ślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji 
wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę ję-
zyków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 pro-
cent z istniejących obecnie na świecie 6000 języków. Spotkali-
śmy się, aby wyrazić naszą troskę o język ojczysty, którym 
posługujemy się na co dzień i zmierzyć w konkurencjach 
sprawdzających znajomość tajników języka polskiego. Ucznio-
wie klas I-III stworzyli na tę okazję piękne plakaty, które zdobi-
ły salę. Przygotowaliśmy również wystawę prezentującą prace 
uczniów z tak zwaną poezją negatywną (blackout poetry). 
W poprzednim tygodniu tworzyli nowe teksty z fragmentów 
utworów polskich noblistów literackich. Klasy IV i V pracowały 
z fragmentem powieści „W pustyni i w puszczy” Henryka Sien-
kiewicza (pierwszego polskiego noblisty literackiego), a ucznio-
wie klas VII i VIII – z fragmentem powieści pt. „Bieguni” autor-
stwa naszej noblistki literackiej z 2018 r. – Olgi Tokarczuk. 
Na rozgrzewkę chętni uczniowie czytali łamańce językowe, 

potem reprezentacje klas rywalizowały, rozwiązując różne za-
dania i odpowiadając na pytania związane z naszym ojczystym 
językiem. Uczniowie za udział w rywalizacji otrzymali nagrody, 
za których ufundowanie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej w Rudnikach. Zabawa była doskonała i po-
uczająca! 

Beata Rasztar
Nauczyciel PSP w Rudnikach

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W na-
szej szkole przesunęliśmy nieco to językowe święto i obchodzi-
liśmy je tydzień później.

28 lutego w szkole pojawili się bohaterowie znanych lektur. 
Na korytarzach mogliśmy spotkać m.in. panów Kleksów wraz 
z uczniami, lotników z Dywizjonu 303, przechadzające się 
w najlepszej zgodzie Balladyny i Aliny. Uczniowie wykazali się 
wielką pomysłowością, a najciekawsze stroje zostały wyróż-
nione nagrodami przez panią dyrektor.

Uczniowie klas początkowych zostali zaproszeni przez swoje 
panie na Bal Postaci Literackich, połączony z prezentacją 
wspaniałych przebrań.

Na czwartej lekcji spotkaliśmy się w świetlicy szkolnej, gdzie 
odbył się Szkolny Turniej Językowy. W szranki stanęło siedem 
trzyosobowych drużyn z klas VII i VIII. Uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na szereg niełatwych pytań dotyczących poprawności 
językowej i ortograficznej. Po zaciętej walce, po dogrywce, do 
rundy finałowej przeszły trzy najlepsze zespoły. Zwyciężczy-

niami turnieju zostały: Matylda Napieraj, Oliwia Kędzia i Wik-
toria Łapucha.

Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Daria Pakuła, Daniel 
Kamiński, Zuzia Łęgosz. Na najniższym stopniu podium stanę-
ły: Liwia Andruszkiewicz, Kasia Matusiak, Amelia Łęgosz.

Kilka dni wcześniej w klasach IV i V został przeprowadzony pi-
semny konkurs językowy. Dzieci samodzielnie poprawiały 
tekst, w którym roiło się od błędów! Z tym trudnym zadaniem 
najlepiej poradzili sobie: Natalka Mencfel, Tosia Stasiak, obie 
z V klasy oraz Bartek Rzepka z kl. IV.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów serdecznie 
gratulujemy. :)

Dbajmy o język polski, doceniajmy to, że żyjemy w wolnym 
kraju i możemy uczyć się języka ojczystego! To wielkie szczę-
ście i przywilej!

Katarzyna Niedrygoś
PSP w Żytniowie

Język polski bez tajemnic

Święto naszego języka
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Międzynarodowy Dzień Kobiet przypadający w kalendarzu na 8 marca to święto szcze-
gólne, obchodzone we wszystkich czasach i kulturach zawsze w uroczysty sposób. Tego 
dnia męska część naszej szkoły obdarzyła swoje koleżanki i nauczycielki słodyczami 
i kwiatami. Kto się nie przygotował, miał okazję naprawić swój błąd, na szkolnym koryta-
rzu działał bowiem kiermasz kwiatów, który żółcił się i czerwienił od wiosennych tulipa-
nów. Wszystkie dziewczyny zostały zaproszone do udziału w konkursie na najbardziej 
kolorową kobietę. Została nią, decyzją jury, Olivia Kędzia, miejsce drugie zajęła Matylda 
Napieraj, a trzecie Paulina Kęsik. Przyznano także nagrody - wyróżnienia oraz nagrodę 
specjalną dla Maksi K. za pomysłowość, oryginalność i duże poczucie humoru.
Naszym konkurentkom niestraszny okazał się ani poranny pośpiech, ani typowe: „Nie 
mam się w co ubrać…” – wszystkie byłyście dziś niekwestionowanymi liderkami tej kon-
kurencji.
I choć dla wszystkich to trudny, niepokojący czas, dzisiaj wszyscy byliśmy kolorowi, 
uśmiechnięci w naszych klasach, w naszej szkole. Wśród przyjaciół.

Sylwia Pamuła-Materak
Nauczyciel PSP w Żytniowie

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie 

ma nową Salę Terapeutyczną! 
Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna Tablica 2021”. Wsparcia finansowe wyniosło 43 733 zł, z prze-
znaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Wniosek w ramach programu przygotowali: 
dyrektor szkoły Anna Cieśla oraz zespół nauczycieli: Natalia Garncarek, Alicja Ośródka, Kata-
rzyna Świtała, Monika Zając, Sylwia Pamuła-Materak. W sukcesie tego przedsięwzięcia miało 
swój udział także 12 nauczycieli szkoły, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Lekcja: Enter”, 
projekcie edukacji cyfrowej, której celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia 
lekcji z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Udział 
w szkoleniu, trwającym kilka miesięcy nie tylko podniósł kwalifikacje uczestników, ale także 
zagwarantował dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. 
„Moim marzeniem było stworzenie miejsca do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych” – mówi dyrektor szkoły Anna Cieśla - Udało mi się zebrać zespół specjali-
stów: terapeutów, psychologa, logopedów, surdopedagoga. Mamy w szkole salę rehabi-
litacyjną z odpowiednim sprzętem i zatrudnione są rehabilitantki. Każdy z uczniów potrzebu-
jących pomocy otaczany jest opieką specjalistów, a dzięki udziałowi w programie udało nam 
się doposażyć szkołę w naprawdę bogaty zestaw narzędzi i pomocy edukacyjnych, które 
umożliwią wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami”. Uczniowie korzystający z nowej 
Sali Terapeutycznej najbardziej cieszą się z Magicznego Dywanu oraz dwóch Robotów - Pho-
tonów. Magiczny Dywan zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor
i komputer. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, 
magiczny dywan”, na którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier 
i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas 
zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. „Ta sala jest super; wiele su-
permocy mają Photony” – twierdzą najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie szkoły – Pho-
ton/robot po wyjęciu z opakowania nie potrafi nic, dopiero poprzez specjalną aplikację na ta-
blety i smartfony, musimy mu pomóc, ucząc go wszystkiego od nowa, poruszania się 
w określonych kierunkach, rozpoznawania różnych kolorów, liczenia”. Z nowych pomocy cieszą 
się więc zarówno nauczyciele jak i wszyscy uczniowie, ponieważ wykorzystywane są one nie 
tylko w czasie zajęć terapeutycznych, ale także w trakcie lekcji. Film przedstawiający Salę 
Terapeutyczną jest dostępny na stronie www. facebook.com/pspzytniow

Sylwia Pamuła - Materak
 Nauczyciel PSP w Żytniowie

 Niech każdy się dowie!
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Kolejne metalowe serce na nakrętki w naszej gminie! Dzięki 
staraniom Anny Cieśla – dyrektora PSP w Żytniowie, pod ko-
niec ubiegłego roku, przed budynkiem szkoły zamontowano 
metalowe serce na nakrętki. Wykonawcą serca oraz sponso-
rem tej inicjatywy była firma Netecs ze Starego Olesna. Na-
krętki z serca będą przekazywane na rzecz dzieci wymagają-
cych długotrwałej opieki zdrowotnej.

,,My też mamy swoje metalowe serduszko i możemy poma-
gać. Ta pomoc nic nie kosztuje’’- mówią uczniowie PSP w Żyt-
niowie.
Społeczność PSP w Żytniowie składa serdeczne podziękowa-
nia firmie Netecs a w szczególności Panu Mariuszowi Sekien-
da, za wykonanie i podarowanie naszej szkole serca do zbiórki 
plastikowych nakrętek.

Nauczyciele PSP w Żytniowie

W dniach 04-06.03.2022 harcerki i harcerze 29 WDH „Barwne 
Iskry” im. Janusza Korczaka wzięli udział w biwaku w Rudni-
kach pod hasłem „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zajęcia 
i spotkania, w których wzięli udział harcerze pozwoliły na za-
poznanie się z historią i tradycjami naszej gminy. Biwak zaczę-
li od wysłuchania niezwykłych opowieści, którymi podzielił 
się z nimi ks. Krzysztof Błaszkiewicz. W sobotę, w czasie gry 
terenowej odwiedzili Izbę Tradycji, w której pan Michał Włoch 
przygotował dla harcerek i harcerzy kilka zagadek, dotyczących 
znajdujących się tam obiektów. Jedno z zadań polegało na zo-
baczeniu starych zdjęć z Rudnik, a następnie na odnalezieniu 
tych miejsc i zrobieniu tam zdjęć. Kolejnym punktem była bi-
blioteka, gdzie czekała na harcerki i harcerzy pani Mariola Kar-
mańska, która opowiedziała im o tradycjach robienia koron 
dożynkowych. Przygotowała dla nich także prezentację o hi-
storii tej niezwykłej tradycji, a także test na rozpoznawanie 
zbóż po kłosach. Inne zadania w czasie gry związane były 
z poszukiwaniem informacji o pani Irenie Tobis, a także szuka-
niem powiązań Rudnik z Nowym Orleanem. Po zakończonej 
grze odbyło się spotkanie z panem Józefem Polakiem, który 
podzielił się z harcerkami i harcerzami swoją pasją i wiedzą 
z zakresu skamieniałości i amonitów. Ostatnie spotkanie tego 

dnia było połączone z warsztatami tworzenia kwiatów z bibu-
ły. Poprowadziła je dla nas pani Katarzyna Kapica. Harcerki
i harcerze przygotowali kwiaty w kolorach białym, czerwonym, 
niebieskim i żółtym, a następnie zanieśli do kościoła. Wszyst-
kim gościom dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas 
i podzielenie się z nami swoimi pasjami.  Wiele uczestniczek
i uczestników biwaku, choć pochodzą z Gminy Rudniki, nie zna-
ło naszych lokalnych tradycji, więc tym bardziej cieszymy się, 
że mogli się z nimi zapoznać. 
Wszystkie dzieci chętne do dołączenia do harcerskiej przy-
gody, serdecznie zapraszamy na zbiórki.
Dla dzieci w wieku 7-10 lat, w czwartki w godzinach 17-19 
w PSP w Rudnikach, 7 Gromada Zuchowa „Poszukiwacze 
Przygód” kontakt – dh. Zuzanna Sieja, tel. 788 909 817. 
Dla dzieci w wieku 11-14 lat, w piątki w godzinach 17-19, 
w harcówce pod Biblioteką Gminną (wejście od strony parkin-
gu), 29 WDH „Barwne Iskry”, kontakt – dh. Anna Matuszczyk, 
tel. 782 085 003. 
Młodzież w wieku 14-18 lat, kontakt – dh Krzysztof Meryk, 
tel. 531 263 087. 

Aleksandra Meryk
WDH „Barwne Iskry”

Serce do pomagania

Biwak 29 WDH „Barwne Iskry” im. Janusza Korczaka w Rudnikach
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W dniu 26 lutego 2022 roku przeprowadzono w Zakrzowie
III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych o Puchar 
Marszałka Województwa Opolskiego, w których uczestniczyły 
23 drużyny reprezentujące 2 państwa: Polska – 21 drużyn, 
Czechy – 2 drużyny.
Poszczególne województwa reprezentowała następująca licz-
ba drużyn:
• województwo kujawsko-pomorskie: 1
• województwo łódzkie: 2
• województwo opolskie: 14
• województwo śląskie: 3
• województwo wielkopolskie: 1
Zawody zostały zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Polskiej Cerkwi oraz Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego we 
współpracy z: 
• Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego
• Wójtem Gminy Polska Cerkiew
Zawody rozegrane zostały wg regulaminu zatwierdzonego 
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach:
• Konkurencja 1: Rozwinięcie bojowe
• Konkurencja 2: Sztafeta pożarnicza
• Konkurencja 3: Bieg z jajkiem
• Konkurencja 4: Skręcanie śrubek
• Konkurencja 5: Ł ańcuch wodny
• Konkurencja 6: Bieg na trzech nogach.
W tym roku po raz pierwszy w zawodach wzięła udział DDP 
„Skrzaty” Cieciułów, to dzieci z rocznika 2012 i 2013. Dzięki 
kilkutygodniowym przygotowaniom i pełnemu zaangażowaniu 
zajęliśmy wysokie 4 miejsce, z czego jesteśmy niezmiernie 
dumni.
Skład drużyny: Kaja Ośródka, Aleksander Juszczak, Filip Polak, 
Kacper Więdłocha, Julia Namyślak, Marta Gęziak, Natalia Ku-
backa, Dominik Malczewski i Wojciech Wróbel.
W tych zawodach pomagały sędziować druhny MDP Cieciułów: 
Nadia Ośródka, Alicja Cieśla i Zofia Woźny.
Dziękujemy opiekunom, rodzicom, osobom pomagającym 
w przygotowaniu sprzętu, Urzędowi Gminy Rudniki za zorgani-
zowanie transportu na zawody, a przede wszystkim naszym 
dzielnym Skrzatom życząc dalszych sukcesów.

Zarząd OSP Cieciułów

III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

Bieżący rok przyniesie realizację inwestycji drogowych na dro-
gach powiatowych, tak długo wyczekiwanych przez mieszkań-
ców gminy, jak droga w Żytniowie czy Cieciułowie oraz chodnik 
w Bugaju.

Przebudowa drogi w Żytniowie obejmuje budowę chodnika
i wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją desz-
czową na części dróg w okolicach kościoła i szkoły. Wykonane 
zostaną również nowe miejsca parkingowe i przejścia dla pie-
szych.
Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tego wartego 
kilka milionów zadania i podpisania z nim umowy. Prace drogo-
we, w Żytniowie powinny zakończyć się do jesieni 2022 r.

Od niedawna trwa przebudowa drogi powiatowej w Cieciuło-
wie. Już niedługo mieszkańcy tej miejscowości cieszyć się będą 
nową drogą z przestronnymi chodnikami i kanalizacją deszczo-
wą. Za kilka miesięcy ta inwestycja warta prawie 1,2 mln zł.
zostanie zakończona.

W tej samej części gminy po-
wstają nowe chodniki pieszo-ro-
werowe i oświetlenie przejść 
dla pieszych. To zadanie, które 
zostanie zrealizowane za kilka 
tygodni w Bugaju ma wartość 
około 360 tys. zł.

Inwestycje drogowe
I n w e s t y c j e
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Nasze gminne drogi już wkrótce wzbogacą się o nowe odcinki 
utwardzone nawierzchnią bitumiczną. W najbliższych dniach 
maszyny budowlane pojawią się na drodze Ignachy-Żytniów
oraz Młyny-Odcinek. Dzięki tym inwestycjom zwiększone zo-
stanie bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców, którzy 
korzystają z alternatywnych dróg dojazdowych. Łączny koszt 
tych zadań finansowanych w całości z budżetu gminy to 
580 tys. zł.
W tym roku wyremontowana zostanie znaczna część drogi 
w Jaworku – ok. 700 m. oraz przebudowana zostanie część 
dróg w Odcinku - około 400 m.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na drogę Kuźnica-Dala-
chów o łącznej długości ok. 1,9 km. Na realizację tej drogi uzy-
skaliśmy częściowe dofinansowanie z budżetu Województwa 
Opolskiego w kwocie 470 tys. zł. Wykonanie tego zadania po-
zwoli połączyć północną część naszej gminy oraz gminy Prasz-
ka z Kuźnicą, Łazami i Rudnikami.

Po wielu miesiącach zakończymy prace projektowe nad budo-
wą drogi w Bugaju i mamy nadzieję, że zostanie ona objęta do-
finansowaniem, co pozwoli nam na szybką realizację kolejnego 
dużego zadania drogowego.
Przygotowujemy do realizacji projektowej wiele zadań drogo-
wych. Liczymy na pomoc mieszkańców podczas procesu regu-
lacji prawnej, która jest obecnie niezbędna, aby prawidłowo 
przeprowadzić inwestycję.

Referat Gospodarki komunalnej i rolnictwa
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Przypominamy Wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Rudniki, że od dnia 25.01.2022 r. trwa 
nabór wniosków w ramach trzeciej części 
Programu „Czyste Powietrze”, przygotowa-
nej dla osób uprawnionych do najwyższego 
poziomu dofinansowania.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
najwyższego poziomu dofinansowania powinna uzyskać, do 
dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypada-
jącego na jednego członka jej gospodarstwa domowego lub 
zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego, ze wskazaniem rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługi-
wać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 
oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach czę-
ści trzeciej programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego 
z ww. zaświadczeń. Do uzyskania najwyższego poziomu dofi-
nansowania uprawnione są osoby, których przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza kwot określonych w Programie, tj.
1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2. 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Progra-
mu zmiany:

Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed za-
warciem umowy dotacji;
Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno 
i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych 
w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeń-
stwa.
Okres realizacji przedsięwzięcia: dla dotacji w ramach części 
trzeciej programu wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika wniosko-
dawcy, współwłaściciela lub współmałżonka, zgodnie z za-
mieszczonym w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW wzorem.
Możliwość wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji 
przez WFOŚiGW drogą elektroniczną, za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej.
Intensywność dofinansowania w ramach części trzeciej pro-
gramu wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów. 

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna 

z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), 
lub
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na 

stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne 
dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wy-
maganymi podpisami.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego 
w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. 
zmieniająca warunki dofinansowania zgodnie z Częścią 3 pro-
gramu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie 
przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinanso-
wanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warun-
kach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów 
dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzię-
cia wskazanych w Programie.

Wsparcie merytoryczne, informacje o programie oraz pomoc 
przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie do-
tacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach, gdzie 
utworzony został punkt konsultacyjny programu „Czyste Po-
wietrze”.
Punkt działa w ramach porozumienia z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zlo-
kalizowany jest  w  Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 6,  
ul. Wojska Polskiego 12 A tel. 34 3595 072 wew. 25, czynny 
w godzinach pracy urzędu.

Referat ochrony środowiska

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
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W 2021 roku Grupa Odnowy Wsi Mostki
przy współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Mostkach wraz z Panią Soł-
tys i mieszkańcami sołectwa Mostki Po-
lesie zrealizowała w ramach Gminnego 
Programu Odnowy Wsi projekt pn.: „Mo-
dernizacja Sołeckiego Domu Spotkań 
w Mostkach“. 
To już 12 projekt zrealizowany przez 
Grupę Odnowy Wsi w Mostkach, tym ra-
zem priorytetem dla nas były nowe 
technologie oraz rachunek ekonomiczny. 
W ramach projektu wyposażyliśmy So-
łecki Dom Spotkań w Mostkach w insta-
lację fotowoltaiczną wykonaną w sposób 
profesjonalny przez firmę „NELPOL“ 
z Żytniowa oraz przeprowadzilimy rewi-
talizację części budynku polegającą na 
wymianie starej instalacji oświetlenio-
wej na nowoczesną i energooszczędną,.
Wszystkie prace zwieńczono wykona-
niem nowej elewacji w rewitalizowanej 
części budynku.

W tej edycji łączna wartość projektu wy-
niosła: 21 000 zł, w tym dofinansowa-
nie z budżetu Gminy Rudniki: 14 000 zł, 
pozostała wartość to środki własne
i praca mieszkańców oraz wsparcie rze-
czowe i finansowe od sponsorów.
Grupa Odnowy Wsi Mostki składa ser-
deczne podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji tego pro-
jektu.
  Damian Troczka 

Lider Grupy Odnowy Wsi Mostki

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku, 
każdy właściciel lub zarządca budynku 
jest zobowiązany do złożenia do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł cie-
pła i źródeł spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektro-
niczną na stronie: www.zone.gunb.gov.
pl lub w wersji papierowej w Urzędzie 
Gminy (deklaracje dostępne pod adre-
sem https://zone.gunb.gov.pl/ w zakład-
ce,,Materiały do pobrania” lub w Refera-
cie Ochrony Środowiska, Nieruchomości 
i Zagospodarowania Przestrzennego).
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 
12 miesięcy, czyli w terminie do końca 
czerwca 2022 roku, w przypadku budyn-
ków już istniejących. W przypadku nowo 
powstałych obiektów będzie to termin 
14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw. Także w sytu-
acji wymiany źródła ciepła lub spalania 
paliw jest to termin również 14 dni. 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą 
się kompleksowe informacje, dotyczące 
ogrzewania budynków. Celem jej stwo-
rzenia jest poprawa jakości powietrza – 

likwidacja głównej przyczyny zanie-
czyszczeń – emisji substancji powo-
dujących smog i pomoc w wymianie sta-
rych kotłów grzewczych.
Złożenie w ww. terminach deklaracji do-
tyczącej źródeł ciepła i spalania paliw 
jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 27h 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i re-

montów oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 438) niezłożenie deklaracji w usta-
wowym terminie zagrożone jest karą 
grzywny, która jest wymierzana na zasa-
dach ogólnych kodeksu wykroczeń. 

Referat ochrony środowiska

Obowiązek składania deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Ekonomiczne spojrzenie na codzienność
Z  ż y c i a  s o ł e c t w
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Grupa Odnowy Wsi Łazy zrealizowała 
wniosek w ramach Gminnego Programu 
Odnowy Wsi na rok 2021. Głównym ce-
lem naszego projektu było dalsze zago-
spodarowanie Zielonego Klubu (VIII 
etap).
W ramach tegorocznego projektu zaku-
piono drewniany budynek gospodarczy, 
by poprawić walory estetyczne tego wy-
jątkowego miejsca i stworzyć lepsze wa-
runki do organizacji imprez plenerowych, 
sportowych, wspólnych biesiad, rodzin-
nego grillowania, odpoczynku po pracy. 
Zapewniono tym samym bezpieczne 
miejsce przechowywania bardzo licznie 
zgromadzonego sprzętu z poprzednich 
okresów wnioskowania.
Cały projekt pochłonął wiele godzin pra-
cy mieszkańców Łazów. Od wiosennych 
prac porzadkowych po przygotowanie 
gruntu, fundamentu, montażu domku 
pod nadzorem pracownika firmy produ-
kującej, po malowanie wszystkich ele-

mentów wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ku aż do prac wykończeniowych na 
zewnątrz domku i rewitalizację terenu 
po zakończeniu budowy. Wszystkie te 
prace były wykonane w całości przez 
mieszkańców sołectwa w bardzo miłej
i budującej atmosferze.
W ramach kosztów związanych z utrzy-
maniem infrastruktury i bieżącej konser-
wacji zakupiono także paliwo do kosiarki.
Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło 
wizerunek wioski Łazy, poprawiło este-
tykę Zielonego Klubu – miejsca o niepo-
wtarzalnej wymowie i klimacie, stwo-
rzonego przez mieszkańców Łazów. 
Wspólna praca mieszkańców podczas 
realizacji projektu korzystnie wpłynęła 
na integrację społeczną. Cały projekt był 
współfinansowany w ramach Gminnego 
Programu Odnowy Wsi oraz Marszał-
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Wiesława Klimas
Grupa Odnowy Wsi Łazy

Na zebraniu wiejskim w Żytniowie 
w styczniu 2020 r. uzgodniono, iż naj-
bliższe dwie inicjatywy zrealizowane 
w ramach programu odnowy wsi doty-
czyć będą bramy wejściowej do parku
 placu zabaw dla dzieci. Pierwsza pro-
pozycja (wsparta marszałkowską inicja-
tywą sołecką zrealizowana została jesz-
cze w roku 2020. W roku bieżącym zre-
alizowano projekt, w ramach którego na 
terenie parku Zacisze Żytniowskie za-
montowany został plac zabaw dla dzieci 

„Twierdza”, umożliwiający dzieciakom 
kreatywną i aktywną ruchowo zabawę. 
Zestaw posiada certyfikat bezpieczeń-
stwa dopuszczający instalację na placu 
użyteczności publicznej. Społeczność lo-
kalna wykonała prace porządkowe po 
montażu placu zabaw; dodatkowo utrzy-
muje stale porządek na terenie parku 
oraz przyległym parkingu. W ramach 
projektu zlecono i wykonano mapę do 
celów projektowych, wykonano doku-
mentację techniczną będącą podstawą 

do zgłoszenia małej architektury do Sta-
rostwa Powiatowego w Oleśnie, zaku-
piono, zlecono transport i zmontowano 
plac zabaw na terenie parku. W ten spo-
sób uatrakcyjniono czas wolny dla dzieci 
i młodzieży, rodzin sołectwa, gminy i ki-
biców piłki nożnej. Można założyć, iż zin-
tegruje to również mieszkańców sołec-
twa ze społecznością gminną. Na ogólną 
wartość projektu 18 723 zł, 14 000zł to 
środki z budżetu gminy, reszta zaś to 
środki własne sołectwa pozyskane od 
sponsorów i materiały własne. W tej 
chwili w Zaciszu Żytniowskim znajdują 
się już: siłownia zewnętrzna, altanki kry-
te słomą, tablice nierzeczywistej prze-
strzeni kulturowej i przyrodniczej, oświe-
tlenie, ławki i kosze, dwa klomby, kamień 
pogody, wspomniany plac zabaw dla 
dzieci, stół do tenisa, gry w szachy, leśnie 
cymbały, zgaduj zgadula i brama wej-
ściowa oraz parking dla samochodów 
i stojaki dla rowerów. Można uznać, że 
po ustawieniu figur rzeźbionych w drew-
nie (gotowych) i estrady z nagłośnie-
niem, prace nad utworzeniem żytniow-
skiego parku zostaną zakończone.

Grzegorz Pucka 
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa”

PLAC ZABAW DLA DZIECI W ZACISZU ŻYTNIOWSKIM

ZADANIE „ZAGOSPODAROWANIE ZIELONEGO KLUBU - ETAP VIII” 
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Zakończył się już drugi rok realizacji projektów w ramach Mar-
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Rudniki. W 2021 
roku kolejne sołectwa zrealizowały swoje pomysły i zaplano-
wane działania:

Sołectwo Nazwa zadania

Bobrowa Zakup drewnianego budynku gospodarczego 
na placu zabaw w Bobrowie.

Kuźnica Zakup i montaż słupa oświetleniowego – 
lampy solarnej we wsi Kuźnica.

Łazy
Zakup i montaż drewnianego budynku 
gospodarczego na placu Zielonego klubu 
w Łazach (działanie połączone z projektem 
z Gminnego Programu Odnowy Wsi).

Mirowszczyzna
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
i obrzeży betonowych na placu rekreacyjnym 
w Mirowszczyźnie.

Młyny Zakup i montaż słupa oświetleniowego 
– lampy solarnej we wsi Młyny.

Mostki Doposażenie istniejącej klimatyzacji 
w Sołeckim Domu Spotkań w Mostkach.

Odcinek Zakup i montaż słupa oświetleniowego – 
lampy solarnej na placu wiejskim w Odcinku.

Wartość każdego zrealizowanego zadania to 
kwota około 6000 zł, z czego dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Opolskiego to 
5000 zł dla każdego Sołectwa. Resztę kwoty 
stanowi wkład własny z budżetu Gminy 
Rudniki i praca mieszkańców poszczególnych 
sołectw.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt 
skierowany dla wszystkich sołectw woje-
wództwa opolskiego. Program pomaga 
w realizacji przedsięwzięć służących rozwo-
jowi i integracji lokalnych społeczności w re-
gionie. Głównym celem MIS-u jest umożli-
wienie mieszkańcom wsi realnego wpływu 
na przeznaczenie środków z budżetu woje-
wództwa opolskiego. 

Joanna Bryś 
Sekretarz Gminy

Jak co roku Gmina Rudniki wspiera inicjatywy sołectw zaangażowanych w Gminny Program Odnowy Wsi. Również w poprzednim 
roku, 9 grup Odnowy Wsi otrzymało dofinansowanie na realizację swoich projektów. 
Wyżej wspomniana forma pomocy funkcjonuje w naszej gminie od roku 2007. Wspiera aktywność społeczną, dając możliwość 
realizacji inwestycji, których potrzebują mieszkańcy. Dzięki wspólnym działaniom powstaje wiele ciekawych projektów.
Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2021 roku.

Grupa Odnowy wsi Nazwa projektu

Janinów Budowa rekreacyjnego placu wiejskiego w Janinowie – etap II (zakup i montaż huśtawki, blaszaka – garażu, sto-
łu betonowego do tenisa stołowego, słupków do piłki plażowej, usługa brukarska, zakup narzędzi ogrodniczych).

Mirowszczyzna Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Mirowszczyźnie – etap II (wykonanie budynku gospodarczego i na-
wierzchni z kostki brukowej, zakup lamp solarnych, termosów i widelcy na ognisko).

Mostki Modernizacja Sołeckiego Domu Spotkań w Mostkach (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej).
Bobrowa Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Chaty Drwala i Strażaka w Bobrowie 

Dalachów Zakup i montaż dwóch piecy konwekcyjnych i zmywarko-wyparzarki wraz z osprzętem w Sołeckim Centrum 
Aktywności w Dalachowie

Żytniów Plac zabaw dla dzieci w parku w Żytniowie.

Łazy Zagospodarowanie Zielonego Klubu – etap VIII (zakup i montaż drewnianego budynku gospodarczego w Zielo-
nym Klubie).

Młyny Zagospodarowanie oraz doposażenie placu przy Zalewie w Młynach etap III (budowa przebieralni nad Zalewem
i zakup piasku).

Julianpol Zagospodarowanie placu odnowy wsi Julianpol część 3 (ułożenie kostki brukowej na placu).

Wysokość dofinansowania tegorocznych zadań z budżetu gminy to 119.645,46 zł, a ogólny koszt realizacji wszystkich projektów 
to 165.633,56 zł (45.988,10 zł stanowią środki własne, w dużej mierze praca własna sołectw).
Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji wszystkich zadań. Joanna Bryś

Sekretarz Gminy 

Gminny Program Odnowy Wsi – podsumowanie realizacji projektów

Podsumowanie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
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ul. Okólna 2 46-325 Rudniki NIP 576-11-96-083
tel. 34/3595068 e-mail: kultura.rudniki@wp.pl

Spotkanie promujące książkę „Dzieci, już jest wojna” 
– informacja o terminie zostanie podana na stronie www.kultura.rudniki.pl

 oraz FB Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Minifestiwal piosenki dziecięcej 26 kwietnia 2022
Rajd rowerowy LGD (Rudniki, Radłów, Praszka, Gorzów) 15 maja 2022

Rudnicka Pętla i Gminny Dzień Dziecka 29 maja 2022 
IV Memoriał Jana Wawrzyńca Rychla 

- turniej siatkówki plażowej 16 czerwca 2022

II Bieg Świętojański i Powitanie Wakacji 
nad zalewem w Młynach  25 czerwca 2022

Szczegółowy kalendarz imprez Rudnickiego Domu Kultury 
zamieszczony jest na stronie: 

www.kultura.rudniki.pl/3146/971/kalendarz-imprez-kulturalnych.html

Z kalendarza imprez na nadchodzący kwartał:
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Tegoroczny sezon na lodowisku rozpoczął się
w Dniu Dziadka. Z tej okazji Dziadkowie i Wnuki 
mogli skorzystać z darmowej godziny jazdy na ły-
żwach. Lodowisko było otwarte przez 3 tygodnie, 
w tym czasie z jazdy na lodowej tafli skorzystało 
ponad 1600 osób. Aura pozwoliła nam na utrzy-
manie lodowiska, które w okresie ferii było dostęp-
ne dla młodzieży bezpłatnie. To spowodowało, że 
dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości licznie 
korzystali z ruchu na świeżym powietrzu. Lodowi-
sko przyciągnęło amatorów łyżwiarstwa również 
z sąsiednich gmin. Sezon łyżwiarski zakończył się 
w Walentynki. Była to okazja do skorzystania 
z darmowej jazdy przez wszystkich zakochanych. 
Na wszystkie osoby z czerwonym akcentem czekał 
słodki upominek. 
Na kolejną możliwość jazdy na łyżwach musimy 
poczekać do kolejnej zimy. Miejmy nadzieję, że ten 
czas każdy z nas spędzi aktywnie, uprawiając inne 
dyscypliny sportu.

Zespół GOKSiR w Rudnikach

Biały Orlik



Książka „Dzieci już jest wojna” wydana przez Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji  w Rudnikach jest zapisem rozmów 
z ostatnimi żyjącymi naocznymi świadkami wybuchu II Wojny 
Światowej na terenie Gminy Rudniki.
Pozycja o tyle niezwykła, ponieważ opowiedziana z punktu wi-
dzenia ówczesnych dzieci. Nie jest to wiedza, którą znamy z prze-
kazów historyków, nie są to opowiadania osób, które tragizm 
wojny przeżywali jako dorośli.
W większości przypadków opisanych w książce są to opowiadania 
na podstawie przeżyć i doświadczania wybuchu wojny przez dzieci.
Książka składa się z prawie 40 opowiadań będących zapisem roz-
mów, które przeprowadziliśmy w okresie od grudnia 2020 r. do 
grudnia 2021 r.
Pomysł na książkę, narodził się w chwili, kiedy w związku z pro-
wadzonym przez nas Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi 
w Rudnikach postanowiliśmy zapytać najstarszych mieszkańców 
tych ziem o swoje wspomnienia z młodości… o to jak w przeszło-
ści na naszym terenie wyglądało życie w wiejskich domostwach, 
jakie panowały zwyczaje, skąd wzięły się znane nam dzisiaj ob-
rzędy. Szybko okazało się jednak, że tym co najbardziej zapisało 
się w pamięci seniorów to właśnie tragizm II Wojny Światowej
i praktycznie każda rozmowa szybko przeobrażała się w opowia-
dania o tamtych wydarzeniach.
Czytając tę książkę przenosimy się w czasie, ale szybko też prze-
konujemy się, że znamy opisywane miejsca, obiekty, wydarzenia, 

a czasem znamy lub znaliśmy bohaterów tych opowiadań ponie-
waż są nimi nasi znajomi, sąsiedzi czy krewni. Nadmienić należy 
również, że mimo iż zawarte w książce treści dotyczą na ogół te-
renów przygranicznych wzdłuż rzeki Prosny, to często wykraczają 
także poza nie, wraz z tym, jak ludzie w wyniku ucieczki przed 
wojną czy też wysiedleń musieli zmieniać miejsce zamieszkania.
Książka oprócz tekstów zawiera także zbiór starych fotografii
nawiązujących do minionych czasów.
Polecamy książkę szczególnie wszystkim osobom związanym 
z naszymi terenami, ale wierzymy, że spodoba się każdemu, kto 
tylko zechcę ją nabyć i przeczytać.
Książkę można zakupić w Ośrodku Kultury w Rudnikach.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Wspomnienia Mieszkańców

Cztery świece spokojnie płonęły. Było tak cicho, że było sły-
chać jak ze sobą rozmawiały. Pierwsza powiedziała:
- Ja jestem POKÓJ. Niestety, ludzie nie potrafią mnie ochronić. 
Myślę, że nie pozostaje mi nic innego jak tylko zgasnąć.
I płomień tej świecy zgasł.
Druga: - Ja jestem WIARA. Niestety nie jestem nikomu po-
trzebna. Ludzie nie chcą o mnie wiedzieć, nie ma sensu, żebym 
dalej płonęła. Ledwie to powiedziała, lekki powiew wiatru zga-
sił ją.
Trzecia: - Ja jestem MIŁOŚĆ. Nie mam już siły płonąć. Ludziom 
nie zależy na mnie i nie chcą mnie rozumieć. Nienawidzą naj-
bardziej tych, których kochają, swoich bliskich. I nie czekając 
długo i ta świeca zgasła.
Nagle do pokoju weszło dziecko i zobaczyło trzy zgasłe świece. 
Przestraszone zawołało: Co robicie? Musicie płonąć! Boje się 
ciemności!
I zapłakało.
Wzruszona czwarta świeca powiedziała: Nie bój się! Dopóki ja 
płonę zawsze możemy zapalić tamte świece. Ja jestem
NADZIEJA. Z błyszczącymi i pełnym łez oczyma, dziecko wzię-
ło świece i zapaliło pozostałe świece.
Niech nigdy w naszych sercach nie gaśnie nadzieja i każdy 
z nas jak to dziecko, niech będzie narzędziem, gotowym swoją 
Nadzieją zawsze rozpalić wiarę, pokój i miłość.

Autor nieznany

O NADZIEI. 
OPOWIADANIE O CZTERECH ŚWIECACH

G m i n n y  O ś r o d e k  K u lt u r y ,  S p o r t u  i  R e k r e a c j i
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Jak co roku Ośrodek Kultury zaprosił dzieci do 
udziału w codziennych zajęciach w czasie fe-
rii zimowych. Na uczestników w ciągu dwóch 
tygodni czekało mnóstwo atrakcji.
Pierwszego dnia zajęć dzieci miały możli-
wość przygotowania oryginalnych karmni-
ków dla ptaków, które były atrakcyjne zarów-
no dla oka jak i podniebienia naszych 
skrzydlatych przyjaciół. Wtorek upłynął dzie-
ciom pod hasłem gier planszowych. Uczest-
nicy musieli wykazać się pomysłowością 
podczas gry kalambury, a wiedzą z zakresu 
segregacji śmieci i ochrony środowiska 
w grze „Z czystym sumieniem”. W środę dzie-
ci miały możliwość zapoznania się z techniką 
decoupage’u. Wykonały piękne deseczki, 
które są teraz ozdobą ich domów. Bingo – to 
najpopularniejsze słowo czwartku. Gra wcią-
gnęła wszystkich uczestników zajęć na dłuż-
szy czas. Aby oderwać dzieci od skupienia 
umysłowego zaproponowaliśmy im zawody 
drużynowe. Konkurencje stanowiły nie lada 
wyzwanie. W piątek dzieci mogły przygoto-
wać walentynkowe serduszka w stylu „eko”. 
W drugim tygodniu na dzieci ponownie cze-
kały gry planszowe. Uczestnikom zajęć tak 
się spodobały te rozgrywki, że samodzielnie 
przygotowali plansze do gier. Dwa kolejne dni 
to warsztaty rękodzieła w bibliotece. Dzieci 
przygotowały bałwanki z włóczki oraz maski 
karnawałowe. Korzystając z pięknej pogody 
w środę odbył się spacer fotograficzny. Pod 
okiem profesjonalnego fotografa dzieci mo-
gły się nauczyć podglądać przyrodę przez 
obiektyw aparatu. Na zakończenie ferii odby-
ły się warsztaty hip-hopu. Instruktor rozru-
szał nawet najbardziej opornych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w poszczególnych zajęciach. Liczymy, 
że kolejne akcje będą się cieszyły równie du-
żym powodzeniem.

Karolina Majka
GOKSiR w Rudnikach

Ferie zimowe w Ośrodku Kultury

G m i n n y  O ś r o d e k  K u lt u r y ,  S p o r t u  i  R e k r e a c j i
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W niedzielę 6 marca 2022 r. w całej Polsce 
odbyła się X edycja biegu „Tropem Wil-
czym”. Jest to wydarzenie nawiązujące do 
przypadającego na dzień 1 marca Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Wydarzenie honoruje i upamiętnia 
żołnierzy polskiego podziemia antykomu-
nistycznego i antysowieckiego działające-
go w latach 1944 – 1963 w obrębie 
przedwojennych granic RP.
Głównym organizatorem wydarzenia jest 
Fundacja Wolność i Demokracja z War-
szawy, a w Gminie Rudniki akcja koordy-
nowana jest przez GOKSiR przy wsparciu 
Urzędu Gminy.
Jak co roku wyznaczeniem tras usytu-
owanych wokół Zalewu Młyny oraz prze-
prowadzeniem poszczególnych biegów 
zajęli się Koordynator ds. Sportu Tomasz 
Szymański oraz nauczyciel wychowania 
fizycznego Karol Włóka. W przygotowa-
niach tras zarówno przed biegiem jak 
i późniejszym ich przywróceniu do pier-
wotnego stanu pomagali również pra-
cownicy Wodociągów - Sekcji Usług 

Komunalnych w Rudnikach, członkowie 
sekcji morsów Pingwin Rudniki oraz dru-
howie strażacy z jednostek OSP Jaworzno 
oraz OSP Mostki, którzy jednocześnie za-
bezpieczali trasę i czuwali nad bezpie-
czeństwem uczestników.
Rudnicki bieg Tropem Wilczym cieszy się 
dużą popularnością, ponieważ trasy bie-
gów choć są wymagające, to są jednocze-
śnie bardzo atrakcyjne ze względu na 
przygotowane przeszkody i wyzwania 
do pokonania, a także usytuowane są 
w wyjątkowo pięknych miejscach umożli-
wiających bezpośredni kontakt z naturą.
W wydarzeniu chętnie udział biorą 
uczestnicy zarówno z naszych terenów, 
jak i z sąsiednich gmin i powiatów.
Wszystkim uczestnikom oraz osobom za-
angażowanym w organizację bardzo 
DZIĘKUJEMY i zapraszamy na kolejną 
edycję.

Tomasz Szymański 
Gminny Koordynator ds. Sportu 

W dniu 30 stycznia 2022 r odbył się 30 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Jak 
co roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji utworzył 
sztab. Na terenie naszej gminy kwestowało 40 wolontariuszy.
Pomimo trudnych warunków udało się zebrać na WOŚP cał-
kiem sporą kwotę 25.540,40zł + 1.822zł z eSkarbonki. 
Ogromne podziękowania za Wasze Wielkie Serca. Dziękujemy 
za pracę wolontariuszom, opiekunom, instruktorom sportu, 

uczestnikom turniejów sportowych, morsom Pingwin Rudniki, 
pracownikom Sztabu WOŚP w Rudnikach, placówkom oświa-
towym i wszystkim innym organizacjom i osobom, które po-
magały przy zbiórce. Tegoroczna edycja WOŚP była wyjątkowo 
trudna ze względu na pandemię i trudne warunki pogodowe, 
a mimo to daliśmy wszyscy radę. DZIĘKUJEMY!

Sztab WOŚP Rudniki

Do końca świata i o jeden dzień dłużej

G m i n n y  O ś r o d e k  K u lt u r y ,  S p o r t u  i  R e k r e a c j i

Bieg pamięci
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Prace w polu już dawno zakończone. Za-
mrożona ziemia odpoczywa twarda jak 
kamień. Zima się kończy, a wiosna jesz-
cze nie nadeszła. W gospodarstwie jed-
nak, niezależnie od pory roku zawsze 
było mnóstwo pracy. Konie i krowy jesz-
cze w stajniach i oborach. Przez okienko 
wpadały już coraz jaśniejsze promienie 
słońca, a zwierzęta przeżuwały zeszło-
roczne siano i zimową paszę. A mogło 
się zdarzyć tak, że i niewiele letnich za-
pasów o tej porze roku zostało.
Późna jesień i zima były czasem, kiedy 
naprawiano maszyny rolnicze czy inne 
narzędzia, które psuły się podczas let-
niej pracy w polu. Za pomocą kołowrotka 
i krosien, które często przekazywano 
z domu do domu, kobiety z owczej weł-
ny przygotowywały nici. Powstający 
z niej materiał pozwalał na uszycie 
ubrań, które też przygotowywały same. 
Spracowane dłonie rzadko kiedy odpo-
czywały.

Znoszone mogły być już też same buty. 
„Szedł w butach, a znać go boso”, to nie-

koniecznie powód do wstydu. Kiedy nie 
było pieniędzy na nowe buty, chodziło 
się w starych do momentu, aż się rozle-
ciały i odpadała w nich podeszwa. Taki 
but nie nadawał się już do niczego, jed-
nak niektórzy starali się to ukryć. Wstyd 
było przecież iść boso. Zakładali więc te 
buty bez podeszwy. I rzeczywiście na 
pierwszy rzut oka można było pomyśleć, 
że ma je na sobie. Tylko na śniegu zosta-
wał ślad bosej stopy...

Dawniej przednówek dla mieszkańców 
wsi był synonimem niedostatku, a cza-
sem i głodu, dlatego duże znaczenie 
w uzupełnieniu pożywienia odgrywały 
rośliny z łąk i lasów. Zbierano młode po-
krzywy, lebiodę, mniszek lekarski i bab-
kę lancetowatą, z której gotowano zupę 
lub dodawano do kaszy. Ugotowane po-
krzywy np. siekano, dodawano do nich 
wcześniej przygotowaną zasmażkę 
z masła i mąki. Całość uzupełniano wy-
warem mięsnym lub warzywnym, do-
prawiano solą i zasmażanym czosnkiem.

Gdy brakowało mąki gospodynie doda-
wały do chleba mielonych żołędzi czy 
kory brzozowej. Ziemniaki i zboża dzie-
lono oszczędnie tak, aby nakarmić całą 
rodzinę, a jeszcze trzeba było zostawić 
część do siewu na wiosnę.
Zimno, ciemno, deszczowo, czasem na-
wet i śnieżnie. Wieczne zgryzoty, które 
jak złapały to i puścić nie chciały.
Byle do wiosny...

Marlena Iwańska 
GOKSiR w Rudnikach

PRZEDNÓWEK

W dniu 24 stycznia 2022 roku na lodo-
wisku w Rudnikach odbył się IV Turniej 
Hokeja o Puchar Wójta Gminy Rudniki.
Chociaż pogoda tego wieczoru nie roz-
pieszczała, to emocjonująca gra rudnic-
kich hokeistów sprawiła, że atmosfera 
zarówno wśród zawodników jak i kibi-
ców była naprawdę wspaniała. Panowie 
z sekcji hokeja działającej przy rudnic-
kim lodowisku po raz kolejny udowodnili, 
że każdy czas i wiek jest dobry na propa-
gowanie aktywności fizycznej i zdrowe-

go stylu życia. Wójt Gminy Rudniki Grze-
gorz Domański wręczył pamiątkowy 
puchar zawodnikom oraz podziękował 
za kontynuowanie tej wspaniałej tradycji 
i krzewienie ducha sportu oraz zasad fair 
play, dając jednocześnie wspaniały przy-
kład młodszym pokoleniom. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom turnieju i zapra-
szamy na kolejny już za rok.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Rudnicki hokej

G m i n n y  O ś r o d e k  K u lt u r y ,  S p o r t u  i  R e k r e a c j i

d z i a ł a l n o ś ć  C e n t r u m  Tr a d y c j i  S t r a ż a c k i e j  i  H i s t o r i i  W s i
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„Młyn […] pod N15 na karcie pomiarowej 
Dóbr Jaworzna w Okręgu Wieluńskim po-
łożony, w roku 1799r sporządzonej, daw-
niej Jabłonkowizną na teraz Mirowski zwa-
ny, w obrębie granic tychże Dóbr Jaworzna 
sytuowany […]” 

22 marca 1843 roku odbyło się zakontrak-
towanie Tomasza Kowalika, gospodarza 
rolnego ze wsi Rembielice Królewskie, na 
dzierżawcę osady młynarskiej za kwotę 
2500 ówczesnych złotych (równowartość 
375 ówczesnych rubli). Nowy właściciel 
miał prawo stanowienia o obszarze 144 
mórg miary renlandzkiej i 140 prętów, 
w skład którego wchodziły 3 morgi placu, 
na którym stał młyn wraz ze wszystkimi 
budynkami, 126 mórg i 120 prętów grun-
tów ornych oraz 15 mórg i 20 prętów łąk.

Na nowym dzierżawcy, z tytułu stanowie-
nia spoczywały także obowiązki, z których 
musiał się wywiązywać względem Floria-
na Sucheckiego, będącego w tamtym 
okresie właścicielem dóbr Jaworzno. 
Pierwszym z nich było wnoszenie opłat 
czynszowych płatnych „z góry”, każdego 
1 stycznia i 1 czerwca po 50 złotych. Gdyby 
opłata nie została uiszczona, właściciel 
dóbr mógł wszcząć postępowanie sądowe 
bądź administracyjne.

Florian Suchecki miał prawo zlecenia tzw 
„stróży do dworu” Tomaszowi Kowalikowi, 
która powinna dotyczyć dozoru zabudo-
wań i mienia dworskiego. Młynarz miał 
tutaj alternatywną możliwość polegającą 
na wypłaceniu właścicielowi dóbr kwoty 
6 złotych na rok. Dzięki temu nie musiał on 
odbywać „stróży”.

Każdy komornik bądź chałupnik, pomiesz-
kujący na terenie osady młynarskiej, zobo-
wiązany był do odrobienia pół dnia pańsz-
czyzny w ciągu tygodnia względem Dworu 
Jaworzno. Kwestia rozliczania się pomię-
dzy młynarzem, a pomieszkującą osobą 
nie została ujęta w kontrakcie.

Dzierżawca, jego następca, członek jego 
rodziny bądź jakakolwiek inna osoba po-
mieszkująca tam, miała całkowity zakaz 
sprowadzania alkoholu z innych źródeł niż 
dwór w Jaworznie, bądź wytwarzania go 
„na własną rękę”. Przekroczenie tego zaka-
zu mogło skutkować rozwiązaniem kon-
traktu zwróceniem kwoty wpłaconej na 
samym początku bez żadnego postępo-
wania. 

Zobowiązaniem było także wykonywanie 
mielenia na rzecz dworu bezpłatnie, bez 
potrącenia, a które w ciągu całego roku 
miało dotyczyć 60 korców (1 korzec to 
w przybliżeniu 128 litrów). Gdyby praca nie 
była wykonana należycie, każdy właściciel 
Jaworzna miał prawo do zlecenia mielenia 
na mąkę, ospę, słód, śrutę czy kaszę w in-
nym młynie na koszt młynarza. Wyjątek 
stanowiła susza lub mróz, które uniemoż-
liwiłyby napędzenie koła młyńskiego.

Za dozory stawu odpowiadał dzierżawca 
bądź jego następcy. Jednak już za oczysz-
czanie stawu odpowiadał właściciel dworu 
i mógł to przeprowadzić w dowolnym mo-
mencie. Podobnie rzecz się miała, jeśli 
chodzi o odławianie ryb czy pranie owiec: 
„Kupujący zrzeka się za siebie i swoich Na-
stępców czynienia jakiejkolwiek pretensyi 
za opuszczenie stawu do jego wyłowienia 
lub prania owiec Dworu Jaworskiego, 
w każdym czasie gdy tego potrzeba wy-
magać będzie.”

Utrzymywanie grobli i upustów należało 
do zadań młynarza, a za ewentualne obni-
żenie lustra wody wynikłego w skutek złe-
go stanu technicznego również odpowia-
dał młynarz. Zakontraktowanie młynarza 
w tamtym czasie zbiegło się również z ak-
tualnie przeprowadzaną naprawą pierw-
szej grobli, przez co młynarz musiał doło-
żyć się do naprawy 150 zł.

Płacenie podatków rządowych i spełnianie 
obowiązków gromadzkich było rozdziela-
ne proporcjonalnie przez dwór. Ewentual-
ne zwiększanie podatków nakładanych 
przez rząd miałoby skutek również na 
wyższych kwotach, jakie musiałby odpro-
wadzać młynarz. 

Do własnych potrzeb dzierżawca mógł 
wykorzystać przewrócone drzewa lub 
ściółkę z borów jaworskich. Pozyskiwać te 
surowce mógł w dniach, gdy wycinkę 
w lesie można było przeprowadzać, a tak-
że za porozumieniem z leśniczym. Warun-
kiem, który uprawniał go do tego przywile-

ju, było zezwolenie mieszkańcom groma-
dy na wypasanie zwierząt na jego łąkach. 
Wyjątkiem były kozy: „[…] Kozy zupełnie 
zakazane i pod żadnym pozorem cierpiane 
nie będą […]”.

Młynarz miał również za zadanie współ-
pracowanie z leśniczym. Oprócz wyrąbania 
na rzecz dworu 4 sągów drzewa spoczy-
wał na nim obowiązek 10 dni pańszczy-
zny na wezwanie leśniczego. Prace mogły 
polegać na uprawie roślin, wyrywaniu pni, 
sianiu bądź sadzeniu drzew, a także na ko-
paniu rowów.

Gdyby dzierżawca chciał odsprzedać osa-
dę młynarską bądź odziedziczyć komuś 
przez spadek, musiał on wpłacić na rzecz 
dworu 10% od wartości sprzedaży lub 
umożliwić właścicielowi dóbr pierwszeń-
stwo zakupu za cenę proponowaną przez 
zainteresowanego kupca.

Koszty związane z zawarciem kontraktu 
oraz składka ogniowa od zabudowań pła-
conych wójtowi gminy lub właścicielowi 
Jaworzna, spoczywały na młynarzu.

W kontrakcie została zastrzeżona możli-
wość przeprowadzenia polowania przez 
właściciela Jaworzna na terenach osady 
młynarskiej.

Woda wypływająca spod koła młyńskiego 
płynęła dalej w kierunku folwarku Słowi-
ków. Rów ten, był granicą pomiędzy łąka-
mi należącymi do folwarku, a częścią łąki 
należącej do młyna. Za konserwację tego 
rowu kosztami podzielili się właściciel dóbr 
i młynarz.

Od momentu zawarcia kontraktu Tomasz 
Kowalik mógł zamieszkać na terenie osady 
młynarskiej stanowiącej jego własność.

Informacje zostały zaczerpnięte 
z wypisu z księgi aktów notarial-
nych Antoniego Kowalskiego No-
tariusza w Wieluniu z 1843 roku. 
Dokument jest przechowywany 
w Dowodach do Ksiąg Wieczy-
stych Jaworzno w Archiwum Pań-
stwowym w Łodzi, oddział w Sie-
radzu.

 Michał Włoch
GOKSiR w Rudnikach

WARUNKI ZAKONTRAKTOWANIA MŁYNARZA W DOBRACH JAWORZNO
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I n f o r m a c j e

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rudnikach realizuje 
nowe zadanie z ustawy o dodatku 
osłonowym. Wnioski można skła-
dać elektronicznie przez e-PUAP 
lub papierowo w siedzibie Ośrod-
ka, ul. Wojska Polskiego 12, maksy-
malnie do 31 października 2022 r.

Świadczenie to jest rekompensatą wzrostu kosztów energii 
elektrycznej, opału, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej 
Tarczy Antyinflancyjnej dla osób, które spełniają kryteria do-

chodowe, tj. przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 
2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 500 zł na 
osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
Od dnia 04 stycznia br. do dnia 11 marca br. Ośrodek przyjął
i rozpatrzył 638 wniosków. Pierwsze wypłaty mają być reali-
zowane do końca marca 2022 r. po otrzymaniu środków finan-
sowych z budżetu państwa.
Więcej informacji można znaleźć w zakładce https://www.gov.
pl/web/klimat/pytanie-i-odpowiedzi-dodatek-osłonowy

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS

DZIAŁALNOŚĆ GOPS W RUDNIKACH

System nieodpłatnej pomocy prawnej działa w całej Polsce od 
2016 roku i obejmuje nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. 
Ta forma wsparcia przysługuje każdej osobie, która oświadczy, 
że nie stać jej na tradycyjną, odpłatną poradę, w tym także 
przedsiębiorcy, który w ubiegłym roku nie zatrudniał pracowni-
ków (jako pomoc de minimis). Na terenie powiatu oleskiego 
funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i media-
cji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go i mediacji. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji 
usytuowane są w budynku Domu Harcerza w Oleśnie, ul. Kra-
sickiego 22, 46-300 Olesno oraz w budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rud-

niki. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i me-
diacji zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu przy Pl. Wol-
ności 24, 46-380 Dobrodzień.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego, należy uprzednio umówić 
się na wizytę. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod 
nr 782 356 235 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pomocprawna@powiatoleski.pl
Szczegółowe informacje oraz harmonogram dyżurów w punk-
tach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego znajdują się na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej powiatu oleskiego w zakładce NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA. W zakładce EDUKACJA PRAWNA znajdują 
się przydatne artykuły i poradniki.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla 
mieszkańców powiatu oleskiego udostępniona jest na stronie 
http://bip.powiatoleski.pl lub stronach internetowych gmin po-
wiatu oleskiego.

Roland Fabianek
Starosta Oleski 

Górna Prosna szybkim krokiem prze-
skoczyła do 2022 roku z nową pulą 
środków w wysokości około 440 ty-
sięcy euro. Jest to kwota wynikająca 
z dodatkowych środków, które otrzy-

maliśmy na realizację strategii.
W związku z powyższym w pierwszym półroczu tego roku pla-
nujemy ogłoszenie następujących naborów wniosków:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmo-

wania działalności gospodarczej,
• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury tury-

stycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań,

• wsparcie rozwoju kapitału społecznego w zakresie dopo-
sażenia organizacji i grup,

• promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego w za-
kresie zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim.

Dzięki tym środkom będzie można pozyskać fundusze na roz-
poczęcie działalności gospodarczej na naszym obszarze, 
w szczególności przez osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz 
bezrobotne powyżej 50 roku życia. 
Mamy nadzieję, że i tym razem nasi mieszkańcy i organizacje 
nas nie zawiodą i tłumnie przybędą złożyć swoje wnioski 
w siedzibie LGD. Tradycyjnie również, w trakcie trwania nabo-
rów, biuro LGD będzie pełniło dyżury, po to, aby każdy zaintere-
sowany pozyskaniem środków mógł skorzystać z naszego 
wsparcia i skonsultować wniosek przed jego złożeniem. Zosta-
ną zorganizowane spotkania informacyjno – konsultacyjne. 
Tematyka szkoleń dotyczyć będzie możliwości włączenia się do 
realizowanych projektów, omówione zostaną dokumenty oraz 
zasady interpretacji kryteriów oceny.
Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na 
Facebooku. 

Agnieszka Bachowska
Prezes LGD Górna Prosna

Dodatkowe pieniądze na nabory wniosków w LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Zapraszamy do polubienia na Facebook’u 
profilu Gminy Rudniki a także profilu 

Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi.

Wystarczy kliknąć 
w ikonkę Lubię to!

a żadna publikowana informacja
Cię nie ominie.
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Chcesz być na bieżąco 
z informacjami 

dotyczącymi Gminy Rudniki? 



www.dkms.pl/dzialaj/zostan-dawca

I n f o r m a c j e

Eco Harmonogram to darmowa aplikacja 
mobilna, która umożliwia mieszkańcom 
gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego 
harmonogramu wywozu odpadów oraz do 
różnego rodzaju dodatkowych informacji
i powiadomień związanych z odpadami. Więcej 
informacji na temat samej aplikacji znajdą 
Państwo pod adresem: http://www.ecohar-
monogram.pl/application/ oraz na stronie 
www.rudniki.pl, na którą możecie zostać 
przekierowani po zeskanowaniu kodu QR 
znajdującego się obok. Zachęcamy Państwa 
oraz najbliższych z otoczenia do korzystania 
z aplikacji EcoHarmonogram!
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- NOWOTWÓR KRWI.

To Ty możesz być dla kogoś 
szansą na życie!

Tylko 30% Pacjentów znajduje zgodnego Dawcę w rodzinie.
Pozostali liczą na naszą pomoc!

Chyba nie trzeba więcej argumentów aby przekonać każdego, że warto więc pomóc ?

J A K  Z A R E J E S T R O W A Ć  S I Ę  J A K O  P O T E N C J A L N Y  D A W C A  S Z P I K U ?

1 1. Zamów pakiet rejestracyjny
przez internet
Podczas rejestracji należy udzielić 
informacji na kilka pytań. Następnie 
na wskazany podczas rejestracji 
adres wysyłany jest bezpłatny pakiet.

2

3

2. Wypełnij formularz, pobierz 
wymaz i odeślij pakiet

Po otrzymaniu pakietu należy 
wypełnić formularz, pobrać wymaz 
z wewnętrznej części policzka oraz 
całość i odesłać pakiet do Fundacji DKMS. 
Następnie wymaz jest badany 
i określany HLA (antygeny zgodności 
tkankowej) - na ich podstawie 
łączeni są Dawcy i Pacjenci. 
Osoby zainteresowane wykonaniem 
wymazu informujemy, że - jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie - w końcówce 
maja będzie możliwość wykonania 
wymazu na miejscu w Rudnikach
podczas organizacji biegu Pętla Rudnicka.

3. Gratulacje. Jesteś aktywnym Dawcą!
Po przebadaniu wymazu i wprowadzeniu 
danych do bazy jest się aktywnym 
potencjalnym Dawcą. Od tego momentu 
zgłoszenie będzie brane pod uwagę przy 
każdym przeszukaniu bazy dla Pacjentów 
potrzebujących przeszczepienia komórek 
macierzystych z całego świata.

Twój pomocnik 
w gospodarowaniu odpadami 

w codziennym życiu!
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