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Szanowni Mieszkańcy!
Nadeszło lato a wraz z nim upragniony 
czas odpoczynku i urlopów, które część 
z nas spędzi na wyjazdach z rodziną
i znajomymi, a część zapewne zostanie 
w swoich miejscowościach w naszej 
gminie.
Sytuacja ekonomiczna i polityczna jest 
bardzo skomplikowana i zapewne wpły-
nie na nasze plany w najbliższych mie-
siącach, a nawet latach. Dostosowujemy 
wydatki do naszych możliwości i próbu-

jemy racjonalnie funkcjonować i gospo-
darzyć się w tych trudnych czasach. Ży-
jemy nadzieją, że wojna i pandemia 
przejdą do historii i wrócimy do normal-
nego życia w bezpiecznych i stabilnych 
warunkach.
Czekając na lepsze czasy nasi mieszkań-
cy i turyści w czasie wakacji będą mogli 
skorzystać z sieci nowych dróg, które 
pozwolą na bezpieczne poruszanie się 
po Gminie Rudniki. Warto skorzystać 
z wygodnej trasy Dalachów-Odcinek- 
Młyny-Rudniki, która po oddaniu ponad 
0,5 km brakującego odcinka drogi
w Młynach, jest już w pełni asfaltowa. 
Mieszkańcy Żytniowa i Ignach zostali 
skomunikowani nową drogą z sąsiednią 
gminą Praszka. W Bugaju Nowym zrobi-
ło się bezpieczniej za sprawą nowego 
chodnika i oświetlonych przejść dla pie-
szych, a w Cieciułowie już wkrótce za-
kończy się budowa upragnionej nowej 
drogi. Utrudnienia w ruchu w czasie wa-
kacji czekają mieszkańców Żytniowa, ale 
rekompensatą będzie nowa droga, tak 
długo oczekiwana w tej miejscowości. 
Już niedługo zostanie także zakończona 
inwestycja drogowa łącząca Dalachów
z Kuźnicą, co znacznie ułatwi komunika-
cję północnej części gminy z Rudnikami. 

Tutaj z kolei wykonano remont rowu 
wraz z umocnieniami przy ulicy Rey-
monta, co znacznie poprawiło estetykę 
tej ulicy. Wyremontowaliśmy również 
znaczną część drogi w Jaworku, popra-
wiając komfort poruszania się w tej 
miejscowości. Można stwierdzić, że 
pierwsze półrocze było bogate w inwe-
stycje drogowe, gdyż łącznie powstało
i zostało zmodernizowanych (lub jest 
jeszcze w trakcie budowy) blisko 5400 
metrów dróg asfaltowych i ponad 2300 
metrów chodnika!
Zachęcam więc do wycieczek pieszych
i rowerowych - szczególnie po trasach, 
które niedawno zostały dla Państwa 
przygotowane i udostępnione na stronie 
internetowej na naszej gminy. Każdy mi-
łośnik dwóch kółek znajdzie tam coś dla 
siebie.
Z tego miejsca życzę Państwu dużo 
słońca, optymizmu, pogody ducha oraz 
udanego, letniego wypoczynku.
I… do zobaczenia na naszych gminnych 
szlakach!
     
  

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

ul.Reymonta MłynyJaworekBugaj

Kolejne miliony na inwestycje
30 czerwca br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego 
naboru Rządowego Funduszu Polski Ład. Do naszej gminy trafi 
3,61 mln zł, które przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji sa-
nitarnej. W ramach dofinansowania skanalizowane zostaną miej-
scowości Młyny i Łazy. Wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej 
długości 6,5 km wyeliminuje niekontrolowane zrzuty ścieków do 
środowiska, poprawi jakość wód powierzchniowych zbiornika wod-
nego w Młynach i rzeki „Julianpolki”. Przewidywany termin zakoń-
czenia inwestycji: 30.11.2024 r. Całkowita wartość inwestycji: 
3,8 mln zł.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu promocji i Rozwoju Gminy
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Pewien rozdział dobiega końca. Już od nowego roku szkolne-
go ruszy nowa kuchnia, która będzie obsługiwać placówki 
szkolno-przedszkolne w Jaworznie, Cieciułowie oraz Dalacho-
wie. W znacznym stopniu usprawni ona ich funkcjonowanie. 
Ale to nie wszystko. W szkole podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Jaworznie powstało również przedszkole, które 
będzie idealnym miejscem do nauki i zabawy dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. Inwestycja obejmowała 
przebudowę nieużytkowanych pomieszczeń na przedszkole 
oraz remont kuchni szkoły. 
Na parterze powstały m.in.: 
• sala zajęć dla dzieci oraz łazienka, 
• miejsce do przyjmowania termosów, miejsce do wyda-

wania posiłków oraz zmywalnia, 
• kuchnia z zapleczem. 
Na piętrze powstała m.in.: 
• sala zajęć dla dzieci, pokój biurowy, klatka schodowa, szatnia, 

zmywalnia z pomieszczeniem wydawania posiłków, 
• WC dla personelu, sala zajęć dla dzieci, łazienka dla dzieci.
W kuchni powstał: magazyn opakowań, magazyn produktów 
suchych, magazyn ziemniaków i warzyw, pomieszczenie po-
rządkowe, obieralnia. W części zaplecza kuchni zaprojektowa-
no zmywalnię, WC personelu oraz pokój socjalny personelu. 
W części północnej segmentu znajduje się główne pomiesz-

czenie kuchni, magazyn zasobów, magazyn szaf chłodniczych, 
pomieszczenie na odpady. 
Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na ochronę środowi-
ska poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia 
(LED) i wymianę w kuchni kaflowego kotła na paliwo stałe (wę-
giel) na piec elektryczny.
Środki na realizację operacji pozyskano z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.

Joanna Waleszczyk
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Pachnie nowością
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Kluczowe inwestycje za nami. Zakończyliśmy prze-
budowę szkoły podstawowej w Jaworznie i budowę 
sali gimnastycznej w Cieciułowie, wykonaliśmy kilka 
remontów i przebudów dróg, a kolejne są w trakcie 
realizacji jak np.droga dojazdowa Kuźnica-Dalachów 
na odcinku 1,9 km. 
Niemniej pracowicie zapowiada się drugie półrocze.
Wyłoniliśmy bowiem wykonawcę na budowę si-
łowni zewnętrznej w Dalachowie, która powstanie 
tuż przy boisku wielofunkcyjnym. Ogłosiliśmy zapy-
tanie ofertowe na zagospodarowanie terenu przy 
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi, na któ-
rym powstanie miejsce do spotkań, integracji oraz 
prowadzenia warsztatów. Czekamy na rozstrzy-
gnięcie przetargu dotyczącego zastosowania insta-
lacji OZE w budynkach użyteczności publicznej 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jeszcze w tym 
roku planujemy remonty m.in. wszystkich przyszkolnych placów zabaw, których szacowany koszt wyniesie ponad 700 tys. zł. 
Niebawem ogłosimy przetarg na budowę tężni solankowej w Rudnikach (przy ośrodku zdrowia). Miejsce to dedykowane będzie 
wszystkim osobom mającym problemy z drogami oddechowymi, tarczycą, ciśnieniem, a także tym chorującym na astmę czy 
alergie. W trakcie weryfikacji przez instytucję dotującą jest wniosek związany z doposażeniem parku w Żytniowie. Swym zakre-
sem obejmuje on montaż małej architektury, sceny i placu zabaw, a także instalacje nowych ławek oraz piłkochwytów na boisku 
piłkarskim. Koncentrujemy się również na opracowaniu i uzgadnianiu nowych dokumentacji, niezbędnych do aplikowania o nowe 
środki finansowe. Głęboko wierzymy, że drastyczny wzrost cen materiałów i usług nie pokrzyżuje nam planów i uda się w pełni 
zrealizować wszystkie planowane przedsięwzięcia.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

GMINNY PROGRAM ODNOWY WSI 2022
Wzorem lat ubiegłych Gmina Rudniki wspiera inicjatywy lokalnych 
liderów i mieszkańców zaangażowanych w Gminny Program Od-
nowy Wsi. Również w tym roku, w dniu 12 maja komisja dokonała 
oceny 9 złożonych w tej edycji wniosków i wszystkie otrzymały 
dofinansowanie.
Wyżej wspomniana forma pomocy wspiera aktywność społeczną, 
dając możliwość realizacji inwestycji, których potrzebują miesz-
kańcy. Dzięki wspólnym działaniom powstaje wiele ciekawych 
projektów.
Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji ramach Gmin-
nego Programu Odnowy Wsi:

Bugaj „Powitanie wakacji – spotkanie integracyjne dla mieszkańców”
Cieciułów „Doposażenie i malowanie pomieszczeń w Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie”
Chwiły „Odnowienie i doposażenie sali OSP Chwiły”
Faustianka „Zagospodarowanie oraz doposażenie placu integracyjnego we wsi Faustianka – etap I”
Jaworzno „Zakup i montaż lamp solarnych we wsi Jaworzno oraz doposażenie aneksu kuchennego”
Jelonki „Zagospodarowanie działki przy Sali OSP Jelonki w miejsce spotkań oraz plac zabaw dla dzieci – etap 1”
Julianpol „Zagospodarowanie placu odnowy wsi Julianpol część 3”
Odcinek „Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań dla mieszkańców Odcinka”
Rudniki „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego we wsi Rudniki – etap I”

Wysokość dofinansowania przewidziana na realizację tegorocznych zadań z budżetu gminy to kwota 117.397,76 zł, a ogólny 
koszt realizacji wszystkich projektów to 172.246,76 zł (54.849,00 zł stanowi wkład finansowy i niematerialny sołectw - praca 
własna). Szanowni Liderzy przypominamy, że projekty muszą zakończyć się i być rozliczone do 30 listopada 2022. 

Pracowite półrocze
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Kolejne siedem sołectw z Gminy Rudniki otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na przedsięwzięcia
i zadania służące rozwojowi, integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Już po raz trzeci Gmina Rudniki wraz z sołectwami realizuje projekty z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – opolskie w latach 
2020-2022. Zadania te są współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Rudniki – każde sołectwo na 
swoją inicjatywę otrzyma ponad 6.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

Chwiły „Doposażenie sołectwa Chwiły poprzez zakup i montaż lampy solarnej oraz zakup parasoli biesiadnych”
Faustianka „Doposażenie sołectwa poprzez zakup zestawów biesiadnych i grilla”.
Jaworek „Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Jaworek”
Jelonki „Zakup i montaż zestawu placu zabaw”
Jaworzno „Zakup słupa oświetleniowego – lampy hybrydowej we wsi Jaworzno”
Porąbki „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Porąbki”
Słowików „Zakup słupa oświetleniowego – lampy hybrydowej we wsi Słowików”

Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Opolskiego realizacja 
zadań z Marszałkowskiej Inicjatywy potrwa do 31 października 2022 roku.
Wszystkim życzymy owocnej pracy i szybkiej realizacji projektów zaplanowa-
nych w tym roku. Ze swej strony oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne 
przy realizacji projektów.

Joanna Bryś
Sekretarz gminy

Do tegorocznej edycji konkursu na najbardziej udekorowane flagami sołectwo 
w gminie Rudniki zgłosiło się aż 17 spośród 21 sołectw. Celem konkursu jest uczcze-
nie świąt majowych, popularyzacja flagi Polski jako symbolu narodowego, aktywiza-
cja mieszkańców gminy Rudniki, wzmocnienie tożsamości narodowej. Cieszy fakt, że 
z roku na rok mieszkańcy naszej gminy coraz chętniej wykazują się zaangażowaniem 
i podejmują wyzwanie udekorowania swoich posesji, jak i również obiektów użytku 
publicznego, jednocześnie wykazując się postawą patriotyczną i dawaniem dobrego 
przykładu młodym pokoleniom. 

Doceniając chęć udziału w konkursie oraz zaangażowanie mieszkańców zakwalifiko-
wane zostały wyniki z 5% tolerancją. Dodatkowe symboliczne nagrody powędrowały 
do kilku sołectw, w których oprócz wywieszonych dużych flag Polski, domostwa zo-
stały udekorowane również miniaturami flagami (chorągiewkami. Wyniki konkursu 
były następujące:

Biało - Czerwona Majówka - edycja 2022

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 2022

1. Próg 100% - nagroda finansowa w wysokości 500 zł.
• Odcinek
• Porąbki
• Łazy
• Bobrowa
2. Próg 75% - nagroda finansowa w wysokości 400 zł.
• Janinów
• Jaworek (+50 zł)
• Mirowszczyzna (+50 zł)
• Mostki - Polesie (+50 zł)
• 

3. Próg 50% - nagroda finansowa w wysokości 300 zł.
• Dalachów (+50 zł)
• Jaworzno (+50 zł)
• Rudniki (+50 zł)
• Słowików
4. Pozostałe sołectwa - 30% do 44% - nagroda finansowa 
w wysokości 200 zł.
• Bugaj
• Cieciułów
• Julianpol
• Młyny
• Żytniów. Organizatorzy konkursu

GOKSiR oraz Gmina Rudniki
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Co roku na gminnych zawodach i raz na 
dwa lata na powiatowych zawodach 
strażacy spotykają się by zweryfikować, 
która jednostka ma najsprawniejszych 
druhów. 

W dniu 04 czerwca br. na boisku sporto-
wym w Rudnikach zostały przeprowadzone Gminne Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze. Wzięło w nich udział 8 jednostek 
OSP działających na terenie Gminy Rudniki, które wystawiły 
w sumie 22 drużyny: 9 męskich, 3 kobiece, 7 chłopięcych i 3 dzie-
wczęce. To pierwszy raz kiedy nasza gmina mogła się cieszyć 
tak dużą ilością drużyn młodzieżowych! Zawodom przewodni-
czył mł.bryg. Mariusz Strzelczak a raport o gotowości jednostek 
OSP do rozpoczęcia zawodów złożył Komendant Gminny OSP 
druh Bronisław Maryniak. Nie zabrakło także komentatora, 
w którego rolę wcielił się druh Jan Stasiak.

Po pełnej emocji rywalizacji dekoracji zwycięzców dokonał 
Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański - pełniący funkcję 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
W tym roku po raz pierwszy w grupie A /męska powyżej 16 lat/ 
zwyciężyły nie jedna, a dwie drużyny i były nimi OSP Żytniów 
oraz OSP Cieciułów !
Kolejnymi zwycięzcami były:
• w grupie C /kobiety powyżej 16 lat/ OSP Cieciułów 
• Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców – OSP Cie-

ciułów
• Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt - OSP Cie-

ciułów
• najlepsza musztra – chłopięca drużyna MDP z Żytniowa. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!! Relacja filmowa 
z wydarzenia dostępna po zeskanowaniu kodu QR znaj-
dującego się obok.

Współorganizatorem Powiatowych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych w tym roku była Gmina Rudniki wraz z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz Staro-
stwem Powiatowym w Oleśnie. Odbyły się one na stadionie 
miejskim, nad którym w sobotni słoneczny dzień unosił się 
dźwięk motopomp i lały się strumienie wody. W sumie 27 dru-
żyn z jednostek OSP naszego powiatu rywalizowało ze sobą, 
z czego nasza gminę reprezentowało 5 drużyn z jednostek 
OSP Cieciułów oraz OSP Dalachów.
Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że Gmina Rudniki 
zdobyła w tych rozgrywkach aż 4 puchary!
• I miejsce dla dziewcząt z MDP Cieciułów

I miejsce dla chłopców z MDP Cieciułów

III miejsce w grupie C dla kobiet z Cieciułowa oraz
III miejsce dla dziewcząt z MDP Dalachów ! 

G R A T U L U J E M Y !!!!
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim zawodnikom za 
zaangażowanie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Oleśnie oraz Starostwu Powiatowemu w Oleśnie za 
współpracę, a strażakom z jednostek OSP Gminy Rudniki za po-
moc przy organizacji zawodów oraz ich sprawnemu przeprowa-
dzeniu. To właśnie dzięki Wam zawody przebiegły pomyślnie!
Do zobaczenia już za rok na Gminnych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych ! Grzegorz Domański 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Zawody Sportowo-Pożarnicze
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To jeden z najradośniejszych dni, na które czekają młodsze i starsze dzieciaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci 
powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany. Nie 
inaczej było w Sołectwie Janinów, które mimo kapryśnej pogody 4 czerwca 2022 roku zorganizowało Dzień Dziecka. Główną 
atrakcją całego dnia był pokaz wyszkolenia psa patrolowo-tropiącego z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie. Po pokazie funk-
cjonariusz odpowiadał o pracy ze swoim podopiecznym oraz odpowiadał na pytania dzieci, a które nie zawsze były łatwe :) 
W międzyczasie dzieci szalały na dmuchanej zjeżdżalni. 
Kolejną atrakcją tego dnia były II MISTRZOSTWA RZUTÓW DO KOSZA. Każde dziecko miało szansę zostać mistrzem wykonując 
kilka trafień. Liderem klasyfikacji generalnej całego turnieju został Kacper Kluska, a na kolejnych miejscach uplasowali się: Stasiu 
Borek oraz Ksawery Stasiak. Rywalizacja sportowa odbyła się na profesjonalnym poziomie. Zawodnicy trenowali przez dobre 
kilka tygodni co przyczyniło się do uzyskanych wyników. Na koniec każde dziecko zostało obdarowane słodkim poczęstunkiem 
oraz miało szansę usmażyć kiełbaski nad ogniskiem.
Sołtys, Rada Sołecka oraz Grupa Odnowy Wsi pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarze-
nia, a w szczególności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach za dofinansowanie nagród rze-
czowych oraz słodkiego poczęstunku. 

Mateusz Kot 
Sołtys Janinowa

Pływanie jest aktywnością fizyczną dla każdego - niezależnie 
od wieku. Stanowi niezwykle przyjemna formę ruchu. Popra-
wia i wzmacnia mięśnie, których na co dzień prawie nie uży-
wamy. Przez ostatnie dwa lata podczas zdalnej nauki sporo 
czasu nasi uczniowie spędzili przed ekranem komputera, stąd 
pomysł zajęć na pływalni, będących zdrową alternatywą 
spędzania wolnego czasu. Wierzymy bowiem, że oprócz ra-
dości z formy rekreacyjnej przyniosą wiele korzyści zdrowot-
nych.
Na pozalekcyjnych zajęciach na pływalni w Praszce 85 
uczniów uczyło się lub doskonaliło techniki pływania. Wraz 
z instruktorami: Karolem Włóką oraz Tomaszem Szymań-
skim oswajali problemy z zanurzeniem głowy pod wodą, inni 
z kolei świetnie sobie radząc pokonywali kolejne długości ba-
senu. Wszyscy dążymy do celu aby czuć się, jak przysłowio-
wa,,ryba w wodzie”. 

Zajęcia są bezpłatne – fi-
nansowane z budżetu Gmi-
ny Rudniki - i cieszą się du-
żym zainteresowaniem. 
Nadchodzi teraz przerwa 
wakacyjna, ale wracamy na 
tory już we wrześniu! 

Instruktorzy pływania

Dzień Dziecka w Sołectwie Janinów

Nauka pływania
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Od grudnia 2021r. trwa cykl spotkań edukacyjno-informacyj-
nych dotyczących ochrony powietrza, realizowanych w ramach 
realizacji projektu LIFE pn.„ Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. 
Podczas spotkań mieszkańcy gminy mają możliwość pozyska-
nia wiedzy dotyczącej zanieczyszczeń powietrza, źródeł za-
nieczyszczeń powietrza, sposobów efektywnego wykorzysta-
nia paliw stosowanych w domowych paleniskach (jakie 
urządzenia stosować, co można spalać, a czego nie wolno
i czym to grozi) oraz wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązują-
cych przepisów w zakresie ochrony powietrza (m.in. zasad 
przestrzegania uchwały antysmogowej). Na spotkaniach poru-
szane są kwestie związane z dotacjami do wymiany źródeł
ciepła, a także Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. 
Wśród uczestników spotkań rozlosowywane są czujniki tlenku 
węgla oraz przekazywane są materiały promocyjne projektu 
takie jak notesy, długopisy i smycze.

Poza spotkaniami z mieszkańcami Gminny Koordynator Pro-
gramu Ochrony Powietrza przeprowadza spotkania dotyczące 
ochrony powietrza w placówkach szkolno-przedszkolnych, 
w trakcie których dzieci dowiadują się w jaki sposób powstaje 
dym, jak wpływa na nasze zdrowie oraz co możemy zrobić, aby 
poprawić jakość powietrza. Przeprowadzane są zabawy dy-
daktyczno-plastyczne w celu zwrócenia uwagi dzieci na kolor 
wydobywającego się z komina dymu oraz na szkodliwość czar-
nych dymów dla naszego zdrowia. Dzieci aktywnie uczestniczą 
w zajęciach. 

Magdalena Kuźnik
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza

Nadszedł upragniony przez wielu czas wa-
kacji, więc przedstawiamy propozycję na 
aktywne spędzenie wolnego czasu. Co 
prawda jest to propozycja dla miłośników 
dwóch kółek, ale nasza oferta niebawem 
poszerzy się o trasy idealne na spacery lub 
marsze z kijkami.
Proponowane przez nas trasy rowerowe 

są o różnych dystansach, z rożnym poziomem trudności, „wkoło komina”, ale też za granicę naszej gminy. Do każdej trasy dodaje-
my szczegółowy opis (wraz z możliwymi skrótami), zdjęcia wybranych miejsc, propozycje koniecznych do odwiedzenia miejsc, a 
także możliwy do pobrania plik GPX, który Was poprowadzi na szlaku. Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji szczególnie 
teraz kiedy są piękne i ciepłe dni. Wiemy, że w naszej gminie jest wiele ciekawych miejsc, więc warto zachęcić do wspólnej jazdy 
znajomych, którzy Was odwiedzą! 
 A może macie swoje ulubione trasy i chcielibyście się nimi podzielić z innymi fanami jazdy na rowerze lub spacerów? Wybrane 
propozycje opublikujemy na naszej stronie wraz informacją o autorze propozycji.
Trasy dostępne są pod adresem: https://rudniki.pl/6626/1371/rowerem-po-gminie-rudniki.html. Używając kodu QR zostaniecie 
bezpośrednio przekierowani do sekcji z trasami.

Anna Sekienda
Zastępca wójta 

WAKACJE... START!!!

Rozmowy o powietrzu
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Pierwszy wakacyjny weekend, fantastyczna pogoda, wyjąt-
kowe miejsce i niesamowici ludzie. Tak wyglądało powitanie 
wakacji nad Zalewem Młyny w Gminie Rudniki. Miejsce to, 
będące turystyczną atrakcją gminy jest idealną przestrzenią 
do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu szczególnie 
w ciepłe, letnie dni. Nie dziwi więc fakt, że jest chętnie odwie-
dzane zarówno przez mieszkańców naszej gminy, ale także 
przez turystów z innych regionów. Tak było również podczas 
tegorocznego powitania wakacji. W wydarzeniu organizowa-
nym tuż po nocy świętojańskiej nie zabrakło nawiązań do 
tradycji i obrzędów tego święta. Po raz kolejny zorganizowa-
ny został cross świętojański, w którym uczestnicy biegu mie-
li do pokonania dystans 8 km po trasach przebiegających 
pośród malowniczych terenów usytuowanych w północno 
wschodniej części gminy Rudniki. Zawodnicy na mecie biegu 
zostali udekorowani pięknymi medalami i statuetkami sym-
bolizującymi świętojańskie wianki, ale także wiankami z ży-
wych kwiatów przygotowanymi przez uczestniczki warszta-
tów plastycznych w Ośrodku Kultury w Rudnikach. Zgodnie 
z tradycją świętojańskiej nocy odbyło się również puszczanie 
wianków na wodzie zalewu. Na wszystkich uczestników czekało także ognisko, przy którym oprócz rozmów i wymiany wrażeń z 
biegu, można było zjeść smaczne kiełbaski upieczone nad ogniem. Całości towarzyszyła wspaniała, radosna atmosfera, której 
życzymy wszystkim na całe, rozpoczęte właśnie wakacje. 
Organizatorami wydarzenia byli: Atelier Sportu, Gmina Rudniki, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach. Trasę biegu przygotował koordynator sportu Tomasz Szymań-
ski, a jej zabezpieczenie i wsparcie techniczne zapewnili druhowie strażacy z jednostek OSP Jaworzno i OSP Mostki. 

 Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

 Ciekawostki z Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach
Zakończyła się rekrutacja do Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach na cykl pracy żłob-
ka 2022/2023. Żłobek dysponował 13 wolnymi miejscami, a od 1 do 30 kwietnia wpłynę-
ło 20 kart zgłoszeń. 
Od września swoja przygodę w Skrzaciku rozpocznie 24 maluszków. Aby dzieci i ich rodzi-
ce mogły lepiej poznać naszą placówkę oraz ciocie w niej pracujące, w lipcu zorganizowane 
zostanie spotkanie adaptacyjne.
Za nami kolejny Dzień Rodziny, który mamy nadzieję, stanie się naszą tradycją. Tym razem 
pogoda pokrzyżowała plany i świętowaliśmy w sali gimnastycznej przy żłobku. Jednak hu-
mor i uśmiech nie opuszczał dzieci i ich rodziców. To święto rozpoczęliśmy prezentacją 
multimedialną, na której rodzice mogli zobaczyć występ dzieci z grupy Smerfy, które przy-
gotowały wierszyk oraz piosenkę po angielsku z pokazywaniem. Grupa młodsza Krasnale, 
za pomocą zdjęć pokazała za co kocha swoich rodziców. Po wielkich brawach dzieci wrę-
czyły swoim kochanym rodzicom, przygotowany przez nich upominek. Na sali zabawę po-
prowadziła Myszka Miki oraz królik Baks. Wesołe konkurencje dla mamy, taty i dziecka były 
świetną zabawą. Oczywiście dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców dla wszystkich był 
przygotowany pyszny poczęstunek. Wielu emocji dostarczyła Skrzacikowa licytacja, z któ-
rej cały dochód rodzice przekazali na rzecz żłobka. Z pewnością ten piękny dzień pozosta-
nie w pamięci, na pięknych zdjęciach i we wspomnieniach.
W czerwcu żłobek gościł Panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ole-
śnie. Dzięki tej współpracy chcemy przeprowadzić dla rodziców cykl spotkań dotyczących 
rozwoju małego dziecka i specyficznych zachowań właśnie w okresie żłobkowym. To 
świetna forma do tego by rodzice mogli podzielić się swoimi problemami, zadawali pytania 
i wymieniali się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania własnych pociech.
Przed nami wakacje… W sierpniu Gminny Żłobek „Skrzacik” w Rudnikach jest zamknięty. 
Życzymy więc wszystkim, a w szczególności naszym żłobkowiczom i ich rodzinom bezpieczne-
go odpoczynku, wspaniałych wakacyjnych przygód oraz dobrej zabawy w ten letni czas.

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach

II Cross Świętojański

e d u k a c j a
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1 czerwca to w podstawówce w Jaworznie wyjątkowy 
dzień. Wyjątkowy dla dzieci, bo to przecież Dzień Dziec-
ka. I wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej, 
bo właśnie tego dnia obchodzimy Święto Patrona pod 
hasłem „Kopernika Nic Nie Tyka”. Nauczyciele huma-
niści zabrali nas w podróż do przeszłości, do czasu po-
wstania szkoły i do ważnego dla wszystkich wydarze-
nia – nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. 
Ówczesny dyrektor placówki, mgr Andrzej Korpowski, w 
roku 1996 rozpoczął starania o nadanie imienia. 
20 stycznia 1997 r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła 
kandydatury na patrona w osobach: Maria Konopnicka,   
Mikołaj Kopernik, Kornel  Makuszyński. W 1998 r., po 
wcześniejszym referendum przeprowadzonym wśród 
uczniów, wspólnie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim podjęto decyzję o wyborze na patrona Mikołaja Kopernika. Uroczystość nadania imienia szkole 
odbyła się 30 maja 1998 r. Od tamtych wydarzeń minęły 24 lata. I dziś naszym zadaniem jest, aby uczynić patrona kimś wyjątko-
wym i zwyczajnym jednocześnie. Aby stał się bliski współczesnemu pokoleniu.
Dlatego właśnie rodzice, wychowawcy i nauczyciele sprawili, że tegoroczny 1 czerwca był niezapomniany i radosny. Rozpoczęli-
śmy piknikiem naukowym, na który składały się trzy moduły: chemiczny, humanistyczny i robotyka . Rodzice zadbali o poczęstu-
nek – lody, watę cukrową i popcorn, za co serdecznie dziękujemy� Następnie wygospodarowaliśmy czas dla klas i ich wychowaw-
ców. Skorzystaliśmy z pięknej pogody i spędziliśmy go w plenerze. Potem nastąpiła część oficjalna: przemówienie Dyrektora 
Tomasza Dudy, przekazanie sztandaru szkoły i ślubowanie nowego Pocztu Sztandarowego, wręczenie Medali Patrona oraz na-
grodzenie laureatów Konkursu wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Dzień zakończyliśmy wspólną belgijką. 

 Małgorzata Wiśniewska
Nauczycielka PSP w Jaworznie

W dniu 16 lutego 2022 r. w Opolu odbył się 
etap wojewódzki Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla uczniów szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2021/2022. 
W ostatnim etapie uczestniczył uczeń na-
szej szkoły Maxime Klimiński, który uzyskał 
tytuł LAUREATA. Do finału dotarło 78 
uczniów szkół podstawowych województwa 
opolskiego. Konkurs składał się z trzech eta-
pów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkie-
go. Etap wojewódzki obejmował oprócz wia-
domości leksykalnych i gramatycznych 
również wiedzę dotyczącą podziału admini-
stracyjnego, geografii, życia społecznego, po-
litycznego i kulturalnego Niemiec, zwyczajów 
niemieckich oraz niemieckie nazwy głównych 
rzek i miast woj. opolskiego. Etap wojewódzki 
podzielony był na część pisemną i ustną. 
Uczeń naszej szkoły – Oliwier Łyczko awan-
sował do finału wojewódzkiego XXVII Konkursu Wiedzy Biblijnej zajmując 2 miejsce w rejonie. Biorąc pod uwagę klasyfikacje ze 
wszystkich rejonów zajął 5 miejsce i 9 pozycję na 182 uczestników z całej Archidiecezji Częstochowskiej. Tym samym znalazł się 
w grupie dwunastu uczniów, która w finale zmierzy się w Bielsku-Białej z laureatami z Diecezji Katowickiej, Gliwickiej, Sosnowiec-
kiej i Bielsko-Żywieckiej. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów. Marta Grucka

Wychowawca klasy

Prezenty od Kopernika…

Sukcesy uczniów klasy 7 PSP im. Mikołaja Kopernika 
w Jaworznie 
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Szkoła Podstawowa w Jaworznie ma niewątpliwie wspaniałą Radę Rodziców. 
Tak się złożyło, że tworzą ją same kobiety, pełne energii, kreatywne, chcące zro-
bić więcej. Swoją empatią potrafią czynić cuda i spełniać marzenia naszych 
uczniów. Dla innych mają czas nawet wtedy, kiedy wszyscy wiemy, że go nie 
mają. Niczym baśniowe wróżki wyczarowują zapał do realizowania pomysłów. 
A tych, proszę wierzyć, mają całe mnóstwo. Zatem jak z rogu obfitości posypały 
się dary dla naszej szkoły. Są metalowe szafki w szatniach, za które uczniowie 
zapłacili najpiękniejszymi uśmiechniętymi buziami. Bożonarodzeniowy kier-
masz pod gołym niebem świątecznie zintegrował naszą społeczność. Kiedy wy-
buchła wojna w Ukrainie, RR bardzo troskliwie odpowiedziała na apel pomocy 
uchodźcom. Ale przecież pomoc potrzebna jest również naszym mieszkańcom, 
żyjącym obok nas często w bardzo ciężkich warunkach. Rodzice aktywnie odpo-
wiedzieli na zbiórkę żywności zorganizowaną przez Szkolny Klub Wolontariatu. 
Pomoc w dwóch transzach trafiła do najbardziej potrzebujących. Łzy wdzięczno-
ści nie wymagają komentarza. Warto było otworzyć serce. 
Całkiem niedawno Panie z RR zamieniły szkołę w atelier fotograficzne. Jedna
z sal, nie wiedzieć kiedy, zamieniła się w rustykalne studio, w którym każdy mógł 
poczuć się jak prawdziwy model. Tę magię najlepiej oddają piękne i niepowta-
rzalne zdjęcia. 
Kiedy trzeba, nasze jaworzniańskie wróżki zakasają rękawy, biorą pędzle i malu-
ją szkolne sale. Wyczarowują do pomocy mężów, braci, dzieci. Efekt – nowocze-
śniejsza i piękniejsza szkoła. Kiedy padło hasło „zbiórka złomu”, ani się obejrze-

liśmy, a już na placu pojawił się potężny kontener, który zresztą szybko został załadowany żelastwem wszelkiego typu. 
Makulatura – szkolny garaż aż pękał w szwach od niepotrzebnego papieru. Oczywiście RR przekuwa takie akcje na wspaniałe 
nagrody dla naszych przedszkolaczków i uczniów. 
Niedawno, 11 czerwca, kochane wróżki wyczarowały sobie bajkową pogodę na „Festyn Rodzinny”, który przyciągnął tłumy. 
To nic, że same musiały piec pyszne ciasta, robić lemoniadę, hot dogi, kręcić watę cukrową, prażyć popcorn… Warto było. Dochód 
z pewnością trafi tam, gdzie trafia zawsze – do szkoły i przedszkola. A tutaj, jako wiadomo, jest morze potrzeb. 
W imieniu Dyrektora i całej społeczności szkolnej pozostaje mi powiedzieć: z serca dziękujemy za serce.

Małgorzata Wiśniewska 
PSP w Jaworznie

Święto dzieci
Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, niewątpliwie jednym z nich 
jest 1 czerwca. Dzień szczególny w życiu dzieci na całym świecie. W PSP im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie również był to niezwykły dzień. 
Dopisała nam pogoda, humory i energia. Dzieci były zadowolone i żałowały, 
że taki dzień jest tylko raz w roku.
Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców, a w szczególności 
Panu Grzegorzowi Dwornikowi, za pomoc w organizacji tego super Dnia 
Dziecka Aneta Kotala

PSP w Żytniowie

DZIEŃ MAMY I TATY
Po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią, przedszkolaki z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Żyt-
niowie, zorganizowały Dzień Mamy 
i Taty. Z tej właśnie okazji 9 czerwca 
2022 roku odbyła się uroczysta 
akademia. Sala gimnastyczna stała 
się sceną, na której dzieci zaprezen-
towały bogaty program artystyczny. 
Swój występ rozpoczęły przywita-
niem gości. Następnie były wiersze, piosenki, tańce oraz życzenia dla kochanych rodziców. Podczas wręczania własnoręcznie 
wykonanych upominków, całusom i uściskom nie było końca. Po prezentacji słowno-muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego 
poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.  Justyna Kucharska 

PSP w Żytniowie

Wróżki z Jaworzna
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Miał chwile zwątpienia, nawet chciał się 
poddać, ale zawsze wracał i próbował, i pró-
bował jeszcze raz.… To fragment opowia-
dania Mai Pawlaczyk, uczennicy klasy 
V Szkoły Podstawowej w Żytniowie. Krótki 
utwór pt.,,Jesienny liść” przyniósł Mai ty-
tuł laureatki 32. Ogólnopolskiego Konkursu 
na Opowiadania o Tematyce Olimpijskiej im. 
Jana Parandowskiego, organizowanego 
przez Polski Komitet Olimpijski. Praca 
znalazła się wśród trzech najwyżej ocenio-
nych w kategorii klas IV-VI, a w konkursie 
wzięło udział prawie trzystu uczniów z ca-

łego kraju! Laureatką konkursu została również Katarzyna Leszczyńska- Niedrygoś, pełniąca funkcję opiekuna naukowego młodej autorki.
Gala wręczenia nagród, połączona z obchodami Dnia Olimpijskiego, odbyła się 23 czerwca w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 
Nagrody wręczali dawni i obecni polscy olimpijczycy, m.in. Robert Korzeniowski, Piotr Gruszka, Monika Pyrek, Katarzyna Zillman, 
Grażyna Rabsztyn, Paweł Korzeniowski. Dodatkową atrakcją był trening sportowy z udziałem olimpijczyków (Maja znalazła się 
w drużynie Piotra Gruszki i Moniki Pyrek:) ),a także zdjęcia, autografy i ciekawe rozmowy ze znanymi sportowcami. Nasza uczen-
nica udzieliła także krótkiego wywiadu TVP Sport.
Opowiadania laureatów zostały wydane w antologii pt.,,Szybciej, wyżej, silniej= razem”.
Warto przypomnieć, że trzy lata temu uczeń szkoły w Żytniowie, Dominik Napieraj, został finalistą tego konkursu, zajmując jede-
naste miejsce w Polsce w kategorii klas VII- VIII.

Katarzyna Leszczyńska- Niedrygoś
PSP w Żytniowie

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III reprezentowa-
li Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Żytniowie w wielu konkursach na szczeblu gminy
i powiatu, osiągając w nich czołowe miejsca. 
Zuzanna Rogala, uczennica II klasy zajęła II miejsce na szcze-
blu powiatowym w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 
upadków znamy”, organizowanej przez KRUS. 
W Gminnym Konkursie Recytatorskim wzięły udział: Hanna 
Chorzelska-kl. I, Maria Łapucha-kl. II oraz Maja Chęcińska
i Zofia Stasiak z kl. III. 
Podczas Gminnego Konkursu Ortograficznego Jagoda Sta-
siak z kl. I zajęła II miejsce, Aleksandra Kępińska z kl. II – III 
miejsce oraz Marcin Dworacki z kl. III – II miejsce.
W Gminnym Konkursie Piosenki uczestniczyli: Julia Stasiak – 
kl. III, Piotr Kanoniak z kl. I, który zajął III miejsce oraz Krzysz-
tof Polak z kl. II, który „wyśpiewał” zaszczytne I miejsce. 
W obu ww. konkursach, organizowanych przez PSP im. Jana 
Pawła II w Dalachowie wszyscy młodzi, utalentowani artyści 
mogli się poczuć zwycięzcami – każdy z nich otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz motywujący do dalszej pracy upomi-
nek.
Do udziału w konkursach przygotowywały uczniów: wychowawczyni kl. I – p. Urszula Gmyrek, wychowawczyni kl. II – p. Katarzy-
na Świtała oraz wychowawczyni kl. III – p. Maria Janicka. Olbrzymim wsparciem okazali się także rodzice uczniów.
Gratulujemy wyróżnionym, ale dumni jesteśmy ze wszystkich naszych uczniów. Wierzymy w nichi życzymy sukcesów, bo 
„W każdym dziecku drzemie talent, trzeba tylko chcieć go odkryć”.

PSP w Żytniowie

Ogólnopolski sukces literacki uczennicy z Żytniowa

„MŁODZI – ZDOLNI”
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Aktywność fizyczna to domena wielu uczniów naszej szkoły. 
Dzięki pracy, wytrwałości i przede wszystkim dzięki ogromnej 
pasji w bieżącym roku szkolnym wielu z nich mogło poszczycić 
się czołowymi miejscami, zdobytymi w różnorodnych konku-
rencjach sportowych na etapie gminnym i powiatowym.  
Na początek, już w październiku, młodzi piłkarze (ID) w elimi-
nacjach gminnych w Halowej Piłce Nożnej zajęli II miejsce. Za 
ich przykładem poszli nasi najmłodsi sportowcy- w rozgryw-
kach gminnych w Dwa Ognie - dziewczęta zajęły I miejsce, 
a chłopcy II miejsce. W lutym i marcu do rywalizacji włączyli się 
nasi siatkarze. Po wyrównanych i bardzo zaciętych meczach 
obydwa zespoły chłopców (ID i IMSZ) zajęły I miejsce w roz-
grywkach gminnych. 
Do tych zespołowych sukcesów można dopisać również osią-
gnięcia indywidualne. W Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych Paulina Kęsik, Blanka Birlet i Viktor Kędzia plasując się 
w eliminacjach gminnych w pierwszej piątce zakwalifikowali 
się do etapu powiatowego. Viktor Kędzia w Wojciechowie po-
twierdził swoją doskonałą dyspozycję zajmując III miejsce 
i tym samym uzyskując kwalifikację na zawody wojewódzkie.
Równie dobrze spisali się nasi lekkoatleci w eliminacjach gmin-
nych i powiatowych:

Paulina Kęsik (ID)- bieg na 100 m - II miejsce (etap gminny), 
I miejsce (etap powiatowy), kwalifikacja do finału wojewódz-
kiego; pchnięcie kulą - II miejsce (etap gminny), III miejsce - 
etap powiatowy
Amelia Graczyk (ID) - bieg na 600m - I miejsce (etap gminny), 
III miejsce (etap powiatowy) 
Maria Walacik (IMSZ) - bieg na 100m - II miejsce (etap gminny), 
I miejsce (etap powiatowy), kwalifikacja do finału wojewódzkiego 
Patryk Napieraj (ID) - rzut piłeczką palantową - I miejsce (etap 
gminny), IV miejsce (etap powiatowy) 
Kacper Cierpucha (IMSZ) - pchnięcie kulą - I miejsce (etap 
gminny), IV miejsce (etap powiatowy) 
Piotr Dwornik (IMSZ) - bieg na 600m - I miejsce (etap gminny), 
VI miejsce (etap powiatowy) 
Drużyna w składzie: Bartłomiej Kawalec, Aleksander Wróbel, 
Grzegorz Kistela, Piotr Dwornik (IMSZ) - sztafeta 4x100m – 
wywalczyła I miejsce w etapie gminnym i IV miejsce w etapie 
powiatowym.
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Marzena Świątek, Beata Zaręba
 PSP Żytniów

„Podążaj za swoją pasją, 
a sukces będzie podążał za Tobą”

SUKCESY SPORTOWE 
NASZYCH UCZNIÓW

W PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od kilku lat z powo-
dzeniem działa Szkolne Koło Wolontariatu „Akademia Życzli-
wości”, które liczy ponad trzydziestu członków. Do koła należą 
uczniowie klas V, VII i VIII. Dzieci chętnie biorą udział w działa-
niach wolontariatu, bo wiedzą, że ma to sens. 
Idea działań charytatywnych była obecna w naszej szkole już 
od dawna. Od zawsze dzieci wykazywały się dużą aktywnością 
w Samorządzie Uczniowskim, a od kilku lat te działania są 
wspierane właśnie przez „Akademię Życzliwości”. W mijającym 
już roku szkolnym również udało nam się wiele zdziałać. Prze-
prowadziliśmy dwie akcje „Muffinkowy dzień”, podczas których 

zbieraliśmy pieniądze na cele dobroczynne oraz szkolne. Zor-
ganizowaliśmy również świąteczny prezent dla samotnego, 
starszego mężczyzny w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Sta-
le prowadzimy w szkole SOR (Szkolny Oddział Ratunkowy), 
w którym uczniowie mogą skorzystać z pomocy w nauce. 
Wolontariusze zorganizowali również zbiórkę dla schroniska, 
dzięki czemu wsparliśmy Stowarzyszenie Oczami Zwierząt 
w Bogdańczowicach. Wiele uwagi poświęciliśmy również 
wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy dołączyli do nas 
w połowie roku szkolnego. Mogli zawsze na nas liczyć. Prze-
prowadziliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla na-
szych zagranicznych sąsiadów.
Dla naszej szkoły, jak i dla wszystkich polskich i ukraińskich 
uczniów, to był kolejny trudny, nieprzewidywalny, pełen napięć 
rok. Wiele nas nauczył, również w zakresie pomagania. Po-
nownie udowodniliśmy, że jesteśmy krajem, na który można 
liczyć, również na naszą małą ojczyznę, którą jest Żytniów.
Nasi uczniowie traktują pomoc jako coś naturalnego. Od za-
wsze zwracamy w szkole uwagę na tolerancję i empatię. Dzie-
ci na co dzień uczą się dbać o siebie i zwracać uwagę na potrze-
by innych bez względu na dzielące ich różnice. Uczniowie – nasi 
wolontariusze to anioły, które dają radość bezinteresownie. 
Kto ich poznał ten, wie, że w Żytniowie zawsze pomaga się!

Opiekunowie koła:
Anna Cieśla, Natalia Garncarek

W Żytniowie dobre serca mamy i pomagamy!
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Publiczne Przedszkole w Rudnikach po raz kolejny 
świętowało Europejski Dzień Logopedy, który obchodzony 
jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniu 
6 marca.
Tego dnia w przedszkolu został zorganizowany dzień za-
baw logopedycznych pod nazwą „Logopedyczne igraszki 
słowne „Celem podejmowanych z tej okazji przedsię-
wzięć było ukazanie roli i znaczenia zawodu logopedy 
oraz konieczności prowadzenia działań zmierzających do 
wspierania poprawnego rozwoju mowy, a także ukazanie 
możliwości skorzystania z różnych form pomocy logope-
dycznej.
Podkreślenie znaczenia Europejskiego Dnia Logopedy 
jest niezwykle istotne na etapie edukacji przedszkolnej, 
ponieważ w tym okresie kształtuje się mowa dziecka.
Przedszkolaki podczas niezwykłej uroczystości dowiedziały się na czym polega praca logopedy oraz w jaki sposób pięknie i po-
prawnie się wypowiadać. Podczas zabaw dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego, ćwiczyły prawidłową i wyrazistą 
wymowę, usprawniały percepcję słuchową i uczyły się prawidłowego oddychania. Był też czas na zabawy ruchowe przy muzyce, 
które również mają ogromny wpływ na rozwój mowy.
Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz pod-
niebienia usprawniły narządy mowy. Poziom atrakcyjności zajęć podniosły przygotowane przez nauczycieli ciekawe i kolorowe 
pomoce dydaktyczne. Każdy uczestnik zabaw otrzymał pamiątkowy medal oraz upominek sfinansowany ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach.

Mariola Ramus
PP w Rudnikach

Święto logopedy

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Rudnikach stały 
się lokalnymi gwiazdami i to za sprawą pierwszego w historii 
przedszkola nagrania hymnu przedszkolnego. Do tego wy-
darzenia przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Ale 
od początku...
W lutym 2022 roku zrodził się pomysł, aby pokazać nie tylko 
rodzicom, ale i szerszej społeczności, talenty naszych naj-
młodszych. Na propozycję pani dyrektor Anety Matląg - Ko-
niecznej przystał pan Michał Jędryszek, znany lokalny muzyk 
i multiinstumentalista, nauczyciel zajęć rytmiki w naszym 
przedszkolu. Dzięki jego pomysłowości i niezwykłemu talen-
towi oraz pasji bardzo szybko zostały napisane słowa pio-
senki oraz muzyka. Dalej była tylko praca, praca, praca za-
równo nauczycieli, jak i dzieci oraz rodziców, którzy wspólnie 
utrwalali słowa piosenki. A potem zostało tylko nagranie 
całości w profesjonalnym studio nagraniu. W realizacji tego przedsięwzięcia bardzo pomocni okazali się zarówno rodzice, jak 
i przyjaciele naszego przedszkola, którzy zakupując cegiełkę, przyczynili się do powstania singla. 
Dzień nagrania zarówno dla dzieci jak i dorosłych był niezapomnianym przeżyciem. 31.05.2022 roku wybraliśmy się z małymi 
muzykami do Kłobucka do HoM studio. I tutaj zaczęła się prawdziwa przygoda. Pan Michał Dylikowski ze studio nagrań oraz pan 
Michał Jędryszek dołożyli wszelkich starań, aby móc osiągnąć wspaniały efekt końcowy, czyli nasze skromne nagranie. Nasi mali 
artyści zaprezentowali wachlarz swoich możliwości wokalnych. Nie obyło się bez stresu, który paraliżował na początku nasze 
przedszkolaki. Jednak dzięki wytrwałości dzieci oraz rodziców, którzy cierpliwie towarzyszyli podczas wyjazdu, wszyscy „pękali 
z dumy”, słysząc efekt końcowy.
Liczne próby z całą pewnością dały niesamowitą ucztę muzyczną, którą można podziwiać na stronie internetowej naszego przed-
szkola oraz portalu społecznościowym Facebook. Serdeczne zapraszamy do wysłuchania utworu i udostępniania singla, który 
dzięki Folga Michał Jędryszek uzyskał również ciekawą oprawę w postaci teledysku, nagrywanego w uroczych zakątkach naszej 
małej ojczyzny - Rudnik.

Aneta Matląg -Konieczna
Dyrektor PP w Rudnikach

 Małe Gwiazdki... czyli o pierwszym przedszkolnym singlu
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W dniach 8-13 maja grupa uczniów PSP w Dalachowie wraz z nauczycielami 
brała udział w wymianie uczniowskiej w Stambule w ramach projektu Era-
smus+ „Stay healthy and connected to the offline world”. Wyjazd do Turcji był 
trzecim z czterech zaplanowanych wyjazdów zagranicznych w ramach projek-
tu. Wspólnie z kolegami i koleżankami ze Szwecji, Chorwacji i Hiszpanii ucznio-
wie zwiedzali historyczne miejsca, brali udział w warsztatach oraz intensywnie 
uczyli się języka angielskiego. W wyjeździe wzięło udział 8 uczniów klas 7 i 8: 
Amelia Hadryś, Karol Sekienda, Sara Tracz, Wiktoria Borek, Julia Borek, Amelia 
Plewa, Artur Brama i Mateusz Ramus. Opiekunami były Pani Elżbieta Smolarz 
oraz Małgorzata Rzepka – autor i koordynator projektu. 
Kolejna wizyta odbyła się już 2 tygodnie później. W dniach 30 maja – 3 czerwca 
dalachowscy uczniowie przebywali w partnerskiej Fridaskolan Trollhattan w 
Szwecji. W tym wyjeździe również wzięło udział 8 uczniów: Oliwia Mosiala, 
Kinga Jura, Dominik Jura, Błażej Gawłowski. Jakub Kubacki, Weronika Bednarek, 
Zuzanna Kwaśna i Alicja Wachecka pod opieką Pani Doroty Domańskiej i Kata-
rzyny Barczyk. Podczas wizyt wszystkie zespoły prezentowały efekty swojej 
pracy wykonanej przed wyjazdem, a były to plakaty oraz prezentacje związane 
z tematyką projektu.
Kolejne i zarazem ostatnie spotkanie planowane jest na 12-16 września w PSP 
w Dalachowie. 
Projekt jest finansowany ze środków unijnych, a jego wartość to 30 520 euro 
i zakończy się 30 września b.r.

 Małgorzata Rzepka
 PSP w Dalachowie

9 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Dalachowie odbył się XIII GMINNY KONKURS PIO-
SENKI DLA UCZNIÓW KLAS I – III. 
W konkursie udział wzięło 15 uczniów ze wszystkich szkół 
z terenu gminy Rudniki.
Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę. Prezentacje oceniała 
komisja w składzie:
1. Pan Arkadiusz Spodymek – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
2. Pani Karolina Majka – animator kultury Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
3. Pani Sandra Stochmiałek – finalistka konkursu wokalnego 
„Wygraj sukces” organizowanego przez Teatr Studio „Buffo” 
w Warszawie

Poziom prezentowanych piosenek był bardzo wysoki. Przy-
znano nagrody i wyróżnienia w kategorii klas pierwszych, dru-
gich i trzecich.

1. W kategorii klas pierwszych:
I miejsce -Emilia Pęcherz - PSP w Dalachowie
II miejsce - Lilianna Kałwak - PSP w Rudnikach
III miejsce - Piotr Kanoniak - PSP w Żytniowie

2. W kategorii klas drugich:
I miejsce - Krzysztof Polak - PSP w Żytniowie
II miejsce - Liliana Kościelna - PSP w Rudnikach
III miejsce - Hanna Koj - PSP w Rudnikach
wyróżnienie - Emilia Malińska - PSP w Jaworznie

3. W kategorii klas trzecich:
I miejsce - Natalia Kubacka - PSP w Cieciułowie
II miejsce - Paulina Krzak - PSP w Rudnikach

Nagrody ufundowane zostały ze środków Gminnej Komisji ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Rudnikach.

Sylwia Kasprzyczak
PSP w Dalachowie

XIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DLA UCZNIÓW KLAS I – III

Z WIZYTĄ W TURCJI I SZWECJI
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Szkoła w Dalachowie 25.04.2022r. zorganizowała XIII Gminny 
Konkurs Ortograficzny „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM OR-
TOGRAFII”. Wzięło w nim udział 16 uczniów z pięciu gminnych 
szkół, w trzech kategoriach wiekowych: klasy pierwsze, drugie 
i trzecie. Wszyscy uczestnicy to zwycięzcy eliminacji w swoich 
szkołach. W trakcie konkursu potwierdzili swoją wiedzę i umie-
jętności, zdobywając odpowiednio miejsca lub wyróżnienie. 
Poziom prac uczniów był naprawdę wyrównany, a obawy, że 
będziemy zmagać się z przykrymi konsekwencjami zdalnego 
nauczania okazały się nieuzasadnione. Uczniowie świetnie po-
radzili sobie z zasadami ortograficznymi, udowodnili, że po-
prawność w pisaniu jest dla nich ważna, a umiejętności orto-
graficzne mają na wysokim poziomie. 
Wszyscy w związku z tym zostali nagrodzeni nagrodami, ade-
kwatnie do zajętego miejsca. Nagrody, jak co roku, to edukacyj-
ne gry planszowe z różnych dziedzin nauki, dzięki którym dzie-
ci będą mogły dalej rozwijać swoje umiejętności i pasje i co 
najważniejsze w oderwaniu od komputera i telefonu.

Klasyfikacja konkursu wygląda następująco:
Klasy pierwsze:
• I miejsce – Alicja Nowak - PSP Jaworzno
• II miejsce – Jagoda Stasiak – PSP Żytniów
• III miejsce – Lena Oszczęda – PSP Dalachów
• Wyróżnienie – Zofia Basińska - PSP w Rudnikach
• Wyróżnienie – Amelia Nowak – PSP Cieciułów
Klasy drugie:
• I miejsce – Lena Grajoszek - PSP Rudniki
• II miejsce – Oliwia Klimek – PSP Dalachów
• III miejsce – Aleksandra Kępinska – PSP Żytniów
• Wyróżnienie – Patryk Jasiński – PSP Cieciułów
• Wyróżnienie – Joanna Wierszak – PSP Rudniki
• Wyróżnienie – Zofia Wojtach – PSP Jaworzno
Klasy trzecie:
• I miejsce – Jan Belka – PSP Dalachów
• I miejsce – Kacper Owczarek – PSP Jaworzno
• II miejsce – Marcin Dworacki - PSP Żytniów
• III miejsce – Kacper Więdłocha – PSP Cieciułów
• wyróżnienie – Paulina Krzak – PSP Rudniki

 Elżbieta Smolarz
PSP w Dalachowie

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII” – edycja XIII

W dalachowskim przedszkolu 
rozpoczął się już 31 maja. 
Tego dnia dzieci wyruszyły do 
Fan Zone w Wieluniu. Na wy-
cieczkę przedszkolaki zabrały 
dobry humor i dużo energii. 
Maluchy „szalały” w figloraju, 
a starszaki próbowały swoich 
sił na ściance wspinaczkowej 
i trampolinach. Nie zabrakło 
„suchych” kąpieli w basenie 
wypełnionym gąbkami.

Kolejny dzień, 1 czerwca, także był pełen atrakcji. Działo się wiele. Nawet słońce z przedszkolakami rozpoczęło zabawę od tańców 
przy muzyce na placu przedszkolnym. Dzieci wspólnie z paniami bawiły się do znanych i lubianych przebojów dziecięcych. Były 
„Kaczuszki”, „ Krasnoludek”, „Pociąg” i wiele innych utworów. Oczywiście nie zabrakło indywidualnych zabaw w ogródku przed-
szkolnym, tuneli, zabaw z chustą animacyjną i zabaw skocznych. Uśmiechy nie schodziły z ich twarzy. W przerwie na odpoczynek 
dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Zmęczone, ale pełne wrażeń wracały do domów.

Wychowawcy grup Barbara Jochymska, Halina Kierzek

„Cudownych rodziców mam…”- wiedzą o tym także przedszkolaki z Dalachowa. Dlatego Dzień Matki i zbliżający się Dzień 
Taty uczciły prezentując krótką część artystyczną. Były tam wiersze, piosenki i tańce. W dowód miłości wykonały także 
dla swoich rodziców drobne upominki. Taka niespodzianka przygotowana przez przedszkolaków w formie nagrania wideo 
sprawiła rodzicom ogromną radość i w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia. Wychowawcy grup

 Barbara Jochymska, Halina Kierzek

Święto mamy i taty

Dzień Dziecka



E d u k a c j a

18 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

Było świetnie! Ale może od początku… Pojechaliśmy autobusem 
do Działoszyna, gdzie rozpoczął się spływ kajakowy. Pogoda od 
samego rana nam sprzyjała, więc byliśmy pozytywnie nastawieni. 
Wszystko zaczęło się około godziny 9, kiedy zaczęliśmy płynąć. 
Nasza grupa liczyła 32 osoby: ósmoklasiści wraz z opiekunami. 
Pierwsze zejście na ląd było w Kolonii Lisowice po przepłynięciu 
około 5 km. Odpoczynek, kanapki i ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Warta na pierwszy rzut oka może wydawać się łatwą rzeką do 
turystyki kajakowej, ale musieliśmy pokonać wiele zakrętów 
i przesmyków. Kolejny przystanek był w miejscowości Bobrowni-
ki, gdzie zrobiliśmy ognisko. Była to nasza najdłuższa przerwa, 
słońce cały czas świeciło nad naszymi głowami, a humory nam dopisywały. Po tym odpoczynku zostało nam do przepłynięcia 
około 10 km, które pokonywaliśmy z takim samym zapałem jak na początku. Były liczne przygody, ale osiągnęliśmy sukces: 
z Działoszyna wypłynęło 16 kajaków, do Załącza Wielkiego, gdzie zakończyliśmy spływ, dopłynęło 16 kajaków. Dla wielu z nas 
było to zupełnie nowe doświadczenie, ale wszyscy byli tak samo zadowoleni. Michalina Wróbel, 

klasa VIIIA PSP Dalachów

Meandrami Warty

KATARZYNA ZAJĄC oraz JULIA SOBERA pokonały w bez-
pośrednim pojedynku w swojej grupie drużyny województwa 
wielkopolskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Dzie-
wczęta przegrały, po ciężkiej walce z drużynami województwa 
mazowieckiego i podkarpackiego. Ten bilans dał trzecie miejsce 
w grupie i możliwość gry o miejsce V -VIII. W kolejnym dniu 
zawodów zespół naszej szkoły grał z reprezentacją Wielkopol-
ski i po zwycięstwie o V miejsce nasze dziewczęta grały z dru-
żyną z Podkarpacia. Niestety, rywalki były lepsze. Rywalizacja 
w mistrzostwach była bardzo zacięta, pojedynki wyrównane. 
Ostatecznie Kasia i Julia zajęły VI miejsce w rywalizacji ogól-
nopolskiej. To ogromny sukces. GRATULUJEMY!!!

 Karol Włóka
PSP w Dalachowie

VI MIEJSCE w MISTRZOSTWACH POLSKI!!!

13 czerwca odbyło się w Kluczborku VIII Forum Ucznia 
Zdolnego, na które została zaproszona Kasia Wierszak
z kl. VII. Kasia przygotowała tekst dyktanda na konkurs 
ortograficzny „XVII Rejonowe Dyktando” orgaznizowany 
przez PODN w Kluczborku i zajęła II miejsce w kategorii 
klas IV-VIII szkół podstawowych. 
Od siedemnastu lat nasi uczniowie co roku uczestniczą 
w konkursie ortograficznym „Rejonowe Dyktando” (naj-
pierw gimnazjaliści, a obecnie uczniowie szkoły podsta-
wowej). W każdej jego edycji konkurencja jest duża –
w tym roku brało udział trzydziestu uczniów z trzynastu 
szkół powiatu oleskiego i kluczborskiego. Tym bardziej 
więc gratulujemy Kasi i życzymy jej dalszych sukcesów.

Beata Rasztar
 PSP w Rudnikach

MISTRZYNI ORTOGRAFII 2022
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W dniach 28-29 maja br. w Dobczycach (woj.małopolskie) od-
były się VII Mistrzostwa Polski Juniorów w speed-ball. W roz-
grywkach super solo oraz grze singlowej zawodnicy rywalizo-
wali w trzech kategoriach: U11, U14, U18. We wszystkich z 
nich mieliśmy także naszych reprezentantów, którzy potwier-
dzili swoje umiejętności bardzo dobrymi wynikami:
Kategoria U11
Liliana Kościelna
3 miejsce super solo - 140 odbić/2 min
3 miejsce gra singlowa 
Piotr Koscielny
6 miejsce super solo - 134 odbicia/2 min
9-12 miejsce gra singlowa

Tymon Paruch
3 miejsce super solo - 158 odbić/2 min 
3 miejsce gra singlowa 

Kategoria U14
Piotr Dwornik
1 miejsce super solo - 223 odbicia/2 min 
2 miejsce gra singlowa 
Olaf Paruch
6 miejsce super solo - 168 odbić/2 min
5-8 miejsce gra singlowa

Kategoria U18
Jakub Dwornik
7 miejsce super solo - 417 odbić/4 min
5-8 miejsce gra singlowa
Piotr Dwornik
5 miejsce super solo - 428 odbić/4 min
5-8 miejsce gra singlowa

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów to był naprawdę do-
bry turniej. Ogromnie cieszy fakt, że mimo iż rywalizujemy ze 
starszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach już 
osiągamy świetne wyniki. 
Do udziału w turnieju zawodników przygotowały: Katarzyna 
Pawlaczyk i Magdalena Matusiak.

Fair Play Akademia

Siódme mistrzostwa i kolejne sukcesy młodych speed-ball’istów

13 czerwca na Stadionie Legii Warszawa odbył się długo wyczekiwany 
turniej Football3 Global Goals 2022 w którym wzięły udział 33 drużyny
czyli ponad 200 dziewcząt i chłopców z placówek oświatowych z Polski 
oraz dziecięcia reprezentacja Ukrainy. Wydarzenie odbyło się w ramach 
podsumowania działań szkół w Fair Play Programie w latach 2021 i 2022. 
Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji. Poza rozgrywkami pił-
karskimi, uczestnicy zdobywali super moce w wiosce championek adidas 
Breaking Barriers, brali udział w spotkaniu z reprezentantami Polski U21: 
Michałem Karbownikiem i Arielem Mosórem, a także w warsztatach freesty-
lu z Łukaszem Chwiedukiem i Wiktorią Ubysz finalistami Mam Talentu.  
Reprezentację województwa opolskiego tworzyli uczniowie, wolontariu-
sze, nauczyciele i dyrektorzy trzech szkół z terenu Gminy Rudniki: PSP 
Rudniki: Piotr Rasztar - dyrektor, Katarzyna Pawlaczyk - liderka, Agniesz-
ka Pietrzak - koordynatora, PSP Jaworzno: Tomasz Duda - dyrektor, Alek-
sandra Strugała - liderka, Beata Belka - koordynatorka oraz PSP Żytniów: 
Anna Cieśla - dyrektor, Katarzyna Świtała – koordynator.
Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezesa PZPN Ceza-
rego Kuleszy, a byli na nim także obecni: Maciej Mateńko v-ce prezes 
PZPN, Marcin Dorna dyrektor sportowy PZPN oraz Przemysław Prętkie-
wicz dyrektor Grassroots PZPN 
Wydarzenie wspierali: UEFA Foundation, Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Common Goal, adidas 
Breaking Barriers i streetfootballworld.

liderki i koordynatorki Football3

FINAŁ FOOTBALL3 NA STADIONIE LEGII
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24 czerwca 2022r. to ważna data w życiu 
każdego ucznia. W tym dniu kończy się bo-
wiem rok szkolny 2021/2022- czas 
wzmożonej nauki i pracy, ale też czas wiel-
kiej przygody, niespodzianki i zabawy. By 
wspomóc proces edukacyjny dzieci, by 
uczyć kreatywności, współpracy i empatii, 
przystąpiliśmy do realizacji wielu projek-
tów edukacyjnych i sportowych. 

Mali matematycy. Gdzie kryje się mate-
matyka?
Projekt matematyczny realizowany był 
w klasie 2b. W czasie zajęć uczniowie roz-
wijali dziecięcą ciekawość, koncentrację 
uwagi, umiejętność samodzielnego, lo-
gicznego i krytycznego myślenia. Dru-
goklasiści rozwijali też umiejętność pracy 
w grupie i doskonale bawili się podczas 
przeprowadzanych zabaw i gier matema-
tycznych. Odkrywali również praktyczne 
zastosowanie matematyki w życiu co-
dziennym oraz szukali sposobów na roz-
wiązywanie różnych problemów mate-
matycznych. Koordynatorką przed-
sięwzięcia była Agata Nowak -Zawada

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z dara-
mi natury świat nie jest ponury!” 
W projekcie wzięli udział uczniowie klas 
I-III pod opieką wychowawczyń: Anny 
Krzak, Elżbiety Ptaszyńskiej, Agaty No-
wak-Zawady oraz Marii Bejm. Głównym 
celem niniejszego projektu było zaszcze-
pienie u uczniów szacunku dla środowiska 
naturalnego. Realizując zadania projekto-
we, zastosowano zasadę „zero waste” 
i starano się dawać drugie życie rzeczom 
przeznaczonym do wyrzucenia. 
Mamy rady na odpady 
Od kwietnia nasza szkoła bierze udział 
w projekcie edukacyjnym – kampanii edu-
kacyjnej na terenie województwa opol-
skiego. Jego celem jest kształtowanie
i promowanie postaw sprzyjających trosce 
o środowisko naturalne oraz wyzwalanie 
emocjonalnego stosunku do świata przy-
rody poprzez zwrócenie uwagi na problem 

rosnącej ilości odpadów produkowanych 
przez człowieka i podniesienie świadomo-
ści na temat segregacji i gospodarki odpa-
dami. Projekt realizowany będzie do 
kwietnia 2023roku, koordynuje go Sabina 
Zaręba.
I ty bądź postacią z obrazu
Projekt zrealizowany został w marcu 
2022 roku. Uczniowie pracowali pod opie-
ką: Marii Bejm, Anny Kokot i Katarzyny 
Pawlaczyk. W trakcie realizacji projektu 
młodzież wzięła udział w konkursie, 
w którym upodobniła się do wybranej po-
staci z dowolnego obrazu i uwieczniła 
swoją pracę na zdjęciu. Podczas swoich 
kreatywnych aktywności zapoznała z wy-
bitnymi dziełami najznakomitszych mala-
rzy. W ramach projektu powstał także 
utwór poetycki, piosenka i folder. Uwień-
czeniem przedsięwzięcia była wystawa 
zaprezentowana podczas akcji charyta-
tywnej „Wielkie granie w pomaganie”.
Rodzina to twój skarb
Projekt realizowany był w maju i czerwcu 
2022 r. Pomysłodawczynią przedsięwzię-
cia była Anna Krzak oraz Anna Kokot 
i Bogdan Szyszka. Wzięli w nim udział 
uczniowie z klasy I i IV. Jego celem było 
podkreślenie, iż rodzina jest najważniejszą 

wartością każdego człowieka. Podczas 
pracy nad projektem uczniowie m.in. przy-
gotowali montaż słowno- muzyczny, któ-
ry zaprezentowany został szerokiej rzeszy 
odbiorców 14.06.2022 r. w GOKSiR 
w Rudnikach.
Wielkie granie w pomaganie
27 marca zorganizowaliśmy w naszej 
szkole akcję charytatywną „ Wielkie granie 
w pomaganie” na rzecz absolwentki rud-
nickiego gimnazjum Moniki oraz Przyjaciół 
z Ukrainy. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy tak licznie odwiedzili nas w tym 
dniu. Dzięki Państwa wsparciu i ofiarności 
pomogliśmy potrzebującym.
Projekty sportowe
Młody człowiek posiada naturalną potrze-
bę ruchu, która nie powinna być ograni-
czana. Uczniowie naszej szkoły mogli roz-
wijać swoją sprawność fizyczną dzięki 
licznym projektom sportowym: Ze szkoły 
do reprezentacji, Fair Play Program - Fo-
otball3, PHO3NIX Active School, SKS-
-Szkolny Klub Sportowy, European 
School Sport Day oraz Bieg Fair Play i „Co 
lubię, sport lubię” z Polskim Komitetem 
Olimpijskim. Programy i projekty koordy-
nowała Katarzyna Pawlaczyk.

PSP w Rudnikach

SZKOŁA W PROJEKTY BOGATA

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudnikach od mie-
siąca marca br. re-
alizuje nowe zada-
nie z Ustawy o pomo-

cy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Na podstawie art. 13 ww. us-
tawy, każdemu podmiotowi, w szcze-
gólności osobie fizycznej prowadzącej 

gospodarstwo domowe, który zapewni 
zakwaterowanie i wyżywienie obywate-
lom Ukrainy może być przyznane na jego 
wniosek, świadczenie pieniężne z tego 
tytułu nie dłużej niż na okres 120 dni od 
dnia przybycia obywatela Ukrainy na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnio-
ski można składać elektronicznie przez 
e-PUAP lub papierowo w siedzibie GOPS 
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12.
Wypłaty świadczeń pieniężnych są reali-

zowane na bieżąco wg kolejności złożo-
nych wniosków i po otrzymaniu środków 
finansowych z budżetu państwa. 
Na dzień 14.06.2022 r. GOPS w Rudni-
kach wypłacił świadczenia na kwotę 
203 440,00zł dla mieszkańców Gmi-
ny Rudniki, którzy przyjęli obywateli 
Ukrainy. Skorzystało z tej pomocy 25 
podmiotów, kwaterujących 100 osób 
z Ukrainy. Małgorzata Preś

Kierownik GOPS w Rudnikach

Świadczenie dla osób oferujących pomoc obywatelom Ukrainy
 G m i n n y  O ś r o d e k  P o m o c y  S p o ł e c z n e j
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W dniach 21 – 23 marca 2022 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rudnikach odbył się XXIII Gminny Konkurs 
Recytatorski. Organizatorem Konkursu był GOKSiR 
w Rudnikach.
Pierwszego dnia zaprezentowało się 22 przedszkola-
ków z całej gminy. Dzieci z wielką energią i przejęciem 
recytowały przygotowane wiersze. Jury w składzie: Jani-
na Pawlaczyk, Alina Bienias i Marlena Iwańska po wy-
słuchaniu wszystkich recytacji wyłoniło zwycięzców:
I miejsce:
Antoni Wodecki – Rudniki,
II miejsce:
Maria Kubacka – Cieciułów,
Agnieszka Gacek – Jaworzno,
III miejsce:
Antonina Morawiak – Cieciułów,
Celina Maryniak – Żytniów.
Wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagrody 
książkowe.

W drugim dniu konkursu odbyły się przesłuchania 
uczniów z klas I – III szkół podstawowych gminy Rudniki. 
W tej kategorii zaprezentowało się 29 uczniów. Jury 
w składzie: Janina Pawlaczyk, Maria Morawiak, Marlena 
Iwańska nagrodziło następujące osoby:
I miejsce:
Kacper Owczarek – PSP Jaworzno,
Aleksandra Bednarek – PSP Rudniki,
II miejsce:
Zofia Wojtach – PSP Jaworzno,
Wojciech Hadryś – PSP Dalachów,
III miejsce:
Aleksander Maruszewski – PSP Rudniki,
Tomasz Gawłowski – PSP Dalachów,
Wyróżnienia:
Emila Pęcherz – PSP Dalachów,

Luba Kabata – PSP Rudniki,
Paulina Krzak – PSP Rudniki.
Do reprezentowania naszej gminy w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim „Wierszem i Prozą” w Oleśnie wy-
typowane zostały dwie osoby: Kacper Owczarek i Alek-
sandra Bednarek.

Ostatniego dnia do rywalizacji przystąpiły dwie grupy 
wiekowe uczniów. W kategorii klas IV – VI wystąpiło 11 
uczniów. Jury przyznało nagrody następującym osobom:
I miejsce:
Marcelina Kanicka – PSP Rudniki,
II miejsce:
Maja Pawlaczyk – PSP Żytniów,
III miejsce:
Hanna Basińska – PSP Rudniki,
Wyróżnienia:
Zofia Kołodziejczyk – PSP Rudniki,
Szymon Panek – PSP Rudniki.
W kategorii klas VII – VIII udział wzięło 6 uczniów. Na-
grody otrzymali:
I miejsce:
Zofia Woźny – PSP Cieciułów,
II miejsce:
Alicja Cieśla – PSP Cieciułów,
III miejsce:
Łucja Zawadzka – PSP Cieciułów.
Do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
„Wierszem i Prozą” w Oleśnie wytypowano: Marcelinę 
Kanicką, Maję Pawlaczyk, Zofię Woźny i Alicję Cieślę.
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów 
do udziału w konkursie i składamy serdeczne gratulacje 
wszystkim nagrodzonym laureatom.

Karolina Majka, 
GOKSiR

XXIII Gminny Konkurs Recytatorski
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Wielkanocne zajączki, baranki, babki, mazurki, malowane jaja, wę-
dliny, swojski chleb… i wiele innym potraw oraz symboli wielkanoc-
nych pojawiło się na stołach Ośrodka Kultury w Rudnikach. Po 
dwuletniej przerwie po raz kolejny zorganizowana została Gminna 
Biesiada Wielkanocna, w której uczestniczyli przedstawiciele 
11 sołectw z terenu Gminy Rudniki. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, Sekretarz Gmi-
ny Rudniki Joanna Bryś, Skarbnik Gminy Rudniki Beata Wolf - Mo-
rawiak, Joanna Podgórska - Wiercińska (OODR Łosiów, o/Olesno) 
oraz Karolina Majka (GOKSiR w Rudnikach, KGW w Kowalach „Ba-
beczki z rodzynkami”). Po oficjalnym powitaniu i otwarciu biesiady 
nastąpiła prezentacja potraw i symboli wielkanocnych, w której 
mieszkańcy sołectw opowiadali o tradycjach i zwyczajach towa-
rzyszących przygotowaniom i obchodom Świąt Wielkanocnych za-
równo w kontekście historycznym, jak i w odniesieniu do obecnych 
czasów. Podczas tegorocznej edycji biesiady nie zabrakło także 
akcentów nawiązujących do wydarzeń w Ukrainie, a co za tym idzie 
obecności w naszych domach uchodźców z Ukrainy, którzy ucieka-
jąc przed wojną znaleźli schronienie w Polsce. Dzięki temu mogli-
śmy skosztować ukraińskiej odmiany wielkanocnych potraw.
Każda z delegacji sołeckich na biesiadę przygotowała również 
w ramach konkursu piaskową babę wielkanocną. Wszystkie wy-
pieki pięknie się prezentowały i były wyjątkowo smaczne. Komisja 
konkursowa nie miała łatwego wyboru, ale ostatecznie postano-
wiła przyznać nagrodę główną babce wielkanocnej nr 8, która 

okazała się być wypiekiem przygotowanym przez Sołectwo Rudniki. Nagrodę indywidualną za najbardziej tradycyjną babkę, 
przyznaną przez Joannę Podgórską - Wiercińską otrzymała babka przygotowana przez Sołectwo Chwiły. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i z całego serca dziękujemy za udział w tegorocznej Gminnej Biesiadzie Wielkanocnej w Rudnikach.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Gminna Biesiada Wielkanocna

W niedzielę, 10 kwietnia br. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji we współpracy z instruktorem szachów Jarosławem Mar-
chewką zorganizował Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Rudniki. W turnieju wzięły udział 24 osoby. Najmłodsza 
zawodniczka miała 7 lat a najstarszy zawodnik 82.
W kategorii dzieci I miejsce wśród dziewcząt zajęła Wiktoria Stę-
pak z Białej. Wśród chłopców I miejsce zajął Filip Wilk, II – Kacper 
Cyga, III – Krzysztof Bednarek. Wszyscy chłopcy reprezentowali 
kluby z Wielunia.
Wśród juniorek I miejsce zajęła Weronika Stępak z Białej, II miejsce 
Kiara Szczęść z GOKSiR Rudniki. Wśród chłopców I miejsce zajął 
Dominik Jura z SP Dalachów, II pozycję zajął Michał Sokolak – UKS 
Piątka Wieluń, na III lokacie uplasował się Jakub Smyrd – PMDKiS 
Wieluń.
W kategorii open wystąpili sami panowie. Miejsca na podium zajęli: 
I - Jakub Pompa – UKS Piątka Wieluń, 
II – Michał Zygmunt – Jaworzno, 
III – Adrian Szafranek – Odcinek.
Puchary, nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt Gminy 
Rudniki Grzegorz Domański, patron turnieju. Serdecznie gratuluje-
my nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Karolina Majka
GOKSiR w Rudnikach

Gminny Turniej Szachowy 



23BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

W piątek 22 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach odbyła się uroczystość związana
z promocją książki „Dzieci, już jest wojna - wspo-
mnienia mieszkańców gminy Rudniki z czasów 
wybuchu II Wojny Światowej”. Podczas wydarze-
nia nazwanego „Wieczorem wspomnień” uczestni-
cy mogli wysłuchać fragmentów opowiadań opisa-
nych w książce, spotkać się i porozmawiać osobiście 
z autorami i bohaterami tychże opowiadań, oraz 
podziwiać wystawy zdjęć nawiązujących do książki, 
wystawę obrazów rudnickiego malarza Stanisława 
Dłubisza, a także wystawę IPN „Na Straży Granic”. 
Spotkanie rozpoczęło się symboliczną minutą ciszy 
dla uczczenia pamięci ofiar II Wojny Światowej, 
a także wszystkich, którzy walczą i oddają życie za 
wolność również dzisiaj, podczas wojny na Ukrainie. 
Wśród zaproszonych gości w wieczorze wspomnień 
uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych 
z Wójtem Gminy Rudniki Grzegorzem Domańskim, 
żyjący świadkowie II Wojny światowej oraz ich bli-
scy, Harcerze z 29 Szczepu „Barwne Iskry” z Rudnik, 
przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu, delegatury w Opolu dr Ksawery Jasiak, 
przedstawiciele mediów (Rudniki TV, Radio Ziemi 
Wieluńskiej) oraz mieszkańcy Gminy Rudniki, a tak-
że sąsiednich miejscowości. Spotkanie poprowadzi-
li Arkadiusz Spodymek oraz Marlena Iwańska
z GOKSiR w Rudnikach, prelekcję na temat Straży 
Granicznej przedstawił dr Ksawery Jasiak z IPN, 
a podziękowania osobom zaangażowanym w po-
wstanie publikacji oraz podsumowania uroczystości 

dokonał wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański. Dla uczestników wieczoru przygotowano także muzyczną niespodziankę, kon-
cert w wykonaniu Ladies Voices. Całe wydarzenie odbyło się w wyjątkowej, ciepłej atmosferze, a spotkaniu towarzyszył ogrom 
wzruszeń i pozytywnych emocji. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz składamy gorące podziękowania.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

„Dzieci, już jest wojna”

26 kwietnia od rana Ośrodek Kultury wypeł-
niony był radosnymi dźwiękami. Dzieci 
z przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
z terenu gminy Rudniki wzięły udział w Mini-
festiwalu Piosenki Dziecięcej. Przed publicz-
nością wystąpiło 15 wokalistów. Każdy
z nich zaprezentował utwór polskich twór-
ców z programu przedszkolnego. Trema była, 
ale gromkie brawa publiczności pomogły wo-
kalistom zaprezentować się na scenie. Mali 
artyści świetnie poradzili sobie ze swoimi pio-
senkami.
Na zakończenie uczestnicy festiwalu otrzy-
mali tytuł „Rozśpiewanego Przedszkolaka”, pamiątkowe dyplomy oraz maskotki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy fantastycznych występów a nauczycielom składamy podziękowania za przygoto-
wanie dzieci do festiwalu.

Karolina Majka
GOKSiR w Rudnikach

XXXIII Minifestiwal Piosenki Dziecięcej
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Barka, Czarna Madonno i wiele innych pieśni roz-
brzmiewało podczas XIII Regionalnego Przeglądu 
Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej. Tradycyjnie 3 maja 
w dniu, w którym świętujemy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, a w Kościele Katolickim Uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbywa się Regio-
nalny Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej. 
Na scenie zaprezentowało się wielu wykonawców w 
różnym wieku, zarówno soliści jak i zespoły. Prze-
gląd rozpoczął się występem Młodzieżowej Sekcji Dętej działającej w Ośrodku Kultury w Rudnikach. Następnie zaprezentowali się 
zespół folklorystyczny Rudniczanie, Schola „W tym czasie” z Dalachowa, Chórek „Niezapominajki” reprezentując szkołę podsta-
wową w Cieciułowie, Sylwia Rychtel z Krzepic, Zespół śpiewaczy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dalachowie, Maria Molska 
reprezentująca grupę wokalną z Ośrodku Kultury w Rudnikach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalach „Babeczki z rodzynka-
mi”. Wszystkie prezentacje cieszyły się ogromnym uznaniem publiczności, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
Na zakończenie organizatorzy uhonorowali wszystkich uczestników pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami, które wręczyli 
patronujący przedsięwzięciu proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz oraz Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Przegląd Pieśni Maryjnej

W niedzielę 15 maja 2022 r. odbyła się XXIX edycja integracyj-
nego rajdu rowerowego gmin Rudniki i Radłów. W tym roku na 
stracie rajdu odliczyło się ponad 130 uczestników, którzy mie-
li do pokonania dystans 28 km. Rajd rozpoczął się w Sternali-
cach (gm. Radłów), a jego zakończenie zaplanowano na placu 
rekreacyjnym „Zielony Klub” w Łazach (gm. Rudniki), gdzie jed-
nocześnie odbywał się Piknik Integracyjny Solidarni z Ukra-
iną. Na boisku sportowym w Sternalicach rowerzystów przy-
witali włodarze gmin, wójt Włodzimierz Kierat oraz wójt 
Grzegorz Domański, którzy przypomnieli historię i tradycję 
wspólnych rajdów pomiędzy gminami Radłów i Rudniki oraz 
poinformowali o zaplanowanym przebiegu trasy, a następnie 
wszyscy wspólnie wyruszyli w drogę. Pogoda w tym dniu była 
idealna na jazdę rowerem, więc rowerzyści bez problemu po-
konali wyznaczoną trasę, która przebiegała przez malownicze 
tereny obu gmin. Podczas przerwy na krótki odpoczynek na 
wszystkich czekał słodki poczęstunek, a na mecie rajdu ciepły 
posiłek, a także atrakcje w formie zabaw i konkurencji sporto-
wych przygotowane przez koordynatora sportu Tomasza Szy-
mańskiego. Pomimo delikatnego zmęczenia po pokonaniu ro-
werem długiego dystansu wszystkim dopisywały dobre 
humory i udzielała się miła atmosfera. Wspaniała pogoda 
w połączeniu z pięknymi, wiosennymi „okolicznościami przy-
rody” i wszystkimi zaplanowanymi atrakcjami wzbogaciły po-
zytywnie wydarzenie. Organizatorzy, którymi są Gmina Rudni-
ki i Gmina Radłów oraz działające w ich imieniu GOKSiR 
w Rudnikach i GOK w Radłowie dziękują wszystkim uczestni-
kom rajdu oraz wszystkim osobom, grupom i instytucjom, któ-
re brały udział w przygotowaniu i realizacji wydarzenia. Dzię-
kujemy Sołectwu Łazy za przygotowanie i udostępnienie placu 
rekreacyjnego, jednostkom Straży Pożarnej z Żytniowa i Ja-
worzna za zabezpieczenie trasy i organizację ruchu. Jak zapo-
wiedzieli wójtowie… do zobaczenia w kolejnej jubileuszowej 
edycji rajdu, która odbędzie się wraz z początkiem jesieni.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

XXIX RAJD ROWEROWY RADŁÓW - RUDNIKI
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Ostatnia niedziela maja to od wielu lat wielkie święto sportu 
w Gminie Rudniki. W tym dniu do naszej gminy zjeżdżają miło-
śnicy biegania z całej Polski aby wziąć udział w Pętli Rudnic-
kiej na dystansie 13,3 km. Bieg ten cieszy się dużą popularno-
ścią wśród biegaczy i już na stałe wpisał się do kalendarza 
ogólnopolskich imprez sportowych. W tym roku na starcie bie-
gu głównego odliczyło się 102 zawodników. W tym roku rów-
nież Pan Jan Cieśla, zawodnik klubu Falstart Rudniki, który 
wziął udział w 25 edycjach biegu, po raz drugi wyruszył na tra-
sę przygotowaną dla marszu Nordic Walking. 
Warunki do biegania w tym dniu okazały się całkiem sprzyjają-
ce, a trasa choć miała nieco inny przebieg niż w poprzednich 
edycjach, również nie sprawiła większych problemów biega-
czom. Najszybszy zawodnik na mecie, Mateusz Pawełczak 
(Złochowice) zameldował się z czasem 42:02 min, a za nim na 
miejscu drugim Ihor Żhelem (Ostrów Wlkp) z czasem 42:52, 
i na miejscu trzecim Yurij Blahodir (Ostrów Wlkp) z czasem 
44:36. Wśród kobiet metę pierwsza przekroczyła Barbara Pa-
wełczak (Złochowice) z czasem 48:03, na miejscu drugim Alina 

Boszczuk (Ostrów Wlkp) z czasem 52:19, i na miejscu trzecim 
Krystyna Pawlik (Łowoszów) z czasem 55:12. Oprócz biegu 
głównego zorganizowano także biegi dla dzieci i młodzieży 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, do których zgłosiło 
się ponad 150 uczniów szkół i przedszkoli z gminy Rudniki oraz 
ościennych gmin i powiatów. Dzieci oprócz udziału w biegach 
mogły skorzystać także z atrakcji przygotowanych z okazji 
Gminnego Dnia Dziecka w Rudnikach. Piękny pogodny dzień, 
szereg atrakcji i sprawna organizacja sprawiły, że atmosfera na 
rudnickim obiekcie była doskonała zarówno wśród zawodni-
ków, jak i pozostałych uczestników wydarzenia. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe, okolicznościowe 
medale, a najszybsi biegacze otrzymali również nagrody finan-
sowe. Zarówno dzieci, jak i zawodnicy biegu głównego zostali 
także nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wiekowych 
i otrzymali dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Nagrodzonym trofea wręczali Wójt Gminy Rudniki Grzegorz 
Domański, Zastępca Wójta Anna Sekienda, Przewodniczący 
Rady Gminy w Rudnikach Jarosław Marchewka, Starosta Ole-
ski Roland Fabianek oraz dyrektorzy szkół podstawowych 
z terenu gminy Rudniki.
Wyniki dzieci i młodzieży: (załącznik)
Najlepsi zawodnicy z terenu gminy Rudniki: 
1. SOWA DAMIAN – FALSTART – 00:48:52
2. KUBACKI PIOTR – FALSTART – 00:54:39
3. TOMASZ KUBACKI – FALSTART – 00:58:22
Najlepsza zawodniczka z terenu gminy Rudniki:
1. AGNIESZKA WŁÓKA – WLOKA POWER – 01:18:35
Naszą gminę reprezentowało 23 zawodników.
Organizatorzy wydarzenia: 
• Wójt Gminy Rudniki 
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
• Klub Biegacza Falstart Rudniki, 
przy współpracy: 
• Starostwa Powiatowego w Oleśnie, 
• Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rudnikach, 
• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy 

w Rudnikach, 
• Jednostek Straży Pożarnej z terenu gminy Rudniki
• Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie
• Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudnikach
Patronat medialny: 
• Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Opole, Gazeta Oleska, 

OOL24.pl
Sponsorzy imprezy: 
Neapco Praszka, Filmat Praszka, Atelier Sportu, Rudmar Rud-
niki, ZPS Jamar – Albertów, Śleziak Listwy Ramiarskie.
Zawodnikom gratulujemy podjętego wyzwania i osiągniętych 
wyników. Dziękujemy wszystkim osobom, organizacjom, pod-
miotom, sponsorom i każdemu kto przyczynił się do współor-
ganizacji i udoskonalenia naszego rudnickiego święta biegaczy.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

XXVII Ogólnopolski Bieg Masowy Pętla Rudnicka
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XXVII Ogólnopolski Bieg Masowy Pętla Rudnicka
WYNIKI BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedszkolaki Dziewczęta – dystans 50 m
1. Maria Sowa PSP Cieciułów
2. Weronika Myszor PP nr 2 Wieluń
3. Lena Cybińska PP Rudniki
Przedszkolaki Chłopcy – dystans 50 m
1. Aleksander Niedbała PSP Osjaków
2. Wojciech Wolny PP Wieluń
3. Bartosz Woźny PP nr 2 Praszka
Rocznik 2013-2014 Dziewczęta – dystans 300 m
1. Kaja Ośródka PSP Cieciułów
2. Lena Zych PSP Piasek
3. Antonina Ladra PSP Jaworzno
Rocznik 2013-2014 Chłopcy – dystans 300 m
1. Szymon Kukuła Iwanowice Duże
2. Karol Zięcina PSP Jaworzno
3. Wiktor Barczyk PSP Rudniki
Rocznik 2011-2012 Dziewczęta – dystans 600 m
1. Anna Uznańska PSP Praszka
2. Barbara Wanowska PSP nr 3 Praszka
3. Kinga Zych PSP Piasek

Rocznik 2011-2012 Chłopcy – dystans 600 m
1. Wiktor Walczyk PSP Piasek
2. Piotr Kozok PSP Sternalice
3. Igor Stanek PSP Rudniki
Rocznik 2009-2010 Dziewczęta – dystans 600 m
1. Oliwia Kostrzewa Victoria Olesno
2. Laura Gołdyn PSP nr 3 Praszka
3. Paulina Kęsik PSP Żytniów
Rocznik 2009-2010 Chłopcy – dystans 600 m
1. Marcel Czerchlański PSP Strojec
2. Eryk Kalemba ZSS Dzietrzniki
3. Adam Mucha PSP Opole
Rocznik 2007-2008 Dziewczęta – dystans 900 m
1. Julia Uznańska PSP Praszka
2. Olga Adamska PSP Olesno
3. Katarzyna Augustyniak PSP Jaworzno
Rocznik 2007-2008 Chłopcy – dystans 900 m
1. Michał Birlet Technikum Praszka
2. Kacper Raj PSP Cieciułów
3. Bartosz Matusiak PSP Jaworzno

W biegach dla dzieci i młodzieży wzięło udział 158 osób.

Już 7 sierpnia zapraszamy Was serdecznie na bieg, gdzie bę-
dziecie mieć do wyboru, aż 3 różne dystanse:
• 1 km
• 3 km
• 5 km
Istnieje możliwość zapisu na jeden, dwa lub trzy biegi! Za każdy 
z nich otrzymacie unikatowy medal, który w przypadku ukoń-
czenia 3 biegów utworzy niepowtarzalny wzór. 

W tym roku mamy dla Was nowość w postaci nowej lokalizacji 
zawodów. Tym razem zagościmy w ODCINKU! Już niedługo na 
naszej stronie na Facebooku pokażemy Wam trasę biegu. 
A tymczasem zapraszamy do zapisów oraz przekazania infor-
macji wszystkim miłośnikom biegania i ich kibicom!
Szczegóły na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/
FalstartRudniki

Falstart Rudniki 

Biegowa TRIADA zbliża się wielkimi krokami!!!
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W niedzielę 29 maja na placu rekreacyjnym obok boiska Orlik 
w Rudnikach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Na najmłod-
szych czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organiza-
torów. Na dużym boisku w ramach odbywających się zawo-
dów Pętla Rudnicka dzieci uczestniczyły w biegach w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, po których na młodych 
biegaczy czekało losowanie nagród. Na placu obok Orlika od-
były się warsztaty kulinarne propagujące zdrową żywność 
przygotowane przez Studio Dietetyczno - Kulinarne Cook 
& Fun. Animatorzy zapewnili dzieciom wiele atrakcyjnych za-
baw i konkurencji z wykorzystaniem specjalnie przygotowa-
nych rekwizytów. Dostępne były również stoiska z wyplata-
niem kolorowych warkoczyków, malowaniem twarzy i og-
romnymi bańkami mydlanymi. Ogromną popularnością cie-

szyły się dmuchane zamki oraz przejażdżki bryczką ciągniętą przez kucyki malowniczymi drogami po okolicach Rudnik. W „Drew-
nianej Chacie” panie z Sołectwa Rudniki przygotowywały dla wszystkich napoje, popcorn, zapiekanki i inne smakołyki. Piękna 
pogoda oraz atrakcje sprawiły, że na rudnickim boisku tego dnia pojawiło się mnóstwo dzieci. Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane w naszej gminie.
Organizatorami wydarzenia są: Gmina Rudniki, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Sołectwo Rudniki.

Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Gminny Dzień Dziecka - Rudniki 2022

Śpiew, gra na instrumentach, taniec hip-hop, fo-
tografie, prace plastyczne… 13 czerwca w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji dzieci mia-
ły okazję pochwalić się swoimi talentami przed 
szeroką publicznością. Licznie zgromadzeni rodzice 
i bliscy nagradzali gromkimi brawami zarówno ze-
społy jaki i solistów.
Na podsumowaniu zajęć prowadzonych w Ośrodku 
Kultury zaprezentowali się: Młodzieżowa Sekcja 
Dęta prowadzona przez Pana Bogdana Krzaka. In-
strumentalistów klawiszowych i wokalistów przy-

gotowała Pani Katarzyna Napieraj. Mini-formacja taneczna hip-hop wystąpiła z instruktorem Panem Danielem Fiączkiem. Prace 
dzieci z sekcji plastycznej zaprezentowała Pani Marlena Iwańska. Wystawę prac swoich podopiecznych z sekcji fotograficznej 
przygotował Pan Michał Włoch.
Dziękujemy instruktorom za przygotowanie dzieci do tego występu, a rodzicom gratulujemy utalentowanych pociech.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za pracę włożoną w rozwijanie swoich talentów przez cały rok. Mamy nadzieję, że udział w za-
jęciach przynosi Wam mnóstwo zabawy.
Życzymy udanych wakacji, a od września zapraszamy na kolejne zajęcia.

Karolina Majka, GOKSiR w Rudnikach

Młode talenty
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Turniej siatkówki plażowej odbywający się w Rudnikach zawsze 
w Boże Ciało ma już swoją 4 letnią tradycję. Jak co roku na bo-
isku stawili się byli uczniowie Rudnickiej Szkoły oraz zaprzyjaź-
nieni siatkarze, aby poprzez sportową rywalizację uczcić pamięć 
wspaniałego pedagoga, wielkiego miłośnika sportu, a w szcze-
gólności piłki siatkowej, śp. Jana Rychla. Zawodnikom kibico-
wali również znajomi i koledzy z pracy patrona turnieju. W wyni-
ku rozgranych meczów drużyną zwycięską okazał się duet 
Bartosz Lentner i Jakub Gębarzewski, na miejscu drugim upla-
sowali się Filip Pęcherczyk i Tomek Sobieraj, a na trzecim Denis 
Sówka i Patryk Sobieraj. Nagroda dla najlepszego zawodnika 
turnieju trafiła do rąk Bartosza Lentnera. Mecze sędziował To-
masz Szymański. 
Jak co roku obecni byli również bliscy pana Jana, którzy na koniec 
rozgrywek udekorowali wszystkich zawodników.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za kontynuowanie tej 
wspaniałej siatkarskiej tradycji w Rudnikach, a także wszystkim 
wspierającym instytucjom i osobom, które przyczyniły się do 
współorganizacji. Duże podziękowania dla pań z Sołectwa Rud-
niki za przygotowanie poczęstunku dla uczestników turnieju. 
Już dziś zapraszamy na kolejny, V Memoriał Jana Wawrzyńca 
Rychla już za rok - oczywiście w Boże Ciało.

Tomasz Szymański
Gminny Koordynator ds. Sportu

Król Błystek we własnej królewskiej osobie, Koszałęk – Opałek 
- Nadworny Kronikarz Króla Jegomości i  Podziomek to zaled-
wie kilka postaci z bogatej galerii prac plastycznych z krasno-
ludkiem w roli głównej, które można było podziwiać 14 czerw-
ca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach. Wszystko to 
za sprawą konkursu plastyczno – czytelniczego dla dzieci, zor-
ganizowanego w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej. 
Wybór techniki i materiałów należał do młodych artystów, co 
dało im nieograniczone wręcz możliwości artystycznej kreacji. 
Do konkursu zgłoszono ponad trzydzieści prac, bardzo różno-
rodnych, a każda z nich według indywidualnego, oryginalnego 
pomysłu. Starsi uczniowie dodatkowo przeczytali zgromadzo-
nej publiczności fragmenty książki „O krasnoludkach i sierotce
Marysi”, na kanwie której zrodził się pomysł bibliotecznego 
konkursu. Wystarczyło zaledwie kilka stron, by dzieci mogły 
poznać wszystkich głównych bohaterów utworu. 

Po tej części spotkania przyszedł czas na wyczekiwane roz-
strzygnięcie zmagań konkursowych. Jury wzięło pod uwagę 
zgodność prac plastycznych z tematyką konkursu, samodziel-
ność wykonania i oryginalność pomysłu, a w kategorii dzieci 
szkolnych także głośne zaprezentowanie fragmentów wspo-
mnianej lektury Marii Konopnickiej. Komisja oceniająca przy-
znała nagrody w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła 
wszystkich pozostałych uczestników, którzy wzięli udział 
w rywalizacji. 
W kategorii – Przedszkole zwycięzcami zostali:
I miejsce  Patryk Kucharzewski PSP Cieciułów
II miejsce Liliana Feliks – Jureczko PP nr 1 w Praszce
III miejsce Tymon Małecki  PSP Cieciułów
W kategorii - Klasy I – III miejsca na podium zajęli:
I miejsce Joanna Wierszak PSP Rudniki
                 Aleksandra Sieja PSP Rudniki
II miejsce Aleksandra Bednarek PSP Rudniki
III miejsce Alicja Nowak PSP Jaworzno
   Zofia Basińska PSP Rudniki
W kategorii – Klasy VII – VIII zwyciężyła:
I miejsce Katarzyna Wierszak PSP Rudniki
Laureatom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Waszą obecność, 
wkład pracy, pomysłowość i nieograniczone możliwości dzie-
cięcej wyobraźni.      Maria Morawiak
    GBP Rudniki

„Czy to bajka, czy nie bajka…” – konkurs plastyczno – czytelniczy 

IV Memoriał Jana Wawrzyńca Rychla

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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21 czerwca w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Rudnikach miało miejsce uro-
czyste rozdanie dyplomów i nagród dla 
uczestników zajęć czytelniczych, które 
odbywały się tu w ciągu minionego roku 
szkolnego. Biblioteczne poddasze wypeł-
niło się młodymi czytelnikami i był to do-
bry moment na podsumowanie kilku mie-
sięcy spotkań z książką i czytaniem. 
Uczestnicy warsztatów „Czytam Sobie”
poznawali litery, łączyli je w pierwsze 
słowa i zdania lub doskonalili umiejętność 
czytania, by samodzielnie sięgać po litera-
turę dla dzieci.
W ramach warsztatów, w grupach młod-
szych przeprowadzono grywalizację i wy-
łoniono Mistrzów Czytania. Dzieci dziel-
nie budowały czytelnicze wieże, by udo-
wodnić, że nie ma dla nich zadania, z któ-
rym by sobie nie poradziły. Mistrzami zo-
stali Marta Panek, Antonina Morawiak 
i Bartosz Belka.

Najmłodsi czytelnicy!
Serdecznie dziękujemy za radosne 

odkrywanie magii czytania i wspólną 
podróż w świat książek. 

Życzymy udanych wakacji, 
słonecznego wypoczynku i mówimy: 

do zobaczenia jesienią. 

Maria Morawiak, 
Gminna Biblioteka Publiczna

Podsumowanie zajęć czytelniczych

Z kalendarza imprez 
na nadchodzący kwartał:

2 - 3 lipca 2022  XXI Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie
4 – 8 lipca 2022  Wakacje na wesoło dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury
11 – 15 lipca 2022  Wakacje na wesoło dla dzieci i młodzieży w Bibliotece
27 sierpnia 2022  Sołtysiada w Dalachowie
28 sierpnia 2022  DOŻYNKI -  Gminne Święto Plonów w Dalachowie
13 – 19 września 2022 Europejski Tydzień Sportu – Sportowy Turniej Miast i Gmin
3 września 2022  Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza
29 września 2022  Otwarcie wystawy Pokonkursowej „Plastyka Obrzędowa”

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



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

30 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI

W knajpie ruch był zawsze. Co stolik, to inny temat egzysten-
cjonalnych rozmów. Gwar jak w ulu. Może z jednym wyjątkiem, 
kiedy pewna kobieta w wysoko zaawansowanej ciąży, nie mo-
gła doczekać się męża w domu, wchodzi do środka z dzieckiem 
na ręku i spoglądając wymownie na pana, posadziła mu dziec-
ko na kolanach… i wyszła. To był jeden z niewielu momentów, 
kiedy w Rudniczance zapanowała „grobowa” cisza. Ale pań 
wylewających niedopite kufle piwa na środek stołu było też 
dużo więcej.
Jak się niekiedy przeciągnęło, to i czasem na drugi dzień na 
obiad się nie zdążyło. Niektórym, to i krowy same do domu 
przychodziły. Radzili, żeby nie palić przed śniadaniem na puste 
serce, ale w rzeczywistości wieczór kończył się wtedy, kiedy 
kończyły się papierosy. Czynne od samego rana do wieczora.
Cały dzień było wesoło. Za kufel lub dwa, czasem ktoś na 
chwilę wpadł z gitarą i śpiewał. Śpiewali przy bufecie i stali by-
walcy: „Jestem Miki, na wpół dziki, niby ludożerca” i … stepo-
wał. Pani za barem wlewała piwo do kufla dodając „setkę”, no
i po przedstawieniu wracał aktor do stolika „na bajer”.
Kolejki przed Rudniczanką od samego rana. Kolejki po same 
lipy, które rosły w miejscu, gdzie teraz słup ogłoszeń stoi. 
Pewnie zniewalający zapach kwitnących drzew przyciągał jak 
magnes... Stał Cieciułów, Jaworzno, Żytniów, stali wszyscy inni 
potrzebujący. W chwilę po otwarciu niektórzy zostawali, a nie-
którzy brali piwo w kankach „na potem”.
Pewnego dnia, Świętej Pamięci, wpadł na chwilę do Rudni-
czanki. Mówił, że kosić idzie. Wrócił za chwilę wieszając kosę 
na lipie. Zapytany, dlaczego tak szybko, odpowiedział, że... za-
siać zapomniał.
I takie też czasy... Z kółka rolniczego nieraz na żniwa szli. Późno 
wieczorem wracali, pogody i dnia przecież szkoda. To i do rana 
siedzieli spragnieni, a o świcie i do domu iść się nie opłacało, to 
jak tylko rosa z rana opadła... to w pole zaś szli kosić.
Stoliki pojedyncze, czasami łączone. A w drugiej sali trzy lub 
cztery przez środek sali i kilka po bokach. Na ścianach prze-
piękne malowidła, a w drugiej części ludowe dodatki. Całość 
bardzo przyjemna dla oka. A i zjeść można było bardzo przy-
zwoicie.

Czasem wpadali na małą chwilę tylko. Furmanki z koniem „za-
parkowane” niedaleko, czekały. A że humory dopisywały bar-
dziej po wyjściu niż przed, to i jeden wpadł na pomysł, by ko-
niowi gumowce na nogi założyć… Koń stał i trzepał nogami, bo 
też w kaloszach stać wygodnie nie było.
Czasem ktoś rowerem przyjechał, to zamienili mu koła tylnie 
do przodu, przednie do tyłu. Łańcuch jakoś zawiesili i tak przy-
gotowany, czekał rower na właściciela. Ruszył, mamrotał. 
Z górki jakoś rower toczył się sam, potem już rower prowadził 
właściciela do domu.
Czasem postawili „setkę” czy dwie. Pobiegli do sklepu po hen-
nę, przemalowali brwi, dorobili sławny wąsik i przeczesali 
grzywkę znacząco na bok. Inwencji twórczych nie brakowało, 
a śmiechu w ciężkich czasach było co niemiara.
- „Pożycz 80 groszy albo złotówkę, bo mi do piwa brakło”. Za-
wsze w kuflach, rzadko butelkowane. Pożyczali, ratować czło-
wieka w potrzebie zawsze przecież należy. Przybiegli wszyscy 
i pomagali gasić ogień, kiedy paliła się tylnia część budynku, od 
strony kuchni. Młodzi przy okazji pojedli ciastek i ogórków ki-
szonych, kiedy w pośpiechu wszystko trzeba było wynieść. 
Były kwiaty na Dzień Kobiet, były urodzinowe torty, był i bar-
dzo mokry lany poniedziałek.
Niektórym po zamknięciu Rudniczanki, po dziś dzień ciężko 
dojść do siebie...

Marlena Iwańska 
GOKSiR w Rudnikach

Zachęcamy do odwiedzenia 
profilu Centrum Tradycji 
Strażackiej i Historii Wsi 
na Facebook’u, poprzez 
zeskanowanie kodu QR 
znajdującego się wyżej.

RUDNICZANKA
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Kiszę, bo lubię, czyli 
z Górnoprośniańskiego ogródka
Niedługo podpisujemy umowę 
na  realizacją projektu „Kiszę, 
bo  lubię, czyli z  Górnoproś-
niańskiego ogródka”. W  ramach 
zadania wydana zostanie pub-
likacja zawierająca przepisy ki-
szonek. 

Kiszonki to  produkty, które robią 
się niemal same. Są bardzo pro-
ste w  przygotowaniu, zapewniają 
nam niezwykłe, a  czasem i  nowe 
doznania smakowe. Na  naszym 
terenie mamy bardzo wiele cie-
kawych przepisów. Korzystając 
z  lokalnych produktów, gospo-
dynie tworzą wspaniałe kiszonki. 
Spisując te przepisy pielęgnujemy 
lokalne tradycje kulinarne oraz 
wzmacniamy więzi społeczne. 

Zapraszamy wszystkie osoby, któ-
re chciałyby się podzielić wiedzą 
w  tym temacie do  współpracy. 
Planujemy również warsztaty z ki-
szenia! 

Wydane w 2021 roku publikacje cieszą się  wielką popularnością. 
Mamy je dostępne w wersji on-line na stronie www.gornaprosna.pl.

Odwiedź Nas 
na FB! Będziesz 
na bieżąco 
z wszystkimi 
naszymi 
działaniami. 
Możesz nawet 
dostać ciekawy 
upominek, biorąc 
udział w naszych 
„fejsbookowych” 
konkursach. 

Przygotowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2023-2027
Górna Prosna staruje z konsultacjami 
Lokalnej Strategii Rozwoju!

Już początkiem lipca ruszamy ze spotkaniami w  ramach konsultacji społecznych mających na  celu zebranie 
Waszych głosów i pomysłów, co pomoże nam w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata. 

W  specjalnie utworzonej na  naszej stronie zakładce szczegółowo opisaliśmy planowany proces konsultacji 
oraz zamieściliśmy wstępny harmonogram, który będziemy na bieżąco aktualizować. Zachęcamy do czynnego 
udziału i wspólnego  wypracowania rozwiązań i działań, które pozwolą w przyszłości realizować zróżnicowane 
potrzeby mieszkańców Górnej Prosny. 

OPOWIEM CI BAJKĘ… 
czyli opowieści znad Górnej Prosny
Pod koniec maja podpisaliśmy 
umowę na  realizację projektu 
w  ramach Planu Działania Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na  lata 2014-2020 pn. „OPO-
WIEM CI BAJKĘ… czyli opowie-
ści znad Górnej Prosny”. 

Głównymi założeniami projektu 
są: przeprowadzanie konkursu 
plastycznego dla uczniów klas I-
-III szkół podstawowych z terenu 
LGD „Górna Prosna” oraz wydanie 
publikacji wraz z grą memory pn. 
„Opowiem Ci bajkę… czyli opo-

wieści znad Górnej Prosny”. Nie-
zmiernie się cieszymy i bierzemy 
do  pracy! Zachęcamy dzieciaki 
do  udziału w  konkursie. Dla lau-
reatów zostały przewidziane 
upominki. Wielkim wyróżnie-
niem zapewne będzie umiesz-
czenie prac laureatów w  naszej 
publikacji i  na  kartach gry me-
mory. 

Publikacja z  bajkami dla dzieci 
napisanymi na  podstawie legend 
naszego obszaru będzie dostępna 
jesienią bieżącego roku.

Górna Prosna zaprasza do współpracy!

Poznajmy się bliżej!
Rok 2022 to rok kolejnych działań i kolejnych projektów.  W maju zakończyliśmy nabory,  w ramach których wpłynęły do nas 42 wnioski. 
Inspirujące pomysły, nowe miejsca pracy, innowacyjne rozwiązania, niezbędne wyposażenia stowarzyszeń, rewitalizacje zabytków to tylko 
niektóre z wielu wspaniałych projektów. Bardzo dziękujemy wszystkim bene� cjentom!

PRZYPOMINAMY, że posegregowane odpady, w tym: plastik, szkło, papier, 
sprzęt elektroniczny można bezpłatnie oddać do PSZOKu (Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych) w ramach uiszczanej co miesiąc 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy tylko dowieźć 
takie odpady w dniach i godzinach pracy PSZOK.
Apelujemy o usuwanie odpadów zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, 
czyli do koszów na śmieci. Wszelkie przypadki wyrzucania śmieci do lasów
i innych miejsc będą sprawdzane i w razie konieczności zgłaszane na Policję.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
• W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00 oraz
• w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdy wtorek i czwartek 

w godzinach 11:00 – 19:00,
• w okresie od 1 października do 31 marca w każdy wtorek i czwartek 

w godzinach 8:00 – 16:00.

Apelujemy: nie wywoź śmieci na pola, 
łąki ani do lasu!

Żądasz czystości - zachowaj ją sam.
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