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Szanowni Mieszkańcy!
Po upalnym lecie i mam nadzieję uda-
nym wypoczynku wakacyjnym nadszedł 
czas powrotu do pracy, szkoły i codzien-
nych zajęć w swoich domach. Jeszcze
w końcówce lata nareszcie udało się 

spotkać na gminnych dożynkach, które 
w tym roku zorganizowały sołectwa Da-
lachów, Janinów i Odcinek. Ta jakże uda-
na impreza przygotowana została na 
bardzo wysokim poziomie za co dziękuję 
serdecznie tym, którzy się do tego przy-
czynili. Składam ogromne podziękowa-
nia również tym, bez których nigdy nie 
odbyłoby się to lubiane święto plonów, 
czyli wszystkim rolnikom, sadownikom, 
pszczelarzom oraz wszystkim ludziom, 
których praca związana jest z rolą i prze-
twórstwem rolnym.
Obecnie przygotowujemy się do nad-
chodzącej zimy. W tym roku wszyscy - 
również nasz samorząd gminny - muszą 
borykać się z trudnościami na rynku 
opału i energii elektrycznej. Jesteśmy 
zmuszeni do zwiększenia środków prze-
znaczonych na utrzymanie naszych jed-
nostek organizacyjnych i właściwe ich 
funkcjonowanie. Z nadzieją rozpoczęli-
śmy realizację bardzo dużego, ponad 
4 milionowego, projektu montażu prze-
mysłowych pomp ciepła i fotowoltaiki 

w naszych szkołach. Jest to inwestycja, 
która w obecnej sytuacji i nadchodzącej 
perspektywie wzrostu cen energii i opa-
łu pozwoli na znaczne oszczędności 
oraz zwiększy bezpieczeństwo energe-
tyczne naszych jednostek i instytucji. 
Obecna sytuacja w kraju i na świecie wy-
musza na nas wszystkich działania 
oszczędnościowe w zakresie gospodarki 
energią, opałem i paliwami. Jednak 
mimo tych przeciwności realizujemy 
zgodnie z harmonogramem wszystkie 
zaplanowane inwestycje i zadania. Na-
wet te, które zostały nam zlecone 
w ostatnim okresie jak np. przyjmowa-
nie, rozpatrywanie i wypłacanie tzw. 
„dodatków węglowych”. 
Żywię nadzieję, że nadchodzący czas 
będzie dla Państwa mimo wszystko do-
bry i pozwoli na realizację planów oraz 
bezpieczne funkcjonowanie Waszych 
rodzin w tym trudnym czasie. Pozdra-
wiam Was wszystkich.

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

Co w Jaworznie robi ŁOŚ ? Co Bobry mają wspólnego
z piłą? Co to jest burok? Kto ma 70 urodziny? Odpowie-
dzi na te i wiele innych ciekawych pytań można było 
uzyskać w czwartek 21 lipca. Otóż w ramach jubileuszo-
wej trasy „70 gmin na 70-lecie Radia Opole i NTO” do 
naszej gminy zawitało plenerowe studio Radia Opole. 
Była to świetna okazja do promocji naszego regionu, 
ale i do zobaczenia pracy radiowca od kuchni. Słuchaczy 
radia przywitał Wójt gminy – Grzegorz Domański. Na-
stępnie dyrektor GOKSiR Arkadiusz Spodymek i Miro-
sław Woźny – prezes OSP w Bobrowie opowiedzieli 
o naszych flagowych wydarzeniach tj. Spotkaniu 
Muzyków Jazzowych i Zawodach Drwali. Nie zabrakło 
również ciekawostek historycznych, o które zadbał Pan 
Grzegorz Pucka z Żytniowa. Swoją tajemną wiedzą jak 
zrobić miód z mniszka lekarskiego podzieliła się Pani 
Bogusława Kaczmarek. Zagadkę ŁOSia w Jaworznie 
rozwiązali przedstawiciele klubu krótkofalowców. 
O tym, jak i gdzie biegać opowiedziała Pani Edyta Mły-
narczyk z Klubu Biegacza „Falstart”. Natomiast Pani 
Marlena Iwańska zredagowała naszą najnowszą publi-
kację „Dzieci już jest wojna”. Ponieważ radio bez muzyki 
nie może istnieć, toteż audycję swoimi występami 
uświetnili: jazzman Sebastian Sładek z Dalachowa oraz 

Rudniczanie. Radiowe studio odwiedziły dzieci z rudnickiego żłobka, a nasze przedszkolaki pochwaliły się swoim ogródkiem. 
Wydarzeniu towarzyszyła gra terenowa zorganizowana przez Nową Trybunę Opolską. Szukanie skarbu cieszyło się dużą popular-
nością wśród najmłodszych mieszkańców. Zdobyte nagrody wywoływały duży uśmiech na ich twarzach. Więcej informacji można 
znaleźć na stronach Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej. Zachęcamy do lektury!

Piotr Piekarczyk
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Niecodzienna wizyta
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AKTYWNE OSP
W dniu 18 sierpnia w Urzędzie Gminy w Rudnikach nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagrody przyznanej dla OSP Mostki za zajęcie
I miejsca w konkursie „Z Opolskim ARiMR o bezpieczeństwo dbamy! 
Nagrody zdobywamy!”. Nagrodą jest torba medyczna ufundowana przez 
Odział Regionalny KRUS w Opolu, którą uroczyście wręczyli Pan 
Wicedyrektor Piotr Ciona oraz Kierownik KRUS-u w Oleśnie p.Arkadiusz 
Grzebiński. Torba stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotni-
ków, potrzebne do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycz-
nego, a jej wartość to 7 tys. zł. 
Niedługo później, bo już 23 sierpnia 2022 r. na terenie Komendy Woje-
wódzkiego PSP w Opolu odbyło się uroczyste podpisania umów na dota-
cję w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski 
program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych”. W czasie trwania naboru do WFOŚ i GW w Opolu wpłynęło aż 271 
wniosków.  Z terenu Gminy Rudniki zakwalifikowało się aż 5 jednostek, 
które otrzyma dotację w wysokości do 20 tys zł na zakup wskazanego we 
wniosku sprzętu. Są nimi OSP z:  Dalachowa, Rudnik, Mostek, Cieciułowa
i Żytniowa.
Serdecznie gratulujemy jednostkom uzyskanych dotacji, zarazem dzięku-
jąc za ich trud i zaangażowanie jakie wkładają w czuwanie nad naszym 
bezpieczeństwem.  Paulina Rosak

Koordynator działań OSP

NOWY WIZERUNEK
W dniu 20 września br. oficjalnie dokonano odbioru ro-
bót drogowych obejmujących długo wyczekiwaną 
przebudowę drogi powiatowej Nr 1928 O w miejsco-
wości Cieciułów o długości blisko 0,9 km. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonali :
• Roland Fabianek – Starosta Powiatu Oleskiego,
• Stanisław Belka – Wicestarosta Powiatu 

Oleskiego,
• Grzegorz Domański – Wójt Gminy Rudniki,
• Andrzej Buła – Marszałek Województwa 

Opolskiego,
• Jerzy Liberka – Powiatowy Zarząd Dróg 

w Oleśnie,
• Henryk Mrozek – REMOST – wykonawca prac,
• Piotr Rasztar – Radny Powiatu Oleskiego,
• Jarosław Marchewka – Przewodniczący 

Rady Gminy Rudniki,
a o poświęcenie nowej drogi zadbał miejscowy Pro-
boszcz parafii ks. Stanisława Tyburski.
Mieszkańcy Cieciułowa oraz osoby przyjezdne mogą 
już korzystać z poszerzonej do 6m jezdni z nową na-
wierzchnią asfaltową oraz chodnikiem znacząco poprawiającym bezpieczeństwo pieszych. Wykonanie kanalizacji deszczowej 
wyeliminowało uciążliwy problem zastoisk wody pojawiających się po opadach. Poza wymienionym zakresem uporządkowano 
również pobocze drogi, odnowiono oznakowanie poziome i pionowe. Dzięki zrealizowanej inwestycji miejscowość Cieciułów zy-
skała nowy, bardziej estetyczny wizerunek.
Inwestycja prowadzona była przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Ogólny koszt robót wyniósł  1,2 mln zł, w tym dotacja 
z budżetu Gminy Rudniki blisko 300 tys. zł.
Wszystkim użytkownikom drogi życzymy bezpiecznej jazdy.

Jolanta Kubat , Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
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W czasie wakacji zostały 
zamontowane kolejne 
lampy zasilane energią od-
nawialną. Oświetlenie wy-
konane w ostatnich latach 
okazało się na tyle sku-
teczne, że działania w za-
kresie rozbudowy sieci 
wolnostojących lamp są 
kontynuowane. 
Własne źródło zasilania 
umożliwia montaż lamp 
niezależnie od występo-
wania infrastruktury ener-
getycznej, dzięki czemu 
jest możliwość doświetlenia miejsc problematycznych -wska-
zanych przez mieszkańców gminy. Dodatkowym atutem - bar-
dzo istotnym w chwili obecnej - jest samowystarczalność 
energetyczna.       
W bieżącym roku zamontowano ogółem 18 lamp, w tym 5 szt. 
w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i Gmin-
nego Programu Odnowy Wsi. Koszt zakupu lamp wyniósł 
111 000,00 zł. 
Lampy hybrydowe LED z panelem fotowoltaicznym i turbiną 
wiatrową – 10 szt.  w lokalizacji:
• Jaworzno 2 lampy przy drogach dojazdowych  
• Jaworzno Bankowe przy drodze w kierunku Cieciułowa 
• Julianpol Kąty skrzyżowanie z drogą na Zapłocie 
• Janinów – przystanek komunikacyjny w kierunku Wielunia
• Rudniki – skrzyżowanie ul. Wieluńskiej z drogą dojazdową 

do Młynów    
• Mirowszczyzna – skrzyżowanie drogi od wysypiska

 z główną
• Cieciułów skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą dojaz-

dową
• Słowików skrzyżowanie z drogą na Polesie
• Słowików w sąsiedztwie posesji 19a 

Lampy solarne LED z panelem fotowoltaicznym – 8 szt. w lo-
kalizacji: 
• Rudniki - ul. Krótka
• Rudniki -  ul. Przechodnia
• Łazy – przy posesjach 3A – 4
• Jaworzno Bankowe przed wiaduktem
• Jaworzno OSP
• Brzeziny przy posesji nr 1
• Cieciułów przy posesji nr 134 
• Chwiły OSP. 

Podsumowując działania z poprzednich lat, na terenie naszej 
gminy znajduje się już łącznie 51szt. lamp zasilanych energią 
odnawialną! Zastosowane rozwiązanie jest świetną  alternaty-
wą dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego zasilanego energią 
elektryczną. Oprócz niskich kosztów eksploatacji i konserwacji 
największą korzyścią jest wyeliminowanie opłat za energię 
elektryczną i obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

Jolanta Kubat
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

CORAZ JAŚNIEJ

Na przełomie lipca i sierpnia pracowni-
cy Sekcji Komunalnej Urzędu Gminy w 
Rudnikach wykonali parking z kostki 
brukowej przy Szkole podstawowej w 
Cieciułowie. Prace polegały na wyty-
czeniu parkingu, przygotowaniu tere-
nu (korytowanie, nawiezienie podłoża, 
utwardzenie) i ułożenie kostki bruko-
wej wraz z okrawężnikowaniem oraz 
wymalowaniem miejsc par-
kingowych. Powstał parking o po-
wierzchni 460 m2 z wyznaczonymi 25 miejscami parkingowymi.   
W tym samym okresie pracownicy Sekcji wykonali równiez generalny remont i rozbudowę piłkochwytu przy boisku sportowym 
LZS BUGAJ NOWY chroniącego elewację budynku nowej hali sportowej oraz szkoły w Cieciułowie.   

Łukasz Sykulski, Kierownik Sekcji Komunalnej

NOWY PARKING
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POŻAR W KUŹNI
 RACIBORSKIEJ

26 sierpnia 1992 roku w Kuźni Raciborskiej wy-
buchł największy pożar w powojennej Europie. 
Strawił ponad 9 tys. ha lasów. Podczas akcji zgi-
nęło dwóch strażaków walczących z żywiołem. 
W 30. rocznicę tych wydarzeń odbyły się uroczy-
stości upamiętniające tamte dramatyczne dni. 
W dniu 04.09.2022 r. w ocalałej od pożaru kaplicy 
leśnej Magdalenka, nieopodal Goszyc w gminie Bie-
rawa odbyła się uroczysta msza święta upamięt-
niająca zakończenie pożaru. W obchodach udział 
wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów Woje-
wódzkich ZOSP z Katowic oraz z Opola. Udział rów-
nież wzięli w-ce prezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP druhna Teresa Tiszbierek jak i poczty sztandaro-

we jednostek OSP biorących udział w gaszeniu pożaru oraz okoliczni mieszkańcy. Powiat oleski reprezentowali st. Kpt. Wojciech 
Wiecha oraz druh Jan Stasiak. 
W dniu 27.08.1992 r. dyżurny Komendy Rejonowej PSP w Oleśnie zadysponował 9 zastępów straży OSP z rejonu Oleskiego 
w celu uformowania kompanii gaśniczej. Przed godziną 5 rano kompania wyruszyła z placu Komendy Rejonowej w kierunku 
Kuźni Raciborskiej. Dowódcą kompani był st. Kpt. Wojciech Wiecha Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie w latach 2013-2017. 
W kompanii brała udział jednostka OSP Rudniki, a skład sekcji to druhowie: Ignacy Pacyna, Jan Stasiak, Mieczysław Birlet, Miro-
sław Zając, Marcin Matusiak, Krzysztof Zając. Uczestnicy tego pożaru zostali odznaczeni Związkowymi Odznakami tj. Wzorowy 
Strażak oraz Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadane przez ówczesnego Prezydenta RP Lecha Wałęsę. 

Druh Jan Stasiak

 STRAŻACY NA OBOZIE
W niedzielę 20 sierpnia rozpoczął się II Powiatowy 
Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Szko-
leniowym Ośrodku „Strażak” w Turawie. Brała 
w nim udział czterdziestoosobowa grupa dzieci 
z powiatu oleskiego w przedziale wiekowym 10-16 
lat, w tym aż 10 dzieci z Gminy Rudniki (OSP Cie-
ciułów- 6 dziewczyn i 3 chłopców, OSP Bobrowa -
1 chłopiec). Rozlokowani byli w namiotach 6-7 oso-
bowych. Organizatorzy wraz z opiekunami przygo-
towali w programie biwaku następujące atrakcje:
• Zajęcia sportowe
• Ćwiczenie musztry
• Olimpiadę obozową
• Paintball
• Ściana wspinaczkowa
• Zajęcia na basenie
• Gra terenowa
• Alarm nocny
• Wieczory filmowe
• Zajęcia integracyjne
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
• Ćwiczenia ze sprzętem pożarowym
• Przejazd motorówką po jeziorze turawskim
Trwający 10 dni obóz pozwolił wrócić uczestnikom 
całym, zdrowym i uśmiechniętym oraz  wyposażo-
nym w bagaż nowych doświadczeń. 

Marcin Ośródka
Opiekun MDP działającej przy OSP Cieciułów
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STRAŻACKIE JUBILATKI
Jubileusz istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, to moment 
niezwykle ważny dla strażackiej społeczności. Pokazuje, że 
mimo lat zapał strażaków nie gaśnie i nie brakuje im chęci do 
niesienia pomocy bliźnim w potrzebie o każdej porze dnia 
i nocy. W bieżącym roku obchodziliśmy aż dwa jubileusze na-
szych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych! Były to:
100- lecie OSP Jaworzno oraz 110-lecie OSP w Cieciułowie
Jako pierwsza swoje święto uczciła jednostka OSP Cie-
ciułów. 25 czerwca odbyła się uroczysta msza święta w ko-
ściele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie który zapeł-
niony był strażackimi pocztami sztandarowymi. Następnie 
po przejściu na plac przy remizie w Cieciułowie nastąpiło 
przekazanie jednostce nowego sztandaru oraz przybicie 
gwoździ do drzewca. Strażacy odbierając sztandar, przysięgli 
dbać o jego honor. Jest on szczególnym wyróżnieniem 
za służbę i uhonorowaniem działań w zakresie ratowania 
życia i mienia, a także symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wier-
nej służby na rzecz dobra mieszkańców przez strażaków 
ochotników. 
Już 3 tygodnie później, bo 16 lipca świętowali strażacy z OSP 
Jaworzno o czym szerzej w kolejnym artykule. 
Obchody jubileuszy były idealną okazją do wręczenia należ-
nych medali i odznaczeń, których pełna lista dostępna jest na 
stronie Gminy Rudniki: https://rudniki.pl/6693/strazackie-
-jubilatki-w-gminie-rudniki.html
Podniosłą atmosferę obydwu jubileuszy i wyjątkowo uroczy-
sty charakter nadała obecność licznie zgromadzonych pocz-
tów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz orkiestry dętej. Dowódcą  uroczystości 
był Komendant Gminny - druh Bronisław Maryniak. 
Gratulujemy wszystkim druhnom i druhom tak wspaniałych 
jubileuszy oraz życzymy wielu kolejnych lat w szeregach jed-
nostek w sile i zdrowiu! Niech święty Florian ma Was w swo-
jej opiece!

Paulina Rosak
Koordynator działań OSP

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”
Tak brzmi zawołanie wszystkich strażaków

Z tą zasadą Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie już przez ponad 100 lat 
podejmuje działania i służy drugiemu człowiekowi. W tym roku, 16 lipca 
jednostka obchodziła wyjątkowe święto-jubileusz 100 -lecia istnienia 
OSP w Jaworznie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym, po której nastąpił przemarsz kolumny strażackiej przed strażni-
cę. Wszystko przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zajączek pod batutą 
Bogdana Krzaka. W dalszej części nastąpiło podniesienie flagi państwowej 
na maszt, odśpiewanie hymnu narodowego i powitanie gości. Przedsta-
wiona historia pożarnictwa i rys historyczny pokazał jak wiele zmieniło się 
na korzyść OSP w Jaworznie. Oprócz odznaczeń i wyróżnień dla zasłużo-
nych osób, jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku RP 
i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Odznaczenie to nada-
wane jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Niewątpliwie jest chlubą i cenną odznaką dla 
jednostki w Jaworznie. Opatrzność Boska też dała o sobie znać, że czuwa 
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przez te 100 lat nad jednostką dając obfite opady deszczu 
podczas obchodów uroczystości jubileuszu. A w pracy stra-
żaka woda jest niezbędnym elementem wyposażenia wozu 
bojowego. 
Drugi dzień obchodów uświetnił występ dzieci z PSP im. Mi-
kołaja Kopernika w Jaworznie. Przedszkolaki przygotowane 
przez nauczycielkę Alinę Zając zaprezentowały scenkę pt.: 
„Jak Wojtek został strażakiem.” Przebrani w stroje strażackie 
chłopcy dumnie prezentowali się, dając zalążek do rozwijania 
zainteresowań codzienną służbą strażaków.
W byciu strażakiem jest coś z rycerskości, bo kto inny tak 
bardzo poświęca się drugiemu i walczy o cudze życie, nara-
żając swoje własne?.... Wizerunek orła na czapce strażaka 
wskazuje, że tylko nad zasłużoną głową on się znajduje. 
Warto tutaj podkreślić rolę służby OSP w funkcjonowaniu 
państwa. OSP w Jaworznie pełni ważną funkcję społeczną
i integracyjną dla ludności, szkoły i parafii. Każdy człowiek już 
od najmłodszych lat darzy szacunkiem strażaków. Zaanga-
żowanie, podejmowane działania i służba drugiemu człowie-
kowi niech będą dla strażaków OSP w Jaworznie źródłem 
osobistej satysfakcji i społecznego uznania. 
                                                                                                                                                     

                                                      Katarzyna Wojtal
Radna Gminy z Jaworzna

Materiały filmowe z wydarzeń można obejrzeć 
po zeskanowaniu znajdujących się obok kodów QR. 

Wakacje w TWINPIGS
W dniu 09.07.2022r. trzy sołtyski zorganizo-
wały wyjazd dla 43 dzieci z sołectw: Mostki, 
Młyny i Mirowszczyzna. Pojechaliśmy na wy-
cieczkę do Amerykańskiego Parku Rozrywki 
TWINPIGS w Żorach.! Dzieci mogły zwiedzić in-
diańską wioskę, miasteczko westernowe, które 
zamieszkują prawdziwi kowboje oraz mini zoo 
gdzie można było nakarmić sarenki, kozy i owie-
czki. Korzystały z niesamowitych atrakcji takich 
jak: karuzele, strzelnice, kino 7D oraz sztolnia 
strachu. Uczestniczyły w pokazach kaskader-
skich rodem z Dzikiego Zachodu, takich jak na-
pad na bank czy pokaz jazdy konnej. Brały rów-
nież udział w warsztatach tańca meksy-
kańskiego i zawodach przeciągania liny. Miały 
także okazję powspinać się w parku linowym 
oraz pobawić na placu zabaw. 
Nie zabrakło czasu wolnego, podczas którego 
dzieci posiliły się w MC’Donalds.

Wyjazd ten był doskonałym sposobem na zintegrowanie się dzieci z tych sołectw. Pozwolił spędzić aktywnie i zdrowo wolny czas.
Wyjazd  współfinansował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach.

   Agata Krzykowiak
Sołtys wsi Mostki
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Z WIZYTĄ 
W GMINIE RUDNIKI…

W dniach 27-29 sierpnia br. po długiej 
przerwie nareszcie mogliśmy gościć de-
legację z gminy partnerskiej Soblahov ze 
Słowacji. Zaproszenie przyjął starosta 
Marian Hudec i zastępca starosty Da-
niel Mrazik wraz z małżonkami.
W trakcie pobytu nasi goście mieli oka-
zję odwiedzić miejscowy urząd, zajrzeć 
w ciekawe miejsca, zobaczyć najnowsze 
inwestycje, a także towarzyszyć nam 
podczas Gminnego Święta Plonów i So-
łtysiady w Dalachowie.
Spotkanie z naszym partnerem ze Sło-
wacji było okazją do podsumowania do-
tychczasowej współpracy, poruszono 
wiele tematów dotyczących funkcjono-
wania samorządów, a także omówiono 
plany na kolejne lata. 
Było to bardzo miłe spotkanie, które 
z pewnością zaowocowało pogłębie-
niem wzajemnych relacji partnerskich.

Joanna Bryś
 Sekretarz gminy

Wszystkim zainteresowanym 
otrzymaniem pakietu 

przypominamy, że wnioski 
można pobrać w Urzędzie 

Gminy Rudniki oraz ze strony: 
www.rudniki.pl

– zakładka „Załatwienia spraw”.
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Czasem najłatwiej pomóc po prostu się dzieląc.
Wycofany z działań ratowniczo-gaśniczych i nie-
użytkowany od dłuższego czasu samochód strażacki 
STAR200 został w sobotę 24 września przekazany 
przez Gminę Rudniki naszym sąsiadom z Ukrainy!
Mimo swoich lat samochód był nadal sprawny, 
a dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Yely-
sieieva Fedir -mechanika i jednocześnie przedstawi-
ciela wsi Halytsynove, a pracującego na terenie Ole-
sna – został dodatkowo odświeżony, odzyskując 
swój dawny blask. Gmina Łomnica podarowała moto-
pompę uzupełniając go tym samym w całość, pozwa-
lającą działać w sytuacjach zagrożenia ogniem.
Przekazania dokonał Wójt Gminy Rudniki Grzegorz 
Domański, Komendant Gminny OSP druh Bronisław 
Maryniak oraz druh Wojciech Wiecha - koordynator 
procesu przekazania samochodu- składając symbo-
liczny akt przekazania na ręce przedstawicieli Wsi 
Halytsynove leżącej w obwodzie Mikołajowskim.
Będzie to Ich jedyny samochód strażacki, który po-
może chronić ludzkie życie i mienie tamtejszych 
mieszkańców. Dotychczasowe 2 wozy zostały cał-
kowicie zniszczone podczas rosyjskiego bombardo-
wania. Na dowód zniszczeń podzielono się z nami 
zdjęciami…
Przedstawiciele Ukrainy wyrazili ogromną wdzięcz-
ność i podziękowania za tę bezinteresowną pomoc, 
której teraz tak bardzo potrzebują. Już popołudniem 
druhowie z Ukrainy ruszyli podarowanym samocho-
dem w stronę domu. W niedzielny poranek otrzyma-
liśmy informację, że szczęśliwie dotarli na miejsce.
Mamy głęboką nadzieję, że podarowany samochód 
pozwoli choć trochę poczuć się bezpieczniej miesz-
kańcom Halytsynove.

Grzegorz Domański 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP

WARTO POMAGAĆ
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W obecności całej społeczności szkolnej, 
Pani Dyrektor-Barbary Kubik, Wójta 
Gminy Rudniki-Grzegorza Domańskie-
go, dyrektorów szkół podstawowych 
wraz z pocztami sztandarowymi, Pani 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, 
Starosty Oleskiego, przedstawicieli 
władz gminnych, powiatowych, strażac-
kich, emerytowanych nauczycieli, księ-
dza proboszcza, zaproszonych gości, 
a przede wszystkim rodziców, miesz-
kańców obwodu szkolnego oraz absol-
wentów odbyło się uroczyste otwarcie 
sali gimnastycznej wraz z inauguracją roku 
szkolnego 2022/2023 w dniu 1 wrze-
śnia 2022 roku. Po uroczystym przecięciu 
wstęgi wszyscy goście mogli w końcu na 
własne oczy zobaczyć wymarzoną salę. Z 
tej okazji Pani Dyrektor poprosiła ks. Sta-
nisława Tyburskiego, proboszcza parafii 
Cieciułów, o poświęcenie nowego obiektu. 

„Przyszłość należy do tych, który wierzą 
w piękno swoich marzeń, a marzenia to 
realne cele z odroczonym terminem reali-
zacji”. Tymi słowami Pani Dyrektor Bar-
bara Kubik rozpoczęła oficjalną część, 
podczas której wielokrotnie podkre-
ślono jak ważna była ta inwestycja dla 
całego obwodu szkolnego. Przygoto-
wana na ten dzień wyjątkowa prezen-
tacja przeniosła zebranych po wszy-
stkich etapach powstawania wyma-
rzonej sali gimnastycznej. Trwająca po-
nad rok budowa nowego skrzydła szkoły 
mieszcząca dwie sale dydaktyczne, no-
woczesną salę gimnastyczną oraz szat-
nie to wydatek rzędu 3,3 mln. zł. Dzięki 
tej inwestycji szkoła w Cieciułowie nie 
tylko zwiększyła swoją powierzchnię, 
ale nareszcie stworzyła warunki nie-
zbędne do prowadzenia zajęć wychowa-
nia-fizycznego. 

Historyczny moment podkreślony zo-
stał poprzez przygotowanie specjalnej 
„Kapsuły Czasu”, którą Pani Dyrektor 
wraz Wójtem gminy wspólnie umieścili 
w  ablocie sztandarowej, ku pamięci na-
stępnych pokoleń. Wydarzeniu towarzy-
szyły oczywiście występy młodzieży 
szkolnej, która zaprezentowała wiersze
i piosenki przygotowane specjalnie na tę 

okazję. A skoro był to wyjątkowy dzień, 
nie zabrakło również słodkiego akcentu 
jakim był tort przygotowany przez Radę 
Rodziców. Prawdziwą „wisienką na tor-
cie” okazał się jednak zorganizowany 
w ten dzień I Turniej Siatkarski! Do 
sportowej rywalizacji stanęły 4 drużyny 
reprezentujące:
• Gminę Rudniki;
• Rodziców:
• Zawodników LZS Bugaj:
• Strażaków OSP Cieciułów.
Głównym sędzią był nauczyciel wycho-
wania fizycznego Pan Robert Księżarek, 
który wraz z kibicami przecierał oczy ze 
zdumienia widząc zagrywki z wyskoku, 
bloki, asy serwisowe, wystawy przy-
spieszone, a nawet zagrywki szybujące. 
Zawodnicy byli dopingowani przez pięk-
ne cheerleaderki oraz szkolne dzieci. Ry-
walizacja pomiędzy drużynami była za-
cięta, ale absolutnie fair – play. Kibice 
śpiewali, dodawali otuchy, a nawet do-
magali się tzw. challenge.
Były medale, wymiana koszulek, a prze-
de wszystkim była wspaniała zabawa 
„na sto dwa”. Dziękując wszystkim za 
okazaną pomoc oraz obecność w tym 
ważnym dla nas dniu: 

OGŁASZAMY WSZEM I WOBEC,
 ŻE SALA GIMNASTYCZNA 
W CIECIUŁOWIE ZOSTAŁA 

OFICJALNIE OTWARTA!

Dyrektor 
oraz Nauczyciele PSP w Cieciułowie

„Marzenia się spełniają” 
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„Dziękujemy Polsko 
za bycie naszym domem”.

W piątek 16 września pożegnaliśmy na-
szych gości z partnerskich szkół w Hisz-
panii, Szwecji, Chorwacji i Turcji. Była to 
ostatnia wizyta w ramach projektu 
Erasmus+ Partnerstwa Współpracy 
Szkół „Stay healthy and connected 
to the offline world”. Pracę nad projek-
tem rozpoczęliśmy w styczniu 2019 
roku. Na propozycję dyrektora naszej 
szkoły Dariusza Niedrygoś, Pani Małgo-
rzata Rzepka nawiązała kontakt z na-
uczycielami z czterech krajów, aby 
wspólnie opracować i w marcu złożyć 
wniosek, który otrzymał dofinansowa-
nie: 30.520 EUR.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 
25-29 listopada 2019 roku w Institut 
Pla de les Moreres w Vilanova del Cami 
w Hiszpanii. W ramach przygotowań do 
wyjazdu wszyscy chętni uczniowie mu-
sieli przygotować m.in. filmy prezentują-
ce naszą szkołę, gminę i kraj. Do projek-
tu zgłosiło się 10 uczniów i wszyscy 
wzięli udział w pierwszym wyjeździe. 
Podczas wizyty uczniowie mieszkali 
u kolegów z partnerskiej szkoły, z który-
mi wcześniej nawiązali kontakt. W cza-
sie pobytu mieliśmy okazję nie tylko po-
znać hiszpańską szkołę i życie hisz-
pańskich rodzin, zwiedzaliśmy też Barcelonę i okolice. 
Kolejne spotkanie było zaplanowane wiosną 2020 roku, jednak 
nasze plany pokrzyżowała pandemia i udało nam się spotkać 
dopiero po ponad dwuletniej przerwie, w lutym bieżącego 
roku. W dniach 14-18 lutego wzięliśmy udział w wymianie 
uczniowskiej w mieście Čakovec w Chorwacji. Wspólnie z kole-
gami i koleżankami ze Szwecji, Turcji i Hiszpanii uczniowie po-
znawali tamtejszą kulturę, zwiedzali ciekawe miejsca, brali 
udział w warsztatach, a przede wszystkim mieli okazję wyko-
rzystać w praktyce zdobyte umiejętności z języka angielskiego. 
W dniach 8-13 maja gościliśmy w partnerskiej szkole Avcilar 
Mustafa Kemal Pasa Ortaokulu w Stambule (Turcja), mieście 
leżącym na dwóch kontynentach, w Europie i Azji. Przyjęto nas 
tam niezwykle gościnnie, ciepło i serdecznie. Zetknęliśmy się 
z kulturą nieco inną od naszej, ciekawą, intrygującą i wartą po-
znania. Muzyka, śpiew, stroje, jedzenie, zabytki, bazary, ruch 
uliczny – inny klimat kulturowy, w którym przez kilka dni mie-
liśmy możliwość uczestniczyć.
Kolejna wizyta odbyła się już 2 tygodnie później, 30 maja – 
3 czerwca w Fridaskolan Trollhattan w Szwecji. Podczas wizy-
ty wszystkie zespoły prezentowały efekty swojej pracy wyko-
nanej przed wyjazdem. Były to plakaty oraz prezentacje zwią-
zane z tematyką projektu.
Ostatnie spotkanie miało miejsce w naszej szkole, w Dalacho-
wie, w dniach 12-16 września. Nasi goście przyjechali w po-

niedziałek wieczorem i zamieszkali w domach naszych 
uczniów. We wtorek rano uroczyście powitaliśmy ich w szkole, 
były występy, piosenki i tańce szwedzkie, chorwackie, tureckie, 
hiszpańskie i polskie. W powitanie zaangażowali się wszyscy 
uczniowie i nauczyciele szkoły oraz przedszkola. Następnie 
odbyły się warsztaty tworzenia kwiatów i kompozycji z bibuły 
oraz żywych kwiatów i traw. Po obiedzie zabraliśmy naszych 
gości na wycieczkę do Częstochowy. W środę już o 7 rano nasi 
goście wyruszyli do kopalni soli w Wieliczce, a później  do Kra-
kowa, gdzie Pan Jarosław Marchewka i Pani Anita Borek opro-
wadzili ich po Starym Mieście i Wawelu. Czwartek zaczęliśmy 
od warsztatów przyrodniczych w Załęczu, naszych gości za-
chwycił spacer po lesie oraz zbieranie grzybów. Po obiedzie 
pojechali na warsztaty w GOKSiR w Rudnikach, a popołudnie 
spędzili piknikowo na orliku rudnickiej szkoły, gdzie Pan Karol 
Włóka zorganizował zajęcia sportowe, a mamy naszych 
uczniów i nauczyciele przygotowali dla wszystkich grilla. Wie-
czorem, po krótkim odpoczynku spotkaliśmy się na uroczystej 
kolacji pożegnalnej w Dalachowie. Było rodzinnie, było rado-
śnie, wszyscy otwarci, uśmiechnięci, wszyscy razem. Rozmo-
wy, śpiewy, tańce. A na koniec łzy i smutek, że nazajutrz dzień 
rozstania. Trzeba podkreślić, że we wszystkich wycieczkach, 
działaniach, wraz z naszymi gośćmi brali również udział 
uczniowie naszej szkoły.

Małgorzata Rzepka, Koordynator projektu

ERASMUS W DALACHOWIE
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2 września 2022 r. w PSP im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie 
miała miejsce uroczystość otwarcia nowego przedszkola 
i nowoczesnej - na miarę XXI wieku - kuchni i stołówki,
z których już korzystają dzieci i młodzież z Jaworzna, Mirowsz-
czyzny, Słowikowa, Julianpola, Jaworzna Bankowego, Mostek 
i Polesia.  Rozpoczął ją powitaniem dyrektor p. Tomasz Duda. 
Do przecięcia wstęgi zaproszono wójta gminy p. Grzegorza 
Domańskiego, dyrektora szkoły p. Tomasza Dudę, starszego 
wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu p. Olimpię Matys, 
szefową kuchni p. Annę Kosowską, przedstawicielkę Rady Ro-
dziców p. Ewelinę Kisiel i przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego Julię Zarębę.
Obok budowy sali gimnastycznej w Cieciułowie była to druga 
ogromna inwestycja w oświatę na przestrzeni ostatnich lat. 
Na jej realizację pozyskano środki finansowe z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 124 910,97zł. 
Prace wykonała firma CRK z Olesna, której z całego serca 
dziękujemy za doprowadzenie tej niełatwej inwestycji do koń-
ca. Przypadła ona na czas szalejących cen materiałów budow-
lanych i realizowana była w cieniu wojny w Ukrainie. Po 
24 lutego z dnia na dzień ubywało ukraińskich robotników, 
wyjeżdzających do swojej ojczyzny. Stąd przesunięcia w od-
biorze inwestycji.  
Prace odbywały się we wschodnim skrzydle budynku. W 2013 
mieszczące się tam do tego czasu  przedszkole z przyczyn 
ekonomicznych zostało przeniesione do skrzydła zachodnie-
go, dwie sale szkolne zaadaptowano na przedszkolne. Z tym 
niełatwym i niewdzięcznym zadaniem musiała zmierzyć się 
ówczesna dyrektor, pani Barbara Kubik. Niestety, z powodu 
braku zainteresowania inwestorów, tak zwane „stare przed-
szkole” przez wiele lat było nieużywane. Przez cały czas funk-
cjonowała natomiast kuchnia, której powstanie sięga lat 
osiemdziesiątych. Brak wentylacji i zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, piec węglowy typu angielka, fatalny stan glazury – 
z takimi problemami borykaliśmy się przez lata. Węgiel przy-
noszony przez kucharki w węglarkach zapewne wielu wydaje 
się abstrakcją, ale w naszej kuchni był codziennością. Mimo to 
gotowaliśmy ok. 240 posiłków dziennie dla przedszkolaków
i uczniów naszej szkoły oraz szkoły w Cieciułowie. 

I oto nadszedł rok 2021. Uzyskane przez władze gminy ogromne wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 
otworzyło drogę do realizacji inwestycji w Jaworznie. Nasza kuchnia i przedszkole przeszły niesamowitą metamorfozę. Jaworz-
niańska kuchnia nadal obsługuje szkołę w Cieciułowie i dodatkowo w Dalachowie. Starszaki i Maluszki bawią się i uczą w nowych 
salach. Ponadto przedszkolaki mają do dyspozycji dostosowane do swojego wieku nowe toalety oraz salę sensoryczną. Na teren 
przedszkola prowadzi oddzielne wejście główne. Przestrzeń przedszkolną doskonale uzupełnia plac zabaw, którego renowacja 
będzie kolejną inwestycją władz gminy w oświatę. To wszystko sprawia, że w Gminie Rudniki poczyniliśmy ogromny krok na dro-
dze do wyrównania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. A stąd najprostsza droga do tego, aby nasi wychowankowie 
czuli więź przynależności do miejsc, w których dorastają. 
„Niewiele w życiu zależy od nas samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami”. W tym miejscu niech słowa podziękowania popły-
ną do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji w naszej szkole. To naprawdę piękny łańcuch dobrych ludzi, którzy 
zechcieli zrobić coś dla innych. Warto dodać, że metamorfoza naszej szkoły nie ograniczyła się do remontu kuchni i przedszkola. 
Przy tej okazji utworzone zostało nowoczesne edukatorium – sala biologiczno-fizyczno-chemiczna, której modernizacja została 
sfinansowana z budżetu gminy, a wyposażenie pozyskaliśmy z Rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości”. Ponadto z budżetu 
Rady Rodziców i Gminy Rudniki w czasie wakacji pomalowane zostały szkolne korytarze, klatka schodowa oraz trzy sale lekcyjne.
Niewątpliwie naszą szkołę z poziomu swoich funkcji wspierają radni, którym serdecznie dziękujemy. O aranżację pomieszczeń, 
detale i czystość zadbali nauczyciele i pracownicy obsługi. A to wszystko dla tych, którzy są tutaj  zawsze najważniejsi – dla na-
szych Wychowanków. Małgorzata Wiśniewska

PSP w Jaworznie                                                                    

Kuchenne rewolucje. I nie tylko...
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Tradycyjnie już w trzeci weekend 
września  na terenie kraju, ale i na 
terenie naszej gminy przeprowa-
dzona została popularna akcja 
„Sprzątanie świata”. W tym roku 
prowadzona była pod hasłem: 
„Wszystkie śmieci nasze są”. 

Niezawodnie w akcję włączyło 
się środowisko szkolne, gdzie 
uczniowie wraz z nauczycielami, 
wyposażeni w przekazane przez 
Gminę Rudniki rękawiczki i worki 
do selektywnej zbiórki, z wielkim 
zaangażowaniem posprzątali te-
reny wokół swoich szkół a także 
rowy i pobocza wzdłuż dróg.

W akcję włączyli się: przedszko-
laki, uczniowie oraz nauczyciele:
• Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Żytniowie;

• Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Jaworznie;

• Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Andrzeja Wajdy 
w Rudnikach

• Mieszkańcy Sołectwa Mostki.

Uczestnicy akcji jak zwykle spisali się na medal! Zebrano spore ilości śmieci – a to pokazuje, że inicjatywa jest nadal potrzebna, 
ponieważ w dalszym ciągu ludzie porzucają odpady w nieprzeznaczonych do tego miejscach. „Sprzątanie Świata” to wspólna 
lekcja uwrażliwiająca i ucząca szacunku do otaczającego nas środowiska. Niech dbanie o najbliższą okolicę będzie naszym co-
dziennym obowiązkiem. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnych.

Marta Garncarek, referat Ochrony Środowiska

„Wszystkie śmieci nasze są”

Początek września wszystkim nam niewątpliwie kojarzy 
się z kończącymi się wakacjami i rozpoczynającym się no-
wym rokiem szkolnym. W naszej szkole jest to również 
moment na ostateczne podsumowania, zwłaszcza egza-
minów ósmoklasisty. Po ogłoszeniu wszystkich wyników 
zespół nauczycieli każdego roku wybiera ucznia, który 
najlepiej napisał wszystkie egzaminy i uzyskał najwyższą 
średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podsta-
wowej. Otrzymuje on zaszczytny tytuł Złotego Ósmokla-
sisty.
W roku szkolnym 2021/2022 tytuł ZŁOTEGO ÓSMO-
KLASISTY otrzymała  JULIA KRZEMIŃSKA wyróżniająca 
się ogromną pracowitością i uporem w dążeniu do celu.
W gronie najlepszych znajdują się jeszcze Ci uczniowie, 
którzy najlepiej reprezentowali naszą szkołę i gminę 
w zawodach sportowych i osiągnęli wysokie rezultaty.
W roku szkolnym 2021/2022 tytuł SPORTOWCA ROKU
otrzymały: MARTA KOŚCIELNA, MARIA MOLSKA, MARTA 
SIEJA, NIKOLA ZIMNOWODA
Laureatkom gratulujemy zaszczytnych tytułów oraz im-
ponujących wyników. Jesteśmy z Was dumni i wierzymy, 
że pasmo sukcesów towarzyszyć Wam będzie w dalszej 
edukacji.  Nauczyciele PSP w Rudnikach 

ZŁOTE DZIEWCZYNY
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Pierwsze tygodnie w Gminnym Żłobku „Skrzacik” w Rudnikach 
już za nami. Nadal trwa adaptacja nowych maluszków, która jest 
trudnym okresem zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Swoją przy-
godę w żłobku zaczynają dwie grupy: Krasnale, a w nich 16 dzie-
ci w wieku od 1,5 do 3 lat, a także grupa Jeżyki, a w niej 8 malusz-
ków w wieku od 9 miesięcy do 1,5 roku. Dziecko rozpoczynające 
uczęszczanie do żłobka zmierzyć się musi w początkowym okresie 
z wieloma trudnościami. Adaptacja jest dla niego wyzwaniem, jed-
nak większość dzieci z pomocą i zaangażowaniem swoich rodziców, 
przechodzą przez ten okres łagodnie i z sukcesem. Ogromnie ważna 
jest współpraca rodzica z opiekunami, ich zdecydowanie i zaufanie. 
Cieszy więc fakt, że nasz Skrzacik ma zadysponowane wszystkie 
24 miejsca! 
Środowisko żłobkowe pomimo tego, iż bardzo dla dziecka 
przyjazne, może stanowić dla niego także i wyzwanie i trudności. 
Każde dziecko przyzwyczajone jest do innych rytuałów 
związanych z higieną, opieką, snem itp. W naszym żłobku skupia-
my się na stymulowaniu dzieci do samodzielności, oraz zapew-
niamy powtarzalność we wszystkich rytuałach – co daje poczucie 
bezpieczeństwa dziecku. Dzieci, które w domu rodzinnym mają 
uregulowany plan dnia, godziny snu, zabawy, jedzenia, nie mają 
problemu z zaakceptowaniem porządku żłobkowego – często 
zdarza się, że okres adaptacyjny u tych dzieci kończy się dużo 
szybciej, gdyż poczucie bezpieczeństwa zdobywają wchodząc 
w zasady i powtarzalność istniejącą w żłobku. Ogromnym plu-
sem przebywania między innymi maluszkami jest to, iż dzieci nie 
posiadające rodzeństwa, mają okazję przezwyciężyć takie trudne 

emocje, jak na przykład zazdrość o uwagę dorosłego. Uczą się także jak pomagać młodszym. Przebywanie w grupie to pierwszy 
trening umiejętności społecznych i okazja do poznania zasad funkcjonowania grupy.    W naszym żłobku wszystkie ciocie z czuło-
ścią dbają o to, by każdy maluszek poczuł się bezpiecznie. Stwarzamy takie warunki, aby mały żłobkowicz czuł się u nas, jak 
w domu.  Nie brakuje tu ciekawych wrażeńi twórczej zabawy. Dzieci z grupy Jeżyki biorą np. udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym SensoSmyki oraz Paluszkowe Rozśpiewanki. Krasnale natomiast wspaniale będą się bawić w projekcie „Pokaż ma-
luszku, jak tupiesz nóżką”. Bedą to nowe zajęcia umuzykalniające łączące rytmikę, taniec i grę na instrumentach.

Renata Rasztar
Dyrektor Gminnego Żłobka „Skrzacik”

ADAPTACJA W SKRZACIKU – CZAS START!!!

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważne wydarzenie 
w życiu uczniów,  szczególnie uczniów klas pierwszych. Jest to 
również duże przeżycie dla Rodziców dzieci rozpoczynających 
naukę w szkole.  Pierwszego września roku szkolnego 
2022/2023 do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie 
dołączyło czternaścioro pierwszoklasistów. Są to Piotr Fur-
mańczyk, Stanisław Janicki, Mateusz Kamiński, Piotr Kano-
niak, Celina Maryniak, Kacper Mencfel, Julia Nowak, Józef 
Ośródka, Szymon Rzepka, Barbara Sakowska, Franciszek Sta-
siak, Krystian Sykulski, Wiktoria Szczuka, Piotr Tkacz. Pierw-
szaki powitały szkołę częścią artystyczną, przygotowaną jesz-
cze w przedszkolu pod kierunkiem nauczycielek pani Justyny 
Kucharskiej oraz pani Sylwii Pamuła- Materak. Po zaprezento-
waniu się wierszem i piosenką siedmiolatkowie złożyli uroczy-
ste ślubowanie, w którym przyrzekali: być dobrym i uczciwym, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, swą nauką i zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz kochać ojczyznę. Doniosłym momentem uroczystości było pasowanie na ucznia, 
którego dokonała Dyrektor Szkoły Anna Cieśla. Pierwszoklasiści otrzymali tradycyjne birety, pamiątkowe dyplomy oraz ufundo-
wane przez Radę Rodziców rożki szkolne, wypełnione słodyczami, które wręczył nowym uczniom przewodniczący tej rady pan 
Grzegorz Dwornik. Wychowawczynią klasy została Maria Janicka. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne życzą pierwszakom, aby 
w żytniowskiej szkole rozwijali talenty i spełniali swoje marzenia.

Nauczyciele PSP w Żytniowie

Witamy szkołę
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19 września 2022r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Żytniowie odbyła się 
„I Gminna Olimpiada Sportowa dla 
Przedszkolaków”.  Uczestniczyły w niej 
dzieci z oddziałów przedszkolnych ze 
wszystkich miejscowości Gminy Rudniki, 
tj: Cieciułowa, Jaworzna, Dalachowa, 
Rudnik i Żytniowa. 
Sportowe zmagania rozpoczęły się od 
rozgrzewki, którą poprowadził Pan Da-
niel Baros, profesjonalny spiker, a zara-
zem absolwent  naszej szkoły. Nasz gość 
na gorąco komentował całe wydarzenie
i dopingował Olimpijczyków. 

Młodzi zawodnicy startowali w sześciu konkurencjach sportowych zawierających ćwiczenia na szybkość, zwinność, dokładność
i współpracę w grupie. We wszystkich sportowych zmaganiach Przedszkolacy wspierani byli przez wychowawczynie i jury, którzy 
uśmiechem i dobrym słowem, motywowali Olimpijczyków do działania oraz zabawy. W skład jury prezentował się następująco: 
Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, Dyrektor szkoły w Żytniowie Anna Cieśla oraz Dyrektor GOKSiR w Rudnikach Arka-
diusz Spodymek. Jury jednogłośnie przyznało wszystkim przedszkolakom ocenę ,,Wspaniale’’ oraz tytuł Mistrza Olimpiady. Każdy 
ze stu młodych sportowców naszej gminy otrzymał 
podziękowania oraz: złoty medal, farby, blok 
rysunkowy, kostkę manipulacyjną, grę karcianą Me-
mory oraz  zdrową, owocową przekąskę. Wszyscy 
uczestnicy wydarzenia zostali poczęstowani owoca-
mi oraz naszym szkolnym przysmakiem – racucha-
mi. Do picia – oczywiście zdrowa woda.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w zorganizowanie i prze-
prowadzenie Olimpiady, a w szczególności sponso-
rom: firmie Neapco z Praszki, Pani Małgorzacie Mal-
czewskiej przedstawicielce firmy Maspex oraz 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudni-
kach za ufundowanie nagród.
Wyrazy uznania należą się również uczestnikom za 
fantastyczną postawę i zabawę w duchu zdrowej, 
sportowej rywalizacji. Mamy nadzieję, że impreza 
wejdzie na stałe do sportowego kalendarza gminy. 
Do zobaczenia za rok!

Anna Cieśla i Justyna Kucharska 
 PSP w Żytniowie

Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach jako orga-
nizacja partnerska o zasięgu lokalnym przystąpił do realizacji 
 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Czas 
trwania realizacji na przekazanie nieodpłatne artykuły spo-
żywcze osobom najbardziej potrzebującym będzie trwał do 
miesiąca września/października 2022 r. Kwalifikowanie osób 
do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych odby-
wało się na podstawie wydanego skierowania przez pracowni-
ka socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rud-
nikach. Przesłanki do otrzymania pomocy żywnościowej 
weryfikowane są na podstawie kryteriów dochodowych usta-
wy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarują-
cej 1 707,20 zł, a dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł. (kryteria 
dochodowe podwyższone o 220%) Pomocą żywnościową ob-
jęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 
W skład paczek żywnościowych wchodziły: groszek z mar-
chewką, powidła, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa mielona, koncentrat pomidorowy, makaron, 
mleko. Łącznie z pomocy korzysta 250 osób zamieszkujących 
w Gminie Rudniki. Łączna ilość rozdysponowanej pomocy żywno-
ściowej 4 319,36kg. Liczba przekazanych paczek żywnościowych 
wyniosła 500.

Realizacja wypłaty dodatku osłonowego od 01 stycznia 2022 
roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku 
o dodatku osłonowym, na podstawie tej regulacji wsparcie jest 
dedykowane dla obywateli w związku ze wzrostem kosztów 
energii elektrycznej, cen gazu i żywności w ramach Rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej. Wysokość dodatku uzależniona jest od 
dochodu zgodnie z zapisami ustawy – w gospodarstwie do-
mowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz oso-

bie w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym 
wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wnioski 
przyjmowane będą do 31.10.2022 r.

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego od miesiąca stycz-
nia do czerwca 2022 roku

Liczba gospodarstw 
domowych, które otrzymały 

dodatek osłonowy

Kwota wypłaconych 
dodatków osłonowych 

w zł

1 143 512 176

Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa – w związku z konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie od 24 lutego 2022 roku w naszym kraju schronienia 
udzielono obywatelom Ukrainy. Ośrodek realizował:

• jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 
na osobę przyznane na podstawie art. 31 na pokrycie wy-
datków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobi-
stej oraz opłaty mieszkaniowe – kwota wypłaconych 
świadczeń do 30.06.2022 roku wyniosła 28 200 zł
przyznanych 94 obywatelom Ukrainy,

• świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z art. 13 
tzw. świadczenie 40 zł przyznane na wniosek każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzą-
cej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny 
koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 
za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia wypłaco-
ne przez Ośrodek w Rudnikach na ten cel wyniosło 
219 080zł. Wsparcie finansowe otrzymało 27 podmiotów 
za zakwaterowanie i wyżywienie 102 obywateli Ukrainy.

• dzieci z Ukrainy otrzymały pomoc w formie zapewnienia 
jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu. 

• świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na 
podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1.

• Realizacja wypłaty dodatku węglowego od 12 sierpnia 
2022 roku na mocy ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1692 ze 
zm.) - wsparcie jest dedykowane dla obywateli w związku 
ze wzrostem cen węgla. Dodatek węglowy wynosi 3000 
zł i będzie on przyznany jednorazowo. Termin składania 
wniosków do 30 listopada 2022 r. W Gminie Rudniki ta-
kich wniosków zostało już złożonych 2 590.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS w Rudnikach

DZIAŁALNOŚĆ GOPS W RUDNIKACH
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W XXI edycji Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowie 
2022 udział wzięło 26 zawodników z Polski, Słowacji i Niemiec. 
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach junior i senior w pięciu 
konkurencjach tj. ścinka drzew, wymiana piły łańcuchowej, prze-
rzynka kombinowana (złożona), przerzynka na dokładność (pre-
cyzyjna) oraz okrzesywanie.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii senior został Tomasz Kva-
snićak ze Słowacji, drugie miejsce zajął Roman Szala, trzecie 
Marek Lubas. W kategorii junior najlepszym zawodnikiem został 
Jakub Rzepa, drugie miejsce zajął Karol Laskowski, trzecie Jan 
Maciejewski. Tytuł najbezpieczniejszego zawodnika przyznany 
przez Nadleśnictwo Olesno otrzymał Marek Lubas, za zwycię-
stwo w pierwszej konkurencji zawodów – ścinka drzew.
Spośród rzeźb wykonanych przez pilarzy została wybrana 
najładniejsza – drewniany domek; jej autorem był Jacek 
Stochniałek.
Nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Okręgowy In-
spektorat Pracy w Opolu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Katowicach, Stihl oraz PHU Chrobotek wręczali: Wójt 
Gminy Rudniki Grzegorz Domański, Starosta Powiatu – Roland 
Fabianek, Wicestarosta Powiatu Oleskiego – Stanisław Belka, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno – Grzegorz Kimla, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Opolu – Anna Kołodziej, przewodniczący Rady 
Gminy – Jarosław Marchewka oraz Prezes OSP w Bobrowie – 
Mirosław Woźny.
Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy dla dzieci, prowadzone przez Nadleśnictwo Olesno oraz Państwowy Inspektorat Pracy 
w Opolu. Najmłodsi mogli też skorzystać z dmuchańców. Zawodnikom i kibicom czas umilał Zespół Folklorystyczny Rudniczanie 
oraz Two Boys.
Organizatorzy dziękują firmie ZUL Greenlas Izabela Pluskota i firmie ZUL Pluskota Mariusz za obsługę i pomoc przy organizacji 
zawodów w lesie, na placu i w chacie drwala.
Wszystkim, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie tegoroczne zawody drwali serdecznie dziękujemy!

Karolina Majka
GOKSiR w Rudnikach
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Przez pierwsze dwa tygodnie lipca Ośrodek Kultury zapew-
nił dzieciom zajęcia wakacyjne. Był to czas zabaw, rozrywek, 
rozgrywek ale również czas integracji i zawierania nowych 
znajomości.
Zajęcia rozpoczęły się na sportowo na Orliku. Wtorek upły-
nął dzieciom pod hasłem prac plastycznych. Uczestnicy sa-
modzielnie wykonali ażurkowe wazoniki na deseczkach 
z polnymi kwiatami oraz malowali farbami. W środę dzieci 
z Paniami z Cook&Fun Studio Dietetyczno-Kulinarne przy-
gotowywały pyszne i zdrowe przekąski. A po kuskusowej 
sałatce i zielonych gofrach przyszedł czas na ruch na świe-
żym powietrzu. Czwartek to kolejny dzień na sportowo. 
Atrakcje na Orliku przypadły dzieciom do gustu. W piątek 
uczestnicy warsztatów wykonali pamiętniki i gniotki.
W drugim tygodniu zajęcia odbywały się w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej. W poniedziałek na uczestników zajęć czekały 
gry planszowe, origami oraz inne zabawy. Decoupage na szkle 
to temat wtorkowych warsztatów wakacyjnych. W środę dzieci 
tworzyły zakładki do książek. Może to będzie prezent a może 
zachęta do czytania... Bransoletki wykonane własnoręcznie to 
efekt czwartkowych zajęć wakacyjnych w bibliotece. Zwierząt-
ka, drzewa, słoneczka to plastelinowe dzieła, które powstały na 
ostatnich wakacyjnych warsztatach. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział. Mamy 
nadzieję, że czas spędzony w Ośrodku Kultury i Bibliotece to 
miłe wspomnienie z tegorocznych wakacji.

Karolina Majka
GOKSiR w Rudnikach 

WAKACJE NA WESOŁO

Z kalendarza imprez 
na nadchodzący kwartał

08.10. 2022

11.11.2022

03-04.12.2022

04.12.2022

15.12.2022

18.12.2022

Gminny Dzień Seniora

Uroczystość z okazji 
Święta Niepodległości 

XXX Spotkanie Muzyków
Jazzowych w Rudnikach

Spotkanie z Mikołajem

Gminna Biesiada 
Bożonarodzeniowa 

IV Wigilijne Morsowanie
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27 sierpnia 2022 r. odbył się Gminny Tur-
niej Sołectw, który ma na celu zintegro-
wanie mieszkańców gminy poprzez sport 
i zabawę. W tym roku w turnieju wzięło 
udział 11 sołectw: Bobrowa, Cieciułów, 
Dalachów, Janinów, Jaworek, Jaworzno, 
Mirowszczyzna, Mostki, Odcinek, Rudniki 
i Żytniów. Nad przebiegiem zawodów 
czuwali sędziowie: Tomasz Szymański 
i Karol Włóka. Zawodnicy mieli możli-
wość wykazania się kondycją fizyczną 
w takich kategoriach jak: przejście pod 
tyczką, skok nad tyczką czy bieg z taczką. 
Z przeciąganiem ciągnika i budowaniem 
tratwy ze snopków słomy musiała się 
zmierzyć cała drużyna jednocześnie. Na 
zakończenie każdy dostał pączka…do 
zjedzenia na czas. Wszystkim występom 
towarzyszył doping kibiców licznie zgro-
madzonych na placu przy OSP w Dala-
chowie. Stawka w rywalizacji była wy-
równana. Zwycięzcy turnieju – sołectwo 
Rudniki – otrzymali puchar. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dziękujemy za 
liczny udział.

Karolina Majka
GOKSiR w Rudniakch 

SOŁTYSIADA 2022

Niegdyś izby, w których mieszkali nasi dziadkowie były małe i raczej 
ciemne. Jakiekolwiek dekoracje umieszczane w tak małym domu z licz-
ną rodziną, nie mogły zajmować też dużo miejsca. Jednak mimo ciężkiej 
pracy na gospodarstwie i potrzeby piękna, kobiety wciąż siadały w ką-
ciku wycinając i sklejając drobne płatki, tworząc te urokliwe rękodzieła. 
„Zakwitały” one w wiejskich izbach, podkreślając wyjątkowość wszela-
kiego czasu świętowania i rozweselały tysiącem kolorów słabo oświe-
tlone pomieszczenia. Dzięki nim właśnie, skromne wiejskie chaty zy-
skały unikalne, przepiękne ozdoby.
Kwiaty z bibuły zwykle wkładano za święte obrazy czy mocowano do 
ram i zawieszano pod sufitem. Te najpiękniejsze zdobiły głowy panny 
młodej, czasem kawalerskie kapelusze, domowe krzyże, figury Matki 
Bożej. Stanowiły również stały element palm wielkanocnych.
Gościem warsztatów była Katarzyna Kapica, która pokazała wszyst-
kim „mniejszym i starszym ludowym kwiaciarkom” jak je wykonać krok 
po kroku. Dopełnieniem były również unikatowe kwiaty wykonane 
z wszelkiego rodzaju ziaren. Ozdoby wykonane tymi technikami to hołd 
dla naszych przodkiń, ale także przepiękne dekoracje, które z powodze-
niem mogą znaleźć swoje miejsce w naszych współczesnych wnę-
trzach. Marlena Iwańska

GOKSiR w Rudniakch 

WARSZTATY 
RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
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Ale to już było…tak możemy powiedzieć o tegorocznych Do-
żynkach, które odbyły się 28.08.2022 w Dalachowie. Tygodnie 
przygotowań, miliony wykonanych telefonów, ścisła współ-
praca między organizatorami. Oj działo się! Dożynki rozpoczęły 
się przemarszem korowodu do Kościoła, na czele którego je-
chała piękna bryczka ze starostami: Urszulą Gmyrek i Danie-
lem Mencfel. Korowodowi towarzyszyła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta „Ogniki” z Pątnowa a ks. Proboszcz Tomasz Turczyn 
odprawił Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Na-
stępnie korowód dożynkowy udał się na plac OSP, gdzie miała 
miejsce dalsza część uroczystości. Nasi Starości przekazali na 
ręce Pana Wójta chleb, który został podzielony i rozczęstowa-
ny wśród wszystkich gości. Swoje dary złożyło także Koło 
Pszczelarzy w Rudnikach. Po przemowach zaproszonych Go-
ści, nastąpiła prezentacja koron żniwnych oraz rozstrzygnięcie 
konkursu na scenki dożynkowe. Na uczestników czekał bogaty 
program artystyczny. Na scenie pojawiły się zespoły ludowe: 
Retrodal działający przy KGW w Dalachowie oraz Rudniczanie. 
Dużą sympatią cieszył się występ Pań z KGW w Bieńcu, które 
przygotowały skecz dożynkowy z gościnnym udziałem Pana 
Wójta. Wśród występujących nie mogło zabraknąć również 
dzieci z PSP w Dalachowie. Przygotowany przez nich wstęp 
wokalno-taneczny został nagrodzony gromkimi brawami. Na 
scenie wystąpił także zespół 77FM Formacja z Mocą, w którym

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
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W piątkowe popołudnie, 10 czerwca 2022 r., 
Edyta Suchodolska zabrała nas w podróż. 
Pokonując kolejne mile dystansu dzielące-
go Traverse City w stanie Michigan i Los 
Angeles w stanie California odwiedziliśmy 
wiele ikonicznych miejsc. Dołączając do ob-
razów niezwykle ciekawe opowieści, mo-
gliśmy niemalże przenieść się w nie. Odle-
głe Stany Zjednoczone stały się nieco 
bliższe.

Michał Włoch, , GOKSiR w Rudnikach

RELACJA Z PODRÓŻY

na klawiszach gra nasz ks. Proboszcz. Na koniec, na uczestników dożynek 
czekał koncert Kapeli z Ostrówka. Całej imprezie towarzyszyło szerokie 
zaplecze gastronomiczne. Spróbować można było nie tylko ciast, bigosu, 
żurku czy kiełbasy z grilla, ale także domowych hot-dogów i kręconych 
lodów. Wszystkich gości dożynkowym kołaczem częstowały Panie 
z KGW z Dalachowa. Podczas dożynek można było zobaczyć dzieła lokal-
nych twórców rękodzieła, kupić wyroby z miodu czy lawendy. Na naj-
młodszych czekały dmuchańce oraz zabawy z Paniami animatorkami. 
Impreza zakończyła się zabawą prowadzoną przez zespół TWO BOYS.
A teraz najważniejsze! Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowa-
nym w organizację tego wydarzenia: Władzom Gmina Rudniki na czele 
z panem Wójtem, Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach, Sołectwom wraz z ich Sołtysami, OSP Dalachów, ks. Pro-
boszczowi, Paniom Radnym, KGW w Dalachowie, Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie, Paniom piekącym ciasta, Pa-
niom kucharkom i obsłudze, Panu Stanisławowi za kołacze dożynkowe, 
Sponsorom, Lokalnym twórcom rękodzieła, Pszczelarzom, Osobom 
zaangażowanym w przygotowanie witaczy dożynkowych, Mieszkańcom 
za dekoracje posesji, i Wszystkim, którzy w jakikolwiek inny sposób byli 
zaangażowani w przygotowanie Dożynek. Dziękujemy!

ORGANIZATORZY DOŻYNEK
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach otrzymała w ramach pro-
jektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” pakiet książek w języku 
ukraińskim. Otrzymane publikacje zostały włączone do księgozbio-
ru. Utworzyliśmy specjalną półkę dla naszych czytelników z Ukrainy, 
aby ułatwić dostęp do literatury. Zapraszamy do odwiedzin naszej 
biblioteki. 
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Metropolia Dzie-
ci oraz wieloma innymi partnerami.  Dziękujemy!

Книги українською мовою для дітей та підлітків 

Муніципальна публічна бібліотека в Рудниках отримала пакет книжок 
українською мовою в рамках проекту «Подаруй книгу українським 
дітямОтримані видання увійшли до книгозбірні. Ми створили спеціальну 
полицю для наших читачів з України, щоб полегшити доступ до літератури. 
Запрошуємо вас відвідати нашу бібліотеку. 

Проект реалізується у співпраці з Фондом «Метрополія Дзєчі» та багатьма іншими партнерами. Anna Biegańska 
GOKSiR w Rudniakch

Książki w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży

Już po raz szósty Rudniki znalazły się w gronie kilku tysięcy miejscowości w Polsce, w których 3 września odbyło się Narodowe 
Czytanie. Miłośnicy corocznej akcji prezentowania wybranej lektury z kanonu narodowych dzieł literackich spotkali się w Parku 
w Rudnikach, by wspólnie podjąć się odczytania utworu, który raz na zawsze zmienił oblicze polskiej literatury. Dziełem tym były 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, których wydanie zapoczątkowało w Polsce romantyzm. Wiersze 23 – letniego, wów-
czas debiutującego poety, okazały się przełomowe i wywróciły do góry nogami dotychczasową polską twórczość literacką. Zyska-
ły, zwłaszcza wśród młodych, wielu entuzjastów i prawie tyle samo przeciwników, którzy od tego czasu bacznie przyglądali się 
dokonaniom młodego poety. Powiew świeżości w literaturze był już jednak faktem i choć nikt do tej pory tak nie pisał, zmian 
w sposobie patrzenia na świat nie dało się już zatrzymać. W Mickiewiczowskich balladach są zjawy i świtezianki, szalone bohaterki, 
diabły, wiarołomcy i zbrodniarki.  Są to nierzadko opowieści mroczne i pełne grozy, a czasem humoru, w których wydarzenia rozgrywa-
ją się bardzo gwałtownie. Światem tym rządzi niepisane prawo, że nie ma zbrodni bez kary, a „czucie i wiara” stoją ponad rozumem. 
Z tym to niełatwym repertuarem zmierzyli się lektorzy tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Byli to: Grzegorz Domański, 
Anna Sekienda, Joanna Bryś, Bogusława Kaczmarek, Andrzej Materak, Damian Sowa, Barbara Kubik, Anna Cieśla, Anna Biegańska 
, Katarzyna Niedrygoś, Jadwiga Głowacka, Beata Rasztar, Lidia Heluszka, Anna Hadryś, Kornelia Wierszak, Aleksandra Kupka – 
Kucharska, Marlena Iwańska, Edyta Suchodolska, Michał Włoch, Matylda Napieraj, Wiktoria Łapucha, Wiktoria Polak, Julia Rasz-
tar, Patrycja Fałat, Marlena Gacek, Julia Zaręba, Zofia Woźny, Zuzanna Sieja, Wioletta Kucharska, Daniel Kucharski, Paweł Belka, Kata-
rzyna Wierszak, Martyna Kubaszewska, Emilia Mroczek, Martyna Augustyniak, Hanna Basińska, Nina Staniszewska, Maria Morawiak.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Mariusz Buczek, w roli konferansjera wystąpiła Izabela Sieradzka.
Wszystkim osobom, które w rudnickim parku przepięknie zaprezentowały Mickiewiczowskie ballady serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas, za chęć wspólnego odkrywania emocji i przeżyć zakodowanych w słowach wierszy i za współtworzenie tego 
wyjątkowego wydarzenia, które z literatury pozwala czerpać radość, zabawę i refleksję.
Do zobaczenia za rok podczas Narodowego Czytania 2023, którego lekturą będzie  „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej ! 

Maria Morawiak 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

Narodowe Czytanie 2022
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Każda rodzina ma swoją historię. Jednak nie piszemy historii, piszemy o pa-
miętaniu. Ludzie nie zmieniają historii, tak jak ptaki nie zmieniają nieba. 
Rysują w niej tylko niezwykłe wzory.
Ten budynek z pięknej, czerwonej cegły wkomponował się w krajobraz 
Rudnik jako stały jego element. Jego budowę państwo Jan i Anna Koperowie 
rozpoczęli w 1945 roku i trwała ona 5 lat. Budowa budynku ze względu na 
jego gabaryty i szczególną dbałość o solidność użytych materiałów, była 
nie lada wyzwaniem zarówno dla właścicieli jak i rzeszy osób pracujących 
przy jego budowie. Drewno sprowadzane było z daleka konnym zaprzę-
giem, w większości przez samego Jana Kopera. Młyn w pewnym czasie był 
wynajęty na skład zboża, jednak z pewnych okoliczności i liczne odwołania, 
nigdy nie został uruchomiony.
Pewne obrazy z dzieciństwa zostają w albumie pamięci wyryte niczym fo-
tografie, niczym sceneria, do której człowiek zawsze wraca pamięcią, choć-
by upłynęło nie wiadomo jak wiele czasu. Kilka schodków przed wejściem, 
na których siedzące dziewczynki trzymając w dłoni kromkę chleba z ma-

słem i pokrojoną na nim papierówką, czekają na swoją kolejkę grając w klasy. Zachody słońca i wspomnienia z dzieciństwa łączy 
ten sam rodzaj magii. I nie bierze się ona z ich piękna, ale z ich ulotności.
Na parterze drewniana podłoga, pielęgnowana skrzętnie przez wiele następnych lat. Bywało, że kiedy księżyc znajdował się wy-
soko, muzyka milkła. Taniec się kończył i goście weselni rozchodzili się do domów. Ta podłoga nigdy nie została przyprószona 
mąką, jak i niegdyś maszyny przygotowane do mielenia ziarna. Maszyny zostały sprowadzone z Miedźna i tam też, w smutniej-
szych czasach, zostały wywiezione w pośpiechu. Murowane schody prowadzą na sam szczyt młyna, z którego przez okno widać 
pięknie rozpościerającą się panoramę Rudnik i jej okolicy. Na drewnianych belach pod dachem, który po kilku latach był zmieniony na 
nowy, ptaki nieustannie przesuwały się z miejsca na miejsce, jakby zmieniały nuty na pięciolinii. Nigdy nie wiadomo było, gdzie one lecą.
Kiedy lato dobiega końca, a za pasem już jesień, na dachu budynku zbierają się bocianie sejmiki. Dziesiątki dolatujących bocianów 
czyni to miejsce jeszcze bardziej urokliwym i niezwykłym.

Źródło: Alicja Kopera
Opracowała: Marlena Iwańska (GOKSiR w Rudnikach)

TAJEMNICZY MŁYN

W dniu 15 września 2022 r. w Centrum Tradycji Strażackiej i Hi-
storii Wsi w Rudnikach odbyła się otwarta lekcja historii, której 
tematami były: wybuch II Wojny Światowej na terenach przy-
granicznych, funkcjonowanie posterunków straży granicznej w 
gminie Rudniki oraz wzdłuż rzeki Prosny, omówienie umunduro-
wania i wyposażenia strażników granicznych oraz żołnierzy Woj-
ska Polskiego, a także prelekcja na temat skutecznego poszuki-
wania informacji, weryfikowania i dokumentowania dowodów 
oraz faktów na temat wydarzeń historycznych. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom spotkania, uczniom Szkoły Podstawo-
wej w Rudnikach wraz z opiekunem, nauczycielem historii Jaro-
sławem Marchewką, prelegentom, dr. Ksaweremu Jasiakowi z 
Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Opolu, Magdalenie 
Jaroch oraz Grzegorzowi Nowakowi z Fundacji „Słowem Pisane”. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Obrońcy naszych 
polskich granic”

Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

NA STRAŻY GRANIC
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W pastelowej ciszy smyczek opadającego liścia ociera 
struny światła. Z prawie nieistniejącego już pałacyku 
emanuje owa aura magii i iluzji, jakie mają jedynie niewy-
raźne wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa.
Jakże cennym wydaje się czar starych fotografii, a na 
nich, to, co udało się zatrzymać. Był dokładnie taki. Jakże 
piękny w swej skromności. Ówczesne „tereny dworskie” 
sięgały od ulicy Wojska Polskiego, obie jej strony, aż do 
końca posesji państwa Łęgoszów, gdzie na rogu znajdo-
wał się sklep. W czasie II wojny światowej - niemiecki, 
z imponującym na tamte czasy wnętrzem. Olbrzymie 
lady sklepowe i różnorodność artykułów, w tym również 
przepiękne materiały w zwojach, czekały na przeróżną 
klientelę. Sklep został przejęty przez Niemca, który zo-
stał zapamiętany jako dobry człowiek z lekko zniekształ-
coną twarzą po wojennych wypadkach. Sprzedawała 
w nim Regina Gadomska, żona długoletniego dyrektora 
szkoły oraz jej kuzynka, Krystyna Janerkówna.
Dawny dwór dziedziców Masłowskich stał równolegle do 
ulicy Dworskiej, na której niegdyś, aż po samą Strugę, nie 
było żadnych zabudowań. Latem otoczony zieloną trawą, 
a zimą, kiedy śnieg skrzypiał pod płozami, te duże białe 
płaszczyzny nabierały filetowego blasku.
Większość rzeczy potrzebuje mnóstwa troski, żeby prze-
trwać. Ale niektóre, na przykład drzewa, są dość silne, by 
polegać wyłącznie na sobie. I tak przed dworkiem rosły 
duże, piękne kolorowe głogi. Rozbiegane po placu dzieci 
biegały z kijem i kółkiem, grały w klasy, kółko graniaste 
i w piłkę. Echo niosło słowa piosenek do Koła Młyńskie-
go, Julianki, Ojca Wirgiliusza i wielu innych zabaw. Cza-
sem bawiące się z tyłu dworku dzieci, ku wielkiemu nie-
zadowoleniu nauczycieli, nie słyszały rozbrzmiewającego 
dzwonka, którym woźny wzywał na lekcję. Woźny był 
mężczyzną średniego wzrostu. Zbierał zioła i suszył je 
w pomieszczeniach wyznaczonych, już od 1666 roku dla 
służby, z wąskimi schodami, które wiodły na piętro, gdzie 
mieszkał wraz ze swoją rodziną. Zapachy mają to do sie-
bie, że przywodzą na pamięć przeszłość z wszystkimi jej 
dźwiękami i pachnieniami, niemożliwymi do powtórzenia 
w chwili obecnej. Niejednokrotnie oznaczają też bliskość 
ludzi, także tych ze szkolnej ławki, jak Irena Tobis.
Przekraczając próg dworku, który z czasem zaadaptowa-
no na szkołę, wchodziło się najpierw do holu, a z niego do 

sześciu klas lekcyjnych - najmłodsze dzieci wchodziły do szkoły wejściem od szczytu budynku. Był również pokój nauczycielski 
oraz wielka balowa sala ze sceną, znajdująca się naprzeciwko wejściowych drzwi. To w niej właśnie stał piękny fortepian. Przygo-
towania do imponujących, między innymi sylwestrowych, noworocznych czy myśliwskich balów, jak i znajdujące się w niej deko-
racje, dały się zaobserwować przez okna, które biegły wzdłuż dworku i wychodziły na nieistniejącą już dzisiaj, uliczkę. Były na niej 
małe, bardzo ładne murowane domki, a w jednym z nich mieszkał niemiecki właściciel sklepu. Dziś, ta nieistniejąca uliczka znaj-
dowałaby się nieopodal ogrodów państwa Gancarków. Na sali balowej światło odbijało się tysiącem kolorowych świateł od tafli 
zawieszonych na ścianach sali luster. Wchłaniając piękno dekoracji i muzykę całym sercem, czuć było fizyczne poruszenie serca.
Goście przybywali z różnych stron, a było nimi również grono pedagogiczne, w skład którego po wojnie wchodzili, między innymi 
Władysław Gadomski, Maria Zagalska - Proszewska, Teodozja i Kazimierz Gasieccy, Franciszek Obłąk, Adolf Graczyk, Stefan Fran-
kiewicz, Stanisław Waszczyński, Genowefa Rawita, Genowefa Rautan czy ksiądz Marcel Dewudzki.
Dworek w Rudnikach, piękny w swej prostocie. Może i zaprojektowany przez samych właścicieli. Drewniane, krzyżujące się, mo-
drzewiowe belki, czasem zapach wilgoci. Tyle to już lat… Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać 
i tam je wspominać.

Źródło: Krystyna Leszczyńska – Kałwak.
Opacowała: Marlena Iwańska (GOKSiR w Rudnikach) 

PIĘKNY W SWOJEJ SKROMNOŚCI - DWOREK W RUDNIKACH
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O g ł o s z e n i a

NIE SPALAJ ŚMIECI!!!
Przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki, 

iż obowiązuje
USTAWOWY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PIECACH DOMOWYCH!

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym apelujemy 
do Mieszkańców o niespalanie odpadów w piecach centralnego 
ogrzewania. Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne 
oszczędności gdyż płaci się zdrowiem…
Prosimy o rozsądek i nienarażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów 
na wdychanie związków toksycznych, które powodują ciężkie cho-
roby układu oddechowego, alergię i nowotwory. Podczas spalania 
odpadów w domowych piecach do atmosfery emitowane są pyły, które również opadają na nasze ogrody i pola, są wchłaniane 
przez rośliny, odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Spalanie śmieci w domowych piecach oraz 
na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne (ustawa o odpadach art. 191, „(…) kto termicznie przekształca odpady poza spalar-
niami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”).
Pomimo dogodnych warunków odbioru odpadów z terenu naszej gminy, niestety wciąż obserwujemy liczne nieprawidłowości 
związane z gospodarowaniem odpadami. Bez trudu można to zauważyć w przydrożnych rowach, lasach jak również na terenach 
oddalonych od zabudowy, tj. polach, łąkach, nieużytkach. 

Apelujemy: nie spalaj śmieci i nie wywoź ich na pola, łąki czy do lasu.

Referat ochrony środowiska

Akcja zbierania nakrętek to jedna z popularniejszych form niesienia pomocy 
innym. Po raz kolejny mieszkańcy sołectwa Dalachów zapełnili nakrętkowe 
serduszko. Wspólnie z nakrętkami z serca stojącego na Centrum przesiadko-
wym w Rudnikach w ostatnim roku udało się zebrać prawie 1 tonę nakrętek! 
Nakrętki zostały sprzedane, a uzyskane z nich pieniądze pomogą pokryć 
koszty leczenia będącej po przeszczepie płuc i chorej na mukowiscydozę Mo-
nice z Dalachowa.
Dziękujemy i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek – bo WARTO PO-
MAGAĆ!

Aneta Szczęsna-Kałwak i Ewa Orzeszyna, 
Radne z okręgu Dalachów

NAKRĘCENI NA POMAGANIE
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Gmina Rudniki zajęła 3 miejsce
w województwie opolskim

 i 156 w kraju pod względem
ilości złożonych wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
programu „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przedstawił wyniki 

rocznego rankingu gmin w programie 
„Czyste Powietrze”, w którym 

625 samorządów zyska dodatkowe 
fundusze na promocję programu. 

Z przyjemnością informujemy,
 że w tym gronie znalazła się 

Gmina Rudniki.

Na 2486 budynków jednorodzinnych w okresie 
1.04.2021 - 31.03.2022  złożonych zostało 
133 wnioski o dofinansowanie! 
Za skuteczne działania nasz samorząd otrzy-
ma dodatkowe fundusze na promocję wymia-
ny starych pieców i termomodernizacji do-
mów. Do współpracy z wojewódzkimi fun-
duszami ochrony środowiska przystąpiło po-
nad dwa tysiące gmin, a te najbardziej aktyw-
ne otrzymają wsparcie w kwocie 25 600 zł.
Cieszy fakt, że rośnie świadomość naszych 
mieszkańców w dziedzinie ekologii. Wspólne 
działania z pewnością przyniosą pożądane 
efekty w skutecznej walce o zdrowe i czyste 
powietrze w naszej gminie. 
Przypominamy, że gminny punkt konsultacyj-
no-informacyjny programu „Czyste Powie-
trze” działa codziennie w godzinach pracy 
Urzędu. Uzyskają w nim Państwo informacje 
oraz niezbędną pomoc w wypełnieniu wniosku.
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        Kolejne wsparcie dla naszych szkół!
Gmina Rudniki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” pozyska-
ła  środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Dalachowie. 
Całkowita wartość powierzonego zadania to 8.125,00 zł: 
otrzymana dotacja 6.500,00 zł oraz wkład własny Gminy
1.625,00 zł.
Celem Programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywno-
ści czytelniczej uczniów. Uzyskane wsparcie finansowe po-
zwoli na zakup czytników ebooków oraz nowości wydawni-
czych, w tym książek historycznych poświęconych historii 
Polski XX wieku, lektur szkolnych a także książek dla naj-
młodszych dzieci.
Wszystkim  czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w 
świecie książek! 

Aleksandra Krzemiśnska
Referat Oświaty
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Przetworzenie ma znaczenie!
Segregując - dajesz odpadom szansę na dru-
gie życie a dodatkowo chronisz środowisko 
poprzez ograniczenie ilości odpadów depono-

wanych na składowiskach. Użycie surowców wtórnych prze-
kłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia ener-
gii w porównaniu do procesu opartego na surowcach 
pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wyko-
rzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% 
przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!

Odkręcenie ma znaczenie!
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrę-
tek. Po odkręceniu posegreguj je do odpowiednich pojemników.

Zgniecenie ma znaczenie!
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. 
Zgniecione zajmują 80% miejsca mniej. Dzię-
ki temu rzadziej musisz wynosić odpady ze 
swojego domu, a firmy odbierające nie wożą 
powietrza.

Rozłożenie ma znaczenie!
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do po-
jemnika. W ten sposób będą zajmowały na-
wet o 70%  mniej miejsca i rzadziej będziesz 
musiał je wynosić :).

Opróżnienie ma znaczenie!
Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie 
opakowania przed wyrzuceniem powinny zo-
stać dokładnie opróżnione! W innym przy-
padku przy wrzuceniu np. opakowania po jo-

gurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą, zawartość może 
wylać się na inny rodzaj surowca, uniemożliwiając jego prze-
tworzenie.

Przynoszenie ma znaczenie!
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zaku-
py. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko 
raz, a później wyrzucasz. Tym samym produ-

kujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć 
zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Cie-
bie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

Rozróżnienie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji po-
tłuczonych luster, szyb, szklanek. Jest to inny 
rodzaj szkła niż to, z którego zrobione są opa-
kowania szklane. Zanieczyszczenie opakowań 

ze szkła m. in. słoików, butelek, flakonów poprzez np. frag-
menty szyb czy luster może spowodować brak możliwości 
przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to 
samo co szkło gospodarcze.

Zabrudzenie ma znaczenie!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo 
zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicz-
nych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpa-
dów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nada-
ją się do recyklingu…

Wyrzucenie ma znaczenie!
Sprawdź zasady segregowania panujące w naszej gminie i za-
pamiętaj, co należy wrzucać do konkretnego pojemnika. Pa-
miętaj, że możesz również korzystać z PSZOK (Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), oddając np. zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, gruz, 
odpady wielkogabarytowe czy nadmiar innych odpadów (waż-
ne by były posegregowane). Przeterminowane leki oddawaj do 
aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami.

W codziennym gospodarowaniu domowymi odpadami, pomoże Ci Eco Harmono-
gram! Darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia łatwy dostęp do zawsze aktual-
nego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych infor-
macji i powiadomień związanych z odpadami. Więcej informacji na temat samej 
aplikacji znajdą Państwo na stronie www.rudniki.pl, na którą możecie zostać przekie-
rowani po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się obok. 
Zachęcamy Państwa oraz najbliższych z otoczenia do korzystania z aplikacji EcoHar-
monogram!
Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych poda-
jąc swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcze-
śniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.
W aplikacji znajdują się również podpowiedzi:
• jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości oraz
• gdzie się znajduje i co można oddawać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych).


