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Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Tymi ponadczasowymi życzeniami pra-
gnę wraz z wszystkimi pracownikami 
Urzędu Gminy w Rudnikach zwrócić się 
do naszych Mieszkańców na zakończe-
nie 2022 roku! Roku, który był niezwykle 
trudny i który przyniósł wiele nieoczeki-
wanych wyzwań. Nadchodzi jednak ma-
giczny czas. Czas, w którym spełniają się 

marzenia. Każdy z nas ma inne, nierzad-
ko związane z rodziną, domem rodzin-
nym, zdrowiem czy też z pracą i nauką. 
Chcemy aby spełniło się to, na co często 
nie mamy wpływu, ale są też takie ży-
czenia, które zależą tylko od nas. I nie 
zawsze oznaczają sprawy materialne. 
Dla jednych jest to zwyczajna troska 
o zapewnienie swojej rodzinie godzi-
wych warunków życia, dla innych zwy-
kłe okazanie uczuć rodzicielskich czy też 
partnerskich. Czasem wystarczy zauwa-
żyć drugiego człowieka, żyjącego obok 
nas, którego marzeniem może być zwy-
kła ludzka życzliwość..

Żyjemy w bardzo trudnych, skompliko-
wanych i nieprzewidywalnych czasach.

Razem z Pracownikami Urzędu Gminy 
w Rudnikach deklaruję dalszą, szeroką 
pomoc naszym Mieszkańcom, wynika-
jącą nie tylko z realizacji dodatkowych 
zadań przejętych przez nas w ostatnim 
okresie. Rządowa osłona przed dużym 
wzrostem cen opału, paliwa i energii 
elektrycznej wiąże się z wyjątkowo dużą 
ilością nowych zadań, które staramy się 
wykonywać z najwyższą starannością. 

Równolegle realizujemy wszystkie inne 
zadania i inwestycje, których adresatem 
jesteście Wy drodzy mieszkańcy Gminy 
Rudniki.

W styczniu 2023 roku spotkam się 
z Wami na zebraniach sołeckich, które 
zostaną przeprowadzone w każdym 
z 21 sołectw. Moje spotkania planowa-
ne początkowo na jesień, zostały prze-
sunięte na początek roku w związku
z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich 
na nową kadencję. Na spotkaniach 
przedstawię stan realizacji zadań w po-
szczególnych sołectwach oraz przybli-
żę plany działań na następne lata. Liczę 
na Państwa przybycie i konstruktywne 
rozmowy i propozycje dotyczące rozwo-
ju Waszych miejscowości oraz całej Gminy 
Rudniki.

Na zakończenie życzę jeszcze raz by ten 
nadchodzący czas Świąt Bożego Naro-
dzenia był dla nas wszystkich okresem 
pozytywnych wrażeń, a składane i przyj-
mowane w tym czasie życzenia spełniły 
się w niedalekiej przyszłości.

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Niech pokój, miłość i szczęście otoczą dzisiaj nas wszystkich!
Serdeczne życzenia:

zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji 
i wielu sukcesów w życiu prywatnym życzy Samorząd Gminy Rudniki !

Grzegorz Domański 
Wójt Gminy Rudniki

Jarosław Marchewka
Przewodniczący Rady Gminy Rudniki
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Mijający rok, pomimo znaczącego wzrostu cen robót budowla-
nych, pozwolił zrealizować 7 zadań związanych z poprawą in-
frastruktury drogowej na drogach gminnych oraz 2 zadania na 
drogach powiatowych. Zrealizowane inwestycje to:
• Budowa gminnej drogi dojazdowej Kuźnica - Dalachów
• Przebudowa gminnej drogi w Odcinku I
• Przebudowa gminnej drogi w Odcinku II
• Przebudowa gminnej drogi w m. Ignachy
• Przebudowa gminnej drogi dojazdowej Młyny – Odcinek
• Remont nawierzchni drogi gminnej w Jaworku
• Remont drogi gminnej w Kuźnicy
• Przebudowa drogi powiatowej w Cieciułowie
• Przebudowa drogi powiatowej w Żytniowie.
W zależności od lokalizacji w ramach prac wykonano nowe 
warstwy podbudowy, zjazdy, odwodnienia oraz oznakowanie. 
Wszystkie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową o zróżnico-
wanej szerokości w zależności od istniejących granic pasa dro-
gowego oraz natężenia ruchu drogowego. Pobocza są umoc-
nione kruszywem, a w miejscach najbardziej narażonych na 
wyłamania umocniono je kostką kamienną. Łącznie wykonano 
nowe nawierzchnie na powierzchni 17,82 tys. m2 i długości 
4,157 km. Łączny koszt ww. inwestycji to 2 765 861,58zł. 
Warto dodać, że na realizację zadania budowy drogi Kuźnica – 
Dalachów pozyskano dofinansowanie z budżetu Wojewódz-
twa Opolskiego w kwocie 470 750zł. 
Ten rok pozwolił zrealizować również długo wyczekiwane pra-
ce na drogach powiatowych w Cieciułowie i Żytniowie. Były 
to najbardziej zniszczone drogi na terenie gminy. Nowe chodni-
ki pieszo-rowerowe i oświetlenie przejść dla pieszych w Buga-
ju to z kolei działania adresowane szczególnie dla pieszych 
uczestników ruchu, w celu poprawy ich bezpieczeństwa. Gmi-
na Rudniki uczestniczyła w kosztach realizacji tych zadań na 
drogach powiatowych, przekazując Powiatowi Oleskiemu 
kwotę ponad 900 tys. zł. Oprócz bezsprzecznej poprawy kom-
fortu jazdy ww. miejscowości zyskały one nowy, bardziej este-
tyczny wizerunek.

Będąc nadal w temacie inwestycji drogowych warto nadmie-
nić, że w bieżącym roku zakupiono również  1540 ton kruszy-
wa, które wykorzystano do prac związanych z bieżącym utrzy-
maniem i remontami naszych dróg. 

Łukasz Wicher
Referat gospodarki komunalnej i rolnictwa

DROGOWE PODSUMOWANIE

Kuźnica-Dalachów

Młyny Odcinek II

Ignachy

Odcinek I

Żytniów

Cieciułów

Jaworek
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Cóż to był za dzień!
Cały rok!
Tyle trzeba poczekać do następnej wizyty ulubieńca nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych Mieszkańców Gminy Rudniki. 
To już trzeci rok kiedy Gmina Rudniki organizuje wizytę sympatycznego 
Mikołaja i kolejny raz przekonujemy się, że to prawdziwa przyjemność! 
Uśmiechy dzieci, nieskrywana radość oraz zadowolenie rodziców są naj-
lepszym tego potwierdzeniem i jednocześnie podziękowaniem. Musimy 
przyznać, że współpraca z Mikołajem to dla nas również czysta przyjem-
ność! Bardzo dobrze się rozumiemy dzięki czemu co roku możemy Was 
czymś zaskoczyć. 
W tym roku nawet Mikołaj był zaskoczony o czym sam zresztą napisał:

„Ho Ho Ho!!! Teraz już mogę to powiedzieć: UDAŁO SIĘ!!!
Ogromnie się cieszę z każdego spotkania z Wami! Miałem lekkie obawy, czy 
uda mi się dotrzeć do wszystkich dzieci, tym bardziej, że wiedziałem jak 
bardzo na mnie czekacie. Na szczęście mam na to swoje tajemne sposoby. 
Wiecie, że wraz z moimi pomocnikami wręczyłem blisko 800 paczek!? Mam 
nadzieję, żę się podobały.
No i oczywiście nie zawiodłem się na Waszej fantazji, gdyż propozycje zaprzę-
gów są cudowne! Teraz nie wiem na co się zdecydować.
Udaję się powoli na zasłużony odpoczynek, ale zdradzę Wam pewien sekre-
cik: tak dobrze mi się współpracuje z waszą gminą, że już się umówiliśmy 
na przyszły rok! Wobec tego: do zobaczenia!” Wasz Mikołaj

W tym miejscu my również składamy Mikołajowi oraz WSZYSTKIM jego 
pomocnikom serdeczne podziękowania za współpracę.
Obszerna fotorelacja oraz filmik z wydarzenia dostępne są na stronie 
www.rudniki.pl. Niech obrazy z tego dnia zostaną jak najdłużej w naszej 
pamięci.

Mikołaj i Przyjaciele

Program powszechnej nauki 
pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 
dobiegł końca. Dzięki współ-
pracy Gminy Rudniki z Woje-
wódzkim Zrzeszeniem LZS 
w Opolu wszystkie nasze szko-
ły mogły zaoferować swoim 
najmłodszym uczniom uczest-
nictwo w zajęciach na pły-
walni. W efekcie działań 
łącznie 91 dzieci skorzystało 
z oferty!
Istotą programu było nabycie 
i rozwinięcie podstawowych 
umiejętności pływackich przez 
najmłodszych uczniów na-
szych szkół. W Gminie Rudniki 
byli to głównie uczniowie klas III. Zajęcia prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia stanowiły 
wyśmienitą zabawę w wodzie połączoną z niepodważalnymi korzyściami zdrowotnymi. 
Program był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków budżetowych Gminy Rudniki, 
a realizowany w ramach umowy partnerskiej przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.

Aleksandra Białkowska, Kierownik Referatu oświaty

UMIEM PŁYWAĆ
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Przestrzeń publiczna odgrywa istotną rolę w życiu czło-
wieka. Jest miejscem, w którym rodzą się więzi, pomysły 
i współpraca. Sprzyja nawiązywaniu bliższych relacji. 
Musi ona jednak dawać ludziom powód i motywację, aby 
w niej przebywać. To oznacza, że musi być stale pielęgno-
wana i udoskonalana. Dlatego też od dłuższego czasu 
wspieramy pomysły sołeckie poprzez realizowane pro-
gramy typu Gminny Program Odnowy Wsi czy Marszał-
kowską Inicjatywę Sołecką. Prowadzimy też własne dzia-
łania, których ostatnio jest naprawdę sporo:
• jesteśmy w trakcie wymiany leciwych przyszkol-

nych placów zabaw(przy wszystkich szkołach). 
Aktualnie montujemy nowe urządzenia zabawo-
we dla dzieci, w tym również na dwóch placach 
wiejskich w Łazach i Bugaju,

• niedawno zakończyliśmy instalację nowej siłowni 
zewnętrznej w Dalachowie, 

• powstało miejsce spotkań przy Centrum Tradycji 
Strażackiej i Historii Wsi,

• budujemy też zupełnie nowy obiekt: tężnię solan-
kową w Rudnikach. 

A co czeka nas w niedalekiej przyszłości?
• miasteczko ruchu drogowego w Mirowszczyźnie. 

Najmłodsi pod okiem rodziców lub nauczycieli dosko-
nalić będą swoje umiejętności z jazdy na rowerze,

• zagospodarowanie parku i boiska piłkarskiego 
w Żytniowie. Wniosek wybrany został do wspar-
cia, obecnie sprawdzany jest pod względem for-
malnym i merytorycznym. Realizacja przypadnie 
na połowę przyszłego roku.

Całkowity koszt prowadzonych inwestycji i przeznaczo-
nych do realizacji w najbliższym czasie wyniesie 2 mln zł.
Cały czas czekamy na informację z programu Sportowa 
Polska odnośnie uzyskania wsparcia na remont asfal-
towego boiska w Żytniowie i budowy skateparku i toru
pumptrack w Dalachowie. Jednakże o te środki będzie 
zdecydowanie trudniej, gdyż wpłynęło bardzo dużo 
wniosków z całej Polski.
Inwestycje w place to jedno, a ich pielęgnacja to drugie. 
Dziękujemy Wszystkim tym, którzy systematyczne je 
pielęgnują, utrzymują i konserwują. To dzięki Wam pla-
ce te są wizytówką naszych miejscowości i całej gminy. 

Adam Wiktor
Kierownik Referatu promocji i rozwoju gminy

Życie w przestrzeni publicznej

Plac zabaw Żytniów

Plac zabaw Łazy

Plac zabaw Bugaj

Siłownia  Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi

Tężnia w Rudnikach

 Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi
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Jest nam niezmiernie milo poinformować, że złożony przez 
Gminę Rudniki wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budo-
wa miasteczka ruchu drogowego w Mirowszczyźnie wraz 
z doposażeniem pięciu placówek szkolnych na terenie gmi-
ny”, został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projek-
tów i zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych. Aktualnie pracujemy nad podpisaniem 
umowy o dofinansowanie. 
Miasteczko ruchu drogowego zostanie wybudowane przy 
szkole podstawowej w Jaworznie w pierwszej połowie przy-
szłego rok. Swoim zakresem obejmie wykonanie imitacji ulic
i ścieżek rowerowych z nawierzchni utwardzonej z kostki beto-

nowej. Obiekt wyposażony będzie w oznakowanie poziome, 
pionowe i bezprzewodową sygnalizację świetlną. Dodatkowo 
plac wyposażony zostanie w małą architekturę w postaci sied-
miu ławek parkowych, dwóch koszów na śmieci, tablicę edu-
kacyjną z informacją o znakach drogowych, trzy hybrydowe 
lampy LED a także tablicę z regulaminem. Ułożona zostanie 
również imitacja torów mająca na celu odwzorowania niebez-
piecznych miejsc w postaci przejazdów kolejowych występują-
cych na terenie gminy. 
Ponad to wszystkie szkoły podstawowe zostaną wyposażone 
w urządzenie trenażera rekcji czasu. Urządzenia te sprawdzą
i podniosą sprawność w zakresie czasu reakcji na bodźce 
świetlne i obserwację otoczeni uczniów. 
Wniosek został złożony w trybie konkursowym w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i trans-
portu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotni-
czej sieci TEN-T” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny 
pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół 
w zakresie edukacji komunikacyjnej)
C ałkowita wartość projektu – 667 501,72 PLN
Przyznane dofinansowanie 422 620,85 PLN

Piotr Piekarczyk, Referat promocji i rozwoju gminy

Gmi na Rudniki po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ra-
mach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Pol-
skę” – edycja jesienna 2022, na realizację krajowych wycieczek
o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych 
w Jaworznie, Rudnikach oraz Żytniowie. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 71.639,00 zł, w tym: 
55.880,00 zł – dotacja oraz wkład własny poniesiony przez ro-
dziców w wysokości 15.759,00 zł.
Udział szkół w programie pozwolił na uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Pol-
ski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i hi-
storii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczenie się oparte na praktycz-
nym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu 
w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania 
nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyj-
nym. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu zrealizowano 
11 wycieczek - 9 jednodniowych oraz 2 dwudniowe. Wyjazdy zosta-
ły zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjny-
mi wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Mosznej, Olesna, Opo-
la – Bierkowic, Krasiejowa, Częstochowy, Bochni, Krakowa, Łodzi, 
Wrocławia, Kazimierza Dolnego, Oblęgorka oraz Warszawy pod-
czas których mieli okazję obejrzeć m.in. dzikie zwierzęta, egzo-
tyczne rośliny, eksponaty naukowe, podziemne korytarze, podzi-
wiali architekturę zwiedzanych budowli a udział w warsztatach 
pozwolił na praktyczną naukę.

Aleksandra Krzemińska, Referat oświaty

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

POZNAJ POLSKĘ - II EDYCJA Żytniów Zamek Książ

Rudniki Muzeum Nadwiślańskie 
- Muzeum Przyrodnicze Kazimierz Dolny
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W niedzielę 4 grudnia już po raz 8. odbył się Bieg Mikołajkowy. Na 5-kilome-
trowej trasie zobaczyć można było Mikołajów, Mikołajki, skrzaty, elfy, a na-
wet choinki. 
Do Żytniowa zjechali się biegacze z całej Polski by wspólnie z Klubem Biega-
cza FALSTART RUDNIKI na biegowo uczcić święto Mikołaja. Na swoich krót-
szych dystansach mogli sprawdzić się również najmłodsi biegacze, a tych nie 
brakowało. W sumie wystartowało 47 dzieci. Każde dziecko otrzymywało 
pakiet startowy, a w nim czapkę-mikołajkę, komin, soczek, a na mecie medal 
i drobny upominek. Dodatkową atrakcją był czerwono-niebieski rycerz Me-
dalik, maskotka Rakowa Częstochowy. To on nagradzał najlepszych, a byli 
nimi wszyscy. 
W biegu głównym, który poprzedziła wspólna rozgrzewka z Aleksandrą Ma-
terak, wystartowało 195 zawodników i zawodniczek.
Trasa biegu jest bardzo szybka, pomimo „agrafki” – nawrotu. Ma ponad czte-
ry kilometry asfaltu i siedemset metrów szutru. Jedynym przeciwnikiem jest 
wiatr i w tym roku nie było inaczej. 
Niespodzianki na mecie również nie było. Po raz piąty bieg główny wygrał 
Mateusz Pawełczak ze Złochowic z czasem 15:48. Drugi był Daniel Kokot 
z Ozimka, trzeci Adrian Pytlarz z Częstochowy. W klasyfikacji kobiet triumfo-
wała żona zwycięzcy - Barbara Pawełczak, druga była Dominika Napieraj 
z Żytniowa, trzecia Krystyna Pawlik z Olesna.
Ten bieg miał również wymiar charytatywny. Dla chorującej na mukowiscy-
dozę i będącej po przeszczepie płuc Moniki Urbaniak ( obecnej podczas biegu) udało się zebrać 5 570 zł. Każdy biegacz, kibic, 
każdy kto był na boisku sportowym przy szkole podstawowej w Żytniowie mógł kupić cegiełkę w wysokości 10zł i wziąć udział 
w loterii fantowej ponad 130 nagród. Tę główną stanowił stół do gry w piłkarzyki. 
Stowarzyszenie Klub Biegacza FALSTART RUDNIKI chciałoby podziękować wszystkim sponsorom i przyjaciołom biegu za okazaną 
pomoc i wsparcie oraz za tak dużo nagród, przeznaczonych zarówno w loterii fantowej oraz podczas dekoracji biegu głównego. 

Daniel Baros, Dyrektor biegu

8 lat biegania z Mikołajem

Równolegle do programu „UMIEM PŁYWAĆ” realizowane są zajęcia pozalekcyjne prowadzone 
również na basenie w Praszce. To nasz pilotażowy projekt, który rozpoczął się w styczniu tego 
roku.
Pływanie to nie tylko ważna umiejętność życiowa, ale też efektywny trening całego ciała. Dla 
każdego rodzica istotny jest prawidłowy rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny dziecka. 
Ciężko o tym mówić pomijając aktywność fizyczną. To ona redukuje stres, rozwija dobrą kon-
dycję i koordynację ruchową. Te korzyści możemy osiągnąć zapisując dziecko na naukę i do-
skonalenie pływania zorganizowane w Gminie Rudniki. Warto poznać korzyści płynące z na-
uki pływania dzieci, gdyż taka aktywność sprawia, że mięsień sercowy i płuca naszego dziecka 
stają się silniejsze. Uczestniczenie w zajęciach na pływalni ma zbawienny wpływ na redukcję 
stresu, siłę, wytrzymałość i ogólny rozwój układu immunologicznego wśród dzieci i nastolat-
ków. Przebywanie w środowisku wodnym dobrze wpływa na rozwój aparatu ruchowego – 
zwiększającmobilność, gibkość i sprężystość. 
Warto dodać, że zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, które koordynuje GOPS w Rud-
nikach, łączą naukę z zabawą. Dzięki temu uczestnicy zajęć nawet nie czują tego, że nabywają 
nowe umiejętności, a nowe ruchy w wodzie przychodzą im jak najbardziej naturalnie. Prowadzone przez nas zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Radość z przebywania w wodzie jest dostępna dla osób w każdym wie-
ku i każdej kondycji fizycznej. Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się pływać. Już małe bobasy mogą z radością pluskać się 
w wodzie – jednak, żeby uzyskać jak najwięcej korzyści z takiego treningu, każdy powinien odbyć kurs pływacki i nauczyć się od-
powiedniej techniki. A potem nic już nie będzie stało na przeszkodzie by skoczyć na głęboką wodę! 
W tych zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy - z przedziału klas IV-VIII - którzy złożyli 
stosowne deklaracje.
Zajęcia są bezpłatne - finansowane w całości z budżetu Gminy Rudniki - a ich realizacja planowana jest również w 2023 roku.

 Tomasz Szymański i Karol Włóka, Instruktorzy nauki pływania 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA NA BASENIE
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Grupy Odnowy Wsi konsekwentnie inwestują fundusze z Gminy Rudniki w zakup urządzeń i doposażanie swoich wiejskich pla-
ców, a dzięki Gminnemu Programowi Odnowy Wsi zadania te udaje się realizować. W 2022 roku sołectwo Bugaj zakupiło trak-
torek do koszenia trawy wraz z pługiem, sołectwo Cieciułów doposażyło i pomalowało pomieszczenia w Ośrodku Tradycji Wiej-
skiej i Strażackiej, sołectwo Chwiły odnowiło i doposażyło salę OSP, sołectwo Faustianka przygotowuje się do zagospodarowania 
nowego placu, sołectwo Jaworzno zakupiło lampę solarną oraz doposażyło aneks kuchenny. Zagospodarowanie swojego nowego 
placu rozpoczęło także sołectwo Jelonki, Julianpol dokupił doposażenie w postaci głośnika i mebli ogrodowych, Odcinek doposa-
żył swój gminny plac w parasol grzewczy, zestaw fotowoltaiczny, a sołectwo Rudniki przygotowuje się do zagospodarowania 
swojego placu przy chacie.
Realizacja wszystkich przedsięwzięć kosztowała prawie 120 tys zł. z budżetu gminy, zadania udało się zrealizować dzięki zaan-
gażowaniu Mieszkańców, a ich praca stanowiła znaczny wkład w realizację projektów.

Joanna Bryś, Sekretarz gminy

Integracyjno-mikołajkowy turniej 
dla drużyn MDP z Gminy Rudniki.

W dniu 10.12.2022r na hali sportowej w Ru-
dnikach Komisja ds. MDP wraz z PSP w Rud-
nikach dzięki pozyskanym środkom finanso-
wym od Komisji ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki, 
zorganizowała aktywne sobotnie popołudnie 
dla 76 dzieci z drużyn MDP z naszej gminy 
oraz ich opiekunów. 
Zabawy było co nie miara, bo nie było rywali-
zacji tylko czysta integracja!
Dzieciaki brały udział w różnych konkuren-
cjach, oglądały film szkoleniowy a także spotkały się z Mikołajem, który obdarował każdego z uczestników słodką paczką. Opie-
kunów obdarował cukierkami, a co poniektórych również rózgami :)
Przeprowadzono siedem konkurencji:
1. Konkurencja tzw śrubki- bieg i dopasowanie śrubki do nakrętki 
2. Łańcuch wodny- dzieci stoją obok siebie tworząc łańcuch i z jednej skrzyni w wiaderku podają sobie piłki tak aby trafiły do 

drugiej skrzyni 
3. Bieg z jajkiem na łyżce między przeszkodami 
4. Sztafeta pożarnicza- podłączanie prądownic do węży wraz z biegiem między przeszkodami 
5. Bieg na 3 nogach- dzieci dobierają się w pary, łączą nogi obok siebie i jak najszybciej idą do mety 
6. Przeciąganie liny (które przyniosło najwięcej radości) 
7. Bojówka 
Komisja ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przekazuje podziękowania wszystkim za zaangażowanie i udział w turnieju, 
a szczególne podziękowania kierowane są do: PSP w Rudnikach, Gminnego koordynatora sportu Tomasza Szymańskiego, Komisji 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Rudnikach oraz opiekunów drużyn MDP z G miny Rudniki.

Paulina Rosak, Koordynator działań OSP

 To był pracowity rok w sołectwach…

Plac wiejski w Jelonkach Plac wiejski w Bugaju
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 Miłośnicy zimnych kąpieli i górskich wędrówek
To już III sezon propagowania przez 
grupę morsów Pingwin Rudniki zdro-
wego stylu życia. Początki - jak to 
w życiu bywa – nie najeżały do najła-
twiejszych. Pierwsze nasze spotkania 
liczyły 5-6 osób, a dziś mamy już po-
nad 50 zarejestrowanych członków. 
W sezonie zimowym spotykamy się 
nad zalewem w miejscowości Młyny: 
w każdą niedzielę o godz. 14:00, do 
czego oczywiście zachęcamy wszyst-
kich niezdecydowanych. Są i dorośli, 
i dzieci, i duzi, i mali.  

Morsować może tak naprawdę każdy. 
Nie ma limitu wieku, co najlepiej widać 
na przykładzie naszej grupy. Na po-
czątku przygody z „morsowaniem” za-
lecana jest wizyta u lekarza (najlepiej 
kardiologa), który oceni nasz stan 
zdrowia. Przy pierwszych wejściach do 
zimnej wody nie ma też co szaleć
i 3 minuty wystarczą na pobudzenie 
wszystkich układów - systemów w na-
szych organizmach. 
Nasz wspólnie spędzany czas owocuje 
rozwijaniem kolejnych zainteresowań, 
a dokładnie zamiłowanie do górskich wędrówek. Celem każdego wyjazdu jest zdobycie szczytu i „morsowanie” w wyjątkowych 
okolicznościach. Planujemy zdobyć Koronę Gór Polski, która została ustanowiona w 1997 roku i tworzy ją 28 najwyższych szczy-
tów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Na swoim koncie mamy już: Czupel - 930 m.n.p.m., Skrzyczne - 1257 m.n.p.m, 
Babią Górę - 1725 m.n.p.m.  i Śnieżnik - 1426 m.n.p.m.
W naszej grupie każdy jest mile widziany! Do aktywnie spędzanego czasu zapraszamy zarówno sportowców, amatorów jak 
i osoby bardzo początkujące :)

Tomasz Szymański, Opiekun grupy

Historia Kołem Gospodyń się toczy
Panie z Jaworzna i okolicznych miejscowości  rozpoczęły nowy rozdział 
w działalności Koła Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Jaworznianki”. 
Członkinie KGW wkładają mnóstwo energii i serca w rozwój lokalnej spo-
łeczności, starając się, by podejmowane przez nie działania były odzwier-
ciedleniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Do realizowanych przed-
sięwzięć chętnie zapraszają reprezentantów młodego pokolenia. Są 
głównymi animatorkami życia kulturalnego wsi, pielęgnują obrzędy 
i sztukę ludową. Współczesne mieszkanki wsi to kobiety nowoczesne, 
kreatywne, ambitne, zabiegają o przyznanie funduszy, które pozwolą im 
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. 
Koło Gospodyń Wiejskich jest wizytówką tradycji. Zawsze, kiedy zachodzi 
potrzeba reprezentowania na terenie gminy, Panie chętnie biorą udział. 
Z podziwem i szacunkiem należy darzyć szeroko zakrojoną działalność 
KGW. Od oficjalnego otwarcia odnowionej świetlicy KGW i Koła Emerytów 
i Rencistów w Jaworznie minęło zaledwie parę tygodni a członkinie mają 
już na koncie swojej działalności spore osiągnięcia. Sprzedaż kremówek 
papieskich przy kościele w Jaworznie, wycieczka do Krakowa, pączki dla uczniów i przedszkolaków z PSP Jaworzno oraz Andrzejki 
to efekt pracy tak dobrze zorganizowanych Pań z KGW. Oprócz swoich codziennych zajęć, „Jaworznianki” pielęgnują polskie zwy-
czaje, budują sąsiedzkie więzi, upowszechniają kulturę ludową, szanują tradycyjne wartości oraz przekazują je młodemu pokole-
niu. I za to należą się serdeczne podziękowania.

Katarzyna Wojtal, Radna Gminy Rudniki
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104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Kolejny raz uczciliśmy Święto Niepodległości wspólnym odśpiewa-
niem Hymnu Państwowego wraz z OSP Rudniki. Nastąpiło to w samo 
południe 11 listopada 2022, a zaraz po nim - wraz z grupą Mieszkań-
ców gminy, strażaków oraz przedstawicieli Samorządu Gminy Rudniki 
złożona została wiązanka kwiatów pod Pomnikiem ku czci Bohaterów 
poległych i pomordowanych za wiarę i Ojczyznę. Finał obchodów nastą-
pił jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rud-
nikach, gdzie można było posłuchać pięknego koncertu kwartetu 
smyczkowego AQuartet oraz obejrzeć piękny występ przygotowany 
tym razem przez uczniów PSP z Jaworzna. 
Już dziś zapraszamy do kolejnego wspólnego i licznego świętowa-
nia odzyskania przez nasz kraj wolności! 

Jarosław Marchewka, Przewodniczący Rady Gminy Rudniki

Wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pakietu 
przypominamy, że wnioski o można pobrać 
w Urzędzie Gminy Rudniki oraz ze strony: 

www.rudniki.pl – zakładka „Załatwienia spraw”.
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„Wykształcenie jest najwyższym dobrem, 
jakie człowiek może przekazać 

drugiemu człowiekowi”
49. uczniów z pięciu rudnickich szkół podstawowych odebrało stypendia 
Wójta Gminy Rudniki za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe 
i artystyczne. Wręczeń stypendiów dokonano podczas gminnej uroczystości 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października br. 
w Ośrodku Kultury w Rudnikach. Wyróżnienia trafiły do uczniów w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
z terenu Gminy Rudniki. Ponadto spośród wszystkich stypendystów wyróż-
niono tych, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen za miniony rok szkolny. 
Dodatkowe nagrody książkowe otrzymali:
1. Alicja Cieśla za szkoły w Cieciułowie
2. Wiktoria Łapucha ze szkoły w Żytniowie
3. Dominika Adamska ze szkoły w Jaworznie
4. Barbara Belka ze szkoły w Dalachowie, oraz
5. Ex aequo: Pola Kabata, Lena Karbownik, Amelia Maruszewska oraz Wiktoria Wąsik ze szkoły 

w Rudnikach !
Zgodnie z rudnicką tradycją tego dnia nagrodzeni zostali również nauczyciele i dyrektorzy naszych 
placówek. Wyjątkowość tego dnia podkreślił występ artystyczny przygotowany specjalnie na tę 
okazję przez uczniów szkoły podstawowej w Dalachowie. 
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym i zawodowym. 
Obszerna fotorelacja oraz pełna lista nagrodzonych uczniów dostępna jest na stronie https://rudniki.
pl/6854/aktualnosc.html oraz po zeskanowaniu kodu QR widocznego obok.

 Anna Sekienda, Zastępca Wójta Gminy Rudniki

3 grudnia w Świetlicy Wiejskiej na Młynach odbyło się spotkanie z Mi-
kołajem, podczas którego dzieci uczestniczyły w zabawach przygoto-
wanych specjalnie na tę okazję. W przemiłej atmosferze dzie ciaki brały 
udział w zabawach zorganizowanych przez pomocników Mikołaja, aby 
już za chwilę móc się z nim spotkać i otrzymać wyczekiwane prezenty. 
Dodatkowo każde dziecko otrzymało od swojego ulubieńca własno-
ręcznie pokolorowaną przypinkę. 
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi 
w przygotowaniu tego spotkania: Państwu Kamili i Mariuszowi Sosnow-
skim - skład opału, Urzędowi Gminy w Rudnikach oraz Urszuli Sobańtka 
i Annie Gęsiak, które zawsze mnie wspierają i służą swoją pomocą. 

Elżbieta Pałyga, Sołtys wsi Młyny

MIKOŁAJU NASZ – CÓŻ TAM DLA NAS MASZ

PRZEWOZY Z DOFINANSOWANIEM
23 listopada br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce pod-
pisanie umowy o przyznaniu Gminie Rudniki dopłaty do przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023. Po-
dobnie jak w roku bieżącym przewozy będą realizowane  na następujących 
liniach komunikacyjnych: Linia nr 1: Borek – Mirowszczyzna, Linia nr 2:  
Mirowszczyzna – Rudniki, Linia nr 3:  Jelonki – Rudniki, Linia nr 4:  Rudniki 
– Dalachów, Linia nr 5: Dalachów – Rudniki, Linia nr 6:  Bobrowa – Rudni.
Przyznane dofinansowanie w kwocie 148 826,7 zł pochodzi z rządo-
wego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego celem 
jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy - przede wszystkim z mniejszych miejscowości - 
mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.
W naszej gminie przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej są realizowane od dwóch lat i z satysfakcją obser-
wujemy coraz większe zainteresowanie korzystaniem z transportu publicznego przez naszych mieszkańców.

Jolanta Kubat, Kierownik referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa
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MIS w sołectwach
W środę 30 listopada w Sali OSP w Jelonkach odbyło się podsumowanie 
działań realizowanych w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 
Opolskie w latach 2020-2022”.
Tym samym w Gminie Rudniki mieliśmy okazję gościć przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pana Artura Nowaka i Panią 
Agnieszkę Okupniak, którzy z tej okazji wręczyli sołtysom realizującym tego-
roczne zadania pamiątkowe tabliczki.
W roku bieżącym z pozyskanych środków skorzystały następujące sołectwa: 
• Sołectwo Chwiły – nazwa zadnia „Doposażenie sołectwa Chwiły po-

przez zakup i montaż lampy solarnej oraz zakup, parasoli biesiadnych”.
• Sołectwo Faustianka – „Doposażenie sołectwa poprzez zakup zesta-

wów biesiadnych i grilla”.
• Sołectwo Jaworek – „Utwardzenie drogi gminnej w Sołectwie Jaworek”.
• Sołectwo jelonki – „Zakup i montaż zestawu placu zabaw”.
• Sołectwo Jaworzno – „Zakup słupa oświetleniowego – lampy hybrydo-

wej we wsi Jaworzno”.
• Sołectwo Porąbki – „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Porąb-

ki”.
• Sołectwo Słowików – „Zakup słupa oświetleniowego – lampy hybrydo-

wej we wsi Słowików”.
Wartość wszystkich projektów to kwota 53.000 zł, z czego 18.000 zł to wkład własny Gminy Rudniki.
W trzyletniej edycji programu udział wzięły już wszystkie sołectwa z naszej gminy. Dziękujemy sołtysom oraz wszystkim zaan-
gażowanym mieszkańcom za pomoc i trud włożony w realizację działań. 

Joanna Bryś, Sekretarz gminy

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW 
W BIEŻĄCYM SEZONIE GRZEWCZYM 

Informujemy, że Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański - niezwłocznie jak to było 
możliwe - podjął decyzję o włączeniu naszego samorządu w akcję zakupu preferen-
cyjnego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych w Gminie Rudniki. 
W związku z tym od 7 listopada do 2 grudnia 2022 roku można było składać w Urzę-
dzie Gminy w Rudnikach wnioski o zakup węgla z realizacją dostaw węgla do 
31.12.2022r. W tym czasie złożono 752 wnioski. Warto podkreślić, że w naszej gminie 
cena należy chyba do najniższej w całym województwie - i jest to 1700,00 zł za 1 tonę.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że Gmina Rudniki podpisała umowę z Polską Grupę Górniczą S.A. w Katowicach na zakup węgla dla 
gospodarstw domowych, a więc mamy polski węgiel dla naszych mieszkańców. 
Na moment oddawania materiałów do druku, czyli do 15.12.2022 roku rozdysponowaliśmy (dostarczyliśmy do domów) za po-
średnictwem Kwalifikowanego Dostawcy Węgla – firmy Usługowo-Handlowej „DUET” Zdzisława Baros z Żytniowa - ponad  350 
ton węgla, co daje ponad 240 gospodarstw domowych i na bieżąco realizujemy kolejne dostawy.
Po 1 stycznia 2023r. nastąpi II część dostaw węgla zmówionego w ramach ustawowego limitu 2x1,5tony na uprawnione gospo-
darstwo domowe.

Beata Nowakowska-Fałat, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

A k t u a l n o ś c i

 USUWANIE ODPADÓW ROLNICZYCH
Jednym z podejmowanych przez naszą gminę działań proekologicznych jest usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 
opakowań po nawozach i typu Big Bag. W mijającym roku Gmina Rudniki realizowała za-
danie pod taką właśnie nazwą. Całkowity koszt zadania wyniósł: 16 710,30 zł brutto. 
Zebrano i unieszkodliwiono ponad 30 ton odpadów. 
Zadanie zostało dofinansowane w 100% (koszt netto) przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Beata Nowakowska-Fałat, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
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Jak każdego roku grudzień to dobry czas aby podsumować swoją 
działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, przybliżyć zakres 
wykonanych prac i zrealizowanych przedsięwzięć oraz serdecznie 
wszystkim podziękować za udział, zaangażowanie i pomoc w ich 
realizacji. 
Dla OSP w Mostkach to był aktywny rok, obfitujący w wiele 
wydarzeń związanych z działalnością naszej straży takich jak 
udział w akcjach ratowniczych, jubileuszach, zawodach spor-
towo-pożarniczych, dożynkach czy różnego rodzaju uroczy-
stościach kościelnych i świeckich gdzie zawsze byliśmy obecni. 
Mimo tego znaleźliśmy w sobie jeszcze sporo energii do dzia-
łania. Na początek zmierzyliśmy się z wnioskiem o wsparcie 
w Lokalnej Grupie Działania „Górna Prosna” na remont straż-
nicy – pierwszy etap zakończony pomyślnie, czekamy teraz na 
podpisanie umowy. Następnie wystartowaliśmy w konkursie 
filmowym organizowanym przez ARIMR w Opolu pt. „Z Opol-
skim ARiMR o bezpieczeństwo dbamy! Nagrody zdobywamy!”
– nasz debiutancki występ zakończony sukcesem – główna 
nagroda za I miejsce zdobyta. W trosce o naszych mieszkań-
ców zmierzyliśmy się z Programem NOWE FIO. I choć nie była 
to łatwa przeprawa, zakończyliśmy ją bardzo owocnie, a owo-
cami w postaci czujników czadu podzieliliśmy się z naszymi 
mieszkańcami. Dzięki naszej pracy przekazaliśmy 150 czujni-
ków dla mieszkańców Mostek, Polesia, Słowikowa, Mirowsz-
czyzny oraz Jaworzna Poduchownego. Podjęliśmy również 
starania o uzyskanie wsparcia z WFOSiGO w Opolu – nasze 
zmagania zakończone zostały podpisaniem umowy na dota-
cję. Zgłosiliśmy również nasz udział w konkursie 25-lecia Od-
nowy Wsi Opolskiej w kategorii najlepszy projekt – nasze dzia-
łania i wysiłek zostały docenione – otrzymaliśmy nagrodę 
finansową od Marszałka Województwa. Wystartowaliśmy 
również w ogólnopolskim konkursie filmowym organizowa-
nym przez ARIMR w Warszawie pt. „Zapaleni do pomocy”
mimo ogólnopolskiej konkurencji okazaliśmy się najlepsi zdo-
bywając główną nagrodę zajmując I miejsce. Każdy sukces do-
dawał nam sił i energii do działania. Odnieśliśmy również suk-
ces na polu pisarskim - nasza kronika OSP na III Powiatowym 
Przeglądzie Kronik otrzymała wyróżnienie, uhonorowany rów-
nież został nasz kronikarz druh Piotr Ryng za swoją działal-
ność kronikarską. Mimo, że rok dobiega końca pozostało jesz-

cze kilka nierozstrzygniętych konkursów do których zgłosiliśmy 
swój akces i głęboko wierzymy, że nasza praca zostanie 
doceniona.
Realizacja tak wielu zadań wymagała od nas dużego zaanga-
żowania ale dzięki naszej determinacji oraz zrozumieniu 
i wsparciu ze strony naszych mieszkańców, a także osób 
szczególnie nam życzliwych udało się tak wiele osiągnąć dla 
jednostki, a jednocześnie być wsparciem dla innych.
Cieszymy się z bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami Mo-
stek, Polesia, Mirowszczyzny, Słowikowa i Jaworzna Podu-
chownego, która daje nam wiele radości oraz pozytywny od-
biór naszej pracy wśród pozostałej części naszej Parafii i Gmi-
ny. Dziekujemy za okazywaną sympatię, pamięć i wzajemny 
szacunek Szkole Podstwowej w Jaworznie oraz Druhnom
i Druhom z OSP działających  na terenie naszej Gminy Rudniki.
Na zakończenie chcielibyśmy wszystkim naszym symapaty-
kom, darczyńcom i entuzjastom OSP oraz zamiłowanym spo-
łecznikom wspierającym nas w działaniach serdecznie podzię-
kować za okazane dobro i pamięć, bo.... jak mawiał Jan Paweł II:

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

nie poprzez to, co ma, 
lecz poprzez to,czym dzieli się z innymi”

     Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzą
Druhny i Druhowie z OSP w Mostkach

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2022 roku Gmina Rudniki zawarła umowę 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Rudniki w roku 2022”. Wyroby azbestowe wciąż są obecne 
w naszym bliskim otoczeniu i niestety szkodliwie wpływają na nasze zdrowie, 
dlatego też Gmina Rudniki rokrocznie zachęca do skorzystania z programu 
wspierającego usuwanie tych chorobotwórczych pokryć dachowych. W 2022 
roku unieszkodliwiono ponad 119,67 ton tych szkodliwych wyrobów z nieru-
chomości położonych na terenie Gminy Rudniki. Ich odbiorem i dostarczeniem 
na składowisko odpadów niebezpiecznych zajęła się specjalistyczna firma. Cał-
kowity koszt realizacji zadania wyniósł 62 644,61 zł, pokryty w całości z pozy-
skanych dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30 listopada 2022 roku Gmina Rudniki ponownie złożyła wniosek  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsię-
wzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2023 roku. 
Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

 Paulina Rosak, Referat ochrony środowiska

A k t u a l n o ś c i

AKTYWNIE I SKUTECZNIE

AZBEST ZNIKA Z NASZYCH DACHÓW
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STYPENDYŚCI W WARSZAWIE
Dziś już w swoich szkołach, a jeszcze niedawno w salach posie-
dzeń Sejmu i Senatu. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Rudniki Grzegorza Domańskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Jarosława Marchewki w ramach Lokal-
nego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mło-
dzieży z terenu Gminy Rudniki dla najlepszych uczniów naszej 
gminy zorganizowana została wycieczka do Warszawy. Jej celem 
było zwiedzenie Parlamentu RP ! Dzięki przewodnikom wszyscy 
zapoznali się z historią obu izb, a także zapoznali się z miejscami, 
które na co dzień można zobaczyć jedynie w telewizji. Tegorocz-

nym stypendystom oraz ich opiekunom towarzyszył osobiście senator z Opolszczyzny Pan Beniamin Godyla, wprowadzając nas 
do sal, w których właśnie trwały obrady. Dzięki uprzejmości senatora Godyli cała grupa miała także okazję poznać wicemarszałka 
senatu Pana Bogdana Borusewicza, co zostało uwiecznione na wspólnej fotografii. Wizyta w parlamencie była niepowtarzalną 
okazją do bliższego poznania najwyższego organu władzy państwowej.
 Na zakończenie wizyty w Warszawie organizator zaprosił uczniów i opiekunów na…. warszawski obiad !

Anna Sekienda, Zastępca wójta

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Dnia 16.11.2022r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tole-
rancji, który miał na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, 
a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności 
i uwrażliwienia na uczucia innych. Nasze spotkanie rozpoczęło się od integracyjnej zaba-
wy a później rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw 
oraz uczuć. Wytłumaczyliśmy sobie trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję. Przed-
szkolaki wykonały wspólnie plakat z hasłem TOLERANCJA, odbijając swoje dłonie. Promocja 
tolerancji miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych. Tolerancja 
dzieci zależy od dorosłych. Dbajmy o to, aby była świadoma i obecna w naszym życiu. 
22 listopada uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia „Konwencji praw dziecka”. Co roku 
UNICEF przypomina o wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych dzia-
łaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbo-
lu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są 
przestrzegane. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy naszego przedszkola tego dnia rów-
nież przyszli ubrani na niebiesko, aby przyłączyć się tym samym do setek tysięcy miesz-
kańców innych krajów, którzy są zaangażowani w obchody tego wydarzenia. To radosny 
dzień, ale z poważnym przesłaniem. Świętując, okazujemy wsparcie wszystkim dzieciom 

na całym świecie, których prawa nie są respektowane. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, 
przysługują takie same prawa- prawa dziecka. Dzieci podczas zabaw i zadań edukacyjnych w tym dniu pogłębiły wiadomości na 
temat tego wydarzenia oraz praw dziecka. 

Mariola Ramus i Anna Suchodolska-Pawlaczyk, PP Rudniki 

Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w Publicznym Przed-
szkolu w Rudnikach odbyła się 23 listopada. Było to wielkie przeżycie dla naszych 
przedszkolaków, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły przygodę 
z przedszkolem, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.
Z tej okazji najmłodsze dzieci z grupy „Pszczółek” z pomocą wychowawczyni Pani 
Liliany Strózik, przygotowały krótki program artystyczny. Mali artyści zaprezentowa-
li przygotowane wiersze, piosenki oraz tańce, wcielając się w rolę pszczółek i misiów. 
Dali tym samym dowód jak dużo już potrafią. Po krótkim przedstawieniu nastąpił akt 
pasowania każdego przedszkolaka czarodziejskim ołówkiem przez panią dyrektor 
Elżbietę Marchewkę. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i maskotki, które będą 

im przypominały, że są już oficjalnie przedszkolakami. Był to dzień pełen emocji i wrażeń.
Uroczystość uwieńczono wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.
Kochane Dzieci, witamy was w gronie przedszkolaków i życzymy samych radosnych chwil spędzonych w naszym przedszkolu.

Liliana Strózik, PP w Rudnikach
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Dzień 6 grudnia to dzień wyjątkowy, zwłaszcza dla dzieci, gdyż każdego roku w tym dniu odwiedza dzieci w przedszkolu Święty 
Mikołaj. Kiedy wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spo-
glądały na drzwi i nasłuchiwały mikołajkowych dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. 
Zawitał do naszego przedszkola. Jednak w tym roku był to gość bardzo niezwykły. Okazało się, że w osobie Mikołaja przybył do 
nas Opolski Kurator Oświaty, pan Michał Siek w towarzystwie pani wizytator Olimpii Matys i pana Marka Wąsowskiego – Dy-
rektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu Wojewódzkiego koordynatora
ds innowacji w edukacji. Prezent, który przywiózł Mikołaj też był wyjątkowy, ponieważ była to nagroda MODI ZESTAW EKSPERT, 
którą nasze przedszkole otrzymało w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanym z okazji Dnia Nowych Tech-
nologii, gdyż znalazło się w trójce laureatów w skali całej Polski. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
Oprócz tego prezentu przedszkole otrzymało od wyjątkowych gości piękny dyplom za zdobycie tytułu Laureata w „ Konkursie 
na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w 2022 r., a dzieci ogromne torby pełne słodyczy. Przedszkola-
ki zaśpiewały gościom piosenki i powiedziały piękne wierszyki. Atmosfera spotkania była magiczna. Cieszymy się, że mogliśmy 
gościć w naszym przedszkolu takich wyjątkowych gości.
Później przybył do dzieci jeszcze jeden Mikołaj i obdarował każde z nich wspaniałym prezentem.Dzień ten na długo pozostanie 
w pamięci dzieci i nas wszystkich. Szkoda, że taki dzień zdarza się tylko raz w roku.

Elżbieta Marchewka,  p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach

Jesienna Biesiada „Zaśpiewajmy dla Niepodległej” 
w naszej szkole

Cała społeczność szkolna wyczarowała 
niepowtarzalną atmosferę pełną wzru-
szeń oraz radości w obecności Pana Grze-
gorza Domańskiego - Wójta Gminy Rudni-
ki, Pani Anny Sekiendy - Zastępcy Wójta, 
Pani Barbary Kubik - Dyrektora Szkoły, 
Ks. Stanisława Tyburskiego - Proboszcza, 
Rodziców, Mieszkańców oraz Sympatyków 
Szkoły.  Przedszkolaki oraz uczniowie 
klas  I – VIII zaprezentowali się w „Koncer-
cie dla Niepodległej” w czasie „Jesiennej 
Biesiady” w dniu 17 listopada 2022 roku. 
Repertuar koncertu był bardzo urozmaico-
ny, poczynając od „Biało – Czerwonej”, 
a kończąc na „Białym krzyżu”.
Każdy z przybyłych gości mógł skorzystać 
z bogatej oferty zaproponowanej przez 
Radę Rodziców. Ponadto wszyscy mo-
gli  zwiedzić szkołę i przedszkole. Przewodnikami po pracowniach oraz salach przedszkolnych byli: Pani Dyrektor oraz nauczycie-
le. Składano nam  gratulacje i usłyszeliśmy pochwały, że znajdują się w szkole na miarę XXI wieku.
W czasie „Jesiennej Biesiady” nie zabrakło wspólnego śpiewania. Akompaniował nam Pan Bogdan Szyszka, nauczyciel muzyki 
z rudnickiej szkoły podstawowej. Nasza biesiada zjednoczyła wszystkie pokolenia. Na pewno jeszcze niejeden raz się spotkamy!

Dyrektor i nauczyciele PSP w Cieciułowie

Niezwykli goście w rudnickim przedszkolu
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Żegnamy nietuzinkowego nauczyciela matematyki, mądrego 
dyrektora naszej szkoły oraz dobrego wychowawcę, Pana Cze-
sława Grądysa, który zmarł 27 listopada 2022 roku w Łodzi.
Na podstawie dokumentacji znajdującej się w naszej placówce 
sporządziliśmy biografię Pana Czesława Grądysa, syna Tade-
usza i Petroneli z domu Hanas. Urodził się 10 grudnia 1941 
roku w Julianpolu w rodzinie robotniczej. Lata okupacji wraz 
z całą rodziną spędził w Julianpolu. Po wyzwoleniu Polski za-
mieszkał w Jaworznie. Od 1 września 1948 roku uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej w Jaworznie, gdzie ukończył 7 klas.
W 1955 roku zdał egzamin do Liceum Pedagogicznego w Wie-
luniu, bo: Zawód nauczyciela obrałem z zamiłowania i dlatego 
udałem się do tej szkoły. Tam należałem do organizacji Związku 
Młodzieży Polskiej oraz organizacji harcerskiej”. Po zdaniu 
matury otrzymał świadectwa dojrzałości w dniu 6 czerwca 
1960 roku.  
Swoją pierwszą pracę znalazł w Szkole Podstawowej w Ganie, 
gdzie pracował na stanowisku nauczyciela w okresie od 18 
sierpnia 1960 r. do 31 sierpnia 1966 r. Po odbyciu służby woj-

skowej w latach 1962 - 1964 przeniósł się do Szkoły Podsta-
wowej w Julianpolu, aby pracować razem ze swoją małżonką 
Bogumiłą, również nauczycielką, w okresie od 1 września 1966 
r. do 31 sierpnia 1970 r. na stanowisku nauczyciela. W dniu  
1 września 1970 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Cieciułowie, nauczycielem matematyki oraz wychowawcą 
w klasach VII - VIII. Wraz z żoną oraz dziećmi zamieszkał 
w Domu Nauczyciela w Cieciułowie. Pan Czesław Grądys pia-
stował funkcję dyrektora naszej placówki 21 lat i w tym czasie 
dobudowano dwie sale lekcyjne, kotłownię oraz założono cen-
tralne ogrzewanie. Okresie swojej pracy pedagogicznej dosko-
nalił swoją wiedzę i podjął naukę w Studium Nauczycielskim 
Zaocznym dla Pracujących w Zgierzu na kierunku matematyka 
w latach 1967-69, a w dniu 25 lipca 1969 roku zdał egzamin 
dyplomowy. Studiował zaocznie w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Częstochowie w latach 1978 - 82 na wydziale mate-
matyczno – przyrodniczym o kierunku:  matematyka, specjal-
ność nauczycielska i uzyskał tytuł magistra.
Za zasługi w edukacji młodzieży szkolnej otrzymał liczne na-
grody i wyróżnienia. 1 maja 1975 roku został nauczycielem 
dyplomowanym. W dniu 1 września 1991 roku  Pan Czesław 
Grądys przeszedł na emeryturę. W czasie emerytury realizo-
wał swoje pasje, między innymi był Mistrzem województwa 
opolskiego w brydżu sportowym w swojej kategorii wiekowej.
Zapamiętamy Pana Czesława jako bardzo dobrego nauczyciela 
matematyki, wspaniałego wychowawcę  oraz oddanego swo-
jej pracy człowieka.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy PSP w Cieciułowie

W wesołej atmosferze przeprowadzone zo-
stały grudniowe warsztaty zorganizowane 
przez Radę Rodziców działającą przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Dalachowie.  Już 
3 grudnia dzieci piekły i dekorowały pierniczki 
pod czujnym okiem mam oraz nauczycieli. 
Stworzyli wspólnie ciasteczka, które cieszyły 
i oko i podniebienie.  Chwilę później bo 10 grud-
nia zawrzała praca przy szyciu i dobieraniu ko-
lejnych ozdób związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Każdy z uczestników miał swój 
pomysł na świąteczne choinki i inne ozdoby. 
Zwieńczeniem warsztatów był mini kiermasz 
zorganizowany również przez rodziców, a któ-
ry odbył się 18 grudnia 2022r przy OSP w Da-
lachowie. Była to świetna okazja do nabycia 
unikatowych ozdób wykonanych przez szkolne 
dzieci, a pozyskane środki finansowe jak za-
wsze zostaną przeznaczone na wsparcie 
szkolnej działalności. Z tego miejsca dziękuje-
my wszystkim uczestnikom naszego świą-
tecznego kiermaszu! 

Ewelina Belka, Przewodnicząca Rady 
Rodziców  PSP w Dalachowie
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Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
ks. Jan Twardowski

PRZEDŚWIĄTECZNY GWAR
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SZACH- MAT
Z przyjemnością chwalimy się szachowymi sukcesami naszych 
uczniów z klasy 8 w Turniejach Szachowych. Drużyna w skła-
dzie: Justyna Kuder, Oliwier Łyczko, Marcin Mirowski i Zuzanna 
Zając najpierw zajęła pierwsze miejsce na szczeblu gminnym
turnieju. Następnie 23 października wzięli udział w etapie powia-
towym Drużynowego Turnieju Szchowego i znów wywalczyli 
pierwsze miejsce awansując tym samym do półfinału woje-
wódzkiego. 21 listopada w Opolu odbył się półfinał Wojewódzki 
Turnieju, w którym nasza drużyna uplasowała się na 5 miejscu. 
7 grudnia nasi reprezentanci wzięli udział w VI Międzyszkolnym 
Turnieju Szachowym o puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Powstańców Śląskich w Praszce. Zawodnicy rozegrali 
w turnieju po pięć rund grając indywidualnie. Na drugim miejscu 
uplasowała się Zuzanna Zając, a na czwartym Oliwier Łyczko. 

 Szachiści z Jaworzna

Zbieranie 
Talenciaków

Dwie nauczycielki naszej szkoły p. Marta Gruc-
ka i p. Izabela Pakuła zarejestrowały naszą 
szkołę do akcji sklepu Lidl „Szkoła Pełna Ta-
lentów”. Dzięki naszym uczniom i ich rodzi-
com, a także nauczycielom, pracownikom oraz 
sympatykom naszej szkoły, którzy robiąc za-
kupy w sklepie Lidl przekazywali Talenciaki na 
rzecz naszej szkoły, udało nam się ich uzbierać 
2106 !!! Uzbierane kuponiki wymieniliśmy na 
nagrody, które wzbogaciły nasze zaplecze dy-
daktyczne. Akcja ta pokazała, że  współpraca 
oraz zaangażowanie dają wspaniałe efekty. 
Wszystkim osobom, które włączyły się w na-
szą akcję bardzo dziękujemy.

Nauczyciele PSP w Jaworznie

ANDRZEJKOWE ZABAWY 
29 listopada Samorząd 
Uczniowski wraz z opie-
kunami zorganizował dla 
całej społeczności szkol-
nej andrzejkowe prze-
rwy, na których każdy 
mógł sobie powróżyć. 
Było wróżenie z kart, an-
drzejkowe kubeczki, ma-
giczna kula, przebijanie 
serc z imionami oraz wy-

ciąganie kolorowych karteczek czyli wróżba z kolorem. Dodatkowo 
można było poczęstować się ciasteczkiem lub rogalikiem z wróżbami 
przygotowanymi również przez Samorząd Uczniowski. Wspólna zaba-
wa przyniosła wszystkim wiele radości! 

Uczniowie PSP w Jaworznie

PIŻAMA PARTY

Ubierz piżamkę szybko, połóż się spać,Bo twój świat 
bajek daje już znać...
30 listopada przedszkolne grupy„Sówki” i „Jeży-
ki”Oddziału Przedszkolnego w Jaworznie bawiły się 
na piżamowej zabawie andrzejkowej. To był dzień 
niezwykły, inny i bardzo wyczekiwany. Kiedy zapadł 
już zmrok dzieci pojawiły się w swoich wieczorowych 
strojach, piżamach, szlafrokach i kapciach. Ach, któż 
by nie chciał zobaczyć, co się dzieje w jego przed-
szkolu nocą?! Zastanawiamy się wtedy, czy zabawki 
naprawdę mówią.
Z latarkami mogliśmy na szkolnych korytarzach po-
szukać śladów dinozaurów. Każdy miał okazję za-
prezentować swoją piżamkę w pokazie mody piża-
mowej.Temu wydarzeniu towarzyszyły konkursy, 
zabawy i wróżby andrzejkowe. Dzieci poznały tańce 
ludowe z każdego miasta, tradycje i wróżby andrzej-
kowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Wszystko odbywało się w rytm muzyki. Dzień ten 
dostarczył wielu przeżyć i emocji, a przede wszyst-
kim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej cieka-
wości oraz chęci poznania naszej ludowej tradycji. Nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku, pizzy oraz pamiąt-
kowych zdjęć. Było miło, przytulnie i przyjemnie.

Alina Zając, PSP w Jaworznie

W świecie robotów i sztucznej inteligencji

W dobie rozwoju technologii informatycznych umiejętność programo-
wania oraz konstruowania robotów staje się cenną umiejętnością. Dla-
tego od września w naszej szkole odbywają się zajęcia z robotyki. Na 
zajęciach uczniowie uczą się podstaw programowania. Uczniowie mają 
również możliwość samodzielnego zbudowania z kloców Lego, silników 
oraz czujników ruchu i koloru własnego robota, a następnie wykorzy-
stując aplikację Lego Education Spike zaprogramować go. Podczas zajęć 
wykorzystywane są roboty i klocki lego zakupione w ramach projektu 
Laboratoria Przyszłości.
9 listopada 2022 r. naszą szkołę odwiedzili eksperci z Mobilnych Labo-
ratoriów Przyszłości, którzy przeprowadzili 4 godzinne zajęcia w kla-
sach 4-7 z druku 3D oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. Anima-
torzy wprowadzili uczniów w świat druku 3D na podstawie drukarki 
filamentowej, zapoznali z budową drukarki, własnościami wydruku oraz 
typami materiałów z których można drukować. W ramach warsztatów 
uczniowie mogli stworzyć projekt breloczka i wydrukować go. W drugiej 
części zajęć uczniowie mieli okazję poznać świat rozpoznawania obrazu 
na podstawie prostego programu do rozpoznawania gestów.

Nauczyciele PSP w Jaworznie

E d u k a c j a
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Ostatnie dni października i pierwsze listopada to okres, 
w którym szczególnie chcemy zaznaczyć, że pamiętamy 
o bliskich, którzy odeszli. W tym czasie częściej zastana-
wiamy się nad sensem istnienia, pochylamy nad życiem 
i doceniamy każdy jego etap. Szkolne koło teatralne 
przygotowane przez nauczycieli: Annę Kokot, Annę Krzak , 
Marię Bejm i Bogdana Szyszkę za pomocą wierszy i pio-
senek również poruszyło te trudne i ważne kwestie. 
26 października 2022r. w GOKSi R w Rudnikach, w prze-
pięknej jesiennej scenerii, przedstawiło montaż słowno- 
muzyczny pt. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą”. Uczniowie i absolwenci rudnickiej podsta-
wówki w składzie: Hanna Basińska, Marta Birlet, Natan 

Cybiński, Daria Kałwak, Marcelina Kanicka, Aleksander Korzekwa, Maria Molska, Justyna Musiał, Szymon Panek, Tymon Paruch, 
Igor Stanek, przy pełnej widowni, zmierzyli się z bardzo trudnymi i wzruszającymi utworami m.in.: Adama Asnyka, Haliny Poświa-
towskiej, Wisławy Szymborskiej, Dżemu, Bułata Okudżawy, Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej. Spisali się znakomicie. 
Zaprezentowali szereg swoich talentów: wokalnych, recytatorskich, tanecznych. Spotkanie młodych aktorów z przemiłą publicz-
nością zakończyły przemówienia: księdza Krzysztofa Błaszkiewicza i wójta Gminy Rudniki- pana Grzegorza Domańskiego. 
Nawiązywały one zarówno do występu, jak i zbliżających się świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Anna Kokot, Anna Krzak - PSP w Rudnikach

Kampania edukacyjna jest realizowana 
na terenie województwa opolskiego.
W bieżącym roku szkolnym w ramach re-
alizacji zadań z projektu 21 października 
2022r. uczniowie klas V i VI wraz z opie-
kunkami (A. Pietrzak, M. Rzepka, S. Zarę-
ba) uczestniczyli w wycieczce edukacyj-
nej. Rozpoczęliśmy ją od wizyty w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Antoniowie koło Ozimka, gdzie 
uczniowie mogli przekonać się o słuszno-
ści segregacji odpadów. Podczas zajęć 
poszerzyli i uporządkowali swoją wiedzę 
na ten temat. Dużą atrakcją był pokaz ob-
sługi nowoczesnej śmieciarki. Następnie 
udaliśmy się do Opola, by uczestniczyć w 
warsztatach edukacyjnych w pracow-
niach Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE, gdzie tematami przewodnimi były: „Jak konsumować i nie 
zwariować?”, „Akcja biodegradacja”, „Wyspa, ale nie rajska – Pacyficzna Plama Śmieci”. Nasi uczniowie wykazali się aktywnością
i pozytywnie zaskoczyli prowadzących wysokim poziomem wiedzy dotyczącej poruszanych tematów. 
Wyjazd sfinansowany został w pełni przez organizatora projektu – Urząd Marszałkowski. Mieliśmy zapewniony autokar oraz 
lunch z napojami i suchy prowiant na powrót. 
W październiku 2022r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursów realizowanych w ramach projektu „MAMY RADY NA ODPADY”,
w których uczestniczyliśmy w czerwcu. Były to: Konkurs plastyczny „ Drugie życie odpadów” – konkurs na pracę plastyczną wy-
konaną z ogólnodostępnych odpadów/materiałów wtórnych w kategoriach: „Dzieło sztuki” dla klas I-III i „Sztuka użytkowa” 
dla klas IV-VII. 
Konkurs filmowo-fotograficzny  pt. „Dzień Ziemi – sprzątam i dbam o moją najbliższą okolicę”, którego przedmiotem były reporta-
że filmowe, filmowo – fotograficzne lub fotograficzne z przeprowadzonej akcji podczas Dnia Ziemi. Wśród nagrodzonych osób 
znalazły się uczennice (obecnie absolwentki) naszej szkoły: Daria Kałwak i Natalia Sobańtka, które w konkursie na reportaż 
„Dzień Ziemi” – sprzątam i dbam o moją najbliższą okolicę zajęły 2 miejsce. Nagrody główne zostały wręczone podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 22 listopada 2022r. w Opolu.

Sabina Zaręba, Agnieszka Pietrzak - PSP w Rudnikach

 „Mamy rady na odpady”
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24 listopada  uczniowie klas: piątej i szóstej pod opieką na-
uczycieli, pojechali w ramach programu „Poznaj Polskę” na 
dwudniową wycieczkę do Warszawy. 
Pierwszym punktem zwiedzania był wjazd na taras widokowy 
Pałacu Kultury i Nauki, skąd roztaczał się panoramiczny wi-
dok na miasto. Trzy razy „naj”: najwyższy budynek, najszybsza 
winda, największy zegar!
Następnie udaliśmy się na Plac Zamkowy, by podzieleni na 
dwie grupy, rozpocząć zwiedzanie Zamku Królewskiego już 
pod okiem przewodnika. Spacer po zamku to galeria arcydzieł 
oraz najpiękniejsze apartamenty. Zachwycaliśmy się ogrom-

nymi dziełami Jana Matejki, przepięknymi zdobieniami i iście 
królewskim przepychem. Z tej, jakże cennej, lekcji historii, uda-
liśmy się na żywe lekcje z dziedziny biologii, fizyki, mechaniki, 
robotyki i techniki do Centrum Nauki Kopernik. Każdy z nas 
mógł przeprowadzać eksperymenty, doświadczyć jak działa na 
nas iluzja, jak pracują ludzkie stawy i kości, jakie prawa przyro-
dy rządzą światem. Po tak intensywnym, pełnym wrażeń dniu 
dotarliśmy do przytulnego hotelu, by odpocząć.

Drugi dzień wycieczki to dopiero było wyzwanie!

W zimowej aurze (posypało śniegiem) zwiedziliśmy historycz-
ny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem, zespół 
pałacowo – parkowy Łazienki Królewskie, Belweder i Stare 
Miasto z Placem Zamkowym, Kolumną Zygmunta, Rynkiem 
z Pomnikiem Syrenki, Barbakan i Pomnik Małego Powstańca. 

Atrakcje turystyczne Warszawy to również Metro Warszaw-
skie i dlatego nie mogło go zabraknąć w programie naszej wy-
cieczki. Udało nam się przejechać sześć stacji – to dopiero były 
emocje!

„Jak przygoda to tylko w Warszawie” – dwa dni, a tyle wra-
żeń! Troszkę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. 
 Składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, dzięki 
którym ta wycieczka odbyła się i otoczeni byliśmy profesjo-
nalną opieką.

Uczniowie klasy V i VI PSP w Rudnikach

Wycieczka do Warszawy 

14 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie odbyła się akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Panią Dyrektor nauczycieli, pracowników szkoły, 
uczniów oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem pań: Natalii Garnca-
rek, Aleksandry Kaczmarek, Marzeny Świątek, Moniki Zając oraz pana Bogdana Szyszki część artystyczną.
Młodzi artyści spisali się na medal, słowem, piosenkami i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów 
skierowano do nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za trud, pracę i poświęcenie pedagogów. Nie 
zabrakło również słów podziękowań za poświęcony czas, za każde miłe słowo, za uśmiech, za cenne rady życiowe. Na zakończe-
nie akademii głos zabrała Pani Dyrektor Anna Cieśla, która mówiła o trudnej, ale bardzo pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała 
za zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Słowa uznania Pani Dyrektor skierowała 
również do uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali część artystyczną.
Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa wdzięczności.

Aleksandra Kaczmarek, nauczycielka PSP w Żytniowie

ŚWIĘTO EDUKACJI
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Sensorycznie – logopedycznie
Szkoła Podstawowa w Żytniowie to miejsce otwarte 
na potrzeby wszystkich uczniów. Można tutaj zna-
leźć pomoc u psychologa, neurologopedy, fizjotera-
peuty, surdopedagoga czy pedagoga specjalnego. 
Placówka dysponuje specjalistycznymi gabinetami 
przystosowanymi do różnych zajęć. W ostatnim 
czasie z inicjatywy logopedy szkolnego Pani Alicji 
Ośródki został zorganizowany konkurs logopedycz-
no-plastyczny „Wymowę ćwiczymy, gdy rymy lubi-
my”. Każdy z uczestników wykonał dwa sensoryczne 
obrazki, których nazwy się rymują. Uczniowie dali 
upust swojej wyobraźni i stworzyli piękne prace 
konkursowe, do których wykonania użyli różnorod-
nych metod plastycznych. W pracach można było 

znaleźć pióra, klamerki, korale, ryże, kasze i inne elementy, stwarzające niepowtarzalne sensorycznie faktury. Poziom prac był 
bardzo wysoki i wszyscy biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni.

 Alicja Ośródka, Neurologopeda, logopeda ogólny i kliniczny

Szkolny konkurs matematyczny już za nami!
9 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie „Mistrz Szybkiego Mnoże-
nia”. Był on skierowany do uczniów z klas III-VI. 
Uczestnicy mieli za zadanie poprawnie rozwią-
zać w jak najkrótszym czasie 20. przykładów 
z mnożenia i dzielenia w zakresie do 100.
Mistrzami klas zostali: KL. III Aleksandra Kępiń-
ska – I m-ce, Alicja Musiał – II m-ce, Aleksander 
Antosik - III m-ce; KL. IV Aleksandra Świątek –
I m-ce, Zofia Stasiak - II m-ce,
Maja Chęcińska - III m-ce; KL. V Karol Kęsik - 
I m-ce, Bartek Rzepka - II m-ce, Miłosz Sas - III 
m-ce; KL. VI Maja Pawlaczyk - I m-ce, Zuzanna 

Musiał - II m-ce, Paulina Jasińska - III m-ce. Mistrzem szkoły szybkiego mnożenia został po raz drugi Karol Kęsik, który 
rozwiązał przykłady w czasie 34 sekund pobijając swój dotychczasowy rekord – 49 sekund. Zwycięzców konkursu zapisano 
w Szkolnej Księdze Guinnessa. 

 Marzena Świątek, Nauczyciel PSP w Żytniowie

HISTORIA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
22 listopada br. uczniowie klasy ósmej, dzięki uprzejmości ZSP 
w Strojcu, wzięli udział w projekcie Ministerstwa Edukacji i Na-
uki „Innowacyjna Historia - nowe technologie w służbie edu-
kacji”. Głównymi celami projektu są: rozpowszechnienie no-
wych technologii jako skutecznych, angażujących narzędzi 
edukacyjnych; podniesienie poziomu wiedzy historycznej i kom-
petencji technologicznych wśród młodzieży oraz wprowadze-
nie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości jako 
efektywn ego narzędzia edukacyjnego. Dla uczniów został 
przygotowany pokaz składający się z projekcji dwóch filmów 
historycznych: „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) 
oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Oba seanse 
odbywające się w technologii wirtualnej rzeczywistości pozo-
stawiły po sobie niezatarte wrażenie.

Beata Zaręba, Nauczycielka PSP w Żytniowie

E D U K A C J A
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W dniach 21-26 listopada w naszej szkole obchodzony był  Tydzień Praw Dziecka. Aby przybliżyć wszystkim uczniom Konwencję 
o prawach dziecka, każdego dnia ubieraliśmy inny kolor - symbol prawa. W poniedziałek ubraliśmy się kolorowo - świętowaliśmy 
prawo do radości, we wtorek na zielono - uczciliśmy prawo do nauki, w środę na czerwono - celebrowaliśmy prawo do radości, 
w czwartek na niebiesko -  cieszyliśmy się z prawa do przyjaźni oraz w piątek na żółto - manifestowaliśmy prawo do wypoczynku.

Szkolne Koło Wolontariatu „Akademia Życzliwości”, 
Opiekunowie koła: Anna Cieśla i Natalia Garncarek, PSP Żytniów

Tradycja ubierania choinki jest znana chyba wszyst-
kim – naszym maluszkom również. W związku 
z tym, z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wizyty Świętego Mikołaja, Krasnale 
i Jeżyki, postanowiły wspólnie ubrać choinkę. Ciocie 
przystroiły drzewko w kolorowe świecące lampki, 
a każde dziecko zawiesiło na choince wybraną 
przez siebie bombkę oraz wspólnie wykonany kolo-
rowy łańcuch z papieru. Teraz choinka cieszy oko 
wszystkim bywalcom żłobka i umila czas oczeki-
wania na święta…
6 grudnia do żłobka przybył długo wyczekiwany 
gość – Święty Mikołaj. Po przywitaniu, dzieci za-
prezentowały piosenkę dla Mikołaja i z radością, 
odbierały prezenty. Spotkanie ze świętym Mikoła-
jem w żłobku to zawsze wielkie wydarzenie. Dzieci przygotowują się do niego robiąc prace plastyczne, rysując listy, ucząc się 
piosenek. W Gminnym Żłobku „Skrzacik” już pachnie piernikami, świerkiem, a w tle słychać świąteczne piosenki i kolędy.
W ten magiczny, świąteczny czas pragniemy życzyć wszystkim:

Wesołych Świąt! Bez zmartwień - z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce… 
A w Święta niech się snuje kolęda i gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. 

A z pierwszą Gwiazdką, pod świeczek łuną jasną życzcie sobie najwięcej: zwykłego, ludzkiego szczęścia….

Życzy Dyrektor, Dzieci oraz Ciocie z Gminnego Żłobka „Skrzacik” w Rudnikach
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 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudnikach 
od 17 sierpnia 2022 r. re-
alizował nowe zadanie 
na podstawie Ustawy 
o dodatku węglowym. 
Złożonych zostało w na-
szej gminie 2 924 wnio-
sków, natomiast na dzień 
25.11.br. wypłacono 1614
wniosków na kwotę 

4.842.000,00 zł. Wypłaty świadczeń pieniężnych są realizo-
wane na bieżąco wg kolejności złożonych wniosków i ich 
rozpatrzenia po otrzymaniu środków finansowych z budżetu 
państwa. 
Od miesiąca stycznia 2022 r. była możliwość skorzystania ze 
wsparcia w formie dodatku osłonowego związanego z inflacją. 
To wsparcie było dedykowane dla osób, które kwalifikowały 
się z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Złożonych 
wniosków 1348 z tego zakwalifikowanych do wypłaty 1265, 
na łączną kwotę 894 085,54 zł.
W związku z wątpliwościami w zakresie nabywania upraw-
nień przez członków rodziny do otrzymania Kart Dużej Ro-
dziny, przekazujemy informacje dotyczące przysługiwania 
i przyznawania KDR.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszyst-
kim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli 
na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących 

się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymu-

jących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy 
w chwili składania wniosku o wydanie KDR w rodzinie jest 
co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki 
(art. 4 ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny)

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 
18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do 
ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się 
w szkole lub szkole wyższe do dnia 30 września następującego 
po końcu roku szkolnego/akademickiego, w którym jest plano-
wane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowa-
nym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Co oznacza zapis z art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
dotyczący utrzymania przez rodzica co najmniej trojga dzieci?

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest 
w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, rodzice obowiązani są do 
dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także 
środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem 
dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samo-
dzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 
pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Małgorzata Preś, Kierownik GOPS

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

XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz 
XXVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin już za nami. 
W dniach 13- 19 września br. na terenie całej Gminy 
Rudniki miłośnicy aktywności ruchowej organizowali 
wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla swojej społecz-
ności lokalnej. W trakcie trwania Europejskiego Tygo-
dnia Sportu zostało zorganizowanych 49 wydarzeń, 
w których udział wzięło 1421 uczestników. 

Organizowane formy aktywności były bardzo atrakcyj-
ne i urozmaicone. Można było wziąć udział m. in. w roz-
grywkach piłki nożnej, turnieju siatkówki, wycieczce ro-
werowej, teście Coopera, turnieju w dwa ognie czy 
w rozgrywkach speed-balla. Gmina Rudniki w klasyfika-
cji generalnej została zakwalifikowana w III grupie 
(liczącej od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców) w której 
zajęła IV miejsce. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom zaanga-
żowanym w przeprowadzenie tegorocznej edycji Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w naszej 
gminie.

Anna Biegańska, GOKSiR

SPORTOWY 
TYDZIEŃ
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PLASTYKA OBRZĘDOWA
W tegorocznym XXXI Konkursie Pla-
styki Obrzędowej udział wzięło 133 
uczestników reprezentujących 7 róż-
nych województw (opolskie, pomor-
skie, lubelskie, łódzkie, śląskie, mało-
polskie i mazowieckie). Przedstawili oni 
151 prac, w tym 33 to prace zbiorowe.
Komisja przy wyborze laureatów kon-
kursu brała pod uwagę zgodność z tra-
dycją i kulturą regionu, staranność i te-
chnikę wykonania oraz ogólne wrażenie 
artystyczne prezentowanych prac.
Nagrody zostały ufundowane ze 
środków Gminy Rudniki, Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach oraz Starostwa Powia-
towego w Oleśnie. Poziom prezento-
wanych prac był wysoki i wyrównany, 
stąd też tak wielu twórców zostało za 
swoje dokonania nagrodzonych. Cieszy również fakt uczestnictwa w konkursie młodego pokolenia: dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizowany od 31 lat Konkurs Plastyki Obrzędowej wprowadza nas w świat rodzimych obrzędów i zwyczajów, jest formą ich 
popularyzacji wśród młodego pokolenia. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem naszych „korzeni”, a kultura polska po dzień dzi-
siejszy zawdzięcza im swoją odrębność i swoje jedyne, niepowtarzalne barwy.
W dniu 29 września 2022 roku w Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach otwarto wystawę pokonkursową XXXI 
Konkursu Plastyki Obrzędowej. Była ona dostępna dla zwiedzających przez cały październik bieżącego roku.

Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR

NOCNA BIBLIOTEKA
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach 1 października 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK. Hasłem 
tegorocznej akcji było „To musi się powieść”.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania wiersza napisane-
go specjalnie na tę okazję przez poetkę Joannę Mueller – 
„Wciąganie w czytanie”.
Pierwszym zadaniem naszych uczestników był wybór wiesza 
spośród przygotowanych propozycji. Czytaliśmy min. wier-
sze: „ Jajko”, „Na straganie”, „Na wyspach bergamutach”, 
„Skarżypyta”, „Żaba”, „Coś”. Nie było to zwykłe czytanie. 
W bibliotece zapanowała ciemność i każdy przy świetle
z lampki zaprezentował wybrany wiersz. Później trzeba było 
narysować światłem symbol nawiązujący do przeczytanego 
fragmentu.
Kolejnym zadaniem były zgadywanki. Zabawa polegała na 
odgadnięciu z jakiej książki pochodzi dany bohater lub cytat. 
Nasi czytelnicy poradzili sobie z tym zadaniem bezbłędnie. 
Walka dwóch drużyn była zacięta. A remis wskazuje na dobrą 
znajomość literatury.
Ostatnim punktem naszego spotkania była projekcja filmu 
„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. 
Film przygodowy o parze młodych detektywów, którzy roz-
wiązują zagadkę zniknięcia starożytnej księgi.
Z całą pewnością Noc Bibliotek w Rudnikach powiodła się 
na 100%. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zapro-
szenie i miło spędzili czas w bibliotece.

Anna Biegańska, GOKSiR
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W sobotę 8 października w Ośrodku Kultury w Rudni-
kach odbył się Gminny Dzień Seniora zainicjowany 
przez Wójta Gminy Rudniki Grzegorza Domańskiego. 
Spotkanie, którego głównym założeniem była integra-
cja, wspólne spędzanie czasu oraz dobra zabawa mia-
ło także wymiar edukacyjny i kulturalny.

Po przywitaniu wszystkich uczestników przez wójta 
seniorzy wysłuchali prelekcji popartej prezentacją au-
diowizualną przygotowaną przez asp. sztab. Andrzeja 
Materaka - dzielnicowego Gminy Rudniki na temat 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania sytuacjom nad-
użyć i oszustw wymierzonych właśnie w grupę osób 
starszych.

Następnie przy kawie i słodkim poczęstunku w świat 
sztuki zabrali wszystkich artyści katowickiego Stowa-
rzyszenia PEK, którzy na scenie ośrodka kultury wy-
stawili  spektakl muzyczno - literacki pt. „Powróćmy 
jak za dawnych lat”.

Po części artystycznej oraz wspólnej kolacji inicjatywę 
przejęli członkowie Zespołu Folklorystycznego Rudni-
czanie zapraszając do wspólnego biesiadowania.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, a wy-
chodząc wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że taka in-
tegracja jest bardzo potrzebna, i mimo późnej pory
i tak żal się rozstawać.

Jak zapewnił wójt Grzegorz Domański wychodząc na-
przeciw potrzebom osób w wieku senioralnym trady-
cja wspólnych spotkań będzie także kontynuowana 
w kolejnych latach.

Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR

CIEKAWE SPOTKANIE
27 października w Bibliotece Publicznej w Rudnikach go-
ściliśmy pana Marka Szołtyska - śląskiego pisarza, 
dziennikarza i historyka. Pan Marek jest autorem książek 
związanych z kulturą i kuchnią śląską. Podczas spotkania 
autor opowiadał o zawiłościach i o pięknie kultury śląskiej. 
Prezentował wiele ciekawych przedmiotów, jak elementy 
śląskiego stroju, stare śląskie zabawki, z których każda 
miała swoją historię. Dziękujemy za miłe spotkanie 
i przybliżenie śląskich zwyczajów. 

Anna Biegańska, GOKSiR

ŚWIĘTO 
SENIORÓW
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Czwartkowy wieczór, 24 listopada 2022 r. zostanie od-
notowany na kartach kroniki Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Rudnikach jako data wyjątkowa, uczta sło-
wa i muzyki, niezwykły mariaż poezji i dźwięku, którego 
autorami byli: Agnieszka Chrobot, Małgorzata Pasz-
nicka i Mariusz Buczek. To artystyczne trio zadbało, by 
zgromadzonej publiczności dostarczyć sporej dawki 
wzruszeń i pokazać siłę poetyckiego słowa, któ-
re w sposób prosty potrafi dotknąć spraw najważ-
niejszych w życiu i z pewnością trafia do każdego.
Agnieszka Chrobot, mieszkanka Kluczborka, pisać za-
częła dopiero po przejściu na emeryturę. Dziś jest 
uznaną i nagradzaną autorką kilku tomików wierszy, 
m.in.: „Jest taka cisza”, „Rachunek z miłości”, czy „Po-
słuchaj milczenia”. Podczas spotkania usłyszeliśmy 
utwory z różnych zbiorków w interpretacji samej au-
torki, a dopełnieniem słowa mówionego był koncert 
poezji śpiewanej w wykonaniu Małgorzaty Pasznic-
kiej i Mariusza Buczka. 
Oboje, związani z Wołczynem, komponują muzykę do 
tekstów własnych, utworów Agnieszki Chrobot, Lesła-
wa Urbanka i innych twórców, przede wszystkim zaś 
od wielu lat niestrudzenie wykonują i propagują poezję 
śpiewaną. Spotkanie w rudnickiej bibliotece połączone 
było z promocją ostatniej płyty, pt. „Na fali czasu”.
 Daliśmy się ponieść falom poezji i muzyki. Zasłuchali-
śmy się i zadumali, przystanęli w pędzie i hałasie co-
dziennego dnia, pochylili nad tym, czego w pośpiechu 
nie zauważamy.

Maria Morawiak, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

Z końcem listopada zakończyliśmy jesienne zakupy 
i wzbogaciliśmy zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudnikach i jej filii o wiele cennych pozycji wydawni-
czych. Zadanie realizowano z udziałem środków pozy-
skanych w ramach „Dofinansowania dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości wydawniczych oraz 
usługi zdalnego dostępu do książek w formatach 
e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków 
- Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2.0”.
Kwota przyznanej dotacji z „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wy-
niosła 24 000 zł. Środki przeznaczono na zakup litera-
tury pięknej  i popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych. 
Użytkownicy GBP w Rudnikach i jej filii będą mogli ko-
rzystać ze zaktualizowanej, poszerzonej i zróżnicowa-
nej oferty, która z pewnością zadowoli różne gusta 
czytelnicze.

Maria Morawiak, Gminna Biblioteka Publiczna

„Na fali czasu…” - wieczór poetycko - muzyczny

Nowości biblioteczne!
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XXX Spotkanie Muzyków Jazzowych 
im. Edwarda Wcisło w Rudnikach

What a Wonderful World, When I Fall in Love, All Of Me, St. Louis Blues… oraz wiele innych jazzowych standardów, 
a do tego piękne interpretacje utworów Krzysztofa Komedy, i fantastyczne autorskie kompozycje zabrzmiały pod-
czas koncertów w ramach XXX Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach. To wyjątkowe muzyczne święto zaini-
cjowane wiele lat temu przez Edwarda Wcisło kultywowane jest nieprzerwanie już trzy dekady w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach. Tegoroczna jubileuszowa edycja miała wyjątkowy charakter gdyż tym razem wydarzenie zaplanowa-
no na dwa dni, a muzycy zaprezentowali się w koncertach nawiązujących zarówno do historii jazzu w Rudnikach jak 
i zmian jakie nastąpiły na przestrzeni lat, i małą lokalną inicjatywę przeobraziły w prawdziwe koncertowe jazzowe 
święto na wysokim poziomie. Jak co roku w Rudnikach pojawili się muzycy z różnych stron Polski. W sobotnim kon-
cercie wystąpili: Główny Zawór Jazzu z Poznania, duet Hanna Derej (Katowice) - Maurycy Majewski (Poznań), ze-
spół Wojtek i Przyjaciele (Częstochowa), Anna Franik i Kwintet (Opole), i grupa Sweet & Hot Jazzband (Łódź). 
W niedzielnym koncercie jubileuszowym pn. Wielka Gala Polskiego Jazzu wystąpił Piotr Schmidt Quartet i Goście 
w składzie: Piotr Schmidt (trąbka), Paweł Tomaszewski (instr. klawiszowe), Michał Barański (kontrabas), Sebastian 
Kuchczyński (perkusja), Marek Napiórkowski (gitara), Henryk Miśkiewicz (saksofon), Grzech Piotrowski (saksofon), 
Wojciech Myrczek (wokal), Irek Głyk (wibrafon).

Pięknym dodatkiem i dopełnieniem muzycznych doznań jest także wystawa prac autorstwa Marleny Iwańskiej 
zainspirowana jazzem i przedstawiająca wiele wspaniałych jazzowych osobowości. Wystawę można zobaczyć 
w Ośrodku Kultury w Rudnikach jeszcze przez najbliższy miesiąc.

Żadne słowa pisane nawet w małej części nie oddadzą cudownego klimatu jaki towarzyszył uczestnikom koncer-
tów w miniony weekend zatem zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Michała Włocha, na których choć trochę 
możemy pokazać Wam jak było cudownie, zapraszając jednocześnie na kolejne edycje Spotkań Muzyków jazzo-
wych w Rudnikach.

Arkadiusz Spodymek, Dyrektor GOKSiR w Rudnikach
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Na początku grudnia br. ukończona 
została inwestycja w Centrum Tradycji 
Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach. 
Jest to już trzecia inwestycja w tym 
miejscu mająca na celu poprawę wa-
runków dla spotkań integracyjnych 
mieszkańców naszej gminy. W ramach 
zadania wykonane zostało utwardze-
nie terenu kostką brukową, podstawy 
pod figury drewniane, murek oporo-
wy. Zamontowane zostały również 
stoły, ławki, kosze na śmieci, stojak na 
rowery, lampa hybrydowo-solarna 
oraz donice na kwiaty. 
Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Tytuł: «Budowa miejsca spotkań integracyjnych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach «
Cel operacji: Utworzenie miejsca integracji przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach poprzez budowę 
elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu.
Działanie: «Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER»
Planowane efekty operacji: powstanie nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi, będącego 
miejscem współpracy i wzajemnych pomysłów społeczności.
Wartość projektu: 98 000,00zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 45 505,00 zł

Piotr Piekarczyk, Referat promocji i rozwoju gminy

Jeszcze bardziej w Centrum…
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W latach ubiegłych przedsta-
wiliśmy Państwu zadania reali-
zowane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
W tym roku zajmiemy się pre-
wencją wypadkową. Hasłem 

wiodącym kampanii prewencyjnej tego roku jest „ROLA ROL-
NIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Dlaczego właśnie to hasło?
Ponad 50% wszystkich wypadków w gospodarstwach rolnych 
to upadki osób. Jak ich unikać, co zrobić, aby było ich jak naj-
mniej? Kampania prewencyjna ma bardzo szeroką ofertę. Są to 
konkursy szkolenia pogadanki dla dzieci, broszury informacyjne. 
Poniżej przedstawiamy kilka wydawałoby się oczywistych za-
leceń. 
Rolniku, zmniejsz ryzyko upadku:
• Zachowuj porządek w obejściu, 

dbaj o  stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich 
czystość i właściwe rozmieszczenie. 

• Stosuj właściwe obuwie robocze,
przylegające do kostki o podeszwie protektorowej. 

• Używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze za-
montowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, 
przyczep i ma pomosty. Wchodź i schodź z nich przodem 
do maszyny. 

• Przestrzegaj zasad bhp podczas prac remontowo- bu-
dowlanych w gospodarstwie. Prace na wysokościach wy-
konuj na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami. 

• Używaj bezpiecznych drabin i odpowiednio skonstruo-
wanych schodów. 

• Stosuj odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na 
wysokości.

• Zabezpieczaj wszelkie otwory przykrywami lub barierkami.
• Nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach 

na ładunku.
• Nie pracuj, gdy jesteś chory, przemęczony, zestresowany.

Proszę zrobić doświadczenie polegające na zadaniu pytania 
samemu sobie. Czy ja zawsze stosuję się do tych zaleceń? Pi-
szący ten tekst sam bije się w piersi. Nie zawsze przestrzegam 
tych zaleceń, ale mam takie przeświadczenie, że częściej się 
zastanowię podejmując jakąś czynność. Nie jesteśmy idealni, 
bezbłędni. Wypadki się zdarzają, ale chodzi o to, aby było ich 
jak najmniej. Działania prewencyjne, między innymi ten arty-
kuł, przynoszą wymierne efekty w postaci bardzo niskiej wy-
padkowości w rolnictwie. Opolszczyzna ma -jak co roku- naj-
niższy wskaźnik wypadkowości w kraju a powiat oleski jest 
jednym z wiodących. Jak to się przedstawia w państwa Gminie?

RUDNIKI
Do końca października bieżącego roku w Gminie Rudniki do-
szło do 3 zdarzeń, w których osoba podlegająca ubezpieczeniu 
społecznemu rolników upadła podczas wykonywania pracy 
rolniczej. Należy zwrócić uwagę, że ogólnie do Kasy zgłoszono 
tylko 4 wypadki zaistniałe na teren ie Waszej gminy, czyli upad-
ki osób stanowią aż 75% wszystkich zdarzeń wypadkowych 
zgłoszonych do końca października 2022r. do PT w Oleśnie, 
przy średniej rocznej liczbie wszystkich tego typu zdarzeń za-
istniałych w powiecie oleskim wynoszącej 57%. Pomimo bar-
dzo niskiego wskaźnika wypadkowości zwraca uwagę wysoka 
ilość upadków. Być może zorganizowanie szkoleń dla rolników 
w Państwa gminie pomogłoby zmienić ten współczynnik.
I na zakończenie pragniemy przypomnieć, że nasz urząd jest do 
Państwa dyspozycji codziennie od 7.00 do 15.00 a w ponie-
działki do 16.00. Zachęcamy do korzystania z platformy e-PU-
AP oraz e-KRUS. Wszystkie informacje na temat KRUS można
również znaleźć na stronie www.krus.gov.pl.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia od wszystkich 
pracowników PT KRUS w Oleśnie.

Arkadiusz Grzebiński, 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie 
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Stawki opłat bez zmian

Informujemy wszystkich Mieszkańców, że miesięczne stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 pozostają 
bez zmian i wynoszą:
• 24,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli od-

pady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a biood-
pady kompostowane są w przydomowym kompostowniku,

• 29,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli oprócz 
odpadów zbieranych selektywnie odbierane są także bioodpady,

• 59,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełniania obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty.

Ponadto informujemy Mieszkańców Gminy Rudniki, że „Ksią-
żeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rok 2023” będzie można odebrać u Sołtysów poszczególnych 
sołectw. Miejscowość Rudniki oraz Teodorówka mogą odbie-
rać książeczki w Urzędzie Gminy Rudniki w godzinach jego 
pracy, pok. nr 6 na parterze. 

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić 
każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba 
osób zamieszkujących nieruchomość).W tym celu należy złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana. Referat ochrony środowiska

Działalność USC 
w Rudnikach

W mijającym 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Rudnikach zarejestrowaliśmy: 8 aktów urodzenia, 
27 aktów małżeństwa oraz 55 aktów zgonu. 
W stosunku do lat ubiegłych zauważyliśmy, iż 
nastąpił spadek liczby zawieranych małżeństw, 
natomiast w znacznym stopniu zwiększyła się liczba 
wyroków rozwodowych. W bieżącym roku wzrosła 
ona w stosunku do lat ubiegłych o ponad 100%.

Liczba zarejestrowanych w USC w Rudnikach aktów: 
urodzenia, małżeństwa, zgonu 

Rok Akty 
urodzenia

Akty 
małżeństwa

Akty 
zgonu

2022
(stan na dzień 
08.12.2022r.)

8 27 55

2021 3 40 78

2020 12 38 83

2019 3 47 62

Mamy nadzieję, iż kolejne lata przyniosą nam spa-
dek rejestrowanych aktów zgonu, a liczba zawiera-
nych związków małżeńskich i rejestrowanych aktów 
urodzenia będzie jedynie wzrastać.

Joanna Pazgan, Kierownik USC
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Nareszcie możemy poinformować o finale rozmów w sprawie 
posterunku Policji w naszej gminie!
5 grudnia br. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. 
Rafał Kochańczyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie 
insp. Tomasz Kubicki, podpisali z Wójtem Gminy Rudniki Grzego-
rzem Domańskim list intencyjny dotyczący przekazania po-
mieszczeń pod  posterunek Policji w Rudnikach. 
Po kilkudziesięciu latach nieobecności do powraca do naszej 
gminy posterunek Policji. Nowa siedziba ma powstać przy ulicy 
Wieluńskiej 4B w Rudnikach. Docelowo o bezpieczeństwo 
Mieszkańców naszej gminy ma zadbać 8 funkcjonariuszy. 
Otwarcie przewidywane jest na drugą połowę przyszłego roku. 

Podziękowanie z Ukrainy za przekazany przez Gminę Rudniki wóz strażacki

Informujemy Mieszkańców, że w ramach podpisanego porozumienia 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu, w Urzędzie Gminy w Rudnikach od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu działa Gminny Punkt Konsultacyjno – In-
formacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” obejmuje dofinansowanie wymiany sta-
rych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie nie-
zbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym można m.in. 
skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinan-
sowanie oraz wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Mariola Jurczyk, Koordynator programu

CZYSTE POWIETRZE

POWRÓT POSTERUNKU



Kolejny rok zrealizowanych pomysłów! Jest dobrze a będzie lepiej!
Tymi czterema wyrazami możemy określić to co działo się u nas w 2022 roku. Rok 2022 to przede wszystkim kolejny okres wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”. Dzięki swoim działaniom z zakresu 
wsparcia rozwoju lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców obszaru stowarzyszenie przyczyniło się do realizacji celu swojej dzia-
łalności. W marcu ogłosiliśmy pięć naborów w następujących zakresach tematycznych:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości,
• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, 
• wsparcie rozwoju kapitału społecznego,
• promocja obszaru i ochrona dziedzictwa.
W ramach tych naborów wpłynęły łącznie 42 wnioski na łączną kwotę 2 666 454,84 zł z czego 28 zostało wybranych do dofinan-
sowania. W przyszłym roku także zostaną ogłoszone nabory na takie przedsięwzięcia jak:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości w ramach podejmowania działalności gospodarczej,
• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,
• promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego – liczba materiałów promocyjnych. 
Od początku wdrażania LSR podpisano 69 umów. Łączna kwota umów opiewa na 4 967 337,99 zł (1 129 233,22 €), co stanowi 
ok. 72,06 % całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.
Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W ramach po-
wyższego zadania zrealizowaliśmy jednodniowy wyjazd studyjno – szkoleniowy do LGD Zielony Wierzchołek Śląska. Prócz tego, 
w ramach naszego Planu działania, ciągle się dla Was kształcimy i podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w wielu spo-
tkaniach, szkoleniach warsztatach. Jednakże nie tylko PROW-em żyliśmy. Od kwietnia ruszyliśmy z projektem w ramach Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad 
Górnej Prosny. Poznaliście nasze „Kiszonki” czyli kolejna świetna mini 
publikacja „Kiszę bo lubię… czyli z Górnoprośniańskiego ogródka”. Teraz,
z końcówką roku, trwają pracę nad opracowaniem nowej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. BĄDŹMY RAZEM W NOWEJ PWRSPEKTYWIE. Jesteśmy dla 
Was!!! Do siego…

Katarzyna Tracz, LGD Górna Prosna
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Chcesz być na bieżąco 
z informacjami 

dotyczącymi 
Gminy Rudniki? 

Zapraszamy do polubienia na Facebook’u
profilu Gminy Rudniki. Wystarczy kliknąć 
w ikonkę Lubię to! a żadna publikowana 
informacja Cię nie ominie.
Chciałbyś wspomnieć lub nie mogłeś 
uczestniczyć w wydarzeniach organizo-
wanych w Gminie Rudniki ? Najciekawsze 
z nich zostały uwiecznione w materiałach 
filmowych lokalnej telewizji Rudniki TV. 
Znajdziesz ją również na Facebook’u 
a także na kanale YouTube. Koniecznie po-
lub te strony,  a nie ominie Cię żaden opu-
blikowany materiał.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
        Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” , 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.
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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).

Jeden nieszczelny, 
lekko kapiący kran powoduje, 

ze w ciągu doby wycieka 
około 36 litrów wody? 

Nieszczelna spłuczka w WC 
powoduje z kolei wyciek około 

720 litrów, co daje rocznie 
260m3 cennej wody.

Każda tona odzyskanej 
makulatury pozwoli 

zaoszczędzić 1200 litrów 
wody w papierni oraz 2,5m3

przestrzeni środowiska.

Jeżeli każdy z nas wyrzuci 
do śmieci mieszanych 

tylko 1 słoik, to na wysypiska 
w całej Polsce trafi 

rocznie około 10 tys. 
ton szkła.

Polska wydaje 16 mln zł 
rocznie na oczyszczanie 

lasów ze śmieci! 
Dbaj o przyrodę – 

nie wywoź śmieci do lasów 
ani innych zielonych terenów.

Statystyczny Polak 
wytwarza blisko 350kg 

śmieci rocznie. Na wysypiska 
ląduje ponad 13 milionów

ton odpadów, a aż 98%
można by wykorzystać

 stosując poprawną segregację.

Przeciętny człowiek 
w ciągu 7 tygodni 

wyrzuca tyle śmieci
ile sam waży. 

Jedna plastikowa butelka 
rozkłada się około 500lat, 

a aluminiowa puszka 
od 200 do 400lat. 

Segreguj! 
Nie pozwól aby zalegały 

na składowiskach.

1 litr zużytego oleju 
silnikowego, wylanego 
do rzeki lub kanalizacji 

jestw stanie zanieczyścić
1 milion litrów wody?!

W Polsce zużywa się rocznie 
400mln aluminiowych puszek, które 

można powtórnie przetworzyć 
oraz wykorzystać i to nieskończenie 

wiele razy. 6 puszek ze złomu 
to oszczędność energii równej 
spaleniu jednego litra paliwa. 

A przetworzenie 1 tony aluminium 
to oszczędność 4 ton rudy 

i 700kg ropy naftowej.

Aby wyprodukować 1 tonę papieru 
trzeba ściąć średnio 17 drzew. 

Te drzewa produkują w ciągu roku tlen, 
który wystarczyłby dla 170 osób! 

Oszczędzaj papier – nie drukuj tego, 
co możesz przeczytać w wersji 

elektronicznej.


