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Zmiany w systemie oœwiaty
27 stycznia 2017 roku Rada Gminy Rudniki przyjęła dwie
uchwały dotyczące zmian w systemie oświaty. Pierwsza z nich
dotyczy likwidacji Punktu Filialnego w Rudnikach Szkoły
Podstawowej w Dalachowie w związku z utworzeniem
ośmioletnich szkół podstawowych. Druga uchwała natomiast
dotyczy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Uchwała zakłada
przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.
W gminie Rudniki docelowo od 1 września 2017 r. będzie
istniało 5 ośmioletnich szkół podstawowych w: Cieciułowie,
Dalachowie, Jaworznie, Rudnikach i Żytniowie.
Uchwały uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty
w Opolu, a ślad za tym Rada Gminy Rudniki w dniu 07.03.2017
roku przyjęła ostateczną wersję uchwały o systemie oświaty
w gminie Rudniki.
Oprócz zmian systemowych w oświacie w najbliższym
czasie czekają nas również konkursy na dyrektorów szkół
w Cieciułowie, Dalachowie i Żytniowie, gdyż kończą się ich
kadencje.
Reforma pociąga za sobą bardzo wiele zmian. Niestety nie
są one korzystne z punktu widzenia samorządu. Głównie chodzi

tu o bardzo duże wydatki inwestycyjne, jak również konieczne
ruchy kadrowe ze względu na zmiany podstawy programowej
w szkołach. Mimo wcześniejszych zapewnień Ministerstwo
Edukacji nie posiada środków finansowych na przedsięwzięcia
inwestycyjne w szkołach, co potwierdziło w odpowiedzi na
naszą prośbę o wsparcie koniecznych inwestycji w gminie
Rudniki. A potrzeby są ogromne i dotyczą głównie szkół
podstawowych w Jaworznie, Żytniowie i Cieciułowie. W tych
szkołach będzie brakowało sal lekcyjnych do prowadzenia
zajęć w systemie 8-klasowym, a w Cieciułowie przedsięwzięcie
inwestycyjne jest jeszcze szersze ze względu na to, że
mieszkańcy oczekują budowy sali gimnastycznej przy szkole.
Koszt samej budowy sali waha się od 2,5 do 5 mln w zależności
od wielkości sali i technologii budowy. Trzeba również
zaznaczyć, że już na chwilę obecną dopłacamy do oświaty 3,8
mln zł, a po reformie system naliczania subwencji na ucznia
pozostaje bez zmian.
Czy reforma oświaty przyniesie spodziewane efekty
systemu edukacji w Polsce ocenicie Państwo sami.
I.Napieraj
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PODSUMOWANIE ROKU 2016 W GMINIE RUDNIKI
BUDOWA DRÓG
* Przebudowa drogi Julianpol-Parkiecie dł. 760 m, koszt całkowity
sfinansowany z budżetu gminy: 158,8 tys. zł;
* Przebudowa drogi powiatowej w Jelonkach dł. 700 m z udziałem
dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 40 tys. zł;
* Przebudowa drogi w Bobrowie dł. 200 m,
koszt całkowity sfinansowany z budżetu
gminy: 48,5 tys. zł;
* Przebudowa drogi Rudniki-Młyny dł. 985 m,
koszt całkowity: 273 tys. zł, budżet gminy:
Droga w Jelonkach
97 tys. zł, dofinansowanie z FOGR: 176 tys. zł.
* Droga w Jaworznie - łącznik między drogą Jaworzno Zapłocie a drogą krajową nr 43 dł. 240 m,
koszt całkowity sfinansowany z budżetu gminy: 35 tys. zł;
* Przebudowa ul. Niskiej w Rudnikach koszt całkowity sfinansowany z budżetu gminy: 37 tys. zł.

Łącznie przebudowano ponad 3 km dróg za łączną kwotę 592,3 tys. zł.
Droga w Julianpolu

OŒWIETLENIE
* Energooszczędne oświetlenie w sali gimnastycznej w Dalachowie i 2 salach gimnastycznych w Rudnikach, koszt całkowity
sfinansowany z budżetu gminy: 67,5 tys. zł. Skalkulowany koszt zwrotu inwestycji w ciągu 3 lat.
* Modernizacja oświetlenia ulicznego w Młynach - montaż przewodu oświetleniowego na długości 600 m oraz montaż 7 lamp
70 W, koszt całkowity sfinansowany w całości z budżetu gminy: 18,5 tys. zł.
* Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaworku Górnym polegająca na wymianie słupów energetycznych wraz z przewodami
i montażu 17 lamp oświetleniowych.

Łącznie zamontowano 24 oprawy oświetlenia ulicznego + 35 lamp w salach gimnastycznych
- wydatki na kwotę 86 tys. zł.

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE
* Przekazanie oficjalne fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
marki VOLVO dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudnikach:
koszt całkowity: 650 tys. zł,
budżet gminy: 450 tys. zł,
dofinansowanie: 200 tys. zł.
* Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego MERCEDES-BENZ dla OSP
Jaworzno:
koszt całkowity: 51,5 tys. zł, budżet gminy: 38 tys. zł,
wkład własny OSP: 13,5 tys. zł.
* Doposażenie jednostek OSP w sprzęt oraz remonty budowlane:
koszt całkowity: 78,4 tys. zł, dofinansowanie: 55,8 tys. Zł.
* 90-lecia OSP Jelonki - 14 maja 2016 r.
* XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach - 23 kwietnia 2016 r. Jaworzno.

Samochód OSP Rudniki

WA¯NE WYDARZENIA I PRZEDSIÊWZIÊCIA
* Koperta życia" - akcja społeczna od stycznia 2016 r. (100 szt. - rozdanych);
* Powiatowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach w bibliotece.
* I Plener Rzeźbiarski - czerwiec-lipiec 2016 r.
* XXV edycja Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach i nadanie imienia Edwarda Wcisło - grudzień 2016 r.
* 25-lecie Konkursu Plastyki Obrzędowej
* 90-lecie LZS-u Rudniki - lipiec 2016 r.
* 20 rocznica połączenia biblioteki z Ośrodkiem Kultury w Rudnikach - 1 września 2016 r.
* Wybory sołtysa w Słowikowie - ustępujący sołtys Anna Ciosek - nowy sołtys Iwona Jachymska
* Pożegnanie patrona Gimnazjum Publicznego w Rudnikach - Andrzeja Wajdy
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WYRÓ¯NIENIA DLA GMINY RUDNIKI I JEDNOSTEK GMINNYCH
* Powiatowy Turniej Radnych - I miejsce drużynowo.
* Wyróżnienie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach od Wydawnictwa Naukowego PWN za najaktywniejszego
czytelnika platformy elektronicznej IBUK Libra.
* Sportowy Turniej Miast i Gmin - 13 miejsce w kraju w kategorii gmin od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców.
* Nagroda od Euroregionu Pradziad pod "Od pomysłu do współpracy" za wysoką jakość i wzorcową realizację projektu z
Funduszu Mikroprojektów.
* Gmina Rudniki zajęła 360 pozycję na 1.563 gminy wiejskie w Polsce wśród najlepiej rozwijających się gmin wiejskich.

SUKCESY NASZYCH MIESZKAÑCÓW
* Szymon Maryniak - IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" na etapie
krajowym/centralnym.
* Katarzyna Pawlaczyk - IV miejsce na mistrzostwach świata Speed-Ball w Tunezji
* Michał Chrzan właściciel firmy "Wood-Pol" z Julianpola - Perła Powiatu Oleskiego w kategorii Menadżer Roku.

W 2016 ROKU ODESZLI ZAS£U¯ENI DLA GMINY RUDNIKI
* Tomasz Urbaniak - organista w kościele pw. Św. Mikołaja w Rudnikach, tenor Opery Śląskiej w Bytomiu.
* Korpowska Helena - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworznie.

Co bêdzie siê dzia³o w najbli¿szym czasie w gminie?
W ostatnim czasie zakończyły się dwa postępowania przetargowe. Jedna procedura realizowana w ramach przetargu
nieograniczonego dotyczyła zakupu samochodu bojowego dla OSP Żytniów. Wpłynęła tylko jedna oferta na samochód
spełniające wszystkie wymagania i warunki stawiane przez SIWZ. Jest to oferta Przedsiębiorstwa PHU STAR-SAN-DUO
Starachowice na cenę 231.240,00 zł.
Drugi przetarg nieograniczony dotyczył budowy drogi gminnej nr 101022O Jaworzno-Mostki-Polesie, na odcinku od
skrzyżowania z drogą wewnętrzną w Julianpolu do obiektu Sołeckiego Domu Spotkań w Mostkach. Wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma LARIX z Lublińca na kwotę 1.398.003,13 zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch
etapach: I w terminie do31.12.2017 r., II w terminie do 28.09.2018 r.
I.Napieraj

Inkubator z now¹ ofert¹ dla przedsiêbiorczych!
W dniu 14 lutego 2017 r. w budynku Rudnickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach odbyło się
bezpłatne szkolenie organizowane przez Gminę Rudniki
i Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości na temat:
"Możliwości pozyskania zewnętrznych środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
inne formy wsparcia dla podmiotów gospodarczych".
Szkolenie skierowane było do osób zainteresowanych
założeniem własnej działalności gospodarczej, jak i dla osób
prowadzących już własne firmy.
Prelegentami podczas szkolenia byli pracownicy
Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Kierownik
Biura Lokalnej Grupy Działania "Górna Prosna".
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pracowników
Inkubatora z Kluczborka. Pani Barbara Rogowska-Lenart
oraz Pan Przemysław Słabosz przedstawili informacje na
temat projektu "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla
przedsiębiorczych!", realizowanego w ramach RPO WO,
którego celem jest wsparcie finansowe dla osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą. Przedstawione zostały
kryteria oraz inne wymogi, jakie musi spełnić osoba chcąca
zgłosić się do projektu, w ramach którego młody przedsiębiorca
może liczyć na wsparcie szkoleniowe, doradztwo
merytoryczne oraz wsparcie finansowe w kwocie około 25

tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
wsparcie pomostowe przez okres minimum 6 miesięcy
w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie. Ponadto uczestnicy
szklenia zostali zapoznani z pozostałą ofertą Inkubatora,
poznali zasady najmu oraz pakiet korzyści, jakie oferowane są
najemcom z tego tytułu.
Po wystąpieniu zaproszonych gości uczestnicy szkolenia
zwiedzili nasz Inkubator, została im również przybliżona idea
budowy takiego obiektu oraz zasady korzystania z niego.
Następnie głos zabrała Pani Ewa Basińska, Kierownik Biura
LGD "Górna Prosna", która zaprezentowała informacje na
temat działalności LGD, zasad funkcjonowania oraz
możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem
własnej działalności gospodarczej, jak i dla osób prowadzących
już własne firmy. Omówione zostały w szczególności działania
skierowane na przedsiębiorczość w ramach planowanych w
2018 roku naborów. Podsumowała również nabory
zrealizowane w ubiegłym roku. Dodać należy, że LGD
wykorzystuje środki finansowe dostępne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział
w przedsięwzięciu.
R.D.
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XIX Turniej Sportowy Radnych Gmin Powiatu Oleskiego

4 marca 2017 r. w Praszce odbył się kolejny turniej
radnych z Powiatu Oleskiego. Udział w nim wzięły drużyny
z: Rudnik, Radłowa, Praszki, Olesna, Gorzowa Śląskiego,
Dobrodzienia, Zębowic oraz Starostwa Powiatowego
w Oleśnie. Rywalizowały one zarówno w konkurencjach
sportowych, tj. siatkówka, tenis stołowy, strzał piłką do celu,
rzut piłką lekarską czy warcaby.
W klasyfikacji ogólnej drużyna z Rudnik zajęła
II miejsce.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii "Warcaby" został
Andrzej Pyziak.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gorzów Śląski 43 pkt.
2. Rudniki
40

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Olesno
29
Praszka
28
Radłów
28
Dobrodzień
21
Zębowice
21
Starostwo
12
Zajęte miejsca w poszczególnych dyscyplinach przez
drużynę z Rudnik:
1. Piłka siatkowa - II miejsce
2. Tenis stołowy - IV miejsce
3. Warcaby - I miejsce
4. Turniej rekreacyjny -III miejsce
I.Napieraj

Turniej Wiedzy Po¿arniczej
16 marca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy
w Rudnikach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega
pożarom". Do turnieju przystąpiło 17 uczestników ze
wszystkich placówek szkolnych z terenu gminy Rudniki.
Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych,
tj. uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół
gimnazjalnych.

W skład jury weszli:
1. mł. .bryg. Mariusz Koziński - Przewodniczący
2. Maria Dorczyńska - Sekretarz
3. Jan Stasiak - Członek
4. Katarzyna Kościelna - Członek
5. Eugeniusz Kaczmarek - Członek
W wyniku przeprowadzonych rozgrywek finałowych kolejność
zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych):
I miejsce - Ośródka Nikola
II miejsce - Borecki Kacper
4

III miejsce - Napieraj Dominik
II grupa wiekowa (uczniowie szkół gimnazjalnych):
I miejsce - Napieraj Filip
II miejsce - Dworaczyk Marceli
III miejsce - Ignasiak Patryk

Te wszystkie osoby pojadą na eliminacje powiatowe
turnieju i będą reprezentowały naszą gminę. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a opiekunom za
przygotowanie młodzieży do turnieju.
Gratulujemy zwycięzcom,i życzymy dalszych sukcesów
w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich i trzymamy
kciuki, żeby ktoś z Was zakwalifikował się do etapu krajowego.
Nagrody książkowe dla zwycięzców zostały
sfinansowane z budżetu gminy, natomiast nagrody specjalne
dla Nikoli Ośródki i Filipa Napieraja oraz dla najmłodszego
uczestnika turnieju Dominika Napieraja ufundowała
jednostka OSP Rudniki.
I.Napieraj
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36 m³odych ludzi z ca³ej Europy w Rudnikach
27 marca br. w Urzędzie Gminy w Rudnikach gościliśmy młodych Europejczyków z: Hiszpanii, Szwecji, Francji, Rumunii,
Włoch, Finlandii i Polski. Stało się tak za sprawą gimnazjum, które aktywnie uczestniczy w ciekawym projekcie realizowanym
w ramach ERASMUS+. Gimnazjaliści w tym roku szkolnym odwiedzili już Rumunię i Włochy, a wcześniej Francję, Szwecję
i Hiszpanię. W maju pojadą jeszcze do Finlandii, a od 26 do 31 marca br. przedstawiciele ww. krajów przebywali z wizytą
w gminie Rudniki. Przez kilka dni będą mieli okazję zwiedzić
trochę Polski m.in. Kraków i Warszawę.
W ramach otwarcia pobytu młodzież wraz z opiekunami
przyszła z wizytą do Urzędu Gminy w Rudnikach, aby poznać
kilka informacji nt. naszej gminy. Pan wójt przywitał wszystkich
na sali narad, zaznaczając w swoim krótkim wystąpieniu, że
właśnie w rękach młodych Europejczyków takich jak nasi goście
są przyszłe losy Europy i Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy
dla całej delegacji drobne gadżety i foldery oraz krótką
prezentację o gminie.
Spotkanie było dość krótkie, ale bardzo przyjemne. Mamy
nadzieję, że wszyscy będą u nas czuli się doskonale, i że Polska
spodoba się im zwłaszcza, że pogoda i czas wiosenny sprzyjają.
I.Napieraj

Mecz siatkówki partnerów z Rudnik i Rad³owa
14.02.2017 roku w hali Gimnazjum Publicznego
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach rozegrano rewanżowe
spotkanie siatkówki pomiędzy zaprzyjaźnionymi drużynami
z Rudnik i Radłowa. To jeden z najbardziej zaciętych meczów
rozegranych w historii wszystkich potyczek pomiędzy
zespołami. Świadczy o tym fakt, że mecz rozstrzygnął tiebreak, na korzyść drużyny Rudnik.
W skład ww. drużyn wchodzą m.in. samorządowcy, radni,
dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy i pasjonaci piłki siatkowej,
którym przyświeca popularyzacja tej dyscypliny sportowej
oraz rywalizacja w duchu fair-play.
Ostateczny wynik spotkania: Rudniki - Radłów 3:2.
A. Wiktor

Projekty z gminnej "Gie³dy pomys³ów"
“Giełda pomysłów" to autorski pomysł na włączenie mieszkańców do współdecydowania o przedsięwzięciach i inwestycjach
realizowanych w naszej gminie.
Pierwsza edycja ruszyła w 2015 r., gdzie spośród zgłoszonych 30 pomysłów Rada Gminy Rudniki zdecydowała o przyjęciu
do realizacji w 2016 r. trzech z nich i przeznaczyła na ich realizację po 50 tys. zł.
Projekty, które zostały wprowadzone do budżetu, dotyczą zagospodarowania:
1. terenu przy zalewie w Młynach,
2. terenu między Ośrodkiem Zdrowia a posiadłością Państwa Sieradzkich w Żytniowie,
3. stawu przy szkole w Cieciułowie.
W ramach przydzielonych środków na zagospodarowanie stawu w Cieciułowie prace rozpoczęto od przygotowania mapy do
celów projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu. Następnie zlecono firmie zewnętrznej ukształtowanie niecki
i brzegów stawu. Kolejnym etapem był zakup ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz piachu i cementu niezbędnych do jego
wykonania. Podkreślić należy, że prace związane z wykonaniem ogrodzenia zostały wykonane przez druhów strażaków
z miejscowej jednostki OSP. W pracach związanych z zagospodarowaniem terenu uczestniczyli również pracownicy Sekcji
Komunalnej Urzędu Gminy, którzy wykonywali prace koparko-ładowarką oraz traktorem. W ramach projektu zakupiono również
kostkę brukową i obrzeża betonowe niezbędne do wykonania ciągów komunikacyjnych, których wykonaniem zajmą się
mieszkańcy Cieciułowa. Wydatkowanie środków zostało zakończone w zeszłym roku, jednakże realizacja projektu będzie
kontynuowana również w tym roku, m. in. poprzez wykonanie alejek oraz utwardzeń. Liczymy, że dzięki wsparciu finansowemu
Gminy oraz zaangażowaniu mieszkańców Cieciułowa, a zwłaszcza druhów strażaków, staw stanie się piękną wizytówką wsi.
Dla zadań w Żytniowie i Młynach zeszły rok był czasem przygotowania dokumentacji projektowych dotyczących
zagospodarowania terenu. Natomiast obecny rok rozpoczęliśmy od uzyskania niezbędnych uzgodnień pozwalających rozpocząć
prace budowlane. W najbliższym czasie w Żytniowie i Młynach powinno być widać pierwsze efekty, tak aby jeszcze w tym roku
osiągnąć zamierzony efekt.
R. Dądela
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Wspomnienie...
œp.

œp.

Wies³awa Grzybowska

Kazimierz Winiarski

Wiesława Grzybowska zmarła
22.02.2017 r. Przeżyła 72 lata. W 1998
roku została wybrana na sołtysa wsi
Jaworek i funkcję tę pełniła
nieprzerwanie do śmierci. Pogrzeb
odbył się 25.02.2017 r. o godz. 11:00.
P a n i Wi e s ł a w a s p o c z y w a n a
cmentarzu parafialnym w Rudnikach.
Śp. Wiesława Grzybowska była osobą bardzo aktywną,
dbającą o sprawy wsi. Przez całą swoją służbę społeczną
w trosce o mieszkańców zabiegała m.in. o oświetlenie
miejscowości, budowę drogi w Jaworku czy postawienie
krzyża przydrożnego, aby mieszkańcy mieli miejsce do
wspólnej modlitwy podczas wieczornych nabożeństw
majowych. Działała również aktywnie w Kółku Różańcowym
przy Parafii św. Mikołaja w Rudnikach. Bardzo chętnie
współpracowała z Ośrodkiem Kultury w Rudnikach
w organizowaniu różnych przedsięwzięć kulturalnych m.in.
biesiady wielkanocnej czy bożonarodzeniowej.
Niech pozostanie w naszej pamięci jako ciepła i aktywna
Osoba.

Nowy proboszcz
5 marca 2017 roku mieszkańcy Dalachowa, Janinowa i
Odcinka, wsi należących do parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Dalachowie, uroczyście pożegnali swojego
proboszcza ks. Wojciecha Wódkę. Ksiądz Wojciech pracował
w tej parafii od roku 2009 i został zapamiętany jako aktywny
duszpasterz i dobry gospodarz, dbający o świątynię i jej
obejście. Z jego inicjatywy poczyniono w kościele i na
cmentarzu wiele inwestycji służących tutejszej wspólnocie.
Obecnie rozpoczął on nowy rozdział swojej kapłańskiej drogi w
parafii Świętego Mikołaja BW w Mierzynie k. Piotrkowa
Trybunalskiego.

Kazimierz Winiarski zmarł
25.02.2017 r. r. Przeżył 74 lata. Od
1994 do 2002 roku pełnił funkcję
sołtysa wsi Bobrowa. Niestety zły stan
zdrowia nie pozwalał mu na
piastowanie tej funkcji dłużej. Śp.
Kazimierz spoczywa na cmentarzu
parafialnym w Starokrzepicach.
Będąc sołtysem dał się poznać jako osoba aktywna,
działającą na rzecz społeczności lokalnej. Bardzo chętnie
współpracował podczas organizacji Międzynarodowych
Zawodów Drwali w Bobrowie czy przy realizacji różnych
przedsięwzięć realizowanych w ramach programu odnowy wsi
m.in. urządzeniu placu rekreacyjnego w Bobrowie przy Chacie
drwala i strażaka. Chętnie uczestniczył w życiu gminy oraz
wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez GOKSiR
w Rudnikach.
Zapamiętamy Go jako dobrego Człowieka.

Natomiast parafianie z Dalachowa już 9 marca mieli
okazję poznać swojego nowego proboszcza, ks. Romana
Rataja, który przybył do nich z parafii Św. Jana Kantego w
Częstochowie, gdzie pracował jako wikariusz. Mimo iż nowy
proboszcz już niemal miesiąc sprawuje swoją posługę, to jego
oficjalna instalacja w parafii M.B. Nieustającej Pomocy
nastąpiła dopiero w sobotę 1 kwietnia. Uroczystość odbędzie
się w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych, w obecności
księdza dziekana Mieczysława Papiernika i innych księży z
dekanatu Praszka, a także zaproszonych gości.
Parafianie już teraz pieczołowicie przygotowują się do
tego wydarzenia i życzą nowemu proboszczowi owocnej pracy
duszpasterskiej.
Bogusława Kaczmarek

Komunikat Dzielnicowego !
W związku z prowadzonym przeze mnie działaniem priorytetowym
polegającym na zmniejszeniu liczby wypadków drogowych na trasie
Rudniki - Dalachów (Droga Krajowa nr 43) chcę podkreślić, że jedną
z głównych przyczyn wypadków na drogach jest niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu przez kierujących.
Jak podają statystyki Komendy Głównej Policji, w 2016 roku
przyczyna ta stanowiła 24,7 % takich zdarzeń, w których poniosło śmierć
849 osób. Dlatego też proszę kierowców o poruszanie się po drodze
w sposób rozsądny i bezpieczny. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
nie jesteśmy sami na drodze, są tam też inni, m.in. tzw. "niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego" - piesi oraz rowerzyści. Należy mieć
świadomość tego, że doprowadzając do wypadku drogowego poprzez
własną brawurę, można drugiemu człowiekowi wyrządzić krzywdę spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Bardzo proszę kierowców o rozsądek! Dodaję, że na wskazanej trasie
nad bezpieczeństwem kierujących i pieszych czuwać będzie zwiększona liczba patroli policjantów ruchu drogowego KPP
w Oleśnie.
Andrzej Materak
6



aktualnoœci

So³eckie ferie
Po raz kolejny trzy panie sołtys zorganizowały ferie zimowe dla 30 dzieci ze swoich sołectw-Mostki, Młyny i Słowików.
W poniedziałek 13 lutego 2017 r. odbyła się wycieczka do Częstochowy do kina na filmy "Lego Batman" i "Po prostu
przyjaźń". Dzieci uczestniczyły również w warsztatach na temat kinematografii. Po obejrzeniu filmów miały czas wolny, który
spędziły w Galerii Jurajskiej.
Natomiast 14 lutego 2017 r. w Sołeckim Domu Spotkań w Mostkach
zostały zorganizowane gry i zabawy ruchowe, kalambury oraz dzieci miały
możliwość zagrania w speedball. Odbył się również konkurs plastyczny
pt."Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym",
sfinansowany przez KRUS w Oleśnie, którego uczestnicy otrzymali
nagrody w postaci gier planszowych, kolorowanek, książeczek oraz
odblasków. Po grach i zabawach dzieci posiliły się kiełbaskami, które same
sobie upiekły na ognisku, co sprawiło im wielką frajdę. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały smycze od OSP Mostki oraz odblaski na rower
od Gminy Rudniki.
Ferie te nie odbyłyby
się, gdyby nie
wsparcie osób, które pomogły sfinansować to przedsięwzięcie oraz
organizatorka.
Pragniemy bardzo podziękować wszystkim sponsorom: Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej; Gminie Rudniki, KRUS w Oleśnie, OSP w
Mostkach, p. Ewie Wączek - "Złota Kaczka", Radnemu Marcinowi
Strugale, GS Piekarnia Rudniki oraz liczymy na dalszą współpracę.
Agata Krzykowiak

Rozpoczął się kolejny letni sezon na Kompleksie Boisk Sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Rudnikach. W nieco
odmienionym składzie i na troszkę innych zasadach wróciliśmy na obiekt, ale bez obaw - już dziś zapewniamy, że będziemy
angażować się w życie sportowe gminy najlepiej, jak tylko potrafimy. Będzie sporo nowych wydarzeń, ofertą zajęć objęte zostaną
nowe grupy, o czym będziemy informować na bieżąco na naszym profilu
https://www.facebook.com/OrlikRudniki/
oraz na stronie www.rudniki.pl.
Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę - masz pomysł na
zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych? Napisz, zadzwoń, czekamy
właśnie na Ciebie. Pamiętaj, że razem możemy więcej zdziałać.
Do zobaczenia na obiekcie. Razem twórzmy nasz orlik w Rudnikach!
Animatorzy Sportu:
Monika Lewandowska - tel. 662 411 381, Tomasz Jasiński - tel. 665 851
042, Katarzyna Pawlaczyk - tel.663 217 799

Nowy rok - nowe zadania
Dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów oraz Grupy
Odnowy Wsi nowy rok rozpoczął się w tanecznych rytmach. W dniu
11 lutego w świetlicy wiejskiej odbył się bal przebierańców, w którym
uczestniczyło prawie trzydzieści osób. Zabawa trwała do białego rana.
W balu wzięli udział również mieszkańcy spoza wsi, którzy byli
zachwyceni klimatem panującym na młyńskich imprezach.
Kolejny etap pracy stowarzyszenia to udział w gminnym
programie "Odnowa wsi". Projekt będzie polegał na
zagospodarowaniu oraz doposażeniu placu przy zalewie w Młynach.
W dniu 27 maja zostanie zorganizowany festyn z okazji Dnia
Dziecka. To już drugi festyn, organizowany pod tym hasłem wspólnie z
Kołem Wędkarskim z Praszki. Ze swojej strony zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do udziału w tej imprezie. Planujemy
dużo atrakcji dla dzieci, m.in. "dmuchańce", pokazy strażackie, zabawy z animatorami oraz wiele innych, które będą
niespodzianką. Po zabawie dla dzieci odbędzie się dyskoteka. Poprowadzi ją nasz stały rezydent i mieszkaniec naszej wsi Tomasz
Marczak DJ BULI.
Zachęcam mieszkańców gminy Rudniki do wspieranianaszego Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów w postaci
przekazywania 1 % podatku przy rozliczaniu rocznym na działalność naszego Stowarzyszenia. KRS nr 0000282274
Michał Giec
Lider Odnowy Wsi Młyny




z ¿ycia biblioteki

Wieczór poetycki w bibliotece
10 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyło się wyjątkowe
spotkanie z poezją.
Bohaterem tego wydarzenia był Krzysztof Cezary Buszman - poeta, autor
tekstów piosenek, pasjonat podróży i fotografik. Do jego utworów muzykę pisali
wybitni kompozytorzy, m.in. Włodzimierz Korcz czy Krzesimir Dębski, a wiersze
tego poety, czytane przez znanych polskich aktorów, w całości wypełniły płytę "
Stare Powązki. Strofy o przemijaniu" , która stała się cegiełką na rzecz ratowania
zabytkowego warszawskiego cmentarza. Podczas spotkania w rudnickiej bibliotece
autor zaprezentował wybór swoich poetyckich miniatur, promując zwłaszcza
najnowszy tomik zatytułowany "Krótkie wiersze na długie lata". Była też okazja do rozmowy z widownią, podzielenia się
refleksjami nt. twórczości i planów na przyszłość. Teksty Buszmana - w klasycznej formie, niosące prosty przekaz i często
oczywiste prawdy, bardzo przypadły do gustu publiczności. Niech świadczy o tym liczba zakupionych tomików jego poezji, które
autor chętnie podpisywał na zakończenie spotkania.
Maria Morawiak

Artystycznie i w stylu retro…czyli ferie w bibliotece
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, które znalazły się w tegorocznej ofercie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudnikach przygotowanej dla dzieci na czas ferii. Gdy szkolne korytarze zamilkły wraz z rozpoczęciem zimowej przerwy
w nauce, u nas zrobiło się głośno i radośnie.
Najpierw rudnicką bibliotekę oraz biblioteczne filie
w Żytniowie i Cieciułowie po raz kolejny odwiedzili Państwo
Sylwia i Paweł Piestrzyńscy, specjalizujący się w wyrobach
z modeliny. Na warsztatach artystycznych, które przeprowadzili
15 i 21 lutego zabrali dzieci w kolorowy świat swoich modelinek.
Uczestnicy zajęć mieli okazję stworzyć m.in. niepowtarzalny
zimowy pejzażyk. Choć dzieci zostały wcześniej dokładnie
poinstruowane, jak krok po kroku wykonać dzieło, nie było
dwóch identycznych prac. Mali artyściwykazali się
pomysłowością i nieograniczoną inwencją twórczą. Dobierali
kolory według własnego pomysłu, sami decydowali też
o detalach pejzażu i stroju postaci. Wszystkie prace z modeliny
zostały "wypalone" przez instruktorów i przekazane do odbioru
dzieciom.
W naszej ofercie na czas ferii pojawiła się też całkiem nowa propozycja. 17 lutego odbyło się w bibliotece w Rudnikach
spotkanie pod hasłem "Gry i zabawy w stylu retro, czyli w co bawili się Wasi rodzice, gdy byli dziećmi". Na zajęcia, które
przygotowały i przeprowadziły bibliotekarki: Maria Morawiak i Alina Bienias,przybyła spora grupa starszych i młodszych dzieci.
Okazało się, że niewiele potrzeba, by dobrze się bawić. Wystarczyło trochę przestrzeni, niewiele rekwizytów i już można było
kreatywnie zagospodarować wolny czas. W ruch poszły: stare gazety, guziki, zakrętki od butelek, przydały się też chusteczki,
kreda, pisaki i szary papier. Rzeczy, które są pod ręką w każdym domu z powodzeniem wystarczyły, by przypomnieć największe
hity zabaw dla dzieci z dawnych lat. Najmłodsi sami robili proste zabawki, uczestniczyli w nietypowych wyścigach, grali w kapsle,
gumę i klasy. Bawili się przez dwie godziny i z czystym sumieniem przyznajemy, że zabrakło czasu, by pokazać i przypomnieć
wszystkie gry i zabawy, które przygotowałyśmy na ten dzień.
Maria Morawiak

Przepis na dobr¹ ksi¹¿kê

Jeśli ktoś jest ciekaw, jak powstają
książki, oto przepis: "…wziąć sto
trzydzieści pięć szerokich uśmiechów,
dodać pęczek drobno posiekanych rymów, dolać parę kropel absurdu, dorzucić pół kosza świeżo
zebranej fantazji, dosypać do smaku szczyptę sentymentu, zamieszać i … gotowe!" Taką oto
tajemną recepturę poznali 9 marca w rudnickiej bibliotece uczestnicy spotkania autorskiego
z Agnieszką Frączek - popularną autorką książek dla najmłodszych. Pisarka porusza w nich
tematy bliskie dzieciom, opowiada o ich smutkach i radościach, z przymrużeniem oka snuje
opowieści o zwierzętach i otaczającym nas świecie. Ze szczególnym zainteresowaniem, jako
językoznawca i wykładowca uniwersytecki, porusza też tematy dotyczące współczesnej
polszczyzny, ale z dużą dawką humoru, tak by jak najprościej przybliżyć małym czytelnikom
wiedzę o języku.
Przekonali się o tym uczniowie młodszych klas szkół podstawowych z Rudnik, Dalachowa
i Cieciułowa, którym autorka prezentowała swoje wierszyki i fragmenty utworów pisanych prozą.
Mieli też niepowtarzalną okazję porozmawiać z pisarką i spytać ją o wszystkie interesujące ich
sprawy, w tym także te niezwiązane z pisaniem. Autorka chętnie odpowiedziała na pytania dzieci,
a potem długo jeszcze podpisywała swoje książki, które zakupili i przynieśli na to spotkanie mali
czytelnicy.
Maria Morawiak
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Pierwszy wspólny projekt polsko-czeski w nowym okresie
programowania 2014-2020
Złożony we wrześniu 2016 roku przez lidera projektu Gminę Rudniki oraz partnera Mikroregion Moštěnkę
wniosek pn.: "Przyroda, którą znamy i nie znamy - Rudniki i Moštěnka" otrzyma wsparcie finansowe.
Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania atrakcjami turystycznymi Gminy Rudniki i Mikroregionu
Moštěnka poprzez polepszenie infrastruktury okołoturystycznej, jak również poprawa warunków obsługi osób
odwiedzających nasze regiony. Projekt polega na zwiększeniu dostępności do atrakcji kulturowych i przyrodniczych
po obu stronach granicy.
Już niebawem ruszą prace związane z budową miejsc odpoczynkowych przy najciekawszych miejscach w naszej
gminie, tj. przy zabytkowym drewnianym kościele w Żytniowie, zbiorniku wodnym w Młynach oraz "Krainie
Wymarłych Gadów Morskich w Cieciułowie". Tereny wzbogacone zostaną m.in. o altany, stoły z ławkami czy gry
edukacyjno-plenerowe (Żytniów, Młyny). Po stronie czeskiej utworzone zostanie Centrum Informacji Turystycznej na
Zamku w Dřevohosticach, a także wykonany film promocyjny. Projekt zakłada dwa spotkania integracyjne
mieszkańców we wrześniu 2017 oraz czerwcu 2018 roku.
Całkowita wartość projektu: 84 592 euro.
Wartość projektu po stronie polskiej: 33 586 euro.
Dofinansowane z UE: 28.548,10 euro.
Budżet państwa: 1 679,30 euro.

A. Wiktor

oœwiata

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Cieciu³owie
W sobotnie popołudnie 11 marca 2017 roku o godzinie 16.00
w cieciułowskim Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet, na którym pojawiły się przedstawicielki płci pięknej
z Cieciułowa, Starego i Nowego Bugaja, Stawek Cieciułowskich, Brzezin
Cieciułowskich i Borku. Salę wypełniło po brzegi około 100 osób. Imprezę
zorganizowali działacze Odnowy Wsi Cieciułów i Bugaj oraz strażacy OSP
w Cieciułowie. Wszystkich zebranych powitali: sołtys Cieciułowa - pani
Małgorzata Małolepsza; sołtys Bugaja - pani Małgorzata Dybich oraz radnypan Henryk Pakuła. Dla wszystkich kobiet i zaproszonych gości uczniowie
klas V - VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Cieciułowie pod kierunkiem nauczycielek: Anny Grzebieli, Jolanty
Kubackiej i Grażyny
Kasprzyckiej przygotowali
występ artystyczny
o charakterze kabaretowym
pt.,, O kobietach z przymrużeniem oka". Rajską scenerię na scenie
wyczarowała pani Anna Grzebiela. Przedstawienie uatrakcyjniły liczne
piosenki, w których talentem wokalnym wykazali się przedstawiciele obu płci.
Dużą atrakcją programu artystycznego był pokaz mody, w którym w barwnych
strojach i przy nastrojowej muzyce zaprezentowano różne typy kobiet.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy mogli wykazać się swoimi
umiejętnościami scenicznymi przed szerszą publicznością, a jednocześnie
włączyć się w działania na rzecz lokalnego środowiska. Występ przyjęty został
z ogromnym aplauzem ze strony zgromadzonej publiczności. Wspaniała
atmosfera, która towarzyszyła uczestnikom spotkania do późnych godzin
wieczornych, była doskonalą okazją do przemyśleń o kobietach i ich roli
w świecie dawniej i dziś.

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
Anna Grzebiela
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Walentynkowo w Cieciu³owie
W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi w PSP
w Cieciułowie miał miejsce cykl imprez związanych
z tematyką walentynkową.
Dzień św.Walentego to miły dzień dla każdego z nas, dzień
uśmiechów, ciepłych słów i gestów, po prostu dzień
zakochanych. Święto obchodzone jest w wielu krajach na
świecie, również w Polsce, a więc i w naszej szkole. Jak
świętowaliśmy?
Ostatni dzień przed feriami spędziliśmy w prawdziwie
walentynkowym nastroju. Już od samego rana wszyscy byli
podekscytowani mającymi się odbyć walentynkowymi
przedsięwzięciami. Korytarz szkolny zamienił się - w pełen
pięknych serc i innych ozdób - walentynkowy tunel.
Nie tylko dorośli obchodzą walentynki. To też ważny
dzień dla starszych i młodszych uczniów. Jednym z
najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez którego
trudno sobie wyobrazić Dzień Zakochanych w szkołach, jest
niewątpliwie poczta walentynkowa. Uczniowie klasy VI
zorganizowali pocztę walentynkową dla uczniow
cieciułowiskiej szkoły. Przez cały tydzień zbierali kartki
walentynkowe przygotowane przez uczniów do specjalnej
walentynkowej skrzynki pocztowej. Po zebraniu walentynek

przedstawiciele Samorządu Szkolnego posegregowali
i dostarczyli miłosną korespondencję do każdego adresata.
Walentynki to dzień, w którym wyznajemy swoje uczucia
względem innych. W związku z tym w naszej szkole
przeprowadzono wybory uczniów i uczennic, którzy cieszą się
największą sympatią wśród reszty szkoły. Wybory odbywają się
oczywiście na demokratycznych zasadach - każdy głos jest
tajny. Po zebraniu wszystkich głosów nastąpiło ogłoszenie
zwycięzców konkursu na najsympatyczniejszego ucznia
i uczennicę. W kategorii chłopców wygrali: Mateusz Sobańtka
z kl.6 i Bartłomiej Namyślak z kl.4, a w kategorii
dziewczynek: Alicja Cieśla z kl.3, Roksana Pochorecka z kl.4
i Nicola Ośródka z kl.5.
W ostatni przedferyjny dzień uczniowie klasy VI pod
kierunkiem opiekunki Samorządu Uczniowskiego
przedstawaili krótki montaż słowno-multimedialny o tematyce
walentynkowej. Na początek zaprezentowali krótki film
przybliżający historię Dnia św. Walentego. Następnie przy
pomocy nauczyciela przeprowadzili zabawę językową, ktorej
przedmiotem była miłosna rymowanka w języku angielskim.
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Na zakończenie zaprezentowali krótki walentynkowy film
animowany z dozą prawdziwie angielskiego humoru. Jego
głownym bohaterem był wszystkim dobrze znany Jaś Fasola.
Podczas imprezy rozstrzygnięty został również konkurs na
najładniejszą kartkę walentynkową w języku polskim
i angielskim. Wszystkie prace plastyczne ozdobiły tablicę,
która stanowiła ważny element scenografii. W kategorii klas IIII na poszczególnych miejscach uplasowały się: Zofia Woźny
kl.2 i Weronika Kubicka kl. 2 (I miejsce), Emilia Mroczek
kl.2 i Alicja Cieśla kl.3 (II miejsce) oraz Martyna Kluska kl.3
i Wiktoria Trawińska kl.2 (III miejsce). Z kolei w kategorii
klas starszych IV-VI I miejsce zajęli: Adam Mroczek kl.4,
Natalia Gudaja kl.6 i Nicola Ośródka kl.6. Miejsce II:
Klaudia Kleta kl.6, Szymon Raj kl.5 i Vanessa Wilk kl.5, a III
miejsce uczniowie: Dawid Kiedrzyn kl.5 i Emilia Kulej kl.6.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i zostali obdarowani
nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Szkolny.
Atmosferę tego dnia tworzył również odpowiedni wystrój
szkoły; dominował kolor czerwony i niezliczona ilość serc.
- Żeby było ciekawiej, wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli
w tym dniu w czerwonych strojach, ponieważ to właśnie ten
dzień został ogłoszony w naszej szkole Dniem Koloru
Czerwonego - mówi jedna z nauczycielek. - W walentynki
królować może tylko jeden kolor - ognista czerwień.
Dopuszczalny jest także róż i jego odcienie. Walentynkowe
kolory goszczą nie tylko na ubraniach uczniów; szkolne
k o r y t a r z e r ó w n i e ż s ą u d e k o ro w a n e w b a r w a c h
zarezerwowanych dla Dnia Zakochanych - dodaje.
- Najlepszym podsumowaniem Dnia Koloru Czerwonego
było pamiątkowe wspólne zdjęcie uczniów i pracowników
szkoły. Zachęcamy do zajrzenia na naszą szkolną stronę

internetową, gdzie można zobaczyć wspaniałe zdjęcia z
dzisiejszego wydarzenia - mówią nauczyciele.
Na zakończenie - w imieniu wszystkich uczniów szkoły przewodnicząca samorządu złożyła zgromadzonym życzenia
z okazji Dnia Zakochanych i tak w miłej atmosferze wszyscy
powrócili do swoich obowiązków.
Lidia Heluszka
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Prawie 180 pań bawiło się w sobotę, 11 marca, w sali OSP w Żytniowie. Rodzice uczniów oraz nauczyciele miejscowej
szkoły zorganizowali uroczysty wieczór pod hasłem "Między nami kobietami". Impreza udała się znakomicie. Zachwycona
publiczność obejrzała m.in. inscenizację baśni o królewnie Pirlipatce przygotowaną przez uczniów kl. III. Salwy śmiechu
wywołali chłopcy z kl. IV, którzy wystąpili najpierw jako piękne Słowianki, a potem jako zwiewne baletnice w tańcu z "Jeziora
łabędziego". Za część artystyczną odpowiedzialne były panie: A. Cieśla, K. Świtała, B. Zaręba.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i
niespodzianek. Były konkursy dla pań, a także losowanie nagród
ufundowanych przez licznych sponsorów. O oprawę muzyczną i
akompaniament do wspólnie śpiewanych piosenek zadbali
panowie: B. Szyszka, W. Napieraj, P. Łapucha i J. Woźniak.
Entuzjazm zgromadzonych pań wzbudził występ
obdarzonego wspaniałym głosem trzynastolatka- Mateusza
Gędka.
Na specjalną pochwałę zasługują panowie, którzy
wykazali się ogromnym profesjonalizmem jako kelnerzy. Ubrani
w gustowne fartuszki dbali, aby na stołach nie zabrakło kawy ,
herbaty i pysznych dań.
Wieczór okazał się wielkim sukcesem. Jest dowodem na
doskonałą współpracę między szkołą, rodzicami i środowiskiem
lokalnym.
Za życzliwość, hojność i ogromne wsparcie
dziękujemy również sponsorom, min.: OSP w Żytniowie,
Kołom Gospodyń z Jelonek i Żytniowa, Paniom Z. Baros,
M. Chorzelskiej, N. Sas, K. Pokorskiej, J. Pyłypowicz,
M. Ramus, K. Ośródka, J. Sas, E. Pokorskiej, C. Bensz,
P. Wilczyńskiej, A. Stasiak, J. Koper, Paniom
M. i A. Krawczyk oraz Panom G. Bryś, D. Błaszczak,
S. Kubackiemu.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tak udanej imprezy.
E. Wolna, K. Niedrygoś

Sukcesy uczniów
SP w ¯ytniowie
Laura-Laureatką! Laura Materak została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. To olbrzymi
sukces naszej uczennicy i jej nauczycielki Katarzyny
Niedrygoś. Laura to niewątpliwie talent polonistyczny, ale
należy też podkreślić ogrom pracy, jaki włożyła
w przygotowanie do olimpiady. Gratulujemy, jesteśmy z Ciebie
dumni!
Uczennice klasy VI, Gabriela Ciepła i Paulina Łuczak
wzięły udział w II Rejonowym Konkursie Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych w Wołczynie. Gabrysia zajęła II, a Paulina III
miejsce!
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 10
kwietnia na Forum Ucznia Zdolnego w Kluczborku.
Dziewczęta przygotowała nauczycielka języka angielskiego Anna Cieśla.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział
w konkursie "Moja miejscowość literacko i w obiektywie",
zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im.
Powstańców Śląskich w Praszce. 06.02.2017 r. Kinga
Matusiak, Julia Napieraj, Oliwia Surlej, Ola Grzesik, Zuzia
Stajuda i Bartek Matusiak wraz z panią K. Niedrygoś gościli
w liceum "Kaliska" na uroczystej gali podsumowania konkursu.
Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac literackich i fotografii.
Z dumą informujemy, że spośród tylu prac jury nagrodziło:
Kingę Matusiak - II miejsce w kategorii literackiej: "Moja
miejscowość jesienią/zimą" (pierwszego miejsca nie
przyznano), Olę Grzesik - III miejsce w kategorii : fotografia,
Oliwię Surlej - wyróżnienie w kategorii literackiej: "Moja
miejscowość jesienią/zimą".

PODSUMOWANIE OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH ETAP GMINNY
WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY
(nauczyciel przygotowujący: Beata Zaręba)
I miejsce - Gabriela Ciepła, II miejsce - Paulina Łuczak,
III miejsce - Laura Materak
WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY
(nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Niedrygoś)
I miejsce - Laura Materak, II miejsce - Gabriela Ciepła,
III miejsce - Paulina Łuczak
WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
(nauczyciel przygotowujący: Ewa Wolna)
I miejsce - Paulina Łuczak, II miejsce - Nikola Pakuła
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(nauczyciel przygotowujący: Anna Cieśla)
I miejsce - Laura Materak, I miejsce - Paulina Łuczak
II miejsce - Gabriela Ciepła, III miejsce - Kacper Borecki
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
(nauczyciel przygotowujący: Beata Zaręba)
Stanisław Stasiak - III miejsce w zawodach powiatowych
i udział w zawodach wojewódzkich
Laura Materak, Kacper Grzyb, Bartosz Matusiak, Jakub
Dwornik - udział w zawodach powiatowych
HALOWA PIŁKA NOŻNA
(nauczyciel przygotowujący: Beata Zaręba)
Dziewczęta - I miejsce (etap gminny), V miejsce (etap
powiatowy)
Chłopcy - I miejsce (etap gminny), VII miejsce (etap
powiatowy)
Wszystkim uczniom tak wspaniale reprezentującym naszą
szkołę serdecznie gratulujemy!
Ewa Wolna
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Co nowego w rudnickim gimnazjum?
Bieżący rok szkolny to trudny okres dla polskiej edukacji.
Przed nami reforma oświaty, która nie wiadomo co przyniesie.
I choć jesteśmy pełni obaw i niepokoju, nie ustajemy
w działaniach, by nasza młodzież, ucząc się w pięknej, dobrze
wyposażonej szkole, zgłębiała tajniki wiedzy, rozwijała swoje
pasje i poznawała świat.
Nauczyciele, aby wyrównać braki u uczniów słabszych i
poszerzać horyzonty młodzieży, prowadzą wiele
nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koło:
teatralne, plastyczne, dziennikarskie, szachowe, Dyskusyjny
Klub Filmowy, zajęcia sportowe). Rzetelne nauczanie oraz
wymienione wyżej formy doskonalenia spowodowały, że
uczniowie rudnickiego gimnazjum odnieśli wiele prestiżowych
sukcesów. Właśnie zakończyły się zmagania uczestników
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, które wymagały
od gimnazjalistów długiej, systematycznej pracy w celu
przyswojenia obszernej wiedzy z danego przedmiotu. I tak tytuł
laureata, zwalniający z części egzaminu gimnazjalnego,
otrzymali: Filip Napieraj (chemia) i Maria Sas (geografia).
Finalistami zaś zostali: Magdalena Wcisło (matematyka), Iga
Wiercińska (biologia) i Jakub Zając (geografia).
Kolejnym sukcesem gimnazjalistów jest zajęcie II miejsca
w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obcojęzycznych.
Uczniowie: Julia Koj, Paulina Ośródka, Julia
Pietrzykowska, Marta Zaręba, Mateusz Morawiak, Jakub
Pałyga, Jakub Świątek, wystawiając "Piękną i bestię",
pokonali czternaście innych grup teatralnych z całego
województwa.
Swoje talenty fotograficzne ujawnili Mateusz Morawiak
i Adrianna Korpowska w konkursie międzyszkolnym "Moja
miejscowość w obiektywie". Mateusz otrzymał nagrodę
główną, Adrianna zajęła II miejsce.
Zdolności literackie mają niewątpliwie uczniowie klasy
Ia: Kacper Kanicki, który zajął I miejsce w konkursie "Moja
miejscowość literacko" i Izabela Sieradzka, która w tymże
projekcie otrzymała wyróżnienie.
III miejsce w XI Konkursie Piosenki Obcojęzycznej
zdobyła Katarzyna Wilk, wykonując utwór Abby "Thank you
for the music".
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastyki
Obrzędowej w kategorii kwiaty bibułowe zdobyła Magdalena
Matusiak, zaś Jakub Pałyga w tej kategorii otrzymał
wyróżnienie.
Jak wiadomo wszystkim, w zdrowym ciele, zdrowy duch,
dlatego nasi uczniowie bardzo dbają o kondycję fizyczną.
Wynikiem tego są liczne sukcesy sportowe. Gimnazjaliści
z Rudnik zajęli m. in. I miejsce w Mistrzostwach Województwa
Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym chłopców (Maciej
Malecha, Konrad Kołacha, Cyprian Morawiak), III miejsce
w Mistrzostwach Województwa Szkół Gimnazjalnych w tenisie
stołowym dziewcząt (A. Zając, B. Sieradzka), I miejsce
w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Oleskiego
(chłopcy), II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Siatkowej chłopców, I miejsce w Półfinałach Wojewódzkich
Igrzysk LZS w piłce siatkowej, I miejsce w powiecie
w szachach, II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatowych
w Indywidualnych Biegach Przełajowych (1500 m), I miejsce
w Mistrzostwach Powiatowych w Piłce Koszykowej dziewcząt.
Znakomitym sposobem na rozwijanie swoich pasji,
poszerzanie wiedzy, nabycia kreatywności jest udział
w projektach edukacyjnych. Jednym z ciekawszych jest
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"Erasmus+". W jego ramach gimnazjaliści w tym roku
szkolnym odwiedzili już Rumunię i Włochy. W maju pojadą
jeszcze do Finlandii. Już 26 marca przyjechali do nas
przedstawiciele sześciu partnerskich szkół z Francji, Rumunii,
Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii. 36 młodych
Europejczyków na tydzień zamieszkało u uczniów rudnickiego
gimnazjum. Inne projekty, które realizuje młodzież, to:
"Zaczytana szkoła", "Poliglota Roku", "Powidoki", "Szkolny
Przegląd Teatralny", "Najpopularniejsze imię w gimnazjum",
"Zdrowi dziś, zdrowi jutro", "Trzymaj formę”, "Żyj smacznie
i zdrowo".

Podróże kształcą, dlatego nasi uczniowie dość często mają
o rg a n i z o w a n e w y j a z d y i n t e g r a c y j n e , k u l t u r a l n e
i krajoznawcze. Oprócz Rumunii i Włoch odwiedzili także Jurę
Krakowsko-Częstochowską, Załęczański Park Krajobrazowy,
Ożarów, Kraków i Zieleniec. W tej ostatniej miejscowości
szusowali na nartach i cieszyli się ostatnimi dniami sezonu.
Młodzi ludzie zwiedzili także wystawy w praszkowskim
i ożarowskim muzeum, pojechali na Targi Książki do Krakowa,
dwukrotnie byli na przedstawieniach teatralnych: "Dziadach"
i "S@motności w tłumie", brali udział w warsztatach
fotograficznych.
W naszej placówce dbamy nie tylko o to, by poszerzać
wiedzę, ale także o poziom wychowawczy. Chcemy, by nasi
wychowankowie byli pełni empatii, by dostrzegali ludzi
wymagających pomocy. W rudnickim gimnazjum odbyło się
wiele akcji charytatywnych, które pokazały, jak "wielkie serca"
mają nasi uczniowie. Zorganizowaliśmy "Naszą szlachetną
paczkę", zbiórkę nakrętek dla chorej Wiktorii Moś, akcję
"Znicz", podczas której uporządkowaliśmy grób nieznanego
żołnierza oraz pomnik upamiętniający poległych podczas
II wojny światowej. Włączyliśmy się w akcję "Góra Grosza"
i XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nasza szkoła to nie tylko miejsce, gdzie się uczymy na
lekcjach, to także wydarzenia kulturalne, społeczne, imprezy
sportowe i rozrywkowe. W bieżącym roku szkolnym
zorganizowane zostały otrzęsiny klas pierwszych, apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej i Narodowego Święta
Niepodległości, spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja
Wajdy "Polska była jego miłością", Dzień Patrona, andrzejki,
mikołajki, wigilie klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
noce filmowe, dyskoteki, poczta walentynkowa, przegląd kolęd
i pastorałek, mecze sparingowe uczniowie- absolwenci, mecze
nauczyciele- uczniowie, Dzień Kobiet.
Aby nauczycielom się dobrze pracowało, a uczniom
dobrze uczyło, zadbaliśmy także o budynek szkoły
i wyposażenie sal.
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Zostało naprawione ogrzewanie geotermalne,
wymieniono oświetlenie w salach S1, S2 na ledowe,
zmodernizowano na terenie całego gimnazjum monitoring
i wykonano prace malarskie w sali gimnastycznej i klasie
języka angielskiego. W ferie przeprowadzono remont dwóch
sal lekcyjnych: polonistycznej i fizyczno- chemicznej.
W ramach prac wygipsowano i pomalowano ściany obu
pracowni; zakupione zostały nowe biurka i komody.
Dodatkowo w klasie fizyczno-chemicznej wymieniono fronty
szaf, zakupiono szafę na odczynniki chemiczne z odpowiednim
wyposażeniem i zestawem odczynników chemicznych do
nauki chemii w gimnazjum i szkole podstawowej oraz
przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, co poprawiło
funkcjonalność pracowni.
15.03.2017 r. otrzymaliśmy od Opolskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
dwadzieścia zestawów komputerowych DELL. Wzbogaciły
one jedną z dwóch pracowni komputerowych. Są w bardzo
dobrym stanie i przez wiele lat posłużą naszym uczniom
w zdobywaniu nowych umiejętności.
W szkole propagujemy zdrowy styl życia Uczniowie
wykonują rzeźby warzywno- owocowe, biorą udział
w projektach dotyczących tego tematu, przygotowują się do
konkursów wiedzowych. W 2016 roku złożyliśmy wniosek do
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie do uprawnionego
otrzymywania bezpłatnych warzyw i owoców
nieprzeznaczonych do sprzedaży. Agencja pozytywnie

rozpatrzyła naszą prośbę i w grudniu w obecności Inspektora
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z Opola
przekazano nam dwie tony kilku odmian jabłek. Owoce zostały
rozdane uczniom.

Jak widać, w rudnickim gimnazjum ciągle coś się dzieje.
Uczniowie wytrwale poszerzają swoją wiedzę, zdobywają
nowe doświadczenia, uczestniczą w życiu kulturalnym
regionu, dbają o zdrowie, pomagają potrzebującym, odkrywają
talenty i rozwijają swoje pasje. Nigdy się nie nudzą i prawie
zawsze mają uśmiech na twarzy. Życzymy sobie, by tak było
dalej…

z ¿ycia OSP
W dniu 28 marca br. w strażnicy OSP w Dalachowie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Rudnikach i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego. Gościem honorowym spotkania był st. kpt. Wojciech Wiecha,
dotychczasowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Głównym tematem spotkania było podsumowanie
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP naszej gminy.
Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań przedstawił
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach,
a zarazem Wójt Gminy - druh Andrzej Pyziak. Poinformował

zebranych, że w szeregach 9-ciu jednostek OSP działających
w naszej gminie zrzeszonych jest 362 członków zwyczajnych,
102 wspierających, 19 honorowych i 93 członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zebraniach
sprawozdawczych jednostek, oprócz czynnych strażaków,
uczestniczyli także członkowie wspierający i honorowi,
członkowie MDP, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP
w Oleśnie, radni naszej gminy, sołtysi i członkinie KGW. Podczas zebrań sprawozdawczych dokonano podsumowania
działalności jednostek za 2016 rok oraz omówiono zamierzenia na rok bieżący.
Druh Andrzej Pyziak poinformował zgromadzonych o wydatkach gminy na ochronę przeciwpożarową, dokonanych
zakupach sprzętu i wyposażenia i planach na bieżący rok.
Następnie w imieniu wszystkich druhów naszej gminy serdecznie podziękował odchodzącemu na emeryturę Komendantowi
Powiatowemu PSP w Oleśnie Wojciechowi Wiecha za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę i merytoryczną pomoc w sprawach
ochrony przeciwpożarowej. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią.
M. Dorczyńska




z ¿ycia OSP
Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrañ sprawozdawczych
w jednostkach OSP gminy Rudniki za 2016 rok
Zebrania sprawozdawcze za 2016 rok odbyły się we
wszystkich 9-ciu jednostkach OSP działających na terenie
gminy. W zebraniach uczestniczyli członkowie Zarządu
Oddziału Gminnego i Powiatowego ZOSP, przedstawiciele
Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie, radni naszej gminy,
sołtysi, członkinie KGW.
Wszystkie jednostki OSP zrzeszają w sumie:
362 członków zwyczajnych /w tym 36 kobiet/
102 członków wspierających
19 członków honorowych
93 członków MDP /40 dziewcząt, 53 chłopców/
Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
może brać udział 151 członków zwyczajnych OSP.
W zebraniach sprawozdawczych uczestniczyło:
232 członków zwyczajnych tj. 64 % zrzeszonych
28 członków wspierających
9 członków honorowych
34 członków MDP
Są to liczby porównywalne z poprzednim rokiem - na
koniec 2015 r. było 359 członków zwyczajnych, obecnie jest
362. Frekwencja na zebraniach sprawozdawczych była w tym
roku wyższa o 4 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W okresie sprawozdawczym nie było istotnych zmian
w składach zarządów OSP. Był to bowiem pierwszy rok pracy
zarządów powołanych na zebraniach sprawozdawczowyborczych, które odbyły się w jednostkach w styczniu i lutym
2016 roku.
Po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
w dniu 23 kwietnia 2016 roku w strażnicy w Jaworznie odbył się
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach, który
dokonał zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego,
dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd
Oddziału Powiatowego w Oleśnie.
Dla podniesienia wiedzy i umiejętności strażaków
ochotników Komenda Powiatowa PSP w Oleśnie organizuje co
roku szkolenia. W minionym roku członkowie OSP naszej
gminy uczestniczyli w następujących szkoleniach:
podstawowym - 14 druhów,
kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego-5 druhów,
z zakresu ratownictwa technicznego - 18 druhów,
w szkoleniu dowódców - 6 druhów,
w szkoleniu naczelników - 4 druhów,
kwalifikowanej pierwszej pomocy - 8 druhów.
W 2016 roku w ramach działań prewencyjnych
zorganizowano, podobnie jak w latach poprzednich, Turniej
Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
w którym wzięła udział młodzież ze wszystkich szkół z terenu
naszej gminy. Najlepsi uczestnicy konkursu startowali
następnie w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, gdzie
jak zwykle zajęli wysokie miejsca. W eliminacjach gminnych
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Szymon
Maryniak – Szkoła Podstawowa w Żytniowie, a w kategorii
gimnazjum Filip Napieraj. W bieżącym roku TWP odbył się
16 marca. Największą wiedzą wykazali się: Nicola Ośródka
ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie i Filip Napieraj
z Gimnazjum w Rudnikach. Turniej ma wieloletnią tradycję
i młodzież prezentuje coraz wyższą wiedzę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
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W organizacji turnieju współuczestniczyli druhowie
z Rudnik. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i cenne
nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy oraz
dodatkowe nagrody ufundowane przez jednostkę OSP
w Rudnikach.
Dla podniesienia sprawności bojowej zorganizowano, jak
co roku, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły
się 17 września ub. roku na boisku sportowym
w Żytniowie. Gospodarzem zawodów byli druhowie z OSP
Chwiły. Do zawodów przystąpiło 7 jednostek, które wystawiły
14 drużyn w różnych kategoriach wiekowych. W grupie
męskiej wygrała drużyna z Dalachowa przed Cieciułowem
i Żytniowem, w grupie kobiecej - OSP Cieciułów, w grupach
młodzieżowych, które startowały wg regulaminu CTIF - MDP
z Cieciułowa /dziewczęta/ i MDP z Dalachowa /chłopcy/. MDP
chłopców z Dalachowa brała także udział w zawodach
wojewódzkich gdzie zajęła 4 miejsce.
W październiku przeprowadzono kontrolę pojazdów
samochodowych, motopomp, sprzętu pożarniczego oraz stanu
pomieszczeń we wszystkich jednostkach OSP działających na
terenie gminy. Okresowe przeglądy sprzętu są konieczne, gdyż
pozwalają wychwycić niedociągnięcia i mobilizują jednostki
do większej dbałości o powierzony im sprzęt.
W minionym roku jednostka OSP w Jelonkach
zorganizowała jubileusz 90-lecia istnienia a jednostka OSP
w Rudnikach uroczyste przekazanie samochodu bojowego.
Na ochronę przeciwpożarową w minionym roku
wydano z budżetu gminy środki w kwocie 276.770,- złotych.
Z tego około 35.000 zł na materiały remontowobudowlane i prace remontowe w strażnicach. W tym:
- 10.665 zł - materiały remontowo-budowlane dla OSP
Jelonki,
- 7.749 zł - modernizacja instalacji elektrycznej garażu
i zaplecza /OSP Rudniki/,
- 3.400 zł - montaż bramy garażowej /OSP Żytniów/,
- 2.716 zł - materiały remontowo-budowlane i elektryczne do
garażu /OSP Mostki/,
- Zadanie inwestycyjne o nazwie: „Montaż częściowej
instalacji centralnego
ogrzewania w Sołeckim Centrum
Aktywności w Dalachowie”. Koszt tego zadania to 33.600
złotych, w tym:
8.600 zł - środki z budżetu gminy,
14.000 zł - dofinansowanie z Gminnego Programu Odnowy
Wsi
11.000 zł - środki własne OSP Dalachów.
Na remonty samochodów i przeglądy techniczne sprzętu
ppoż. wydano około 13.000 złotych.
38.000 zł wydano na zakup samochodu dla OSP
w Jaworznie, 13.500 zł jednostka zapłaciła z własnych środków.
Zakupiono także węże W-52 i W-75, aparaty oddechowe,
hełmy, buty, ubrania koszarowe, radiotelefon, prostownik.
W budżecie gminy na 2017 rok na sprawy ochrony
przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości
334.600 zł na bieżące koszty oraz kwotę 240.000,- zł na
zakupy inwestycyjne /samochód bojowy dla OSP



z ¿ycia OSP
W trakcie zebrań sprawozdawczych
omówiono również zamierzenia jednostek OSP
na 2017 rok.
OSP Bobrowa
organizacja Zawodów Drwali,
konserwcja trybun, sceny i ogrodzenia,
nadzór obszarów leśnych i nieużytków.
OSP Chwiły
remont garażu
doposażenie: 2 węże W-52 i 2 węże W-75
zakup mundurów wyjściowych, koszul i sznurów
1 ubranie specjalne
opony do samochodu / 2 opony zostały kupione w marcu br./
szyba przednia do samochodu
udział w szkoleniach
OSP Cieciułów
zakup 2 ubrań specjalnych i 3 par butów sznurowanych
organizacja Jubileuszu 105-lecia OSP / 10.06.2017r. /
OSP Dalachów
z środków KSRG: rozpieracz kolumnowy, stojak hydrantowy,
kurtyna wodna, opryskiwacz plecakowy, nożyce do drutu,
dozownik sorbentu
z środków OSP: 5 mundurów wyjściowych, 6 czapek, koszul
i sznurów
zamierzenia inwestycyjne: remont wejścia głównego i klatki
schodowej, zakup i montaż klimatyzacji w Sali OSP.

OSP Jaworzno
remont garażu, dokończenie ogrodzenia placu za strażnicą,
doposażenie: 3 ubrania specjalne, 4 pary butów, radiotelefon,
zasysacz liniowy,
organizacja Jubileuszu 95-lecia OSP i przekazanie samochodu
/15.07.2017 r.
OSP Jelonki
ocieplenie wschodniej ściany strażnicy,
doposażenie: 3 ubrania specjalne, 3 hełmy, 3 pary butów
zakup 3 mundurów wyjściowych.
OSP Mostki
dokończenie remontu garażu,
doposażenie: 2 ubrania specjalne, 2 pary butów
przeciwporażeniowych,
zakup 2 mundurów wyjściowych,
uzupełnienie wyposażenia kuchni.
OSP Rudniki
z środków KSRG: prądownice wodno-pianowe, parawan,
podpory, siewnik do sorbentu, recertyfikacja uprawnień KPP
/pierwszej pomocy/
środki OSP: zakup mundurów wyjściowych,
zamierzenie inwestycyjne: zakup i montaż bram garażowych.
OSP Żytniów
doposażenie: 5 ubrań bojowych, 2 pary butów „Strażak”,
wodery, piła spalinowa,
zakup 8 mundurów wyjściowych
zamierzenie inwestycyjne: zakup samochodu bojowego.

GOKSiR

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
Po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Sztab gminny tradycyjnie mieścił się w Ośrodku Kultury
w Rudnikach. Obowiązki szefa sztabu sprawowała Janina
Pawlaczyk. W szkołach podstawowych oraz w gimnazjum w
Rudnikach odbyły się imprezy, podczas których licytowano
gadżety WOŚP i inne przygotowane przez GOKSiR, Urząd
Gminy oraz szkoły i uczniów.
W sobotę w hali sportowej w Rudnikach w ramach XXV
Finału WOŚP zorganizowano między innymi:
IV TURNIEJ KOSZYKÓWKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY RUDNIKI
W rozgrywkach udział zgłosiło 5 drużyn (Olesno, Gorzów,
Praszka, Rudniki I, Rudniki II), jednak ostatecznie na sali
punktualnie o 9:00 odmeldowały się trzy drużyny. Dziewczęta
rozegrały pojedynki, rywalizując bezpośrednio systemem
każdy z każdym. Pojedynki były bardzo emocjonujące,
a przybyli kibice mogli podziwiać wiele doskonałych akcji
w wykonaniu młodych koszykarek.
Wyniki poszczególnych pojedynków:
GP Rudniki I - GP Rudniki II 21:26
GP Rudniki I - ZSP Praszka 10:23
ZSP Praszka - GP Rudniki II 16:8
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. ZSP Praszka (Napieraj Sylwia, Jachymska Wiktoria,
Kopyto Wiktoria, Mońka Klaudia, Matusiak Magdalena).
2. GP Rudniki II (Sowa Natalia, Zaręba Izabela, Konc
Karolina, Orzeszyna Wiktoria, Ośródka Paulina).

3. GP Rudniki I (Sas Maria, Randak Wiktoria, Bernaś
Kinga, Zając Magdalena, Błach Monika).
Najlepszą zawodniczką została Sylwia Napieraj,
zdobywając 24 punkty w turnieju. Nagrody dla najlepszych
wręczyła p. Iwona Napieraj z-ca wójta Gminy Rudniki.
Organizatorzy:
Nauczyciele WF: Robert Księżarek i Katarzyna Pawlaczyk
TURNIEJ SPEED-BALL O PUCHAR PREZESA
SPEED-BALL POLSKA
W zmaganiach udział wzięło 89 zawodników
i zawodniczek (eliminacje + turniej główny). Rozgrywane były
dwie konkurencje: SUPER-SOLO oraz GRA SINGLOWA.





GOKSiR
W indywidualnej grze na czas bezapelacyjnie najlepszym
zawodnikiem był Jan Włóka z wynikiem 377. Tym samym
Jasiu uzyskał tytuł Mistrza Gimnazjum Publicznego
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach i odebrał przechodni Puchar
Dyrektora Gimnazjum. Wśród dziewcząt najlepszą
zawodniczką okazała się Aleksandra Materak - 319 odbić.
Bardzo dużo emocji dostarczyła zawodnikom gra
singlowa, byliśmy świadkami wielu widowiskowych wymian,
jak i technicznych zagrań. Zawodnicy z uśmiechem zagrywali
kolejne piłki, a kibice głośno im dopingowali.
Klasyfikacji końcowa w grze singlowej:
Chłopcy:
1. Jan Włóka
2. Jan Dolik
3. Jakub Jachymski
4. Norbert Drab
5. Adam Borecki
6. Patryk Płuciennik
7. Bartłomiej Kluska
8. Patryk Ignasiak
Dziewczęta:
1. Magdalena Matusiak
2. Aleksandra Materak
3. Izabela Zaręba
4. Aleksandra Namyślak
5. Paulina Ośródka
6. Nicola Krzykowiak
7-10. Natalia Sowa
Monika Błach
Wiktoria Orzeszyna
Wiktoria Randak
Wręczenia nagród ufundowanych przez prezesa Speedball Polska dokonała z-ca wójta Gminy Rudniki
p. Iwona Napieraj.
Organizatorzy:
Nauczyciele WF: Katarzyna Pawlaczyk, Karol Włóka
Współorganizatorzy:
Gmina Rudniki
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
Gimnazjum Publiczne im.Andrzeja Wajdy w Rudnikach
Inicjatorką finału na sportowo w Rudnikach była
Katarzyna Pawlaczyk.

W niedzielę 15 stycznia 37 wolontariuszy kwestowało dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
Ogółem ze wszystkich imprez oraz zbiórki ulicznej w całej
gminie zebrano kwotę 17.361,89 zł i 17,34 euro w tym:
Gimnazjum Rudniki - 5.294,24 zł
PSP w Dalachowie
- 2.955,62 zł
PSP w Jaworznie
- 2.949,73 zł
PSP w Żytniowie
- 2.361,42 zł
PSP w Cieciułowie
- 1.920,62 zł
GOKSiR
- 1.880,26 zł

Największą zawartość gotówki w puszce miała
wolontariuszka Małgorzata Bienias, która zebrała kwotę
1.447,33 zł. Małgosia od wielu lat angażuje się w działania jako
wolontariusz na rzecz WOŚP - gratulujemy.
Za ofiarowane pieniądze, za wszelką pomoc w organizacji
finału dziękujemy wolontariuszom, członkom sztabu,
nauczycielom szkół uczestniczących w akcji oraz ludziom
dobrej woli, którzy okazali wyjątkową hojność. To z nas
wszystkich składa się ta niesamowita orkiestra. Za zebrane w
trakcie finału pieniądze zostanie zakupiony specjalistyczny
sprzęt do szpitali, z którego skorzystają dzieci i osoby starsze.
Jeszcze raz ogromne dzięki za XXV Finał WOŚP.
Sie ma!
J. Bryś, K. Pawlaczyk

FERIE ZIMOWE - radosne, s³odkie i kolorowe
Tegoroczna oferta dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych była bardzo
atrakcyjna. Zaczęło się od Walentynek na lodowisku. Z uroków lodowiska można
było korzystać codziennie do 19 lutego. W pierwszym tygodniu Gminna Biblioteka
Publiczna zaproponowała
warsztaty
lepienia z modeliny w Rudnikach,
Żytniowie i Cieciułowie oraz "Gry i
zabawy w stylu retro - czyli w co bawili
się rodzice, gdy byli mali".

W drugim tygodniu ferii z bardzo
różnorodnych propozycji
przygotowanych przez Ośrodek Kultury
w Rudnikach skorzystało ponad 100
osób. Rozpoczęło się w poniedziałek
tanecznie, aktywnie i sportowo. Przez kolejne dwa dni, pod okiem doskonałej
kucharki, dzieci nabywały umiejętności przygotowania słodkich wypieków
karnawałowych. Pyszne pączki i faworki były efektem wspólnej pracy. Na
zakończenie ferii odbył się bal przebierańców w maskach karnawałowych
wykonanych podczas warsztatów plastycznych w poprzednim dniu. Było radośnie, słodko i kolorowo.
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M. Lukas

GOKSiR

Radosne kolêdowanie
W zimowe świąteczne popołudnie 6 stycznia w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury w Rudnikach przez kilka
godzin rozbrzmiewały radosne dźwięki kolęd, pastorałek
i piosenek świątecznych. Wykonawców i bardzo licznie
zgromadzoną publiczność powitali: Janina Pawlaczyk dyrektor GOKSiR oraz ks. Krzysztof Błaszkiewicz
patronujący przedsięwzięciu od 16 lat.
Podczas tegorocznej edycji Regionalnego Przeglądu
Kolęd "Kolędy łączą pokolenia" na scenie wystąpiło 9 grup oraz
13 solistek, a mianowicie :

- grupa dzieci z Przedszkola Publicznego w Rudnikach;
- dzieci z Oddziału Przedszkolnego PSP w Dalachowie;
- Zuzanna Sieja z PSP w Dalachowie;
- zespół wokalny "Gwiazdeczki" z PSP w Cieciułowie;
- zespół wokalny "AVE ANIOŁY" ze świetlicy wiejskiej
w Ganie;
- Kinga Wilk z Gany;
- duet Weronika Stasiak i Magdalena Stasiak z PSP
w Dalachowie;
- Paulina Lach z PSP w Jaworznie;

- Karina i Monika Zając z Praszki;
- Nikola Ciupa z Wierzchlasa;
- "Niezapominajki" z Parafii Miłosierdzia Bożego
w Cieciułowie;
- solistki reprezentujące studio piosenki "Wielokropek"
z Wołczyna, a mianowicie: Kinga Konefał, Dagmara

Jewtuch, Paulina Łabędzka, Roksana Nowak, Roksana
Teodorowska, Amelia Słaboń;
- Aleksandra Materak z GP w Rudnikach;
- Katarzyna Wilk z GP w Rudnikach;
- Monika Błach z GP w Rudnikach;
- zespół wokalny z Byczyny;
- zespół folklorystyczny "Rudniczanie".
Wszyscy wykonawcy otrzymali piękne pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy, które wręczyli: wicewójt Gminy
Rudniki - Iwona Napieraj, proboszcz parafii Rudniki ks.
Krzysztof Błaszkiewicz oraz dyrektor GOKSiR - Janina
Pawlaczyk. Najwspanialszą nagrodą były gorące oklaski
publiczności. Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach.
M. Lukas

AKWARELE Stanis³awa Pokorskiego
W piątkowy wieczór 3 lutego br. w Ośrodku Kultury w Rudnikach odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy AKWARELE Stanisława Pokorskiego. To
już trzecia wystawa dokonań artysty w galerii rudnickiego Ośrodka. Tym
razem prezentuje swoje najnowsze akwarele. Autor tak mówi o swoich
pracach: "Akwarele z latosich plenerów w Kazimierzu Dolnym, Toskanii i
kilka z Olesna.... z ręki malowane, na kolanie bez sztalugi w wielkim zawrocie
głowy od otaczającego wszem tematu i mnóstwem ludzi przenikających
pomiędzy pędzlami....”
W uroczystości wzięli udział przyjaciele, znajomi oraz osoby
zainteresowane twórczością artysty.
Stanisław Pokorski urodzony 1.05.1967 roku w Wieluniu. Dzieciństwo i
młodość spędził w gminie Rudniki, w miejscowości Cieciułów. Edukację
artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli w 1982 roku, na kierunku wystawienniczym. Następnie w
latach 2000-2005 studiował na wydziale grafiki warsztatowej w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskał dyplom z
litografii w pracowni G. Banaszkiewicza.
Działalność artystyczną rozwijał, uczestnicząc w licznych plenerach malarskich organizowanych przez stowarzyszenia
i kluby twórców. Od 1996 r. działał w Klubie Artystów Nieprofesjonalnych przy MDK w Oleśnie. W 2001 roku powołał
Stowarzyszenie Twórców Ziemi Oleskiej, gdzie jako prezes organizował warsztaty malarskie i plenery we współpracy z opolskim
i myszkowskim środowiskiem artystów. Od ubiegłego roku jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Uczestnik
licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych.
M. Lukas




GOKSiR
DZIEÑ KOBIET w Rudnikach
Dzień Kobiet to wyjątkowy czas dla większości pań, pełen wielu
okazji do świętowania. W Ośrodku Kultury w Rudnikach tradycyjnie, jak
co roku, zaprosiliśmy nasze panie na muzyczny i humorystyczny program
estradowy.
Licznie zebranych gości powitała Janina Pawlaczyk - dyrektor
Ośrodka Kultury, a serdeczne życzenia złożył paniom w dniu ich święta
Wójt Gminy Andrzej Pyziak. Impreza rozpoczęła się krótkim koncertem
piosenek Anny Jantar, w wykonaniu Katarzyny Wilk z Gimnazjum
Publicznego w Rudnikach,
której akompaniował
nauczyciel muzyki Bogdan
Szyszka. Kolejnym punktem
programu był humorystyczny program estradowy pn. "Festiwal festiwali"
w wykonaniu znakomitego parodysty ANDRZEJA DYSZAKA.
Gromkie oklaski świadczyły o tym, że zabawne parodie znanych gwiazd estrady
bardzo przypadły paniom do gustu. Klimat i atmosfera na sali były na tyle gorące, że nie
trzeba było zbytnio namawiać pań do wspólnego śpiewania biesiadnych piosenek.
Radośnie, ze śpiewem na ustach, przy kawie i ciasteczkach wspólnie świętowaliśmy
jedyny taki dzień w roku.
M. Lukas

WYSTAWA FOTOGRAFII

WALENTYNKI na lodowisku

W lutym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach
prezentowana była pokonkursowa wystawa fotografii
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie "Zadrzewienia z
daleka i bliska", prezentująca uroki naszego najbliższego
otoczenia.
Zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych konkurs fotograficzny "Zadrzewienia z
daleka i bliska" trwał od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016
r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim
udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!
Wśród wyróżnionych w kategorii: zestaw zdjęć znalazła
się rudniczanka Edyta Młynarczyk, prezentująca zestaw
"Bliżej natury".
Celem konkursu było pokazanie w fotografii walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią
istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach
rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są
często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie
ptaków, nietoperzy i owadów, w tym gatunków chronionych
prawem krajowym i europejskim. Zadrzewienia dają
schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w ich
otoczeniu.
M. Lukas

14 lutego na lodowisku w Rudnikach bawiło się świetnie
ponad 100 osób. Wejście na lodowisko w Dniu Zakochanych
było darmowe. Wystarczyło okazać jeden czerwony element
garderoby i można było jeździć na łyżwach bez ograniczeń.

Podsumowanie sezonu
Z dniem 19 lutego br. zakończyliśmy działalność na "Białym
Orliku" w Rudnikach.
Tegoroczny sezon na rudnickim lodowisku był najdłuższy
z dotychczasowych. Działalność
lodowiska rozpoczęto
16 stycznia. Amatorzy łyżew mogli korzystać z zimowej oferty
do 19 lutego br. W tym okresie z lodowiska skorzystało
w godzinach popołudniowych 2.899 osób.
W godzinach dopołudniowych z lodowiska korzystała
młodzież szkolna w ramach zajęć wychowania fizycznego.
Najliczniejszą grupę uczestników stanowili gimnazjaliści,
którzy pod okiem nauczycieli w-f aktywnie spędzali czas na
lodowisku /644 osoby/, a także szusowali na nartach biegowych
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Pogoda dopisała. W promieniach słoneczka, przy dobrej
muzyce można było
aktywnie i radośnie spędzić
walentynkowe popołudnie i wieczór.
M. Lukas
zakupionych przez GOKSiR w ramach projektu "Aktywnie
zimą - narty i łyżwy dla najmłodszych w gminie Rudniki" /136
osób/. Młodzież szkół podstawowych korzystała nieodpłatnie
z oferty: PSP Żytniów 2x 26 uczniów, PSP Jaworzno 1 x 26
uczniów, PSP Cieciułów 1 x 10 uczniów.
W minionym sezonie z lodowiska aktywnie korzystała
sekcja hokejowa 50+. Zajęcia tej sekcji odbywały się we wtorki
i piątki od godziny 19.00 do 20.00.
Tegoroczny sezon należy do udanych zarówno ze względu
na liczbę amatorów łyżew, jak i czas działania "Białego Orlika".
Dziękujemy wszystkim za korzystanie z naszej oferty,
a przede wszystkim tym, którzy zajmowali się kompleksową
obsługa lodowiska.
Janina Pawlaczyk
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TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

kat. kobiety OPEN
1. Karolina Zając
kat. do 40 lat
11 marca 2017 odbył się w Dalachowie Otwarty Turniej Tenisa
1. Artur Badura
Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Mateusz Żydziak
Zwycięzcy w kategoriach
kat. chłopcy klas IV-VI
3. Arkadiusz Młynarczyk
dzieci i młodzieży:
1. Alan Telenga
kat. powyżej 40 lat
kat. dziewczęta klas I-III
2. Oskar Ryng
1. Andrzej Hanas
3. Jakub Pietruszka
1. Katarzyna Zając
2. Edmund Olszowy
kat. dziewczęta klas I-III GP
2. Anna Borowicz
3. Zbigniew Gruszka
1. Aleksandra Zając
3. Sandra Pinkosz
kat. OPEN
2. Barbara Sieradzka
kat. chłopcy klas I-III
1. Karolina Zając
kat. chłopcy klas I-III GP
1. Dominik Szlas
2. Artur Badura
2. Mateusz Ramus
1. Cyprian Morawiak
3. Mateusz Żydziak
3. Krzysztof Wilk
2. Wojciech Droś
Organizatorzy:
kat. dziewczęta klas IV-VI
3. Mateusz Zając
GOKSiR w Rudnikach, PSP Dalachów,
1. Julia Jachymczyk
UKS Dalachów
W popołudniowych godzinach
2. Julia Jurczyk
Sędziowie:
o miano najlepszego tenisisty walczyli Roman Pinkosz i Katarzyna Pawlaczyk
3. Dominika Olszowa
dorośli. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Biesiada Wielkanocna
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Ośrodek Kultury
w Rudnikach organizuje biesiadę świąteczną z udziałem przedstawicielek
wszystkich sołectw naszej gminy. Aby poczuć przedsmak Świąt
Wielkanocnych zaproszone go udziału kobiety przygotowują potrawy
i wypieki świąteczne, wymieniają się przepisami i doświadczeniami
kulinarnymi. Bardzo istotna jest też dekoracja stołu. Najważniejszy jest
jednak towarzyski i integracyjny wymiar tego spotkania.
W czwartek, 30 marca, z możliwości wspólnego biesiadowania
skorzystało 10 sołectw , a mianowicie : Rudniki, Chwiły, Odcinek, Łazy,
Żytniów, Julianpol, Słowików, Porąbki, Cieciułów, Bobrowa. Komisja
w składzie: Iwona Napieraj - z-ca Wójta Gminy, Beata Wolf-Morawiak Skarbnik Gminy, Joanna Podgórska-Wiercińska z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Oleśnie oraz Katarzyna Napieraj - dietetyk, miała nie lada
problem z podziałem nagród. W tym roku oceniane były tradycyjne
drożdżowe babki wielkanocne. Najsmaczniejsza okazała się babka
przygotowana przez reprezentację sołectwa Żytniów, która otrzymała
I nagrodę. Drugie miejsce- zajęło sołectwo Bobrowa , trzecią nagrodę
odebrało sołectwo Rudniki, czwartą nagrodę - sołectwo Łazy. Pozostali
uczestnicy otrzymali równorzędne wyróżnienia. Serdeczne podziękowania
oraz życzenia wielkanocne złożył, wszystkim biorącym udział w biesiadzie
paniom, Wójt Gminy Andrzej Pyziak.
Stoły uginały się od przeróżnych specjałów. Były jaja wielkanocne,
sałatki, żurki z białą kiełbaską, serniki i wiele innych smakołyków.
Biesiadzie towarzyszył kiermasz pisanek wielkanocnych, który cieszył się
dużym zainteresowaniem. Bardzo zaciekawiła również zebrane panie
prezentacja "Fakty i mity na stole wielkanocnym", którą przedstawiła
mgr dietetyki Katarzyna Napieraj.
M.Lukas
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GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
14,15 i 16 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach dzieci reprezentujące wszystkie przedszkola
i szkoły z terenu gminy rywalizowały o miano najlepszego
recytatora. Udział w konkursie wzięło 86 uczestników.
Komisja oceniająca w składzie: Maria Morawiak,
Janina Pawlaczyk, Alina Bienias i Jadwiga Głowacka nie
miała łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy przygotowani byli
doskonale. Biorąc pod uwagę zarówno walory estetyczne
języka, a mianowicie dykcję, rytm i intonację, jak i właściwy
dobór repertuaru, nagrodzono w poszczególnych kategoriach

wiekowych wymienione poniżej osoby.
Klasy I-III
I miejsce - Marlena Gacek - PSP Jaworzno
Kamil Kałwak - PSP Dalachów Filia Rudniki
II miejsce - Olivia Mosiala - PSP Dalachów
Zofia Woźny - PSP Cieciułów
III miejsce Katarzyna Wierszak - Filia
Rudniki
Julia Woliwoda- PSP Dalachów
Wyróżnienia: Magdalena Dubas - PSP Jaworzno, Maria
Molska - filia Rudniki, Aleksandra Smyrd - PSP Jaworzno,
Jakub Kubacki i Weronika Bednarek -PSP Dalachów.
Klasy IV-VI
I miejsce - Vanessa Wilk - PSP Cieciułów
Julia Jachymska - PSP Jaworzno
II miejsce - Wiktoria Preś - PSP Dalachów
Zofia Zalwert - PSP Żytniów
III miejsce - Roksana Pochorecka - PSP Cieciułów
Iga Staniszewska - PSP Dalachów.
Wyróżnienia: Weronika Stasiak i Wiktoria Gorzelak - PSP

Dalachów, Nicola Ośródka i Ewelina Kostek - PSP Cieciułów
Gimnazjum:
I miejsce - Jakub Jachymski - GP Rudniki
II miejsce - Julia Ramus - GP Rudniki
III miejsce - Kinga Krawczyk
Zuzanna Wiśniewska - GP Rudniki
Wyróżnienia: Sandra Kobiela, Dominika Mirowska,
Wiktoria Zadworna.
Do etapu powiatowego w Oleśnie zakwalifikowali się
laureaci I miejsca w kategorii szkól podstawowych i laureaci
I i II miejsca w kategorii gimnazjum. Gratulujemy i życzymy
sukcesów.
W kategorii przedszkolaków o miano najlepszego
konkurowało 20 dzieci.
Dwa równorzędne I miejsca, za świetną recytację
i doskonałą interpretację prezentowanych wierszy, zajęli
Wiktoria Wąsik z Przedszkola w Rudnikach i Michał
Kubacki z Przedszkola w Dalachowie. Dwie równorzędne
II nagrody otrzymały: Marysia Stasiak z Przedszkola
w Rudnikach oraz Antonina Stasiak z Przedszkola

w Żytniowie. Trzecia lokatę zdobyła Martyna Klimek
z Przedszkola w Dalachowie. Wyróżnienia otrzymali: Zofia
Stasiak i Maja Pawlaczyk z Przedszkola w Żytniowie, Pola
Kabata i Natalia Ptasińska z Przedszkola w Rudnikach oraz
Jakub Augustyniak z Przedszkola w Jaworznie.
Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, pozostali uhonorowani
zostali pamiątkowymi dyplomami. Organizatorem
przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach przy
współpracy z wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy.
M. Lukas

Z kalendarza imprez na nadchodz¹cy kwarta³
Ośrodek Kultury w Rudnikach zaprasza na:
Wiosenny Koncert Jazzowy - 22 kwietnia 2017
Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków - 20 kwietnia 2017
Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej - 3 maja 2017
Integracyjny Rajd Rowerowy gmin Rudniki i Radłów - 14 maja 2017
XXIII Ogólnopolski Bieg Masowy "Pętla Rudnicka" - 28 maja 2017
20



GOKSiR

Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych
Kroszonki, czyli zdobione jajka wielkanocne, to
specjalność, z której kultura ludowa Opolszczyzny jest znana
najbardziej. Ozdabiane w kwiatowo-roślinne motywy jajka na
trwałe wpisały się w krajobraz polskiej sztuki ludowej.
Muzeum Wsi Opolskiej wystąpiło z zaproszeniem do
udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych ze zdobienia
jaj wielkanocnych, prowadzonych przez wolontariuszy ze
Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

W zajęciach zorganizowanych w Ośrodku Kultury
w Rudnikach 3 marca br. wzięło udział 50 uczniów z
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. Tajniki zdobienia
techniką rytowniczą oraz "wytrawiania" wzorów kwasem
przekazywały panie Irena Zawadzka i Anna Kośna z Opola.
Efekty pracy młodzieży były zadowalające. Większość po
raz pierwszy spróbowała własnych sił w tworzeniu wyrobów
rękodzieła ludowego. Wkrótce kolorowe kroszonki zagoszczą
na naszych wielkanocnych stołach.
M. Lukas

PODRÓ¯ DO PRZESZ£OŒCI - GMINNA IZBA TRADYCJI
żelazka z "duszą", pralki ręczne, lampy naftowe, kołyski dla
małych dzieci i wiele innych eksponatów.
Gościliśmy również przedstawicieli Klubu Pasjonatów
Wsi Mokrsko, którzy szukali inspiracji i wskazówek jak
stworzyć podobne , magiczne miejsce w swojej miejscowości.
Kilka dni temu mieliśmy niecodzienną wizytę młodzieży
z wielu krajów Europy. Uczestnicy projektu realizowanego
przez rudnickie Gimnazjum odwiedzili Gminną Izbę Tradycji
i odbyli krótką "podróż do przeszłości".
M.Lukas

Po przekroczeniu progu Rudnickiej Izby Tradycji można
w jednym momencie przenieść się o kilkadziesiąt lat wstecz.
Zgromadzone tu eksponaty u niektórych budzą wspomnienia,
innych zapoznają z historią naszego regionu, dawnymi
rzemiosłami wsi, prezentują wygląd wiejskiej izby. Ekspozycja
pokazuje jak szybko teraźniejszość staje się przeszłością.
W miesiącu marcu zagościła w progach izby duża grupa
przedszkolaków z Rudnik, które z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchały opowieści o tym jak mieszkali
i żyli ich dziadkowie i pradziadkowie. Z ciekawością oglądały
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Tanecznie i aktywnie w Oœrodku Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach proponuje
systematyczne zajęcia ruchowe dla wszystkich grup
wiekowych.
We wtorki o godz. 18.00 odbywają się zajęcia
taneczne dla dzieci, w środy o godz. 19.30 - ZUMBA
dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych,
natomiast w każdy czwartek, o godz. 16.30 panie 50+
od ponad roku intensywnie ćwiczą. Gimnastyka 50+ to
zajęcia o umiarkowanej intensywności, o charakterze
profilaktycznym. To nie tylko ćwiczenia fizyczne. Dzięki
pełnej życzliwości i uśmiechu atmosferze, zapewniamy
odprężenie i doskonałą zabawę:)

Z kolei ZUMBA to innowacyjny system fitness
kształtujący sylwetkę, poprawiający kondycję,
wyzwalający potężna dawkę pozytywnej energii. Zumba
to połączenie prostych kroków tanecznych, ruchów
i rytmów latynoskich, które porywają do zabawy.
Atmosfery panującej na zajęciach nie da się opisać.
Trzeba spróbować i poczuć to na własnej skórze. ZUMBA
jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od wieku,
płci i zdolności ruchowych, gdyż łatwo ją dostosować do
indywidualnych potrzeb i możliwości.
Wtorkowe zajęcia taneczne prowadzone są z myślą
o najmłodszych. Dzieci ćwiczą nie tylko kroki, ale
poprawiają swoją sprawność ruchową, opanowują
podstawy rytmiki oraz prawidłową postawę. Zapraszamy
do udziału w zajęciach.
Gimnastyka dla 50+ jest bezpłatna, ZUMBA - 10 zł
za jedne zajęcia, płatne w dniu zajęć u instruktora Marty
Dworak, a zajęcia taneczne również płatne u instruktora
tańca - Rafała Grzebieli tel. 785404972.
M. Lukas
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Dla osób w wieku powyżej 50 roku życia.
CELE ZAJĘĆ:
- usprawnienie i aktywizacja układu ruchu, poprawa
sprawności i ruchomości w stawach,
kształtowanie sprawności układu krążeniowooddechowego,
- kształtowanie siły mięśni w Gimnastyka 50+: to zajęcia
o umiarkowanej intensywności przy muzyce o
charakterze profilaktycznym dla osób w wieku powyżej
50 roku życia. CELE ZAJĘĆ:
- usprawnienie i aktywizacja układu ruchu, poprawa
sprawności i ruchomości w stawach,
kształtowanie sprawności układu krążeniowooddechowego,
kształtowanie siły mięśni w aspekcie mięśni
stabilizujących kręgosłup i utrzymujących prawidłową
postawę ciała oraz profilaktyki osteoporozy,
- kształtowanie koordynacji ruchowej, w tym równowagi
ciała,
- poprawa samopoczucia,
Gimnastyka 50+ to nie tylko ćwiczenia fizyczne !!!
Dzięki pełnej życzliwości i uśmiechu atmosferze,
zapewniamy odprężenie i dobrą zabawę. aspekcie mięśni
stabilizujących kręgosłup i utrzymujących prawidłową
postawę ciała oraz profilaktyki osteoporozy,

- kształtowanie koordynacji ruchowej, w tym równowagi
ciała,
- poprawa samopoczucia,
Gimnastyka 50+ to nie tylko ćwiczenia fizyczne !!!
Dzięki pełnej życzliwości i uśmiechu atmosferze,
zapewniamy odprężenie i dobrą zabawę.
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SALA OSP DALACHÓW
Od kilku lat strażnice OSP w gminie Rudniki są
przekształcane w sołeckie centra integracji, mające z założenia
służyć nie tylko druhom strażakom, ale całej lokalnej
społeczności. Przełom roku 2016/17 pokazał, że sala OSP
w Dalachowie z powodzeniem pełni taką rolę.
Jesienią w budynku tym wykonano nową instalację
grzewczą. Zakupiono piec na ekogroszek i rurami
z nadmuchem poprowadzono ciepłe powietrze od kotłowni do
wnętrza sali. Już samo to przedsięwzięcie wymagało kumulacji
środków z kilku źródeł i wybitnie przyczyniło się do integracji
różnych grup ludzi.
Na potrzeby dalachowskiej OSP zareagowała Grupa
Odnowy Wsi. Jej liderka, p. sołtys Izabela Stasiak
przeznaczyła całą dwuletnią pulę środków z gminnego
programu Odnowy Wsi, tj. 14 tys. zł, na nową instalację
w strażnicy. Strażacy wydatkowali z własnych środków 11 tys.
zł. Wójt, p. Andrzej Pyziak, widząc determinację dalachowian,
dorzucił jeszcze z budżetu gminy 8600,- zł, i tak wspólnymi
siłami wykonano inwestycję, której funkcjonalność poddana
została większej próbie na zabawie sylwestrowej 2016.
Około 70 par bawiło się na tej imprezie, zorganizowanej
przez tutejszą jednostkę OSP. Jej uczestnicy chwalili sobie nie
tylko dobrą kuchnię i muzykę, ale także odpowiednią
temperaturę w sali tanecznej. Skoro tak, to inni także
postanowili wypróbować walory strażackiego obiektu.
W ostatni weekend karnawału do współpracy z druhami
zgłosiła się tutejsza szkoła podstawowa. Rada Rodziców
z przewodniczącą p. Agnieszką Bramą wystąpiła z inicjatywą
zorganizowania balu przebierańców. W sobotę 25 lutego 2017 r.
56 barwnych par oddawało się tanecznemu szaleństwu
w dalachowskiej strażnicy. Balowi towarzyszyły także inne
atrakcje: kotyliony, konkurs na najlepsze przebranie,
fotobudka, itp. Dzięki współpracy rodziców ze strażakami
udało się pozyskać pieniądze dla dzieci z tutejszej
podstawówki. Tak więc i tym razem sala OSP spełniła swą
integracyjną rolę.
Nie dość na tym! Rada sołecka Dalachowa oraz radna
Justyna Wilk postanowili także skorzystać ze świeżo
wyremontowanego obiektu. Dzień później, czyli 26 lutego, idąc

za ciosem, zorganizowali w tym miejscu składkową imprezę
z okazji Dnia Kobiet. Tak naprawdę jednak zabawa
dedykowana była osobom każdej płci. Dalachowianie (i nie
tylko) odpowiedzieli na zaproszenie i oto ponad 100 osób
pojawiło się w strażnicy OSP. Ciepło było nie tylko od nowego
ogrzewania, ale także od gorących rytmów, które zabrzmiały
w tym miejscu za sprawą państwa Grzebielów - pary
profesjonalnych tancerzy. Pokaz tańców latynoamerykańskich

w ich wykonaniu przyprawił wszystkich o zawrót głowy. Chętni
mogli skorzystać z instruktażu i pod okiem trenera przyswoić
sobie chociaż kilka prostych kroków i figur. Ci, którym
zabrakło odwagi lub talentu równie świetnie bawili się po
swojemu przy muzyce DJ Edka. Ta ostania z karnawałowych
imprez mogła się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, którym
organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Z powyższych przykładów jasno wynika, że sala OSP
w Dalachowie tętni życiem, a druhowie są otwarci na
współpracę i dbają o swą strażnicę. W sobotę 1 kwietnia odbyła
się tutaj kolejna uroczystość, związana z instalacją w parafii
M.B. Nieustającej Pomocy w Dalachowie nowego proboszcza.
Sami strażacy aż palą się (!) do realizacji kolejnych inwestycji
i liczą na wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli.
Bogusława Kaczmarek





WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Informuje o możliwości uzyskania dofinansowania

w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30%
w ramach: "Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim
dla osób fizycznych przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi
użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinnych, położonych na terenie
województwa opolskiego.
* Program składa się z czterech części:
EKO-PIEC - wymiana źródeł ciepła;
EKO-TERM - termoizolacja istniejących domów
jednorodzinnych;
EKO-DOM - termomodernizacja domów
jednorodzinnych wraz z wymianą źródła
ciepła;
OZE
- zakup i montaż urządzeń
wykorzystujących energię odnawialną;
* Oprocentowanie pożyczek:
2,5% w stosunku rocznym, bez prowizji;

* Termin składania wniosków:
nabór ciągły wniosków do 2020 r.
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone
w Regulaminie Programu, który można pobrać z witryny
internetowej (www.wfosigw.opole.pl ).
Kontakt w zakresie części Programu:
EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM,
OZE- pompy ciepła i kotły na biomasę
tel. 77/45 67 873 wew. 108, 148, 147, 123, 117, 116.
OZE - małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika
tel. 77 45 45 891 wew. 150, 103.







