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Opolska
Karta Rodziny i Seniora
Gmina Rudniki podpisała Porozumienie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
w zakresie partnerskiej współpracy w ramach Rudnikach jest realizatorem w/w zadania. W ramach
wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz Porozumienia wydajemy druki - Wnioski o wydanie
osób starszych w województwie opolskim Opolska „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”.
Karta Rodziny. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”
Więcej informacji można uzyskać
będzie wydawana bezpłatnie rodzinom
w Ośrodku Pomocy w Rudnikach
posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom
tel. 34/ 35 95 072 w. 33
zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom
oraz na stronie internetowej
samotnie wychowującym dzieci, a także osobom
www.ssd.opolskie.pl
starszym, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w
lub pod numerem telefonu 77/ 54 16 617.
województwie opolskim.

Czytelnia internetowa ju¿ dzia³a!
Szukasz książki, której nie ma na półce w Twojej bibliotece?
Jesteś studentem, uczniem, interesujesz się literaturą popularnonaukową?
Potrzebujesz czytelni czynnej całą dobę, w której znajdziesz publikacje z różnych
dziedzin wiedzy bez wychodzenia z domu?
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach z radością informuje, że przystąpiła do
konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych, w ramach którego umożliwiamy czytelnikom naszej
biblioteki bezpłatny dostęp do platformy książek elektronicznych IBUK LIBRA. W naszej czytelni
internetowej znajdują się publikacje z różnych dziedzin wiedzy z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
oraz innych czołowych polskich wydawnictw. To duże udogodnienie dla studentów, uczniów i wszystkich
czytelników zainteresowanych publikacjami specjalistycznymi, popularnonaukowymi i beletrystyką,
którzy nie wychodząc z domu, mogą czytać przez całą dobę książki w wersji elektronicznej.
Skorzystaj z bezpłatnego dostępu do ponad 1200 e-booków na platformie elektronicznej Ibuk
Libra. Pobierz kod PIN w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach lub jej filiach, który
umożliwi Ci zdalny dostęp do bazy e-booków
Korzystaj z naszej czytelni z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu!
Maria Morawiak
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga !!!
W przypadku awarii sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej prosimy o kontakt pod

nr tel. 607 605 634
z panem Łukaszem Sykulskim.

Na stronie ostatniej przedstawiamy
szczegó³owy program
XV Miêdzynarodowych Zawodów
Drwali w Bobrowie.
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Gmina Rudniki na „Targach Ró¿” we Francji
W kwietniu przedstawiciele Gminy Rudniki uczestniczyli
w „Targach Róż” organizowanych we Francji w miejscowości
Bellegarde. Targi te organizowane są od 25 lat i co roku
przyciągają do małej miejscowości tysiące zwiedzających. Do
Bellegarde Gminę Rudniki zaprosił Didier Polanowski,
wieloletni uczestnik zawodów drwali w Bobrowie. Didier jest
również członkiem stowarzyszenia, które we Francji organizuje
corocznie targi.

W ubiegłym roku kilkuosobowa grupa z naszej gminy
wzięła udział w tym wydarzeniu jako obserwatorzy. Następnie
otrzymaliśmy propozycję organizacji „Dni Polskich” podczas
tegorocznych targów. Podjęliśmy się tego niełatwego zadania.
W okresie wielkanocnym pojechaliśmy do Francji w celu
współorganizowania Targów Róż. Reprezentowaliśmy nie
tylko gminę Rudniki, ale również powiat oleski, województwo
opolskie oraz promowaliśmy polską kulturę i kulinaria.
Na targi pojechali przedstawiciele urzędu gminy, domu
kultury, twórcy ludowi, zespół folklorystyczny „Rudniczanie”
i zespół muzyczny „Ramzes” z Dalachowa. Zadaniem całej
delegacji była prezentacja naszych wyrobów kulinarnych,
promocja regionu i artystyczna oprawa imprezy. W celu
promocji kulinariów polskich zabraliśmy ze sobą
charakterystyczne dla nas potrawy, tj.: bigos i żurek oraz ciasta:
sernik, makowiec i szarlotkę. Francuzom bardzo smakował
polski bigos i „czarne ciasto”, czyli makowiec. Tym wszystkim

częstowaliśmy odwiedzających nasze stoisko uczestników
targów. Spotkaliśmy się z bardzo wieloma Polakami, którzy
podczas wojny i w okresie powojennym wyjechali z kraju,
a usłyszeli o naszym stoisku na targach. Przychodzili do nas,
aby porozmawiać, spróbować polskich potraw i oczywiście
z ogromnym sentymentem posłuchać ludowej muzyki i śpiewu.
Poza muzyką i przysmakami kulinarnymi
prezentowaliśmy również rękodzieło naszych twórców
ludowych: kwiaty z bibuły Pani Ireny Tobis i Lidii Surlej,
koronkowe serwetki Danuty Golczyk, Ireny
Wietrzykowskiej, Haliny Pilarek i Janiny Sosnowskiej.

W tej chwili mamy ogromną satysfakcję z tego udanego
promocyjnego przedsięwzięcia. Na początku wydawało nam
się, że porywamy się trochę z motyką na słońce, że to ogromne
przedsięwzięcie przerasta nas, tj. taką małą gminę rolniczą.
Teraz jednak wiemy, że całe przedsięwzięcie zakończyło się
sukcesem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdu
za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu „Dni Polskich”
w Bellegarde we Francji.
Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie przez naszych
francuskich przyjaciół, a Pan Mer wyraził chęć nawiązania
dalszej współpracy z gminą Rudniki.
Iwona Napieraj

Samochód dla niepe³nosprawnych
Na nowy samochód dla niepełnosprawnych czekaliśmy od
5 marca br., ponieważ salon samochodowy AUTO-SALON
Sp. z o.o. z Opola po wygraniu przetargu musiał dostosować
odpowiedni pojazd dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno
miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.
Zakup pojazdu był konieczny wcześniejszy samochód do
przewozu osób niepełnosprawnych uległ wypadkowi,
w konsekwencji czego niestety nie nadawał się do użytku.
Samochód kosztował prawie 117.000,00 zł, w całości
sfinansowany ze środków własnych gminy.
W dniu 3 czerwca 2014 roku odebraliśmy pojazd. W tej
chwili nasze dzieci jeżdżą już nowym samochodem do
placówki w Praszce.
Iwona Napieraj
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Wybory do Parlamentu
Europejskiego
W dniu 25 maja 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu
Europejskiego.
Przedstawiamy wyniki głosowania w Gminie Rudniki.
Zbiorcze wyniki głosowania w gminie Rudniki
Liczba uprawnionych:
6 832
Liczba wydanych kart:
972
Liczba ważnych kart:
972
Frekwencja wyborcza:
14.23 %
Liczba głosów ważnych: 917
% głosów ważnych:
94.34 %

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Liczba głosów na listy
1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro
57
2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
6
3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej-Unia Pracy
87
4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
270
5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 35
6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 18
7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica
Janusza Korwin-Mikke
55
8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
268
9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
121
Komitety razem
917

Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów
uprawnionych wydano kart
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19
1 191
132
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29
1 111
98
3. Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy 46-325 Rudniki ul. Wieluńska 6 1 405
262
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 46-325 Dalachów 217
1 618
263
5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 46-325 Mirowszczyzna 43
1 507
217
Razem
6 832
972

Wizyta studyjna
goœci z mazowieckiego
Gmina Rudniki do Programu „Odnowy Wsi” woj.
opolskiego przystąpiła w roku 1999. Od tego czasu na terenie
gminy zrealizowano wiele ciekawych inwestycji oraz działań
mających na celu odnowę i rozwój wsi. Ponadto od roku 2007
w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi gmina wsparła
wiele projektów mających na celu między innymi: poprawę
estetyki, tworzenie własnych miejsc rekreacji, organizację
spotkań integracyjnych mieszkańców itp.
Przez te kilka lat niejednokrotnie przyjmowaliśmy
w Gminie Rudniki grupy studyjne z Polski, którym
prezentowaliśmy rezultaty działań podejmowanych przez
nasze miejscowości. W tym roku również Urząd
Marszałkowski w Opolu wytypował naszą gminę do przyjęcia
gości z woj. mazowieckiego w czasie podróży studyjnej po
dobrych przykładach woj. Opolskiego.
W dniu 10 lipca nasz dorobek w ramach programu odnowy
prezentować będziemy Lokalnej Grupie Działania
„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. W ramach programu
przewidziano między innymi: prezentację multimedialną
w Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach,
zwiedzanie Izby Tradycji w Rudnikach i Ośrodka Tradycji
Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie oraz Wiejskiego Centrum
Kultury w Żytniowie. Na zakończenie uczestnicy będą mogli
zapoznać się z inicjatywami podejmowanymi przez Grupę
Odnowy Wsi Bobrowa.
Mamy nadzieję, że nasi goście z Mazowsza miło spędzą
u nas czas, jak również zainspirują się naszymi realizacjami
i będą mogli przenieść je do swoich miejscowości.
Joanna Pazgan

frekwencja
11.08
8.82
18.65
16.25
14.40
14.23

Doktor Dolittle i przyjaciele
3 czerwca 2014 r. dwójka krakowskich artystów z teatru
ART-RE przyjechała na zaproszenie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rudnikach.
Tym razem zabawiali dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Jaworznie i w Cieciułowie. Przedstawili fascynującą
opowieść o doktorze Dolittle, który uwielbiał leczyć zwierzęta.
Dzieci podczas spektaklu żywo reagowały na to, co działo się na
scenie i bardzo chętnie uczestniczyły w zaproponowanych
zabawach. Brały udział w współtworzeniu akcji. A wyglądało to
następująco: przedszkolaki wraz z doktorem "wyruszyły" do
Afryki. Jako pomocnicy Pirata sprzątały pokład, obserwowały
statki czy sterowały okrętem. Na afrykańskim lądzie leczyły
małpki, lwa, zebrę i hipopotama. Rozbrzmiewający ciągle
śmiech małych gości potwierdzał, że wspaniale się bawią.
Spektakl miał na celu zachęcenie do okazywania ciepłych
gestów, przyjaźni i miłości.
Wioletta Wolna Meryk
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Gmina Rudniki 10 lat w Unii Europejskiej
1 maja br. minęło 10 lat wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Przez ten okres czasu w Gminie
Rudniki zrealizowaliśmy ponad 90 projektów
o wartości przekraczającej 43 mln zł. Na ich
realizację pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych
z Unii Europejskiej oraz prawie 9 mln zł ze źródeł
krajowych. Łącznie uzyskaliśmy ponad 22 mln zł
dofinansowania, co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca naszej gminy stanowi kwotę ponad
2 500 zł.

W ciągu tych 10 lat zrealizowaliśmy bardzo
różnorodne zadania. Prawie 75% wszystkich
projektów dotyczyło inwestycji, czyli tzw.
projektów twardych, polegających między innymi
na: przebudowie i budowie dróg, budowie
kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków,
modernizacji szkół i strażnic OSP itp. Pozostałe
25% projektów to tzw. projekty miękkie,
realizowane zarówno przez urząd gminy, jak również
przez szkoły, BOOS i Ośrodek Kultury. Realizacja

Udzia³ œrodków finansowych
w realizacji projektów w latach 2004 - 2014

Iloœæ zrealizowanych projektów

œrodki ze
Ÿróde³ krajowych
- 9 mln

œrodki z bud¿etu
gminy - 21 mln
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Projekty
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tzw. miêkkie
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projektów nieinwestycyjnych pozwoliła przede wszystkim na: wymianę międzynarodową, wydanie
materiałów promocyjnych, szkolenia, organizację imprez kulturalnych, jak również organizację
dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Przed nami nowy okres programowania na lata 2014-2020. Co przyniesie? - zobaczymy!
Na pewno będziemy się starać pozyskać środki unijne w jak największym zakresie. Widzimy jednak, że
teraz będzie jeszcze trudniej niż do tej pory, ponieważ coraz mniej pieniędzy przeznaczane jest na rozwój
lokalny. Unia Europejska stawia w nowym okresie programowania na regiony i na miasta, zaniedbując nieco
wieś.
Wiele przed nami. Nowe wyzwania, nowe zadania i na pewno dużo pracy.
Już za kilka lat będziemy mogli zrobić kolejne podsumowanie.

Zestawienie najwa¿niejszych inwestycji
Gminy Rudniki w latach 2004 - 2014 (strony 4 - 5)
Ochrona œrodowiska
- Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami,
przebudową stacji wodociągowej
- 3,745 km sieci wodociągowej,
- 18 przyłączy;
- Budowa kanalizacji:
- w miejscowości Jaworzno
(łącznie 7,83 km sieci, 252 przyłącza),
4

- w miejscowości Dalachów
(łącznie 6,75 km sieci, 240 przyłączy);
- Budowa 121 przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Rudniki;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach o
punkt zlewny osadów ściekowych i poletko
osadowe.
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W n a w i ą z a n i u d o A p e l u P re z y d e n t a R P
Bronisława Komorowskiego na sesji Rady Gminy
Rudniki w dniu 30 kwietnia br. wójt Andrzej Pyziak
odczytał list z kancelarii prezydenta i podkreślił w kilku
słowach znaczenie 25 rocznicy zwycięstwa nad
komunizmem. Przypomniał, że 4 czerwca 1989 roku
odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo
wolne wybory do Sejmu i Senatu. Te wybory były
uhonorowaniem wielu lat walki Polaków o wolną
Ojczyznę i doprowadziły do głębokich zmian w naszym
kraju.
„Polska droga do wolności jest źródłem inspiracji
dla pokoleń. Tryumf „Solidarności” nad zniewoleniem
zmienił historię. Uruchomiliśmy dynamikę wielkich
przemian. Nasze zwycięstwo było początkiem końca
komunizmu w Europie. […] Polacy dowiedzieli się, że są
odważnym narodem, który potrafi zjednoczyć się wokół
wielkich celów. Dorobek wolnej Polski napawa dumą i
stanowi zobowiązanie do mądrych działań na kolejne
ćwierćwiecze. Razem kształtujmy historię. Osiągnięcia
każdego z nas budują sukces Polski.”
Bronisław Komorowski

Drogi
ściach Rudniki, Cieciułów, Jaworzno;
- Budowa i przebudowa dróg gminnych o łącznej - Budowa siłowni zewnętrznej w Rudnikach;
- Budowa edukacyjnej ścieżki rowerowej na terenie
długości ponad 28 km.
Gminy Rudniki;
- Budowa Edukacyjnego Centrum rozrywki w
Oœwiata
- Przebudowa i remont szkół podstawowych oraz Cieciułowie.
oddziałów przedszkolnych w miejscowościach
Budynki u¿ytecznoœci publicznej
Żytniów, Jaworzno, Dalachów, Cieciułów;
- Budowa placów zabaw przy szkołach w miejsco- - Modernizacja strażnic OSP w miejscowościach:
Żytniów, Cieciułów, Jaworzno, Bobrowa,
wościach: Dalachów, Rudniki, Cieciułów,
(w 2014 roku Mostki, Dalachów);
Żytniów oraz Jaworzno;
- Budowa szatni w Cieciułowie;
- Rozbudowa i remont gimnazjum w Rudnikach.
- Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach na
Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt
Sport i rekreacja
Informacji Turystycznej;
- Budowa Orlika (kompleks boisk o sztucznej
- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury
nawierzchni oraz lodowisko) w miejscowości
w Rudnikach na Centrum Spotkań Muzyków
Rudniki;
Jazzowych w Rudnikach;
- Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną
- Przebudowa Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach;
nawierzchnią w Dalachowie;
- Przebudowa pokrycia dachu na budynku urzędu.
- Modernizacja boisk sportowych w miejscowo
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¯YTNIOWIANIE UCZCILI ŒWIÊTEGO
30 czerwca 1971 r. ówczesny proboszcz parafii Żytniów
ks. Henryk Danielewski zorganizował w Żytniowie
zjazd koleżeński absolwentów 3 seminariów
duchownych: krakowskiego, katowickiego
i częstochowskiego. W grupie uczestników zjazdu był
również ówczesny metropolita krakowski kardynał
Karol Wojtyła i ordynariusz częstochowski ks. bp
Stefan Bareła. Wybór kardynała Wojtyły na papieża Jana
Pawła II i jego wcześniejszy pobyt w Żytniowie
mieszkańcy parafii żytniowskiej postanowili upamiętnić
okolicznościową tablicą. Tablica ta umieszczona została
w Grocie Matki Bożej z Lourdes, znajdującej się przed
kościołem parafialnym. Odsłonięcie tablicy miało
miejsce w czasie uroczystości odpustowej 11 listopada
1989 r., gdy proboszczem parafii był ks. Andrzej
Batorski. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy
zaszczycili m.in. ks. bp Tadeusz Szwagrzyk, ks. Henryk
Danielewski i ks. Edward Sztama.

Grota Matki Bożej z Lourdes przed kościołem
św. Marcina w Żytniowie z tablicami upamiętniającymi
św. Jana Pawła II, fot. Marianna Pucka

Jak pamiętamy, nasz wspaniały Rodak papież
Jana Paweł II w dniu 1 maja 2011 r. uznany został
Błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 r. miała miejsce
jego kanonizacja; został Świętym kościoła katolickiego.
Pamiętając, że Jan Paweł II to
najprawdopodobniej jedyny Święty stąpający po
żytniowskiej ziemi i kontynuując wcześniejszą
inicjatywę parafian Żytniowa, prezes Stowarzyszenia
„Razem dla Żytniowa” Grzegorz Pucka zainicjował
upamiętnienie Jego beatyfikacji i kanonizacji poprzez
umieszczenie we wspomnianej wcześniej Grocie drugiej
tablicy. Tablica zawiera wizerunek Świętego Jana Pawła
II, z datami Jego beatyfikacji i kanonizacji. Odsłonięcie
tej tablicy miało miejsce 4 maja 2014 r., a więc w tydzień
po wzruszającej uroczystości kanonizacji na Placu św.
Piotra w Watykanie. W uroczystości odsłonięcia tablicy
udział wzięli: ks. proboszcz Andrzej Tomala, wójt
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gminy Rudniki - Andrzej Pyziak, sołtys wsi Żytniów Andrzej Napieraj oraz delegacje wszystkich organizacji
działających na terenie Żytniowa i sołectw wchodzących
w skład parafii żytniowskiej (Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego, Ochotnicze
Straże Pożarne z Żytniowa, Jelonek i Chwił, Koło
Gospodyń Domowych z Żytniowa, członkowie
Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa”). Uroczystość
uświetniła Orkiestra Dęta Żytniowa i licznie zgromadzeni
parafianie. Odsłonięcie tablicy godnie wpisało się
w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji
zwanej Konstytucją 3 Maja, święto Niepokalanej Maryi
Panny Królowej Polski, w dwa dni po święcie Flagi
Narodowej, w drugą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia
obelisku z okazji 700-lecia wsi i parafii Żytniów i w dzień
święta św. Floriana. Tablicę z czarnego granitu
szwedzkiego ufundowali Ewa i Wiesław Włókowie
z Żytniowa, kolorowy wizerunek św. Jana Pawła II wraz
z napisami w darze dla parafii żytniowskiej wykonał
Mariusz Krzesaj z Wołczyna, akt erekcyjny i elementy
montażowe ufundowali Marianna i Grzegorz
Puckowie; montażu płyty dokonali Wiesław Włóka,
Józef Dworacki i Krzysztof Pawlaczyk. Kopertę
z blachy cynkowo-tytanowej dla aktu erekcyjnego
wykonał Józef Dworacki.
W zbiorowym odsłonięciu tablicy
upamiętniającej beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II
uczestniczyli: ks. Andrzej Tomala, wójt Gminy Rudniki
- Andrzej Pyziak, sołtys Żytniowa - Andrzej Napieraj,
przewodnicząca Koła Gospodyń Domowych - Halina
Janicka i prezes Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” Grzegorz Pucka. Po odsłonięciu, tablicę poświęcił
i krótką homilię nawiązującą do spotkań
ze św. Janem Pawłem II
jeszcze w czasie studiów
w Krakowie - wygłosił
ks. Andrzej Tomala.
Uroczystość zakończyło
odśpiewanie razem
z orkiestrą bliskiej sercu
św. Jana Pawła II pieśni
„ B a r k a ” ,
a zainteresowani
uczestnicy uroczystości
otrzymali cząstkę białożółtej szarfy.
Grzegorz Pucka
Tablica upamiętniająca
beatyfikację i kanonizację
papieża Jana Pawła II,
fot. Bronisław Walacik
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Nowa droga w Jaworznie Bankowym
20 maja 2014 r. Gmina Rudniki podpisała umowę z firmą REMOST Sp. Jawna z siedzibą
w Oleśnie na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz przebudowę drogi gminnej
nr 101029 w Jaworznie Bankowym. Prace już się rozpoczęły i mają zakończyć się do 30.09.2014
roku.
W wyniku tych prac zostanie wybudowana droga dugości 1.250 mb. Wykonawca otrzyma za
wykonanie zadania wynagrodzenie w wysokości 474 tys. zł brutto.
Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę drogi ze środków Województwa
Opolskiego w wysokości 220 tys. zł .
Po wakacjach mieszkańcy będą korzystali już z nowej drogi.
Iwona Napieraj
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Gminna
Biblioteka Publiczna w Rudnikach zorganizowała po raz
pierwszy warsztaty karykatury, które przeprowadził Pan
Szymon Teluk - znany malarz, karykaturzysta, wykładowca na
uczelniach w Zielonej Górze i Wrocławiu. Uczestnikami
warsztatów była młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żytniowie
i Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.
Spotkanie warsztatowe zostało podzielone na 2 części.
Młodzież w pierwszej części oglądała portrety karykatur
znanych osób, do których odpowiedni komentarz dołożył Pan
Szymon.
Druga część warsztatów to część najważniejsza
i najbardziej twórcza, gdzie każdy uczestnik poznał zasady
tworzenia rysunku i namalował portret osoby siedzącej
naprzeciwko.
Wykonane prace zostały podpisane przez uczniów
i podarowane osobie pozującej.
Wyróżniający się uczestnicy, którzy wykonali
najładniejsze prace to: Remigiusz Więdłocha i Patryk
Smolarz z Żytniowa oraz Ola Ptaszyńska z Rudnik.

Warsztaty karykatury

Na koniec były pamiątkowe zdjęcia z prowadzącym warsztaty
na tle powstałych podczas warsztatów karykatur.
Wioletta Wolna Meryk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
zwraca się z prośbą o honorowe oddawanie krwi. Okres letni to czas,
w którym co roku notuje się spadek krwi. To okres w którym dochodzi
do większej ilości wypadków drogowych i zmniejszonej częstotliwości
oddawania krwi przez krwiodawców.
MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ, JEŚLI:
- masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze
zdjęciem i adresem,
- masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg),
- nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę i cukrzycę,
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego
zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych , tatuażu,
przekłucia uszu lub innych części ciała,
- nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego,
nerwowego, oddechowego, moczowego.
ZALETY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA:
- satysfakcja, że moja krew może uratować czyjeś życie,
- dzień oddawania krwi jest wolny od pracy,
- możliwość poznania wyników wykonanych badań
laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, badania
wirusologiczne).
- ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej
oddanej krwi (czekolady)
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PRZED ODDANIEM KRWI NALEŻY:
- być wyspanym,
- w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2
litry płynów,
- spożyć lekkostrawny posiłek,
- ograniczyć palenie papierosów,
- nie spożywać alkoholu i środków odurzających
NIE WAHAJ SIĘ, ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ
PAMIĘTAJ TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE
Na ternie woj. opolskiego krew można oddać
w siedzibie RCKiK w Opolu ul. Kośnego 55
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-16.30
oraz w Oddziałach Terenowych
- Kluczbork ul. Katowicka 26
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-11.30
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Pokazowy Trening
Bramkarski
W środę 21 maja 2014 r. na naszym Orliku odbył się
Pokazowy Trening Bramkarski, który poprowadził trener
Kamil Czubak - od 7 lat członek szkółki bramkarskiej SALI,
absolwent AWF Wrocław na kierunku WF, Trener II klasy piłka nożna, ukończył 1 stopień Coerver Goalkeeper Coach
Assistant, zawodnik klubów na szczeblu okręgowym i 4 ligi

oraz były zawodnik PWSZ Konin oraz AWF Wrocław w sekcji
piłki nożnej.
Dziękujemy bramkarzom z terenu naszej gminy za
mobilizację i przybycie na wyjątkowy trening. Podziękowania
kierujemy także do głównego bohatera treningu, który przybył
na zaproszenie Animatorów Orlika oraz Referatowi Promocji
Urzędu Gminy w Rudnikach za ufundowanie upominku dla
trenera Kamila.
Katarzyna Pawlaczyk

DO TRZECH RAZY SZTUKA
Nie mieliśmy szczęścia do pogody, by rozegrać I Otwarty
Turniej Trójek Siatkarskich, który pierwotnie zaplanowany był
na 17 maja br. Musieliśmy przekładać turniej ze względów
bezpieczeństwa, ponieważ gdy popada, nawierzchnia na boisku
wielofunkcyjnym jest bardzo śliska, a nie możemy narażać
zawodników na kontuzje. W sam dzień turnieju 14.06.2014
także nie obyło się bez deszczu musieliśmy przerwać turniej
trzy razy. Na szczęście tuż po deszczu wychodziło słońce
i boisko robiło się niemalże suche.
W turnieju udział wzięło sześć męskich drużyn:
Grupa A: Gorzów, Wieluń, Wesoły Team;
Grupa B: Strugała, Bolcowniki, Sokolniki.
Nawet system rozgrywek podporządkowany był aurze
podjęliśmy decyzję o skróceniu pojedynków do dwóch
wygranych setów, ponieważ deszczowy chmury nad Orlikiem
wisiały cały czas w powietrzu.
W grupie A bezapelacyjnie najlepszą drużyną okazał się
Wesoły Team, pokonujący rywali dwa razy 2-0. Z drugiego
miejsca do półfinału wyszła drużyna z Wielunia dzięki
zwycięstwu nad Gorzowem 2-0.

Wesoły Team - od lewej Gibek Przemysław,
Wesołowski Patryk, Noga Damian
W grupie B dominowana drużyna z Sokolnik: dwa mecze
bez straty seta. Drugą pozycję wywalczyła drużyna Strugała,
wygrywając z Bolcownikami po walce 2-1.
Po wyjściu z grupy czas na półfinały: Wesoły Team wygrał
ze Strugałą, a Sokolniki z Wieluniem
W finale Wesołowy Team potwierdza swój wysoki
poziom i wygrywa z Sokolnikami 2:0, a w meczu o 3 miejsce
Strugała pokonuje Wieluń.
Cieszymy się, że mimo niesprzyjającej pogody udało nam
się dograć turniej szczęśliwie do końca. Zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a w czasie przerwy mogli
zrealizować talony na przepyszną pizzę.
Animatorzy pragną podziękować: Wójtowi Gminy
Rudniki, GOKSiR-owi w Rudnikach, Referatowi Promocji
i Rozwoju Gminy oraz Pizzerii Argento za wsparcie
w organizacji turnieju.
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TURNIEJ NA OTWARCIE SEZONU

Klasyfikacja końcowa Orlików Młodszych
(rocznik 2004 i młodsi):
1. PSP Jaworzno
2. Orliki Rudniki I
3. Orliki Rudniki II
Klasyfikacja końcowa Orlików Młodszych
(rocznik 2001-2003):
1. Dalachów
2. Orliki Rudniki
3. PSP Jaworzno

16 kwietnia 2014 roku punktualnie
o godzinie 16:00 na Kompleksie Boisk
w Rudnikach „Moje Boisko Orlik 2012”
odbył się turniej szóstek piłkarskich na
otwarcie sezonu na Orliku.
W Tu r n i e j u w z i ę ł o u d z i a ł 1 3 0
zawodników w 16 drużynach (w tym 10
drużyn seniorskich, 3 drużyny Orlików
Młodszych i 3 drużyny Orlików Starszych).

Klasyfikacja końcowa Seniorów:
1. Gospodarstwo Pasieczne „Maja”
2. Kubik Team
3. Muchomorki
4. Jaworek
5. Barcik Team
6. Sid Team
7. Dasta
8. Żytniów
9. Załęcze
10. Jaworzno

Animatorzy Orlika pragną podziękować za pomoc w organizacji GOKSiR-owi w Rudnikach, Wójtowi Gminy Rudniki,
Referatowi Promocji Urzędu Gminy za oraz p. Tomaszowi Jasińskiemu.
Katarzyna Pawlaczyk

Warsztaty papiernicze
10 kwietnia br. w bibliotece w Rudnikach po raz kolejny
odbyły się „Warsztaty papiernicze'', przeprowadzone przez
firmę KALANDER. W nietypowych zajęciach uczestniczyły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dalachowie - Filia Rudniki
i szkoły w Cieciułowie.
Na początku warsztatów uczniowie wysłuchali krótkiej
historii o wynalezieniu papieru. Potem wzięli udział
w warsztatach czerpania papieru z dębowej kadzi i odciskania
go w zabytkowej prasie. Kolejne grupy barwiły papier metodą
japońską. W końcu na tak wytworzonym przez siebie papierze
pisały wiecznym piórem. Ta czynność okazała się jednak nie
taka prosta, jak się to wydawało na początku. Wszystkie kartki
z imionami zostały opieczętowane pieczęcią lakową i zabrane
przez uczniów na pamiątkę.
Na kolejne warsztaty zapraszamy już za rok.
Wioletta Wolna Meryk
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„ Liryki…”
W Bibliotece Publicznej w ŻYTNIOWIE rozstrzygnięty
został konkurs majowy pt. : „Liryki, wierszyki o bibliotece”.
Spośród nadesłanych utworów komisja wybrała najładniejszy.
Jest to wiersz Tomasza Pakuły.
Nasza biblioteka
Przychodzę do biblioteki,
A tam widzę książki,
których dotykają
małe i duże rączki.
Ta biblioteka cieszy się ciszą.
Nawet dzieci same wiersze piszą.
Ta biblioteka jest więc najlepsza,
bo nie wiem, czy istnieje lepsza”.
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90 lat w gotowoœci
W niedzielę 1 czerwca jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej z Dalachowa świętowała jubileusz
dziewięćdziesięciolecia istnienia. W uroczystości
uczestniczyli zaproszeni goście, liczne delegacje
zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dalachowie istnieje od
10 maja 1923 roku. Jej założycielami byli: Andrzej
Jurczyk, rolnik z Dalachowa, ks. Leopold Berent,
proboszcz parafii Rudniki i Stanisław Kaźmierczak,
komendant OSP Rudniki. Zwołali oni gromadzkie
zebranie, na którym wybrano pierwszy zarząd OSP
w Dalachowie. Komendantem został Józef Kapica,
z a s t ę p c ą J ó z e f O g ó re k , p r e z e s e m S t a n i s ł a w
Kaźmierczak, gospodarzem Walenty Szyszka,
sekretarzem Marcin Kubaszewski, a do jednostki
wstąpiło 42 ochotników. Szczegółową historię OSP
Dalachów wraz z datami i opisami działań podczas
uroczystości odczytał druh Piotr Łyczko.
Obecny zarząd tworzą: Tadeusz Jurczyk (prezes),
Julian Brzozowski (naczelnik i wiceprezes), Józef
Jabłoński (wiceprezes), Rafał Jurczyk (sekretarz),
Leopold Ogórek (skarbnik), Damian Szczęsny
(zastępca naczelnika), Jan Plewa (gospodarz), Marlena
Plewa (kronikarz), Henryk Jura (członek).

- Jednostka w Dalachowie należy do czołowych
jednostek w naszej gminie - zarówno pod względem
gospodarczym, jak i pod względem gotowości bojowej przyznał Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki. - Od
ponad roku stara się o włączenie do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego - pod względem szkoleniowym
jest już gotowa, teraz musimy tylko wzmocnić ją
technicznie. Dalachowscy druhowie udzielają się ponadto
społecznie i są cenieni w społeczeństwie - świadczy o tym
chociażby bardzo liczna obecność delegacji strażackich
z jednostek sąsiadujących i współpracujących z OSP
Dalachów.

Uroczystość była również okazją do wręczenia
odznaczeń. Złotym medalem „za zasługi dla
pożarnictwa” nadanym po raz drugi uhonorowany został
Tadeusz Jurczyk (syn Piotra). Medale otrzymali także
Czesław Klimek i Arkadiusz Olszowy (złote),
Grzegorz Brzozowski, Rafał Jurczyk, Sebastian
Sikora, Paweł Stasiak (srebrne), Damian Szczęsny,
Joanna Zając, Marlena Plewa, Marcin Zając, Jan
Plewa, Ireneusz Kaczmarek, Mirosław Zwierzyński
(brązowe). Druhowie Łukasz Krzykawiak, Artur
Pinkosz, Bartłomiej Stasiak, Sebastian Nowak i Daniel
Mencfel otrzymali odznaki „Strażak wzorowy”, Julian
Brzozowski i Józef Jabłoński dyplomy uznania.

Odznakami „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali:
Bronisław Wiśniewski, Henryk Jura, Ireneusz
Bednarek (50 lat służby), Jan Jurczyk (45 lat), Jan
Ramus, Tadeusz Jurczyk (syn Tomasza), Tadeusz
Jurczyk, Jan Sładek (40 lat), Bronisław Korzekwa,
Zygmunt Pinkosz (35 lat), Józef Jabłoński, Henryk
Wilk, Ryszard Wujec, Jerzy Hadryś (30 lat), Julian
Brzozowski, Janusz Włoch, Zbigniew Szyszka,
Mirosław Bednarek (25 lat), Leopold Ogórek,
Zdzisław Pinkosz, Bronisław Mateja, Czesław Klimek,
Sebastian Sikora (20 lat), Arkadiusz Olszowy, Krzysztof
Ramus, Ireneusz Grądys (15 lat), Rafał Jurczyk, Paweł
Stasiak, Mariusz Wiśniewski (10 lat), Marcin Zając,
Jan Plewa, Mirosław Zwierzyński, Ireneusz Kaczmarek,
Łukasz Krzykawiak, Artur Pinkosz, Sławomir Cieśla
(5 lat).
Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza” uhonorowani zostali: Mateusz Zając,
Dominik Torchała, Łukasz Plewa, Dominik Jurczyk,
Paweł Borek, Krzysztof Wolny, Piotr Wolny,
Krzysztof Wilk, Michał Jurczyk.
Jubileuszowe obchody prowadził st. asp. Stefan
Włoka, obowiązki komendanta uroczystości pełnił mł.
kap. Damian Szczęsny, a o oprawę muzyczną zadbała
orkiestra dęta z Przedmościa. Wśród zaproszonych gości
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znaleźli się m. in.: st. bryg. Zygmunt Zalewski, członek
prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego związku

w Oleśnie, Antoni Polak, z-ca prezesa powiatowego OSP
w Oleśnie, ks. Sławomir Galasiński, kapelan OSP

OSP w Opolu, Stanisław Belka, wicestarosta oleski,
Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki, st. kap. Wojciech
Wiecha, komendant powiatowy KP PSP w Oleśnie,
Marek Kucharczyk, z-ca komendanta KP PSP

diecezji częstochowskiej, ks. Krzysztof Błaszkiewicz,
gminny kapelan OSP, Jan Stasiak, komendant gminny
OSP w Rudnikach.
AK
zdjecia wyk. Michał Jurczyk

So³eckie Centrum Integracyji w Jaworznie
19 lipca 2014 roku odbędzie się uroczyste
otwarcie oddanego do użytku w ubiegłym roku
Sołeckiego Centrum Integracji w Jaworznie.
Na uroczystości i organizowany z tej okazji
festyn już dziś zapraszają organizatorzy,
tj. OSP Jaworzno oraz Rada Sołecka Wsi Jaworzno.
Planowany program uroczystości:
14.30 - zbiórka na placu przy OSP
15.00 - msza św. w kościele parafialnym w Jaworznie
16.00 -przemarsz na plac do Centrum
Integracyjnego
16.20 - przywitanie gości, część oficjalna
17.00 - występy artystyczne
18.00 - festyn

podziêkowanie
Przystanek autobusowy w Bugaju był brudny i zniszczony przez wandali różnorodnymi napisami.
W kwietniu br. dwaj młodzi ludzie odmalowali go i odnowili.

W związku z tym składam serdeczne podziękowanie
Wiktorowi Mońce i Adrianowi Królikowskiemu
za odnowienie przystanku autobusowego w Bugaju.
Jest to bardzo pozytywny przykład społecznej postawy młodych ludzi, którzy poczuwają się do dbania
o wizerunek swojej miejscowości. Mam nadzieję, że pozostali mieszkańcy wsi Bugaj będą szanowali pracę
miejscowej młodzieży. Odpowiednie korzystanie z odnowionego przystanku będzie ogromnym uznaniem
dla zaangażowania chłopaków.
Na pewno teraz przyjemniej będzie oczekiwać na autobus.
Andrzej Pyziak
Jeszcze raz dziękuję.
Wójt Gminy Rudniki
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projekty UE realizowane w gminie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Uruchomienie Inkubatora na finiszu….
Prace związane z uruchomieniem Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości nabierają tempa.
Jesteśmy już po przeprowadzeniu procedury konkursowej na pracownika, który będzie prowadził jego
działalność oraz animował rozwój gospodarczy na terenie gminy.
W regionalnej prasie ukazał się już komunikat dotyczący wykazu lokali przeznaczonych do najmu
w Inkubatorze. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie nabór wniosków na wynajem 4 lokali pod
prowadzenie działalności. Wszelkie informacje dotyczące procedury naboru, kryteriów, jakie muszą spełnić
przyszli wynajmujący oraz wszelkich wymaganych dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.inkubator.rudniki.pl .
Jednym z pierwszych działań, które podejmiemy w ramach działania Inkubatora, będzie szkolenie
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych na przełomie lipca
i sierpnia. Szkolenie to otwiera cykl szkole, jakie realizować będzie Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości
w ramach swojej działalności dla przedsiębiorców.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.inkubator.rudniki.pl.

Uroczyste otwarcie boiska w Cieciu³owie
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie boiska piłkarskiego w Cieciułowie, które odbędzie się
w dniach 2-3 sierpnia 2014 roku. Na zmodernizowanej płycie boiska zorganizowany zostanie
międzynarodowy turniej piłki nożnej. O puchar wójta
rywalizować będą zespoły z terenu gminy Rudniki,
tj. LZS Bugaj Nowy, LZS Rudniki, LZS Żytniów
oraz drużyny w partnerskich regionów Soblahova
(Słowacja) oraz Mikroregionu Moštenka (Czechy).
Dodatkowo przewidziano wiele ciekawych atrakcji
i zabaw.
Przypominamy, że przebudowa boiska
trawiastego do piłki nożnej w Cieciułowie zakończyła
się sierpniu 2013 roku, a boisko objęte zostało roczną
pielęgnacją przez firmę „Ogród” ze Skwierzyny.
Inwestycja opiewała na łączną kwotę 137 tys. zł,
z czego udział środków z UE wyniósł 89 tys. zł.
A.W.
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Prace dobiegaj¹ koñca
Trwające od lutego 2014 roku prace remontowe w budynku OSP Mostki
dobiegają końca. Na obiekcie wykonano m.in.: nową konstrukcję oraz pokrycie
dachowe, ocieplenie budynku, instalację elektryczną w sali tanecznej, tynki. Na
ukończeniu pozostają następujące prace: układanie kafelków, malowanie ścian
wewnętrznych, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i budowa schodów
zewnętrznych.
Mamy nadzieję, że
wyremontowany Sołecki
Dom Spotkań w Mostkach
będzie miejscem integracji, współpracy społeczności
lokalnej, częstszych spotkań, a zarazem bodźcem do
powstawania i realizacji nowych pomysłów.
Zadanie zrealizowane zostało przy pomocy
środków z PROW na lata 2007-2013. Całkowita
wartość zadania wynosi ok. 240.000 zł, z czego
dofinansowanie wyniesie ok. 140.000 zł.
A.W.

oœwiata

DRZWI DO INTEGRACJI - USZYCE 2014
5 czerwca 2014 roku uczniowie klasy piątej Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
wraz z opiekunami wzięli udział w dniu otwartym pt. „Drzwi
do Integracji Uszyce 2014". Już po raz drugi mogli gościć
w tak pięknie położonym i malowniczym zakątku, jakim jest
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana de La Salle w
Uszycach. Program tego dnia był wyjątkowo bogaty. Rozpoczął
się od powitania przybyłych uczniów i ich opiekunów
z dziewięciu szkół. Gminę Rudniki reprezentowały PSP
Cieciułów i PSP Żytniów. Następnie wychowankowie ośrodka
zaprezentowali barwne przedstawienie, melodyjne piosenki
oraz pokaz umiejętności tanecznych. Dużo emocji wśród
widowni wzbudził konkurs ,,Jaka to melodia?”, w którym naszą
szkołę reprezentowała Zuzanna Borecka. Uczestnicy wykazali
się doskonałą znajomością piosenek i zgodnie z ideą integracji
wszyscy zostali zwycięzcami konkursu.
Po części artystycznej rozpoczęło się zwiedzanie ośrodka,
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz gospodarstwa
edukacyjnego. Na placu szkolnym odbył się pokaz
umiejętności w posługiwaniu się piłą motorową. W czasie
pobytu w ośrodku można było uczestniczyć w zabawach i grach
integracyjnych, wziąć udział w turnieju szachowym czy
zakupić przepiękne wytwory plastyczne. Ponadto wszyscy
zaproszeni uczniowie i opiekunowie otrzymali bony na watę
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cukrową i popcorn oraz zostali poczęstowani pysznym ciastem
drożdżowym i kiełbaską z grilla. Szczególna atmosfera tego
miejsca, wyjątkowa gościnność i serdeczność ludzi, których
można tu spotkać, sprawiają, że chwile spędzone w ośrodku na
zawsze pozostaną w pamięci, a ,,Drzwi do Integracji”
w Uszycach są szeroko otwarte.
Opracowała: Jolanta Kubacka



oœwiata

Nasze serce zostało w Dřevohosticach
W dniach od 30 V do 1 VI 2014 roku 20 uczniów z klas
IV- VI z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Jaworznie wraz z opiekunami: Beatą Patyk,
Martą Grucką, Lidią Madełą i Katarzyną Pawlaczyk
uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym do Dřevohostic
w ramach wymiany międzynarodowej z Czechami.
Kim są i skąd pochodzą nasi zagraniczni partnerzy?
Gmina Dřevohostice położona jest w powiecie Prerov w kraju
ołomunieckim. Zajmuje powierzchnię 8,48 km2 oraz liczy 1577
mieszkańców. Gmina ta znajduje się na terenie etnograficznie
zwanym Záhoři, charakteryzującym się swoimi własnymi
obyczajami, strojami, kuchnią i rzemiosłem. Okolice
Dřevohostic znane są też ze swojej interesującej przyrody
z wieloma gatunkami starych drzew, a zwłaszcza
kasztanowcami. Pierwsza pisemna wzmianka
o Dřevohosticach pochodzi z 1326 roku. Nawiązana
współpraca partnerska pomiędzy Gminą Rudniki, a czeską
Gminą Dřevohostice stworzy podstawy do rozwoju
wzajemnych kontaktów gospodarczych i społecznych. Ponadto
umożliwia poznanie historii, kultury, tradycji i obyczajów obu
społeczności. Jednocześnie przyczyni się do szerzenia idei
europejskich i wzajemnej tolerancji.
Program wycieczki był napięty, ale wyjątkowo ciekawy.
Już pierwszego dnia wyjazdu wszystkich uczestników czekał
Turniej w Zbijanego oraz Konkurs Plastyczny wykonany tzw.
techniką suchej igły. Dzień zakończyło ognisko dla wszystkich
dzieci, co niewątpliwie sprzyjało polsko czeskiej integracji.
Drugiego dnia wszystkich powitała piękna pogoda
sprzyjająca zaplanowanym działaniom, która utrzymała się już
o końca wycieczki. Program działań był niezwykle ciekawy.
Uczestnicy wycieczki rozpoczęli dzień od zwiedzania
średniowiecznego zamku Bauzov - perły Moraw, gdzie
zwiedzający mogli przenieść się w czasy, kiedy znajdowała
się tu siedziba zakonu krzyżackiego! Następnie zwiedzili
Muzeum Serków Ołomunieckich w Lošticach. Na miejscu
dawnej fabryki sera znajduje się muzeum, w którym można
zapoznać się szczegółowo z historią i sposobami produkcji.
Jednak największa atrakcja czekała zwiedzających dopiero

po południu. Mowa o Jaskiniach Jaworzicskich, czyli to
kompleks kilku połączonych ze sobą jaskiń, między którymi
wiją się meandryczne korytarze, pojawiają się niespodziewane
komnaty i przepaści. Zostały wydrążone przez potok Szpraniek
w skałach wapiennych.
Ostatni dzień wyjazdu rozpoczął się od uroczystej mszy

świętej w języku polskim i czeskim, która została odprawiana
w miejscowym kościele. Przedpołudnie upłynęło pod znakiem
wyścigów na hulajnogach i wspólnych zabawach sportowo
integracyjnych.
Dodatkową atrakcją były posiłki, które uczestnicy
wyjazdu jedli w murach Zamku w Dřevohosticach a także
możliwość degustacji regionalnych smakołyków m.in.
knedlików popularnej potrawy kuchni czeskiej.
Żal było opuszczać tak wspaniałe i piękne miejsce jakim
są Dřevohostice, w którym tak ciepło i serdecznie przyjęto
naszych uczniów. Wszyscy bawili się doskonale i ze śpiewem
na ustach, ale łezką w oku, wrócili do domu z pełnym bagażem
wspomnień.
DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy
Panu Piotrowi
Grabarkowi
- Zakład Ogrodniczy
Mirowszczyzna

Drzewo zostało posadzone 4 czerwca 2014 r.
w 25-lecie zwycięstwa w Polsce idei Wolności i Demokracji.
Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.


za ofiarowanie i fachowe
posadzenie (ROŚNIE!)
Gimnazjum Publicznemu
im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach
pięknego,
czterometrowego buka
czerwonolistnego.


oœwiata
W dniu 23.03.2014 r. w kościele Trójcy Przenajświętszej
w Jaworznie miała miejsce niezwykła uroczystość przekazania
relikwii Jana Pawła II. W naszej parafii znalazły się one dzięki bratu
Marianowi Markiewiczowi ze Zgromadzenia Braci Serca
Jezusowego, który był kierowcą Karola Wojtyły i to właśnie on
osobiście odwoził go na konklawe w październiku 1978 roku. Przed
wyjazdem kardynał Wojtyła poprosił brata o ostrzyżenie włosów.
Zakonnik zachował je wówczas, jakby przeczuwając niezwykłość
sytuacji, a z pewnością także świętość osoby. Cząstkę zachowanej
pamiątki podarował proboszczowi naszej parafii ks. Stanisławowi
Sudołowi, który postanowił przekazać relikwię dla kościoła
w Jaworznie. Brat Marian Markiewicz był honorowym gościem
uroczystości parafialnych, na których ciekawie opowiadał o swoich
licznych spotkaniach z Janem Pawłem II.
W tych podniosłych wydarzeniach wzięła także udział
społeczność szkolna PSP im. M. Kopernika w Jaworznie: dyrektor
s z k o ł y, n a u c z y c i e l e o r a z u c z n i o w i e w r a z z p o c z t e m
sztandarowym.Były również delegacje Koła Gospodyń
i strażaków oraz przedstawiciele poszczególnych miejscowości parafii
Jaworzno, którzy poprzez swą obecność chcieli oddać hołd Janowi
Pawłowi II - wielkiemu Polakowi, świętemu, który uczył nas przez
lata, jak być chrześcijaninem, patriotą, jak być prawdziwym
człowiekiem.
Jolanta Panek

COMENIUS WATER FOR LIFE
W ramach projektu COMENIUS od 16-20.06.2014
w Gimnazjum im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach gościła
delegacja 15 uczniów z Hiszpanii wraz z opiekunami. Podczas
wizyty uczniowie partnerskiej szkoły IES ALBAL zwiedzili
naszą szkołę, uczestniczyli w lekcji języka polsko-hiszpańskoangielskiego i zajęciach artystycznych, rozegrali mecz piłki
nożnej z naszymi uczniami. W programie był również wyjazd
do Częstochowy, Olsztyna i Karkowa, a dodatkową atrakcję
stanowił spływ kajakowy Wartą. Uczniowie mieszkali
u swoich kolegów i koleżanek, którzy w marcu gościli w ich
domach w Hiszpanii. Podczas naszego pobytu w Hiszpanii
spotkaliśmy się z ogromną gościnnością i sympatią ze strony
naszych hiszpańskich przyjaciół. Zwiedziliśmy wspaniałe
miejsca, a nasi uczniowie zawarli nowe przyjaźnie i są
w kontakcie ze swoimi kolegami.
Wizyta uczniów z Hiszpanii jest wynikiem realizacji w
naszej szkole od września 2013r. Partnerskiego Projektu Szkół
w ramach programu Comenius. Nasi uczniowie w tym roku
szkolnym, oprócz Hiszpanii, odwiedzili już cztery kraje:

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Relikwie Jana Paw³a II
w Jaworznie

Niemcy, Rumunię, Francję i Finlandię. Przed każdym
wyjazdem uczniowie muszą wykazać się zaangażowaniem
i pomysłowością w zadaniach, jakie wyznaczane są na
kolejnych etapach realizacji projektu.
W projekcie zaplanowano łącznie wyjazdy dla 12
uczniów, a dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dobrej
organizacji udało się już w tym roku szkolnym zorganizować
wyjazdy dla 28 uczniów.
W listopadzie w naszej szkole będziemy gościli
przedstawicieli wszystkich partnerów projektu, czyli Niemiec,
Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Rumunii (około 35 gości
z zagranicy), a nasi uczniowie będą mieli jeszcze szansę
uczestniczenia w pozostałych mobilnościach do Włoch
i Hiszpanii w przyszłym roku szkolnym.
W marcu bieżącego roku podjęliśmy działania (został
napisany wniosek i zgromadzona została prawie cała
dokumentacja) zmierzające do uczestnictwa w kolejnym
projekcie tym razem w ramach Programu ERASMUS PLUS.
Brak jednego dokumentu przesunął nasze zamierzenia na
termin jesienny, kiedy to licząc na pomoc i życzliwość władz
gminy - ponowimy próbę otwarcia kolejnego rozdziału
w międzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli.

BEZPIECZNA SZKO£A - BEZPIECZNY UCZEÑ
Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
w okresie od 20 września 2013 do 30 kwietnia 2014 roku przystąpiła do konkursu “Bezpieczna
Szkoła - Bezpieczny Uczeń”. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej
Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa
obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania
patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu
społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół
i uczniów. Wzięło w nim udział ponad pół miliona uczestników ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych. Cieszymy się, że nasza szkoła dołączyła do Laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń i otrzymała tytuł
BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
Opracowała: Jolanta Kubacka
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kultura

„Rudnicanto” w Kluczborku
7 czerwca zespół wokalny „Rudnicanto”, działający od
ubiegłego roku w GOKSiR w Rudnikach, wziął udział w zmaganiach
konkursowych V I I I Międzynarodowego Festiwalu
„Kluczborskie Trele”, w którym uczestniczyło ponad 70
wykonawców z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy.
Wy s t ę p y
o c e n i a ł o
j u r y,
w skład którego wchodziły m.in. Anna Jurksztowicz i Danuta
Błażejczyk. Uczestnikami Festiwalu byli soliści i małe zespoły
wokalne wykonujące muzykę rozrywkową. Nasz zespół w składzie:
Weronika Karbownik, Martyna Matusińska, Joanna Bryś, Anna
Grzelak, Jadwiga Pondel i Anna Grzelak, z akompaniamentem
instruktora Krzysztofa Odoja, zaprezentował dwie piosenki: „Bal u
Arlekina” i „Batumi”. Nie znalazł się w gronie laureatów, ale po raz pierwszy miał możliwość wymiany doświadczeń i
porównania swoich umiejętności z innymi uczestnikami festiwalu. A poziom muzyczny imprezy był bardzo wysoki. Życzymy
Wystawa prezentuje dokonania uczestników sekcji
plastycznej działającej w GOKSiR w Rudnikach. Dzieci
w wieku 5-12 lat rozwijają swoje umiejętności plastyczne
podczas zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu: we
wtorki i czwartki, przez instruktora Małgorzatę Lukas.
Dwie grupy: „Plastusie” i „Kolorki”, skupiają 32 osoby.
Zajęcia plastyczne zapewniają dzieciom twórcze
i kreatywne
wypełnienie wolnego czasu , rozwijają
dziecięcą wyobraźnię oraz umiejętności manualne poprzez
zapoznawanie małych uczestników z różnorodnymi
technikami plastycznymi.
Podczas uroczystego wernisażu w Galerii Domu
Kultury, który odbędzie się 24 czerwca, mali artyści
otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody za
systematyczny udział w zajęciach oraz swoje dokonania
plastyczne. Prezentowane na wystawie dziecięce prace są
przepięknie kolorowe i
spontaniczne.
Serdecznie zapraszamy
n a W Y S TAW Ę „ T ę c z ą
malowane”, która
prezentowana będzie do końca
sierpnia.
Wy k a z u c z e s t n i k ó w
sekcji plastycznej w roku
szkolnym 2013/2014 :

„TÊCZ¥ MALOWANE”
1. IGOR AUGUSTYNIAK
17. ADAŚ MROCZEK
2. OLIWIA CYMER
18. KACPER PRASZCZYK
3, KLAUDIA KAŁWAK
19. OLGA
ADAMSKA
4. WIKTORIA GORZELAK
20. ALICJA CIEŚLA
5. OLIWIA GORZELAK
21. OLA KORZEKWA
6. MAJA KAPICA
22. WERONIKA STASIAK
7. DARIA KAŁWAK
23. BARBARA ŻYTA
8. ALEKSANDRA KRYŚCIAK 24. SONIA STANEK
9. MARYSIA MOLSKA
25. ANIA WŁÓKA
10. AMELKA MOLSKA
26. NICOLA ZIMNOWODA
11. LAURA MARTERAK
27. PATRYCJA FAŁAT
12. OLIWIA NICOTA
28. ŁUCJA ZAWADZKA
13. DOROTA KRAWCZYK
29. EMILKA MROCZEK
14. JULIA JURCZYK
30. WERONIKA
BEDNAREK

TURNIEJ SZACHOWY
Z okazji Dnia Dziecka w Ośrodku Kultury w Rudnikach
zorganizowano Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta
Gminy. Zwycięzcą rozgrywek został Krzysztof Wcisło
z Dalachowa, II miejsce zajął Dominik Kłak z Żytniowa,
natomiast trzecie Wojciech Droś z Cieciułowa.
Wszyscy zawodnicy uhonorowani zostali nagrodami
rzeczowymi, a najlepsi otrzymali puchary, które wręczyła
dyrektor GOKSiR - Janina Pawlaczyk. Turniej przygotował
i przeprowadził instruktor Jarosław Marchewka.
M.Lukas




kultura

Wiosenny rajd rowerowy
Z niepewnością, czy dopisze pogoda, oczekiwaliśmy na
15. edycję Integracyjnego Rajdu Rowerowego gmin RudnikiRadłów. Okazało się, że obawy były niepotrzebne. W słoneczne
niedzielne popołudnie, 18 maja, na starcie w Żytniowie
odmeldowało się 250 uczestników rajdu. Malownicza trasa
wiodła po terenie gminy Rudniki i prowadziła z Żytniowa
przez Pieńki, Bobrowę Stanki, Bugaj Nowy do Cieciułowa,
a stamtąd przez Jaworzno, Mirowszczyznę i Słowików nad
zalew w Młynach - razem 27 km.

Podczas krótkiego odpoczynku w Cieciułowie cykliści
uzupełnili utracone kalorie, częstując się pysznym ciastem
oraz kawą i herbatą. Drugi odcinek trasy pokonać było łatwo,
chociaż prowadził polnymi, trochę mokrymi drogami. Wiatr
wiał w plecy i jechało się lekko.
Radośni i uśmiechnięci dotarliśmy do mety nad zalewem
w Młynach. Dym ogniska i zapach pieczonych kiełbasek czuć
już było z daleka. Wydawanie posiłku odbyło się bardzo
szybko i sprawnie, chociaż kolejka była gigantyczna. Do
stałego programu rajdu weszło losowanie upominków wśród
wszystkich posiadających pamiątkowe znaczki uczestników

imprezy. Obdarowano szczęśliwców akcesoriami rowerowymi
oraz folderami i albumami, które przedstawiają uroki naszych
okolic. Radości było co niemiara. Z kolei drużyny
reprezentujące gminy Rudniki i Radłów, na czele z wójtami
Andrzejem Pyziakiem i Włodzimierzem Kieratem,
konkurowały w turnieju sprawnościowo-wiedzowym.
Wygrała drużyna z Radłowa. Po dorosłych przyszedł czas na
konkursy i zabawy dla dzieci. Do wspólnego biesiadnego
śpiewania akompaniował na akordeonie nasz miejscowy
muzyk Edward Wcisło.

Komandorem majowej wyprawy rowerowej był Wójt
Gminy Andrzej Pyziak. Imprezę przygotował GOKSiR
w Rudnikach przy współpracy z pracownikami referatów
promocji oraz gospodarki komunalnej Urzędu Gminy
w Rudnikach. Konkursy dla dorosłych i dzieci przygotowali
animatorzy sportu na ORLIKU .
Organizatorzy dziękują serdecznie strażakom OSP
w Rudnikach za pomoc w zabezpieczeniu trasy.
Na kolejny rajd, tym razem jesienny po terenie gminy
Radłów, zapraszamy we wrześniu
M. Lukas

AVE MARYJA
Tradycyjnie 3 maja w Domu Kultury w Rudnikach odbył
się VII Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej i
Pielgrzymkowej. Na scenie zaprezentowało się wielu
wykonawców w różnym wieku, zarówno soliści, jak i zespoły.
Przegląd, zorganizowany przez GOKSiR w Rudnikach,
rozpoczął radosny występ zespołu „AVE ANIOŁY” ze
świetlicy wiejskiejw Ganie. W następnej kolejności
zaprezentowały się uczennice PSP w Dalachowie: Monika
Błach i Katarzyna Wilk
oraz Paweł Ryng z Jaworzna.
Tradycyjnie wystąpił chór „RADOŚĆ” z Byczyny, a po nim
zespół folklorystyczny „RUDNICZANIE”. Przegląd
zakończył występ zespołu „Rudnicanto”. Prezentacje cieszyły
się ogromnym uznaniem ze strony publiczności, która
nagrodziła wokalistów gromkimi brawami.
Wyróżniono wszystkich wykonawców. Uhonorowani
zostali pamiątkowymi statuetkami i dyplomami, które wręczyli
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ksiądz proboszcz Krzysztof Błaszkiewicz, niezmiennie
patronujący przeglądowi, oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor
Domu Kultury.
M. Lukas



kultura
Comiesięczne spotkania muzyczne w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rudnikach, w których biorą udział dzieci ze
wszystkich szkół z terenu gminy, są świetną formą edukacji
muzycznej i jednocześnie dobrej zabawy. Audycje
przygotowuje i prowadzi Magdalena Mirowska przy
współpracy artystów muzyków z Filharmonii
Częstochowskiej.
W minionym sezonie odbyło się 10 spotkań, w których
uczestniczyło kilkaset dzieci Tytuły niektórych audycji to:

Audycje muzyczne dla dzieci

„Abecadło z pięciolinii spadło”, „Deszczyk kapie, nutki łapie”,
„Muzyczne upominki spod choinki”, „Muzyka z foremki do
piernika”, a na zakończenie sezonu w czerwcu „ Szumi morze,
szumi las - tam przygoda czeka nas”.
W radosnym wakacyjnym klimacie zakończył się
tegoroczny cykl spotkań z muzyką. Zapraszamy znów we
wrześniu.

Rozœpiewane przedszkolaki
29 kwietnia w Domu Kultury w Rudnikach rozbrzmiewały radosne piosenki w wykonaniu przedszkolaków. W piękny
wiosenny dzień odbyła się kolejna edycja Gminnego Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej. 21 dzieci reprezentujących przedszkola
w Rudnikach, Cieciułowie, Jaworznie, Dalachowie i Żytniowie wystąpiło na scenie wykonując przygotowane do konkursu
utwory. Komisja oceniająca, której przewodniczył muzyk
Edward Wcisło, przyznała nagrody w dwóch kategoriach
wiekowych.
Wśród dzieci młodszych przyznano nagrody: I miejsce
Alicja Cieśla z przeszkolą w Cieciułowie, II miejsce - Małgosia
Tkacz-Włoch z przedszkola w Żytniowie, III miejsce - Maja
Belka z Dalachowa. I nagrodę otrzymała również najmłodsza
uczestniczka konkursu - Marysia Stasiak z przedszkola w
Rudnikach. Natomiast w kategorii „starszaków” główną nagrodę
wyśpiewał Adaś Królikowski, drugą lokatę Daria Kałwak obydwoje reprezentujący przedszkole w Rudnikach, a trzecie
miejsce Aleksandra Smyrd z Jaworzna.
Wszyscy uczestnicy otrzymali maskotki oraz pamiątkowe
dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
M.Lukas

Bêdzie siê dzia³o w wakacje
- 5-6 lipca 2014 r. - Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie.
- 15 lipca wycieczka dla dzieci do Jednostki Wojskowej w Brzegu na tzw. ”Piknik na
Florydzie”. Jest już komplet uczestników. Zapisy zakończone.
- 26 lipca - „Fantówka” OSP Rudniki.
- 16 - 17 sierpnia - Integracyjne Dni Bobrowy Święto Pieczonego Ziemniaka.
- 30 sierpnia - III Spotkanie Pszczelarskie w Jaworznie.
- 31 sierpnia - Dożynki Gminne w Jaworznie.
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XX Ogólnopolski Bieg „Pêtla Rudnicka”
„Pętla Rudnicka” to przedsięwzięcie znakomicie
promujące masową rekreację biegową, aktywny
wypoczynek i zdrowy styl spędzania wolnego czasu.
Odbywa się cyklicznie od 20 lat w maju. Tym razem
dopisała zarówno pogoda, jak i zawodnicy w rekordowej
ilości.
W tegorocznej edycji biegu głównego , na dystansie
13,3 km, udział wzięło 168 zawodników. Wśród nich aż
31 osób z terenu gminy Rudniki, w tym znaczna grupa
biegaczy zrzeszonych w klubie biegacza „FALSTART”.
Spośród nich na podium stanęli : Basiński Wiktor z Rudnik

- II miejsce w kategorii mężczyzn 50-59 lat, Klaudia Kluba
z Mostek - III miejsce w kategorii K-16 i Napieraj
Dominika z Żytniowa - I miejsce w kategorii „OPEN”
kobiet. Najmłodszy zawodnik biegów to Kacper Belka
/1998/ z Dalachowa , a najstarszy Bogdan Ścibisz/1943/

z Sosnowca . Dyrektor Biegu Damian Sowa tym razem nie
stanął na podium, ale wbiegł na metę z bardzo dobrym
czasem 47:02, na 11 pozycji w klasyfikacji OPEN . Wyniki
biegu głównego w załączniku.
Na zakończenie imprezy wśród uczestników biegu
głównego rozlosowano nagrody rzeczowe.
W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży
wzięło udział około 200 uczestników. Lista zwycięzców
w poszczególnych kategoriach do szóstej lokaty
w załączniku. Wszyscy wymienieni otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy, zwycięzcy do trzeciego miejsca
puchary.
20

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Andrzej Pyziak,
wicestarosta Powiatu Stanisław Belka, Dyrektor GOKSiR
Janina Pawlaczyk , Dyrektor B O O S Elżbieta
Ciszkiewicz oraz radna Bogusława Kaczmarek .
Z okazji 20-tej edycji biegu wręczono również
podziękowania za wieloletnią współpracę i bezinteresowne
zaangażowanie w organizację „Pętli Rudnickiej”, które
otrzymali:
Andrzej Zając - pomysłodawca i wieloletni dyrektor biegu
Andrzej Pyziak - Wójt Gminy Rudniki
Robert Bukalski - lekarz na trasie biegu przez 20 lat
Dariusz Niedrygoś - dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Rudnikach
Jan Rychel - konferansjer biegowy przez 20 minionych lat
Jarosław Marchewka, Robert Księżarek, Piotr Rasztar,
Roman Pinkosz - nauczyciele pomagający w organizacji
zawodów
Janina Pawlaczyk - dyrektor GOKSiR
Józef Terlecki - szef odlewni Żeliwa w Gruszewni za
wielokrotne ufundowanie medali dla wszystkich
uczestników biegu
Elżbieta Baros, Dorota Sas, Emilia Pyziak i Marianna
Zając za wydawanie napojów na trasie biegu
oraz OSP Rudniki, OSP Żytniów, OSP Cieciułów,
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, Komisariat
Policji w Praszce, LZS Rudniki, Tomasz Bogatko Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w
Rudnikach.
Specjalny list
gratulacyjny otrzymał
JAN CIEŚLA który jako
jedyny zawodnik brał
udział we wszystkich
dwudziestu edycjach
biegu.
Organizatorzy
dziękują wszystkim
zaangażowanym
w przygotowanie i sprawne
przeprowadzenie
przedsięwzięcia.



kultura
W b i e g a c h d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y n a Bieg główny „Pętla Rudnicka”.
regulaminowych dystansach najlepsi okazali się: Zawodnicy z terenu gminy Rudniki
wśród przedszkolaków: I miejsce - Krzysztof Wilk
z Dalachowa
Kategoria dziewczęta klas I II
1. Wiktoria Ślusarek - Zajączki
2. Nadia Jagielska Kłobuck
3. Paulina Furmańska - Jaworzno /RUDNIKI/
4. Oliwia Kokot Iwanowice Duże
5. Wiktoria Kisiel Jaworzno /RUDNIKI/
6. Julia Kilan Iwanowice Duże
Dziewczęta klas III-IV
1. Zuzanna Garncarek - Kłobuck
2. Aleksandra Materak PSP Dalachów /RUDNIKI/
3. Katarzyna Knetki - PSP Dalachów /RUDNIKI/
4. Monika Bardelska Praszka
5. Wiktoria Kowalczyk Jaworzno /RUDNIKI/
6. Barbara Sieradzka PSP Cieciułów /RUDNIKI/
Dziewczęta klasy V-VI
1. Julia Pyrak Krzepice
2. Sandra Zając Żytniów /RUDNIKI/
3. Julia Osiewacz Krzepice
4. Wiktoria Pawłowska - Żytniów /RUDNIKI/
5. Wiktoria Chęcińska - Olesno
6. Julia Ramus - Żytniów /RUDNIKI/
Dziewczęta Gimnazjum
1. Natalia Siedlecka - Olesno
2. Marta Kotynia Lipie
3. Aleksandra Drop - Olesno
4. Martyna Ligendza Sternalice
5. Sylwia Napieraj Cieciułów /RUDNIKI/
6. Martyna Edelman Gligi
Chłopcy I-II
1. Jakub Sobańtka PSP Dalachów /RUDNIKI/
2. Jakub Dwornik Żytniów /RUDNIKI/
3. Michał Birlet - Rudniki
4. Kamil Ślusarek Jaworzno /RUDNIKI/
5. Paweł Urbaniak Dalachów /RUDNIKI/
6. Kacper Porębski Rudniki
Chłopcy III-IV
1. Konrad Janicki - Olesno
2. Piotr Zając Żytniów /RUDNIKI/
3. Jan Włoka PSP Dalachów /RUDNIKI/
4. Jakub Krugieła - Lindów
5. Paweł Namyślak Cieciułów /RUDNIKI/
6. Witold Mostowy - Jaworzno /RUDNIKI/
Chłopcy V-VI
1. Michał Sobańtka Dalachów /RUDNIKI/
2. Marcin Kotala Krzepice
3. Jakub Michalski - Wróblew
4. Jakub Jachymski Jaworzno /RUDNIKI/
5. Jan Dolik PSP Dalachów /RUDNIKI/
6. Łukasz Plewa Dalachów /RUDNIKI/
Chłopcy Gimnazjum
1. Marcel Chodura - Olesno
2. Alan Gryz Julianpol /RUDNIKI/
3. Kacper Zacha - Olesno
4. Dawid Buchacz Julianpol /RUDNIKI/
5. Radosław Cieślik Julianpol /RUDNIKI/
6. Tymoteusz Stanisławczyk - Olesno

1. Sowa Damian - FALSTART RUDNIKI
2.Napieraj Dominika - FALSTART RUDNIKI
3.Napieraj Daniel- FALSTART RUDNIKI
4.Napieraj Andrzej- FALSTART RUDNIKI
5. Basiński Wiktor- FALSTART RUDNIKI
6.Basiński Rafał - RUDNIKI
7. Basiński Łukasz - RUDNIKI
8.Cieśla Jan- FALSTART RUDNIKI
9.CieślaKlaudia- FALSTART RUDNIKI
10.Kubacki Tomasz- FALSTART RUDNIKI
11. Baros Daniel -FALSTART RUDNIKI
12. Baros Grzegorz- FALSTART RUDNIKI
13. Kluba Klaudia- FALSTART RUDNIKI
14. Dolik Zofia- FALSTART RUDNIKI
15. Młynarczyk Andrzej- FALSTART RUDNIKI
16. Włóka Karol - JAWOREK
17.Włóka Ewelina - CHWIŁY
18.Włóka Rafał - CHWIŁY
19.Wolna Karolina-JELONKI
20. Zuzel Michael --ŻYTNIÓW
21. Orator Piotr- RUDNIKI
22. Tasarz Damian-RUDNIKI
23. Kurzac Artur - JAWORZNO
24. Pondel Sebastian - RUDNIKI
25. Belka Kacper - DALACHÓW
26. Świtała Józef -CIECIUŁÓW
27. Morawiak Marcin - PORĄBKI
28. Kalemba Mikołaj -RUDNIKI
29. Orator Andrzej -RUDNIKI
30. Jabłoński Artur- DALACHÓW
31. Borowy Mariusz - RUDNIKI

IMPREZĘ WSPIERAJĄ :
1. Marszałek Województwa Opolskiego
2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie
3. Gmina Rudniki
Sponsorzy:
1. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
2. Krawczyk Zbigniew Stacja Diagnostyczna w
Porąbkach
3. Gminna Spółdzielnia w Rudnikach PIEKARNIA
4. „RUDMAR” RUDNIKI Wanda Łęgosz
5. Sowa Wiesław Hurtownia Materiałów Budowlanych
w Rudnikach
6. Adam Sas Zakład Produkcyjno- UsługowoHandlowy
Żytniów
7. Józef Terlecki Odlewnia Żeliwa w Gruszewni
k/Kłobucka
8. „Kaspal-Met”- Karolina Kasprzyczak Rudniki
9. Baros Zdzisława FUH „Duet” Żytniów
10. Fabian Łęgosz „FABEX” Stawki Cieciułowskie











