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 13 października 2016 roku w Gimnazjum Publicznym 
w Rudnikach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 
Wójta Gminy Rudniki. 
 Po raz pierwszy zostały przyznane stypendia dla 
najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 
Uczniowie otrzymali wsparcie finansowe również za wybitne 
osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne. Wszyscy uczniowie 
zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia z rodzicami. 
Oprócz czeku stypendialnego, który do rąk własnych otrzymał 
każdy uczeń, wójt złożył na ręce rodzica/rodziców 
podziękowanie za wychowanie swojego dziecka.
 Wójt wyróżnił również trzech uczniów statuetkami 
"Stypendysta Roku 2016": Aleksandrę Materak - Złoty 
Stypendysta Roku 2016, Julię Jurczyk - Srebrny Stypendysta 
2016  oraz Szymona Maryniaka - Brązowy Stypendysta 2016. 
Ta trójka uczniów miała największe osiągnięcia w różnych 
dziedzinach, przy jednoczesnym osiągnięciu bardzo wysokiej 
średniej w nauce.
 Stypendia otrzymało 61 uczniów na łączną kwotę 
42.400 zł. Wszystkie środki na ten cel pochodzą z budżetu 
gminy.
 Spotkanie w przeddzień Święta Edukacji Narodowej było 
doskonałą okazją do złożenia gratulacji dla wyróżniających się 

Pierwsze stypendia Wójta Gminy Rudniki rozdane

nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy 
otrzymali od wójta nagrody za zaangażowanie i wkład pracy 
w wykonywanie swoich obowiązków.
 Całość uroczystości uświetnił krótki występ artystyczny 
młodzieży gimnazjalnej.

I.Napieraj
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 W niedzielę 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji 
im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich 
w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. 
Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. 
 Jest to prestiżowe wyróżnienie samorządowe przyznawane 
osobom, które pracują na rzecz lokalnych społeczności, 
przyczyniając się do propagowania i ugruntowania idei 
samorządności. 

 W uroczystości wręczenia nagród wziął udział Pan Wójt 
Andrzej Pyziak, który otrzymał WYRÓŻNIENIE w 2014 roku. 
W bieżącym roku Marszałek Województwa Opolskiego 
również nominował Pana Wójta do Nagrody im. Grzegorza 
Palki.

I.Napieraj

 Na portalu Samorząd PAP ogłoszono ranking Jednostek 
Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. 
Ranking rozstrzygany jest w kategoriach: gminy wiejskie, 
miejsko-wiejskie, gminy miejskie i miasta na prawach powiatu.
 W kategorii gmin wiejskich pierwsze miejsce zajął 
Kleszczów. Gmina Rudniki znajduje się na 360 pozycji na 1.563 
gminy wiejskie w Polsce, a biorąc pod uwagę tylko 
województwo opolskie, Rudniki znajdują się na 9 pozycji 
najlepiej rozwijających się gmin wiejskich. Wszystkie gminy 
sklasyfikowane wyżej skupione są wokół dużych ośrodków 
miejskich: Opole, Kędzierzyn-Koźle.
 Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie 
zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin 
jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję 
rozwoju na bazie opracowanych wzorów.
 Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, 
opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę 
brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, 
liczba osób pracujących na 1.000 mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców, saldo 
migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 
1.000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających 
z oczyszczalni ścieków.

I. Napieraj

RANKING ROZWOJU

Samorz¹dowy Oskar

 Zbliża się koniec roku, czyli czas podsumowań. Właśnie 
zakończył się sezon wiosna/jesień na obiekcie "ORLIK 2012" 
w Rudnikach. Warto więc podsumować to, co działo się wtedy 
u nas.
 W tym roku wyjątkowo na orliku pracowało 3 animatorów. 
Cały okres przepracował Wojtek Popczyk na zmianę z Alicją 
Ośródką, zatrudnioną do końca lipca, a od miesiąca sierpnia 
animatorem została Agata Krzykowiak. Z orlika, szczególnie 
z boiska "zielonego", skorzystało w tym roku wiele osób, 
tj. wszystkie kluby piłkarskie z naszej gminy oraz drużyny 
niezrzeszone. Również boisko "czerwone" cieszyło się dużą 
popularnością, dzięki działającej dla dobra sportu w Gminie 
Rudniki Katarzynie Pawlaczyk, która wprowadziła na orlik 
nową dyscyplinę, czyli Speedball.
 Ponadto na kompleksie boisk odbyło się wiele imprez 
sportowych, takich jak:

- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci, dn. 16.04.
- XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin, w dniach od 26.05-1.06.
- Eliminacje MOW do Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej, 20.05.
- Maraton Aerobiczny, 17.07.2016 r.
- Turniej Nocny w Piłkę Nożną 13.08.
- Turniej Unihokeja 20.08.
- Turniej Badmintona 31.08 oraz 1.09.
- Igrzyska Przedszkolaka 21.09.
- Turniej W Dwa Ognie, 19.10 w PSP Jaworzno
- Turniej Koszykówki 26.10 w GP Rudniki
- Mila Niepodległości 11.11 -Andrzejki na Sportowo 30.11 
   w PSP Dalachów
-Turniej Mikołajkowy 06.12 w PSP Żytniów

 Oprócz imprez sportowych organizowane były zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży w celu doskonalenia 
umiejętności indywidualnych oraz drużynowych w grach 
zespołowych oraz zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe. 
Animatorzy w tym roku wzięli sobie za cel rozpowszechnianie 
sportu i promowanie orlika. Prowadzili zajęcia nie tylko na 
obiekcie "ORLIK 2012", ale również wyszli z propozycją do 
wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjum z naszej 
gminy, co spotkało się z pozytywnym odzewem, ku uciesze 
organizatorów. 
 Dziękujemy serdecznie za korzystanie z obiektu "ORLIK 
2012"  oraz za wspólne podejmowanie sportowych wyzwań, 
życzymy osiągania wyznaczonych celów i samorealizacji. 

Animatorzy:
Alicja Ośródka, Agata Krzykowiak, Wojciech Popczyk

"ORLIK" - podsumowanie
przedsiêwziêæ - 2016 r.

 Szanowni Państwo, w Biuletynie Informacyjnym nr 3/2016 
w artykule "Historia LZS Rudniki - 90 lat działalności" 
zamieściliśmy informację, iż Pani Donata  Gryga była 
właścicielką rudnickiej "Sielanki". Jest to błędna wiadomość. 
Właściwa brzmi: Właścicielem "Sielanki" był Pan Edward 
Gryga (mąż Pani Donaty). Pani Donata Gryga była 
nauczycielką szkoły w Rudnikach.
Przepraszamy za zaistniały błąd Panią Donatę i czytelników 
biuletynu.                                                              Redakcja

Sprostowanie
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 “I przyszedł ten najtrudniejszy dzień - 19 października. 
Dzień pogrzebu Andrzeja Wajdy. W rudnickim gimnazjum 
był on dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, bo niemal wszyscy nauczyciele i grupa 
młodzieży wybrali się do Krakowa, by tam osobiście 
pożegnać twórcę światowego kina. Do delegacji dołączyli 
przedstawiciele rady rodziców oraz władze Gminy Rudniki. 

 W autokarze wiozącym nas na pogrzeb panowała 
niezwykła cisza. Nawet gimnazjaliści, zawsze skorzy do 
żartów i śmiechów, zamilkli. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
za chwilę będziemy uczestniczyli w wydarzeniu 
niezwykłym, oto pożegnamy człowieka, który kształtował 
nasze gusta, uczył patriotyzmu, był naszym wzorem. 

 Pod kościół Ojców Dominikanów przybyliśmy około 
godziny 12. Było już tam sporo ludzi. Tuż obok nas przeszła 
Grażyna Torbicka, autorka programu "Kocham kino" oraz 
dziennikarka TVN-u Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ta 
ostatnia przeprowadziła z uczniami krótki wywiad. Pytała 
między innymi o to, kim dla młodego człowieka jest Andrzej 
Wajda i czy przyjechaliśmy tu z obowiązku, czy z potrzeby 
serca. Potem nasz poczet sztandarowy wraz z opiekunem i 
dyrektorem szkoły, Andrzejem Krzakiem, udał się do 
bazyliki, by tam pełnić honorową wartę przy urnie reżysera. 

 Mistrza żegnały tłumy. O 14-tej otworzono bramy 
kościoła i reszta uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w 
mszy świętej, którą celebrował m. in. proboszcz z Rudnik, 
Krzysztof Błaszkiewicz. Z uwagą wysłuchaliśmy słów 
Jacka Bromskiego, Wojciecha Pszoniaka i Jerzego Treli, 
ale szczególnie wzruszyły nas słowa Doroty Segdy. 
Opowiedziała o Andrzeju Wajdzie tak, jak go 
zapamiętaliśmy, jako o człowieku pełnym pasji, humoru, 
kochającym życie i swoją pracę. W uroczystości 
uczestniczyli dwaj prezydenci: pan Bronisław 
Komorowski i pan Andrzej Duda, aktorzy: Krystyna 
Janda, Maja Komorowska, Andrzej Grabowski, 

Bogusław Linda, Andrzej Seweryn, Anna Dymna, 
Robert Więckiewicz… 

 Gdy z kościoła Dominikanów wyszedł kondukt żałobny, 
na czele którego szedł poczet sztandarowy Gimnazjum 
Publicznego im. Andrzeja Wajdy  z Rudnik, na placu 
rozległy się głośne oklaski. Tak urnę z prochami reżysera 
niesioną przez Krystynę Zachwatowicz żegnały tłumy. 
Dało się też słyszeć liczne głosy: "Dziękujemy za filmy". Po 
uroczystej mszy przejechaliśmy na Cmentarz Salwatorski. 
Tam w zupełnej ciszy położyliśmy wieniec, a poczet 
sztandarowy po raz ostatni oddał hołd naszemu Patronowi. 
Złożyliśmy też kondolencje pani Krystynie Zachwatowicz, 
która prosiła o przekazanie podziękowań wszystkim 
gimnazjalistom, ich rodzicom oraz władzom Gminy 
Rudniki.

 Następnego dnia po pogrzebie w naszym gimnazjum 
miało miejsce spotkanie zatytułowane "Wspomnienie o 
Andrzeju Wajdzie". Uczniowie zaprezentowali nam 
fragmenty kilku filmów światowej sławy reżysera oraz 
zdjęcia z pobytów Państwa Wajdów w Rudnikach. Szkoda, 
że więcej ich nie będzie.

 W piątek rano ze szkolnego korytarza zniknie portret 
Patrona, szkolna flaga wróci na swoje miejsce, strona 
internetowa przybierze zwykłe kolory, ale już nic nie będzie 
takie samo… Odszedł od nas ktoś niezwykły - nasz 
Przyjaciel i Opiekun- Andrzej Wajda.”

 Jest to fragment artykułu pt. Gimnazjaliści z Rudnik 
żegnają Andrzeja Wajdę … przygotowanego przez 
nauczycieli z gimnazjum na okoliczność pogrzebu patrona 
Rudnickiego Gimnazjum.

Po¿egnaliœmy Patrona Rudnickiego Gimnazjum
Andrzeja Wajdê
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 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Opolskiej uznał wójta gminy Rudniki 
Andrzeja Pyziaka PRZYJACIELEM HARCERZY. 
 Na tę okoliczność wójt otrzymał uroczysty Akt Powołania do grona Rady Przyjaciół 
Harcerstwa.  Jest to bardzo miły gest doceniający działania w zakresie krzewienia ruchu 
harcerskiego w gminie Rudniki, i nie tylko.
 Z ogromną przyjemnością Pan wójt przyjął Akt Powołania, który jednocześnie jest jego 
osobistym zobowiązaniem do przestrzegania praw i zasad harcerskich.  Gratulujemy!

Iwona Napieraj

Wójt w Radzie
Przyjació³ Harcerstwa

 23 listopada 2016 r. podczas VIII Forum Ekonomicznego 
Kooperacja 2016 starosta oleski Stanisław Belka wręczył 
"Perły Powiatu Oleskiego" - doroczne nagrody gospodarcze 
oraz "Czarną Perłę Powiatu Oleskiego" za szczególny wkład 
w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego.
 Wśród laureatów znalazł się mieszkaniec naszej gminy, 
Pan Michał Chrzan, właściciel firmy Wood Pol Michał 
Chrzan z Julianpola, który otrzymał Perłę Powiatu 
Oleskiego w kategorii Menedżer Roku.

Per³a Powiatu Oleskiego 2016
 W uzasadnieniu do nagrody czytamy: "Michał Chrzan 
swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej 
rozpoczął w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
w 2006 roku w Częstochowie. W 2010 roku założył firmę Wood 
Pol. W pierwszych latach funkcjonowania firma oferowała 
tylko altanki drewniane i domki narzędziowe. Dzięki 
skutecznym działaniom polegającym na rozszerzaniu 
kontaktów biznesowych, obecności na branżowych wystawach 
oraz zabiegom marketingowym propozycje dla klientów 
poszerzone zostały o domki letniskowe, domki dla dzieci, 
pawilony, zadaszenia, tarasy, garaże, place zabaw, dobudówki, 
stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie Wood Pol sprzedaje 
swoje wyroby na terenie Czech, Słowacji, Francji, Niemiec, 
Anglii, Austrii, Danii, Szwecji i Norwegii. Odbiorcami tych 
produktów są najczęściej firmy prowadzące ośrodki 
wypoczynkowe, ale także instytucje publiczne i osoby prywatne. 
Pan Michał Chrzan posiada tak potrzebne w prowadzeniu 
biznesu wyczucie rynku, determinację i wiarę w realizację 
własnych pomysłów.”
 Serdecznie gratulujemy Panu Michałowi Chrzanowi 
wyróżnienia, życząc jednocześnie wielu sukcesów.

R.Dądela

 Na trasie Rudniki - Młyny powstała nowa nawierzchnia 
asfaltowa.
Wykonano:
 - korytowanie,
 - nową podbudowę z kruszyw łamanych,
 - nową nawierzchnię na odcinku 985 m i szerokości 
 od 4,0 do 5,0m.

  Dodatkowo w celu odwodnienia drogi został wykonany 
rów. Koszt realizacji robót wynosić będzie ok. 300 tys. Zł.
 Wykonawca robót - firma REMOST z Olesna.   
    

I.Napieraj

Przebudowa drogi
dojazdowej

Rudniki - M³yny



 

 Pięćdziesiąt lat i więcej  przeżyli ze sobą 
małżonkowie, którzy  w dniu 15 grudnia 2016r. 
w GOKSiR w Rudnikach świętowali Złote Gody.   
Jubilaci zostali uhonorowani medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył  Wójt Gminy Rudniki  
Andrzej Pyziak, gratulując małżonkom wspólnie 
przeżytych lat oraz życząc kolejnych jubileuszy.  
 Medal  przyznawany jest raz w życiu na wniosek 
Wójta Gminy przez Prezydenta RP małżonkom, którzy 
przeżyli razem  50 lat i więcej. 

 Odznaczenia otrzymali Państwo: 
 1. Bogumiła i Ireneusz Furmańscy
 2. Janina i Czesław Gajek
 3.Wiesława i Stanisław Gnieciak
 4. Henryka i Józef Klich 
 5. Teresa i Bronisław Korzekwa
 6. Bogumiła i Jan Kotala
 7. Halina i Leopold Krzykawiak
 8. Jadwiga i Józef Kubaccy
 9.Sabina i Czesław Mońka
 10. Danuta i Antoni Pakuła
 11. Henryka i Zbigniew Panek
 12. Zdzisława i Stanisław Pęcherz
 13. Marianna i Ireneusz Popczyk
 14. Helena i Stanisław Porębscy
 15. Helena i Bolesław Szczuka
 16. Wacława i Marian Wojtal  
 W uroczystości uczestniczyli również Państwo 
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" Jedno jest  tylko w życiu szczęście
   kochać i być kochanym"

George Sand

Z³ote Gody w Gminie Rudniki

Waleria i Jan Korzeniewscy, którzy swój medal odebrali 
już kilkanaście lat temu, a teraz obchodzili 65. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego.

 Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym 
Jubilatom złożyli także: Z-ca Wójta -  Iwona Napieraj,  
Skarbnik Gminy - Beata Wolf-Morawiak, Z-ca 
Kierownika USC -  Joanna Pazgan oraz Z-ca 
Kierownika USC - Małgorzata Gajda. 

 Małżonkowie  o t rzymal i  również  kwia ty  
i okolicznościowe akty pamiątkowe. Wznieśli 
symboliczny  toast oraz skosztowali przygotowanego na 
tę okoliczność  tortu. Dla Jubilatów zespół 
folklorystyczny "Rudniczanie" przygotował występ, po 
którym  wszyscy  wspólnie biesiadowali.  Mamy 
nadzieję, że goście będą mile wspominać  czas spędzony 
razem z nami. 

 Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy 
kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, 
wzajemnej miłości i poszanowaniu.     

Z-ca Kierownika USC
Joanna Pazgan
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 9 lipca 2016 roku odeszła Helena Korpowska, aktywna wieloletnia działaczka Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jaworznie.
 Pani Helena przez 25 lat była szefową KGD w Jaworznie. Zawodowo pracowała długi czas  jako kucharka 
w tamtejszej Szkole Podstawowej. Zawsze dowodziła w kuchni przy okazji organizacji wszelkich 
przedsięwzięć i imprez integracyjnych organizowanych w sali OSP w Jaworznie, przygotowując smaczne 
posiłki dla gości. Chętnie współpracowała ze szkołą, strażą pożarną i z radą sołecką. 
 Wspólnie z mieszkankami sołectwa przygotowywała wieńce i przyśpiewki dożynkowe. Z przyjemnością  
uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Rudnikach, m.in. w biesiadach: 
bożonarodzeniowej czy wielkanocnej. 
 Pamiętamy ją jako ciepłą, uśmiechniętą  i serdeczną osobę. Zapisała się w społeczności lokalnej Jaworzna 
i gminy jako kobieta aktywna i chętna do działań społecznych.  Zmarła w wieku 76 lat. 

I.N.

Wspomnienie o Helenie Korpowskiej

 Pierwsze wzmianki o organizowaniu się seniorów 
w Związek stwierdza się, na podstawie przekazów ustnych, na 
lata 70-te ubiegłego wieku.
 Przełom XX i XXI wieku to lata intensywnej pracy koła 
emerytów w Jaworznie. Do 2005 r. przewodniczącym koła był 
Pan Czesław Więdłocha. Od 2005r do 2015r funkcję tę pełniła 

Pani Wacława Wojtal. Od listopada 2015 r. przewodniczącym 
jest Stanisław Dorczyński. Obecnie koło liczy 70 członków. 
W 2016 r. organizowane były zabawy w karnawale, majówki 
latem i zabawy jesienią. W czerwcu zorganizowany został rajd 
rowerowy do Żródełka Objawienia w miejscowości Kałuże, 

Seniorzy z Jaworzna zapraszaj¹
który został połączony z biesiadą w Ośrodku Wczasowym 
Załęcze-Kępowizna.
 W listopadzie bieżącego roku został sporządzony 
i zatwierdzony przez Zebranie Seniorów Plan Pracy na 2017 r. 
W planie tym nanieśliśmy wiele atrakcyjnych propozycji 
wspólnego spędzania czasu.
 Wszystkich seniorów z okolic Jaworzna, jak i ościennych 
miejscowości, którzy razem z nami chcą spędzać czas 
w radosnej i miłej atmosferze, serdecznie zapraszamy. 
Głównym mottem naszego działania niech staną się słowa 
piosenki dla emerytów.
Kolejne zwrotki zaczynają się od słów:
 1. Kochajmy się…
 2. Radujmy się…
 3. Nie dajmy się…
 4. Spotykajmy się…
 5. Trzymajmy się…
 6. Napijmy się, dopóki jeszcze można…

 W Nowym Roku 2017 r. wszystkim Seniorom 
współpracującym z nami, naszym Drogim Członkom oraz 
Seniorom z całej Gminy Rudniki i ościennych kół emerytów 
składam życzenia w imieniu swoim i całego Zarządu Emerytów 
(Seniorów) w Jaworznie.

Zdrowia, radości, pokoju, szczęścia w rodzinach
oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2016r

 życzy
Stanisław Dorczyński

 Przebudowana została linia energetyczna w miejscowości Jaworek Górny. 
Mieszkańcy Jaworka od dawna oczekiwali na tę modernizację w związku 
z występującymi spadkami napięć  utrudniającymi korzystanie z urządzeń 
elektrycznych. Inwestycja umożliwiła również zabudowę lamp oświetlenia 
ulicznego, które  opóźniało się z uwagi na konieczność wymiany słupów.
 Mieszkańcy Jaworka będą teraz mogli bezpiecznie poruszać się w swojej 
miejscowości. 

J. Kubat 

Modernizacja
w Jaworku Górnym
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 Rok 2016 był bardzo pracowity w wykonaniu grupy 
odnowy wsi i Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów. We wrześniu 
rozpoczęliśmy realizację projektu z gminnego programu  
odnowy wsi, pod tytułem "Wymiana okien i doposażenie 
świetlicy wiejskiej w Młynach". Stare okna, które znajdowały 
się w świetlicy były w bardzo złym stanie, ciężko było ogrzać 
pomieszczenie podczas zebrań i imprez. Nowe okna nie tylko 
poprawiły wizerunek estetyczny pomieszczenia, ale także 
pomogły zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczenia. 
Kolejnym etapem było doposażenie zaplecza kuchennego 
świetlicy w artykuły gospodarstwa domowego. Ogólny koszt 
projektu wyniósł 5.425,61 zł, w tym 3.640,61zł to środki 
z budżetu gminy oraz środki własne to 1.785 zł.     
 Po zakończeniu projektu dot. świetlicy odbyły się trzy 
wydarzenia. Pierwszym był Bal Andrzejkowy, który odbył się 
26 listopada. Następnie 2 grudnia odbyły się wybory sołtysa ze 
wsi Słowików. Kolejną imprezę  zorganizowała nasza Pani 
Sołtys Elżbieta Pałyga, a były to Mikołajki dla dzieci. 
Planowane są kolejne imprezy, które będą służyć integracji 
mieszkańców wsi Młyny.
 W swoim imieniu chciałbym podziękować wszystkim 
Mieszkańcom za pomoc przy realizacji projektu oraz 
podziękować za miłą współpracę Pracownikom gminy 
w Rudniach. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
chciałbym życzyć wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki, 
dużo zdrowia, szczęścia oraz udanego Sylwestra.

 Zwracam się z prośbą do Mieszkańców gminy Rudniki 
o wsparcie naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów 
w postaci przekazywania  1 %  podatku przy rozliczaniu 
rocznym na działalność naszego Stowarzyszenia. 
KRS nr 0000282274

Michał Giec
Lider odnowy wsi Młyny

 O napisanie tych paru słów zostałam poproszona przez 
członków grupy AA z Rudnik, których co jakiś czas odwiedzam 
podczas otwartych mityngów rocznicowych i świątecznych. Te 
chwile spędzone z ludźmi, którzy borykają się z problemem 
alkoholowym, dają nowe spojrzenie na rzeczywistość i uczą 
pokory wobec życia i jego problemów. Bo przecież nigdy nie 
wiadomo, kogo i kiedy podobny problem może dotknąć.
 Dlatego warto wiedzieć, że w rudnickim domu kultury 
w każdy czwartek  (w okresie jesienno- zimowym od 18.00 
do 21.00, a w okresie wiosenno-letnim od 19.00 do 21.00) 
wszyscy uzależnieni mogą znaleźć wsparcie i pomoc 
w trudnej walce z nałogiem. 
 Niektóre z tych spotkań (zawsze w czwarty czwartek 
miesiąca oraz z okazji świąt i rocznic) mają charakter otwarty. 
Członkowie grupy serdecznie zapraszają także tych, którzy nie 
tkwią w szponach nałogu, ale chcieliby soją obecnością 
i życzliwością dać wsparcie innym.

Bogusława Kaczmarek

Rudnicka
"ISKIERKA"

 W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa przez 
Panią Annę Ciosek, w dniu 2 grudnia 2016 roku w świetlicy 
wiejskiej w Młynach odbyły się wybory sołtysa wsi Słowików. 
Na urząd sołtysa spośród dwóch kandydatek została wybrana 
w głosowaniu tajnym pani Iwona Jachymska. To ona będzie 
reprezentowała wieś Słowików.  Gratulujemy

Iwona Napieraj

Nowy so³tys
w S³owikowie wybrany

Co w tym roku
dzia³o siê w M³ynach

 Dobiegły końca działania związane z realizacją projektu na 
2016 rok. Mieszkańcy Odcinka zainwestowali, tak jak 
i poprzednio, w plac wiejski. To już kolejny etap prac w tym 
miejscu, na którym kumuluje się aktywność społeczna całej 
miejscowości. W tym roku Grupa Odnowy Wsi postanowiła 
uzupełnić siłownię zewnętrzną o 
dwa nowe urządzenia: twister oraz 
ławkę, które zostały sfinansowane 
z budżetu gminy Rudniki. Gminne 
środki przeznaczono również na 
zakup tablicy z regulaminem oraz 
paliwa na bieżące utrzymanie 
placu.
 Wkład własny mieszkańców 
nie ograniczył się tylko do siły 
roboczej, choć wydatkowano jej 
sporo. Celem podstawowym stała 
się budowa wiaty przy płycie 
tanecznej. Aby ją wykonać, nie 

tylko zakasano rękawy do pracy, ale także zorganizowano 
wszystkie potrzebne materiały. Zamontowano również na placu 
tablicę z regulaminem.
 Na 6796,- zł pozyskanych z budżetu gminy przypada 
3613,20 zł wkładu rzeczowego mieszkańców. Miejmy 
nadzieję, że odbiorą go sobie oni w postaci satysfakcji ze 
stworzenia estetycznego miejsca, w którym można zażyć nieco 
ruchu, zrelaksować się i zintegrować ze społecznością nie tylko 
podczas pracy, ale także zabawy.
 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób pomogły w realizacji tegorocznego 
projektu i zachęcam do dzielenia się pomysłami na następny.

Bogusława Kaczmarek

ODCINEK - ma³ymi krokami,
 ale ci¹gle do przodu
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 Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, 
departament rolnictwa i rozwoju wsi realizuje projekt: 
" B I O R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć  O P O L S Z C Z Y Z N Y -  
SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO".
 Projekt ten współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 5 - Ochrona 
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  działanie 
5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej). Wartość projektu 
ogółem wynosi 3 933 095,00 PLN. 
 W ramach projektu przewiduje się między innymi 
realizację zadania o tematyce związanej z ochroną przyrody 
i edukacją przyrodniczą, a dokładniej tematu Tradycyjne sady 
jako element kształtowania krajobrazu wsi. 
 Z terenu Gminy Rudniki do zrealizowania tego tematu 
wytypowani zostali: Grzegorz Pucka - prezes Stowarzyszenia 
"Razem dla Żytniowa" i Marianna Pucka - członek Rady 
Sołeckiej Żytniowa. W ramach tego tematu przeprowadzone 
zostało dwudniowe szkolenie w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym w Mikołowie (woj. śląskie). Uczestnicy tego 
szkolenia (z całego województwa opolskiego) odbyli m.in. 
zajęcia praktyczne związane z nauką sadzenia, cięcia 
i szczepienia drzew owocowych. Urząd Gminy Rudniki 
wytypował założenie modelowego sadu rodzimych, 
tradycyjnych odmian drzew owocowych na terenie Żytniowa. 
Po uzgodnieniach, uwzględniając element terytorialny, 
edukacyjny, ochronny i opiekuńczy zdecydowano, iż  minisad 
zlokalizowany zostanie na terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Żytniowie. 

 W dniu 27.10.2017 r. Opolski Urząd Marszałkowski 
dostarczył 17 sadzonek drzew owocowych. Dziesięć z nich 
posadzono właśnie na terenie szkoły, a pozostałe siedem przy 
gimnazjum w Rudnikach. Marianna i Grzegorz Puckowie 
zaproponowali, aby każdym z przyszłych, zapewne dorodnych 
drzew owocowych, po osobistym posadzeniu, zaopiekowały 
się instytucje i organizacje żytniowskie. Propozycja została 
przyjęta z wielkim zadowoleniem. Po krótkim szkoleniu z zasad 
sadzenia drzew, przeprowadzonym przez Grzegorza Puckę 
(wykopanie dołka, oddzielenie humusu i ziemi mineralnej, 
utworzenie kopczyka, wbicie tyczki mocującej, wstawienie 
sadzonki, obsypanie humusem i ziemią mineralną, 
zagęszczenie, utworzenie nadsypki, związanie drzewka 
z tyczką i podlanie), poszczególne sadzonki drzew owocowych 
posadzili: 
1-  grusza Konferencja (Urząd Gminy Rudniki Beata Wolf-
Morawiak), 2 - grusza Faworytka (sołtys Żytniowa Andrzej 
Napieraj), 3 - jabłoń Oliwka Żółta (dyrektor PSP w Żytniowa 
Ewa Wolna), 4 - jabłoń Gofsztynek Prawdziwy (prezes OSP 
Żytniów Bronisław Czech), 5 - pigwa Portugal (prezes LZS 
Żytniów Mariusz Czech), 6 - śliwa Herman (przewodnicząca 
Koła Gospodyń Domowych Halina Janicka), 7 - śliwa 
Renkloda Ulena (prezes Stowarzyszenia "Razem dla Żytniowa" 
Grzegorz Pucka), 8 - śliwa Węgierka Zwykła (prezes 
Stowarzyszenia Klub Biegacza FALSTART Rudniki Daniel 
Baros), 9 i 10 - czereśnia Büttnera Czerwona (kl. V PSP 
w Żytniowie rok szkolny 2016/2017). 
 Reasumując, posadzono 3 śliwy, 2 jabłonie, 2 grusze, 
2 czereśnie 1 pigwę; łącznie 10 drzewek. Obudowę ochronną 
wykonał Urząd Gminy Rudniki. Tak więc, rośnij nam sadzie 
tradycyjnych odmian drzew owocowych! Pierwsze zabiegi 
pielęgnacyjne na wiosnę 2017 r.

Grzegorz Pucka

Sad ju¿ roœnie

Uczniowie kl. V posadzili dwa drzewka owocowe,
 fot. Grzegorz Pucka

Rośnie sad tradycyjnych odmian 
drzew owocowych, fot. Grzegorz Pucka

 Od stycznia 2016 roku gmina prowadzi akcję społeczną skierowaną do osób starszych i samotnie mieszkających. Koperty są 
rozprowadzane przez urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej oraz ośrodek kultury. Udało się je rozdać 100 osobom, jednak to 
wciąż bardzo mało. Wracamy ponownie z tematem KOPERTY ŻYCIA i zachęcamy wszystkich samotnie mieszkających do 
zgłoszenia się do jednej z trzech ww. Instytucji. 
 Staramy się dotrzeć do ludzi różnymi kanałami informacyjnymi, tj.: strona internetowa, Facebook, Biuletyn Informacyjny 
Gminy Rudniki oraz bezpośrednie spotkania w terenie, m.in. z seniorami itp. 
 Szanowni Państwo, nie lekceważmy spraw, które mogą uratować nasze życie. Dostęp do KOPERTY ŻYCIA umieszczonej 
w lodówce umożliwi ratownikom medycznym szybko i skutecznie zareagować w przypadku ratowania życia.

I.Napieraj 

Podsumowanie akcji “KOPERTA ¯YCIA”



 

z   ¿ y c i a   b i b l i o t e k i

 21 września rudnicką bibliotekę odwiedził Wojciech Widłak - autor książek dla 
najmłodszych czytelników, w tym znanej serii opowiadań z cyklu Pan Kuleczka. 
Na spotkanie przybyły dzieci z młodszych klas PSP Dalachów Filia Rudniki.
 Gość nie tylko czytał fragmenty swoich utworów, ale też podjął rozmowę z dziećmi na 
temat powstawania książek i opowiedział o tym, jak rodzą się pomysły. Najmłodsi na 
własnej skórze przekonali się, jaką siłę może mieć wyobraźnia. Okulary, wyciągnięte 
z tajemniczego worka, były a to oczami, a to  muszką albo krawatem, a nawet deską 
surfingową. Dzieci wykazywały się niezliczoną liczbą pomysłów. Pan Wojciech wciągnął 
wszystkich do zabawy i zaprosił też do inscenizacji jednego z opowiadań o Panu Kuleczce. 
Uczniowie wyposażeni w kukiełki - pacynki podjęli wyzwanie i przez chwilę poczuli się 
prawdziwymi aktorami. 
 Na zakończenie spotkania można było uzyskać autograf od pisarza, po które ustawiła się 
długa kolejka najmłodszych czytelników.

Maria Morawiak

Spotkanie autorskie z Wojciechem Wid³akiem

a k t u a l n o œ c i

 4 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Rudnikach odbył się II Harcerski Festiwal 
"Nasz Kraj - Nasz Czas". Został on zorganizowany przez 29 
Szczep "Barwne Iskry" pod patronatem Wójta Gminy Rudniki 
przy współpracy z GOKSiR. Festiwal odbywa się w dwóch 
kategoriach: piosenki patriotycznej współczesnej i piosenki 
patriotycznej tradycyjnej. Udział w nim wzięli głównie 
harcerze ze szczepu, ale były również osoby niezrzeszone.

Nasz Kraj - Nasz Czas  Jury, w składzie: Magdalena Panek, Arkadiusz 
Spodymek, Aneta Frydrych, miało twardy orzech do 
zgryzienia, gdyż w tegorocznej edycji festiwalu zaśpiewało 
ponad 20 uczestników, a każdy z nich swoim głosem 
dorównywał niejednej gwieździe estrady. Po burzliwych 
naradach zdecydowano, że pierwsze miejsce w kategorii 
piosenka tradycyjna zajmuje Zuzanna Sieja z 12 Rudnickiej 
Drużyny Harcerskiej, natomiast duet - Julia Jachymska 
i Emilka Augustyniak okazał się bezkonkurencyjny  w drugiej 
kategorii. 
 Cała impreza jest realizacją kierunku programowego ZHP 
radosny patriotyzm. Ma ona na celu pokazanie Dnia 
Niepodległości jako radosnego i wesołego, a nie 
przepełnionego patosem święta. Dzięki takim wydarzeniom 
pozwalamy mieszkańcom naszej gminy stanowić część 
wielkiej narodowej  fiesty, a w najmłodszych obywatelach 
przez zabawę zaszczepić patriotyzm. Nie odbyłaby się ona bez 
pomocy sponsorów, dzięki  którym uczestnicy za trud włożony 
w przygotowanie się do występu otrzymali nagrody.
 Po zakończeniu części konkursowej festiwalu, ogłoszeniu 
wyników, odbyła się zabawa taneczna. Wszyscy bardzo dobrze 
się bawili, a po posprzątaniu sali bezpiecznie wrócili do domów. 

Aleksandra Meryk

 Grupa Odnowy Wsi Łazy zrealizowała wniosek w ramach 
Gminnego Programu Odnowy Wsi w roku 2016. Głównym 
celem naszego projektu było dalsze zagospodarowanie 
Zielonego Klubu (V etap).
 Aby  poprawić walory estetyczne  tego wyjątkowego 
miejsca i stworzyć lepsze warunki do organizacji imprez 
plenerowych, sportowych, wspólnych biesiad, rodzinnego 
grillowania, odpoczynku po pracy, wykonano przyłącze wodne 
na terenie Zielonego Klubu. 
Zadanie to obejmowało następujące prace:
- dostawa i montaż studzienki wodomierzowej,
- wykonanie przecisku pod drogą powiatową,
- wykonanie przyłącza wodociągowego dn 32 długości 
   ok. 60 mb.,
- montaż zaworu czerpalnego przy studzience wodomierzowej
   z  możliwością spustu wody na okres zimowy.

"ZAGOSPODAROWANIE ZIELONEGO KLUBU - ETAP V"
Wykonanie tych prac zostało zlecone firmie specjalistycznej.
 Wykonanie robót dodatkowych, tzn. rewitalizacja terenu 
po zakończeniu budowy przyłącza wodnego, zostało wykonane 
przez mieszkańców sołectwa Łazy. W ramach  realizacji 
wniosku zakupiono również  kuchenkę gazową. W ramach 
kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury i bieżącej 
konserwacji zakupiono paliwo do kosiarki.

 Zrealizowane przedsięwzięcie poprawiło wizerunek 
wioski Łazy, poprawiło estetykę Zielonego Klubu, miejsca 
o niepowtarzalnej wymowie i klimacie, stworzonego przez 
mieszkańców Łazów. Wspólna praca mieszkańców podczas 
realizacji projektu korzystnie wpłynęła na integrację społeczną.

Wiesława Klimas
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 Na terenie LGD "Górna Prosna" już niebawem powstaną 
nowe miejsca pracy, swoją działalność rozpocznie także kilka 
nowych firm, kilka zabytków odzyska swoją dawną świetność,   
rozwinie się również  infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 
i kulturalna, a mieszkańcy naszego obszaru, zwłaszcza 
seniorzy, będą mogli skorzystać z nowych ofert spędzania 
wolnego czasu. Wszystko to dzięki środkom, które LGD 
pozyskała w 2016 roku, startując w konkursie o wybór Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Przypomnijmy, że na obszar czterech gmin, 
tj. Gorzów Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki, przypada 4 750 
000,00. O dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych 
przez LGD mogą starać się przedsiębiorcy, osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe, a także jednostki samorządu 
terytorialnego.
 Aby skutecznie przygotować naszych beneficjentów do 
wzięcia udziału w ogłaszanych konkursach, przeprowadziliśmy 
cykl spotkań informacyjno- konsultacyjnych. Ponad 300 osób 
skorzystało z naszego doradztwa oraz konsultacji. Jesteśmy 
mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem oraz 
pomysłowymi projektami, co przełożyło się na liczbę 
przyjętych przez biuro LGD wniosków. W pięciu naborach 

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

“GÓRNA PROSNA"  na dobre 
rozpoczê³a wdra¿anie 

lokalnej strategii rozwoju.

zakończonych 21 listopada złożono wnioski, których wartość 
trzykrotnie przekroczyła dostępny limit środków. Oznacza to, 
że ponad połowa wnioskodawców niestety nie otrzyma 
wsparcia. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory 
dotyczące przedsiębiorczości oraz rozwoju infrastruktury 
turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań. Rada LGD, w której skład wchodzi 14 osób 
reprezentujących cztery sektory (gospodarczy, społeczny, 

publiczny oraz mieszkańcy), oceni i wybierze najlepsze 
projekty.  Mamy nadzieję, że wszyscy wnioskodawcy, którzy 
podpiszą umowy na realizację swoich pomysłów, 
z powodzeniem je zrealizują. A tych, którym zabrakło środków, 
zapraszamy do kolejnych naborów. Już w drugim półroczu 
2017 LGD planuje kolejny konkurs na operacje dotyczące 
promocji obszaru i ochrony dziedzictwa lokalnego.

E.Basińska 

 W czwartek 29 września w Oddziale Przedszkolnym przy 
Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Żytniowie świętowaliśmy z udziałem zaproszonych gości Dzień 
Głośnego Czytania. Swojego głosu postaciom użyczyły panie 
Wioletta Meryk oraz Sylwia Materak. 
 Dzieci zobaczyły przedstawienie kukiełkowe pt.. "Trzy świnki" 
zrealizowane w związku z programem zachęcania dzieci do 
czytelnictwa. Przygotowane przez wychowawczynię, panią Irenę 
Pawlaczyk, oraz psychologa szkolnego, panią Natalię Garncarek, 
scenografia, rekwizyty i piękna muzyka wzbudziły zachwyt małej 
publiczności, ale największe emocje wywołały kukiełki. 

Dzieci z zaciekawieniem śledziły perypetie świnek, ostrzegały przed 
złym wilkiem i gorąco komentowały jego próby wtargnięcia do ich 
domków.
  W drugiej części spotkania maluchy mogły z bliska przyjrzeć się 
kukiełkom, obejrzeć książkę z ilustracjami i opowiedzieć swoimi 
słowami przebieg bajki. Przedstawienie nauczyło dzieci, że to co w 
życiu ważne, wymaga przemyślenia i zaangażowania. Na zakończenie 
wszyscy mali widzowie otrzymali na pamiątkę zakładki do książek, a 
rodzice odbierający w tym dniu dzieci z przedszkola zadeklarowali 
używanie ich w czasie wieczornego czytania bajek.

Irena Pawlaczyk

Dzieñ g³oœnego czytania 



 

a k t u a l n o œ c i

 3 grudnia 2016 roku na placu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej odbył się III Bieg Mikołajkowy w Żytniowie. 
Kolejna edycja, organizowana przez Stowarzyszenie Klubu 
Biegacza FALSTART Rudniki, przyciągnęła blisko 100 
biegaczy. Na linii startu, punktualnie o godzinie 11:00, ustawiło 
się 96 biegaczy w czerwonych czapeczkach Świętego Mikołaja. 
Po słowach krótkiej modlitwy, przeprowadzonej przez księdza 
proboszcza Andrzeja Tomalę, zaczęło się odliczanie: 
10…9…8…3…2…1….START. 
 Początek biegu bardzo szybki, można powiedzieć, że 
biegacze zacisnęli pięści niczym bokserzy. Duże początkowe 
tempo, płaska trasa wytyczona przez organizatora zaskoczyły 
startujących. To był najszybszy bieg spośród wszystkich trzech 
edycji. Na linii mety jako pierwszy z bardzo dobrym rezultatem: 
15 min 57s, pojawił się Marcel Chodura (LUKS Korfantów) 
przed Mateuszem Pawełczakiem (16 min 3s - KB Florian 
Zajączki Drugie) oraz Patrykiem Frąszczakiem (16 min 10s - 
Wosiek Team). Wśród pań triumfowała żytniowianka, 
reprezentująca barwy KB FALSTART Rudniki - Dominika 
Napieraj, z czasem 17 min 39s. Na drugim miejscu podium 
stanęła Justyna Romanowska (20 min 21s - Wosiek Team), a 
na trzecim Magdalena Włodarczyk (20 min 50s - Wieluń 
Biega). Po biegu, z rąk pań: Iwony Napieraj-zastępcy wójta 
oraz Ewy Wolnej - pani dyrektor szkoły w Żytniowie i Joanny 
Dwornik - pracownika urzędu gminy, każdy z finiszujących 
otrzymał specjalnie wykonany medal z wizerunkiem Mikołaja. 

 Po niespełna 34 minutach na mecie zameldowali się 
wszyscy zawodnicy: cali i zdrowi. Na każdego czekał żurek, 
kawa, herbata oraz ciasto. W międzyczasie, pod okiem trenerki 
Katarzyny Pawlaczyk, każdy mógł skorzystać i zagrać 
w nietuzinkową grę - Speed-Ball. 
 Po ciepłym posiłku nadszedł czas na dekorację 
zwycięzców. Najlepsi oprócz pucharów otrzymali choinki 
w doniczkach. Następnie nagrodzono najlepsze trójki 

III Bieg Miko³ajkowy w ¯ytniowie 
- historia pisana po raz trzeci!

w kategoriach wiekowych: Kandydat i Kandydatka na 
Mikołaja, Młodszy Mikołaj i Młodsza Mikołajka, Starszy 
Mikołaj i Starsza Mikołajka, Święty Mikołaj i Święta 
Mikołajka. Dodatkowo uhonorowano najmłodszego uczestnika 
biegu: Andrzeja Knetki (rocznik 2006) oraz najstarszego: 
Zbigniewa Macocha (rocznik 1948). Po dekoracji zaproszono 
wszystkie dzieci na scenę, gdzie pojawił się Święty Mikołaj 
z górą prezentów. Następnie rozlosowano wśród uczestników 
ponad 50 nagród rzeczowych. Klub Biegacza FALSTART 
Rudniki chciałby wyrazić wdzięczność oraz serdecznie 
podziękować współorganizatorom i osobom wspierającym:
- Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie oraz 
   Komendzie Policji w Praszce
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytniowie
- doktorowi Robertowi Bukalskiemu
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji 
   w Rudnikach
- dyrektorowi PSP w Żytniowie - Pani Ewie Wolnej
- Kołu Gospodyń Domowych w Żytniowie
- księdzu proboszczowi Andrzejowi Tomali
- Pani Maryli Urbańczyk
- Państwu Ewie i Andrzejowi Napieraj
- Państwu Zdzisławie i Grzegorzowi Baros
- Klaudii Paruch oraz Bartoszowi Baros
- Mikołajom i Mikołajkom prowadzącym bieg.
 Serdeczne podziękowania kierujemy również dla naszych 

sponsorów, bez których nie byłoby możliwości przeprowadzić 
takiego wydarzenia na tak wysokim poziomie. Swój wkład 
mieli:
- F.U.H. "DUET" Zdzisława Baros
- Bayer Crop Science
- Urząd Gminy w Rudnikach
- Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
- Pan Grzegorz Dwornik
- Pan Tadeusz Okoń - TERMOPAK Porąbki
- Firma Usługowa NELPOL Michał Pinkosz
- Pani Dominika Napieraj
- Biuro Rachunkowe "Kucharski" s.c.
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Rudniki

 Jako Dyrektor Biegu oraz Prezes Stowarzyszenia Klubu 
Biegacza FALSTART Rudniki chciałbym życzyć wszystkim 
biegaczom i biegaczkom Szczęśliwego, Biegowego Roku 
2017, poprawy swoich rekordów życiowych oraz poszerzania 
swoich aspiracji biegowych. Serdecznie zapraszam Was już na 
kolejną edycję za rok! 

Daniel Baros
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 Kończy się rok kalendarzowy 2016. To czas aby 
wspomnieć tych, którzy od nas odeszli, a byli nam bliscy, którzy 
wpisali się mocno w naszą lokalną historię i historię. Taką 
osobą, z całą pewnością, był - Pan Tomasz Urbaniak - Mistrz 
Organista z kościoła w Rudnikach.
 Pamiętam, jak mówiłem na Jego pogrzebie: "Z głębokości 
wołam do Ciebie, Panie. Panie, czy słyszysz moje wołanie? 
Wobec ogromu bólu i wylanych łez najbliższych: żony, dziecka, 
rodziców, rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych - wołamy: 
Panie! 41 lat, to nie jest czas na umieranie! Ale, czy w ogóle 
JEST czas na umieranie? ".
 Zmarłego Tomasza znałem zaledwie kilka lat. Ale ten czas 
wystarczył, abym poznał kawał Jego życia: dorastanie 
w Praszce, gra w orkiestrze i w zespole na zabawach 
i patriotyczno-religijnych spotkaniach i uroczystościach, życie 
rodzinne, praca zawodowa, kształcenie muzyczne /gdy myślał 
już poważnie o wykorzystaniu barwy swojego głosu/, i o Jego 
wielkim zamiłowaniu do wędkarstwa /nie zdążył przywieźć mi 
ulubionego sandacza/, ale nade wszystko o Jego PASJI jaką 
była - opera. O tym wszystkim rozmawialiśmy 
przy kawie w przerwach między niedzielnymi 
czy świątecznymi mszami.
 Dlatego spoglądając na trumnę Tomka 
w kościele w Jaworznie mówiłem: "Jest taka 
scena w Ewangelii, w której Jezus opowiada 
o królu, który przywołał swoje sługi, obdarzył 
ich talentami, kazał je pomnożyć i... odjechał. 
Dwaj pierwsi je pomnożyli, a trzeci zakopał 
w ziemi i po powrocie spotkał się z jego naganą. 
Można powiedzieć, że przed 41 laty Pan, 
powołując do życia Tomasza, obdarował Go 
talentami i odszedł. A On ich nie przykrył 
ziemią, nie zakopał, ale rozpoznał, pięknie 
rozwijał i POMNOŻYŁ. Dziś jest Mu wdzięczna 
Praszka, parafie Dzietrzniki i Rudniki, gdzie 
był organistą i poprzez swoją posługę pomagał wiernym 
w spotkaniu z Bogiem, i Opera Śląska w Bytomiu - gdzie swoim 
śpiewem i głosem dawał ludziom radość. Ale nie tylko tam - 
w wielu miejscach w Polsce i poza jej granicami. Dzielił się 
swoim talentem z innymi. I dlatego, że pomnażał swoje talenty - 
niech dziś usłyszy od Boga słowa: Dobrze sługo dobry i wierny, 
byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, 
wejdź do radości Twego Pana ".
 U nas w Rudnikach Tomka znali wszyscy. Bo też On był dla 
wszystkich. A był po prostu - dobrym człowiekiem, dobrym 
mężem, ojcem, synem. Może dlatego, że kochając muzykę, znał 
to powiedzenie: "Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp - tam dobre 
serca mają - źli ludzie, wierzaj mi - ci nigdy nie śpiewają"... 
Dalej mówiłem w kazaniu: "Szczególnie mocno Jego odejście 
przeżywa moja parafia św. Mikołaja w Rudnikach. Mieć takiego 
organistę, z takim talentem - to był dla nas ZASZCZYT 
i HONOR".
 Kiedy opowiadał mi o swoich podróżach i śpiewaniu na 
scenach operowych Europy /np. Niemcy -przyzwyczajeni do 
najwyższego kunsztu muzyki operowej - wystawiali Mu jak 
najlepsze recenzje/ oraz koncertowaniu w całej Polsce -wtedy 

ja, rudnicki proboszcz, cieszyłem się w głębi serca, że naszym 
organistą jest tak wielki artysta. Ale też szybko przekonałem się, 
że Bóg wybiera i takich łudzi, aby zmierzyli się z krzyżem, 
cierpieniem i... umieraniem.
 Pamiętam też, że odkąd Go poznałem, narzekał na silne 
bóle głowy.
 Latem 2013 roku trafił do szpitala w wyniku wypadku 
samochodowego. Po przeprowadzeniu szeregu badań oraz 
tomografii komputerowej głowy stwierdzono zmiany 
w okolicy czołowej mózgu. Po kilku operacjach w Warszawie 
znów /po długiej przerwie/ wrócił do nas, grał i śpiewał Panu 
Bogu na chwałę. W międzyczasie pisał: "Nie zadawałem pytań, 
dlaczego ja? Nie ja pierwszy i NIESTETY nie ostatni. Podjąłem 
decyzję - CHCĘ ŻYĆ! Wyjdę z tego i mało tego - przejdę tę 
chorobę z uśmiechem na twarzy. Wrócę do muzyki, która jest 
moją pasją. Operacja - jedna, druga, trzecia, chemio-, radio-, 
izoterapia oraz częste, wyczerpujące wyjazdy do Centrum 
Onkologii w Warszawie, ale... dam radę ". A my byliśmy z Nim - 
w myślach i modlitwie.

 Jesienią 2015 roku u Tomasza pojawił się 
niedowład lewostronny. Po przeprowadzeniu 
badań wykryto wznowę guza prawej okolicy 
czołowej mózgu, a także obrzęk mózgu. Odtąd 
był systematycznie poddawany chemioterapii 
i rehabilitacji. Mówił: "Wiem, że mi pomaga, 
ale przede mną jeszcze długa droga, którą 
przejdę, bo ogromnym wsparciem jest dla mnie 
najbliższa rodzina, przyjaciele i znajomi"...
 Poprzez cały okres choroby w kościele 
w Rudnikach modliliśmy się o powrót do 
zdrowia i pełni sił dla Tomasza. Równocześnie 
podejmowane były różne inicjatywy mające na 
celu materialne wsparcie jego leczenia 
i rehabilitacji. Tak bardzo pragnęliśmy, żeby 

żył. Żeby żył, śpiewał i grał. Żeby żył dla swojej żony Edyty 
i ukochanej Lenki, dla swoich bliskich i dla nas - parafian 
z Rudnik.

 Tymczasem choroba wyniszczająca organizm postępowała 
w sposób galopujący i przyszła ta trudna dla nas wszystkich 
godzina, że świeca Jego Życia zgasła. Bóg Go powołał do 
siebie. Na zawsze...

 To był piękny, sierpniowy dzień. Tłumy ludzi wewnątrz 
i wokół starego Jaworskiego Kościoła, trumna z Twoim 
umęczonym cierpieniem ciałem, a ja pochylony nad nią 
łamiącym się głosem mówiłem:
"Drogi mój Tomku! Modlimy się o Niebo dla Ciebie, a kiedy już 
je osiągniesz, to zasil chóry anielskie i zaśpiewaj Bogu na 
chwałę tak, jak Ty to potrafisz, i niech zdziwią się święci 
i anioły, a na końcu sam Bóg - żeś TAK wykorzystał dar, którym 
Cię obdarzył - TALENT. I nie zapomnij co wieczór zaśpiewać 
Matce Bożej "Ave Maria" Bacha, Gounoda czy Schuberta - na 
zmianę... Odpoczywaj w pokoju!".

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

Wspomnienie o Œp. Tomaszu Urbaniaku

w s p o m n i e n i a



 

o œ w i a t a

 Od 1 września 2015 roku Gimnazjum w Rudnikach 
realizuje projekt Erasmus+ partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, 
Francji, Włoch, Rumunii, Szwecji oraz Finlandii.
 Temat projektu European Art'mony nie jest przypadkowy. 
Zabytki, budynki i krajobrazy miast są symbolem naszego 
kraju. Dla turystów odwiedzających Polskę jest to pierwsza 
rzecz, na którą zwracają uwagę. Chcemy pokazać, że nasza 
architektura  ma wiele cech wspólnych z architekturą 
sąsiadujących krajów europejskich, że tak naprawdę więcej nas 
łączy niż dzieli. Naszym celem jest pokazanie, że architektura 
odzwierciedla społeczeństwo i jego wartości. Każdy zabytek, 
każdy budynek ma wpływ na społeczeństwo.
 Zakładane cele to: obserwacja krajobrazów miast 
europejskich oraz podkreślanie wspólnych podstaw 
dotyczących sztuki, architektury, krajobrazu miejskiego 
i historii, aby zwiększyć poczucie przynależności do 
społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie dialogu 
międzykulturowego i wspólnego zrozumienia z krajami 
europejskimi oraz rozwijanie interdyscyplinarności 

w programach edukacyjnych (np. język angielski, sztuka, 
historia), aby pomóc uczniom integrować ich wiedzę. 
Promowanie wartości, takich jak tolerancja, współpraca, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych osób.
 Aby osiągnąć zakładane cele, skupiamy się przede 
wszystkim na stałej komunikacji za pomocą narzędzi 
internetowych oraz spotkań projektowych, publikacji 
rezultatów w internecie, podkreślaniu umiejętności 
językowych - język angielski jako język roboczy projektu 
umożliwiający stałą komunikację i podejmowanie decyzji.
 Aby zaangażować w projekt jak najwięcej uczniów, 
skupiamy się raczej na praktycznym niż teoretycznym  
podejściu do omawianych zagadnień,. Sądzimy, że to zwiększy 
zaangażowanie uczniów w temat, który może im się wydawać 
niejasny i odległy. Staramy się skupiać na tematach, które 
odzwierciedlają codzienne życie, np. przez porównywanie 
starych części miast z tymi nowoczesnymi, starannie 
zaplanowanymi z uwzględnieniem potrzeb współczesnego 

człowieka, szukanie 
podobieństw w różnych 
miastach (np. Lyon - 
Sztokholm), szukanie przykładów, w jaki sposób 
w planowaniu miast są uwzględniane bądź wykluczane różne 
grupy społeczne.
 Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą brać udział 
w projekcie, w każdej chwili mogą dołączyć i zaangażować się 
w działania projektowe, jednak największe korzyści odniosą ci 
uczniowie, którzy pracują systematycznie.  W bieżącym roku 
szkolnym odbyło się jedno spotkanie: od 13 do 19 listopada 
Natalia Kot, Kinga Kaczmarek, Jakub Mordal oraz Filip 
Napieraj pod opieką koordynator Małgorzaty Rzepki i pani 
Anity Borek brali udział w spotkaniu w Campulung 
w Rumunii. Podczas spotkania uczniowie prezentowali 
rezultaty wykonanych wcześniej zadań na temat tego, jak 
architektura włącza bądź wyklucza pewne grupy ludzi oraz 
wpływu architektury na społeczeństwo. Uczniowie mieli też 
okazję poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich, co 
daje im ogromną motywację do pogłębiania komunikatywnej 
znajomości języka angielskiego.

 W projekcie zaplanowano jeszcze 3 spotkania: 
w styczniu spotkamy się wszyscy w Rzymie, w marcu 
w Rudnikach oraz w maju w Nakkili w Finlandii. Aktualnie 
trwają intensywne przygotowania do styczniowego spotkania, 
temat przewodni to architektura przyjazna środowisku. 
W konkursie na prezentację Power Point wzięło udział 25 
uczniów naszej szkoły, przed nauczycielami więc niełatwe 
zadanie wyboru czterech najlepszych prac.
 Wszystkie działania projektowe można na bieżąco 
obserwować na stronie www.gimnazjumrudniki.pl 
w zakładce Erasmus+.

Małgorzata Rzepka

ERASMUS+ 
W RUDNICKIM GIMNAZJUM
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o œ w i a t a

Œwiêto pierwszoklasistów w Jaworznie
 7 października 2016 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Jaworznie zostali oficjalnie 
przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Do uroczystego 
wydarzenia przygotowywali się pod okiem wychowawczyni 
Grażyny Dzierżak. 
 W dniu ślubowania pięknie recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki i tańczyli. Świeżo upieczeni uczniowie wykazali się 
wiedzą o swojej Ojczyźnie, znajomością zasad dobrego 
wychowania i zdrowego stylu życia. Występ spotkał się 
z bardzo ciepłym przyjęciem. Pierwszoklasiści udowodnili, że 
mogą zostać prawowitymi uczniami szkoły. Ślubowanie odbyło 
się  w podniosłej atmosferze. Następnie Dyrektor Szkoły Agata 
Polak dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Po 
ślubowaniu i akcie pasowania Pani Dyrektor życzyła uczniom 
powodzenia i wielu sukcesów, zaś rodzicom podziękowała za 
zaufanie, jakim obdarzyli pracowników szkoły, oddając swoje 
dzieci pod ich opiekę.
 Szkoła w Jaworznie jest jedyną placówką w Gminie 
Rudniki, w której została utworzona  w roku szkolnym 
2016/2017 klasa pierwsza. Naukę w niej rozpoczęły również 
dzieci pochodzące spoza obwodu szkoły.

 Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Samorządu 
Uczniowskiego i Rodziców. 

 G. Dzierżak

Œwi¹tecznie, smacznie i  piernikowo
 12 grudnia 2016 w Ośrodku Kultury w Rudnikach 
tradycyjnie odbyła się Gminna Biesiada Bożonarodzeniowa. 
Przedstawicielki 11 sołectw z gminy Rudniki przygotowały 
i zaprezentowały szereg swoich popisowych wigilijnych 
i świątecznych potraw oraz wypieków. Stoły uginały się od 
smacznych i pięknie udekorowanych smakołyków. 
Dominowały potrawy tradycyjne, ale pojawiło się również 
wiele równie wspaniałych, oryginalnych  nowości kulinarnych. 
Smakowite zapachy rozchodziły się po sali, a nastrój 
nadchodzących świąt udzielił się wszystkim zaproszonym 
gościom. Była okazja do skosztowania potraw i wymiany 
przepisów. Serdeczne życzenia świąteczne wszystkim 
zebranym złożył wójt  Andrzej Pyziak.

G O K S i R

 Podczas spotkania odbył się konkurs na najsmaczniejszy 
piernik świąteczny. Komisja w składzie:  Joanna Podgórska-
Wiercińska - doradca  OODR w Oleśnie, Edward Gładysz- 
przewodniczący Rady Gminy oraz Janina Gajda - kucharka, 
biorąc pod uwagę walory smakowe i estetyczne zgłoszonych do 
konkursu 11 pierników, przyznała I miejsce sołectwu Jaworzno, 
II miejsce - sołectwu Łazy, III miejsce - przedstawicielkom 
sołectwa Żytniów. Natomiast 8 wyróżnień za równie wspaniałe 
wypieki odebrały sołectwa: Rudniki, Julianpol, Słowików, 
Odcinek, Chwiły, Bobrowa, Porąbki, Bugaj.
 Impreza, organizowana cyklicznie od wielu lat przez 
Ośrodek Kultury w Rudnikach,  cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem i wprowadza  w atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia.

M. Lukas



 

G O K S i R

 Na początku grudnia, nieprzerwanie od ćwierćwiecza, 
Rudniki rozbrzmiewają muzyką jazzową. Odbywa się wówczas 
jedna z ważniejszych imprez organizowanych przez GOKSiR - 
Spotkania Muzyków Jazzowych. Są one chlubną wizytówką 
organizatorów i całej gminy Rudniki. Osiągnęły status imprezy 
międzynarodowej, której towarzyszą obecnie koncerty 
gigantów polskiego jazzu, artystów z najwyższej półki, takich 
jak: Wojciech Karolak, Janusz Muniak, Jan "Ptaszyn" 
Wróblewski.
 Od pierwszej edycji Spotkań Muzyków Jazzowych, 
wówczas jeszcze z dopiskiem "środowisk wiejskich 
województwa częstochowskiego" minęło właśnie 25 lat. 
Najpierw był śmiały pomysł i nieco kameralne pierwsze 
muzykowanie, a potem z małego regionalnego przeglądu  
rudnickie jazzowanie przekształciło się w profesjonalną 
imprezę o bardzo wysokim poziomie artystycznym, która 
w skali kraju jest nadal ewenementem i zjawiskiem 
niecodziennym na mapie kulturowej Polski.
 3 grudnia podczas  jubileuszowego 25. Spotkania 
Muzyków Jazzowych w Ośrodku Kultury w Rudnikach, w tym 
roku po raz pierwszy nazwanych imieniem Edwarda Wcisło -  

pomysłodawcy Spotkań, spotkali się miłośnicy jazzu. Na 
początek w krótkim filmie przypomniano historię imprezy, 
ludzi, którzy ją tworzyli i gwiazdy, które wystąpiły na scenie 
rudnickiej placówki. Był również jubileuszowy tort, który 
skosztowało blisko 300 osób obecnych na sali podczas  
uroczystego  i wyjątkowego Spotkania.
 W tym roku również nie zabrakło gwiazd światowego 
formatu. Na rozpoczęcie imprezy wspaniały  koncert dał  
Zbigniew Namysłowski z zespołem w składzie: Jacek 
Namysłowski, Sławomir Jaskułke, Andrzej Święs i 
Grzegorz Grzyb.
 Spotkania mają formę konkursu, w którym uczestniczą 
muzycy zawodowi i amatorzy. W tym roku jurorom najbardziej 
podobał się występ grupy Sylwia Majchrzak Quintet 
z Częstochowy. Zespół  stanowią wytrawni muzycy, którzy 
potrafią ze sobą współgrać i świetnie rozumieją się na scenie. 
Przyznano także dwie równorzędne drugie nagrody dla grup: 
Intergreenational z Zielonej Góry i Małgorzata Jaźwa 
Projekt z Nysy.  Dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymały  

zespoły Ramzes Jazz Group z Rudnik oraz Why Not Quintet 
z Częstochowy. Wyróżnieniami uhonorowano zespół S8 
z Rudnik oraz wieluński Old Traditional Jazz Band.  
Przyznano również dwie nagrody indywidualne dla 
saksofonisty Jacka Walentka i gitarzysty - Wojciecha 
Zalewskiego.
 Na zakończenie imprezy wystąpił częstochowski zespół 
BlackBird  w składzie: Michał Walczak /gitara/, Michał 
Rorat /piano/, Paweł Surman /trąbka/, Bartek Bednarek 
/gitara basowa/, Frank Parker /perkusja/.
 Ośrodek Kultury wydał z okazji jubileuszu folder 
podsumowujący historię 25 lat przedsięwzięcia. Jest to 
publikacja o ludziach, bez których nie byłoby Spotkań 

Muzyków Jazzowych w Rudnikach: o pomysłodawcy imprezy 
Edwardzie Wcisło, wykonawcach, organizatorach, 
publiczności. I choć nie jest łatwo zamknąć w ramy kilkunastu 
stron 25 lat historii, jest to namacalny ślad wysiłku i ogromnej 
pracy wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. 
To ich zapał, upór i konsekwencja w działaniu sprawiły, że 
mamy corocznie  w Rudnikach prawdziwą muzyczną ucztę, a 
wszyscy ci, którzy przychodzą posłuchać dobrej muzyki, mogą 
liczyć na wspaniałe doznania artystyczne.  

GOKSiR Rudniki

Jubileuszowe  XXV Spotkanie Muzyków Jazzowych
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 Comiesięczne spotkania muzyczne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rudnikach, w których biorą udział dzieci 
ze wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, są 
świetną formą edukacji muzycznej  i jednocześnie dobrej 
zabawy. Audycje przygotowuje i prowadzi Magdalena 
Mirowska, przy współpracy artystów muzyków 
z Filharmonii Częstochowskiej. 
 24 listopada br. W wypełnionej "po brzegi" sali 
widowiskowej rudnickiego Ośrodka Kultury artyści:  
Wojciech Pompka -  obój, Jerzy Bober - fagot, Konrad 
Kołtun - klarnet oraz Magdalena Mirowska - pianino,  
przedstawili dzieciom audycję pt. "Muzyczne bajki-
słuchajki". Utwory muzyczne  przeplatane wierszami Jana 
Brzechwy, takimi jak "Lokomotywa", "Kaczka dziwaczka" 
bardzo podobały się dziecięcej  publiczności, która radośnie 
i spontanicznie reagowała gromkimi oklaskami.

M. Lukas

 Oleski Konkurs Fotograficzny świętował w tym roku 18 edycję. Biorą w nim udział pasjonaci fotografii, którzy zawodowo 
nie trudnią się robieniem zdjęć.  W tegorocznej edycji gminę Rudniki reprezentowały trzy osoby: Małgorzata Lukas, Aleksandra 
Ptaszyńska  i Edyta Młynarczyk .  Prace  wszystkich uczestników prezentowane były na wystawie 
w  Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 
  W ś r ó d  l a u r e a t ó w  
konkur su  zna l az ł a  s i ę   
MAŁGORZATA LUKAS, 
n a g r o d z o n a  w  d w ó c h  
regulaminowych kategoriach: 
II  miejsce w kategorii  
przydrożne krzyże i kapliczki 
Z i e m i  O l e s k i e j   o r a z  
wyróżnienie w kategorii 
kwiaty.  Gratulujemy!

J. Bryś 

“Muzyczne bajki - s³uchajki”

Podwójny sukces

 Ośrodek Kultury w Rudnikach   zorganizował warsztaty 
dla uczniów gimnazjum  z postaw  fotografowania przyrody,  
pn. "Przyroda wokół nas - uczymy się ja poznawać 
i fotografować" .
 Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży 
z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia oraz 
poznanie technik  i podstawowych zasad fotografowania 
przyrody. Teoretyczna część zajęć odbyła się w Ośrodku 
Kultury. Cenne informacje na temat zasad fotografowania  
przekazał zainteresowanej młodzieży Mirosław Dedyk - znany 
fotografik  i podróżnik z Olesna, natomiast  tematy związane 
z przyrodą wokół nas -  przedstawił  Dariusz Bryś - przyrodnik, 
leśnik i prezes Koła Łowieckiego "Bażant" w Praszce. 
Teoretyczną wiedzę młodzi fotograficy mogli wykorzystać 
podczas  kró tk iego  wyjazdu do  lasu  (UŻYTEK 
EKOLOGICZNY  w  Leśnictwie  Marki) , gdzie robili zdjęcia 
malowniczych zakątków naszych okolic oraz  cennych okazów 
flory i fauny. 
 W warsztatach udział wzięło 13 uczniów klas II  
Gimnazjum Publicznego w Rudnikach. 

M. Lukas

Warsztaty
dla gimnazjalistów.

Przyroda wokó³ nas.



 

G O K S i R

 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat 
w historii Polski. Dzień ten przypomina o dążeniu kilku pokoleń 
Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów 
niepodległości i odzyskaniu jej po 123 latach niewoli.
 11 listopada 2016 r w Ośrodku Kultury w Rudnikach 
tradycyjnie odbyła się uroczystość gminna upamiętniająca 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy 
uczestnicy spotkania na znak szacunku i poczucia jedności 
narodowej  przypięli  do piersi biało-czerwone kokardy 
narodowe.
 Licznie zebranych gości powitały pani Iwona Napieraj - 
wicewójt gminy Rudniki oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor 
GOKSiR.
 Piękny, barwny i wzruszający program słowno-muzyczny, 
ukazujący wydarzenia z przeszłości Polski, dzięki którym nasza 
Ojczyzna odzyskała upragnioną wolność, zaprezentowały 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie, przygotowane 
przez panią Beatę Droś. O oprawę muzyczną występu zadbała 
nauczycielka muzyki - Katarzyna Napieraj. Mali artyści 

Obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci

wspaniale prezentowali się na scenie. Podczas całej 
uroczystości panowała wyjątkowa atmosfera.
 Spotkanie zakończył  nastrojowy koncert "Patriotyzm w 
stylu retro" w wykonaniu solistki Marzeny Michalczyk przy 
akompaniamencie Michała Noworyta. 
 Gorące brawa licznie zgromadzonej publiczności były 
wyrazem uznania dla talentu i umiejętności artystów. 

M. Lukas

 Ed Cherry uznawany jest za jednego z najlepszych 
gitarzystów Nowego Jorku, a że Nowy Jork to centrum 
jazzowego świata, mieliśmy wielką okazję spotkać 
w Rudnikach mistrza najwyższego formatu oraz wielkiego 
udziałowca i twórcę historii światowego jazzu. 
 Towarzyszyło mu dwóch  równie ciekawych muzyków 
z polskiej jazzowej "górnej półki" - kontrabasista Adam 
Kowalewski oraz Arek Skolik, uważany za czołowego 
polskiego perkusistę. Takie połączenie zagwarantowało 
wspaniały wieczór jazzowy 15 października w Ośrodku 
Kultury w Rudnikach w wykonaniu  zespołu Charry 
Kowalewski Skolik Trio.  Koncert  muzyków idealnie się 
rozumiejących i nawzajem inspirujących był dla naszej 
publiczności niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem.

M. Lukas

Niezwyk³y koncert

 25  listopada br. w Ośrodku Kultury w Rudnikach miało 
mie j sce  u roczys te  o twarc ie  wys tawy  fo togra f i i  
PERSPEKTYWA  Michała  Włocha, młodego artysty z naszej 
gminy, który w lipcu br. obronił dyplom z fotografii przyznany 

przez Szkołę Kreatywnej 
Fotografii należącą do 
K r a k o w s k i c h  S z k ó ł  
Artystycznych.
 W uroczystości  
wzięła udział najbliższa 
rodzina,  przyjaciele,  
znajomi  oraz  osoby 
zainteresowane fotografią 
"malowaną światłem". 
 Serdeczne gratulacje 
młodemu artyście złożyli: 
wójt gminy Andrzej 
Pyziak, wicewójt Iwona 
Napieraj oraz dyrektor 

GOKSiR Janina Pawlaczyk. Bardzo interesującym elementem wernisażu  były krótkie warsztaty "malowania światłem". Efekty 
kreowania fotografii przy pomocy świecących przedmiotów można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

M. Lukas

Wystawa fotografii
Micha³a  W³ocha











WSTĘP  WOLNY!    ZAPRASZAMY!

OŚRODEK  KULTURY 
W  RUDNIKACH

Z A P R A S Z A   NA




“Kolędy  łączą  pokolenia”


od  godziny 15.00
w sali  widowiskowej

Ośrodka  Kultury w RUDNIKACH 

 PRZYPOMINAMY, że od stycznia 2016 roku w gminie 
Rudniki został utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej. Na terenie powiatu oleskiego będą 3 takie punkty, 
w tym jeden w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach 
przy ul. Wojska Polskiego 12, tuż przy Urzędzie Gminy 
w Rudnikach.
 Punkt jest czynny wg następującego harmonogramu:

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. od 11.00 do 15.00

w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00.
Porady prawne udzielane są dla:
- osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy  
społecznej,
- osób młodych do 26 roku życia,
- seniorów, kombatantów i weteranów,
- posiadaczy Karty Dużej Rodziny
- ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.
Pomoc w punktach prawnych obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 
 o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających  
obowiązkach,

Punkt nieodp³atnej pomocy prawnej w Rudnikach
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod  
warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie   
przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie   
przygotowawcze,
- sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie  
sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne,
- sporządzenie projektu pisma zwolnienia od kosztów  
 sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
 w postępowaniu sądowym,
- ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy   
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  
sądowo-administracyjnym.
 Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw 
z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego  
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w Punkcie 
w Rudnikach.
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