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KWIECIEŃNR	1/2019

 W związku z prowadzonym przeze mnie działaniem priorytetowym zwracam się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców gminy Rudniki, a szczególnie mieszkańców Cieciułowa, o właściwe trzymanie 
psów na posesjach. Psy powinny pozostawać wyłącznie na podwórku - nie powinny swobodnie (bez nadzoru 
opiekuna) biegać po drogach, polach itp. Zgodnie z treścią art. 77 Kodeksu Wykroczeń niezachowanie 
środków ostrożności przy trzymaniu psa jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 1000 PLN. Kara 
jest jeszcze surowsza kiedy zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka.

 Ponadto informuję, że pies trzymany na posesji musi mieć zapewniony odpowiednią karmę i stały 
dostęp do wody. Dodatkowo pies pozostający na uwięzi musi ją mieć nie krótszą niż 3 metry. Ponadto taki 
pies musi mieć zapewnione pomieszczenie chroniące go przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi 
z dostępem do światła dziennego umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała. Są to obowiązki 
spoczywające na właścicielach psów wynikające z "Ustawy o ochronie zwierząt". Ten akt prawny 
przewiduje również sankcje dla osób, które nie wywiązują się z tych obowiązków.

 Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy.

Dzielnicowy

Andrzej Materak

Komunikat	Dzielnicowego	!

Wójt		Gminy	Rudniki
Grzegorz	Domański

Przewodniczący	Rady	Gminy
Jarosław	Marchewka

Z	okazji	Świąt	Wielkanocnych	
składamy	wszystkim	mieszkańcom	

najlepsze	życzenia:
Niech	Zmartwychwstały	Chrystus	umacnia	Was	

w	nadziei,	wierze	i	miłości,
a	radosny	nastrój	Świąt	

niech	sprzyja	serdecznym	spotkaniom
w	gronie	rodziny	i	przyjaciół

Z	okazji	Świąt	Wielkanocnych	
składamy	wszystkim	mieszkańcom	

najlepsze	życzenia:
Niech	Zmartwychwstały	Chrystus	umacnia	Was	

w	nadziei,	wierze	i	miłości,
a	radosny	nastrój	Świąt	

niech	sprzyja	serdecznym	spotkaniom
w	gronie	rodziny	i	przyjaciół

Wójt		Gminy	Rudniki
Grzegorz	Domański

Przewodniczący	Rady	Gminy
Jarosław	Marchewka
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 W lutym zakończyły się wybory sołtysów we wszystkich 
miejscowościach gminy Rudniki. Mamy 21 sołtysów, 
wybranych na 4-letnią kadencję 2019-2023. Wybory odbywały 
się od 10 stycznia do  8 lutego br.
 Lista  sołtysów w poszczególnych sołectwach przedstawia 
się następująco:
Bobrowa - Dorota Jasińska
Bugaj  - Małgorzata Dybich
Cieciułów - Małgorzata Małolepsza
Chwiły  - Bożena Chęcińska
Dalachów - Katarzyna Kałwak 
Faustianka - Bożena Glapińska 
Jaworek - Bogdan Stachera
Jelonki - Krystyna Wolna
Janinów - Mateusz Kot 
Jaworzno - Zdzisława Pawlaczyk
Julianpol - Ryszard Molski
Mirowszczyzna - Agnieszka 
  Harmazy-Zaręba 
Kuźnica - Beata Matuszczyk
Łazy - Leokadia Malinowska
Młyny - Elżbieta Pałyga
Mostki - Agata Krzykowiak
Odcinek - Roman Jabłoński
Porąbki - Krystyna Wcisło
Rudniki - Ewa Sarowska 
Słowików - Iwona Jachymska
Żytniów - Ewa Napieraj 
 19 marca br. odbyła się sesja rady gminy, podczas której 
wójt Grzegorz Domański podziękował ustępującym sołtysom 
za ich pracę na rzecz mieszkańców i swoich miejscowości.
 Podziękowania trafiły do:
1. Izabeli Stasiak - sołtysa Dalachowa w latach 2007-2019
2. Zofii Jaworek - sołtysa Rudnik w latach 2007-2019
3. Andrzeja Napieraja - sołtysa Żytniowa w latach 
 1994-2019
4. Andrzeja Borka - sołtysa Janinowa w latach 2007-2019
5. Narcyza Pieniążka - sołtysa Mirowszczyzny w latach 
 2015-2019
6. Witolda Kostrzewskiego - sołtysa Faustianki w latach 
 2011- 2019

 Złożyli je osobiście: wójt gminy Grzegorz Domański, 
przewodniczący rady Jarosław Marchewka  oraz
wiceprzewodniczący Damian Sowa.
 Przewodniczący Rady powitał również nowych sołtysów, 
którzy uczestniczyli w sesji gminy w pełnym składzie po raz 
pierwszy. Nowo wybrani sołtysi to:

Wybory	sołtysów
1. Katarzyna Kałwak - Dalachów
2. Ewa Sarowska - Rudniki
3. Ewa Napieraj - Żytniów
4. Mateusz Kot - Janinów
5. Agnieszka Harmazy-Zaręba - Mirowszczyzna
6. Bożena Glapińska - Faustianka
 Jeszcze raz GRATULUJEMY wszystkim SOŁTYSOM 
wybranym podczas tegorocznych wyborów. Ustępującym 
sołtysom składamy serdeczne podziękowania za lata pracy na 

rzecz mieszkańców gminy Rudniki. To dzięki Wam Kochani 
współpraca między samorządem, a mieszkańcami jest 
merytoryczna i przebiega bez większych problemów. To Wy 
jesteście przedstawicielami gminy w terenie.
 Nowo wybranym sołtysom krótko prezentujemy zadania 
oraz rolę sołtysa i rady sołeckiej. 
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, 
a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada 
sołecka. Sołtys pełni funkcję reprezentacyjną oraz 
wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej, 
wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej l iczby kandydatów, przez stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady 
sołeckiej zawarte są w statucie sołectwa.
 Przewodniczący rady gminy każdorazowo zobowiązany 
jest do zawiadamiania sołtysa o sesji rady gminy, który może 
uczestniczyć w jej pracach na zasadach określonych w statucie, 
jednak bez prawa udziału w głosowaniu.
 Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe 
potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do kompetencji 
zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla 
mieszkańców, w szczególności chodzi o uchwalenie do końca 
września każdego roku wniosków, które mają być rozpatrzone 
przez radę gminy i ewentualnie uwzględnione w budżecie 
gminy na następny rok. Zebranie podejmuje również uchwały 
w sprawie dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje opinię 
w takich sprawach, jak: plany miejscowego zagospodarowania, 
lokalizacje inwestycji czy też zmiany przeznaczenia obiektów 
oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, 
znajdujących się na terenie sołectwa. Prawo uczestnictwa 
i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy 
sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

I. Napieraj
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 Rozpoczęto odliczanie do uruchomienia Centrum 
Przesiadkowego w Rudnikach. Zakończono wszelkie roboty 
budowlane, trwa obecnie procedura uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 W najbliższym czasie mieszkańcy naszej gminy oraz 
podróżni korzystać będą z nowoczesnego Rudnickiego 
obiektu. Powstała bowiem funkcjonalna infrastruktura, 
i dogodne miejsce odpoczynku dla oczekujących. Zacznijmy 
jednak od samego początku, czyli zaistniałych zmian. Na 
miejscu starej, przeszklonej wiaty powstał murowany budynek, 
poczekalni chroniący podróżnych przed chłodem oraz okazałe 
zadaszenia wiat, z konstrukcji klejonego drewna. Zamiast 
niszczejącego asfaltu placu manewrowego, kostka betonowa 
układana na podłożu betonowym - zapewniająca wytrzymałość 
podłoża na ok. 50 lat. Stare toalety zastąpiono nowymi, 
dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych a także kobiet 
z dziećmi. Cały plac doświetla energooszczędne oświetlenie 

LED. To jednak nie wszystko! Mamy również elektroniczną informację dla podróżnych: dwa urządzenia informujące o rozkładach 
jazdy, aktualnej pogodzie czy istotnych komunikatach dla mieszkańców. A co jeszcze? Przede wszystkim strefa relaksu - 
oczekiwania, tj. plac wyposażony w ławki, ozdobne nasadzenia i kolorową fontannę. Powstały niezbędne miejsca parkingowe, 
w tym wiata dla rowerów. Wszystko to z myślą o dbałość naszego środowiska naturalnego, m.in. poprzez liczne korzystanie 
z komunikacji publicznej przy jednoczesnej rezygnacji z indywidualnego środka transportu.

Wartość robót budowlanych: 2.199.240 zł
Dofinansowanie: 1.845.000 zł

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki 

zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu 
rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00
A.Wiktor

Skok	w	nowoczesność
Funkcjonalność i ład przestrzenny, tak w skrócie określić można nową inwestycję 

dot. "Przebudowy Centrum Przesiadkowego w Rudnikach".

 W ostatnim dniu ferii zimowych tj. 08.02.2019r. 
so ł tysk i  tych  t rzech  so łec tw Mostk i ,  Młyny 
i Mirowszczyzna zorganizowały dla 45 dzieci ze swoich 
miejscowości wycieczkę do Częstochowy. Dzieci miały 
możliwość zobaczyć pracę i funkcjonowanie Hotelu Ibis 
w Częstochowie.
 Pani Dyrektor hotelu Anna Jach-Koterba pokazała 
dzieciom obiekt i pracę hotelu, opowiedziała również jak 
wygląda i funkcjonuje hotel „od kuchni”.
 Po oprowadzeniu, dla dzieci zostały zorganizowane 
ciekawe konkursy dotyczące wiedzy o hotelu, oraz 
zostaliśmy poczęstowani przepysznymi słodkościami 
z menu. Dzieci również skorzystały z oferty kinowej 
i były na 2 seansach filmowych w kinie w Galerii 
Jurajskiej. Był również i czas wolny w Galerii Jurajskiej, podczas którego dzieci były w Mc'Donalds.
 Wyjazd ten pozwolił  na integrację dzieci z tych  sołectw oraz  możliwość spędzenia aktywnie  wolnego czasu podczas ferii 
zimowych.
 Pragniemy podziękować GOPS w Rudnikach za dofinansowanie naszego wyjazdu, oraz Pani Annie Jach-Koterba za ciepłe 
i serdeczne przyjęcie naszej wycieczki.

A. Krzykowiak

SOŁECKIE	FERIE
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 Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju, LGD "Górna Prosna" w pierwszym półroczu 2019 r. ostatni raz ogłosi nabory. 
Możliwy zakres projektów dotyczący planowanych naborów to: 
 - rozwój drobnej przedsiębiorczości, 
 - wsparcie rozwoju kapitału społecznego, 
 - poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną  
    środowiska i zmianami klimatu, - promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego. 
 Dzięki tym środkom będzie można pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej na naszym obszarze, 
w szczególności przez osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz bezrobotne powyżej 50 roku życia. Wspierane będą także takie 
działania jak wyjazdy studyjne, wycieczki tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie obiektów zabytkowych, 
poznawanie procesów produkcji i wytwórczości typowej dla terenów wiejskich, w tym rzadkich i zanikających zawodów, zajęcia 
artystyczne, sportowe. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest także promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego dzięki 
której można odtworzyć, wyremontować lub zmodernizować zabytkowe obiekty bądź też stworzyć i wyposażyć izbę pamięci lub 
tradycji.  
 Łączna wartość środków przewidzianych na dofinansowanie to prawie 1 400 000,00 zł. Podobnie jak podczas realizacji 
poprzednich naborów tak i teraz LGD organizować będzie cykl szkoleń informacyjno- konsultacyjnych. Tematyka szkoleń 
dotyczyć będzie możliwości włączenia się do realizowanych projektów, omówione zostaną dokumenty oraz zasady interpretacji 
kryteriów oceny. Dodatkowo organizowane będą dyżury, na które można będzie się umawiać i konsultować wnioski. Wszelkie 
informacje umieszczane będą na stronie www.gornaprosna.pl. 
 Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego obszaru LGD tj. gmina Rudniki, Praszka, Radłów oraz Gorzów Śląski tak jak 
w poprzednich naborach zaskoczą nas ilością złożonych wniosków. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach oraz do 
składania wniosków. 

 A. Świtała

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

„Ostatnie	nabory	w	LGD”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna", współfinansowany jest ze środków Unii               

Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
* wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
 stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
 spełniających wymagania programu,
* docieplenie przegród budynku,
* wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
* instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów  
 słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
* montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:
* dotacja
* pożyczka

Terminy:
* Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
* Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
* Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 
 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:
Dla budynków istniejących: 

wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe 
na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: 
zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego 

wymagania programu.

Wnioski można składać do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
ul. Karkowska 53, 45-018 Opole.

Więcej informacji można uzyskać na stronie funduszu 
www. wfosigw.opole.pl lub po nr tel. 77 453-76-11 

email: sekretariat@wfosigw.opole.pl

Program	priorytetowy	Czyste	Powietrze
 We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego 
najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów 
jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.
 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
 Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona 
jest dotacja to 53 tys. zł.  Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.



III miejsce - Jakub Krzykowiak 
II grupa wiekowa :
I miejsce - Zofia Świerczyńska 
II miejsce - Nikola Pakuła 
III miejsce - Nicola Ośródka 
 Te wszystkie osoby pojadą na eliminacje powiatowe 
turnieju i będą reprezentowały naszą gminę. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a opiekunom za 
przygotowanie młodzieży do turnieju.
 Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w 
eliminacjach powiatowych, wojewódzkich i trzymamy kciuki, 
żeby ktoś z Was zakwalifikował się do etapu krajowego.
 Nagrody książkowe dla zwycięzców zostały sfinansowane 
z budżetu gminy, natomiast nagrody specjalne oraz 
najmłodszego uczestnika turnieju Patryka Napieraja 
ufundowała jednostka OSP Rudniki.

Paweł Łużak
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 16 marca br. w sobotę odbył się w Zębowicach Turniej 
Radnych Powiatu Oleskiego.
 Udział w turnieju wzięły wszystkie gminy powiatu 
oleskiego.  Drużyny miały  możl iwość rywal izacj i 
w następujących dyscyplinach: siatkówka, warcaby, tenis 
stołowy, rzut piłką lekarską, rzut do kosza, strzał na bramkę, 
rzuty lotkami.
 Rudniki w klasyfikacji generalnej zajęły 5 miejsce. 
Możemy pochwalić się 2 miejscem w klasyfikacji drużynowej 
w tenisie stołowym. Była to najdłużej rozgrywana dyscyplina 
ze względu na bardzo wyrównany poziom zawodników. 
Ostatecznie wygrał jednak Gorzów Śląski.
 Sukcesy były również w poszczególnych konkurencjach 
m.in. 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej w warcabach 
i dodatkowo 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
w warcabach dla Karola Włóki, który wygrał wszystkie 
rozgrywki. Andrzej Materak okazał się najlepszym 
zawodnikiem w rzutach lotkami - zajął 1 miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej.

Powiatowy	Turniej	Radnych

 Zwycięzcami XXI Turnieju Sportowego Radnych Gmin Powiatu Oleskiego zostali nasi sąsiedzi z Radłowa. Serdecznie 
gratulujemy.
 Cała impreza przebiegała w sportowej atmosferze, z nutą zdrowej rywalizacji. Organizatorzy czyli Gmina Zębowice zadbali 
także o oprawę artystyczną, umilając rozgrywki występami dzieci i młodzieży szkolnej.
 Na koniec Burmistrz Olesna zaprosił wszystkich na kolejny turniej, który w 2020 roku odbędzie się w Oleśnie.

A.Sekienda

 20 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w 
Rudnikach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega 
pożarom". Do turnieju przystąpiło 25 uczestników ze 
wszystkich placówek szkolnych z terenu gminy Rudniki. 
Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa - klasy I - VI szkoły podstawowe.
II grupa - klasy VII - VIII szkoły podstawowe, klasa III 
gimnazjum
W skład jury weszli: 
mł. bryg. Mariusz Koziński - Przewodniczący, Katarzyna 
Kościelna - Sekretarz, Paweł Łużak - Członek, Jan Stasiak - 
Członek
 W wyniku przeprowadzonych rozgrywek finałowych 
kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa :
I miejsce - Dominik Napieraj
II miejsce - Patryk Napieraj 

Turniej	wiedzy	pożarniczej
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 We wtorek 5 lutego mieszkańcy gminy Rudniki znów mogli 
cieszyć się urokami zimy i aktywnie spędzić czas m.in. na 
lodowisku "Biały Orlik". W godzinach popołudniowych 
rudnickie lodowisko licznie wypełniło się dziećmi i młodzieżą.
 Wieczorem w ramach sekcji hokejowej już po raz drugi 
rozegrano Turniej o Puchar Wójta Gminy Rudniki. Zarówno 
wśród zawodników, jak i zgromadzonej publiczności panował 
świetny nastrój, a atmosferę dodatkowo rozgrzewała 
fantastyczna gra zawodników przeprowadzona ściśle według 
zasad i w duchu rywalizacji "fair play". 
 Publiczność była pod wielkim wrażeniem umiejętności 
i wspaniałej kondycji zawodników rudnickiej sekcji hokejowej, 
w skład której wchodzą również zawodnicy w wieku 60+, 
niczym nie ustępujący swoim młodszym kolegom. Wspaniała 
koleżeńska postawa zawodników, wzajemne wspieranie się 
i chęć aktywnego spędzania czasu zasługuje na słowa uznania 
i jest bardzo dobrym przykładem dla młodszych pokoleń. Puchar na ręce jednego z najstarszych przedstawicieli drużyny pana 
Szczepana Napieraja wręczyli Zastępca Wójta - Anna Sekienda oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Rudnikach - Arkadiusz Spodymek.
 Dziękujemy zawodnikom za dostarczenie wielu pozytywnych wrażeń, kibicującym za wspaniały doping i zapraszamy na 
kolejny turniej hokejowy już za rok.

A.Spodymek

Turniej	o	Puchar	Wójta	Gminy

 W dniach 28-31 marca br. odbyły się Ogólnopolskie 
Konsultacje Treningowe Speed-ball pod hasłem "Trenuj 
z najlepszymi".
 W czwartek i piątek w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Andrzeja Wajdy w Rudnikach gościliśmy zawodnika 
z czołówki światowego speed-ball'a Osmana Youssifa, który 
w latach 2003-2008 na Mistrzostwach Świata w barwach 
Egiptu zdobywał złote i srebrne medale we wszystkich 
możliwych konkurencjach. Tylko z ubiegłorocznych 
mistrzostw w Kuwejcie przywiózł srebro w grze singlowej oraz 
brąz w super solo broniąc barw reprezentacji Niemiec. 

 Ponadto w konsultacjach udział brały zawodniczki 
i zawodnicy reprezentujący Deutsher Speed-ball, Łączy Nas 
Speed-ball Chełm, Speed-ball Śląsk. oraz miejscowa drużyna 
Speed-ball Rudniki. 
 W ramach konsultacji odbyło się siedem treningów oraz 
turniej. Speed-ball'owemu graniu towarzyszył szeroki wachlarz 
dodatkowych aktywności fizycznych m.in. atletyka terenowa, 
gra w koszykówkę, piłkę nożną, bule oraz tenis stołowy. 
 Na zakończenie wspólnych treningów rozegrany został 

	"Trenuj	z	najlepszymi" Turniej Speed-ball o Puchar Wójta Gminy Rudniki. Speed-
ball'iści rywalizowali w dwóch konkurencjach tj. super solo 
oraz gra singlowa oczywiście z podziałem na kategorie 
mężczyźni oraz kobiety open. 
 Zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, poziom gry 
był bardzo wyrównany i oczywiście nie brakowało 
widowiskowych akcji po których to ręce same składały się do 
oklasków. Oto najlepsi zawodnicy turnieju. 
SUPER SOLO 
1. Magdalena Matusiak (Speed-ball Rudniki)
2. Ewelina Kostek (Speed-ball Rudniki)
3. Katarzyna Morawska (Łączy Nas Speed-ball Chełm)
1. Jan Włóka (Speed-ball Rudniki)
2. Patryk Ignasiak (Speed-ball Rudniki)
3. Andrzej Marie (Speed-ball Śląsk)
GRA SINGLOWA
1. Magdalena Matusiak (Speed-ball Rudniki)
2. Alicja Malik (Speed-ball Rudniki)
3. Kamila Bochen (Łączy Nas Speed-ball Chełm)
1. Jan Włóka (Speed-ball Rudniki)
2. Jakub Jachymski (Speed-ball Rudniki)
3. Bartosz Matusiak (Speed-ball Rudniki)
KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Magdalena Matusiak (Speed-ball Rudniki)
2. Alicja Malik (Speed-ball Rudniki)
3. Katarzyna Morawska (Łączy Nas Speed-ball Chełm)
1. Jan Włóka (Speed-ball Rudniki)
2. Jakub Jachymski (Speed-ball Rudniki)
3. Patryk Ignasiak (Speed-ball Rudniki)
 Uroczystego podsumowania i wręczenia nagród 
najlepszym zawodnikom dokonał Grzegorz Domański Wójt 
Gminy Rudniki. 
 Organizatorami wydarzenia była drużyna Speed-Ball 
Rudniki,  Gmina Rudniki, GOKSiR w Rudnikach i PSP 
im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach przy współpracy z partnerami 
Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Oleśnie oraz Restauracją 
Zapiecek & Złota Kaczka.

K. Pawlaczyk
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 Za nami Ferie w bibliotece. Pod takim hasłem 
przygotowaliśmy tegoroczną ofertę zajęć dla dzieci na czas 
zimowej przerwy w nauce. Zaplanowaliśmy  i zrealizowaliśmy 
z powodzeniem kilka wydarzeń adresowanych do 
najmłodszych czytelników.

 Na dobry początek były warsztaty zabawkarskie, które 
odbyły się 28 stycznia w Rudnikach i Żytniowie. Na spotkanie 
ochoczo stawili się wszyscy ci, którzy lubią  prace ręczne. 
Dzieci z pomocą pani Justyny Górok - Jury  z różnorodnych 
materiałów, wełny i guzików szyły maskotki. Choć na pierwszy 
rzut oka zadanie wydawało się trudne, efekt końcowy zadziwił 
nawet samych małych artystów. Powstały piękne, ręcznie 
robione zabawki - sowy, które są dziś z pewnością nietuzinkową 
ozdobą dziecięcego pokoju, tym cenniejszą, że wykonaną 
samodzielnie.

 Już następnego dnia, 29 stycznia sala na poddaszu 
rudnickiej biblioteki znów wypełniła się amatorami dobrej 
kreatywnej zabawy. Kolejną naszą propozycją na czas ferii były 
bowiem warsztaty modelowania balonów. Dzieci młodsze 
i starsze uczyły się tworzenia balonowych figur i zabawek. 
Metodą prób i błędów albo z pomocą instruktora, a czasem 

Nauka	przez	zabawę,	czyli	jak	nie	nudzić	się	w	czasie	ferii…

z hukiem pękającego balonu  dawały popis swoich manualnych 
umiejętności. W rezultacie wykonały całkiem udane balonowe 
pieski, kwiaty i inne figury, które zabrały do domów nie tylko 
jako dowód wykonanej pracy, ale także jako inspirację do 
dalszej zabawy.

 Naszą ofertę Ferii w bibliotece dopełniliśmy zajęciami 
pod hasłem Z zabawą dookoła świata. Było to spotkanie dla 
wszystkich chcących poznać gry i zabawy, w które bawią się 
dzieci na innych kontynentach i w bardzo odległych niekiedy 
miejscach kuli ziemskiej. Zabawy z Azji, Afryki i Ameryki 
towarzyszyły nam przez dwie godziny zajęć i dostarczyły 
wszystkim niemało radości. Dzieci w bibliotece w Rudnikach 
śpiewały, uczestniczyły w zabawach ruchowych i plastycznych, 
wykonały samodzielnie zabawki uczące zręczności i piękne 
kompozycje kwiatowe rodem z Indii. Nie zrażały się 
egzotycznymi i trudnymi do powtórzenia nazwami niektórych 
gier i udowodniły z całą pewnością, że wspólnym językiem 
dzieci na całym świecie jest zabawa.  Czas zimowej przerwy 
w nauce zagospodarowaliśmy kreatywnie i na wesoło. 
Z zabawy płynęła nauka i nikt chyba nie mógł  narzekać na 
nudę.

Maria Morawiak

 27 lutego w filiach bibliotecznych w Cieciułowie 
i Dalachowie odbyło się przedstawienie teatralne zatytułowane 
Dino - nowy przyjaciel. Spektakl przygotowali aktorzy teatru 
Duet z Krakowa.
 Dino - mały, sympatyczny dinozaur, pod wpływem czarów 
przenosi się do teraźniejszości, gdzie czeka na niego mnóstwo 
niespodzianek i problemów. Rozwiązuje je z pomocą nowo 
poznanych przyjaciół.
 Uczniowie szkół podstawowych z Cieciułowa 
i Dalachowa brali aktywny udział w przedstawieniu, 
odpowiadając na różne pytania aktorów i bawiąc się z nimi. 
Bajka miała na celu rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania 
historii, przeszłości i pomagania słabszym.

        
Alicja Grzesik

Biblioteczne	spotkania	teatralne
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 O tym, ile nakładu pracy wymagało kiedyś wydrukowanie 
książki, przekonali się uczniowie szkoły podstawowej 
w Rudnikach, którzy 27 marca uczestniczyli w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w warsztatach drukarskich. 
 Mieli okazję wrócić do czasów, kiedy wynalazek 
ruchomej czcionki stał się powszechny. Nie było to trudne, bo 
pracownicy firmy Kalander dołożyli starań, by wszystko było 
dokładnie tak, jak w epoce Gutenberga. 
 Rzemieślnicze stroje z tamtego czasu i trzy stanowiska 
pracy, które były namiastką dawnej zecerni, drukarni 
i ilustratorni, oddawały historycznego ducha epoki. 
 Po krótkim wprowadzeniu w tajniki dawnego druku, 
uczniowie przystąpili do ciężkiej pracy, dokładnie tak, jak robili 
to rzemieślnicy w XV wieku. Najpierw samodzielnie składali 
tekst z czcionek, potem odbijali  go na prasie drukarskiej, a na 
końcu  próbowali swoich sił w ilustrowaniu ksiąg  metodą 
kalkografii. Wysiłek się opłacał.
 Uczestnicy spotkania wychodzil i  z  bibl ioteki 
z certyfikatem opatrzonym lakową pieczęcią, gdzie czyni się 
wiadomym wszem i wobec, że czeladnicy z klasy IV szkoły 
podstawowej i III gimnazjum skrzętnie wszelkie nauki pobrali, 
trudu nie szczędzili i tajniki dawnej sztuki drukarskiej zgłębili.

Maria Morawiak

Uczniowie	rudnickiej	szkoły	poznawali	tajniki	druku

SZANOWNI PAŃSTWO
W 2019 roku obchodzimy 100-lecie naszej  

szkoły. Uroczyste podsumowanie Jubileuszu  
planujemy na 15 czerwca b.r. 

Wszystkich Państwa na te uroczystości 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 Spotkajmy się tego dnia w gronie znajomych, przyjaciół, 
ze wspomnieniami z lat, kiedy wszystko było takie łatwe 
i beztroskie. 
 W lutym i w marcu spotykaliśmy się 
podczas "Wieczorów wspomnień": gościliśmy  
absolwentów z poprzednich lat, były nawet 
osoby, które uczyły się w dalachowskiej szkole 
jeszcze przed II wojną światową. Wśród gości 
była Pani Helena Wcisło, 101 lat!, w świetnej 
f o r m i e ,  o p o w i e d z i a ł a  u c z n i o m 
o wydarzeniach szkolnych z 1925 roku, gdy 
została uczennicą! Szanowna i Droga Pani 
Heleno - Życzymy Wiele Zdrowia i Sił. 
 Nasi goście opowiadali o swych szkolnych latach 
i wszyscy potwierdzali, że w szkole, choć często było biednie 
i ciężko, panowała miła, radosna atmosfera. Ciężko i biednie już 
nie jest, atmosfera bez zmian - przez 100 lat! 
 15 czerwca chcemy zorganizować wystawę zdjęć, 
pamiątek szkolnych (zeszyty sprzed lat, legitymacje szkolne 
itd.), które pomogą przenieść się w nasze szkolne czasy i poczuć 
atmosferę tamtych lat.

Program uroczystości 15 czerwca 2019 r.:

14:00 - Msza św. w kościele parafialnym. 
15:00 - Część oficjalna przed budynkiem szkoły:

- przemówienia,
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
- wmurowanie kapsuły czasu.

15:40 - część artystyczna w budynku szkoły: 
- występy uczniów i absolwentów,
- historia szkoły - prezentacja,
- poczęstunek dla zaproszonych gości.

17:00 - Festyn Jubileuszowy na terenie OSP Dalachów.

(Gwiazdy festynu: "Gang Marcela" i Bartosz 
Jagielski. Inne atrakcje: "Klementynka" - pojazd, 
którym przed laty przywożeni byli uczniowie do 
szkoły, zjazd motocyklistów, pokazy wojskowe 
nawiązujące do 100-lecia Niepodległości, kuchnia 
polowa, dla najmłodszych dmuchańce itd. Ponadto 
wszystko to, co na bardzo dobrym festynie być 
powinno.)
 Liczymy na obecność absolwentów oraz 
mieszkańców naszego obwodu szkolnego, ale 
i całej Gminy Rudniki. 

To Jubileusz nas Wszystkich. 

 Wszelkie informacje dotyczące 100-lecia na bieżąco 
publikujemy na naszej stronie internetowej

www.spdalachow.szkolnastrona.pl 

Przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Dalachowie:
Agnieszka Brama

Dyrektor PSP w Dalachowie:
Dariusz Niedrygoś

o œ w i a t a

100-lecie	SZKOŁY	w	DALACHOWIE
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 Nasza szkoła brała udział w rządowym programie rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych 
"Aktywna tablica". W ramach programu szkoła została 
wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i 
oprogramowaniem.
 Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel prowadzi dynamiczną 
lekcję, gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji, 
w szybki sposób włącza odpowiedni do tematu lekcji film czy 
pokazuje zdjęcia. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie 
wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że 
lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki. 
Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego 
i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 W celu realizacji programu nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniach Zespołu Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli 
stosujących TIK, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce. Podczas spotkań nauczyciele dzielili się wiedzą 
i doświadczeniami z wykorzystania TIK w pracy z uczniem.
 Zapraszamy do zapoznania się z przykładami scenariuszami lekcji otwartych zrealizowanych w ramach międzyszkolnej sieci 
współpracy, które zamieszone są na stronie http://sp3.praszka.pl/stosowanie-technologi-tik.html

Katarzyna Jaskot

	"Aktywna	tablica"	-	program	rządowy											

 Uczniowie klas VII - VIII Publicznej Szkoły Podstawowe 
im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie wraz z Panią Dyrektor 
oraz Wychowawczyniami uczestniczyli w spotkaniu z sędzią 
Katarzyną Kałwak w ramach Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie 
Rejonowym w Oleśnie w dniu 15 marca 2019 roku. 
 Głównym celem tego dnia jest promocja szeroko 
rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, 
a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 Sędzia Katarzyna Kałwak w bardzo przystępny sposób 
uświadomiła młodym ludziom, jak "łatwo" trafić do sądu 
w charakterze oskarżonego. Poinformowała o zagrożeniach 
wynikających z nieprzestrzegania prawa. Ostrzegała przed tzw. 
"hejtowaniem" i wskazała, że Iustitia Stowarzyszenie Sędziów 
Polskich rozpoczęło akcję  "Stop hejtowi w internecie". 
 Nasza młodzież szkolna miała niepowtarzalną okazję 
porozmawiać z sędzią, uczestniczyć w symulacji rozprawy karnej i cywilnej, wcielić się w postaci: sędziego, prokuratora, 
adwokata, świadka czy nawet oskarżonego oraz zobaczyć wnętrze sądu. Uczniowie byli w sali rozpraw i dowiedzieli się, jak się 
w niej prawidłowo zachować. Ponadto pokazano im pomieszczenia sądowe, w tym błękitny/niebieski pokój oraz pokój zatrzymań.
 Takie spotkanie jest na pewno bardzo potrzebne i warto edukować młodych ludzi.                Beata Droś

Dzień	Edukacji	Prawnej	w	Sądzie	Rejonowym	w	Oleśnie

 W miesiącu lutym na otwarty nabór do Rudnickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości zgłosiły się dwie osoby. 
Wybrany wniosek to "Fabryka Zdrowia", która już 
w najbliższych dniach rozpocznie swoją działalność. W marcu 
ogłoszono kolejny nabór na zwolniony lokal, w którym to od 
samego powstania Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
funkcjonowała kwiaciarnia "BUKIECIK". Działalność ta 
została przeniesiona do lokalu na ul. Częstochowską 11.  

M. Kędzia

Rudnicki	Inkubator	Przedsiębiorczości
spełnia	swoją	rolę

a k t u a l n o œ c i
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 Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie w  ramach  Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa pozyskała 327 książek o wartości                  
5 000, 00 zł. W ramach Programu w każdej klasie zostały 
zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem 
księgozbioru  biblioteki szkolnej.  
 W klasie I i II pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty 
Pinkos i Jolanty Kępińskiej przeprowadzona została akcja  
czytania z Gangiem Słodziaków. Przez kilka tygodni uczniowie 
codziennie czytali swoje ulubione książeczki, zbierając 
naklejki z postaciami kolorowych słodziaków. Akcja czytania 
ze słodziakami zakończyła się Dniem Głośnego Czytania 
i wspólną zabawą. Dzieci czytały, śpiewały i malowały, 
a towarzyszył im pluszowy Gang Słodziaków. 
 W klasie IV pod opieką pani Katarzyny Jaskot 
realizowany był projekt edukacyjno-czytelniczy „Kochamy 
baśnie”. Jego celem  było wspólne czytanie, wzbogacanie 
słownictwa, umiejętności językowych, rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, rozwijanie pasji czytania, 
zagospodarowanie  wolnego czasu oraz kształtowanie wartości  
moralnych na co dzień - w szkole, w domu i na podwórku. 
 W ramach realizacji projektu miało miejsce wspólne 
czytanie i słuchanie baśni, oglądanie ich adaptacji, konkurs ze 
znajomości baśni oraz konkurs plastyczny - „Najpiękniejsza 
ilustracja do baśni”.

 W grudniu 2018 roku na lekcjach  języka polskiego  klasa 
VI pod opieką nauczycielki Jolanty Kubackiej prezentowała 
wyniki działań podjętych w ramach projektu edukacyjno- 
czytelniczego "Polska - nasza Ojczyzna". Jego celem było 
wykorzystanie księgozbioru biblioteki w rozwijaniu wiedzy 
uczniów na temat ich ojczyzny. Przeprowadzono cykl lekcji 
poświęconych patriotyzmowi i kształtowaniu poczucia 
tożsamości narodowej. Uczniowie przygotowali, plakaty 
i prezentacje multimedialne, na których przedstawili sylwetki 
sławnych Polaków. Treści projektu realizowane były poprzez 
różnorodne metody i formy pracy, m.in.: czytanie wierszy 
i opowieści o dziejach Polski, poszukiwanie informacji na temat 
poszczególnych regionów i zabytków, wzbogacenie wiedzy  
o sławnych Polakach. Dzięki zgromadzonej literaturze 
młodzież przypomniała sobie także historię powstania państwa 
polskiego i symboli narodowych. Projekt okazał się inspirujący 
dla uczniów, a wypracowane przez nich materiały 
wykorzystano do stworzenia gazetki i stanowią dodatkową 
pomoc dydaktyczną służącą kształtowaniu postaw 
patriotycznych.
 Uczniowie klasy VII pod nadzorem pani Grażyny 
Kasprzyckiej przygotowali projekt edukacyjno-czytelniczy 
"Sylwetki wielkich Polaków". Zadaniem siódmoklasistów  
było poszukiwanie informacji dotyczących życia, twórczości  

Narodowy	Program	Rozwoju	Czytelnictwa
i osiągnięć takich postaci, jak: Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, 
Fryderyk Chopin i Maria Skłodowska - Curie. Udział 
w projekcie przyczynił się  w znacznym stopniu do poszerzenia 
wiedzy o znanych w świecie Polakach,  rozwinął umiejętności 
s tosowania  technik  informacyjnych oraz  nauczył 
poszanowania dla naszej historii. W wyniku podjętych działań 
powstały ciekawe produkty finalne: wystawy, albumy 
i prezentacje. 
 W klasie VIII pod kierunkiem pani Beaty Droś 
realizowany był projekt edukacyjno-czytelniczy "Irena 
Sendlerowa - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"- 
w związku ogłoszeniem roku 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu była  
popularyzacja historii i upowszechnianie czytelnictwa wśród 
młodzieży klasy VIII, budowanie postaw prospołecznych 
i proobywatelskich oraz wykorzystanie księgozbioru biblioteki 
w rozwijaniu wiedzy uczniów na temat historii ludności 
żydowskiej w gettach, działalności Ireny Sendlerowej, polskiej 
społeczniczki, która podczas II wojny światowej uratowała 
przed Holocaustem ponad 2000 żydowskich dzieci. Treści 
projektu realizowane były poprzez różnorodne metody i formy 
pracy, m.in.: czytanie fragmentów książek o Irenie 
Sendlerowej, poszukiwanie informacji na temat Holokaustu, 
wzbogacenie wiedzy o niezwykłych ludziach działających 
w "Żegocie". Dzięki zgromadzonej literaturze młodzież 
poznała tragiczną historię narodu polskiego i żydowskiego w 
czasie II wojny światowej. W celu utrwalenia swojej wiedzy 
uczniowie  opracowali prezentacje multimedialne, wykonali 
metaplany,  zmontowali krótki filmik o swoich działaniach oraz 
przygotowali wystawę okolicznościową o Irenie Sendlerowej 
"Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował".

 W ramach Programu zakupiono książki: z powiększoną 
czcionką, z przewagą ilustracji , ułatwiające czytanie, z bogatą 
szatą graficzną, o tematyce dotyczącej niepełnosprawności, 
tolerancji, akceptacji i emocji. Ponadto przygotowano  
wystawę książek z okazji 100 - lecia niepodległości Polski, 
gazetki promujące nowości wydawnicze, przeprowadzono 
konkursy czytelnicze  i plastyczne. Do końca bieżącego roku 
szkolnego zostaną zrealizowane jeszcze dwa projekty 
w klasach V i VI.
 Realizacja zadań wynikających z  Narodowego Programu  
Rozwoju Czytelnictwa zaowocowała zwiększeniem ilości  
wypożyczonych  książek.  Księgozbiór biblioteki wzbogacił się  
nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki zgodne 
z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Program 
w znacznym stopniu zaspokoił potrzeby młodych czytelników. 
Wzrosło zainteresowanie książką i biblioteką, a uczniowie 
mogli uczestniczyć w ciekawych projektach edukacyjnych.

Jolanta Kubacka



 

a k t u a l n o œ c i

 23.02.2019 r. Rada Rodziców Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie  po raz kolejny 
zorganizowała bal karnawałowy, który tradycyjnie odbył się 
w sali OSP w Dalachowie.
 W tym roku tematem przewodnim był Dziki Zachód. Aby 
sprostać tematycznemu wyzwaniu musieliśmy poprosić 
o pomoc  okolicznych hodowców koni oraz właścicieli stadnin 
o wypożyczenie "końskich" rekwizytów.
 Wszyscy u których byliśmy, byli nam bardzo przychylni 
i z niezwykłą ochotą obdarowali nas siodłami (siodła prawdziwe 
westernowe z pięknymi zdobieniami), lejcami, uzdami, nie 
zabrakło też chomąt, starych bukłaków i broni. Wypożyczyliśmy 
również wahadłowe drzwi do saloonu. Całość dopełniliśmy 
oświetleniem oraz własnoręcznie szytymi girlandami, sami zrobiliśmy "więzienie", które służyło jako tło do zdjęć. Nie zabrakło  
snopków siana i traw, mieliśmy kaktusy, gitary, kapelusze i specjalnie uszyte obrusy w kratę.
 Naszym gościem specjalnym był prawdziwy kowboj na prawdziwym westernowym koniu, który na zewnątrz witał naszych 
gości. Niemal wszyscy uczestnicy balu przebrali się tematycznie, co jeszcze bardziej sprawiało, iż czuliśmy się jak na Dzikim 
Zachodzie.
 DJ Szymon świetnie się spisał, przy muzyce country (i nie tylko) wszyscy bawili się znakomicie, oprócz szaleństwa, 
dziecięcej  strzelaniny i jazdy konnej nie zabrakło również czekoladowego walczyka czy też tradycyjnych kotylionów.  Całości 

dopełniła pyszna kuchnia Pani Janiny Gajdy oraz obfity wiejski stół z ogromną giczą 
oraz tradycyjnymi wyrobami zasponsorowanymi przez rodziców.
 Podczas balu można było  nabyć sakiewkę z niespodzianką (niespodzianki 
ufundowały okoliczne firmy) -  można było zdobyć między innymi:  kolację dla dwojga, 
karnet do kosmetyczki,  wiele bonów upominkowych, kosmetyki czy też upieczenie 
tortu, wśród niespodzianek znalazł się również bilet na kolejny bal oraz  plakat z filmu 
"Bogowie" z oryginalnymi podpisami aktorów i reżysera , plakat ten został podarowany 
przez dyrektora szkoły Pana Dariusza Niedrygosia. Cały dochód z balu zostanie 
przeznaczony na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej  w Dalachowie.
 Za bezinteresowne wypożyczenie rekwizytów podziękowania należą się Panu 
Zbigniewowi Brodnemu, Agroturystyce "Karasiówka" z Żytniowa, Panu Mariuszowi 
Wacheckiemu, Restauracji "Złota Kaczka" oraz naszemu kowbojowi ze stajni "Wzgórze 
Koni" w Rychłowicach. Specjalne podziękowania należą się rodzicom, bo to dzięki tej 
wspanialej grupie możemy co roku cieszyć się udanym nie tylko balem, ale każdą 
wspólnie zorganizowaną imprezą.
 "Wystarczy tylko odrobina dobrej woli, szczypta serdeczności i garść optymizmu,  
gdy odnajdziemy to w sobie to znajdzie się też chwila czasu, aby razem zrobić coś dla 
kogoś.”                 

Rada Rodziców

Ach	cóż	to	był	za	bal	……

k o m u n i k a t
 W związku ze skargami płynącymi do urzędu w sprawie 
spalania odpadów w domowych kotłowniach informujemy, iż:

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu 
Twoich najbliższych oraz zanieczyszcza środowisko, 

w którym mieszkasz!

 Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele 
szkodliwych substancji, które są wdychane przez Ciebie i 
Twoje dzieci.  Substancje te uszkadzają narządy wewnętrzne i 
wywołują wiele chorób nowotworowych.

PAMIĘTAJ !

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. 

butelek typu PET, worków foliowych, a także 
opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, 

lakierowanego drewna, mebli.

W piecu domowym możesz spalać tylko:
 * węgiel, koks,
 * drewno, trociny, wióry,
 * odpady z kory i korka,
 * papier, tekturę i karton.

DOBRZE WIEDZIEĆ!
 Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan 
przewodów kominowych, powoduje odkładanie się tzw. mokrej 
sadzy w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się 
instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA 
"Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 

przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo 

grzywny." 
(art. 191 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

Kara może wynieść nawet 5.000 zł.
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i	n	f	o	r	m	a	c	j	a

 PRZYPOMINAMY, że w gminie Rudniki został 
utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który działa 
od 2016 r.  Na terenie powiatu oleskiego są 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:
poniedziałek i wtorek - w godz. od 14:00 do 18:00;

środa i czwartek - w godz. od 13.00 do 17.00;
piątek - w godz. od 10.00 do 14.00.

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,

 Informujemy mieszkańców gminy Rudniki, że na terenie gminy obowiązuje UCHWAŁA NR XXXVII/403/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i 
miasta Opola ze względu na Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.
 Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola został opracowany przede wszystkim w celu ochrony zdrowia 
jej mieszkańców, poprzez działania zmierzające do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Dokument ten 
zawiera m.in. dobre praktyki, działania naprawcze długoterminowe, ograniczające niską emisję oraz plan działań 
krótkoterminowych zawierający zadania prewencyjne, mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, a także czasu ich trwania. 

Program ochrony powietrza dostępny jest na stronie 
bip.opolskie.pl- Menu przedmiotowe - Ochrona Środowiska-program ochrony  powietrza

 Poniżej scharakteryzujemy  główne czynniki wpływające na stan powietrza w naszej gminie:
S M O G  to określenie powstałe z połączenia dwóch angielskich słów: smoke - dym oraz fog - mgła  NIENATURALNE 
zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.
 Powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek 
azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Związki 
te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka!!!!  Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę, a także choroby 
płuc, oskrzeli, niewydolność oddechową, choroby układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego czy rozrodczego SMOG 
zwiększa zapadalność na nowotwory!!!!! . 

Oddychamy w naszym kraju bardzo złym powietrzem, przez co rocznie umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób. 
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA SMOGU JEST NISKA EMISJA

to utrzymująca się na niewielkiej wysokości zawiesina szkodliwych pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza najczęściej 
niskimi kominami (do 40 m nad ziemią). Toksyczne pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji kumulują się w miejscu ich 
wytwarzania wywierając bardzo szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

JAKIE  SĄ   PRZYCZYNY   NISKIEJ   EMISJI
* spalanie śmieci,

*niedrożne kominy,
*stare kotły,

*niskiej jakości paliwa (węgiel, koks itp.),
*nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

*transport (samochody i inne pojazdy spalinowe)

Należy więc przyjąć, że dla częstych chorób (w tym coraz powszechniej występujących nowotworów) 
stan powietrza nie może być obojętny.

Punkt	Nieodpłatnej	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.

I.Napieraj

k o m u n i k a t



 

G O K S i R

 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
już za nami. Do naszego gminnego sztabu przy GOKSiR 
w Rudnikach wpłynęło pismo, które potwierdza zebraną 
przez nas rekordową kwotę 23.258,62 zł.
 S k ł a d a m y  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i e  z a 
współorganizację 27. Finału WOŚP. Jest on efektem 
ciężkiej pracy Wolontariuszy i ich Opiekunów. 
W szkołach podstawowych odbyły się licytacje gadżetów 
przekazanych przez Fundację . W sobotnie popołudnie 
został zorganizowany turniej piłki halowej w PSP 
Rudniki. Cały dochód z turnieju przekazano do puszek 
WOŚP.
 Łącznie w gminie kwestowało 39 Wolontariuszy. 
Rekordowa kwotę zebrała Małgorzata Bienias 1.873,21 zł. Małgosia od wielu lat jest naszym Wolontariuszem- gratulujemy.
 Podziękowania należą się również mieszkańcom gminy Rudniki za ofiarowane pieniądze i bezinteresowną pomoc.  

Dziękujemy za każdy gest z Waszej strony.

 W niedzielne popołudnie święta  Trzech Króli, w sali 
widowiskowej Ośrodka Kultury w Rudnikach, wypełnionej 
przez widzów do granic możliwości, przez kilka godzin 
rozbrzmiewały piękne polskie kolędy i pastorałki. Była to już 
osiemnasta edycja rudnickiego przeglądu kolęd pod nazwą 
"Kolędy łączą pokolenia”
 Na scenie zaprezentowało się około 160 wykonawców, 
zarówno zespoły, jak i soliści, w  wieku od "przedszkola do 
seniora".
 Przegląd rozpoczął  muzyczny  występ orkiestry dętej 
z Żytniowa. Po nich rodzinne muzykowanie zaprezentowały 
siostry Iga i Nina Staniszewskie przygotowane przez Michała 
Jędryszaka. Z kolei, z wielką mocą świetnie zgranych  
młodzieżowych głosów, rozbrzmiały dwie pieśni w wykonaniu 
chóru COVA DA IRIA pod kierownictwem Dawida 
Adamskiego. Z radosnymi kolędami wystąpiły  dwie grupy ze 

Szkoły Podstawowej w Dalachowie: przedszkolaki  i  dzieci 
z klas I-II.  Tradycyjnie dwie grupy reprezentowały również 
Cieciułów: „Niezapominajki” z parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Cieciułowie  i „Gwiazdeczki” ze szkoły 
podstawowej. Wspaniale zaśpiewała grupa „AVE ANIOŁY” 
ze świetlicy wiejskiej w Ganie. Gromkimi oklaskami 
publiczność nagrodziła prezentacje w  wykonaniu solisty 

WOŚP

„Kolędy	łączą	pokolenia”
	XVIII	Regionalny	Przegląd	Kolęd	w	Rudnikach	

Eryka Napieraja ze Szkoły Podstawowej w Żytniowie, 
Barłomieja Wojtala z PSP w Jaworznie oraz solistek 
Marceliny Kanickiej  i Weroniki Stasiak z Rudnik. Radośnie 
zaśpiewały również: trio przygotowane przez Dawida 
Adamskiego w składzie: Wiktoria Borek, Alicja Cieśla, 
Wiktoria Łapucha oraz trio ze Szkoły Podstawowej 
w Jaworznie przygotowane przez Bogdana Krzaka w składzie: 
Dominika Adamska, Aleksandra i  Marlena Gacek. 
Sąsiadujące z nami gminy reprezentowały zespoły : „Prosna” 
z GOKiS w Praszce i „Blue Band Szyszków” oraz   zespół 
„Marbonare” ze  Starokrzepic z solistką Renatą Bugajską. 
 Przegląd tradycyjnie już zakończył występ zespołu 
„Rudniczanie”, którzy wspólnie z widownią zaśpiewali kolędę 
"Cicha noc”
 W s z y s c y  w y k o n a w c y  u h o n o r o w a n i  z o s t a l i 
pamiątkowymi statuetkami i dyplomami, które wręczyli:  

Grzegorz Domański - Wójt Gminy Rudniki, Anna Sekienda - 
Wicewójt  Gminy, ksiądz Krzysztof Błaszkiewicz patronujący 
przedsięwzięciu od  18 lat oraz Janina Pawlaczyk - dyrektor 
Ośrodka  Kultury. 
 Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 

M.Lukas
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 Pod takim tytułem 23 stycznia w Ośrodku Kultury odbyła się 
audycja umuzykalniająca w wykonaniu artystów z Filharmonii 
Częstochowskiej. Koncert przygotowała i poprowadziła pani Magdalena 
Mirowska przy współpracy z  muzykami: Dawidem Chraczyńskim 
/trąbka/, Natalią Plińską /skrzypce/ oraz Pauliną Synoradzką /sopran/. 
Artyści zagrali utwory i przedstawili tańce charakterystyczne dla różnych 
narodów. Były walce wiedeńskie, cha-cha, grecka Zorba,  węgierski 
czardasz, brazylijska samba, hiszpańska pieśń o miłości z opery 
"Carmen". Dzieci bawiły się świetnie. Odgadywały trafnie muzyczne 
zagadki, śpiewały, tańczyły oraz akompaniowały jako sekcja rytmiczna 
na prostych instrumentach perkusyjnych. 
 Koncert zakończył się wspólnym, radosnym odśpiewaniem 
znanego polskiego przeboju pt. "Miłość w Zakopanem". Z  karnawałowej 
audycji skorzystały dzieci z Przedszkola Publicznego w Rudnikach i Szkoły Podstawowej w Jaworznie.                            M.Lukas

 W czasie ferii zimowych Ośrodek Kultury w Rudnikach 
tętnił życiem.
 Dzieci w pełni skorzystały z proponowanych im zajęć. 
W poniedziałek, 4 lutego odbyły się warsztaty zdobienia 
ekologicznych torebek papierowych. Wszyscy byli zachwyceni 
efektami swojej pracy. 

 Już następnego dnia  kolejna bardzo liczna grupa dzieci 
uczestniczyła w warsztatach, w czasie których wykonywano 
pięknie zdobione magnesy na lodówkę.  
 W środę było bardzo aktywnie. Zajęcia w tym dniu 
obfitowały w  taniec, ruch i zabawę. Balony w roli głównej 
świetnie sprawdzały się i w tańcu i na torze przeszkód.  
Dzieciaki próbowały również swoich sił w dmuchaniu przez 
słomkę. Na zakończenie była zabawa z kolorową okrągłą 
chustą. 

G O K S i R

„Skrzypki	grają	do	tańca	zapraszają"

Kolorowo	i	radośnie	w	Ośrodku	Kultury	
 Czwartek należał do amatorów śpiewu. Dzieci pod okiem 
trenera wokalnego Dawida Adamskiego poznawały tajniki  
prawidłowej emisji głosu, tak aby podczas występu oczarować 
słuchaczy. Nauka śpiewu nie jest prostym zadaniem, ale nasze 
dzieciaki świetnie sobie z nim poradziły.
 Ostatnim wydarzeniem ferii zorganizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury była wyprawa do  Kina za Rogiem na 
animowany film pt. Biały Kieł. 

 Była to pełna mądrości, przygód i wzruszeń opowieść 
o psie, w którego żyłach płynie krew dzikiego wilka z Północnej 
Ameryki. Wychowany w lesie, przygarnięty przez Indian musi 
walczyć o życie z białymi ludźmi. 

A. Kulig

 Na powitanie wiosny w Ośrodku Kultury w Rudnikach  
artyści z Filharmonii Częstochowskiej przygotowali dla dzieci 
audycję muzyczną pt. "Granie na ekranie". Tematem wiodącym 
była muzyka filmowa z popularnych produkcji filmowych.  
 Z zaproszenia do udziału  skorzystało ponad 100 dzieci 
z przedszkola i szkoły podstawowej w Rudnikach. 
Wystąpili:  Magdalena Mirowska / pianino  i prowadzenie/
  Malwina Kęsicka  /altówka/
  Włodzimierz Gołębiowski / klarnet/
  Adrian Gzik / puzon/

Granie	na	ekranie	



 

 Dzień Kobiet, przypadający zgodnie z porządkiem 
kalendarza 8 marca, w tym roku w Ośrodku Kultury 
w Rudnikach  obchodzony był w sobotni wieczór. 
 Przybyłe panie były bardzo zadowolone, że "podarowano" 
im jeszcze jeden świąteczny dzień. Jak się okazało, dzień 
wyjątkowy. Z zaproszenia do udziału w biesiadnej imprezie 
skorzystało blisko 200 kobiet z terenu całej naszej gminy. 
 Spotkanie przebiegało w bardzo  miłej i ciepłej  
atmosferze, pełnej odświętnego klimatu. W dużej mierze 
przyczynili się do tego panowie: Wójt Gminy Rudniki 
Grzegorz Domański oraz Dyrektor Ośrodka Kultury 
Arkadiusz Spodymek, którzy przygotowali i wręczyli 
wszystkim kobietom  kwiaty oraz  złożyli serdeczne życzenia.

 Pod takim hasłem odbyła się 1 marca audycja muzyczna, 
która miała na celu przybliżyć świat muzyki oraz zachęcić 
dzieci i młodzież do nauki gry.  
 Prowadzący Michał Jędryszek i Piotr Jaroń przybliżyli 
zagadnienia związane z grą na skrzypcach, altówce i gitarze 
oraz zaprezentowali piękne wykonanie różnych utworów 
muzycznych. 
 Mali słuchacze z zaciekawieniem słuchali  i  z ogromnym 
zainteresowaniem oglądali instrumenty muzyczne. Audycja 
spełniła swoją rolę i zachęciła dzieci do muzykowania.  
 Od połowy marca, czwartek to dzień, w którym Ośrodek 
Kultury wypełniony jest mnóstwem radosnych dźwięków, a to 
za sprawą zajęć muzycznych. Cieszymy się, że nasza oferta 

G O K S i R

Dzień	Kobiet		w	Rudnikach	
 Imprezę uświetnił  radosny i żywiołowy koncert 
"Słowiańska krew!!!”
 Spotkaniu towarzyszyły stoiska: zielarskie i kosmetyczne, 
a także prezentacja nowości wydawniczych zakupionych 
ostatnio przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudnikach. 
Wśród wszystkich przybyłych pań rozlosowano nagrody 
i upominki ufundowane przez: Salonik Fryzjerski LA BELLA- 
Małgorzata Adamczyk, Gabinet Kosmetyczny AGNES -
Agnieszka Kościelna, Salon Fryzjerski NIKA -Aleksandra 
Stasiak, Iwona Sykulska-ambasadorka firmy ORIFLAME, 
Małgorzata Gajda instruktor ZUMBY MA-GA, Ośrodek 
Kultury w Rudnikach.
 Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach.

M.Lukas

Małe	i	duże	muzyczne	podróże
spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. 
 Aktualnie dzieci i młodzież pod okiem pana Michała 
Jędryszka doskonalą swoje umiejętności gry na skrzypcach, 
gitarach oraz instrumentach klawiszowych. 
 W odpowiedzi na wiele pytań, które otrzymujemy 
informujemy, że wraz z nowym rokiem szkolnym rozszerzymy 
możliwość muzykowania na kolejne dni i wprowadzimy do 
oferty także inne instrumenty. Mamy nadzieję, że już niebawem 
nasi mali muzycy będą mogli pochwalić się swoimi 
umiejętnościami.
 Życzymy sukcesów i radości z muzykowania.

A.Spodymek
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 W dniu 13 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Rudnikach rozpoczął się Gminny Konkurs Recytatorski. 
Pierwszego dnia o miano najlepszego recytatora walczyły  
przedszkolaki z całej gminy. 
 Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem 
prezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Wszyscy 
nagradzani byli gromkimi brawami publiczności, wśród której 
byli również rodzice występujących dzieci.
 Komisja konkursowa w składzie: Maria Morawiak, 
Alina Bienias, Arkadiusz Spodymek i Małgorzata Lukas 
wnikliwie wysłuchała młodych recytatorów i wyłoniła 
zwycięzców:
I miejsce  Paulina Krzak
II miejsce  Szymon Świtała i Zofia Wojtach
III miejsce Zofia Stasiak, Kacper Więdłocha 
  i Kaja Wiśniewska 

 W drugim dniu konkursu oceniano występy uczniów 
z klas IV - VI szkół podstawowych. Laureatami w tej kategorii 
zostali: 
I miejsce  Aleksandra Smyrd i Alicja Cieśla
II miejsce Julia Zaręba, Magdalena Dubas 
  i Iga Staniszewska 
III miejsce  Jakub Kubacki i Patrycja Fałat.

 Do reprezentowania  gminy Rudniki w tej kategorii 
wiekowej w Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
w Oleśnie wytypowano Aleksandrę Smyrd i Alicję Cieślę.

 W piątek, 15 marca zakończył się maraton recytatorski. 
W ostatnim dniu odbyły się przesłuchania  w dwóch grupach 
wiekowych. W kategorii dzieci klas I-III szkół podstawowych 

G O K S i R

Gminny	Konkurs	Recytatorski
udział wzięło 25 uczniów.  
Nagrodzeni zostali:
I miejsce  Maja Pawlaczyk- PSP Żytniów 
II miejsce  Marcelina Kanicka- PSP Rudniki
III miejsce Julia Kaczmarek-PSP Jaworzno, 
  Dawid Chrustowski- PSP Jaworzno
  i Nadia Osródka- PSP Cieciułów 

 Przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je: Filip 
Kucharski-PSP Jaworzno, Piotr Błaszczak- PSP Cieciułów, 
Julita Żydziak- PSP Żytniów.
Do udziału w Małym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
w Oleśnie wytypowano dwie osoby: Maję Pawlaczyk 
i Marcelinę Kanicką.

 Z kolei w kategorii uczniów klas VII-VIII i III 
gimnazjalnej laureatami zostali:
I miejsce Zuzanna Wiśniewska- PSP Rudniki
II miejsce  Vanessa Wilk- PSP Cieciułów
III miejsce Weronika Pawelec- PSP Rudniki, 
  Wiktoria Preś- PSP Dalachów, 
  Oliwia Surlej- PSP Żytniów
  i Aleksandra Sobańtka- PSP Rudniki. 
Wyróżniono  Amelię Pawelczyk- PSP Dalachów. Naszą 
gminę w tej kategorii w Oleśnie reprezentować będą: Zuzanna 
Wiśniewska i Vanessa Wilk.

 Składamy serdeczne gratulacje wszystkim laureatom 
konkursu i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali 
recytatorów do występu. 

 Organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego był  
GOKSiR w Rudnikach.

A. Kulig

Oto najlepsi tenisiści stołowi w kategoriach młodzieżowych:

Kategoria chłopców klasy I-III
1. Wiktor Napieraj (Żytniów) 

Kategoria dziewcząt klas IV-VI
1. Julia Zyna (Krzepice) 
2. Kasia Zając (Dalachów) 
3. Nikola Makos (Strugi)

Otwarty	Turniej	Tenisa	Stołowego	
 W niedzielę 17 marca 2019 w sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalachowie odbył się Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki. Jako pierwsi przy stołach stanęli uczniowie i mimo 
młodego wieku dostarczyli wielu emocji i zaprezentowali grę na ligowych poziomie.

Kategoria chłopców klas IV-VI
1. Jakub Zyna (Krzepice)
2. Kacper Jurczyk (Dalachów)
3. Krzysiu Wilk (Dalachów)

Kategoria dziewcząt klas VII-VII
1. Julia Jurczyk (Dalachów)
2. Dominika Olszowa (Dalachów)
3. Julia Jachymczyk (Kowale)
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Kategoria chłopców klas VII-VIII
1. Dawid Krajewski (Strugi)
2. Marcin Pawłowski (Żytniów)
3. Kacper Białas (Dalachów)

 Najlepsi w poszczególnych kategoriach odebrali puchary 
i dyplomy, których wręczenia dokonał Jarosław Marchewka 
Przewodniczący Rady Gminy Rudniki oraz Roman Pinkosz 
trener UKS Dalachów - sędzia techniczny turnieju. Dodatkowo 
nagrodzony została najmłodszy zawodnik turnieju Wiktor 
Napieraj (Żytniów).

 Wczesnym popołudniem rozpoczęły się rozgrywki 
w kategoriach wiekowych oraz OPEN mężczyzn i kobiet. 
Turniej rozgrywany był systemem mieszanych (grupowo-
pucharowym).
Na podium w poszczególnych kategoriach stanęli:

Kategoria do 40 lat:
1. Łukasz Francka (Dalachów) 
2. Cyprian Morawiak (Porąbki) 
3. Piotr Napieraj (Żytniów) 

Kategoria powyżej 40 lat:
1.Andrzej Hanas (Gorzów Śl.) 
2.Zbigniew Gruszka (Grodzisko)
3.Edmund Olszowy (Praszka)

Kategoria Kobiety OPEN:
1. Karolina Zając (Rudniki)
2. Dominika Olszowa (Dalachów)
3.Julia Jurczyk (Dalachów)
4. Katarzyna Zając (Dalachów)
5. Kinga Białas (Dalachów)
6. Oliwia Surlej (Żytniów)

Kategoria OPEN:
1. Karolina Zając (Rudniki)
2. Łukasz Francka (Dalachów)
3. Andrzej Hanas (Gorzów Śl.)
4. Edmund Olszowy (Dalachów)
5. Marek Wilk ( Gorzów)
6. Andrzej Włoch (Ozimek)
7. Kacper Napieraj (Stary Bugaj)
8. Cyprian Morawiak (Porąbki)
9. Zbigniew Gruszka (Grodziec)

10. Kacper Napieraj (Stary Bugaj)
11. Mirosław Bednarek (Dalachów)
12. Piotr Rasztar (Rudniki)
13. Kacper Jurczyk (Dalachów)
14. Leszek Adamczyk (Ozimek)
15. Tomasz Jama (Rudniki)
16. Marcin Łuczak (Żytniów)
17. Andrzej Materak (Żytniów)
18. Zbigniew Surlej (Żytniów)
19. Ryszard Kawalec (Żytniów)
20. Stefan Kubacki (Żytniów)
21. Kacper Białas (Dalachów)

 Po ponad 6 godzinach zmagań i 116 rozegranych meczach 
przy tenisowych stołach najlepsi w kategoriach wiekowych 
oraz turniejach OPEN odebrali puchary i dyplomy, których 
wręczenia dokonali: Jarosław Marchewka Przewodniczący 
Rady Gminy Rudniki oraz Katarzyna Pawlaczyk - trener UKS 
Dalachów - sędzia turnieju. Statuetkę najstarszego 
zawodnika otrzymał Edmund Olszowy. 

 Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i  Rekreacji  w Rudnikach przy współpracy 
z Uczniowskim Klubem Sportowym na czele z trenerami 
Katarzyną Pawlaczyk i Romanem Pinkoszem.

K.Pawlaczyk
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 W niedzielę 10 lutego br. w Ośrodku Kultury w Rudniach 
odbył się Gminny Turniej Szachowy. 

 W tegorocznej edycji udział wzięły 32 osoby. Rozpiętość 
wiekowa była bardzo duża. Najmłodszy uczestnik miał 
8 a najstarszy 90 lat. Po raz pierwszy podczas rozgrywek 
zastosowano zegary elektroniczne. Funkcję arbitra sprawował  
pan Waldemar Wolniaczyk z SDK Wieluń.
 Najlepsi  w kategorii OPEN  okazali się: 
Wiktor Piechociński z SDK Wieluń - I miejsce, 
Guzik Natalia  reprezentująca UKS Piątkę Wieluń - II miejsce 
i Tadeusz Okoń z Porąbek / gmina Rudniki/- III miejsce.

 W kategorii juniorów do lat 16 pierwsze lokaty zajęli:
Aleksy Rumniak zamieszkały w Jaworznie, a reprezentujący 
UKS Piątkę Wieluń - I miejsce, 
II miejsce - Jakub Pompa - SP Wierzchlas, 
III - Bator Szczepan - UKS Piątka Wieluń, 

GMINNY	TURNIEJ		SZACHOWY	
IV- Fuks Damian- UKS Piątka Wieluń, 
V - Soja Adam - UKS Piątka Wieluń.

W kategorii dziewcząt puchary i nagrody dla najlepszych 
odebrały: 
Aleksandra Zając z Rudnik reprezentująca UKS Piątkę 
Wieluń - I miejsce
Alicja Cieśla z Cieciułowa - II miejsce 
Ewelina Kostek z Cieciułowa - III miejsce 

 Nagrody, puchary i pamiątkowe dyplomy wręczył 
patronujący przedsięwzięciu Wójt Gminy Rudniki - Grzegorz 
Domański.

 Turniej zorganizował  GOKSiR w Rudnikach przy 
współpracy z instruktorem ds. szachów Jarosławem 
Marchewką. 

M. Lukas

 10 marca w Niemysłowicach Drużyna GOKSiR Rudniki w składzie: Aleksandra Zając, Aleksy Rumniak, Adrian 
Szafranek i Jakub Marchewka zajęła III miejsce w województwie w Międzynarodowym Turnieju Szachowym o "Złotą 
Wieżę".
 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                      M.Lukas

MIĘDZYNARODOWY	TURNIEJ	SZACHOWY	O	"ZŁOTĄ	WIEŻĘ"

W związku z nadejściem wiosny 

APELUJEMY
do wszystkich mieszkańców, rad sołeckich, rad parafialnych, szkół, zakładów pracy, 

placówek handlowych i organizacji społecznych o uprzątnięcie swoich posesji i miejsc do nich przylegających, 
placów szkolnych, placów zabaw i innych terenów publicznych.

Stopniał śnieg i teraz bardziej niż inną porą można obserwować zalegające nieczystości (piasek, różnego rodzaju odpady, 
w tym: butelki i papierki) oszpecające wygląd naszej okolicy. Starajmy się zadbać o wygląd własnego otoczenia, na co dzień. 

Wystarczy rozpocząć od ograniczenia ilości produkowanych przez siebie odpadów, wybierania towarów mniej 
opakowanych a przede wszystkim zrezygnowania z nadmiaru foliowych toreb!! Przecież to od nas zależy, czy nasze 

środowisko będzie czyste i zdrowe, czy przyjemnie będzie nam spędzać czas w naszej gminie?
Nie wymaga to wielkiego wysiłku a efekt jest wspaniały.

Tym wszystkim, którzy wykonali już prace porządkowe i na bieżąco dbają o czystość i porządek serdecznie

DZIĘKUJEMY
Wszystkich pozostałych serdecznie zachęcamy do włączenia się w wiosenną akcję porządkową.

k o m u n i k a t



 

INFORMACJA		DLA		MIESZKAŃCÓW

Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka 
opłaty: 
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną    
 nieruchomość - 22 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 30 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 41 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 
 nieruchomość - 49 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 60 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 68 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 

daną nieruchomość - 76 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane są w sposób selektywny (brak przydomowego 
kompostownika), miesięczna stawka opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 32 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 40 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 51 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 59 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 70 zł

Informujemy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki uchwałą 
od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana stawek opłat 

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 
nieruchomość - 78 zł

7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 
daną nieruchomość - 86 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i 
odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka 
opłaty:
1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 44 zł
2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 60 zł
3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 82 zł
4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 98 zł
5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 120 zł
6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną 

nieruchomość - 136 zł
7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących 

daną nieruchomość - 152 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
uiszcza się w termie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest 
zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
narodziny/zgony lub sposób gromadzenia odpadów 
selektywny/nieselektywny) poprzez złożenie nowej deklaracji 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

k o m u n i k a t

k o m u n i k a t
W		związku		z		interwencjami		w		urzędziew		sprawie		

pozostawienia		bez		opieki		psów,		
które		przebywając		w		miejscach		publicznych	bez	dozoru	

stanowią	zagrożenie	dla		dorosłych	i	dzieci		!!!

Przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt domowych-psów, iż zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki obowiązuje:

 1.	Utrzymywanie	psów	na	terenie	swoich	posesji	a	jeżeli	wymaga	tego	bezpieczeństwo	
	 	 osób	trzecich	utrzymywanie	ich	w	kagańcu.
	 2.	 Utrzymywanie	zwierząt	domowych	w	sposób	nie	stanowiący	zagrożenia	
	 	 lub	uciążliwości	dla	ludzi.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków będzie skutkowało ukaraniem mandatem lub karą grzywny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców posiadających psy o zwrócenie uwagi na własne czworonogi, zwłaszcza 

zainteresowanie się gdzie przebywają i jak się zachowują.
Beata	Nowakowska-Fałat

Referat	Ochrony	Środowiska,	Nieruchomości	i	Zagospodarowania	Przestrzennego











KOMUNIKAT
dotyczący	zasad	prawidłowego	przycinania	drzew

Apelujemy zatem do zarządców i właścicieli nieruchomości o poszanowanie przepisów prawa 
oraz przeprowadzenie wycinki drzew, czy prac porządkowych w sposób mający na względzie 

również dobro gatunków i właściwą pielęgnację terenów zieleni. 

Przypominamy, że prace w obrębie korony drzewa nie 
mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w 
całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

* usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

* utrzymywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa,

* wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu 
 przywrócenia statyki drzewa.

 Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe 
jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może 
być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

 Wykonywanie wycinki, czy też prac pielę-
gnacyjnych bez respektowania dobrych praktyk 
prowadzenia tych prac, np. w sezonie wegetacyjnym 
roślin, czy, co gorsza, w okresie kwitnienia, jest 
niezgodne ze sztuką ogrodniczą i pielęgnacyjną terenów 
zieleni oraz nie uwzględnia biologii gatunku. Prace takie 
mogą w konsekwencji prowadzić do obumarcia drzewa. 
Ponadto pamiętajmy, że drzewo jest  również 
schronieniem dla wielu innych organizmów.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 
przyrody wójt, ma prawo wymierzyć karę 

administracyjną za zniszczenie drzew, krzewów 
lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym 

wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. 
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