
BIULETYN
INFORMACYJNY



 

CZERWIECNR	2/2020

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł 
upragniony czas wakacji, czas odpoczynku od lekcji, 

dzwonków i  porannego wstawania. 

Jesteśmy z Was dumni, że tak dzielnie 
przetrwaliście trudny czas zdalnej nauki. 

Dziękujemy za Wasz wysiłek i życzymy by wakacje 
były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. 

Cieszcie się z każdego dnia, zwiedzajcie, 
wypoczywajcie i oczywiście uważajcie na siebie!

 1990 - 2020 to 30 lat 
odbudowy samorządu lokalnego w Polsce.

 Należy przytoczyć tutaj dwie ważne daty. Jedna to 
8 marca 1990 roku, kiedy Sejm uchwalił ustawę 
o samorządzie terytorialnym oraz druga 27 maja 1990 roku, 
kiedy odbyły się w pełni demokratyczne wybory 
samorządowe do rad gmin i miast.
 Te dwa wydarzenia urzeczywistniły ideę samorządu. 
30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego to 
niesamowity dorobek społeczności lokalnych. Ogrom pracy 
wykonanej przez ten okres czasu można zobaczyć 
rozglądając się wokół.

30-lecie	samorządności

Serdeczne podziękowania
dla

Pani Iwony Napieraj - Sekretarz Gminy Rudniki  
za długoletnią i owocną pracę na rzecz administracji samorządowej. 

Dziękujemy za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra 
lokalnej społeczności, za aktywną współpracę i wspólnie 

realizowane inwestycje w Gminie Rudniki.

Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym.

Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach

wraz z jednostkami organizacyjnymi
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 Widać już pierwsze efekty prac wykonywanych w szkole w Rudnikach 
gdzie utworzony zostanie żłobek SKRZACIK. Pomieszczenia nabierają 
nowego wyglądu i również kolorów, ponieważ zakończono już etap 
malowania. W najbliższym czasie wykonane zostaną prace wykończeniowe 
tj. układanie glazury i linoleum, montaż stolarki drzwiowej, oświetlenia czy 
sufitu podwieszanego. Do wykonania pozostanie budowa placu zabaw i dojść 
do żłobka. 
 Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na dostawę oraz montaż 
wyposażenia dwóch sal pobytu dla dzieci, sali sensorycznej, pomieszczenia 
dyrektora, pomieszczeń szatniowych i sanitarnych. W skład wyposażenia 
wchodzić będą zarówno meble jak i akcesoria do zabaw w tym m.in. 
magiczny dywan (interaktywne urządzenie projekcyjne stanowiącą pomoc 
dydaktyczną  do ćwiczeń i gier ruchowych) oraz projektor multimedialny 

(umożliwiający wyświetlanie filmów dla najmłodszych). 
 Nowoczesna baza lokalowa zapewni doskonałe warunki do rozwoju 
dzieci od najmłodszych lat. Warto dodać że żłobek będzie oddzielnie 
funkcjonującym miejscem, gdyż wyodrębniony zostanie za pomocą 
przeszklonej ściany od istniejącej części szkolnej. Posiadać będzie nie tylko 
odrębne wejście, ale również plac zabaw. 
 Z początkiem roku obiekt będzie przygotowany do przyjęcia 24 dzieci. 
Już teraz zapraszamy na dni otwarte żłobka SKRZACIK w Rudnikach, które 
odbędą jesienią br. 
 Szczegółowa informacja o terminie zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej www.rudniki.pl w zakładce aktualności.

Adam Wiktor
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Prace	budowlane	w	żłobku	w	Rudnikach	trwają
Gmina Rudniki stawia na rozwój najmłodszych 
oraz możliwość powrotu opiekunom do pracy.  

 Maj sprzyjał pracom związanym z nowymi nasadzeniami. 
Całkiem niedawno na Centrum Przesiadkowym stanęły dwie kaskady kwietnikowe.

 W ubiegłym tygodniu pracownicy sekcji komunalnej zagospodarowali skwerki z 
niskimi latarniami, których światło już niebawem tonąć będzie w przepięknym kolorze 
lawendy. Chcielibyśmy także uruchomić już fontannę, jednak ze względu na stan 
epidemii panujący w Polsce, Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca jeszcze 
powstrzymanie się. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo będzie to możliwe.

 Udało nam się również dokonać nasadzeń  przed lokalami Rudnickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości dzięki czemu nasze „małe centrum” zyskało znacznie na 
estetyczności.

 Niech roślinki cieszą oko Mieszkańców, Przedsiębiorców a także podróżujących 
przejeżdżających przez naszą gminę.  

Małgorzata Kędzia
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Nowości	na	Centrum	Przesiadkowym	w	Rudnikach



 3

a k t u a l n o œ c i

 Niedawno zakończyły się prace budowlane w budynku centrum tradycji. Pozostał 
jeszcze do zagospodarowania teren wokół. Ze względu na to, że obecnie nie ma środków 
zewnętrznych, z których moglibyśmy skorzystać aby ten teren odpowiednio urządzić, 
zdecydowaliśmy o wykonaniu chodników i miejsc parkingowych ze środków własnych 
budżetu gminy.

 W ostatnich dniach nasi pracownicy z sekcji komunalnej wykonali już część prac 
związanych z utwardzeniem terenu bezpośrednio przy wejściu od ul. Targowej oraz 
wykonaniem krótkiego chodnika prowadzącego na podwórko. Roboty nie są jeszcze 
zakończone, ale widać już jak zmienia się otoczenie.

 Już niebawem będzie tam pięknie. Cały teren nabierze nowego wyglądu i znacznie 
poprawi się estetyka obiektu. Mamy dalsze plany związane z utwardzeniem terenu przy 
budynku. 

 O prowadzonych pracach będziemy oczywiście informować na bieżąco.

 Poniżej kilka zdjęć przedstawiających stopień zaawansowania prac.

Iwona Napieraj
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Parkingi	przy	Centrum	Tradycji	Strażackiej	i	Historii	Wsi

 W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace dotyczące przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu 
w Rudnikach, na dwa lokale mieszkalne, w ramach procedury 
repatriacyjnej. Już w grudniu br. osiedlą się w tym budynku dwie rodziny 
z Kazachstanu. 

 Obecnie trwają prace rozbiórkowe, murarskie i instalacyjne. Powstaną 
dwa niezależne lokale mieszkalne, a w każdym z nich znajdą się trzy 
pokoje, kuchnia i łazienka. Widać już ogólny zarys mieszkań, choć prac 
modernizacyjnych jeszcze wiele przed wykonawcą.

 Prace budowlane mają zakończyć się do końca października br.

BUDYNEK	MIESZKALNY	DLA	REPATRIANTÓW

Informujemy, że Gmina Rudniki pozyskała 
dofinansowanie na realizację powyższego zadania 
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, w wysokości 313 250,40 zł.

Anna Starczyk

Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości 
i Zagospodarowania Przestrzennego
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 W maju br. zostały zakończone prace związane z przebudową dróg 
wewnętrznych, dojazdowych do posesji i działek rolnych we wsi 
Mirowszczyzna.
 Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 
5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami utwardzonymi 
tłuczniem drogowym, na odcinku drogi w kierunku Słowikowa. Długość nowej 
nawierzchni to 0,480 km przy szerokości 3,0m. Wykonawcą inwestycji była 
firma REMOST z Olesna.
 Drugim zadaniem była kontynuacja przebudowy drogi dojazdowej: od drogi 
krajowej nr 42 w kierunku przejazdu kolejowego. 
 Na odcinku długości 0,414 km wykonano korytowanie, nową podbudowę 

z kruszywa drogowego 
i nawierzchnię jezdni 
z  masy bi tumicznej 
szerokości od 3,5 do 5,0 
m. Pobocza szerokości 
0,5 m utwardzono destruktem asfaltowym. Na łukach dodatkowo 
wzmocniono pobocza kostką kamienną. Wykonawcą tego zadania była 
Firma VIANCO z Zawadzkiego.
 Koszty wykonanych robót budowlanych w łącznej wysokości 260 
288,75 zł zostały sfinansowane w całości z budżetu Gminy Rudniki.
 Zrealizowane projekty to kolejne inwestycje mające na celu poprawę 
infrastruktury drogowej w Gminie Rudniki.
 Efekty wykonanych prac można ocenić w terenie oraz na podstawie 
zamieszczonych zdjęć.

Łukasz Wicher
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Nowe	drogi	w	Mirowszczyźnie

 W dniu 3 czerwca podpisano umowę z Wykonawcą 
budowy drogi dojazdowej do gruntów Rudniki - Młyny 
o długości 1,285. Wykonawcą robót jest PHU LARIX sp. z 
o.o. z Lublińca. Termin zakończenia zadania został 
wyznaczony na 25 września br. 

 Wartość robót budowlanych wynosi 503 785,50zł. 

 W ramach zadania zostaną wykonane roboty ziemne, 
odwodnienie rowami oraz częściowo kanalizacją 
deszczową ze studniami połączeniowymi i przepustami 
pod zjazdami. Na skrzyżowaniu nowej drogi z ulicami 
Handlową i Żeromskiego zmieni się zagospodarowanie 
terenu. Powstaną chodniki dla pieszych z kostki brukowej 

z wyznaczonym przejściem dla pieszych. W zakresie 
konstrukcji drogi zostanie wykonana nowa podbudowa 
i jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 3,5m - 5,0m. 
Wzdłuż drogi zostaną wykonane pobocza z kruszywa.

 Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu 
Województwa Opolskiego. 

W związku z koniecznością prowadzenia robót 
całą szerokością drogi, mogą wystąpić chwilowe 

ograniczenia w ruchu drogowym. 

Przepraszamy za utrudnienia 
i prosimy o wyrozumiałość.   

Łukasz Wicher
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Droga	Rudniki-Młyny
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 Od miesiąca marca br. życie ludzi z dnia na dzień uległo zmianie. Niezwykle groźny koronawirus zmusił nas wszystkich do 
zmiany dotychczasowych zachowań i wartościowania spraw ważniejszych.
 W Gminie Rudniki wiele osób podjęło działania aby zabezpieczyć Mieszkańców w maseczki ochronne, które po ogłoszeniu 
stanu epidemii były  produktem niedostępnym a jednocześnie  niezbędnym. 
 Naprzeciw tej sytuacji z inicjatywą ruszył Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, 
kupując zapas gotowych maseczek w ilości ponad 5000 szt. oraz materiał, gumki, tasiemki do szycia kolejnych sztuk. 
 W akcję dystrybucji gotowych maseczek zaangażowani byli praktycznie wszyscy pracownicy Urzędu Gminy a także 
niezawodna Ochotnicza Straż Pożarna z terenu naszej gminy, która dostarczyła maseczki do drzwi Mieszkańców. Na tym jednak 
nie poprzestano i z zakupionego materiału rozpoczęto szycie maseczek wielokrotnego użytku. Szyli chyba wszyscy…. Szyły 
pracownice urzędu: dzięki ich zaangażowani powstało ok. 300 szt. maseczek, szyły sołtyski, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Przedsiębiorcy, Mieszkańcy. Inni z kolei oferowali pomoc w ich roznoszeniu. Do dziś, każda potrzebująca osoba może ją otrzymać 
w Urzędzie Gminy lub też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach.
 Akcja szycia i dystrybucji maseczek pokazała, że w trudnych chwilach wszyscy potrafimy się jednoczyć i działać razem: dla 
dobra drugiego człowieka.
 Podziękowania za zaangażowanie należą się m.in.: Pani Małgorzacie Gawłowskiej z miejscowości Odcinek, 
Właścicielowi i Pracownikom Firmy ,,Jarpol" z miejscowości Młyny, Pani Marii Mazur z miejscowości Młyny, Pani Sołtys 
i Radzie Sołeckiej z Rudnik, wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym, pozostałym Sołtysom, Radnym i wszystkim tym, 
którzy w najmniejszym stopniu - bezinteresownie - przyczynili się do pomocy w zabezpieczeniu Mieszkańców w niezbędne 
maseczki.
 Jeszcze raz: dziękujemy !     Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach
          Anna Sekienda - Zastępca Wójta

Razem	w	obliczu	epidemii	koronawirusa
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Gmina Rudniki realizuje projekt: 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie.

 Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Słowikowa zaopatrzenia w wodę dobrej jakości poprzez budowę wodociągu  
długości 0,706 km oraz zapewnienie odbioru ścieków komunalnych mieszkańcom Jaworzna Bankowego poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej długości 1,947 km wraz z przydomowymi pompowniami ścieków - 41 szt.

Projekt jest realizowany w ramach:
Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich     rodzajów   
  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii 
Typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowita wartość projektu wynosi 1 101 704,71 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

 Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zaopatrzenia w wodę dobrej jakości mieszkańców Słowikowa oraz 
uporządkowania gospodarki ściekowej w Jaworznie Bankowym. 
 W chwili obecnej zostali wyłonieni w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawcy robót budowlanych i już 
wkrótce rozpoczną się prace budowlane w Słowikowie.
Planowany termin zakończenia całego projektu przypada na wrzesień 2021 roku.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

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

 Na przełomie kwietnia i maja Gmina Rudniki zawarła umowy na 
powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach" dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna 
Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.

 Dofinansowanie z UE wynosi:
 - Projekt "Zdalna Szkoła" - 60.000,00 zł
 - Projekt "Zdalna Szkoła+" -  53 560,00 zł
 Projekty "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+" realizowane przez 
Gminę Rudniki, mają na celu wsparcie procesu zdalnego kształcenia zarówno 
uczniów jak i nauczycieli. Program "Zdalna Szkoła+" kierowany jest głównie 
dla uczniów wykluczonych cyfrowo z rodzin wielodzietnych. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu, Gmina zakupiła łącznie 57 laptopów, które 
zostały nieodpłatnie przekazane do 5 szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Rudniki. Dyrektorzy szkół użyczyli otrzymany sprzęt uczniom 
oraz nauczycielom, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im 
realizację zdalnych lekcji. Po zakończeniu zdalnego nauczania laptopy będą 
wykorzystywane w pracowniach komputerowych szkół na zajęciach 
stacjonarnych.

Aleksandra Krzemińska
Referat Oświaty

Gmina Rudniki realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich 
pn. "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+"
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 Człowiek XXI wieku potrafi chyba wszystko. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie 
ograniczyć ludzkich możliwości. A jednak...
 W marcu tego roku okazało się że koronawirus zdominował nasze życie. Z powodu 

pandemii zamknięto szkoły, przedszkola, wprowadzono 
og ran i czen ia  w  kośc io ł ach  i  sk l epach ,  a  ha s ło 
#ZOSTAŃWDOMU powtarzane było dosłownie wszędzie. 
Zaskoczenie, konsternacja a nawet bezsilność to uczucia, które 
nam towarzyszyły. Ulice opustoszały, a informacje o liczbie 
chorych nie napawały optymizmem. Brakowało środków 
ochrony osobistej, maseczek, rękawiczek, płynów 
dezynfekujących. Od 16 kwietnia wprowadzono obowiązek 
zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Maseczki stały 
się więc towarem deficytowym. Takie sytuacje mobilizują 
i skłaniają do działania, do chęci pomocy i zrobienia „czegoś” dla siebie i innych.
 Ruszyła więc akcja szycia maseczek. Spontaniczna i bezinteresowna. Szyły sołectwa: 
Młyny, Dalachów, Jaworek, Rudniki. Zaangażował się Urząd Gminy i pani Wicewójt Anna 
Sekienda, która zawsze wspiera społeczną inicjatywę. W naszym sołectwie do maszyn usiadło 
około 10 osób. Starszych, młodszych, z mniejszym lub większym doświadczeniem. Niektóre 

panie wręcz odkryły nowy talent i umiejętności! Uszyliśmy ponad 600 maseczek, które dzięki pomocy OSP Rudniki rozdaliśmy 
mieszkańcom naszego sołectwa w świąteczny Wielkanocny poranek. 
 Dziękuję wszystkim paniom i panom za krojenie, 
szycie, prasowanie i pakowanie. Druhnom i druhom 
strażakom, którzy zawsze służą pomocą, radnemu p. 
Mariuszowi Stankowi za wsparcie finansowe, Grupie 
Odnowy Wsi, Radzie Sołeckiej i wszystkim, którzy 
przyczynili się do akcji i udowodnili, że " Człowiek jest 
wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest i nie 
przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi." 
 Podzieliliście się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale i 
ogromnym sercem. 
 Jestem bardzo dumna z mieszkańców naszego sołectwa, 
to również dzięki Wam "kocham tu mieszkać".

Ewa Sarowska 
Sołtys Wsi Rudniki

Zamaskowane	Rudniki

Lp.  Grupa Odnowy Wsi  Nazwa projektu 

1 Bugaj   Powitanie lata - piknik dla dzieci - doposażenie placu zabaw
2. Cieciułów   Doposażenie i wymiana mebli w pomieszczeniach kuchennych w Ośrodku Tradycji Wiejskiej 
    i Strażackiejw Cieciułowie - etap III
3. Chwiły   Doposażenie Sołeckiego Domu Spotkań  w Chwiłach
4. Janinów   Budowa rekreacyjnego placu wiejskiego w Janinowie - ETAP I
5. Jelonki   Remont i doposażenie Sali OSP Jelonki w sprzęt AGD - etap III
6. Mirowszczyzna  Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Mirowszczyźnie - etap I
7. Odcinek   Zakup i montaż altany na placu wiejskim w Odcinku
8. Rudniki   Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców wsi Rudniki - etap I
9. Żytniów   Ustawienie bramy wejściowej do parku wiejskiego w Żytniowie

 Łączna kwota wsparcia z budżetu gminy na ww. projekty to kwota 112.772,10 zł; 
w tym miejscowości wypracują 46.189,00 zł we własnym zakresie.

Szanowni Liderzy!
Życzymy powodzenia w realizacji Waszych zadań. Przed Wami dużo pracy. Ze swojej strony oferujemy pomoc merytoryczną 
i doradztwo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o kontaktowanie się z pracownikami Referatu Promocji 

i Rozwoju Gminy tel. 34 45 95 072 wew. 14 lub e-mail: promocja@rudniki.pl. Powodzenia!

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Odnowa	wsi
 15 kwietnia 2020 roku Komisja dokonała oceny wniosków złożonych do Gminnego Programu Odnowy Wsi. 
Realizowanych będzie w tym roku 9 projektów. Widać z roku na rok, że przedsięwzięcia są przemyślane i bez wątpienia bardzo 
potrzebne społecznościom lokalnym.
Poszczególne miejscowości będą realizowały:
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Informacja zawarta w kopercie może uratować życie, jest 
niezmiernie ważna w przypadku osób samotnie mieszkających.
Koperta jest bezpłatna i można ją otrzymać:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnikach 
 (wejście od podwórka urzędu),
- w Urzędzie Gminy w sekretariacie (I piętro), 
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach.
Na Kopertę życia składają się:
-  plastikowa koperta oznaczona naklejką "Koperta życia",
- karta informacyjna,
- naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki.
Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację na temat 
stanu swojego zdrowia:
- chorób na które cierpi,
- wykaz przyjmowanych lekarstw,
- ewentualne uczulenia,
- numer telefonu do najbliższych osób.

 Wypełnioną ankietę w plastikowej zamkniętej kopercie należy umieścić w lodówce w widocznym miejscu, a na 
drzwiach lodówki przykleić naklejkę "Tu jest koperta życia".  Należy pamiętać, aby dane w kopercie były zawsze aktualne.

Informacje na temat KOPERTY ŻYCIA pod numerami  telefonów:
- 34 / 35 95 072 (urząd gminy i opieka społeczna)

- 34 / 35 95 068 (Ośrodek Kultury)
lub e-mail: promocja@rudniki.pl; kultura.rudniki@wp.pl; gops@rudniki.pl

"Koperta	życia"	w	Gminie	Rudniki	
W związku z COVID-2019 Gmina Rudniki przypomina o społecznej akcji skierowanej 

do osób starszych i samotnie mieszkających. 
Wszystkie zainteresowane osoby otrzymają tzw. "Kopertę życia" , 

która pomoże ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach włączył się w proces pomocy najbardziej potrzebującym i przy 
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach,  w okresie od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku realizuje 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.
 Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Rudniki pomocy żywnościowej.
 Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, 
buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny,  kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT, ser 
podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową,  pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki 
w sosie pomidorowym. Do końca lipca przewidujemy dostawę makaronu kukurydzianego bezglutenowego oraz ryżu.
 Pomoc żywnościowa trafiła za pośrednictwem pracowników socjalnych ośrodka łącznie do 252 osób. Łącznie wydano ponad 
11 ton żywności.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS

WSPARCIE	OSÓB	POTRZEBUJĄCYCH	Z	TERENU	GMINY	RUDNIKI

KOMUNIKAT
W związku z interwencjami mieszkańców odnośnie pozostawiania bez opieki psów, 

które przebywając w miejscach publicznych bez dozoru stanowią zagrożenie, przypominamy wszystkim właścicielom psów, 
iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki:

1. utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia 
lub uciążliwości dla ludzi i terenów sąsiednich;

2. właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków może skutkować 
karą mandatu lub karą grzywny nałożoną prze Policję.

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców posiadających psy, o zwrócenie uwagi na własne czworonogi, 
w tym o zainteresowanie się gdzie przebywają i jak się zachowują.

Wójt Gminy Rudniki
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 Informujemy, że w czasie, gdy Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych był nieczynny, pod bramę wjazdową 
były podrzucane odpady z gospodarstw domowych, m.in. zużyte 
opony (od samochodów osobowych), odpady remontowo 
budowlane, worki z tworzywami sztucznymi i szkłem, a także 
worki z odpadami zmieszanymi!
 Podobna sytuacja dotyczy również terenu przy cmentarzu 
w Rudnikach, działek w Odcinku oraz innych miejsc na terenie 
naszej gminy, gdzie nagminnie podrzucane są odpady 
z gospodarstw domowych.
 W ostatnim czasie coraz częściej odnotowujemy zgłoszenia 
przypadków spalania lub też nielegalnego podrzucania śmieci 
np.: na przystankach autobusowych, działkach rolnych itp.
 Poniżej fotografie przedstawiające nielegalnie wyrzucane 
odpady.
 Informujemy, że nielegalnie składowane odpady mogą 
stwarzać zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.                              

PODRZUCANE	ODPADY

W naszym systemie gminnym, odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych 
odbierane są z pojemników, 

do których w razie potrzeby można dostawić worki 

(posegregowane odpady opakowaniowe/plastik, papier, szkło) 
lub tez wszelki nadmiar odwieźć do PSZOK.

Apelujemy o świadome, zgodne z prawem, działania 
mające na celu pozbywanie się odpadów z terenu naszych nieruchomości.

Pamiętajmy, że to od nas samych zależy stan środowiska, w którym żyjemy.

PSZOK jest czynny w następujących dniach i godzinach:

- w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 - 19:00
- w każdy wtorek i czwartek w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 - 16:00

- w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9:00 - 14:00.

Referat Ochrony Środowiska

Wobec powyższego zwracamy się - szczególnie do Mieszkańców - z apelem o czujność i zgłaszanie 
przypadków podrzucania odpadów do Urzędu Gminy, tel:. 34 3595 072 wew. 25 

lub do Komisariatu Policji w Praszce.

PRZYPOMINAMY
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ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI/BIO 
(NP. ODPADY KUCHENNE 
Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCH, TRAWA, 
LIŚCIE)

PRZETERMINOWANE 
LEKI

CHEMIKALIA: FARBY, 
LAKIERY, 
PRZETERMINOWANE 
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

ZUŻYTE OPONY 
OD SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

AKUMULATORY

TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

PAPIER I TEKTURA

SZKŁO

POZOSTAŁOŚCI PO 
SEGREGACJI / ODPADY 
ZMIESZANE

ZUŻYTE BATERIE

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY I 
ELEKTRONICZNY

MEBLE I ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY BUDOWLANE 
I ROZBIÓRKOWE

G R O M A D Z I Ć  N A  T E R E N I E  P O S E S J I  W  P R Z Y D O M O W Y M 
KOMPOSTOWNIKU; W PRZYPADKU BRAKU PRZYDOMOWEGO 
KOMPOSTOWNIKA GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU 
BRĄZOWYM Z NAPISEM "BIO" LUB NADMIAR DOSTARCZYĆ 
NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

P R Z E K A Z A Ć D O P U N K T Ó W Z B I Ó R K I  T Y C H O D PA D Ó W, L U B 
DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ICH 
SPRZEDAŻY

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB ODDAĆ PODCZAS ZBIÓRKI 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ICH SPRZEDAŻY LUB DOSTARCZYĆ 
NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU ŻÓŁTYM LUB 
Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ Z NAPISEM "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", 
NADMIAR DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W WORKU NIEBIESKIM Z NAPISEM 
"PAPIER", NADMIAR DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU ZIELONYM LUB 
Z ZIELONĄ KLAPĄ Z NAPISEM "SZKŁO", NADMIAR DOSTARCZYĆ 
NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

GROMADZIĆ NA TERENIE POSESJI W POJEMNIKU CZARNYM 
(ANTRACYTOWYM) Z NAPISEM "ODPADY ZMIESZANE”

PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ICH SPRZEDAŻY LUB DOSTARCZYĆ 
NIEODPŁATNIE DO SPECJALNEGO POJEMNIKA W URZĘDZIE GMINY 
W RUDNIKACH LUB DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ICH SPRZEDAŻY LUB ODDAĆ PODCZAS 
Z B I Ó R K I  O D PA D Ó W  W I E L K O G A B A RY T O W Y C H  Z  T E R E N U 
NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM LUB DOSTARCZYĆ 
NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

ODDAĆ PODCZAS ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM LUB 
DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

DOSTARCZYĆ NIEODPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
3ODPADÓW KOMUNALNYCH (W ILOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1,5 m )

SPOSÓB	POSTĘPOWANIA	Z	ODPADAMI

a k t u a l n o œ c i

RODZAJ ODPADÓW ZASADY SEGREGACJI
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30 Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie o Tematyce Olimpijskiej im. Jana Parandowskiego.  

Strażacka drużyna

Dominik Napieraj
kl. VII

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Żytniów 29, 46-325 Rudnikiwoj. opolskie

tel,  34 354 36 24

Opiekun literacki: mgr Katarzyna Leszczyńska- Niedrygoś 
 

 Historia, którą chciałbym się podzielić, wydarzyła się minionego lata. Była najprawdziwsza w świecie, ale można 
powiedzieć, że nieprawdopodobna. Może nie dotyczy sportu w olimpijskim znaczeniu, ale duch sportowy odgrywa tu rolę 
zasadniczą. Zanim ją opowiem, chciałbym najpierw przedstawić najważniejszych bohaterów opowiadania, czyli moich ziomków: 
Dosię, Patyczka, Kujona, Raczka, Sebę, Alwina, Kicka, Dużego Marcina, Żelka, Pytona, Krzysia i Pana Bronka.

Dosia - czyli opisujący tę historię. Jestem "motywatorem" całej grupy, wszystkich "zapalam" do pracy. Startuję w zawodach 
kolejny raz, z przyzwyczajenia. Sportem nie interesuję się za bardzo. Uważam, że najlepsze są konkursy wiedzowe, gdzie trzeba 
zagłębić się w różnych dziedzinach.

Patyczek - jest naszym najmłodszym zawodnikiem. Startuje po raz pierwszy. Opisuję go w drugiej kolejności, bo jest moim 
bratem. Jest trochę nierozgarnięty, jeśli chodzi o posłuszeństwo w wykonywaniu poleceń... Ale za to jest szybki i gibki.

Kujon - jest naszym najstarszym zawodnikiem oraz dowódcą naszej drużyny, a prywatnie  jest kuzynem moim i Patyczka. Do 
sportowców to on raczej nie należy. Tak jak ja, uwielbia konkursy wiedzowe. Jest najlepszym uczniem w szkole. Laureat 
wszystkich konkursów, w których tylko wziął udział. Należy do grona Prymusów Opolszczyzny 2019. Obecnie jest uczniem 
liceum o profilu biologiczno - chemicznym.

Raczek - uczy się razem ze mną. Jest w siódmej klasie. To zapalony piłkarz klubu sportowego mieszczącego się w Kluczborku. 
Hobby Raczka to wędkarstwo.

Seba - chłopak, którego nie przyjęła drużyna przeciwna. Jest z pobliskiej wsi. Jest z nas najwyższy. Przygarnęliśmy go do nas, bo 
brakowało nam jednego uczestnika.

Alwin - należy do grona uczniów, za którymi nauczyciele nie przepadają, bo chociaż próbują włożyć mu wiedzę do głowy, to on 
i tak ich nie rozumie. Po prostu- nadaje na innych falach. Jest najgorszym uczniem, z największą liczbą uwag i największą kolekcją 
jedynek w szkole. Ale za to należy do grona kolegów, którzy są dla mnie cool.

Kicek - chodzi do klasy z Alwinem. W tym roku kończy podstawówkę. Brat Kicka również uczestniczy w tych samych zawodach, 
ale w grupie seniorów. W szkole prowadził nielegalny handel lizakami, dopóki nauczyciele go nie wyczaili.

Duży Marcin - chodzi do klasy z Alwinem i Kickiem. Najwolniejszy nasz zawodnik. Grzeje ławkę rezerwowych na zawodach, 
ponieważ dzień przed zawodami próbował być szybszy od ślimaka i rozwalił nogę.

Żelek - należy do moich bardzo dobrych kolegów. Często się odwiedzamy. Kolega z klasy, jest wicemistrzem Polski w speed - 
ballu. Żelek, tak jak ja, uwielbia zwierzęta. Hoduje koty, kuropatwy, przepiórki i chomika.

Pyton - ósmoklasista. Jest mało zauważalny w grupie, bardzo spokojny, cichy i małomówny.

Pan Bronek - najmniej lubiany w grupie. Emerytowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żytniowie. Selekcjoner naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Główny inspirator Dosi, Patyczka i Kujona do 
wzięcia udziału w zawodach. Tata Kujona, a zarazem mój ojciec chrzestny, a dla Patyczka- wujek.

Dominik Napieraj został finalistą

„XXX Ogólnopolskiego Konkursu 

im. Jana Parandowskiego 

na Opowiadanie o tematyce olimpijskiej”, 

organizowanego pod honorowym patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

GRATULUJEMY!

Ogólnopolski	sukces	literacki	ucznia	naszej	gminy
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Krzysiu - nasz kierowca, tata Eweliny, koleżanki z klasy. Wesoły i luzacki człowiek. Uwielbia przezywać nasz wóz strażacki. 
"Driftowanie" tymże wozem to jego życiowa pasja.

 A więc przejdźmy do konkretów. Cała rzecz wydarzyła się, tak jak wspomniałem, minionego lata, a raczej w jego końcówce 
. Pod koniec wakacji przyszedł do mnie Pan Bronek (mieszkamy po sąsiedzku) i poprosił, żebym zebrał grupkę chłopaków 
w wieku od 10 do 16 lat. Powiedział, że potrzebuje dziesięć osób. Ja, Dosia, jako grzeczny chrześniak, skrzyknąłem kumpli i tak 
uzbierałem 6 osób. Brakowało jeszcze  czterech, a więc też się zgłosiłem i zabrałem brata. Było nas już ośmiu. Brakowało tylko 
dwóch. Wujek zaproponował Kujona, swojego syna i Sebę, syna znajomego. W ten sposób było nas dziesięciu, tylu, ilu trzeba było, 
żeby utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Ponieważ mieszkamy w czterech innych miejscowościach, lecz chodzimy do 
szkoły w Żytniowie, postanowiliśmy reprezentować OSP Żytniów w gminnych zawodach pożarniczych.

 Przygotowania do zawodów przebiegały bardzo ciężko. My, jako dorastająca młodzież, nie za bardzo chcieliśmy, żeby ktoś 
nami rządził. Chodziło o Pana Bronka, który chciał koniecznie wytłumaczyć nam, o co chodzi. Kłóciliśmy się z nim i nie 
szanowaliśmy tego, co chciał nam przekazać. Każdy z nas miał inne zadanie. Najcięższa była musztra, to, jak się wszyscy razem 
prezentujemy i czy wszyscy wykonujemy polecenia na komendę. Wujek zawsze, jak nam coś tłumaczył, "rwał" sobie włosy 
z głowy (mimo, że jest łysawy). Przygotowania do sztafety też były ciężkie, bo do każdej osoby trzeba było podejść z osobna. A jak 
tu można kogoś słuchać, gdy tak pięknie słońce świeciło, trawa się zieleniła, a dookoła ptaki pięknie śpiewały i w dodatku był to 
jeszcze czas wakacji? A o naszej bojówce już nie będę wspominał. Było to tragiczne. Na każdej zbiórce kogoś brakowało. Tak 
naprawdę, wszyscy "olewaliśmy" te zawody. Tylko jednej osobie zależało na wygranej - Panu Bronkowi, ponieważ był od zawsze 
związany ze strażą. Jego ojciec też był strażakiem i dlatego też postanowił wstąpić w szeregi tych, którzy niosą pomoc innym. 
Bardzo liczył na naszą trójkę: Dosię, Patyczka i Kujona.

 I tak mijały nam te przygotowania do słynnych zawodów gminnych. Żartowaliśmy, że trzecie miejsce mamy 
gwarantowane, bo w naszej grupie były tylko trzy drużyny. Tak było do pewnego dnia. W ostatnim tygodniu przed zawodami na 
arenie spotkały się wszystkie  drużyny, które  konkurowały ze sobą. Jednej bardzo nie lubiliśmy, ponieważ zawsze się 
przechwalała. Była to drużyna z Cieciułowa. Mówili, że mięczaki, czyli my, Żytniów, nie mamy z nimi szans. Grozili, że nas 
zniszczą i znowu będziemy na ostatnim miejscu! Do naszej drużyny docierały same niemiłe  słowa. I wtedy poprzysięgliśmy sobie, 
że pokażemy im, jak się wygrywa! Nasze hasło było takie: "Hokus pokus, czary mary, wygrywają dziś cieniasy. Hokus pokus, ence 
pence, odpadają dziś mądrale!". Może nie było to bardzo błyskotliwe, ale nic innego nie mogliśmy wymyślić.

 Ten ostatni tydzień pokazał, na co nas stać. Staliśmy się jedną drużyną, w której nie było nikogo, kto by nie chciał słuchać 
Pana Bronka. Nam też zaczęło zależeć na wygranej. Sprawa była prosta, musieliśmy utrzeć nosa tym, co się wywyższali. 
Postanowiliśmy pokazać, jak się gra fair play. Chcieliśmy udowodnić, że umiemy się oprzeć ich opryskliwym uwagom. I tak 
dotrwaliśmy do dnia "sądu ostatecznego", który miał wyłonić zwycięzców. Dzień zawodów okazał się bardzo piękny i gorący. 
Słońce świeciło nadzwyczaj mocno, a my, w całym ekwipunku, zebraliśmy się punktualnie, o wyznaczonej godzinie na polu bitwy. 
Jak nigdy dotąd słuchaliśmy ostatnich wytycznych od naczelnika. Ostatni raz przechodziliśmy tor bitewny jako cała grupa, 
jednocześnie słuchając, każdy z osobna, co ma jak wykonać.

 Zegar wybił południe i zaczęło się! Wszystkie drużyny pokazywały się z jak najlepszej strony. I tak w końcu przyszła kolej 
na nas, na drużynę słabeuszy, która miała być na ostatnim miejscu. W pierwszej kolejności prezentowaliśmy musztrę. Byliśmy 
straszliwie zestresowani, ale nikt się nie pomylił i bardzo pięknie pokazaliśmy, na co nas stać. Staliśmy się wtedy jednością. 
Odwrót, bieg na komendę  Kujona wykonywaliśmy w tej samej chwili, za co zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami od 
zgromadzonej publiczności. Później nastąpiła sztafeta. Tutaj każdy z osobna musiał się wykazać szybkością i sprytem. Najbardziej 
obawialiśmy się, czy najmłodszy Patyczek nie zrzuci kijka swoją kitką. Na komendę sędziego zajęliśmy swoje miejsca 
i zaczęliśmy myśleć: "Byle jak najszybciej i bezbłędnie pokonać tor". Duży Marcin  grzał ławkę rezerwowych, więc miał trochę 
lepiej. Jako pierwszy wystartował Raczek, pokonując drabinkę. Skakał, jakby robił to całe swoje życie! Następny po nim Alwin 
miał na prostej nadgonić czas, aby Żelek mógł przenieść zwinięty w ślimaka wąż strażacki. Kicek, który był szybszy niż 
błyskawica, też dostał prosty odcinek i nadganiał czas dla najmłodszego. Patyczek wystartował z prędkością dźwięku i tak pięknie 
zrobił ślizg pod płotkiem, że wszyscy byli zaskoczeni. Po nim pobiegł Pyton, który niespodziewanie, przeskakując nad płotkiem, 
niechcący zrzucił kijek i dostaliśmy jeden punkt karny! Za to Dosia przeniósł gaśnicę tak szybko, że wszyscy zapomnieli  
o wcześniejszej potyczce. A Seba pobiegł jak sarenka, że nie wiadomo, kiedy zaczął i kiedy dobiegł do Kujona, który, rozwijając 
wąż, kończył sztafetę. Potem podliczono punkty. Ostatnią konkurencją była bojówka. Tutaj każdy miał swoje zadanie. Najgorsze, 
że musieliśmy zachować kolejność wykonywanych czynności!

 Po zakończeniu bojówki nastąpiła krótka przerwa i ogłoszenie wyników. Jak się okazało, w tym roku to my, słabeusze, 
mieliśmy najlepszy czas, byliśmy najbardziej "ogarniętą" i kulturalną drużyną! Dzięki temu zajęliśmy upragnione pierwsze 
miejsce, co dało nam awans do zawodów powiatowych! Byliśmy bardzo szczęśliwi. Pan Bronek pogratulował nam i przekazał 
wiadomość, że wygrani jadą z kierowcą, przy włączonych syrenach i światłach błyskowych! Kierowcą był Krzysiu, mistrz 
kierownicy, który zabrał nas wszystkich do wozu strażackiego. Następnie odwiózł nas na pyszną grochówkę i kiełbaskę z ogniska, 
którą popijaliśmy pysznym (nomen omen) Krzysiem.

 Smak zwycięstwa był wspaniały! Poczuliśmy, że dzięki wysiłkowi i grupowej pracy możemy wygrać wszystko!



 

o œ w i a t a

 W ubiegłym roku rudnickie przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku. Przedszkole to nie tylko budynek, ale 
także plac zabaw, na którym nasi milusińscy uwielbiają przebywać, bawić się i korzystać ze świeżego powietrza. Niestety nasz plac 
nie był w pełni zagospodarowany i przygotowany dla dzieci. Podjęte więc zostały zadania w celu zmiany wyglądu 
i funkcjonalności  tego miejsca. Posiano trawę, zakupiono piaskownicę, z której najchętniej korzystają dzieci. Rodzice przywieźli 

ziemię, przekopali i wyrównali plac, zorganizowali i dostarczyli piach, 
wycięli krzaki i przycięli drzewa. Podarowali też drzewka i krzewy 
ozdobne, a także byliny upiększając tym samym przedszkolny plac. 
 Trzeba podkreślić, że można zawsze polegać na naszych rodzicach, 
liczyć na ich ofiarność i zaangażowanie, gdyż zawsze chętnie podejmują 
inicjatywę. Bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę 
i pomoc, ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia.

Anna Suchodolska-Pawlaczyk
Elżbieta Marchewka

 Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został 
stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem tego 
programu jest amerykański filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Wydawnictwo 
PWN, z którym od lat współpracuje nasze przedszkole jest wyłącznym partnerem tego programu w Polsce. Każdy z nas wie, że 
trzeba umieć liczyć, czytać, pisać, natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę jak ważne są kompetencje społeczne i emocjonalne i jak 
bardzo waży to na jakości naszego życia. Dlatego powinniśmy je ćwiczyć, rozwijać i uczyć się ich. Przez całe życie bowiem 
uczymy się rozpoznawania emocji i współdziałania z innymi. Realizowany przez nas program jest w tym bardzo pomocny. Dzieci 
bardzo chętnie spotykają się z Zi- maskotką, która jest przewodnikiem po programie i wykonują różne zadania. Jednym z nich było 
wykonanie plakatu na konkurs organizowany przez PWN. Za udział w konkursie nauczycielki otrzymały dyplomy, a dzieci drobne 
upominki. 

 Już po kilku spotkaniach z sympatyczną maskotką widać było jak 
zmieniają się relacje między dziećmi. Realizacja propozycji 
zawartych w programie pomaga w rozwijaniu kompetencji 
społecznych i emocjonalnych. Zdobyte umiejętności to kapitał, który 
pozwala dziecku: rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać, 
okazywać troskę i zainteresowanie innym, wyznaczać i osiągać 
pozytywne cele, udzielać pomocy i prosić o pomoc, budować 
i rozwijać pozytywne relacje z innymi, nawiązywać przyjaźnie, 
konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać 
konflikty i problemy, skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Tak więc z programem Sanford Harmony budujemy dobre relacje. 
Spoglądając na Zi dzieci pamiętają, że:" Z Zi się chętnie spotykamy, 
by być grzecznym sobie przypominamy. Z kolegami chętnie 
współdziałamy i kulturalnie z nimi rozmawiamy".

Elżbieta Marchewka
Anna Suchodolska-Pawlaczyk

Nowa	odsłona	placu	zabaw	
Publicznego	Przedszkola	w	Rudnikach

Sanford	Harmony	-	innowacyjny	program
realizowany	w	rudnickim	przedszkolu
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 11 marca 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbył się Konkurs 
Recytatorski dla przedszkolaków. W konkursie udział wzięło 21 dzieci reprezentujących 
przedszkola oraz oddziały przedszkolne szkół podstawowych z terenu gminy Rudniki. 
Najlepsi w tej kategorii okazali się: Kacper Walencki i Zofia Wojtach, którzy zajęli 
pierwsze miejsce ex aequo. Również II miejsce zajęły dwie osoby: Emilia Pęcherz i 
Antonina Ladra, III miejsce zajęła Maria Łapucha. 

 Poziom umiejętności recytatorskich w tej kategorii był bardzo wysoki, w związku 
z tym wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Niestety z powodu obostrzeń 
nie można było przeprowadzić kolejnych kategorii wiekowych, przewidzianych na kolejne 
dni, a które zostały przełożone na późniejszy termin.  

Anna Budziak

Konkurs	Recytatorski

 Jak co roku pod koniec lata, kiedy z pól zostają już zebrane zboża nadchodzi czas świętowania zakończenia prac polowych 
oraz podziękowania za zebrane plony.

 Święto Plonów nazywane także dożynkami obchodzone jest bardzo uroczyście również w Gminie Rudniki zawsze w ostatni 
weekend sierpnia. W tym roku w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju oraz obowiązującymi obostrzeniami dożynki 
będą miały charakter jedynie symboliczny. 

 Mieszkańcy gminy będą mogli podziękować za zbiory podczas mszy świętej, która będzie odprawiona w Kościele św. 
Mikołaja w Rudnikach w dniu 30 sierpnia 2020r. Nie będzie również przygotowywania koron dożynkowych, a delegacje z 
poszczególnych sołectw prosimy jedynie o przyniesienie 
symbolicznych koszy, które będą poświęcone podczas mszy 
świętej. Aby dochować tradycji jako symbol plonów zostanie 
przygotowany jeden wspólny wieniec dla całej gminy. 
Planowane na ten rok Dożynki Gminne, które miały odbyć się w 
Dalachowie zostają przełożone na pierwszy możliwy termin w 
kolejnych latach, w którym będzie możliwość świętowania w 
tradycyjnej formie. Zachęcamy mieszkańców gminy Rudniki, 
delegacje sołeckie, delegacje jednostek Straży Pożarnej do 
udziału w dziękczynnej mszy świętej, w której udział wezmą 
również przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem 
Gminy Rudniki, a także zaproszeni goście.

Arkadiusz Spodymek

Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

Święto	Plonów	2020	-	Gmina	Rudniki
„Plon niesiemy, plon w gospodarza dom 

aby dobrze plonowało po sto korcy z kopy dało ..."



 

G O K S i R

CZAS	KWARANTANNY	W	GMINNYM	OŚRODKU
KULTURY	SPORTU	I	REKREACJI	W	RUDNIKACH

 Ostatnie miesiące w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach jak zwykle były bardzo pracowite. Czas 
zawieszenia imprez przeznaczono na dokonanie niezbędnych napraw oraz odświeżenie pomieszczeń. Odnowiono korytarze, sale 
zajęć i zaplecze kuchenne, a największą metamorfozę przeszła 

sala widowiskowa, w której zmieniono kolorystykę ścian, 
dodano elementy dekoracyjne oraz wymieniono oświetlenie. 

 Zmianie uległa też Gminna Izba Tradycji, która została 
odświeżona oraz poszerzona o część przebudowaną w ramach 
projektu z Funduszy Europejskich, w związku z czym Izba nosić 
będzie odtąd nazwę Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi. 
Z tego też powodu grono pracowników GOKSiR powiększyło 
się o kolejną osobę, której zadaniem będzie dbałość o ekspozycję 
oraz funkcjonowanie całego obiektu. Warto będzie poświęcić 
trochę czasu, aby odwiedzić centrum po jego otwarciu. 

 Nie zrezygnowaliśmy także całkowicie z prowadzenia 
zajęć i te, które mogliśmy przenieść, przenieśliśmy do sieci, 
a w związku z rozmrażaniem gospodarki już od 1 czerwca 
niektóre zajęcia (te indywidualne i w mniejszych grupach) 

wróciły do Ośrodka. Wzięliśmy też udział w projekcie JesteśMY, zainicjowanym przez naszego instruktora Michała Jędryszka, 
w którym on oraz nasza instruktorka wokalu Anna Budziak nagrali wraz z innymi przedstawicielami okolicznych placówek 
kulturalnych piosenkę, którą można usłyszeć np. w Radio ZW. Od połowy maja częściowo wznowione zostały również zajęcia 
sportowe na boisku ORLIK, prowadzone przez Lokalnych Instruktorów Sportu, w tym samym czasie umożliwiliśmy 
wypożyczanie książek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach oraz jej fili w Żytniowie i Jaworznie. Od czerwca 
wypożyczenie książek jest możliwe we wszystkich filiach Biblioteki. 

 Niestety wiele imprez i spotkań zmuszeni byliśmy odwołać lub przesunąć. Nie mogło zabraknąć naszej cyklicznej imprezy 
biegowej. Dla chętnych przygotowaliśmy bieg w nieco innej formie, dostosowanej do aktualnej sytuacji w kraju, zgodnej 
z obowiązującymi obostrzeniami. W KoronoPĘTLI, bo tak nazywa się tegoroczny bieg, można było pokonać wyznaczony dystans 
w wybranym terenie. Wystarczyło, że uczestnik w komentarzu pod wydarzeniem na Facebooku zamieści screen/zrzut ekranu 
z pokonanego dystansu. Chętnych do zmierzenia się z wyzwaniem było ok. 130 osób. 
 A tak na dokładkę, od czerwca jesteśmy otwarci na organizację wesel i imprez rodzinnych, tak więc zapraszamy do kontaktu.  
 Mamy nadzieję, że kiedy zagrożenie epidemiczne minie, spotkamy się zdrowi, wszyscy razem, na jednej z imprez 
organizowanych przez nasz Ośrodek Kultury.

Anna Budziak
GOKSiR w Rudnikach
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 W czwartek 11 czerwca 2020 r. na boisku plażowej piłki siatkowej w Rudnikach już po raz drugi rozegrano memoriał 
im. Jana Wawrzyńca Rychla. Do turnieju zgłosiło się osiem dwuosobowych drużyn, w składzie których znaleźli się również 
wychowankowie Jana Rychla. Zawodników przywitali Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański oraz syn patrona rozgrywek 

Michał Rychel, dziękując za inicjatywę upamiętnienia bardzo 
lubianego nauczyciela, miłośnika sportu, a w szczególności piłki 
siatkowej Śp. Jana Rychla oraz życząc wszystkim dobrej 
zabawy. 
 Mecze rozegrano przy piękniej pogodzie i wspaniałej 
sportowej atmosferze, a bardzo dobra gra zawodników w duchu 
fair play przysporzyła wszystkim wielu fantastycznych emocji. 
Mecze sędziowali instruktorzy sportu Tomasz Szymański oraz 
Karol Włóka. Tytuł najlepszej drużyny zawodów wywalczyła 
drużyna w składzie: Mateusz Szyporta oraz Radosław 

Zagaja. Do jednego z zawodników zwycięskiej drużyny trafił 
również tytuł MVP turnieju. Podsumowania zawodów oraz 
wręczenia pucharów i medali dokonali pani Maria Rychel oraz 
wójt Grzegorz Domański.
 Turniej współorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Gmina Rudniki i Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.  

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR w Rudnikach

II	Memoriał	im.	Jana	Wawrzyńca	Rychla

„Wakacyjny	konkurs	 fotograficzny	w	Gminie	Rudniki”

Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym



 

I. Przepisy ogólne.
 1. Organizatorem „Wakacyjnego konkursu fotograficznego w Gminie Rudniki” jest Wójt Gminy w Rudnikach.
 2. Celem Konkursu jest:
  a) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej,
  b) prezentacja i promocja ciekawych miejsc, obiektów.
  c) ukazywanie wartości krajobrazowych, kulturowych, spędzania wolnego czasu przy pomocy fotografii.
 3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

II. Przepisy dotyczące prac.
 1. Konkurs zostanie zorganizowany w 2 częściach:
  a) pierwsza część o tematyce przyrodniczej realizowana w miesiącu lipcu,
  b) druga część o tematyce architektura/kultura/zabawa realizowana w miesiącu sierpniu.
 2. Przesłane fotografie powinny przedstawiać ww. tematykę z terenu Gminy Rudniki.
 3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) fotografie (dla każdej części) oraz podpisane wymagane dokumenty 

  (wzory dokumentów poniżej). 
 4. Akceptowane będą prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe w formacie JPG  nie przekraczające 10 MB. Technika 

  wykonania zdjęć jest dowolna. Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na celu wydobycie jego znaczenia (np. 

  kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Fotomontaż jest zabroniony. 
 5. Fotografie, na których będą się znajdować daty, godziny lub inne znaki będą dyskwalifikowane. 
 6. Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. Jednocześnie rodzic 

  lub opiekun podpisuje wraz z biorącym udział w konkursie kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

  w pkt. VI.
 7. W konkursie biorą udział jedynie prace wykonane własnoręcznie, które nie były wcześniej publikowane, ani nie brały 

  udziału w innym konkursie. 
 8. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane uczestnikom. 
III. Nagrody
  Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody - niespodzianki za zajęcie I, II i III miejsca, a także za wyróżniania.

IV.  Terminy i miejsce dostarczenia prac.
  1. Pierwsza część konkursu - przyroda.
  Fotografie należy przesłać na adres mailowy promocja@rudniki.pl do 26 lipca 2020 r. 
  Komisja dokona wyboru 10 najciekawszych zdjęć, które zostaną zamieszczone na profilu Facebook'owym Gminy Rudniki.
  Od 28.07 do 30.07.2020 internauci będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie (o zwycięstwie danego zdjęcia zdecyduje
  ilość polubień i innych reakcji).
  Ogłoszenie wyników nastąpi 31.07.2020 roku.

 2. Druga część konkursu - architektura, kultura, zabawa.
  Fotografie należy przesłać na adres mailowy promocja@rudniki.pl do 26 sierpnia 2020 r. 
  Komisja dokona wyboru 10 najciekawszych zdjęć, które zostaną zamieszczone na profilu Facebook'owym Gminy Rudniki.
  Od 28.08 do 30.08.2020 internauci będą mogli głosować na najlepsze zdjęcie (o zwycięstwie danego zdjęcia zdecyduje
  ilość polubień i innych reakcji).
  Ogłoszenie wyników nastąpi 31.08.2020 roku.

  Wyboru 10 najciekawszych nadesłanych prac dokona Jury powołane przez  Wójta Gminy Rudniki.

V. Postanowienia końcowe.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych w regulaminie konkursu
  wymogów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac i wielokrotnej nieodpłatnej publikacji 
  we wszystkich materiałach związanych z konkursem i promocją terenów Gminy Rudniki.
 3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w 
  niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa,
 dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.rudniki.pl w zakładce Aktualności. Ponadto każdy uczestnik
 zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo zgodnie ze zgłoszeniem. 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do konkursu  wraz z oświadczeniem -  zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz praw autorskich.
 2. Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie ( jeśli jest konieczna).
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną zgodnie z RODO.

REGULAMIN
„Wakacyjny	konkurs	 fotograficzny	w	Gminie	Rudniki”











 W związku z zakończeniem pracy w Urzędzie Gminy w Rudnikach z dniem 21 czerwca 2020 roku 

składam serdeczne podziękowania wszystkim Czytelnikom Biuletynu Informacyjnego Gminy 

Rudniki oraz Mieszkańcom Gminy Rudniki. 

 Od 2010 roku byłam redaktorem naczelnym naszego kwartalnika i starałam się rzetelnie 

informować Państwa o wydarzeniach, jakie miały miejsce w gminie Rudniki. Jeszcze wcześniej, bo od 

2002 roku byłam w zespole redagującym biuletyn i wspominam te kilka pierwszych lat bardzo ciepło. 

 Składam podziękowania również całemu Zespołowi Redakcyjnemu za wiele lat bardzo dobrej 

współpracy. 

 Z ogromną przyjemnością będę sięgała do lektury kolejnych wydań Biuletynu. Życzę nowemu 

zespołowi powodzenia oraz wielu ciekawych artykułów o Gminie Rudniki.

         Z wyrazami szacunku

                  Iwona Napieraj

PODZIĘKOWANIE
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