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Przypomni o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmonogramu. 
Znajdziesz tutaj opisy jak prawidłowo segregować odpady, informacje o gminnym 
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz co zrobić 
z odpadami niebezpiecznymi. Dzięki wyszukiwarce odpadów mieszkaniec ma pod 
ręką odpowiedzi gdzie powinien wyrzucić konkretny odpad.

Więcej szczegółów na temat aplikacji znajdziecie pod adresem:

www.ecoharmonogram.pl
Zachęcamy do pobrania!

 Wszystkim, którzy z wytęsknieniem czekali na nadchodzące wakacje, życzymy udanego wypoczynku oraz by 
nadchodzące letnie dni były czasem spędzonym aktywnie wśród rodziny i przyjaciół, dostarczając 
niezapomnianych wrażeń. 
 Życzymy bezpiecznego wypoczynku, a letni czas niech sprzyja poznawaniu ciekawych miejsc oraz zawieraniu 
nowych przyjaźni, aby we wrześniu - na nowo, pełni sił i energii do dalszej nauki i pracy – móc znów spotkać się 
w murach Waszych szkół, przedszkoli oraz żłobka!

 Zastępca Wójta Wójt Gminy Rudniki
 Anna Sekienda Grzegorz DomańskiWAKACJE CZAS START!

Aplikacja EcoHarmonogram - Twój pomocnik przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu
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Szanowni Mieszkańcy !

N adchodzi czas wakacji. Czas od‐
poczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej oraz ich opiekunów i ro‐

dziców. Czas regeneracji sił. Wszyscy z utę-
sknieniem czekamy na możliwość zreali‐
zowania swoich planów, nie tylko tych wa‐
kacyjnych, ale również społeczno-kulturo‐
wych. Powoli wracamy do funkcjonowa‐
nia w warunkach, które zezwalają na wy‐
jazdy, spotkania z rodziną i znajomymi
oraz udział w imprezach i uroczystościach,
które w ostatnim okresie były odwoływane
lub przekładane na inny czas.

Gmina Rudniki również zaczyna reali‐
zować zaplanowane zadania kulturalne
i sportowe. Wszystko to robimy z myślą
o naszych Mieszkańcach zarówno tych
starszych, jak i tych najmłodszych.

Realizujemy szereg działań inwestycyj‐
nych, które pozwolą poprawić jakość ży‐
cia w naszej gminie. Rozpoczęliśmy budo‐
wę sali gimnastycznej w Cieciułowie
a także rozpoczęto przebudowę szkoły
podstawowej w Jaworznie. Zakończono
budowę drogi asfaltowej w Julianpolu
a także rozpoczęto budowę dróg w Słowi‐
kowie oraz drogi łączącej Odcinek z Dala‐
chowem, co zwiększy bezpieczeństwo
i komfort przemieszczania się - szczegól‐
nie rowerzystów i pieszych. Dzięki różne‐
go rodzaju programom związanym z ini‐
cjatywą sołectw tworzymy miejsca odpo‐
czynku dla lokalnej społeczności. Dążymy
do integracji i współpracy, bo tylko takie
działania przyniosą korzyść dla wszyst‐
kich naszych Mieszkańców.

Dziękuję wszystkim tym, którzy mają
na sercu dobro naszej gminy i pomagają
w realizacji zadań, dziękuję sołtysom
i radnym, którzy w konstruktywny sposób
realizują nałożone na nich zadania. Jeste‐

śmy otwarci na pomysły i rozwiązania,
które można wdrożyć w życie.

Przykładem trafionej inwestycji jest bu‐
dowa gminnego żłobka w Rudnikach, któ‐
ry cieszy się uznaniem i zainteresowaniem
rodziców i naszych maluszków. Należy
jednak podkreślić, że infrastruktura jest
często tylko narzędziem, które powierzone
odpowiedzialnym i mądrym ludziom daje
znakomite efekty. To ich praca i zaangażo‐
wanie przekłada się na ostateczny sukces.

W mĳającym czasie musieliśmy się
zmierzyć z wieloma wyzwaniami, które
generował i potęgował wirus. Chcę po‐
dziękować tym, którzy pomagali nam
wszystkim w przetrwaniu tego trudnego
okresu, a jednocześnie zachęcić do szcze‐
pień przeciwko wirusowi covid-19. Tylko
odpowiednia odporność uchroni nas przed
chorobą lub jej ciężkimi skutkami. Oby ten
nadchodzący czas był bardziej przyjazny
i dał możliwość pełnego funkcjonowania
wszystkich instytucji oraz przedsiębiorstw.

Wraz z rozpoczęciem lata życzę wszyst‐
kim udanych wyczekanych wakacji!

Grzegorz Domański
Wójt Gminy Rudniki

20-lecie flagi
Gminy Rudniki

W dniu 26 kwietnia 2021 roku fla‐
ga naszej gminy obchodziła
swoje 20-lecie. Została przyję‐

ta na mocy uchwały nr XXIV/178/2001
Rady Gminy Rudniki z dnia 26 kwietnia
2001 roku. Flaga została określona jako
prostokątny płat tkaniny o wymiarach 1 m
wysokości i 1,5 m szerokości. Od strony
drzewca przebiega pionowy pas w kolorze
czerwonym, który zajmuje 30% szeroko‐
ści całej flagi. Następnie białe tło zajmują‐
ce 40% powierzchni flagi z herbem naszej
gminy przedstawiającym głowę byka oraz
kolor zielony wypełniający pozostałe 30%
całego płata.

Odnosząc się do symboliki barw, kolor
biały oznacza wodę, srebro oraz czystość.
Kolor czerwony symbolizuje ogień, wa‐
leczność i odwagę natomiast zielony odno‐
si się do rolnictwa oraz odrodzenia, wzro‐
stu i nadziei.

Flagę Polski zna każdy Polak, flagę na‐
szej gminy powinien znać każdy jej miesz‐
kaniec. Towarzyszy nam ona podczas
wszystkich wydarzeń związanych z samo‐
rządem Gminy Rudniki.

Warto przy tej okazji zacytować jedne‐
go z najznamienitszych Polaków, jakim
był Jan Paweł II: „Pamięć jest to siła, któ‐

ra tworzy tożsamość istnień ludzkich,
a patriotyzm oznacza umiłowanie tego,
co ojczyste: umiłowanie historii, trady‐
cji, języka czy samego krajobrazu oj‐
czystego”.

Joanna Bryś
Sekretarz gminy

Walne zebrania

Zkońcem maja rozpoczęły się walne
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
jednostek Ochotniczych Straży Po‐

żarnych z terenu Gminy Rudniki za rok
2020.

Walne zebranie przeprowadza ocenę re‐
alizacji pięcioletniego planu nakreślonego
na poprzednim zebraniu sprawozdaw‐
czo-wyborczym w 2016 r. i określa, co
z przyjętych planów na kadencję zostało
przeprowadzone, a czego nie udało się zre‐
alizować.

Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2021
wybiorą nowe zarządy i komisje rewizyjne
na kolejną pięcioletnią kadencję, kończącą
się w 2026 roku. Walne zebranie dokona

również wyboru delegatów na zjazd od‐
działu gminnego Związku OSP RP oraz
przedstawicieli do nowo wybieranych za‐
rządów oddziałów gminnych ZOSP RP.

Roksana Kucharska

Szanowne Druhny
Szanowni Druhowie

Przyjaciele i Sympatycy
Ochotniczych Straży

Pożarnych

W roku wiel‐
kiego jubi-
leuszu 100

rocznicy powstania
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol‐
skie oraz z okazji Święta Floriana – Patro‐
na Strażaków - chciałbym serdeczne po‐
dziękować za pełną zaangażowania pracę
na rzecz lokalnej społeczności, a szczegól‐
nie za ostatni rok będący czasem walki
z pandemią. Zakres Waszych działań po‐
większył się o te związane ze wsparciem
i przeciwdziałaniem skutkom Covid-19.
W wielu przypadkach byliście na pierw‐
szej linii działań, pomagając w akcjach
związanych z dystrybucją maseczek, środ‐
ków dezynfekcyjnych dla szkół czy trans‐

AKTUALNOŚCI
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portem osób na
szczepienia, ści‐
śle współpracu‐
jąc z urzędem
gminy.

Najserdecz‐
niejsze życzenia
i podziękowania
należą się rów‐
nież Waszym
rodzinom i naj‐
bliższym, któ‐
rzy są dla Was
nieocenionym
wsparciem,mart-
wiąc się o Was za każdym razem kiedy
wyjeżdżacie na akcję.

Ratowanie życia, zdrowia, mienia ludz‐
kiego oraz niesienie pomocy potrzebują‐
cym, to działania wpisane w codzienną
strażacką służbę. Życzę aby była ona źró‐
dłem osobistej satysfakcji, dumy oraz spo‐
łecznego uznania. Oby i w codziennych
trudach towarzyszyło Wam bohaterstwo,
a powrotów z akcji było tyle samo, co wy‐
jazdów.

Doceniamy Wasz trud i dziękujemy za
odwagę oraz poświęcenie.

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański

MDP Cieciułów
na wojewódzkim podium

Najlepsze młodzieżowe drużyny po‐
żarnicze oraz drużyny ochotni‐
czych straży pożarnych kobiet

i mężczyzn z Opolszczyzny, które wygrały
zawody w swoich powiatach, znów poka‐
zały swoje umiejętności na eliminacjach
wojewódzkich do zawodów ogólnopol‐
skich. Wojewódzkie zawody sportowo-
pożarnicze MDP i OSP CTIF odbyły się
29 maja 2021 r. na Stadionie Gminnym
w Reńskiej Wsi. Nie mogło tam zabraknąć
naszych reprezentantek z Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej OSP Cieciułów, któ‐
re 21 września 2019 r. w Gorzowie Ślą‐
skim wygrały zawody powiatowe. – Nie
było łatwo – mówi trener MDP Cieciułów

dh Marcin Ośródka. – Pandemia korona‐
wirusa spowodowała, że przestaliśmy ćwi‐
czyć regularnie. W roku 2020 udało nam
się zrobić tylko jeden gminny trening dla
młodzieży, aby nie zgasł w nich ogień wal‐
ki. Teraz przed wojewódzkimi zawodami
zintensyfikowaliśmy nasze spotkania, ćwi‐
czyliśmy nieustannie aż przez trzy tygo‐
dnie. Jak widać praca nie poszła na marne!

Dziewczęta z MDP OSP Cieciułów za‐
jęły III miejsce naWojewódzkich Zawo‐
dach sportowo- pożarniczych CTIF.
Skład drużyny: Emilia Mroczek, Alicja
Cieśla, Zofia Woźny, Maja Jurczyk, Maria
Molska, Amelia Molska, Marta Kościelna,
Marta Sieja, Zofia Musiał, Nadia Ośródka.
Serdecznie gratulujemy trenerowi oraz
drużynie i życzymy dalszych sukcesów.

Roksana Kucharska
Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości

i Zagospodarowania Przestrzennego

Przybywa dróg

R ozpoczęto roboty budowlane
związane z budową tzw. drogi ko‐
ścielnej łączących Odcinek z Da‐

lachowem.
W ramach inwestycji wykonana zosta‐

nie podbudowa, nawierzchnia asfaltowa
drogi o szerokościach 3,5 - 4,0m zmien‐
nych zależnych od istniejącego pasa dro‐
gowego. Wymienione zostaną dwa prze‐
pusty pod drogą. Wzdłuż jezdni wykonane
zostaną pobocza utwardzone kruszywem
łamanym. Łączna długość drogi wynosi
1,471km.

Umowa którą podpisano w dniu 13 maja
br. z Wykonawcą robót firmą RAFALIN
z Blachowni przewiduje realizację zadania
w okresie 4 miesięcy.

Wartość wykonywanych robót i nadzo‐
ru inwestorskiego to 660tys. zł. Inwestycja
jest dofinansowana ze środków budżetu
województwa opolskiego.

W związku z prowadzonymi pracami
występują czasowe utrudnienia w ruchu
spowodowane poruszaniem się sprzętu bu‐
dowlanego. W trakcie wykonywania robót
przy podbudowie oraz nawierzchni asfal‐
towej droga będzie całkowicie nieprze‐
jezdna.

Za ewentualne utrudnienia przeprasza‐
my.

Łukasz Wicher
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Ślub cywilny
nie tylko w urzędzie

Sezon ślubów w pełni! Po długim
czasie panujących obostrzeń, znów
można ze spokojem planować ten

najważniejszy w życiu dzień – dzień za‐
warcia związku małżeńskiego.

Od kilku lat możliwe jest przeprowa‐
dzenie ceremonii także poza murami Urzę‐
du Stanu Cywilnego.

Urokliwy plener, zabytkowy dwór, pa‐
łacyk czy też sala weselna Waszej wybra‐
nej restauracji mogą stać się miejscem za‐
ślubin, które z pewnością zapadną wszyst‐
kim w pamięci.

Ustawa umożliwia takie okoliczności
i zastrzega jedynie aby miejsce gwaranto‐
wało zachowanie powagi i doniosłości ce‐
remonii a także bezpieczeństwo wszyst‐
kich uczestników. Wszelkie dodatkowe in‐
formacje można uzyskać w USC w Rud‐
nikach, nr tel. 34/359-50-72 wew.32.
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Choć należą do bardzo rzadkich, taki
właśnie ślub odbył się 12 czerwca w naszej
gminie.

Joanna Pazgan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

„Jest umowa
- będzie przebudowa szkoły
podstawowej w Jaworznie”

W dniu 12.05.2021 r. podpisali‐
śmy umowę, tym razem na
„Przebudowę szkoły podsta‐

wowej w Jaworznie”. To kolejna znacząca
inwestycja oświatowa realizowana na tere‐
nie naszej gminy. Tak samo jak w przypad‐
ku budowy sali gimnastycznej w Cieciuło‐
wie udało pozyskać się duże wsparcie
środków zewnętrznych. Realizowane za‐
dania toczyć się będą równocześnie.

Inwestycja obejmować będzie przebu‐
dowę nieużytkowanych pomieszczeń na
przedszkole oraz remont kuchni szkoły.

Na parterze powstaną m.in.:
• sala zajęć dla dzieci, magazyn leżaków
oraz łazienka,

• miejsce do przyjmowania termosów,
miejsce do wydawania posiłków oraz
zmywalnia,

• kuchnia z zapleczem.
Na piętrze znajdą się m.in.:

• sala zajęć dla dzieci, magazyn leżaków,
pokój biurowy, klatka schodowa, szatnia,
zmywalnia z pomieszczeniem wydawa‐
nia posiłków.

• WC dla personelu, sala zajęć dla dzieci,
łazienka dla dzieci.
Kuchnia będzie miejscem gdzie usytu‐

owane będą: magazyn opakowań, maga‐
zyn produktów suchych, magazyn ziem‐
niaków i warzyw, pomieszczenie porząd‐
kowe, magazyn jaj, obieralnia. W części

zaplecza kuchni zaprojektowano zmywal‐
nię, WC personelu oraz pokój socjalny
personelu. W części północnej segmentu
znajdować się będzie główne pomieszcze‐
nie kuchni, termosy czyste, mycie termo‐
sów, magazyn zasobów, magazyn szaf
chłodniczych, pomieszczenie na odpady.

Już niebawem nastąpi przekazanie tere‐
nu i rozpoczną się pierwsze prace budow‐
lane, które prowadzić będzie CRK-MA‐
NAGMENT Sp. z o.o. z Olesna wyłonio‐
na w trybie art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP
(trybie podstawowym bez negocjacji).
• Całkowity koszt inwestycji: 1 974 213,63 zł
• Dofinansowanie: 1 400 000,00 zł
• Planowane zakończenie robót budowla‐
nych: lipiec 2022

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki
dofinansowaniu z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

Mirowszczyzna miejscem
aktywności sportowej

W Mirowszczyźnie, w sąsiedz‐
twie Publicznej Szkoły Podsta‐
wowej im. Mikołaja Koperni‐

ka, można już ćwiczyć na nowej siłowni
zewnętrznej. To doskonałe miejsce zarów‐
no dla osób młodych i aktywnych, jak
i starszych, które cenią zdrowy styl życia.
Umożliwiają one trening całego ciała,
a tym samym, spełniają dwie ważne funk‐
cje tj. potrzebę ruchu oraz przebywanie na
świeżym powietrzu. Przez różny stopień
trudności wykonywanych ćwiczeń, siłow‐
nia daje możliwość aktywnego wypoczyn‐
ku zarówno amatorom jak i profesjonal‐
nym sportowcom. Ta forma ruchu pozwoli
na uniknięcie monotonii i znudzenia. Na
placu dostępne są takie urządzenia jak:
• jeździec i wioślarz,
• wyciąg górny i motyl,
• twister i surfer,
• orbitrek i rower,
• prasa nożna i biegacz.

Są one proste w użytkowaniu, a korzy‐
stanie z nich nie wymaga pomocy innej
osoby. Solidne konstrukcje gwarantują ja‐
kość i bezpieczeństwo treningu. Na siłow‐

ni znajdują się również ławeczki, na któ‐
rych można odpocząć i zrelaksować się.
Jednocześnie plac wyposażono w kosze na
śmieci oraz nowoczesne lampy hybrydo‐
we.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w naszej
gminie mamy kolejne tego typu miejsce do
aktywnego spędzania czasu wolnego. Za‐
chęcamy wszystkich mieszkańców gminy
do korzystania z siłowni zewnętrznej.

Poniżej kilka istotnych informacji
o wsparciu:
Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w Mirowszczyź‐
nie”.
Cel operacji: Utworzenie miejsca aktywi‐
zacji społeczności lokalnej i rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej poprzez powstanie
siłowni zewnętrznej w Mirowszczyźnie.
Nazwa działania: „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LE‐
ADER”.
Planowane efekty: powstanie nowocze‐
snego i atrakcyjnego miejsca spotkań dla
wszystkich mieszkańców wsi.
Całkowity koszt inwestycji: 43 296,00 zł
Dofinansowanie: 27 549,00 zł

Andrea Świtała
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Mała wirtualność
– duże znaczenie!

J ak wiadomo świat wirtualny coraz
odważniej wkracza do naszej rzeczy‐
wistości, kształtując nasze otoczenie.

Twórcy Augmented Reality (AR – rzeczy‐
wistości poszerzonej), już od dawien daw‐
na prześcigają się w rozmaitym jego zasto‐
sowaniu - to w medycynie, to motoryzacji
czy w marketingu. Wszyscy fachowcy są
dziś zgodni co do tego, że świat wirtualny
zrewolucjonizuje nasze życie. Już dziś są
i tacy, którzy chcąc zakupić wyposażenie
domu, korzystają z dostępnych aplikacji
i dopasowują wirtualny przedmiot do rze‐
czywistego miejsca. Dostrzegając szanse
na promocję naszej gminy oraz partner‐
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skiego mikreregionu z Czech postanowili‐
śmy wykorzysać nadarzającą się okazję
i pozyskać środki na dostępność wirtualną
do atrakcji turystycznych. Realizując pro‐
jekt pn. „Rudniki i Mostenka w nierzeczy‐
wistej przestrzeni kulturowej i przyrodni‐
czej” w roku 2020 udało nam się opraco‐
wać aplikację mobilną, folder reklamowy
oraz zagospodarować centralną część par‐
ku w Żytniowie. Zgodnie ze założeniami
w dniach 15-16.05.2021 roku przeprowa‐
dziliśmy ostatnie działanie zaplanowane
w ramach wniosku spotkanie integracyjne
online. Udział w nim wzięli mieszkańcy
Gminy Rudniki oraz Mikroregionu Mo‐
stenka (łącznie 50 osób).

Poniżej informacje odnośnie spotkania
jak i rezultaty całego projektu:
I dzień spotkania:
• przywitanie uczestników spotkania przez
Grzegorza Domańskiego – Wójta Gminy
Rudniki,

• prezentacja powstałej infrastruktury oko‐
łoturystycznej w parku „Zacisze Żyt‐
niowskie”, składającej się z:
▪ 15 tablic przedstawiających najcie‐
kawsze miejsca przyrodnicze i kultu‐
rowe partnerów,

▪ tablicy z instrukcją,
▪ tablicy z informacją o dofinansowa‐
niu,

▪ utwardzonych dojścić żwirowych
wzdłuż których ustawiono tablice,

• pokaz działania aplikacji mobilnej w po‐
łączeniu z folderem i tablicami oraz gier
terenowych,

• oglądanie filmów promocyjnych o Gmi‐
nie Rudniki i Mikroregionie Mostenka,

Infrastruktura około turystyczna
w Żytniowie

Folder reklamowy

Przykładowa tablica promocyjna

II dzień spotkania:
• prezentacja funkcjonującego od niedaw‐
na Centrum Tradycji Strażackiej i Histo‐
rii Wsi w Rudnikach wraz ze znajdujący‐
mi się w nim eksponatami, którą przed‐
stawił Michał Włoch pracownik miejsco‐
wego domu kultury,

• warsztaty rzeźbiarskie o tematyce „rzeź‐
ba ludowa”, które poprowadził Pan Wa‐
cław Zabłocki (artysta zajmujący się
twórczością pisarską, rzeźbą, malar‐
stwem i fotografią),

• zakończenie projektu – podsumowanie
projektu przez Wójta Gminy.

Jesteśmy przekonani, że realizacja projek‐
tu wpłynie pozytywnie na zwiększenie do‐
stępności do najciekawszych atrakcji kul‐
turowych i przyrodniczych gmin partner‐
skich. Mamy nadzieję, że wirtualna odsło‐
na dorobku kulturowego zachęci turystów
do ich rzeczywistego zwiedzania.

Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy za
zaangażowa‐
nie w projek‐
cie i zachęca‐
my do realiza‐
cji kolejnych
nowych przed‐
sięwzięć.

Informacje w ujęciu liczbowym
Wartość projektu: 29 117,63 EUR
Dofinansowanie z UE: 24 749,98 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa:
1 455,88 EUR
Wkład własny: 2 911,77 EUR

Adam Wiktor
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

Budowa wiat
wystawienniczych przy

Centrum Tradycji Strażackiej
i Historii Wsi w Rudnikach

W dniu 29.04.2021 r. dokonano
odbioru końcowego inwestycji
pn. „Budowa wiat wystawien‐

niczych przy Centrum Tradycji Strażackiej
i Historii Wsi w Rudnikach”. Dzięki pozy‐
skanemu dofinansowaniu na działce po‐
wstały dwie wiaty o wymiarach 5 x 7 m
każda. Poszycie wiat wykonano z poliwę‐
glanu, a konstrukcje nośne z drewna. Do‐
datkowo na całej długości działki zastoso‐
wano ogrodzenie panelowe z podmurówką
o łącznej długości 53,57 mb, oddzielające
działalność usługową i kulturalną. Reali‐
zowana inwestycja jest o tyle istotna, gdyż
zabezpiecza eksponaty wielkogabarytowe
przed panującymi warunkami atmosfe‐
rycznymi, umożliwiając jednocześnie
zwiedzanie wystawy przez cały rok. Głę‐
boko wierzymy, że sytuacja epidemiczna
kraju ulegać będzie systematycznej popra‐
wie i bez ograniczeń korzystać będziemy
z dostępnych wystaw bądź stacjonarnych
form aktywności przygotowanych przez
dom kultury w Rudnikach.

Poniżej dokonywane zmiany zagospo‐
darowania nieruchomości na przestrzeni
kilku lat oraz kluczowe informacje odno‐
śnie realizowanego zadania.

Inwestycja możliwa do zrealizowania
dzięki dofinansowaniu z Programu Roz‐
woju Obszar Wiejskich na lata 2014-
2020.
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Cel operacji: Powstanie nowoczesnego
miejsca do ekspozycji lokalnego dziedzic‐
twa poprzez budowę wiat wystawienni‐
czych.
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokal‐
nego w ramach inicjatywy LEADER”
Wykonawca robót: UNI-BUD Krzysztof
Pocha.
Wartość projektu: 43 000,00 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania:
27 360,00 zł.
Planowane efekty operacji: powstanie
atrakcyjnego miejsca przyczyniającego się
do wzrostu atrakcyjności i integracji spo‐
łecznej.

Adam Wiktor
Kierownik Referatu Promocji

i Rozwoju Gminy

J uż po raz drugi w okresie od maja do
października Gmina Rudniki wraz
z sołectwami realizuje projekty

z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej –
opolskie w latach 2020-2022. Zadania te
są współfinansowane z budżetu Woje‐
wództwa Opolskiego oraz Gminy Rudniki
– każde sołectwo na swoją inicjatywę
otrzyma 6.000 zł.

Zgodnie z założeniami programu reali‐
zowane mogą być przedsięwzięcia i zada‐

nia, które służą rozwojowi, integracji i ak‐
tywizacji lokalnej społeczności.

W tym roku działania w ramach Mar‐
szałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej będą re‐
alizowały sołectwa: (patrz tabela na dole)

Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają
realny wpływ na przeznaczenie środków
z budżetu wojewódzka opolskiego, a nasze
wsie pięknieją.

Joanna Bryś
Sekretarz gminy

2021

J ak co roku Gmina Rudniki wspiera
inicjatywy sołectw zaangażowanych
w Gminny Program Odnowy Wsi.

Również w tym roku, w dniu 19 kwietnia
komisja dokonała oceny wniosków złożo‐
nych do Gminnego Programu. W tego‐
rocznej edycji wnioski złożyło 9 Grup Od‐
nowy Wsi - wszystkie projekty otrzymały
dofinansowanie.

Wyżej wspomniana forma pomocy
funkcjonuje w naszej gminie od roku
2007. Wspiera aktywność społeczną, dając
możliwość realizacji inwestycji których
potrzebują mieszkańcy. Dzięki wspólnym
działaniom powstało już wiele ciekawych
projektów.

Wykaz tegorocznych przedsięwzięć:

Wysokość dofinansowania przewidzia‐
na na realizację tegorocznych zadań z bu‐
dżetu gminy to kwota 119.879 zł, a ogólny
koszt realizacji wszystkich projektów to
166.674 zł (46.795 zł stanowi wkład nie‐
materialny projektów, czyli praca własna
sołectw).

Szanowni Liderzy przypominamy, że
projekty muszą zakończyć się i być rozli‐
czone do 30 listopada 2021. Ze swej stro‐
ny oferujemy pomoc i wsparcie meryto‐
ryczne przy realizacji projektów.

Gratulujemy i życzymy powodzenia
w realizacji wszystkich zadań.

Joanna Bryś
Sekretarz gminy

Informacja
dla mieszkańców
sołectwa Rudniki

M amy nadzieję, że trudny czas
pandemii mamy już za sobą.
Z wielką jednak ostrożnością

podchodzimy do ustępujących obostrzeń
i na ten moment nie bierzemy pod uwagę
organizowania samodzielnie większych
imprez.



- 7 -

Skorzystaliśmy z programu Marszał‐
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz dofi‐
nansowania z Urzędu Gminy w Rudnikach
i wspólnie z Grupą Odnowy Wsi uporząd‐
kowaliśmy chatę przy boisku szkolnym
oraz zakupiliśmy niezbędny sprzęt.

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMYmie-
szkańców naszego sołectwa do bezpłatne‐
go korzystania z tego miejsca. Jeśli planu‐
jecie spotkanie w gronie rodziny lub przy‐
jaciół CHATA spełni wasze oczekiwania.
Sprzęt zakupiony w ramach Marszałkow‐
skiej Inicjatywy Sołeckiej oraz projektu
Odnowy Wsi powinien służyć nam
wszystkim.

Kontakt w sprawie podpisania umowy
użyczenia: p. Beata Popczyk tel. 661 266
270 lub Ewa Sarowska tel. 883 971 970

Ewa Sarowska
Sołtys wsi Rudniki

Witamy na świecie
kolejnych Mieszkańców

naszej gminy!

Szczegółowych in‐
formacji na temat
otrzymania i wrę‐
czania Pakietów po‐
witalnych udziela
Referat Promocji
i Rozwoju Gminy
pod numerami

tel. 34 3595072
wew. 40 i 14

oraz drogą poczty
elektronicznej

sekretarz@rudniki.pl,
promocja@rudniki.pl.

Złote Gody
w Gminie Rudniki

„Nie wystarczy pokochać
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”

Auguste Bekannte

Dnia 15 czerwca 2021r. w Gmin‐
nym Ośrodku Kultury Sportu i Re‐
kreacji w Rudnikach miał miejsce

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego –
Złote Gody. Jubilaci z terenu Gminy Rud‐
niki zostali uhonorowani Medalami Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, wręczył Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański.

Medal przyznawany jest raz w życiu
przez Prezydenta RP małżonkom, którzy
przeżyli razem 50 lat i więcej.

Prezydent RP przyznał odznaczenia na‐
stępującym Jubilatom, którzy w 2020 roku
obchodzili Złote Gody:

1. Anna i Tadeusz Bartoszewscy
2. Halina i Arkadiusz Cymer
3. Bożena i Henryk Jura
4. Janina i Kazimierz Kubica
5. Helena i Jerzy Maciąg
6. Janina i Bronisław Mateja
7. Teresa i Jan Noga
8. Czesława i Tadeusz Stasiak
9. Janina i Edward Wrzesińscy
10. Eryka i Rudolf Zroscy

Gratulacje oraz serdeczne życzenia do‐
stojnym Jubilatom złożyli także: Z-ca
Wójta - Anna Sekienda, Sekretarz Gminy
– Joanna Bryś oraz Kierownik USC - Jo‐
anna Pazgan . Jubilaci otrzymali również
kwiaty i pamiątkowe dyplomy oraz wysłu‐
chali przygotowanego na tę okoliczność
występu artystycznego w wykonaniu
skrzypka Pana Michała Jędryszka.

Mamy nadzieję, że goście będą mile
wspominać czas spędzony razem z nami,
a pamiątkowe wpisy do kroniki USC
w Rudnikach wraz z zdjęciem pozwolą na
długie lata upamiętnić tę uroczystość.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze ży‐
czymy wszelkiej pomyślności, wielu
wspólnie spędzonych lat w zdrowiu,
szczęściu, wzajemnej miłości oraz w oto‐
czeniu najbliższych. Niech ten jubileusz
i kolejne będą przykładem dla przyszłych
pokoleń.

Joanna Pazgan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Śladem sołectw Górnej Prosny
„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te wioski liczne?

Ten kraj kochany? …
Stanisław Jachowicz

T e wioski liczne są bardzo śliczne,
a zwłaszcza te, które należą do ob‐
szaru Górnej Prosny. Już nieba‐

wem będziemy mogli poznać naszą Małą
Ojczyznę a to wszystko dzięki realizacji
projektu pod nazwą „Śladem sołectw Gór‐
nej Prosny”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa‐
nia „Górna Prosna” w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji w Rudnikach, Miejsko-Gmin‐
nym Ośrodkiem Kultury w Gorzowie Ślą‐
skim oraz Stowarzyszeniem Lokalną Gru‐
pą Działania „Kraina Dinozaurów” od
kwietnia br. rozpoczęło realizację projek‐
tu, którego celem jest promocja sołectw
obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez wy‐
danie publikacji (albumu) oraz przeprowa‐
dzenie konkursu na aktywne sołectwo.

Ogłoszenie konkursu wzbudziło niema‐
łe zainteresowanie wśród mieszkańców,
gdyż odbieramy sporo telefonów w tej
sprawie. Bardzo cieszymy się, że nasze so‐
łectwa chcą wziąć w nim udział i pokazać
siebie i swoją działalność z najlepszej stro‐
ny. Pula nagród przewidziana w konkursie
to 18 000 tysięcy zł, więc jest o co powal‐
czyć. „Zainteresowane sołectwa mogą
zgłaszać swój udział w konkursie w jednej
z trzech kategorii, dlatego myślę, że każde
znajdzie coś dla siebie” – mówi Agnieszka
Bachowska – Prezes Lokalnej Grupy
Działania.

Do udziału w projekcie zachęcamy
wszystkie sołectwa z terenów gmin: Go‐
rzów Śląski, Praszka, Radłów oraz Rudni‐
ki. W ramach inicjatywy każde, nawet naj‐
mniejsze sołectwo, będzie miało możli‐
wość przedstawienia walorów swojego
otoczenia, zasobów środowiska naturalne‐
go, atrakcji turystycznych i rekreacyjnych,
zasobów kulturowych, tradycji, wspól‐
nych osiągnięć itp.

Katarzyna Tracz
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Dodatkowe pieniądze na
nabory wniosków w LGD

G órna Prosna szybkim krokiem
przeskoczyła do 2021 roku
z nową pulą środków w wysoko‐

ści ponad 170 tysięcy euro. Jest to kwota
wynikająca z oszczędności po przewaluto‐
waniu Strategii ze złotówek na euro oraz
niewykorzystanych środków z poprzed‐
nich naborów.

W związku z powyższym w drugim
półroczu tego roku planujemy ogłoszenie
następujących naborów wniosków:
• rozwój drobnej przedsiębiorczości w za‐
kresie podejmowania i rozwĳania dzia‐
łalności gospodarczej,

• rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej
infrastruktury turystycznej, sportowo –
rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc
spotkań.
Dzięki tym środkom będzie można po‐

zyskać fundusze na rozpoczęcie działalno‐
ści gospodarczej na naszym obszarze,
w szczególności przez osoby bezrobotne
do 25 roku życia oraz bezrobotne powyżej
50 roku życia.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasi
mieszkańcy i organizacje nas nie zawiodą
i tłumnie przybędą złożyć swoje wnioski
w siedzibie LGD. Tradycyjnie również,
w trakcie trwania naborów, biuro LGD bę‐
dzie pełniło dyżury, po to, aby każdy zain‐
teresowany pozyskaniem środków mógł
skorzystać z naszego wsparcia i skonsulto‐
wać wniosek przed jego złożeniem. Zosta‐
ną zorganizowane spotkania informacyjno
– konsultacyjne. Tematyka szkoleń doty‐
czyć będzie możliwości włączenia się do
realizowanych projektów, omówione zo‐
staną dokumenty oraz zasady interpretacji
kryteriów oceny.

Zainteresowanych zapraszamy na naszą
stronę internetową www.gornaprosna.pl,
do biura LGD oraz na naszą stronę na Fa‐
cebooku.

Agnieszka Bachowska
Prezes LGD „Górna Prosna”

Łączy nas krew,
która ratuje życie!

14 czerwca cały świat celebruje
dzień dawcy krwi, która
codziennie ratuje życie wielu

osobom.
W tym dniu warto docenić i podzięko‐

wać wszystkim Honorowym Dawcom
Krwi. To dzięki bezinteresownej pomocy
tych Dawców, chorzy - wymagający lecze‐

nia składnikami krwi - mogą odzyskiwać
siły, zdrowie a niejednokrotnie życie.

Krew to dar bezcenny. Nie można jej
wyprodukować w laboratorium, ani
żadnych produktów krwiopodobnych. Nie
da się uzyskać jej sztucznie. Jedyną fabry‐
ką krwi jest ludzki organizm. Dlatego tak
ważnym jest nieustanne promowanie
oddawania krwi, tym bardziej, ze każdy
z nas może jej kiedyś potrzebować.

Kto może zostać dawcą krwi? Każdy
w wieku 18-65 lat i wadze powyżej 50 kg.
Każdorazowo lekarz kwalifikuje do odda‐
wania krwi lub jej składników, albo wyja‐
śnia dlaczego nie można jej oddać.

Wystarczą dobre chęci by poprzez
podzielenie się swoją krwią realnie pomóc
drugiemu człowiekowi.

Czy to boli ? Oczywiście, że nie ! Prze‐
konaliśmy się na własnej skórze, do czego
i Was zachęcamy. Dodamy tylko, że od lat,
tym cennym darem dzieli się pracownik
tutejszego urzędu gminy– Pan Łukasz –
który jako Honorowy Dawca Krwi oddał
już blisko 20 litrów krwi!

Gratulujemy konsekwencji w działaniu
a Was zachęcamy do bezinteresownego
oddawania krwi.
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BO LICZY SIĘ KAŻDA KROPLA!
Anna Sekienda
Zastępca wójta

Humanitarne
traktowanie zwierząt

A rtykuł 5. ustawy o ochronie zwie‐
rząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
mówi “Każde zwierzę wymaga

humanitarnego traktowania”. Ustawa okre-
śla, że przez “humanitarne traktowanie
zwierząt – rozumie się traktowanie uwzglę-
dniające potrzeby zwierzęcia i zapewnia‐
jące mu opiekę i ochronę”.

Czy jako właściciel zwierzęcia jesteś
świadomy swoich obowiązków? Czy
przez swoje zachowanie lub zaniechanie
nie wyrządzasz zwierzętom krzywdy?

W świetle ustawy o ochronie zwierząt
znęcanie się nad zwierzętami to katalog
zabronionych czynności. Jest to wszelkie‐
go rodzaju zadawanie albo świadome
dopuszczanie do zadawania bólu lub cier‐
pień. Do oczywistych aktów męczenia
zaliczamy okaleczanie zwierząt, nieza‐
pewnienie im dostępu do wody czy poży‐
wienia, utrzymywanie ich w niewłaści‐
wych warunkach bytowania, w stanie
rażącego zaniedbania lub niechlujstwa.
Zabrania się trzymania zwierząt domo‐
wych na uwięzi w sposób stały dłużej niż
12 godzin w ciągu doby lub powodujący
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości niez-
będnego ruchu. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m. Zabronione jest pusz‐
czanie psów bez możliwości ich kontroli
i bez oznakowania, które umożliwi identy‐
fikację ich właściciela lub opiekuna. Nie
dotyczy to terenu prywatnego, ogrodzone‐
go w sposób uniemożliwiający psu wyj-
ście. Szczególnym okrucieństwem jest
porzucenie zwierzęcia, a w szczególności
psa lub kota, z czym coraz to częściej
spotykamy się na terenie naszej gminy.

Chociaż wiedza gospodarzy na temat
dobrostanu i ochrony zwierząt jest na
wysokim poziomie, lecz pomimo tego
zdarzają się drastyczne zaniedbania.
Sposób traktowania zwierząt jest mierni‐
kiem naszej kultury, miarą człowieczeń‐
stwa, a forma odno‐
szenia się do zwierząt
zdradza kim naprawdę
jesteśmy.

Od początku tego roku w Gminie
Rudniki udzieliliśmy pomocy potrąconej
sarnie oraz poturbowanemu kotu, który
miał wykonany zabieg amputacji tylnej
łapy, po czym szczęśliwie odnalazł nowy
dom. Interwencyjnie odebraliśmy zwierzę
gospodarskie w związku z niehumanitar‐
nym traktowaniem. Znaleźliśmy nowych
właścicieli dla porzuconych 7 kotów
oraz 4 psów i 5 szczeniaków. Do schroni‐
ska oddaliśmy 3 psy.

Pamiętajmy, że zwierzę traktowane
w sposób niehumanitarny może zostać
odebrane właścicielowi lub opiekunowi,
a oprawca za znęcanie się nad zwierzę‐
ciem podlega karze grzywny (od 50 zł do
nawet 500 zł) lub pozbawienia wolności
do lat 3, a jeśli sprawca ww. czynu działa
ze szczególnym okrucieństwem podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5. Karalne jest również usiłowanie,
pomocnictwo i podżeganie do zabĳania,
uśmiercania albo dokonywania uboju
z naruszeniem przepisów oraz znęcania się
nad zwierzętami. Skuteczną a zarazem
humanitarną metodą zapobiegania niekon‐
trolowanej rozrodczości zwierząt domo‐
wych, a w szczególności psów i kotów jest
ich sterylizacja i kastracja. Ma to szczegól‐
ne znaczenie w ograniczaniu bezdomności
zwierząt. Dlatego przypominamy, że
w ramach „Programu opieki nad zwierzę‐
tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Rudniki na rok 2021” przyjętego Uchwałą
nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Rudniki
z dnia 30 marca 2021r, dodany został
nowy punkt: umożliwiający dofinansowa‐
nie kosztów zabiegu sterylizacji, kastra‐
cji psów i kotów właścicielskich z terenu
Gminy Rudniki.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel
zwierzęcia:
• powinien złożyć do Urzędu Gminy w Ru-
dnikach wniosek o przyznanie dofinanso‐
wania zabiegu (wniosek dostępny do
pobrania na stronie: https://rudniki.pl/
5732/dofinansowanie.html lub w siedzi‐
bie Urzędu Gminy);

• po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
i uzyskaniu skierowania na zabieg,
należy umówić wizytę w wyznaczonej
przychodni.

Zabiegi wykonuje: Przychodnia
Weterynaryjna Lek. wet.
Michał Glinka Rozterk 64,

46-3020 Praszka – tel. 692-483-111.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.” - art. 1. Ustawy.

Referat Ochrony Środowiska

Czuwaj dla Ziemi

14 maja tego roku harcerki i har-
cerze z 29 Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej "Barwne

Iskry" im. Janusza Korczaka zrobili służbę
dla lasu i rzeki w ramach międzynarodo‐
wej akcji skautowej - Czuwaj dla Ziemi!
Całe działanie polegało na tym, że harcerki
i harcerze wybrali się na spacer z Rudnik
do Jaworzna (drogą koło PSZOK) i na
tym odcinku zbierali śmieci. Ich ilość
przekroczyła oczekiwania i konieczne
było pożyczenie taczki do załadowania
worków, by dowieźć je do miejsca docelo‐
wego. Ostatnim etapem sprzątania dla
harcerek i harcerzy był fragment rzeczki
na Mirowszczyźnie. Stamtąd również
zebrali sporą ilość odpadów. Po zakończe‐
niu sprzątania worki zostały przewiezione
w wyznaczone przez Gminę miejsce,
a harcerki i harcerze udali się na ognisko

z kiełbaskami. Co jest ważne w akcji
Czuwaj dla Ziemi to to, że nie jest to
jednorazowe wydarzenie. To kampania
promująca stałe bycie w "trybie czuwania"
i działanie jeśli gdzieś na naszej drodze
zobaczymy śmieci, których nie powinno
tam być. Do akcji może dołączyć każdy.

Aleksandra Meryk
Dh. Phm. Aleksandra Meryk

Komendantka 29 Szczepu
„Barwne Iskry” im. J. Korczaka
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc żywnościowa
dla potrzebujących

z terenu Gminy Rudniki

G minny Ośrodek Pomocy Społecz‐
nej w Rudnikach, podobnie jak w
poprzednich latach włączył się

w dystrybucję pomocy żywnościowej naj‐
bardziej potrzebującym. Przy współpracy
z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą
w Luboszycach, zgodnie z podpisaną
umową z dnia 12.01.2021r. realizuje Pro‐
gram Operacyjny Pomoc Żywnościowa
podprogram 2020współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.

Celem Programu jest zapewnienie naj‐
uboższym mieszkańcom Gminy Rudniki
pomocy żywnościowej.

W tym roku żywność została dostarczo‐
na już dwukrotnie. Z pomocy żywnościo‐
wej skorzystało łącznie 215 osób. Rodziny

otrzymały następujące artykuły spożyw‐
cze: koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, makaron ja‐
jeczny, kasza jęczmienna, herbatniki ma‐
ślane, mleko UHT, szynka drobiowa, szyn‐
ka wieprzowa, pasztet drobiowy, filet
z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepa‐
kowy, fasolka po bretońsku, groszek
z marchewką, miód nektarowy, mus jabł‐
kowy, płatki owsiane, ryż biały, ser pod‐
puszczkowy dojrzewający.

Pracownicy Ośrodka z zachowaniem
reżimu sanitarnego przekazali bezpłatnie
w/w produkty żywnościowe zakwalifiko‐
wanym wcześniej rodzinom. Potrzebują‐
cym przekazano 6 606,98 kg żywności co
dało 423 paczki.

W ramach w/w Programu 5 chętnych
kobiet skorzystało ze zdalnych telefonicz‐
nych warsztatów dietetycznych na temat
„Przepis na zdrowie- jak komponować
prosty, różnorodny, zdrowy jadłospis”.

Dodatkową akcją przeprowadzoną
przez GOPS we współpracy z Fundacją
Lewiatan i Bankiem Żywności była „Wiel‐
kanocna zbiórka żywności ” dla potrzebu‐
jących z naszego terenu.

Zebrano 42,5 kg różnych produktów,
które zostały dostarczone przez pracowni‐
ków GOPS w postaci paczek do 8 osób
z naszej gminy. Obdarowane rodziny nie
kryły radości i wzruszenia.

Małgorzata Preś
Kierownik GOPS

Informacja o zmianach
w Karcie Dużej Rodziny

U przejmie infor‐
mujemy, że 25
maja 2021r.

ogłoszona została usta‐
wa z dn. 15.04.2021r. o zmianie ustawy
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o infor‐
matyzacji działalności podmiotów realizu‐
jących zadania publiczne oraz ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nowelizacja ta wprowadza szereg
zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie ustawy,
czyli 14 dni po jej ogłoszeniu wszystkie
aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają
formę elektroniczną. Oznacza to jedno‐
cześnie, że nie będzie już można składać
wniosków o domówienie elektronicznej
formy karty.

Każdy posiadacz aktywnej karty (nieza‐
leżnie od tego czy jest to karta plastikowa,
elektroniczna, czy obie formy karty) bę‐
dzie ją mógł wyświetlić w aplikacji
mObywatel. Aplikacja mObywatel jest
dostępna stronie www.gov.pl. Rodzice
i małżonkowie rodziców będą mogli wy‐
świetlać Karty pozostałych członków ro‐
dziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Natomiast aplikacja mKDR, na któ‐
rej dotychczas były wyświetlane Karty
Dużej Rodziny w formie elektronicznej
zostanie zamknięta z końcem czerwca
2021r.

Osoby, które nie mają dostępu do apli‐
kacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą
musiały pozostać przy kartach tradycyj‐
nych (plastikowych).

Opłaty za wystawienie duplikatu karty
w formie tradycyjnej oraz za jej domówie‐
nie, jeśli ktoś posiada tylko kartę w wersji
elektronicznej będzie wynosić 10,00 zł
(dziesięć zł).

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
Konkurs na

Ozdobę Wielkanocną 2021

W dniu 29.03.2021 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Re‐
kreacji w Rudnikach rozstrzy‐

gnięto Konkurs na Ozdobę Wielkanocną
2021. Do konkursu zgłoszono 119 prac.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że
wszystkie prace zasługują na WYRÓŻ‐
NIENIE i tym samym każdy z uczestników
otrzyma dyplom oraz drobny upominek.

Wśród wyróżnionych prac komisja posta‐
nowiła przyznać również kilka nagród spe‐
cjalnych w poszczególnych kategoriach:

Kategoria
Przedszkola:

1.Grupa Smerfy – Gminny Żłobek
„Skrzacik”

2.Grupa Słoneczka – Publiczne Przed‐
szkole w Rudnikach

3.Tymoteusz Walacik
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Kategoria I-III:
1. Maja Winkler
2. Maria Łapucha
3. Nadia Ośródka
4. Kaja Ośródka
5. Marta Ignasiak
6. Klasa II SP w Dalachowie
7. Laura Stasiak
8. Małgorzata Matusiak
9. Julia Sośniak
10. Karol Kęsik
11. Marta Birlet
12. Zuzanna Karczewska
13. Aleksander Duda

Kategoria IV-VI:
1. Amelia Maruszewska
2. Zofia Grabarek

Kategoria VII-VIII:
1. Daria Kałwak
2. Alicja Cieśla

Nagrody rzeczowe w konkursie zostały
ufundowane ze środków Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Rudnikach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i dziękujemy za zaangażowanie i udział!

Anna Budziak
GOKSiR

Gminny Konkurs
Recytatorski

7 i 8 kwietnia 2021 roku
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rudni‐

kach odbyło się posiedzenie komisji oce‐
niającej prezentacje uczniów w Gminnym
Konkursie Recytatorskim. W tym roku, ze
względu na obostrzenia, konkurs odbył się
w zmienionej formie. Każdy zgłoszony

uczeń musiał nagrać swój występ i prze‐
słać go do Ośrodka Kultury.
Komisja oceniająca dokonała oceny 61 na‐
grań i przyznała następujące miejsca:

w kategorii Przedszkoli:
I miejsce – Agnieszka Gacek
I miejsce – Zofia Basińska
II miejsce – Emilia Pęcherz
II miejsce – Hanna Chorzelska
III miejsce – Kacper Walencki
wyróżnienie – Aleksander Maruszewski
wyróżnienie – Amelia Nowak

w kategorii klas I-III:
I miejsce – Marcelina Kanicka
II miejsce – Antonina Ladra
III miejsce – Zofia Wojtach
III miejsce – Aleksandra Bednarek
III miejsce – Olga Czechowicz
wyróżnienie – Natan Cybiński

w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Julia Zaręba
w kategorii klas VII-VIII:
I miejsce – Ewelina Tkacz
II miejsce – Marlena Gacek
III miejsce – Oliwia Kosowska

Wszyscy wyróżnieni i wszyscy biorący
udział w kategorii Przedszkoli otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Jednocześnie do kolejnego etapu „Ma‐
łego” Ogólnopolskiego Konkursu Recyta‐
torskiego w ramach 66 OKR zostali wyty‐
powani laureaci I i II miejsca w katego‐
riach I-III, IV-VI, VII-VIII, w którym rów‐
nież zostali wyróżnieni.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział i życzymy powodzenia w przy‐
szłym roku.

Anna Budziak
GOKSiR

Biało - Czerwona majówka

B ardzo dziękujemy wszystkim so‐
łectwom Gminy Rudniki, które
wzięły udział w konkursie i podję‐

ły wyzwanie udekorowania swoich miej‐
scowości biało - czerwonymi flagami.

Z 14 zgłoszonych sołectw wymagany
próg 50% stosunku powieszonych flag na
ilość domów przekroczyło 6 sołectw. Trzy
pierwsze to Mirowszczyzna 100%, Odci‐
nek 100% i Porąbki 83%. Trzy kolejne to
Jaworek 65%, Słowików 65% i Janinów
56%.

Dziękujemy również pozostałym sołec‐
twom, które wzięły udział w konkursie
(Rudniki, Dalachów, Żytniów, Jaworzno,
Cieciułów, Mostki, Młyny, Łazy).

Wszystkie sołectwa otrzymały nagrody
finansowe.

Po zeskanowaniu
widocznego kodu
QR, można obej‐
rzeć materiał filmo‐
wy z wydarzenia.
Arkadiusz Spodymek

Dyrektor GOKSiR

Minifestiwal Piosenki
Dziecięcej w Rudnikach

Z a nami XXXII edycja Minifestiwa‐
lu Piosenki Dziecięcej dla przed‐
szkolaków organizowanego przez

Ośrodek Kultury w Rudnikach. W konkur‐
sie udział wzięło 14 uczestników w dwóch
grupach wiekowych. Wszyscy wokaliści
pięknie zaprezentowali przygotowane pio‐
senki. Uwzględniając wysoki poziom wy‐
konania oraz radość płynącą ze śpiewania.
Komisja oceniająca przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia:

W grupie młodszej
• Nagroda specjalna - Wiktoria Wolna
(PSP w Jaworznie)

• Nagroda specjalna - Bartosz Krzak
(Przedszkole Rudniki)

Wyróżnienie:
• Kacper Karczewski (PSP w Jaworznie)
• Jan Mencfel (PSP w Dalachowie)
• Sandra Ramus (PSP w Dalachowie)
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W grupie starszej:
• I miejsce – Helena Włóka (Przedszkole
Rudniki)

• I miejsce – Julia Podgórska
(PSP w Jaworznie)

• II miejsce - Piotr Kanoniak
(PSP w Żytniowie)

• II miejsce – Maja Fujarczyk
(PSP w Jaworznie)

• III miejsce – Emilia Pęcherz
(PSP w Dalachowie)

Wyróżnienie:
• Lilianna Kałwak (Przedszkole Rudniki)
• Aleksandra Sieja (Przedszkole Rudniki)
• Gabriela Belka (PSP w Dalachowie)
• Mikołaj Dworacki (PSP w Żytniowie)

Wszystkim wykonawcom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukce‐
sów, a opiekunom dziękujemy za przygo‐
towanie dzieci.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR

Sportowy Żytniów

Dziękujemy wszystkim uczestni‐
kom pikniku "Sportowy Żytniów"
za obecność i skorzystanie z przy‐

gotowanych atrakcji. Wielkie podzięko‐

wania dla Fitness Justyna za poprowadze‐
nie aerobicu - fitness. Dziękujemy kwarte‐
towi smyczkowemu AQuaretet za piękny
koncert w promieniach zachodzącego
słońca. Drużynie LZS Żytniów gratuluje‐

my wygranego meczu i życzymy kolej‐
nych sukcesów. Park w Żytniowie jest
miejscem gdzie można miło spędzić czas

w pięknych okolicznościach przyrody. Po‐
lecamy wszystkim i wpisujemy na listę
atrakcji turystycznych naszej gminy.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR

Wystawa obrazów
z okazji Dnia Dziecka

W Ośrodku Kultury w Rudnikach
otwarto wystawę obrazów zor‐
ganizowaną z okazji Dnia

Dziecka. Autorkami prac są Marlena
Iwańska, instruktor zajęć plastycznych
w GOKSiR w Rudnikach oraz Sofiia Ta‐
schilova, uczennica Szkoły Podstawowej
w Żytniowie.

Tematem prac młodej artystki pocho‐
dzącej z Ukrainy, a od dwóch lat mieszka‐
jącej w gminie Rudniki są inspiracje zwią‐
zane z życiem codziennym i osobistym po‐
strzeganiem otaczającej nas rzeczywisto‐
ści. Są to przepiękne prace, bardzo barwne
i doskonale oddające młodzieńcze fascy‐
nacje. Z kolei obrazy pani Marleny Iwań‐
skiej przedstawione w formie grafik cha‐
rakteryzują się bardzo dojrzałym spojrze‐
niem na postać dziecka, jego delikatność
i dziecięcą potrzebę zabawy.

Wystawa dostępna dla zwiedzających
do końca roku szkolnego w godzinach pra‐
cy Ośrodka Kultury w Rudnikach. Zapra‐
szamy

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR

III Memoriał
Jana Wawrzyńca Rychla

- Rudniki 2021

W czwartek 3 czerwca 2021 r.
w Rudnikach odbył się turniej
siatkówki plażowej - III Me‐

moriał Jana Wawrzyńca Rychla. Do roz‐
grywek zgłosiło się siedem dwuosobo‐
wych drużyn, wśród których znaleźli się
m.in uczniowie patrona turnieju, aby wraz
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z pozostałymi zawodnikami wspomnieć
i oddać cześć pamięci wspaniałego czło‐
wieka i nauczyciela Jana Rychla. Jak co
roku na boisku panowała przyjazna atmos‐
fera, wspaniała zabawa, a sportowa rywa‐
lizacja odbywała się według zasad fair
play czego niegdyś nauczał pan Jan. Zwy‐

cięską drużyną okazał się duet Mateusz
Szyporta i Bartosz Pańczyszak, a tuż za
nimi uplasowali się na drugiej pozycji Pa‐
weł Szajer i Jakub Kamrowski, i na miej‐
scu trzecim Gabriel Feldman i Maciej
Mata. Tytuł najlepszego zawodnika turnie‐
ju trafił do Mateusza Szyporty. Mecze sę‐

dziowali Tomasz Szymański oraz Karol
Włóka. Otwarcia memoriału dokonali wójt
Gminy Rudniki Grzegorz Domański oraz
pani Maria Rychel, a we wręczeniu trofe‐
ów uczestniczyli również Michał Rychel
oraz Jarosław Marchewka. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom turnieju, gratulu‐
jemy zawodnikom wspaniałej gry oraz
wyników, i zapraszamy za rok na kolejny
memoriał.

Relacja filmowa
z wydarzenia dostępna
po zeskanowaniu wi‐
docznego kod QR.

Arkadiusz Spodymek
Dyrektor GOKSiR

Ulubione książki
w lapbooku

12kwietnia br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Rudnikach zapro‐
siła dzieci do udziału w kon‐

kursie „Ulubione książki w lapbooku”.
Celem przedsięwzięcia było propagowa‐
nie wartościowych książek z zakresu lite‐
ratury dla dzieci i młodzieży, a także twór‐
cze zagospodarowanie wolnego czasu
i rozwĳanie kreatywności. W przewidzia‐
nym w regulaminie terminie, do 7 maja
2021r. do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudnikach wpłynęły 22 prace konkurso‐
we w dwóch kategoriach wiekowych: klas
I-IV oraz klas V-VIII. Prace te oceniła ko‐
misja w składzie: Małgorzata Lukas, Ma‐
ria Morawiak i Alicja Grzesik . Biorąc pod
uwagę zgodność z tematem konkursu,
kreatywność, pomysłowość, samodziel‐
ność i estetykę wykonania, komisja przy‐
znała następujące miejsca:

a) W kategorii klas I-IV

I miejsce
• Aleksandra Bednarek – „Plastusiowy pa‐
miętnik” PSP Rudniki

• Brajan Derwich – „Tajemniczy ogród” –
PSP Jaworzno

• Paulina Grzyb – „O psie, który jeździł
koleją” – PSP Żytniów

II miejsce
• Liliana Kościelna – „Misia i jej mali pa‐
cjenci” – PSP Rudniki

• Zofia Kołodziejczyk – „Harry Potter i ka‐
mień filozoficzny” – PSP Rudniki

III miejsce
• Małgorzata Matusiak – „Kubuś i dobre
maniery” – PSP Dalachów

a) W kategorii klas V-VIII

Nagroda Grand Prix
• Zofia Dąbrowska – „Opowieści z Narnii.
Lew, Czarownica i stara szafa” PSP
Wierzbie

I miejsce
• Martyna Kubaszewska – „Mały Książę”
PSP Rudniki

• Klaudia Majda – „Felix, Net i Nika” PSP
Rudniki

II miejsce
• Kacper Matuszek – Opowieści z Narnii.
Lew, Czarownica i stara szafa” – PSP
Wierzbie

III miejsce
• Jakub Zawada – „Pory roku” – PSP Ja‐
worzno
Komisja oceniająca jednogłośnie zade‐

cydowała także o przyznaniu wyróżnień
pozostałym uczestnikom konkursu. Otrzy‐
mali je:
• Szymon Płuciennik – „Tajemniczy
ogród” – PSP Jaworzno

• Wiktoria Kotala – „Kajko i Kokosz” –
PSP Jaworzno
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• Emilia Kotala – „Tajemniczy ogród” –
PSP Jaworzno

• Agata Panek – „O psie, który jeździł ko‐
leją” - PSP Cieciułów

• Tobiasz Troczka – „Jak Wojtek został
strażakiem” - PSP Jaworzno

• Paulina Mazurek – „Tajemniczy ogród” –
PSP Rudniki

• Paulina Krzak – „Harry Potter” – PSP
Rudniki

• Joanna Wierszak – „Zając Poziomka” –
PSP Rudniki

• Wiktoria Kubaszewska – „Przygody
Franklina” – PSP Rudniki

• Wiktoria Łapucha – „Ten obcy” – PSP
Żytniów

• Katarzyna Wierszak – „Hanako. Duch ze
szkolnej toalety” – PSP Rudniki
Zwycięzcy zmagań konkursowych

i osoby wyróżnione zostały nagrodzone
dyplomami i upominkami rzeczowymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mło‐
dym czytelnikom za wkład pracy, pomy‐
słowość i oryginalne zaprezentowanie tre‐
ści książek, które warte są przeczytania.
Życzymy kolejnych sukcesów, a czytelni‐
czej przygodzie, która jest Waszym udzia‐
łem mówimy – trwaj!

Maria Morawiak
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

OŚWIATA
Nabór dzieci do żłobka

30 kwietnia 2021r zakończyła się
rekrutacja do Gminnego Żłob‐
ka „Skrzacik” w Rudnikach.

Żłobek dysponował 14 wolnymi miejsca‐

mi. 10 rodziców złożyło deklarację o kon‐
tynuowaniu pobytu ich dziecka w żłobku
na rok 2021/2022. Miło nam, że od wrze‐
śnia żłobek wypełni maksymalna ilość

dzieci tj. 24 maluszków. W naszym żłob‐
ku panuje domowa atmosfera, dzieci zdo‐
bywają wiele nowych umiejętności, a nie‐
samowite ciocie dbają o to, by było cieka‐
wie i wesoło. Cieszymy się, że dzieci z ra‐
dością spędzają u nas czas i dziękujemy
rodzicom za zaufanie. Oczywiście, jeśli
ktoś zdecyduje się jeszcze na zapis dziecka
do naszego Skrzacika to zapraszamy!

Lista rezerwowa jest otwarta.
Renata Rasztar

Dyrektor żłobka

Dzień Dziecka w Żytniowie

T egoroczny Dzień Dziecka obfito‐
wał w wiele atrakcji. 1 czerwca
wszyscy przyszli ubrani w szkol‐

ne, zielone koszulki, a uczniowie zamiast
podręczników i zeszytów przynieśli pleca‐
ki wypełnione po brzegi dobrym humo‐
rem.

Druhowie z miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej, zorganizowali przedszko‐
lakom pokaz sprzętu strażackiego oraz
przejazd wozem strażackim ulicami Żyt‐
niowa. Uczniowie klas młodszych mieli
możliwość wykonania bajkowych, zmy‐
walnych tatuaży. Wszyscy uczniowie brali

udział w konkursie na grupowy plakat:
„Trzymaj formę” oraz w różnorodnych
grach i zabawach ruchowych zorganizo‐
wanych na świeżym powietrzu. Najwięk‐
szą jednak frajdę sprawiły wszystkim –
małym i dużym – dmuchane zjeżdżalnie.
Atrakcja ta została ufundowana przez
Radę Rodziców, a Panowie Grzegorz
Dwornik i Leszek Kędzia pomagali w czu‐
waniu nad bezpieczeństwem bawiących
się, rozradowanych dzieciaków. Piknik na
świeżym powietrzu oraz różnorodne gry
i zabawy sprzyjały apetytowi. Dzięki
sponsorom – Państwu Katarzynie i Grze‐
gorzowi Brysiom wszyscy mogli poczę‐
stować się przepysznymi kiełbaskami
z grilla. Pogoda sprzyjała, humory dopisy‐
wały, a serdeczna współpraca Rady Ro‐
dziców, OSP, Dyrekcji, Grona pedagogicz‐
nego i wszystkich pracowników szkoły
sprawiła, iż główni bohaterowie tego świę‐
ta - DZIECI – mogły nareszcie RAZEM
przeżyć niezapomniane chwile. Dziękuje‐
my wszystkim Przyjaciołom naszej szkoły
za pomoc i życzliwe serca. (Nauczyciele
PSP w Żytniowie)

Anna Cieśla
Dyrektor PSP w Żytniowie

Sukcesy uczniów PSP
im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Żytniowie!
• Konkurs zorganizowany przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rudnikach ,,Ulu‐
bione książki w lapbooku"; Paulina
Grzyb, uczennica klasy IV - I miejsce,
Wiktoria Łapucha, uczennica klasy VI
- wyróżnienie.
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• Drużyna chłopaków w składzie: Bartosz
Matusiak, Kacper Grzyb, Patryk Bryś
i Mateusz Bryś - brązowy medal i III
miejsce w Mistrzostwach Wojewódz‐
twa Opolskiego - Drużynowe Biegi
Przełajowe – online.

• Etap powiatowy XI Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod
hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od
30 lat z KRUS wypadkom zapobiega‐
my’’- Sofiia Taschilova i Zuzanna Sta‐
juda – obie wyróżnienie.

• Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas
I – III; uczennica klasy I – Aleksandra
Kępińska oraz uczeń klasy III – Bar‐
tłomiej Rzepka - oboje II miejsca, Zo‐
fia Stasiak uczennica klasy II - wyróż‐
nienie.

• Gminny Konkurs Piosenki dla klas
1-3; Krzysztof Polak - klasa I i Blanka
Birlet - klasa III - oboje III miejsca;
Wiktoria Pieknik - klasa II- wyróżnie‐
nie.

• Udział uczniów: Natalii Janickiej, Oli‐
vii Kędzia, Eweliny Tkacz, Zuzanny
Stajudy, Oliwii Zalwert, Dominika Na‐
pieraja, Sofyi Babenko i Sofii Tashchi‐
lovej w I edycji ogólnopolskiego pro‐
gramu Złote Szkoły NBP, organizowa‐
nego przez Narodowy Bank Polski pod
hasłem „Giganci Finansów Osobi‐
stych".

Wszystkim naszym zdolnym i wysporto‐
wanym uczniom oraz ich nauczycielom
serdecznie gratulujemy i życzymy dal‐
szych sukcesów.

Anna Cieśla
Dyrektor PSP w Żytniowie

Gminne konkursy pierwszym
krokiem do kariery

J ak co roku, mimo trudnej sytuacji
związanej z obostrzeniami związany‐
mi z epidemią Covid-19, GOKSiR

w Rudnikach zorganizował Gminny Kon‐

kurs Recytatorski oraz Minifestiwal Pio‐
senki Dziecięcej. Wyzwanie rzucono mię‐
dzy innymi przedszkolakom i tu swoje
umiejętności postanowiły zaprezentować
dzieci z oddziału przedszkolnego w Żyt‐
niowie. Najlepsi, którzy wygrali szkolne
eliminacje stanęli do rywalizacji gminnej.
Dziewczynki: Hania Chorzelska i Celina
Maryniak wzięły udział w konkursie re‐
cytatorskim, chłopcy: Piotr Kanoniak
i Mikołaj Dworacki zaśpiewali piosenki.
W związku z wprowadzeniem rozszerzo‐
nych zasad bezpieczeństwa jury konkur‐
sów wysłuchało prezentacji utworów
w formie zapisów audiowizualnych, przy‐
gotowanych przez panią Justynę Kuchar‐
ską. Oceniono dobór repertuaru, interpre‐
tację wybranych tekstów oraz radość pły‐
nącą z możliwości występu. Mali wyko‐
nawcy z wielkim zaangażowaniem i z eks‐
presją opowiadali o nieszczęsnym panu
Hilarym, szukającym swych okularów,
o kwoce, uczącej innych dobrych manier.

Oczami wyobraźni obserwowaliśmy psoty
małego jamniczka i uczyliśmy się słuchać
otaczającego nas świata. Komisja ocenia‐
jąca doceniła umiejętności żytniowskich
przedszkolaków, przyznając Hani Cho‐
rzelskiej i Piotrowi Kanoniakowi II miej‐
sca, a Celinie Maryniak i Mikołajowi
Dworackiemu wyróżnienia. Nas, nauczy‐
cieli , ogromnie cieszą sukcesy naszych
podopiecznych i choć dyplomy i nagrody
są ważne, to największą radość sprawia
nam umożliwienie dzieciom wyrażenia
siebie poprzez talent. Najczęściej kojarzy‐
my go z terminami takimi jak: zdolności,
zainteresowania, postawa twórcza. Jeżeli
mówimy, że ktoś ma talent mamy na myśli
jego szczególne uzdolnienia w danej dzie‐
dzinie sprawiające, że podejmowane przez
niego działania wyróżniają się na tle doko‐
nań innych. I talentów właśnie gratuluje‐
my małym reprezentantom żytniowskie‐
go przedszkola.

Sylwia Pamuła – Materak
PSP w Żytniowie

Dzień Dziecka
Gdyby na wielkim świecie zabrakło

uśmiechu dziecka,
byłoby ciemno i mroczno,

ciemniej i mroczniej niż podczas nocy
bezgwiezdnej i bezksiężycowej –

mimo wszystkich słońc,
gwiazd i sztucznych reflektorów.

Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.
(Julian Ejsmond)

T ym pięknym cytatem rozpoczęli‐
śmy w Publicznej Szkole Podsta‐
wowej im. Tadeusza Kościuszki

w Cieciułowie corocznie organizowany
Dzień Dziecka połączony z Dniem z Wy‐
chowawcą. Po tak długiej przerwie spowo‐
dowanej pandemią wreszcie wróciliśmy
do szkoły. Nauka zdalna oraz ograniczony
kontakt z rówieśnikami wpłynęły na
zwiększoną potrzebę aktywności ruchowej
na świeżym powietrzu.

Drugi czerwca dzięki wychowawcom
był niezwykły, obfitował w wiele atrakcji,
ale przede wszystkim różnił się od zwykłe‐
go dnia spędzonego w ławce szkolnej.
Wszyscy uczniowie, Ci młodsi i Ci troszkę
starsi, mogli poczuć się wyjątkowo. Dopi‐
sała nam pogoda, humory i energia do
sprawdzenia swoich sił w różnorodnych
zabawach na świeżym powietrzu. Nauczy‐
ciele stanęli na wysokości zadania i wypeł‐
nili ten dzień, aż po brzegi. Były podchody
z rebusami, grami logicznymi oraz poszu‐
kiwaniami kolejnych kopert z zadaniami,
zabawy z balonami, rysowanie kredą, róż‐
norodne tory przeszkód, slalomy, przecią‐



- 16 -

ganie liny, tańce, malowanie twarzy, pusz‐
czanie baniek mydlanych oraz wiele, wiele
innych przecudownych atrakcji. Ucznio‐
wie znaleźli się m.in. w „Laboratorium
Profesora Alberta” oraz w „Szkole Magii
i Czarodziejstwa”. Każda przeżyta przygo‐
da była inna i wyjątkowa. Uczniowie klas
V-VIII wzięli udział w turnieju siatkówki
oraz tenisa stołowego.Wykazali się spraw‐
nością fizyczną oraz zdrową rywalizacją.
Zabawom nie było końca!

Rodzinna atmosfera udzieliła się każde‐
mu. Uczniowie poprzez udział w licznych
zabawach mieli okazję sprawdzić swoją
wiedzę i kondycję mierząc się z coraz to
ciekawszymi zadaniami przygotowanymi
przez nauczycieli.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni i usa‐
tysfakcjonowani, Stwierdzili, że takich dni
im bardzo brakowało. Swoim zaangażo‐
waniem i chęcią współpracy udowodnili,
że bawić i współpracować ze sobą może
każdy bez względu na wiek.

W tym dniu było dużo radości i emocji
płynących z rywalizacji. Po ciężkim wy‐
siłku przyszedł czas na relaks, poczęstu‐
nek oraz niespodzianki przygotowane
przez naszych cudownych rodziców, któ‐
rzy zaangażowali się i współpracowali
z wychowawcami każdej klasy. Należą im
się podziękowania za pomoc i zaangażo‐
wanie.

Pamiętajmy, każdy z nas jest dzieckiem
bez względu na wiek.

Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo,
Projektem, który nieustannie się

urzeczywistnia, przyszłością która
pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

Katarzyna Sykulska
PSP w Cieciułowie

Dzień Niezapominajki

W piątek 14 maja 2021 r. obcho‐
dzony był w Publicznym
Przedszkolu w Rudnikach

Dzień Niezapominajki. Święto to jest uni‐
wersalnym świętem, przypomina nie tyl‐
ko o bogactwie i pięknie ojczystej przyro‐
dy, ale także o osobach, które kochamy,
o zdarzeniach i sytuacjach które warto pa‐
miętać, o budowaniu dobrych relacji z naj‐

bliższymi. Była to okazja do znakomitej
zabawy ale też do zdobycia nowej wiedzy
o środowisku naturalnym i jego ochronie.
Panie przybliżyły dzieciom znaczenie tego
święta i jaki sens mają jego obchody. Dzie‐
ci słuchały bajki o Niezapominajce, roz‐
wiązywały zagadki o kwiatkach, bawiły
się i tańczyły przy piosence „Zapominal‐
ska Niezapominajka”. Na zakończenie
wszystkie grupy przedszkolne wykonały
laurkę dla osoby którą kochają najbardziej.
Dzieci z zaangażowaniem i uśmiechem na
twarzy brały udział w zajęciach. Mamy na‐
dzieję, że to urocze Święto Niezapominaj‐
ki, przyczyni się do rozbudzania w dzie‐
ciach i nas samych szacunku do przyrody
i rozwĳania świadomości ekologicznej.

Mariola Ramus
Publiczne Przedszkole w Rudnikach

Majowy kiermasz
w przedszkolu

„Wszystko dziś dla mamy,
wszystko dziś dla mamy,

My o naszej mamie
zawsze pamiętamy.
Ty dla nas mamusiu
jak słonko na niebie,

myślimy od rana
co zrobić dla Ciebie...”

T ak brzmią słowa popularnego wier‐
szyka dla mam, którego uczą się
przedszkolaki. Właśnie z okazji

Dnia Matki, 26 maja 2021 r. przy Publicz‐
nym Przedszkolu w Rudnikach odbył się
kiermasz. Od godzin porannych do popo‐
łudniowych, w namiocie przy naszej pla‐
cówce można było nabyć m.in. ciasto,
miody oraz kwiaty, idealne na prezent dla

mam. Na najmłodszych czekały różne nie‐
spodzianki. Każdy kupujący otrzymał
watę cukrową w prezencie.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc
wszystkim, którzy brali czynny udział
w organizacji naszego przedszkolnego
kiermaszu oraz wszystkim tym, którzy za‐
kupili oferowane słodkości i kwiaty. Jeste‐
śmy wdzięczni za wspieranie naszych ini‐
cjatyw.

Anna Grzelak
Publiczne Przedszkole w Rudnikach

Dzień Dziecka
i Święto Patrona Szkoły
w Publicznej Szkole

Podstawowej
w Jaworznie

1czerwca dla społeczności szkolnej
w Jaworznie był nie tylko świętem
wszystkich Dzieci ale i początkiem

nowej tradycji uczczenia patrona szkoły
Mikołaja Kopernika. Od tego roku Święto
Patrona będzie odbywało się pod hasłem
„Kopernika Nic Nie Tyka”. Jego inicjator‐
ką jest pani Małgorzata Wiśniewska.
W tym roku przez pandemię odbyło się
jeszcze w okrojonej formie, mimo to było
uroczyście i radośnie. Kosmiczną piosen‐
ką rozpoczęła ten dzień grupa starsza
przedszkolaków. Potem uczniowie na mo‐
ment przywołali historię szkoły i wrócili
do 1998 r., w którym nadano jej imię Mi‐
kołaja Kopernika. Kolejnym etapem było
zaprezentowanie laureatów Szkolnego
Konkursu - Logo Szkoły, ogłoszonego
wśród uczniów i rodziców. Zwycięskie
logo uczennicy kl. 5 Wiktorii Wierszak
zostało uroczyście z fanfarami odsłonięte.
Ze Świętem Patrona związane są również
wprowadzone po raz pierwszy w tym roku
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Medale Patrona Szkoły. Mimo trudnego,
pandemicznego roku i związanej z tym na‐
uki zdalnej i izolacji, nasi uczniowie poka‐
zali, że chociaż „nie było ich widać, to
wszystko u nich OK”. Dali naszej szkole
powód do dumy, biorąc aktywny udział
w różnych akcjach i konkursach. Tego‐
roczne Święto Patrona stało się więc oka‐
zją, by uroczyście wręczyć im zdobyte
przez nich nagrody. Po oficjalnej części
przyszedł czas na święto wszystkich Dzie‐
ci. Pan Dyrektor złożył wszystkim Dzie‐
ciom życzenia i zaprosił do wspólnej zaba‐
wy. Uczniowie klas 4-8 pierwszą część
tego dnia spędzali z wychowawcami na
wspólnej zabawie, rozmowach czy ogląda‐
niu filmów. Natomiast uczniowie klas 1-3
uczestniczyli w rozgrywkach sportowych
w ramach zajęć programu Fair Play. Na za‐
kończenie odbyły się rozgrywki w dwa
ognie w kategoriach klas 4-6 i 7-8, a ucznio‐
wie klas 1-3 korzystali z dmuchańców
(ufundowanych przez Radę Rodziców).
W czasie wspólnych zabaw w szkole od‐
bywała się loteria fantowa zorganizowana
przez Radę Rodziców. Na zakończenie
pan Dyrektor wręczył jeszcze pamiątkowe
dyplomy i medale za rozgrywki sportowe
i skierował szczególne podziękowania do
Rodziców, którzy pomogli zorganizować
ten wyjątkowy dzień i ufundowali poczę‐
stunki dla Dzieci w postaci: pizzy, lodów,
waty cukrowej, popcornu i soczków.
U Przedszkolaków odbył się festyn oko‐
licznościowy – Dzień Rodzinki. Specjal‐
nie na tę okazję zostały przygotowane licz‐
ne atrakcje. Rodzinne spotkanie rozpoczę‐
ło się powitaniem gości przez dyrektora
szkoły Tomasza Dudę. Następnie na scenie
pojawili się niezwykli aktorzy – Rodzice,
którzy zagrali „Rzepkę” J.Tuwima. Jakież
było zadowolenie dzieci, gdy mogli zoba‐
czyć rodzica w tak nietypowym przebra‐
niu. Radości dopełnił wspólny taniec.
Swoje umiejętności przedstawiły dla rodzi‐
ców również dzieci z grup ,,Jeżyki” i ,,Sówki”.

M. Grucka, A. Zajac
PSP w Jaworznie

Fair Play Program
w jaworzniańskiej
podstawówce

P ubliczna Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika jako kolejna
w naszej gminie przystąpiła do pro‐

gramu. Zajęciami realizowanymi w ra‐
mach Fair Play Programu objęci są ucznio‐
wie klas I-III.

Od maja, po zniesieniu obostrzeń zwią‐
zanych z Covid19, dzieci z klasy I rozpo‐
częły zajęcia sportowo-edukacyjne, które
są prowadzone przez liderkę programu
Aleksandrę Strugałę. Jednym z zadań
w ramach Fair Play Programu oprócz zajęć
sportowych, jest zorganizowanie Fair Play
& Global Goals Festivalu - turnieju połą‐
czonego z Akcją Dobra, której tematem
przewodnim w naszej szkole było hasło
„Dbajmy o lasy i drzewa”.

Drugą częścią Fair Play & Global Goals
Festivalu była wcześniej wspominana Ak‐
cja Dobra nawiązująca do Celów Zrówno‐
ważonego Rozwoju ONZ. Podjęta została
inicjatywa postaci akcji książkowej „Nie
kupuj - wymieniaj” oraz „Podziel się
książką”, na którą składała się zbiórka
książek w naszej szkole, spotkanie z lokal‐
ną pisarką i poetką Sylwią Kanicką oraz
konkursem rysunkowym i recytatorskim
w której brały udział dzieci z klasy pierw‐
szej Pani Beaty Belki. Uczniowie przed
zaproszonym gościem prezentowali swoje
talenty i dzielili się wiedzą dotyczącą
ochrony środowiska. Wszystkie książki,
puzzle oraz gry zebrane podczas tej akcji,
które nie znalazły nowego właściciela tra‐
fią do Domu Dziecka.

Aleksandra Strugała
PSP w Jaworznie

W marcu biegaliśmy
dla Kobiet…

W marcu Publiczna Szkoła Pod‐
stawowa im. Mikołaja Koperni‐
ka w Jaworznie przystąpiła do

ogólnopolskiego projektu edukacyjno-
społecznego „W marcu biegamy dla Ko‐
biet”, organizowanego przez szkołę pod‐
stawową w Brzózie Stadnickiej w powie‐
cie łańcuckim. Najważniejszym zadaniem
projektu było zaangażowanie uczniów
i nauczycieli do biegu. Uczniowie i na‐
uczyciele musieli przebiec w sumie dy‐
stans co najmniej 50 km i potwierdzić to
zdjęciami przesłanymi pocztą elektronicz‐
ną do szkoły w Brzózie Stadnickiej. W ak‐
cji „W marcu biegamy dla Kobiet” chodzi‐
ło m.in. o uświadomienie dzieciom obec‐
ności osób chorujących na raka w ich naj‐
bliższym otoczeniu i propagowanie zdro‐
wego stylu życia. W udział w projekcie
w naszej szkole włączyli się uczniowie
klas I-II i IV-VIII, rodzice i nauczyciele.
Razem udało nam się uzbierać 1054,548
km. Uczniowie bardzo chętnie angażowali
się w przekazywanie kilometrów kobie‐

tom chorym na raka. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że z chęcią wezmą udział w ko‐
lejnej podobnej akcji. Inicjatorem przystą‐
pienia do akcji był Samorząd Uczniowski.

Marta Grucka
PSP w Jaworznie

XII gminny konkurs piosenki
dla uczniów klas I– III

Celem konkursu, który odbył się 9 czerw‐
ca było:
• wyzwalanie u dzieci radości śpiewania,
• kształcenie wrażliwości muzycznej dzieci,
• popularyzacja piosenki dziecięcej,
• promocja osiągnięć klas I – III szkół podsta‐
wowych w sferze działalności muzycznej,

• aktywne spędzanie wolnego czasu – roz‐
wĳanie pasji i zainteresowań.
W konkursie udział wzięło 16 uczniów

zewszystkich szkół z terenu gminy Rudniki.
Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę.
Prezentacje oceniała komisja w składzie:
1.Pan Arkadiusz Spodymek – dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Rudnikach

2.Pani Marlena Iwańska – instruktor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Rudnikach
Poziom prezentowanych piosenek był

bardzo wysoki. Wyniki konkursu przedsta‐
wiają się następująco:

Wkategorii klas pierwszych:
1.Antonina Ladra - PSP w Jaworznie -

I miejsce
2.Liliana Kościelna - PSP w Rudnikach -

II miejsce
3.Krzysztof Polak - PSP w Żytniowie -

III miejsce
4.Natalia Ptasińska - PSP w Rudnikach -

wyróżnienie
5.Maja Wieczorek - PSP w Cieciułowie -

wyróżnienie
6.Laura Stasiak - PSP w Dalachowie - wy‐

różnienie
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Wkategorii klas drugich:
1.Natalia Kubacka - PSP w Cieciułowie -

I miejsce
2.Julia Lemańska - PSP w Dalachowie -

II miejsce
3.Paulina Krzak - PSP w Rudnikach -

III miejsce
4.Anna Augustyniak - PSP w Jaworznie -

wyróżnienie
5.Wiktoria Pieknik - PSP w Żytniowie -

wyróżnienie
Wkategorii klas trzecich:

1.Marcelina Kanicka - PSP w Rudnikach -
I miejsce

2.Julita Żydziak - PSP w Cieciułowie -
II miejsce

3.Blanka Birlet - PSP w Żytniowie -
III miejsce

4.Olivier Szczęsny - PSP w Dalachowie -
III miejsce

5.Mateusz Zięcina - PSP w Jaworznie -
wyróżnienie
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody

rzeczowe zakupione ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al‐
koholowych w Rudnikach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
a nauczycielom przygotowującym dzieci
do występu dziękujemy za poświęcony
czas i zaangażowanie.

Zapraszamy do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.

Sylwia Kasprzyczak
PSP w Dalachowie

Aktywny i uśmiechnięty

K lasa VIb bardzo chętnie pojawiła
się 24.05.2021 r. w szkole. To był
pierwszy dzień po tak długim cza‐

sie. Jednak uczniowie nie spędzili tego
dnia w budynku, tylko wraz ze swoim wy‐
chowawcą pojechali na wycieczkę rowe‐
rową. Dzień spędzono aktywnie. Zwiedza‐
nie Załęczańskiego Parku Krajobrazowe‐
go, m. in. miejsce bitwy pod Kluskami,
Źródełko Objawienia, Kępowizna a kieł‐
baska z ogniska z widokiem na rzekę War‐
ta dopełniła wrażeń.

Wycieczkami rowerowymi w Publicz‐
nej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dalachowie objęci są wszyscy ucznio‐
wie od klasy IV po klasę VIII. Jest to jedna
z inicjatyw naszej szkoły, aby zachęcić do
aktywności i przypomnieć sobie jak może
być fajnie, gdy jesteśmy razem. Przede
wszystkim integrujemy się przy ładnej po‐
godzie, zwiedzamy okolicę naszej gminy
i nie tylko.

„Każdy człowiek Ci to powie
- na rowerze dbasz o zdrowie”.

Karol Włóka
PSP w Dalachowie

Szkolne Koło Fotograficzne
w Dalachowie

K oło fotograficzne przy PSP w Da‐
lachowie weszło w rok szkolny
2020/2021 z ambitnymi planami:

plenery, konkursy, wystawy. Niestety, pan‐
demia i w tej sferze dała się we znaki. Jeśli
wystawy, to dla kogo? Jeśli plenery, to sa‐
motne. Jeśli konkursy – to oczywiście
można było zrobić. I stało się. Wiele.

Jeszcze we wrześniu, nim uderzyła
w nas kolejna fala, odbyły się ciekawe, po‐
uczające warsztaty fotograficzne z Panem
Michałem Włochem. Dzielił się z ucznia‐
mi swoją pasja, swoimi umiejętnościami,
prezentował fotografie, tłumaczył i uświa‐
damiał, jak piękną sztuką jest fotografia.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę
i kontynuację cyklicznych warsztatów
w przyszłym roku szkolnym.

Fotografia, to dziedzina sztuki, którą
można uprawiać samotnie. Dlatego ucznio‐

wie nie porzucili swej pasji w czasie pande‐
mii. Zorganizowane zostały dwa konkursy.

Jesienią był to konkurs „Drzewo
w obiektywie”, a wiosną – jakżeby inaczej
– „Wiosna w obiektywie”. W obu konkur‐
sach wzięła udział zaskakująco duża liczba
uczniów! Wśród nich byli nie tylko człon‐
kowie koła, ale również inni uczniowie,
nawet Ci najmłodsi, co bardzo nas cieszy
i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Najlepsi w konkursie „Drzewo w obiekty‐
wie” zostali dyplomami i nagrodami ufun‐
dowanymi przez Gminna Komisję Roz‐
wiązywania Problemów Alkoholowych.
• I miejsce - Aurelia Słowik klasa VIIa.
• II miejsce – Oliwia Garncarek i Marta
Garncarek klasa VIII.

• III miejsce - Dominik Okoń klasa III.
Wyróżnieni uczniowie to: Karolina Zając
i Klaudia Kałwak klasa VIII.

Pozostali uczestnicy: Amelia Randak,
Kinga Cieśla, Damian Włoch, Zuzia
Włoch, Patrycja Ulrych, Roksana Sikora,
Julia Woliwoda.

Drugie przedsięwzięcie, to już inicjaty‐
wa naszej młodzieży. Kinga Cieśla z klasy
VIII zorganizowała szkolny konkurs
„Wiosna w obiektywie”. „Postanowiliśmy
zorganizować ten konkurs, aby nasi
uczniowie mogli chociaż na chwilę ode‐
tchnąć od męczącej nauki zdalnej oraz
wyjść na dwór z aparatem/telefonem
w dłoni i uwiecznić oznaki nadchodzącej
wiosny. Budząca się przyroda, rośliny,
zwierzęta i piękna pogoda towarzyszyły
uczestnikom podczas wykonywania foto-
grafii.” – mówi Kinga.
A zwycięzcami konkursu zostali:
• I miejsce Oliwia Garncarek klasa VIII.
• II miejsce Kinga Cieśla klasa VIII.
• III miejsce: Julia Lemańska, klasa III
i Tomasz Sekienda, klasa I.
Wyróżnienia otrzymali: Marta Garnca‐

rek klasa VIII, Karolina Zając klasa VIII,
Zuzanna Woch klasa IV, Dominik Okoń
klasa III oraz Wiktoria Dzierżak i Marcel
Pawelczyk klasa II.

Na łamach Gminnego Biuletynu nie
można umieścić wszystkich konkurso‐
wych fotografii, ale można je obejrzeć na
stronie internetowej naszej szkoły:
https://spdalachow.szkolnastrona.pl/
Zapraszamy do odwiedzin – warto.

PSP w Dalachowie

XII edycja Gminnego
Konkursu „I ty możesz

zostać mistrzem ortografii”

Powrót do szkół i nauki stacjonarnej
umożliwił uczniom klas I-III, szcze‐
gólnie tym ambitnym i wyróżniają‐

cym się w nauce, stanąć do walki o tytuł
„Mistrza Ortografii”. Po długim okresie
nauczania zdalnego, które szczególnie nie
sprzyjało doskonaleniu umiejętności w po‐
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prawnym pisaniu, to musiało być spore
wyzwanie. Do zmagań konkursowych
przystąpiło 16 najlepszych uczniów, któ‐
rzy zostali wyłonieni w eliminacjach kla‐
sowych we wszystkich szkołach naszej
gminy. 7 czerwca b.r. sprawdzili swoją
wiedzę i umiejętności, biorąc udział
w Gminnym Konkursie „I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”.
To kultywowanie poprawnej polszczyzny
jest głównym celem organizowanych już
od 12 lat przez Szkołę Podstawową w Da‐
lachowie konkursów ortograficznych dla
najmłodszych uczniów. Ta XII już edycja
była szczególnie wyczekiwana, w ubie‐
głym roku konkurs nie mógł się odbyć
z powodu pandemii. Wysoki poziom przy‐
gotowania uczestników zadziwił komisję
konkursową. A oto wyniki rywalizacji:
Klasy pierwsze:
• I miejsce - Lena Grajoszek (PSP Rudni‐
ki) i Joanna Wierszak (PSP Rudniki)

• II miejsce - Aleksandra Kępińska (PSP
Żytniów)

• III miejsce - Małgorzata Matusiak (PSP
Dalachów)

• Wyróżnienie - ZofiaWojtach (PSP Jaworz‐
no) i Aleksander Juszczak (PSPCieciułów)

Klasy drugie:
• I miejsce - Marta Gęziak (PSP Cieciułów)
• II miejsca - Kacper Owczarek (PSP Ja‐
worzno)

• III miejsce - Jan Belka (PSP Dalachów)
• Wyróżnienie - Kacper Słowik (PSP Rud‐
niki) i Zofia Stasiak (PSP Żytniów)

Klasy trzecie:
• I miejsce - Natalia Kucharska (PSP Ja‐
worzno)

• - Zofia Kołodziejczyk (PSP Rudniki)
• II miejsce - Bartłomiej Rzepka (PSP Żyt‐
niów)

• III miejsce - Agata Panek (PSP Cieciu‐
łów)

• Wyróżnienie - Dominik Okoń (PSPDala‐
chów)
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody

ufundowane przez Gminną Komisję Roz‐
wiązywania Problemów Alkoholowych.

VI Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej

„Wierzbowizja 2021”

K onkurs odbył się 10 maja, a szkołę
w Dalachowie reprezentowała
Basia Belka - uczennica klasy

czwartej, która zaśpiewała piosenkę w ję‐
zyku francuskim. Zajęła pierwsze miejsce!

Serdecznie Basi gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Beata Patyk
PSP w Dalachowie

Podsumowanie roku
szkolnego 2020/2021

w oddziale przedszkolnym

R ok szkolny 2020/2021 obfitował
w wiele wydarzeń. Dzieci brały
udział w różnych konkursach

i uroczystościach. Do najważniejszych
konkursów należą:

1.I Gminny Konkurs Logopedyczny „Gło‐
ska ukryta w obrazku” (Sandra Ramus –
I miejsce, Antoni Nowak – III miejsce)

2.Gminny Konkurs Recytatorski (Emilia
Pęcherz – II miejsce)

3.Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla
Przedszkolaków (Emilia Pęcherz – III
miejsce, Gabriela Belka, Jan Mencfel,
Sandra Ramus – wyróżnienia)

4.XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Zaczarowany ogród” (Gabriela Belka,
Emilia Pęcherz, Lena Oszczęda, Julia
Czechowicz – wyróżnienia).
Dzieci na bieżąco brały udział w orga‐

nizowanych uroczystościach. Najważniej‐
sze z nich to:
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
1.„Przybieżeli do Betlejem…” - wspólne

kolędowanie z Rudniki TV.
2.Dzień Babci i Dziadka - wykonanie lau‐

rek, występ dla babć i dziadków
3.Karnawałowy Bal Przebierańców

4.Dzień Patrona naszej szkoły - złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pod pomni‐
kiem Jana Pawła II.

5.Uroczyste obchody Dnia Mamy i Taty .
6.Dzień Dziecka.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie ucze-
stniczyły we wszystkich formach zajęć.
Bardzo duże znaczenie miała współpraca
z rodzicami, za którą serdecznie dziękuje‐
my.

Barbara Jochymska
Sylwia Kasprzyczak

Nauczycielki Oddziału Przedszkolnego
w Dalachowie

Lubimy czytać

„Czytanie książek to najpiękniej‐
sza zabawa, jaką sobie ludz‐
kość wymyśliła” – słowa wy‐

powiedziane przez poetkę Wisławę Szym‐
borską podzielają uczniowie szkoły
w Rudnikach, dla których czytanie to na‐
prawdę piękna przygoda.

Wbrew temu, co mówią statystyki, że
stajemy się społeczeństwem, które coraz
mniej czyta, wśród dzieci naszej szkoły
jest liczna grupa czytelników. Wielu z nich
w tym roku szkolnym przeczytało ponad
trzydzieści książek – to naprawdę imponu‐
jący wynik.

Postanowiłam porozmawiać z młodymi
czytelnikami i zapytać ich: Dlaczego czy‐
tają książki? W odpowiedzi najczęściej
słyszałam: „bo lubię”, „sprawia mi to
przyjemność”, „czytając, relaksuję się”,
„książki rozwĳają moją wyobraźnię”.
Wielu powtarzało, że czytanie książek po‐
zwala przenieść się w inny świat, czy wy‐
miar czasu, to dobry sposób na to, by uciec
od rzeczywistości, udać się do krainy ma‐
gii. Znalazła się też grupa uczniów, która
czytanie traktuje bardziej praktycznie
i twierdzi, że dzięki lekturze pozbyli się
kłopotu z ortografią, wzbogacają słownic‐
two, poszerzają wiedzę o świecie i życiu.
Czytając, poznają ciekawe osobowości,
z których mogą brać przykład.

Nasi uczniowie podczas czytelniczej
podróży mogą liczyć na wsparcie swoich
nauczycieli, wychowawców, pań: polonist‐
ki i bibliotekarki, które utwierdzają ich
w przekonaniu, że czytanie jest pożądane
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i mądre, i z pewnością przyniesie dużo po‐
żytku. Zachęcają do lektury, stosując ak‐
tywne metody pracy. I tak – pierwszoklasi‐
ści uczestniczą w projekcie koordynowa‐
nym przez Centrum Edukacji Obywatel‐
skiej pod tytułem: „Czytam sobie, pierwsza
klasa!”. W ramach programu otrzymali
książki i gadżety czytelnicze. Z wielkim
entuzjazmem wszyscy uczniowie sięgają
po lektury, prowadzą Karty Młodego Czy‐
telnika, wykonują ilustracje lub przedsta‐
wiają fragmenty książek za pomocą dramy.

Czwartoklasiści z wielką pasją wykona‐
li interesujące i zagadkowe lapbooki po
przeczytaniu i omówieniu na lekcji języka
polskiego lektury „Tajemniczy ogród”.
Ósmoklasiści, czytając poezję, doświad‐
czali, jak to jest tworzyć wiersze. W swej
pracy wykorzystali technikę blackout po‐
etry, czyli zaciemnianie istniejącego już
utworu, zostawiając prześwity, by w rezul‐
tacie stworzyć nowy tekst. Kolejną metodą
propagującą czytelnictwo w naszej szkole
jest przystąpienie do ogólnopolskiej akcji
„Jak nie czytam, jak czytam”. W ramach
tegorocznych działań 1 czerwca w naszej
szkole minął pod hasłem: Dzień Dziecka
z książką. Wszyscy czytaliśmy poezję
ks. Jana Twardowskiego.

Nie ulega wątpliwości, że kontakt
z książką kształtuje osobowość i inspiruje
do działania. Spośród licznej grupy czytel‐
ników naszej szkoły wyróżniają się
uczniowie, którzy sami piszą książki lub
tworzą prace plastyczne i odnoszą sukcesy
w konkursach: Książka daje moc-terapia
przez czytanie oraz Ulubione książki
w lapbooku.

Aktywność naszych uczniów jest wy‐
miernym efektem tego, że czytanie ksią‐
żek rozwĳa czynności intelektualne oraz
umiejętność wyrażania własnych poglą‐
dów i myśli. Uczeń klasy drugiej stwier‐
dził: „Gdy czytamy, jesteśmy mądrzejsi”.
Zatem, czytajmy głośno, po cichu, razem
i osobno; czytajmy komuś i dla siebie, bo
jak powiedział Kornel Makuszyński:
„Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak
więdnie kwiat bez słońca”.

Agnieszka Pietrzak
PSP w Rudnikach

Kibicowali w Gdańsku

26 maja 2021 był niesamowitym
dniem dla uczestników, wolon‐
tariuszy i liderów Fair Play

Programu. Reprezentanci Drużyny Fair
Play Rudniki z ubiegłego sezony mieli
możliwość uczestnictwa w Finale Ligi Eu‐
ropy w Gdańsku.

Dzięki zaproszeniu od firmy Hankook
i UEFA Foundation for Children, młodzi
uczestnicy Fair Play Programu stali się
częścią wydarzenia, jakim był Finał Ligi
Europy. Po oficjalnym wręczeniu niespo‐

dzianek od partnerów, odbyło się spotka‐
nie z gościem specjalnym - Jerzym Dud‐
kiem - byłym reprezentantem Polski,
bramkarzem FC Liverpoolu w którym
zdobył trofeum Ligi Mistrzów UEFA
i bramkarzem Realu Madryt.

Po wielu niespodziankach, które wywo‐
łały wiele uśmiechu na twarzach, uczestni‐
cy Fair Play Programu mieli możliwość
obejrzenia na żywo Finał Ligi Europy na
gdańskim stadionie.

Katarzyna Pawlaczyk
Liderka Programu

w woj. opolskim

Czas na łamanie stereotypów

Pod koniec marca br. rozpoczęliśmy
działania edukacyjno-sportowe ad‐
resowane dla dziewcząt z tereny

gminy Rudniki w ramach międzynarodo‐
wego programu adidas Breaking Barriers
for girls in Europe. W programie uczestni‐
czy 6 państw: Niemcy, Portugalia, Wło‐
chy, Holandia, kraje bałkańskie i Polska.
W każdym z tych krajów już w roku ubie‐
głym zrekrutowane zostały Championki,
które poprzez swoją pasję do sportu i dzia‐
łalność sportową chcą łamać stereotypy
i tworzyć przestrzeń do aktywności dla
młodszego pokolenia zawodniczek. W Pol‐
sce inicjatywą marki adidas objęte są trzy
lokalizacje: Puck (woj. pomorskie), Ma‐
szewo Duże (woj. mazowieckie), Rudniki
(woj. opolskie).

Firma adidas wierzy, że sport może
zmieniać życie, dlatego opracowała zało‐
żenia 5-letniej inicjatywy, by wspierać
dziewczyny i kobiety w uprawianiu sportu.
Projekt adidas Breaking Barriers jest
wspierany przez organizację StreetFoot‐
ballWorld, Soccer Without Borders i orga‐
nizację Women Win, a w efekcie, w tę ini‐
cjatywę zostanie włączonych 15 organiza‐
cji pozarządowych z Europy.

W ramach projektu opracowaliśmy plan
akcji, a jej głównym założeniem jest wpro‐

wadzenie w naszej społecz‐
ności zmian organizacyjnych
na rzecz równości płci oraz
zwiększenia możliwości ucze-
stnictwa dziewcząt w aktyw‐
ności fizycznej.

Przy okazji realizacji inicjatywy Time to
Break Stereotypes w Rudnikach zostanie:
• zrealizowanych 12 spotkań dla dziew‐
czyn, prowadzonych przez każdą cham‐
pionkę - w sumie 48 godzin zajęć (warsz‐
tatów i aktywności ruchowych)

• zaangażowanych 30 dziewcząt w wieku
10-18 lat z terenu Gminy Rudniki

• zrealizowany lokalnych festiwal sporto‐
wy dla kobiet i dziewczyn

• zaangażowana dodatkowa grupa odbior‐
ców +/- 100 dziewcząt i kobiet.
Cieszymy się, że możemy być częścią

tak ważnej i potrzebnej inicjatywy.

Championki Programu
Magdalena Matusiak
Katarzyna Pawlaczyk

Trenujemy bycie dobrym

„T renuj Bycie Dobrym” pod ta‐
kim hasłem odbywa się tego‐
roczna edycja Fair Play Pro‐

gramu. Jest to program edukacyjno-spo‐
łeczny w którym używamy grywalizacji,
metody football3, wolontariatu sportowe‐
go do promowania Celów Zrównoważone‐
go Rozwoju ONZ i rozwĳania postaw Fair
Play w życiu i na boisku.

W dodatkowych zajęciami w edycji
Fair Play Programu 2021-2022 udział bio‐
rą uczniowie i nauczycielki klas I-III
trzech szkół z terenu gminy Rudniki tj. Pu‐
blicznej Szkoły Podstawowej im.Andrzeja
Wajdy w Rudnikach, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Jaworznie, Publicznej Szkoły Podsta‐
wowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Żytniowie wspieranych w działaniach
przez LZS Żytniów.

W Polsce w programem objętych jest
11 lokalizacji (34 placówki oświatowe).
W każdej z nich ramach realizacji progra‐
mu zostaną przeprowadzone zajęcia foot‐
ball3 w klasach I-III, akcje dobra, turnieje
Global Goals, a nauczycielki i wolontariu‐
sze wezmą udział w szkoleniu i certyfika‐
cji na trenerów i mediatorów football3.
Efektem działań na zakończenie programu
będzie opracowanie podręcznika „Trenuj
Bycie Dobrym”

Katarzyna Pawlaczyk
Liderka Programu

w woj. opolskim
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„Śpieszmy się kochać ludzi…
Tak szybko odchodzą”

Ks. Jan Twardowski

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę,
pozostawiając pogrążoną w smutku
bliższą i dalszą rodzinę, przyjaciół,

znajomych, współpracowników. W ostat‐
nim czasie odeszło wielu ludzi związanych
z naszą Gminą Rudniki.

01.04.2021 roku usłyszeliśmy, że w wie‐
ku 61 lat zmarł Adam Sas - radny Gminy
Rudniki w latach 1998-2018. Był człon‐
kiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Ludowego Zespołu Sportowego w Ży-
tniowie.Angażował się w działalność Gru‐
py Odnowy Wsi, Koła Gospodyń Domo‐
wych, był również założycielem i człon‐
kiem Stowarzyszenia „Razem dla Żytnio‐
wa”. W 2012 roku otrzymał odznakę ho‐
norową „Za zasługi dla województwa
opolskiego”. Dzięki wrażliwości i swoje‐
mu zaangażowaniu doskonale znał potrze‐
by mieszkańców, zawsze szukając dla nich
rozwiązania. Pracowitością i konsekwen‐
cją w działaniu zyskiwał sobie sympatię
ludzi.

Z wielkim niedowierzaniem przyjęli‐
śmy wiadomość o śmierci Burmistrza Go‐
rzowa Śląskiego Artura Tomali, który
zmarł 12.04.2021 r. w wieku 51 lat. Funk‐
cję burmistrza piastował przez prawie
20 lat. Pracę w urzędzie rozpoczął w 1997
roku jako podinspektor ds. gospodarki ko‐
munalnej i ochrony środowiska. W latach
1999-2002 był sekretarzem Gorzowa Ślą‐
skiego, a od 2002 roku – burmistrzem. Za‐
pamiętamy go jako oddanego samorzą‐
dowca, z którym Gmina Rudniki miała
okazję wielokrotnie współpracować. Ci,

którzy znali go bliżej, zapamiętają go
przede wszystkim jako dobrego człowie‐
ka, życzliwego, otwartego na innych i za‐
wsze uśmiechniętego.

Kto z Mieszkańców naszej gminy nie
zna słynnej oleskiej „śmietankówki”?
Wciąż niedowierzamy, że już nie ma
wśród nas jej twórcy Wilhelma Bekera.
Od 1981 roku pracownik Okręgowej Spół‐
dzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Początko‐
wo był instruktorem BHP, później kierow‐
nikiem produkcji a następnie wicepreze‐
sem. Stanowisko prezesa objął w 1997
roku. Wypromował lubiane w
naszym regionie masło ekstra
z Olesna oraz wyżej wspo‐
mnianą „śmietankówkę”. Zmarł
31 marca 2021 roku w wieku
64 lat. Przez wiele lat zasiadał
w kapitule Opolskiej Izby Go‐
spodarczej. Był założycielem
i prezesem Stowarzyszenia
Klaster Dobrej Żywności „Ole-
ski Koszyk”, do której należą
także produkty rudnickich pro‐
ducentów żywności. Wspania‐
ły człowiek, znany i lubiany
w naszej społeczności.

6 kwietnia 2021r. dotarła do
nas smutna wiadomość o śmier‐
ciKazimierza Napieraja, mie-
szkańca Żytniowa. Człowieka
zasłużonego dla naszego re‐
gionu, społecznika, pasjonata
kultury ludowej w minionych
latach muzyka i kierownika
Orkiestry Dętej z Żytniowa,
współpracownika Ośrodka Kul-
tury w Rudnikach. Zamiłowa‐
niem do muzyki i kultury dzie‐

lił się z innymi skupiając wokół orkiestry
miejscowych muzykantów oraz dbając
o odpowiednie wykształcenie muzyczne
zarówno własnych dzieci, jak i wspierając
młodzież chcącą zasilać szeregi orkiestry
w Żytniowie.

I mimo, że nie ma Ich już wśród nas,
pozostaną żywi w naszych myślach. I żyć
będą dopóty, dopóki trwać będzie pamięć
o Nich.

Joanna Bryś
sekretarz gminy

śp.Adam Sas śp.Kazimierz Napieraj

śp.Artur Tomala fot. gorzowslaski.pl śp.Wilhelm Beker fot. olesno.pl

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”

Ks. Jan Twardowski

I choć Jarek nie pobiega już z nami po
boisku, wierzymy, że będzie zasiadał
na trybunach by kibicować swojemu

klubowi. Z wielkim bólem przyjęliśmy
wiadomość, że w sobotę 5 czerwca 2021r.
w wieku 42 lat zmarł Prezes naszego klubu
i jednocześnie wieloletni działacz LZS
Rudniki Jarosław Lach.

Poświęcił wiele lat swojego życia na
rzecz sportu amatorskiego. Grał w takich
klubach jak WKS Wieluń oraz Liswarta
Krzepice, a przez ostatnie lata swoją grą
wspierał LZS Rudniki, pełniąc dodatkowo
funkcję Prezesa naszego klubu.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie
człowiekiem chętnym do pomocy ilekroć
ktoś jej potrzebował - i nigdy nie oczeki‐
wał nic w zamian. Był blisko swoich pił‐
karskich kolegów zarówno w chwilach
sukcesów jak i porażek. Mógł godzinami
opowiadać o piłce i snuć plany na przy‐
szłość. Każdy kto spotkał Go na swej dro‐
dze, zapamięta jego dyskretny uśmiech
oraz przyjazne nastawienie do innych lu‐
dzi. Wraz z Jego śmiercią straciliśmy
szczerego przyjaciela i wielkiego miłośni‐
ka piłki nożnej.

Niech na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.

Jarek - do zobaczenia w sektorze niebo!

Zarząd i przyjaciele LZS Rudniki
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TABLICA OGŁOSZEŃ
Nabór wniosków

R ozpoczął się nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania na
zadania związane z usuwaniem

wyrobów azbestowych. Zadanie będzie re‐
alizowane pod warunkiem otrzymania
przez Gminę Rudniki dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro‐
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski można składać do 30.06.2021
r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach, który
chętnie udzieli dodatkowych informacji.
Wszelkie druki są możliwe do pobrania na
stronie: https://rudniki.pl/.../nabor-wnio‐
skow-usuwanie-azbestu.html

Ważne zmiany w programie
„Czyste Powietrze”

Zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Po‐
wietrze” będzie możliwy tylko do

31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od
1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to
źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r.
planowane jest zwiększenie obecnych
progów dochodowych uprawniających
do podwyższonego poziomu dofinanso‐
wania.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
• Zakup i montaż kotła na węgiel w ra‐
mach programu „Czyste Powietrze”
jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

• Okres przejściowy do końca roku 2021
związany jest z tym, że program dopusz‐
cza rozpoczęcie przedsięwzięcia do
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wszyscy, którzy zło‐
żą wniosek o dofinansowanie, zakupią
i zamontują kocioł na węgiel do
31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt
zakwalifikowany do dotacji (zostanie

dodany odpowiedni przypis w załączniku
2 i 2a do programu).

• Kotły na węgiel będą dofinansowane pod
warunkiem:
1.Złożenia wniosku o dofinansowanie

obejmującego kocioł na węgiel do
31 grudnia 2021r.,

2.Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia
2021 r.,

3.Wystawienia faktury za kocioł i mon‐
taż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków
złożonych przed datą wejścia w życie
zmian w programie (planowane od 1 lipca
2021 r.).
• Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można
otrzymać dotacji na zakup kotła wę‐
glowego w programie „Czyste Powie‐
trze”.

• Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
1.Wytyczne Komisji Europejskiej,
2.Zapisy Krajowego Planu Odbudowy

oraz Polskiego Ładu,
3.Obowiązujące uchwały antysmogowe

w poszczególnych województwach,
które nakazują wymianę starych kotłów
węglowych i ograniczają możliwość
stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w dru-
giej części programu (podwyższony po‐
ziom dofinansowania)
1.Dla gospodarstw jednoosobowych próg

dochodowy wzrośnie do 175 proc. naj‐
niższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł
(o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

2.Dla gospodarstw wieloosobowych próg
dochodowy będzie ustalony na poziomie
125 proc. najniższej emerytury na oso‐
bę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł
więcej niż obecnie).

3.Planuje się, że podwyższenie progów
dochodowych będzie obowiązywało
od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadze‐
niu odpowiednich zapisów w programie
„Czyste Powietrze”.

W ramach porozumienia Gminy
Rudniki z WFOŚiGW w Opolu
w Urzędzie Gminy Rudniki

utworzony został punkt konsultacyjny pro‐
gramu Czyste Powietrze, w którym miesz‐
kańcy mogą otrzymać informacje o progra‐
mie oraz pomoc przy wypełnieniu wnio‐
sków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji.

Punkt konsultacyjny
Programu Czyste Powietrze
zlokalizowany jest w pokoju 6

Urzędu Gminy Rudniki,
ul. Wojska Polskiego 12 A
tel. 34 3595 072 wew. 25

punkt jest czynny
w godzinach pracy urzędu.

Przebudowa kolejowego
obiektu mostowego

I nformujemy, że od dnia 14 czerwca
w związku z przebudową kolejowego
obiektu mostowego w miejscowości

Słowików, zostanie zamknięta dla wszyst‐

kich uczestników ruchu droga gminna nr
101011OMłyny – Słowików (przy zalewie).

Objazd wyznaczono drogą krajową 43.
Termin ograniczeń planowany jest do po‐
łowy września. Inwestorem zadania jest
PKP S.A.

Ewidencja szamb
i przydomowych oczyszczalni

Z godnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.

Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), Gmina
ma obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych (tzw.szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji
dokonywane są na pod‐
stawie zgłoszenia wła‐
ściciela lub użytkowni‐
ka nieruchomości, na
której zlokalizowany
jest zbiornik bezodpływowy/ przydomowa
oczyszczalnia ścieków. Każdy właściciel
nieruchomości na terenie gminy Rudniki
wyposażonej w zbiornik bezodpływowy
bądź przydomową oczyszczalnię ścieków
powinien złożyć aktualne zgłoszenie do
wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie
Gminy Rudniki (pokój nr 7) oraz na stro‐
nie internetowej www.rudniki.pl (w za‐
kładce: Załatwianie spraw).

Wypełnione i podpisane zgłoszenia na-
leży składać w terminie do 30 czerwca
2021 r. w Urzędzie Gminy Rudniki, u sołty‐
sów lub przekazać inkasentowi opłat zawodę.

Informacja

O d 1 czerwca 2021 roku punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa oby‐

watelskiego i mediacji działające na tere‐
nie powiatu oleskiego wracają do stacjo‐
narnej formy świadczenia usług.

W związku z powyższym wizyty nale‐
ży umawiać wyłącznie telefonicznie pod
nr 782 356 235 i przychodzić do punktu
wyłącznie na umówioną godzinę.



- 23 -

Jeden z takich punktów działa w Gmin‐
nej Bibliotece Publicznej w Rudnikach
przy ul. Wojska Polskiego 12, tuż przy
Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Punkt jest czynny wg następującego
harmonogramu:
• w poniedziałki w godz. od 10.00 do 14:00;
• we wtorki i środy w godz. od 11.00 do 15.00;
• w czwartki w piątki w godz. od 14.00 do 18.00.

Osoby korzystające z nieodpłatnej po‐
mocy prawnej zobowiązane są do zasła‐
niania nosa i ust, również do dezynfekcji
rąk płynem znajdującym się w poczekalni
lub używania rękawiczek jednorazowych.
Osoby korzystające z nieodpłatnej pomo‐
cy prawnej powinny mieć ze sobą własne
przybory do pisania.

Na terenie powiatu oleskiego działają
również takie punkty, a lista jednostek nie‐
odpłatnego poradnictwa na terenie powia‐
tu oleskiego znajduje się pod adresem:
http://bip.powiatoleski.pl

Zachęcamy do korzystania z porad
prawnych w Punkcie w Rudnikach.

TPK

1 czerwca Narodowy Funduszu Zdro‐
wia uruchomił Teleplatformę Pierw‐
szego Kontaktu (TPK)

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
• pielęgniarki/położnej
• lekarską
w formie telekonsultacji.
W ramach TPK uzyskasz:
• poradę medyczną
• e–receptę
• e–skierowanie
• e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
• polskim
• angielskim
• rosyjskim
• ukraińskim.

Nakręceni na pomaganie

W ciąż przybywa osób, które po‐
przez zbieranie nakrętek chcą
pomóc najbardziej potrzebują‐

cym. Na mapie Gminy Rudniki pojawił się
kolejny punkt z miejscem gdzie można od‐
dać plastikowe na‐
krętki. Kolejne
charakterystyczne
serduszko pojawi‐
ło się w Sołectwie
Dalachów. Niech
służy jak najdłu‐
żej!

Festiwal Żytstoock 15-16-17 Lipca 2021 w Żytniowie
Druga edycja festiwalu „Żytstoock” odbędzie się 15-16-17 Lipca 2021 w Żytniowie.
Miejscem imprezy jest Stodoła w której odbywać się będą koncerty na scenie zobaczymy
m.in. zespoły Pajujo, Grafonomalie, Transgresja, Harisa, Nic Śmiesznego, DPSA, Road
Rock, Naturavika, ColdFire, Nova Fala. Oraz solistów Alberta Pyśk, Weronika WRONA
Jasiówka, Grzegorz Majzel. W strefie „Dzikie Dzieci” nie zabraknie eksperymentów,
warsztatów artystycznych, zabaw i zagadek dla najmłodszych. Kolejnym ważnym
elementem festiwalu jest strefa „Żniwa Sztuki” w której nie zabraknie wielu ciekawych
rozmów oraz warsztatów malarskich, muzycznych, performatywnych. Dni na festiwalu
zaczynać będziemy od Jogi a kończyć przy ognisku. Serdecznie Zapraszamy do Żytniowa.

ZAPROSZENIE NAWAKACYJNE IMPREZY
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Przedstawiamy drugą część poradnika, z którego dowiedzą się Państwo, jak segregować tzw. kłopotliwe śmieci.

 Niezależnie od stopnia zużycia, czy są pokryte spalenizną lub rdzą, 

metalowe blachy wyrzucamy do pojemnika żółtego na surowce wtórne.

 Blachy szklane wyrzucamy do pojemnika czarnego na odpady 

zmieszane (nie jest to szkło poddawane recyklingowi).

 W przypadku środków w sprayu (np. płynów do mycia okien) plastikową 

końcówkę wraz z butelką wyrzucamy do pojemnika żółtego. Warto odkleić 

etykietę i jeśli jest z plastiku, wyrzucić do pojemnika żółtego. Jeśli jest 

z papieru, powinna trafić do pojemnika czarnego na odpady.

 Podobnie, jak inne rzeczy pod ciśnieniem jest traktowany jako odpad 

niebezpieczny, który należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

Niektóre gminy pozwalają je wrzucać do pojemników żółtych, lecz muszą 

być całkowicie opróżnione.  

 Przeterminowane i nieużywane leki oddajemy do apteki lub PSZOK. Nie 

wolno ich wyrzucać do toalety. Papierowe opakowania wyrzucamy do 

niebieskiego worka na papier, listki i blistry do odpadów zmieszanych - 

czarny pojemnik. Słoiczki po lekach do pojemnika na szkło albo do żółtego, 

jeśli słoiczek jest plastikowy.

 Do żółtego pojemnika na surowce wtórne (metal, plastik). Wszystkie 

papiery należy z nich wyjąć i wyrzucić do niebieskiego worka na papier. 

 Powinny trafić do pojemnika żółtego razem z surowcami wtórnymi, 

oczywiście jeśli nie są to elektronarzędzia. Elektronarzędzia powinny 

zostać potraktowane jak elektroodpady, czyli odstawione do PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). 

 Czystą folię wyrzucamy do pojemnika żółtego. Zanieczyszczona 

jedzeniem trafia do czarnego na odpady zmieszane. Podobnie inne 

materiały, które mają trudne do usunięcia resztki żywności lub są 

zatłuszczone.

 Jeśli jest zabrudzona farbą, wyrzucamy ją do pojemnika czarnego na 

odpady zmieszane. Jeśli jest czysta, powinna trafić do pojemnika żółtego 

na surowce wtórne (metal, plastik).

Blachy do pieczenia
- metalowe

Blachy szklane
z piekarników             

Chemia domowa
- środki w sparyu

 Dezodorant
 w sparyu

Folia 
malarska

Folia z żywności 

Foliowa koszulka
na dokumenty

Lekarstwa

Narzędzia: śrubki,
sekatory, gwoździe,
śrubokęty, piły itp. 


