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Nagroda mieszkańców Opolszczyzny
Podczas uroczystej konferencji pn. 

„Podsumowanie realizacji RPO WO 2007-2013 i PO KL 
komplementamość funduszy oraz wnioski na przyszłą 
perspektywę finansową 2014-2020”, która miała miejsce 
28 września 2012 r. w Filharmonii Opolskiej, zostały 
wręczone nagrody w ramach konkursu. Nagrody wręczali: 
Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego 
oraz Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego. 
Gminie Rudniki została wręczona nagroda Plebiscytu o 
nagrodę mieszkańców Opolszczyzny za projekt 
Przebudowa Domu Kultury na Centrum Spotkań Muzyków 
Jazzowych w Rudnikach. Nagrodę odebrał Andrzej 
Pyziak, Wójt Gminy Rudniki. W ramach konkursu 
Opolskie Euro III edycja Zarząd Województwa
Opolskiego przyznał również Specjalne podziękowania m.in. dla Gminy Rudniki za projekt Przebudowa Domu 
Kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach. Dyplom symbolizuje zaangażowanie w pozyskiwaniu
środków unijnych, dzięki którym można realizować ciekawe projekty. D. Popczyk

Narodowe Święto Niepodległości
W niedzielę - 11 listopada, o godz. 16.00 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia 
okolicznościowego programu słowno- muzycznego w 
wykonaniu uczniów PSP w Jaworznie. Dodatkową 
atrakcją spotkania będzie koncert estradowy „Nie zginie 
póki piosenka” w wykonaniu DANUTY MIZGALSKIEJ 

i męskiego kwartetu wokalnego DOLCES PUERIS. 
Wykonają oni mniej i bardziej znane piosenki żołnierskie 
i legionowe jak również znane polskie przeboje. Podczas 
imprezy odbędzie się również uroczyste wręczenie 
nagród „ Złota Rama” dla przedsiębiorców z terenu gminy 
Rudniki.

Komunikat dla Grup Odnowy Wsi
Informujemy wszystkie Grupy Odnowy Wsi z 

terenu gminy Rudniki, które otrzymały dofinansowanie w 
2012 roku w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi, 
iż do dnia 30.11.2012r. są zobowiązane zrealizować 
zadania i złożyć sprawozdania z ich realizacji.

Przypominamy, iż złożenie sprawozdania jest 
nieodzownym elementem dalszego udziału w Programie 
i możliwością pozyskiwania środków w kolejnym roku. 
Niezłożenie sprawozdania łub niezrealizowanie zadania z 
przyczyn leżących po stronie Grupy Odnowy Wsi, 

zgodnie z regulaminem dyskwalifikuje daną Grupę z 
możliwości starania się o środki w kolejnym roku.

Formularz sprawozdania oraz instrukcja jego 
wypełniania znajduje się na stronie internetowej gminy 
Rudniki w zakładce dla mieszkańca (ogłoszenia).

Miejsce składania sprawozdania:
Urząd Gminy w Rudnikach I piętro, pokój nr 2, tel. 

Kontaktowy (034)3595-072 wew.14, 
e-mail: promocja@rudniki.pl

http://www.rudniki.pl
mailto:promocja@rudniki.pl


Dożynki Gminne i I Spotkanie Pszczelarzy
W tym roku po raz pierwszy uroczystości 

dożynkowe połączone zostały ze Spotkaniem 
Pszczelarzy. W niedzielę 26 sierpnia już w godzinach 
dopołudniowych w Chacie Drwala i Strażaka w 
Bobrowie miały miejsce wykłady otwarte 
prowadzone przez dr hab. Marka Chmielewskiego. 
Wśród gości przybyłych na spotkanie byli między 
innymi Tadeusz Sabat - prezydent Polskiego 
Związku Pszczelarzy w Warszawie, Antoni 
Konopka - wicemarszałek województwa 
opolskiego, Stanisław Belka - wicestarosta powiatu 
oleskiego, Andrzej Pyziak - wójt gminy Rudniki.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 
przemarszem pięknego, długiego i barwnego 
korowodu na plac OSP. Tam proboszcz parafii w 
Starokrzepicach ks. Tomasz Wrona odprawił 
połową dziękczynną mszę świętą, a starostowie 
dożynek: Halina Augustynowicz i Karol Grabarek, 
złożyli na ołtarzu i przekazali gospodarzowi gminy 
symboliczny bochen chleba. Z kolei w uznaniu dla zasług 
Polskiego Związku Pszczelarskiego wręczono odznaki 
PZP zasłużonym pszczelarzom z gminy Rudniki. Złotą 

SPRÓBUJ KLASYCZNI

Łukasz Mroczek

Z/CzZT/rn/ agjBUIF
Wił SPOTKANIE PSZCZELARSKĄ '

odznakę otrzymał Franciszek Marchewka, natomiast 
brązowe: Józef Kotowski, Alojzy Łuczak, Andrzej 
Krzak, Bernard Szymczykiewicz, Krystian Kotowski, 
Bogdan Soja, Gerard Buchla, Bogdan Kanicki, Adam 
Dubiel, Kazimierz Rak, Mariusz Sobańtka, Stanisław 
Dudek, Tadeusz Dudek i Wacław Sieja. Po części 
oficjalnej uroczystości z programem artystycznym 
wystąpiły dzieci ze szkoły w Cieciułowie, grupy 
śpiewacze z Odcinka, Żytniowa i Jaworzna oraz zespół 
„Rudniczanie”.

Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Biorąc pod uwagę 
zgodność z tradycją /wszystkie gatunki zbóż, wstążki, 

kwiaty, owoce, krzyż, parzysta liczba ramion/, ogólny 
wyraz artystyczny oraz technikę wykonania, spośród 18 
przepięknych koron dożynkowych komisja wybrała 
wieniec wykonany przez kobiety z sołectwa Julianpol, 
który w 100% spełniał wszystkie regulaminowe kryteria.

Delegacja wieńcowa z nagrodzoną koroną 
reprezentowała gminę Rudniki podczas Dożynek 
Wojewódzkich w Gogolinie. Równorzędne I 
nagrody przyznano koronom z Młynów, Bobrowy, 
Jaworzna, Żytniowa i Odcinka, drugie otrzymały: 
Chwiły, Jaworek, Dalachów, Łazy, Faustianka, 
Mirowszczyzna i Mostki, a trzecie: Bugaj, Jelonki, 
Słowików, Janinów i Rudniki. Nagrodzono również 
autorów scenek sytuacyjnych przed posesjami w 
Bobrowie: Zbigniewa Surowego, Jana Grabarka, 
Leszka Grabarka, Anny Pawlaczyk i Ireny 
Świtały.

Imprezie towarzyszyły również konkursy i zabawy 
dla dzieci przeprowadzone przez KACPERKA oraz

konkurs wiedzy pszczelarskiej dla dzieci, w którym 
zwycięzcą został Bartosz Kubacki. Drugie miejsce zajął 
Tomek Badera, trzecie Izabela Cieśla. Słodkie nagrody 
w postaci słoiczków miodu ufundowali pszczelarze, 
którzy prezentowali swoje wyroby na stoiskach 
promocyjnych. Imprezie towarzyszyły również wystawy 
sprzętu i produktów pszczelich firm Ratajczak, Babik, 
Łysoń i Krzak.

M. Lukas
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Smaki regionu
Podczas VII Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum 

Wsi Opolskiej, w niedzielę 5 sierpnia, odbył się finał 
wojewódzki XII regionalnej edycji konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów

Komisja konkursowa, w skład której weszli 
przedstawiciele opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Muzeum Wsi 
Opolskiej oraz Polskiej Izby produktu Regionalnego i

Gminny 
Turniej Sołectw

W sobotę 25 sierpnia, w przeddzień dożynek, 
reprezentanci 12 sołectw naszej gminy stanęli do rywalizacji 

W
o puchar Wójta w Gminnym Turnieju Sołectw w Bobrowie. 
Śmiechu i zabawy było wiele. Zagwarantowały ją zarówno 
konkurencje z przymrużeniem oka, jak i te wymagające siły i 
sprawności.

Zaczęło się od wyścigu drużyn na specjalnych nartach 
biegowych. Mistrzostwo w tej konkurencji uzyskała 
drużyna z Faustianki. W dwóch kolejnych konkursach, a 
mianowicie drużynowym wbijaniu ogromnego gwoździa i w 
wyścigu „rydwanów” zwyciężyła reprezentacja Cieciułowa. 
Najlepszym koszykarzem okazał się przedstawiciel Jelonek, 
a z kolei w siłowaniu na rękę - reprezentant Julianpola. 
Turniej zakończyły dwie zabawne konkurencje. W ubijaniu 
piany z białek najlepszą wprawą wykazał się przedstawiciel 
Mostek, a w jedzeniu arbuza na czas niepokonany był sołtys 
Żytniowa Andrzej Napieraj.

Ostatecznie z 10 punktami zwycięzcami turnieju, już 
po raz trzeci, została drużyna reprezentująca sołectwo 
Cieciułów w składzie: Mateusz Porębski, Łukasz 
Kotarski, Krzysztof Sykuła, Konrad Ośrodka i Konrad 

Lokalnego przyznała 8 wyróżnień i 11 głównych nagród dla 
finalistów w kategorii lokalny i regionalny produkt 
żywnościowy. Do udziału w konkursie w skali województwa 
zgłoszono 42 produkty.

Wśród nagrodzonych znalazły się specjały z gminy 
Rudniki, a mianowicie: ser biały sołtyski Małgorzaty 
Gawłowskiej z Odcinka, miód rudnicki akacjowy Natalii i 
Andrzeja Krzaków oraz nalewka „pigwowcówka z 
Faustianki” Dariusza Brysia.

Wyróżnienie otrzymała Marianna Rzepka z Odcinka 
za śliwki w zalewie octowej. Ideą konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” jest poznanie i 
udokumentowanie regionalnych produktów 
żywnościowych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i 
od lat wytwarzanych tymi samymi metodami oraz według 
tych samych receptur.

Z myślą o zachowaniu dziedzictwa kulinarnego naszej 
gminy Dom Kultury w Rudnikach od wielu już lat zachęca 
mieszkańców do udziału w konkursie. Możemy pochwalić 
się już całkiem pokaźną listą tradycyjnych produktów i 
potraw regionalnych. Jest to wielkie bogactwo smakowe 
regionu potwierdzone wieloma nagrodami.

M. Lukas

Nowak. Drugie były Mostki /6 pkt/, trzeci Julianpol /5 pkt/. 
Czwartą lokatą musiały zadowolić się Jelonki, które miały 
taką samą liczbę punktów, ale przegrały w wyniku dogrywki.

Bardzo okazały puchar, nagrody pieniężne i dyplomy 
wręczyli zwycięzcom Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.

Wszystkie reprezentacje, które nie znalazły się na 
podium, zostały wyróżnione i wróciły z nagrodami 
pieniężnymi oraz pamiątkowymi kubkami wykonanymi na 
okoliczność tegorocznych dożynek.

Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

M. Lukas



Oficjalne otwarcie kompleksu boisk ORLIK 2012
29 sierpnia 2012r. oficjalnie oddany został do użytku 

kompleks boisk ORLIK 2012. Budowa kompleksu 
sportowego zamknęła się kwotą 1,079 min zł. Dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 330 tys. zł, z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - 500 tys. zł. Gmina Rudniki 
z własnego budżetu wydała 246 tys. zł. Boisko, o wymiarach 
30 x 60 metrów, wykonano z trawy syntetycznej. Obok 
powstało drugie, o nawierzchni poliuretanowej, do 
siatkówki, koszykówki i tenisa. Mierzy ono 19 x 32 metrów. 
Lodowisko kosztowało 404 tys. zł. Dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wyniosła 180 tys. zł. 
Wśród gości zaproszonych na otwarcie byli: Józef Sebesta - 
Marszałek Województwa Opolskiego, Halina Bilik - 
Opolski Kurator Oświaty, Stanisław Belka - Wicestarosta 
Oleski, Prezes Zarządu AZS Częstochowa - Konrad Pakosz 
oraz Edward Gładysz - Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu 
obiektu przez księdza Krzysztofa Błaszkiewicza odbył się

Wkręt-met AZS Częstochowa: Hunek (6),Marcyniak 
(6), Stelmach (2), Murek (6), Hebda (12), Bociek (18) oraz 
Lisinac (13), MCKiS Energetyk Jaworzno: Kwasowski, 
Skup (2), Schluz (17), Sacharewicz (9), Kantor (8),

mecz piłki siatkowej pomiędzy AZS Częstochowa a MCKIS 
Energetyk Jaworzno. Mecz zakończył się zwycięstwem 
Częstochowy 4:0 (25:22,30:28,25:22,15:10).

Pozyskane środki 
z Unii Europejskiej

W ostatnim czasie udało się pozyskać dodatkowe 
środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie kilku 
projektów. Między innym będziemy w przyszłym roku 
realizować zadanie przebudowy strażnicy OSP Jaworzno 
na Sołeckie Centrum Integracji. W chwili obecnej 
jesteśmy w trakcie procedury przetargowej i jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, jeszcze tej jesieni podpiszemy 
umowę z wykonawcą. Kolejna inwestycja będzie 
dotyczyła przebudowy boiska piłkarskiego w 
Cieciułowie. I tu będzie przeprowadzony w najbliższym 
czasie przetarg, który mamy nadzieję - wyłoni solidnego 

Kozłowski (8), Sobczak (libero) oraz Wojtowicz (5), Mizera 
(1), Lipiarz, Fitrzyk (3), Popik(4).

Oświetlone piłkarskie boisko z szatniami, natryskami i 
sztuczną trawą będzie służyć do gry wszystkim 
zainteresowanym, zimą dodatkowo można będzie korzystać 
z Białego ORLIKA. W ramach projektu zatrudnionych 
zostało dwóch animatorów: Mateusz Stasiak oraz Bogdan 
Pawlak, którzy odpowiedzialni są za organizowanie i 
prowadzenie zajęć sportowych. Pytania związane ze 
sprawami organizacyjnymi prosimy kierować do 
animatorów:

1. Mateusz Stasiak - tel. +48 694 648 211
2. Bogdan Pawlak - tel. +48 886 689 796

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z 
obiektów.

D. Popczyk

wykonawcę. Udało się także zdobyć dofinansowanie na 
modernizację Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach. 
Pomieszczenia zostaną wyremontowane i zwiększy się 
powierzchnia wystawiennicza, ponieważ zebrane do tej 
pory eksponaty nie mieszczą się już w dwóch 
zagospodarowanych izbach. W przyszłym roku 
rozpoczynamy również bardzo dużą inwestycję, a 
mianowicie budowę kanalizacji w Dalachowie, na którą 
otrzymaliśmy dofinansowanie.

Oprócz środków na inwestycje pozyskaliśmy 
dofinansowanie na przyszły rok na przedsięwzięcia 
„miękkie”, m.in. wymianę polsko-czeską, 11 Spotkania 
Pszczelarskie Rudniki 2013 i Międzynarodowe Zawody 
Drwali w Bobrowie.

I. Napieraj



projekty UE realizowane w gminie

PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI ■

OPOLSKIE
KWITNĄCt

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Opolskiego UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU REGIONALNEGO

„Inwestujemy w twoją przyszłość”

Impreza jest realizowana w ramach projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

XXI SPOTKANIE MUZYKÓW JAZZOWYCH W RUDNIKACH
Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach zaprasza 

ZESPOŁY /max. do 8 osób/ oraz SOLISTÓW JAZZOWYCH do udziału w 21 edycji 
SPOTKAŃ MUZYKÓW JAZZOWYCH w Rudnikach.

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA dostępne na stronie internetowej www.rudniki.pl
Termin zgłoszeń do 30 listopada 2012r.

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Tegoroczne spotkanie uświetni koncert w wykonaniu

KRYSTYNY PROŃKO
Bilety w cenie 50zł /osoba/ do nabycia od 12 listopada br. w Domu Kultury w Rudnikach. 

Rezerwacji dokonywać można telefonicznie od dnia 15 października br.
Organizatorzy

★ J

1 . Program
Rozboju

I > t Obszarów
• Wiejskich
na lata 2007 2013

Przebudowa budynku 
biblioteki w Rudnikach

Informujemy, iż w dniu 30.08.2012r dokonano 
końcowego odbioru budynku biblioteki po przebudowie. 
Roboty budowlane trwały 6 miesięcy i były wykonywane 
przez firmę „Modem-Bud” s.c. Edward i Marcin Strugała ze 
Starokrzepic. Zakres robót obejmował wymianę dachu, 
nowy strop nad parterem, przebudowę pomieszczeń na

parterze wraz z ich wyposażeniem, adaptację poddasza wraz 
z jego wyposażeniem, jak również renowację elewacji 
zewnętrznej, remont piwnicy, wymianę instalacji 
elektrycznej, sanitarnej, wodnokanalizacyjnej,

zagospodarowanie terenu wokół budynku itp.
Inwestycja kosztowała ponad 1,3 min,, zł,, z czego 

500 tys. zł to dofinansowanie, które pozyskaliśmy 
w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji pozwoliła odnowić budynek i 
stworzyć nowoczesne wnętrza, które będą służyć naszym 
mieszkańcom przez kolejne lata.

Obecnie w budynku znajduje się: na parterze Gminna 
Biblioteka Publiczna i Punkt Informacji Turystycznej oraz 
na piętrze Galeria Osobliwości Przyrodniczych.

J. Pazgan

http://www.rudniki.pl


aktualności
Zakończone prace 22 sierpnia 2012 roku zakończono inwestycję polegającą na zmianie

sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny, 
w PSP w Dalachowie Roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę „BUDKAD” Łukasz 

Żółtaszek z Kuźnicy odbywały się w okresie 
wakacyjnym. Polegały one m.in. na pracach 
rozbiórkowych, budowlanych, wymianie instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, położeniu 
płytek ceramicznych, wykładziny PCV oraz 
malowaniu. W efekcie przebudowy powstały dwie 
sale lekcyjne, ciąg komunikacyjny, świetlica wraz z 
stołówką, zmywalnia do mycia naczyń, schowek i 
magazyn. W dwóch węzłach sanitarnych 
zamontowano m.in. umywalki oraz brodziki z 
natryskami. Wartość inwestycji wyniosła prawie 
190 tys. zł., a środki na realizację zadania 
pochodziły z budżetu gminy.

Jesteśmy przekonani, że nowy oddział A 
przedszkolny zapewni dzieciom bezpieczeństwo i 
optymalne warunki rozwoju.

A. Wiktor

Remont w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach
Prace remontowe w starej części Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach dobiegły końca. Zakres 

robót obejmował korytarz na parterze szkoły, w tym remont: posadzek, ścian oraz wymianę 8 szt. drzwi. Prace te wykonane 
zostały w terminie 6.07-17.08.2012 r. przez PPHU Export Al.-Woj Wojciech Suchowski z Kowali, wyłonione w przetargu 
nieograniczonym. Wartość inwestycji wyniosła ok. 110 tys. zł, a środki pochodziły z budżetu gminy.

To już druga część remontu korytarzy w gimnazjum, ponieważ na piętrze remont przeprowadzono w ubiegłym roku. 
Teraz gimnazjum nie straszy starymi posadzkami, ale wita przyjaznymi kolorami i nowoczesnym wystrój em.

Bezpieczna 
droga do szkoły

We wrześniu, jak każdego roku, policja prowadzi 
działania kontrolno- profilaktyczne w początkowym okresie 
nauki szkolnej po przerwie wakacyjnej. Celem działań jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 
w rejonie szkół. Ponadto uczymy i utrwalamy dzieciom 
zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach 

publicznych. Tak też jest w naszej gminie. Jako dzielnicowy 
prowadzę w klasach pierwszych spotkania z uczniami, 
którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. 
Informowałem ich o właściwym sposobie korzystania z 
drogi, o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię oraz 
zagrożeniach związanych z niestosowaniem się do 
przepisów drogowych. Na koniec tych pogadanek uczniowie 
otrzymali elementy odblaskowe, zakupione przez Gminę 
Rudniki, pozwalające dzieciom być widocznym na drodze o 
świcie, kiedy zmierzająpieszo do szkoły.

Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Materak

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI
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Cii 3/Cel 3
ZD07 Z013

EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
PRZEKRACZAMY GRANICE

ŻNIWA W REGIONIE HANA PO STAREMU
- WIZYTA W PARTNERSKIEJ GMINIE W CZECHACH

Współczesne żniwa nie mająjuż dawnego romantyzmu, 
jaki im dodawał dźwięk kos czy widok kopek ze zbożem, stąd 
należy: „Wspominać z łezkąw oku widok, gdy świtem, z ranną 
rosą, ruszali żeńcy raźnym krokiem, swych kos sztandary 
dumnie niosąc.”

Na zaproszenie partnerów z Mikroregionu Mostenka w 
dniach 20-22 lipca 2012 r. w ramach projektu 
dofinansowanego z programu współpracy transgranicznej 
REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 

W 2007-2013 czterdziestoosobowa grupa przedstawicieli władz 
samorządowych, radnych, sołtysów, nauczycieli i Zespołu 
Folklorystycznego „Rudniczanie” udała się do miejscowości 
Vlkos w Czechach na „ŻNIWA W REGIONIE HANA PO 
STAREMU”.

Program pobytu był bardzo bogaty i zawierał między 
innymi pokaz tresury psów ratowniczych w Klubie 
Kynologicznym w Vlkos oraz obejrzenie projektów w 
miejscowości Vezky. Najważniejszym punktem wizyty była 
prezentacja dawnej tradycji żniwnej w regionie Hana w 
Czechach. Na początku wszystkim pokazano, jak dawniej 
koszono zboże, stąd pojawiły się kosy i sierpy. Z ukoszonego 
zboża formowano snopki i układano je w kopki ze zbożem. 
Trochę inaczej niż w Polsce, bo snopki układano na ściernisku 
na leżąco, układając je symetrycznie kłosami do środka. 
Później rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe. Pojawiły 
się konkurencje żniwne takie, jak: wiązanie snopków, bieg z 
dwoma snopkami w rękach, układanie snopków w kopki po 
czesku i po polsku, wsypywanie zboża do worków i 
przenoszenie na wyznaczone miejsce. Do tych konkurencji

wytypowano trzy grupy mężczyzn, a naszymi 
przedstawicielami byli pan Robert Ferenc, pan Leszek 
Niedźwiecki i pan Andrzej Napieraj. Nasi panowie dzielnie 
walczyli i zajęli I miejsce. W czasie rozgrywania konkurencji 
żniwnych grupa naszych kobiet tworzyła wieniec dożynkowy. 

Tradycji musiało stać się zadość, toteż przy strojeniu korony 
żniwnej śpiewano piosenki i tańczono. Do śpiewu przygrywał 
na harmonii pan Bogdan Szyszka, a na skrzypcach grał pan 
Lucjan Antończak. Należy nadmienić, że w regionie Hana 
nie majątakiego zwyczaju.

Gdy wieniec dożynkowy był już gotowy i zakończyły się 
konkurencje żniwne, rozpoczęła się zabawa dożynkowa, w 
czasie której pojawili się na scenie: Młodzieżowy Zespół 
Taneczny „Gracie" z Ylkos, seniorki z Ylkos oraz nasz

folklorystyczny zespół „Rudniczanie". Wszystkich 
zgromadzonych zachęcał do tańca zespół „Karolina”.

W niedzielę odbyła się uroczysta msza w Kościele św. 
Prokopa w Vilkos, która zgromadziła liczne rzesze 
mieszkańców. Pojawiła się delegacja polsko-czeska z 
wieńcem dożynkowym. Dzieci ubrane w piękne hanackie 
stroje ludowe dodawały kolorytu tej delegacji. W tym dniu 
nastąpiło podsumowanie projektu polsko-czeskiego. W 
głównej sali zgromadzili się przedstawiciele społeczności 
czeskiej razem z władzami samorządowymi: panem 
Mirosławem Kroupa, starostą Vlkos i panem Antonin 
Behalkem, starostą Vezky. Naszą gminę reprezentowali: pani 
Marianna Krzykawiak - sekretarz Gminy Rudniki, pan Jan 
Polak - skarbnik Gminy Rudniki, pani Elżbieta Ciszkiewicz - 
dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach, 
pani Janina Pawlaczyk - dyrektor Gminnego Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Każdy z mówców 
podkreślał, że wspólny projekt zaowocował dobrymi 
przedsięwzięciami, a przede wszystkim współpracą polsko- 
czeską na bardzo wysokim poziomie. Podziękowaniom nie 
było końca. Należy nadmienić, że uczniowie z Vlkos 
przekazali uczniom PSP Cieciułów upominek w 
podziękowaniu za wcześniejszy udany pobyt w Cieciułowie.

Opracowała: Beata Droś 
Zdjęcia: Archiwum UG Rudniki
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FESTYN RODZINNY
14 i 15 lipca nad zalewem w Młynach było 

naprawdę tłoczno. Na festynie rodzinnym bawili 
się nie tylko mieszkańcy naszej miejscowości.

Zabawa rozpoczęła się w sobotę dyskoteką przy 
muzyce dj Tomka Marczaka.

Z kolei niedzielne popołudnie obfitowało w atrakcje dla 
dzieci. Przez godzinę nasi milusińscy mogli za darmo 
poszaleć na dmuchańcach. Darmową zabawę ufundowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów. Konkursy z nagrodami 
dla dzieci i dorosłych cieszyły się nie mniejszym 
zainteresowaniem. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych 
były malowane tatuaże. Natomiast panie miały okazję 
obejrzeć oraz kupić ręcznie robioną biżuterię.

Jak przystało na prawdziwy festyn, nie mogło 
zabraknąć cukrowej waty i prażonej kukurydzy, nie 
wspominając o swojskich przysmakach: kiełbasce i 
kaszance z grilla, szaszłykach oraz bigosie i domowej roboty 
drożdżówce, które rozchodziły się w zawrotnym tempie.

Festyn został zorganizowany przez Grupę Odnowy Wsi 
Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów w ramach Gminnego

Programu Odnowy Wsi. Z dofinansowania zostały 
zakupione: agregat prądotwórczy, namiot gospodarczy, 
stoliki i krzesła cateringowe, termosy, tace chłodzące i baner 
informacyjny.

Stowarzyszenie dziękuje Wszystkim, którzy wsparli 
nasze działania, sponsorom oraz mieszkańcom Młynów, 
którzy pomogli przy organizacji festynu.

Tekst i zdjęcia - Emilia Kotowska

III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
Celem organizacji III Turnieju Orlika jest promowanie 

wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, 
aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do

wspólnego organizowania różnych działań sportowych na 
obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje 
boisko-Orlik 2012”.

12 września na rudnickim Orliku odbyły się eliminacje 
gminne III Turnieju. O miano najlepszej walczyło 8 drużyn 
reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy Rudniki. 
Mimo deszczowej pogody wszyscy bawili się doskonale, a 
rywalizacja trwała do późnych godzin wieczornych. W 
wyniku rozgrywek systemem „każdy z każdym” w grupie 
rocznik 2001-2002 zwyciężyli: I miejsce Dalachów, II 

miejsce Cieciułów, III miejsce Jaworzno, natomiast w 
grupie starszych /roczniki 1999-2000/: I miejsce 
Gimnazjum Rudniki, II miejsce Jaworzno, III Żytniów. 
Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały pucharami i 
dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
„orlikowe” koszulki. Statuetkami oraz dyplomami 
nagrodzeni zostali również najlepsi strzelcy bramek i 
bramkarze, a mianowicie: Michał Sobańtka i Jakub

Krawczyk /strzelcy/ oraz Łukasz Patyk i Jakub Świtała 
/bramkarze/.

Organizatorem przedsięwzięcia na szczeblu gminnym 
był GOKSiR w Rudnikach.

M. Lukas
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100-lecie OSP w Cieciułowie
W naszej gminie w dniach 04-05.08.2012r. 

świętowano jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieciułowie. W niedzielę odbyła się Msza Święta 
koncelebrowana przez ks. Józefa Foltyńskiego, proboszcza 
Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie, ks. Piotra 
Bednarza, proboszcza Parafii p.w. Świętego Erazma w 
Sulmierzycach oraz księdza Krzysztofa Błaszkiewicza, 
proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Rudnikach, a 
jednocześnie kapelana gminnego OSP. Oficjalne 
uroczystości trwały w niedzielę przed Ośrodkiem Tradycji 
Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie, tam odznaczono 
zasłużonych strażaków. Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Cieciułowie Złoty Znak Związku OSP RP. Jest to

Złotym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa" odznaczeni zostali
druhowie:
Zygfryd Mielczarek, Jarosław
Pinkosz, Ireneusz Ochota;
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
odznaczeni zostali druhowie:
Henryk Sykuła, Mariusz Raj;
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
odznaczeni zostali druhowie:
Zbigniew Małolepszy, Grzegorz Sykuła;
Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” 
wyróżniony został druh Marcin Ośrodka /Opiekun 
MDP/;

Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza” wyróżnione zostały druhny:
Aleksandra Ferenc, Daria Badera, Ewa Rosak, 
Aleksandra Rosak, Karolina Lach, Beta Juszczak, 
Beata Sieradzka, Magdalena Łapucha, 
Monika Łapucha, Marzena Porębska;
Medalami „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali 
druhowie:
50 lat - Józef Skowronek,
30 lat - Kazimierz Ośrodka, Robert Ferenc,
20 lat - Tadeusz Namyślak,
10 lat - Dorota Ferenc, Bożena Sykuła,
5 lat - Małgorzata Małolepsza, Michał 
Wiendłocha.

D. Popczyk
najważniejsze odznaczenie w polskim ochotniczym 
pożarnictwie, nadawane wyróżniającym się strażom 
pożarnym, o co najmniej 100-letniej działalności. 
Dekoracji dokonał członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu - brygadier 
Zygmunt Zalewski. Uroczystości rozpoczął dostojny 
korowód, w którym przemaszerowały pododdziały 
strażaków z gminy Rudniki wraz z pocztami 
sztandarowymi. Tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna 
powstała w 1912 r. Tyle też lat druhowie niosą 
zorganizowaną pomoc swoim bliskim, sąsiadom oraz 
mieszkańcom innych miejscowości. Podczas 
uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą stuletni 
jubileusz jednostki. Aktu tego dokonali: Andrzej 
Pyziak - wójt gminy Rudniki, prezes OSP Cieciułów - 
Robert Ferenc oraz Małgorzata Małolepsza - sołtys 
wsi Cieciułów. Następnie przedstawiano 
najważniejsze zapisy z Kroniki dziejów OSP oraz
wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia strażakom 
ochotnikom za bezinteresowną służbę na rzecz ochrony 
życia, zdrowia, mienia.
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90-lecie istnienia OSP w Jaworznie
Uroczystość Jubieuszu odbyła się 23 września 2012r. 

przemarszem kolumny wraz z licznymi pocztami 
sztandarowymi jednostek OSP w asyście orkiestry. 
Następnie ksiądz proboszcz parafii Jaworzno Stanisław 
Sudoł odprawił mszę święta. Później odbyło się 
podniesienie flagi państwowej na maszt, wręczenie 
odznaczeń dla strażaków w dowód uznania i wdzięczności 
za ofiarną służbę.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
odznaczony został Druh:
Karol Bobrzecki
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
odznaczeni zostali Druhowie:
Ryszard Ladra, Romuald Widera,
Romuald Szczerba, Marek Pawlaczyk
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" 
odznaczeni zostali Druhowie:
Marcin Belka, Andrzej Wróbel,
Marcin Rosak, Marek Widera

Brązową Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
wyróżnione zostały Druhny:
Iwona Augustyniak, Aleksandra Duda,
Magdalena Matusiak, Sylwia Mostowa,
Magdalena Mostowa, Klaudia Nowakowska,
Marta Smugowska, Beata Ślusarczyk,
Roksana Tasarz, Roksana Zając
Odznaką Za wysługę lat wyróżnieni zostali n/w
Druhowie:
- 40 lat - Eugeniusz Biskup, Zbigniew Zygmunt
- 30 lat - Grzegorz Sójka
- 25 lat - Karol Bobrzecki
- 20 lat - Paweł Nowakowski
- 20 lat - Józef Biegański, Bogusław Kowalczyk,

Robert Krawczyk

-15 lat - Marek Pawlaczyk, Danuta Ślusarek
-10 lat - Franciszek Wączek, Ryszard Ladra
- 5 lat - Romuald Widera, Marcin Belka,

Tomasz Kucharski, Paweł Pawlaczyk, 
Marcin Rosak, Marek Widera

l_______________________wydarzenia___________________ ]
Anna Kubat - najstarsza mieszkanka gminy Rudniki

Anna Kubat przyszła na świat 1 września 1906 roku w Cieciułowie. W obecnym roku 2012 obchodziła 
już 106 urodziny. Anna Kubat z domu Kępińska w wieku 21 łat zawarła związek małżeński z 24-letnim 
Władysławem Kubatem w dn. 08.02.1927 r. Małżonkowie zawarli umowę przedślubną u Rejenta 
Wacława Różyckiego w Wieluniu w dn. 01.02.1927 r. Związek małżeński pobłogosławiony został przez 
ks. Józefa Łoguckiego - wówczas proboszcza parafii Żytniów. Po ślubie pani Anna zamieszkała w 
gospodarstwie rolnym w Borku, zaledwie kilka kilometrów od rodzinnego domu. Mieszka tam do dzisiaj 
razem z synem Władysławem. Podczas urodzinowego spotkania z samorządowcami z gminy Rudniki 
Jubilatka wspominała wydarzenia z przeszłości Żytniowa, ponieważ w tym samym czasie wieś i parafia 
świętowały 700 - lecie.

Składamy najstarszej mieszkance nie tylko gminy Rudniki i powiatu oleskiego, 
ale i całej Opolszczyzny, serdeczne życzenia: zdrowia, radości i kolejnych lat życia.

D. Popczyk



oświata
Wycieczki szkolne - nauka i zabawa

Wycieczki są atrakcyjną formą spędzania czasu, okazją do 
tego, by poznać ciekawe miejsca i ludzi, otworzyć się na świat i 
nowe przeżycia. To dzięki nim uczymy się zachwycać i 
podziwiać, stajemy się sprawniejsi, ale także bardziej wrażliwi. 
To, co odległe i nieznane, przestaje być obce, 
a bycie razem staj e się wspaniałą przygodą.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M, Kopernika w 
Jaworznie w tym roku szkolnym miały możliwość skorzystania 
z różnego rodzaju wyjazdów.

Całkiem niedawno odwiedziliśmy Kopalnię Soli w 
Wieliczce oraz Jaskinię Nietoperzową w Jerzmanowicach. 
Poznaliśmy dzięki temu tajniki wydobycia najważniejszej z 
przypraw i podziwiali niezwykłe miejsca. Niezapomnianą

SERCEM
W SOBLAHOVIE

W ramach wymiany międzynarodowej ze Słowacją 17 
uczniów PSP w Jaworznie pojechało do Soblahova na 
zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej 
szkoły. Opiekunami grupy byli nauczyciele Tomasz Duda i 
Małgorzata Wiśniewska. Celem naszego czterodniowego 
pobytu u południowych sąsiadów był udział w zawodach 
młodzieży strażackiej.

Wyjechaliśmy autokarem 21 czerwca ok. godz. 11.00, na 
miejscu byliśmy ok. 19.00. Powitał nas Józef Siwak, prezes 
straży. Zostaliśmy zakwaterowani w miejscowej szkole. 
Pierwszy wieczór upłynął pod znakiem rozpakowywania i 
strasznych opowieści, przez które dziewczynki dwukrotnie 
zmieniały miejsce noclegu!!!

Program wymiany drugiego dnia był bardzo napięty. Już o 
godzinie 7.30 zjedliśmy śniadanie. Po nim strażacy 
przygotowali dla nas pokaz i ćwiczenia strażackie z udziałem 
dzieci słowackich. Zagraliśmy także towarzyskie mecze w 
unihokeja i piłkę nożną. Po obiedzie udaliśmy się do nowo 
wybudowanej strażnicy, a stamtąd na ognisko w pięknym 
górskim plenerze. W drodze powrotnej podziwialiśmy 
cudowne widoki z tarasu widokowego straży oraz poznaliśmy 
topografię miej scowości.

Trzeci dzień dostarczył nam mnóstwo pożamiczo - 
sportowych wrażeń. Po śniadaniu samochodami strażackimi 

atrakcjąbyła wycieczka do fabryki bombek koło Milicza. Po raz 
pierwszy nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak powstają te 
wspaniałe ozdoby oraz samodzielnie je wykonać. Nauczyliśmy 
się nie tylko robić bombki, ale także piec pyszny chleb i bułki. 
Dzięki odwiedzinom w Muzeum Chleba w Tarnowskich 
Górach tajniki wypieków nie są już obce naszym milusińskim. 
Po pobycie w gorącej piekarni można się było ochłodzić w 
Parku Wodnym, z czego wszyscy chętnie skorzystali.

Z radością gościliśmy w tym roku w częstochowskim 
teatrze na ciekawym przedstawieniu pt. „Królewicz i żebrak”. 
Spotkanie „oko w oko” z kulturą stanowiło dla dzieci 
wyjątkowe przeżycie, a sama sztuka była także swoistą lekcją 
wychowawczą. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się 
wyjazdy do kina. W wersji 3D obejrzeliśmy niezwykłe 
przygody na tajemniczej wyspie oraz bajkę „ Alvin i 
wiewiórki”.

Ruch na świeżym powietrzu, wspólne bycie razem - to 
także dla uczniów źródło satysfakcji. Był więc w tym roku rajd 
rowerowy do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, były 
kuligi oraz wyjazdy na lodowisko i basen.

Dzięki udziałowi w Projekcie „Liga Unihokeja 
Euroregionu Pradziad” część uczniów zwiedziła ciekawe 
miejsca w kraju i za granicą. Sportowcy byli w Kopalni Soli w 
Wieliczce, podziwiali Ogród Japoński we Wrocławiu, bawili się 
w parku linowym w Opolu, byli w ogrodzie zoologicznym. 
Dzieci zobaczyły także wyjątkowe jaskinie na Pomezi w 
Czechach.

Wyjazdy organizowane w naszej szkole cieszą się zawsze 
dużym zainteresowaniem. Nasi podopieczni wracają z nich 
pełni nowych doświadczeń i wrażeń.

B. Kubik

pojechaliśmy do miejscowości Svinna na zawody strażackiej 
młodzieżówki. Do konkursu "Płomień" stanęło 12 drużyn. 
Zawodniczkom z Soblahova i naszym dziewczynkom udało się 
wywalczyć drugie miejsce. Zmęczeni, ale zadowoleni z medali 
wróciliśmy do szkoły. Wieczór mieliśmy dla siebie, więc aż 
zaroiło się od pomysłów na jego spędzenie. Chłopcy 
preferowali oczywiście piłkę nożną - wszak mamy EURO! 
Dziewczynki wybrały dyskotekę. Były też sztuczki karciane, 
wygibasy i wyczynowa wspinaczka na linie. Oj, działo się, 
działo...

Niedziela była ostatnim dniem naszego pobytu na 
Słowacji. Spakowaliśmy się i udaliśmy do Trenczyna. 
Zwiedziliśmy dominujący nie tylko nad miastem, ale nad całym 
regionem Povaża Zamek Trenczyński, wybudowany na 
stromej skale, ze słynną Studnią miłości o głębokości 80 m. 
Urzekła nas związana z nią opowieść o Omarze i Fatimie. 
Według niej pan zamku Stefan Zapolski uwięził piękną turecką 
księżniczkę. Królewicz Omar, który kochał Fatimę, musiał 4 
lata kopać studnię w skale, zanim przyniósł panu wodę, dopiero 
potem został wraz z ukochaną wypuszczony z więzienia.

Spacer po rynku i przepyszne lody to ostatni punkt naszej 
wizyty. A potem już tylko pozostało pożegnanie i żal, że tak 
szybko minął czas. Pobyt w Soblahovie sprawił, że staliśmy się 
bardziej otwarci na nowe przyjaźnie i inną kulturę. Poznaliśmy 
wspaniałych ludzi, pasjonatów, dla których bycie strażakiem 
stanowi sens życia. Józef, Jan, Miro, Mario, Marian, Józef 
senior, Łukasz, Piotr - DZIĘKUJEMY!!!

Małgorzata Wiśniewska



oświata
RADOŚĆ CZYTANIA

Poczytaj mi, mamo... - tak z reguły zaczyna się przygoda 
z książką. W dużej mierze od rodziców, nauczycieli, a później 
od nas samych zależy, czy przerodzi się ona w pasję, czy stanie 
się rutynową koniecznością.

Statystyki czytelnictwa bijąna alarm. Polacy nie czytają! 
I to nie tylko ci dorośli, stale za czymś goniący. Nie czytają 
dzieci, młodzież, studenci. Książka zdaje się trącić myszką, 
jeśli zestawić jąz elektronicznymi wynalazkami XXI wieku. Są 
jednak tacy, dla których zapach przerzucanych kartek jest ponad 
możliwości notebooka. Trudno więc nie zgodzić się z Wisławą 
Szymborską, że „ czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła. ” 7 tej zabawy trzeba czerpać prawdziwie 
magiczne dobrodziejstwa, począwszy od zdrowia 
emocjonalnego, przez budowanie poczucia własnej wartości, 
aż po korzyści umysłowe i językowe. Cennymi perełkami są 
więc wszelkie pomysły i akcje czytelnicze. Wystarczy 
wspomnieć kampanię Cała Polska czyta dzieciom, 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czy Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich.

W naszym środowisku lokalnym inicjatywą promującą 
czytelnictwo jest Gminny Konkurs Czytających Motyli 
organizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Jaworznie. Od sześciu lat o tytuł 
Mistrza Czytających Motyli mogą ubiegać się uczniowie klas 
IV - VI wszystkich szkół podstawowych w Gminie Rudniki. 
Zgodnie z regulaminem uczestnicy prezentują dwa teksty: 
jeden samodzielnie przygotowany, drugi wybrany losowo. W 
tym roku uczniowie zmierzyli się z prozą Alfreda Szklarskiego i 
twórczością oświeceniowego poety Ignacego Krasickiego. W 
historii konkursu czytali już Astrid Lindgren oraz baśnie i 
legendy (2007 r.), Lucy Maud Montgomery i fragm. Nowego 
Testamentu (2008 r.), Frances Hodgson Burnett oraz prozę ks. 
Jana Twardowskiego (2009 r.), „Opowieści z Namii” C.S. 
Lewisa i powieści Małgorzaty Musierowicz (2010 r.), 
Grzegorza Kasdepke i Henryka Sienkiewicza (2011 r.).

Oceny czytelniczych możliwości dokonuje zewnętrzna 
Komisja Konkursowa. Tegorocznym prezentacjom 
przysłuchiwały się panie: Joanna Bryś - pracownik Domu 
Kultury w Rudnikach, Bogusława Kaczmarek, nauczycielka 
języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Praszce, Agata Polak, nauczycielka szkoły podstawowej w

Jaworznie i Cieciułowie. Płynność, poprawność i wyrazistość 
czytania oraz ogólny wyraz artystyczny to główne kryteria, 
zgodnie z którymi 25 kwietnia 2012 r. jury wyłoniło 
zwycięzców VI Gminnego Konkursu Czytających Motyli. Oto 
oni:
I miejsce - Piotr Sładek - PSP w Jaworznie
II miejsce - Julia Sikora - PSP w Dalachowie

Wiktoria Surowa - PSP w Cieciułowie
III miejsce - Dzierżak Weronika - PSP w Jaworznie

Kistela Weronika - PSP w Żytniowie 
Wróż Aleksandra - PSP w Żytniowie

Wyróżnienie - Remigiusz Zawada - PSP w Żytniowie

Wszyscy uczestnicy i laureaci otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach, 
Elżbietę Ciszkiewicz - dyrektora BOOS- u w Rudnikach 
oraz Barbarę Kubik - dyrektora szkoły w Jaworznie, którym 
serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie.

Pochylmy się zatem nad książką, bo „... to mędrzec 
łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a 
puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi 
ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu 
nadaje sens. ”

Małgorzata Wiśniewska

Boisko już otwarte Kibice amerykańscy po zwycięstwie pary Polaków: 
Mariusza Prudla i Grzegorza Fijałka, w siatkówce plażowej 
nad zawodnikami Seanem Rosenthalem i Jakem Gibbem z USA 
zastanawiali się głośno, czy w Polsce są boiska do piłki plażowej. 
Zawiadamiamy, że dzięki naszej młodzieży, a w szczególności 
Arkadiuszowi Baderze, Darii Baderze, Marcinowi Drosikowi, 
Rafałowi Drosikowi, Aleksandrze Ferenc, Bartłomiejowi 
Ferencowi, Kamilowi Hądzlowi, Łukaszowi Kotarskiemu, 
Michałowi Namyślakowi, Konradowi Nowakowi, Dawidowi 
Ośródce, Konradowi Ośródce, Patrykowi Polakowi, 
Mateuszowi Porębskiemu, Kamilowi Ryszczykowi, 
Krzysztofowi Sykule, Romualdowi Sykule oraz Leszkowi 
Więdłosze, przy wsparciu strażaków, powstało boisko do piłki 
plażowej na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TEGO 
BOISKA.

Beata Droś



Sukcesy zespołu „Rudniczanie"

kategorii tradycyjnych pieśni ludowych oraz zdobył II nagrodę 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół „Rudniczanie” ma na swym koncie 
wiele występów, nagród i wyróżnień. Ciągle 
doskonali swój poziom artystyczny, bierze udział w 
różnych przeglądach i konkursach, odnosząc 
sukcesy.

W minionym kwartale brał udział w dwóch 
przeglądach. 7 lipca konkurował o miano 
najlepszego w XI Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2012” w 
Kosorowicach /woj. Opolskie/. W kategorii 
zespołów wokalno-tanecznych „Rudniczanie” 
zdobyli III miejsce.

Z kolei 23 września w VII Festiwalu 
Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego we 
Wręczycy Wielkiej wyśpiewał II nagrodę w 

scenkę rodzaj ową „Oczepiny”.
M. Lukas

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z obrzędowością 

i kultywowanymi zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. Głównymi celami tego wyjątkowego w skali 
wojewódzkiej przedsięwzięcia są: promowanie twórczości artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz 
rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

Pięknie zdobione pisanki, kolorowe palmy wielkanocne, 
wieńce dożynkowe, kwiaty z bibuły, szopki bożonarodzeniowe 
oraz wiele innych dzieł plastycznych wykonanych przez 
twórców ludowych można było oglądać na wystawie 
pokonkursowej w Domu Kultury w Rudnikach. Wystawa 
zgromadziła rekordową ilość 311 prac. W konkursie 
uczestniczyło 181 osób reprezentujących 5 województw, a 
mianowicie: opolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, kujawsko- 
pomorskie oraz partnerski region Mośtenka z Czech.

Biorąc pod uwagę głównie tradycje ludowe oraz estetyczne 
wartości prezentowanych prac, komisja w składzie: Bogdan 
Jasiński - przewodniczący komisji - etnograf z Muzeum Wsi 
Opolskiej, Elżbieta Oficjalska - etnograf MWO, Marcelina 
Jasińska - etnograf MWO, Małgorzata Lukas - instruktor 
GOKSiR w Rudnikach, dokonała oceny i przyznała nagrody, z 
podziałem na kategorię twórców dorosłych i dzieci:

W kategorii:
ZDOBIENIE JAJ WIELKANOCNYCH:
z podziałem na techniki zdobienia:
KROSZONKI OPOLSKIE:

I miejsce - Grażyna Joszko - Daniec
II miejsce - Andrea Joszko - Daniec
II miejsce - Adriana Joszko - Daniec
III miejsce - Edetrauda Krupop - Kamień Śląski 
oraz wyróżnienia
Gertruda Kleman - Opole
Dominika Kunicka - Opole

PISANKI:
I miejsce - Arkadiusz Belica - Częstochowa
II miejsce - Wiesława Żytkiewicz - Tułowice
III miejsce - Gabriela Rzepka - Bielowice (Opoczno) 
oraz cztery wyróżnienia:
Marianna Rzepka - Bielowice/ Opoczno/

Zofia Pacan - Bielowice /Opoczno/
Katarzyna Wągiel - Bielowice /Opoczno/
Agnieszka Ślosecka - Tyniec Mały /dolnośląskie/ 

TECHNIKI RÓŻNE:
I miejsce - Maria Ciechańska - Łódź
II miejsce - Anna Kośna - Opole
oraz dwa wyróżnienia:
Wanda Bródna - Praszka
Teodora Jabłońska - Dalachów

Zdobienie jaj wielkanocnych. Kategoria DZIECI:
I miejsce - Kamil Wojdyła - Opole
II miejsce - Teresa Waliczek - Domecko 
wyróżnienia:
PSP Żytniów kl. VI
PSP Żytniów kl. V
Emilia Waliczek - Domecko
Wiktoria Pinkos - kl. VI PSP Dalachów



Jakub Pałyga - kl.IV PSP Dalachów
Sandra Zając - PSP Żytniów

W kategorii: PALMY WIELKANOCNE:
I miejsce - Daniela Mońka - Zajączki
II miejsca - Aleksandra Zawacka - Choceń
III miejsce - Joanna Wioch - Odcinek 
wyróżnienie: Krystyna Hombek - Praszka

Palmy wielkanocne. Kategoria dzieci:
I miejsce - Karina Mońka - Częstochowa
II miejsce - Filip Napieraj,

Tomek Pakuła - PSP Żytniów 
Konrad Sas

III miejsce - Uczniowie kl. VI PSP w Żytniowie 
KOSZYCZKI WIELKANOCNE Kategoria dzieci:

I miejsce - Zuzanna Żyta - PSP Dalachów
II miejsce - Klasa I PSP Dalachów
III miejsce - nie przyznano

W kategorii: TRADYCYJNE WIEŃCE DOŻYNKOWE:
I miejsce - wieś Odcinek
II miejsce - wieś Łazy
III miejsce - wieś Rudniki
wyróżnienie: wieś Węgry

W kategorii inne formy artystyczne: dwa wyróżnienia: 
Mariola Karmańska - Młyny
Wieś Mostki

W kategorii: 5. SZOPKI BOŻONARODZENIOWE:
Nagroda specjalna - Kazimierz Paluch - Krapkowice
Szopki bożonarodzeniowe. Kategoria dzieci:

I miejsce - Piotr Puchała - GOK Wręczyca
II miejsce - Zofia Klimasz - GOK Wręczyca
III miejsce - Koło Plastyczne w Łasku

W kategorii: 6.OZDOBY CHOINKOWE - DOROŚLI:
I miejsce - Kazimiera Balcerzak - Sieradz
II miejsce - Barbara Sterczewska - Praszka 
wyróżnienia:
Małgorzata Mateja - Staniszcze Małe
Wanda Gotkiewicz - Radom
Daniela Mońka - Zajączki

OZDOBY CHOINKOWE. Kategoria dzieci:
I miejsce - Karolina Kośny - Opole
II miejsce - klasa III PSP Jaworzno
III miejsce - klasa III PSP Cieciułów
III miejsce - klasa I PSP Dalachów filia RUDNIKI 
oraz wyróżnienie dla: PSP Dalachów kl. II

MASKI. Kategoria dzieci:
I miejsce - Koło Plastyczne - Kamila Ujma

- GOK Wręczyca
II miejsce - Koło Plastyczne - Martyna Rokosa

- GOK Wręczyca
III miejsce - Koło Plastyczne - GOK Wręczyca 
oraz wyróżnienia:

- PSP Cieciułów kl. III /za zestaw masek/
- Sandra Zając i Magdalena Matusiak PSP Żytniów 

GWIAZDY KOLĘDNICZE. Kategoria dzieci:
I miejsce - Koło Plastyczne GOK Wręczyca
II miejsce - Daniel Jantos - GOK Wręczyca
III miejsce - Marcelina Żyta - PSP Żytniów

KUKŁY "MARZANNY”. Kategoria dzieci:
I miejsce - PSP Cieciułów kl. IV
II miejsce - PSP Dalachów kl. III
III miejsce - Marcelina Żyta kl. V PSP Żytniów 
wyróżnienie: Piotr Zając - PSP Żytniów

W kategorii:10. WYPIEKI ŚWIĄTECZNE. Dorośli:
I miejsce - Mońka Daniela - Zajączki /za chleb weselny/
II miejsce - Małgorzata Gawłowska - Odcinek
III miejsce - Zofia Jaworek - Rudniki
oraz pięć równorzędnych wyróżnień:
Lucyna Kotala - Kałuże
Elżbieta Musiałek - Rudniki
Wiesława Kucharska - Bugaj
Krystyna Jachymska - Kowale
Sołectwo Julianpol

Wypieki. Kategoria dzieci:
I miejsce - Magdalena Wcisło - kl. V PSP Dalachów
II miejsce - Maciej Spodzieja - PSP Dalachów
III miejsca - nie przyznano
oraz 4 równorzędne wyróżnienia :
- Kasia Wilk - kl. V PSP Dalachów
- Sonia Plewa - kl. IV PSP Dalachów
- Ola Gawłowska - kl. V PSP Dalachów
- Karolina Kaczmarek - kl. IV PSP Dalachów

Kategoria TRADYCYJNE OZDOBY BIBUŁOWE I 
PAPIEROWE:
Za kwiaty:

I miejsce - Irena Tobis - Jaworek
II miejsce - Kuncio Teresa - Praszka
III miejsce - Barbara Sterczewska - Praszka
III miejsce - Agnieszka Myślińska - Panki
oraz wyróżnienia:
Lidia Surlej - Żytniów
Anna Gędziorowska - Praszka
Monika Kierzek - Praszka

Za wycinanki oraz elementy wystroju izby:
I miejsce - Maria Ciechańska - Łódź
II miejsce - Katarzyna Reszpondek - Sieradz
III miejsce - Aleksandra Zawacka - Choceń

(kujawsko pomorskie) 
wyróżnienie: Halina Kaczmarek - Sieradz

Za „pająki”:
I miejsce - Kazimiera Balcerzak - Sieradz
II miejsce - Janina Kędzierska - Sieradz
III miejsce - nie przyznano 
oraz 3 wyróżnienia
Joanna Włoch - Odcinek
Katarzyna Reszpondek - Sieradz
Beata Maślana - Rudniki



KWIATY Z BIBUŁY.
W kategorii dzieci przyznano 5 wyróżnień dla:

PSP Żytniów kl. VI
PSP Żytniów kl. V
Błażej Włoch Dalachów - nauczanie indywidualne 
Zuzanna Jura - kl. VI PSP Dalachów
Martin Zaręba - kl. VI PSP Cieciułów

„PAJĄKI”
w kategorii dzieci przyznano 3 wyróżnienia dla:

Tomasz Pakuła - kl. V PSP Żytniów
Agnieszka Lewandowska - kl. VI PSP Żytniów
Julia Kiliszek - kl. VI PSP Żytniów

Nagrodami finansowymi, rzeczowymi i książkowymi 
obdarowano ponad 100 osób. Ufundowane zostały one ze

Z wizytą w Soblahovie
W dniach 18-19 sierpnia br. zespół folklorystyczny 

„Rudniczanie” i delegacja samorządu gminy gościli w 
partnerskiej gminie Soblahov w Słowacji. Wizyta odbywała 
się w ramach wymiany partnerskiej z okazji dorocznej 
uroczystości Obec Sobahov „Lato z muzyką”.

Zespół „Rudniczanie” zaprezentował się w programie 
artystycznym.

N asza delegacj a przygotowała również stoisko 

środków Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie oraz GOKSiR w Rudnikach.

W uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia 
wystawy oprócz bardzo licznie zgromadzonych twórców 
udział wzięli zaproszeni goście: wójt gminy - Andrzej 
Pyziak, sekretarz gminy - Marianna Krzykawiak, 
wicestarosta powiatu - Stanisław Belka, przewodniczący 
komisji oceniającej - etnograf Muzeum Wsi Opolskiej - 
Bogdan Jasiński oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Opolu - Stefania Topola, Gertruda 
Kleman i Małgorzata Mateja.

Święta, zwyczaje i obrzędy ludowe towarzyszą nam od 
stuleci. Są one świadectwem ciągłości naszych pięknych 
tradycji i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które 
należy ocalić od zapomnienia.

M. Lukas

gastronomiczne. Promowaliśmy chleb i bułeczki rudnickie 
oraz żurek z kiełbasą przygotowany przez Edwarda Gładysza - 
przewodniczącego rady Gminy. Rudnicka oferta 
gastronomiczna była miłą niespodzianką dla naszych 
partnerów ze Słowacji.

Podczas wizyty wzięliśmy również udział w biesiadzie 
ludowej zespołu „Rudnicznie” i „Dolineczki” oraz 
samorządowców obu gmin. Spotkanie zakończyło się zabawą 
taneczną na świeżym powietrzu.

Janina Pawlaczyk

Rozwijamy swoje pasje! - ciąg dalszy
KWIECIEŃ 2013

„Taka muzyka to klasyka” „Trzej panowie z Wiednia”
Siódme spotkanie przybliży sylwetki kompozytorów klasycznych i ich twórczość. 
Terminy dotyczące klasycznych form: sonata, koncert, kwartet, symfonia.

MAJ 2013
„A...a...a... kotki dwa” „Muzyka towarzyszka życia”

Ósme spotkanie zaprezentuje utwory, które pełnią różne funkcje w życiu społecznym, towarzyszą przy pracy, zabawie, 
odpoczynkowi.
Użytkowe formy muzyczne, w tym: kołysanka, marsz weselny, hymn.

CZERWIEC 2013
„Co nam w duszy gra” „Bądź z dobrą muzą”

Ostatnie spotkanie w sezonie to muzyczny miszmasz. Usłyszymy utwory z rożnych epok we współczesnych 
aranżacjach.
Przykłady z muzyki klasycznej wykorzystywane w piosenkach, ścieżkach dźwiękowych kreskówek, seriali.



DOM KULTURY W RUDNIKACH ZAPRASZA
Rozwijamy swoje pasje!

SZACHY
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 

zajęciach kółka szachowego.
Profesjonalna nauka gry w szachy dla początkujących 

oraz doskonalenie gry dla dzieci i młodzieży odbywać się 
będzie w każdą środę , w godz. 17.00 - 19.00 w GOKSiR w 
Rudnikach. Zajęcia prowadzić będzie instruktor Jarosław 
Marchewka. Pierwsze spotkanie odbyło się w środę 
- 3 października.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 34-3595068.

TANIEC
Już od września w każdy poniedziałek w godzinach 

16.00-20.30 w Domu Kultury w Rudnikach odbywają się 
ZAJĘCIA TANECZNE.
Godz. 16.00 - grupa przedszkolaków /40 zł miesięcznie/, 
godz. 17.00 - szkoła podstawowa - nowa grupa /40 zł 
miesięcznie/,
godz. 18.00 - szkoła podstawowa grupa zaawansowana /50 zł 
miesięcznie/
oraz o godz. 19.30- LATINO DLA PAŃ/60 zł miesięcznie 
od osoby/.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią 
ruch i taniec.

MUZYKA
Audycje muzyczne dla dzieci polegają na upowszechnianiu kultury muzycznej poprzez cykliczne wyjazdy muzyków 

Filharmonii Częstochowskiej do ośrodków kultury i szkół w terenie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, przez co muzyka w 
dobrym wydaniu jest dostępna dla wszystkich dzieci -i młodzieży. Audycje edukacyjne organizowane w Domu Kultury w 
Rudnikach mająjuż ponad 25-łetniąhistorię. Przedstawiamy program roczny w sezonie artystycznym 2012/2013 i zapraszamy^  ̂
do udziału wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy. O dokładnych terminach spotkań informować będziemy szkoły i 
przedszkola.

KLASY MŁODSZE KLASY STARSZE
PAŹDZIERNIK 2012

„Pani Wiolinowa i Pan Klucz Basowy” „Muzyczne ABC”
Na pierwszym spotkaniu przypomnimy słuchaczom podstawowe wiadomości z muzyki, zagadnienia dotyczące 
melodyki i rytmiki.

LISTOPAD 2012
„Wesołe nutki na jesienne smutki” „Kroplą deszczu malowane”

Drugie spotkanie z muzyką zaprezentuje utwory, w których kompozytorzy starają się naśladować naturę. Zagadnienia 
dotyczące ilustracyjności i programowości w muzyce.

GRUDZIEŃ 2012
„Hej, kolęda, kolęda!” „Hej, kolęda, kolęda!”

Spotkanie w świątecznym nastroju przypomni historię polskich kolęd i ich cechy narodowe. Zagadnienia dotyczące 
podstawowych wiadomości o polskich tańcach narodowych.

STYCZEŃ 2013
„Taneczny korowód” „Cała sala tańczy”

W karnawale zaprosimy młodych melomanów na salę balową, na której obok przypomnienia polskich tańców, 
zaprezentujemy najpopularniejsze taneczne przeboje ze świata.
Prezentacja cech charakterystycznych tańców narodowych różnych krajów.

LUTY 2013
„W krainie baśni” „Z sali kinowej do koncertowej”

Piąte spotkanie będzie podróżą do baśniowej krainy, podczas której usłyszymy największe przeboje z filmoteki 
dziecięcej i młodzieżowej.
Omówienie funkcji muzyki w sztukach wizualnych.

MARZEC 2013
„Instrumentalne zgrupowanie”„Muzyczna opowieść o rodzinie”

Szóste spotkanie z muzyką przypomni podział instrumentów muzycznych, różnice w budowie i sposobach wydobycia 
dźwięku.
Struktura orkiestry symfonicznej, krótki rys historyczny. (CIĄG DALSZY NA STRONIE 15)
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