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Na zbliżające się Święta 

pragniemy złożyć życzenia 
wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki 

Łl| przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kęgny zaś rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń.
♦ ^^Przewodniczący Rady Gminy Rudniki 

Edward Gładysz
Wójt Gminy Rudniki 

Andrzej Pyziak

Wyróżnienia dla Gminy Rudniki, 
czyli kto docenia nasze działania? w

W ostatnim czasie Gmina Rudniki otrzymała dwa wyróżnienia. 
Pierwsze od Marszałka Województwa Opolskiego „Lider 
w wykorzystaniu środków z PROW”, a kolejne w plebiscycie gazety 
„Wrocławianin” „Śląska Super Gmina”.

Wyróżnienie „Lider PROW” wójt Andrzej Pyziak odebrał 23 listopada 
2012 r. podczas uroczystej konferencji organizowanej w Prószkowie przez 
Zarząd Województwa Opolskiego. Wyróżniono samorządy i organizacje, 
które najlepiej wydają pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. Tytuł „Lider w wykorzystaniu środków w zakresie: Odnowa i 
rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz 
Małe projekty” otrzymały trzy gminy Ujazd, Leśnica, a także Gmina 
Rudniki. Konkurencja była duża zwłaszcza, że o miano najlepszych 
rywalizowało kilkadziesiąt gmin z Województwa Opolskiego.

Gmina Rudniki w ramach w/w programu pozyskała prawie 6 min

Zarząd Województwa Opolskiego 
przyznaje

Dyplom
dla

GMINY RUDNIKI
w kategorii:

Lider w wykorzystaniu środków w działaniach: 
Odnowa i rozwój wsi

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
Małe projekty

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013

Członek Zarządu
Województwa Opolskiego

X.-«2__
Antoni Konopka

Marszałek
Wojewńdztu^ÓppIskiegfł

Józef Sebeśta

Prószków, 23 listopada 2012 r.

złotych, co pozwoliło zrealizować inwestycje, które polegały między
innymi na: „Przebudowie budynku OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Żytniowie”, „Przebudowie budynku OSP na 
Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie”, jak również „Przebudowie biblioteki w Rudnikach wraz z 
jego częściową adaptacja na Galerię Osobliwości Przyrodniczych oraz Punkt Informacji Turystycznej w Rudnikach”

http://www.rudniki.pl


wydarzenia
oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Dalachowie. Pozyskane środki dały ponadto możliwość zorganizowania imprez 

kulturalnych oraz wydania publikacji książkowych i promocyjnych.
Nieco wcześniej, bo 16 listopada br. podczas uroczystej gali we wrocławskim Hotelu Haston wręczono wyróżnienia w 

— plebiscycie „Śląska Super Gmina”. Wśród 240 gmin województw 
opolskiego i dolnośląskiego 
Wyróżnienie tym cenniejsze, 
iż przyznawane na podstawie 
głosów czytelników gazety 
„Wrocławianin”.

To już druga edycja 
plebiscytu przeprowadzona 
przez ten magazyn 
obejmujący swoim zasięgiem 
Polskę Zachodnią i 
Południową. Czytelnicy 
oddawali głosy na gminę, w 
której prężnie działa władza 
samorządowa, dobrze siężyje 
i pracuje; gdzie dobrze 
wykorzystywane są walory 
turystyczne i logistyczne, 
samorząd umiejętnie 
pozyskuje dotacje unijne i 

wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. Głosowali na gminy w których

Gmina Rudniki zajęła 4 miejsce.

Śląska^. ,

RUDNIKI
IV miejsce 

w plebiscycie 
Czytelników „Wrocławianina"

^grROCUWIANIN.
leUtofa nsudna .W-odawtarj’

panuje atmosfera przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości.
Chcę przypomnieć, że w tym roku otrzymaliśmy jeszcze inne wyróżnienia, a mianowicie „Opolskie EURO nagroda 

mieszkańców Opolszczyzny” I miejsce w plebiscycie organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego 
(wrzesień), Honorowy Medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej za lodowisko „Biały Orlik” (marzec) oraz 
„Róża Powiatu” dla wójta za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury (marzec).

To bardzo miłe, że nasze działania są doceniane zarówno przez władze wojewódzkie, jak również inne instytucje 
zewnętrze. Szczególne podziękowania składamy Mieszkańcom, którzy oddali głosy na Gminę Rudniki, a dzięki którym 
otrzymaliśmy wyróżnienia.

Serdecznie dziękujemy. Iwona Napieraj

Laureaci konkursu „Aktywna Wieś"
LGD „Górna Prosną” zorganizowała konkurs 

„Aktywna Wieś” skierowany do beneficjentów „małych 
projektów” z terenu LGD (sześć gmin: Rudniki, Radłów, 
Olesno, Gorzów Śląski, Praszka i Byczyna) tj. projektów 
realizowanych przez stowarzyszenia i grupy odnowy wsi. 
Oceniana była aktywność mieszkańców oraz najciekawsze, 
najlepiej zorganizowane i prawidłowo rozliczone projekty.

Do konkursu zgłosiły swój udział również 
stowarzyszenia z gminy Rudniki, a były to: Stowarzyszenie 
„Razem dla Żytniowa”, Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów 
oraz Grupa Odnowy Wsi Odcinek. Komisja Konkursowa 
przyznała trzy równorzędne nagrody, w tym jedna dla 
żytniowskiego stowarzyszenia.

Konferencja podsumowująca konkurs odbyła się w 
Stemalicach 7 grudnia 2012 roku. Każde z uczestniczących 
sołectw miało okazję przedstawić swoje działania i 
osiągnięcia, które są realizowane w danej miejscowości. 
Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk Prezesa LGD 
Górna Prosną Mariana Ponichtery oraz Antoniego 
Konopki Członka Zarządu Województwa Opolskiego.

Gratulujemy zwycięzcom doskonale zrealizowanych 
projektów i życzymy kolejnych wspaniałych pomysłów na 
przyszłość.

Iwona Napieraj



wydarzenia

11 listopada święto narodowe i gminne
11 listopada 2012 r. w Centrum Spotkań Muzyków 

Jazzowych w Rudnikach odbył się koncert z okazji Obchodów 
Święta Niepodległości połączony z uroczystą Galą 
Przedsiębiorczości „Złote Ramy”. Uroczystość uświetnił 
występ słowno-muzyczny uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaworznie przygotowany przez nauczycielki 
Teresę Kałwakoraz Teresę Łęgosz-Mendel.

Po takim wzniosłym wstępie artystycznym odbyło się 
wręczenie nagród „Złota Rama” poprzedzone prezentacją 
multimedialnąnominowanych firm.

W kategorii PROMOCJA Kapituła przyznała nagrodę 
Mirosławowi Kołodziejczakowi właścicielowi firmy 
COMPLEX-BAU z Julianpola. Przedsiębiorstwo istnieje od 
roku 1993, początkowo oferowało usługi remontowo- 
budowlane, natomiast w latach późniejszych rozszerzyło 
działalność o hurtownię materiałów budowlanych. 
Zrealizowało znaczące przedsięwzięcie na terenie gminy oraz 

kraju tj. budowa Netta w Sosnowcu czy budowa Centrum 
Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach.

Tytuł najlepszego DONATORA otrzymała firma 
„GRAJAN” Jana Kluski z Mostek. To firma zajmująca się 
obróbką ręczną i mechaniczną odlewów aluminiowych do 
branży meblarskiej. Dbająca o jakość swoich wyrobów oraz 
gwarantująca rzetelność i punktualność realizacji zleconych 
zamówień.

Od kilku lat Kapituła nagradza osoby zaangażowane w 
prace społeczne. W tym roku laureatem nagrody został 
Mirosław Dylong. Firma Dylong z Praszki od dwóch lat 
systematycznie wspiera działalność sportową na terenie gminy 
świadcząc pomoc rzeczową i finansową na rzecz Ludowego 
Zespołu Sportowego w Rudnikach.

Uroczysta Gala Przedsiębiorczości „Złote Ramy” to 
okazja do podziękowania przedsiębiorcom za wsparcie 
organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy, 
promocję gminy w kraju i za granicą.

Dalszą część uroczystości uświetnił program artystyczny 
„Nie zginie póki piosenka...” Danuty Mizgalskiej wraz z 
kwartetem wokalnym z Częstochowy Dolces Pueris. 
Wokalistka zachwyciła swoim występem rudnicką 
publiczność, piosenkarka zaprezentowała swoje utwory takie 
jak: „Nasz uśmiech losu”, „Dziewczyna taka jak ja”, a także 
znane przeboje „Tylko jeden dom- czyli CASABLANKA” i „ 
Jestem Twoją Lady” które pobijały rekordy popularności na 
radiowych listach przebojów.

Uroczystość została przygotowana przez pracowników 
ośrodka kultury i urzędu gminy w Rudnikach.

Wszystkim przybyłym gościom organizatorzy dziękująza 
obecność i zapraszają do udziału w kolejnych uroczystościach i 
koncertach.

Joanna Bryś, Adam Wiktor

Odeszła najstarsza mieszkanka gminy Rudniki - Anna Kubat
W dniu 6 grudnia 2012 r. zmarła Anna Kubat przeżywszy 106 lat. Najstarsza mieszkanka Gminy Rudniki była jednocześnie 

naj starszą mieszkanką Opolszczyzny.
Przyszła na świat 1 września 1906 roku w Cieciułowie. Anna Kubat z domu Kępińską w wieku 21 lat zawarła związek 

małżeński z 24-letnim Władysławem Kubatem w dn. 08.02.1927 r. Małżonkowie zawarli umowę przedślubnąu 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. Mieszkała tam do ostatniego dnia z synem Władysławem.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie w dniu 8 grudnia 2012 r. 
o godz. 13.00, po którym nastąpiło odprowadzeniedo grobu rodzinnego na cmentarzu w Żytniowie.

Rodzinie, znajomym i przyjaciołom Zmarłej wyrazy współczucia składają Andrzej Pyziak Wójt, 
Edward Gładysz Przewodniczący Rady Gminy i Pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach.

W czasie od zmierzchu do świtu kierujący pojazdem 
obowiązany jest używać świateł podczas jazdy. Jest to istotne 
zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym, kiedy później 
wschodzi słońce oraz wcześniej zapada zmrok.

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami art. 51 ust. 6 Prawa 
o Ruchu Drogowym i paragrafem 53 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 roku wyjeżdżając 
rowerem na drogę o takiej porze musimy mieć włączone światło 
barwy białej (lub żółtej selektywnej) z przodu, a z tyłu - światło 
pozycyjne barwy czerwonej (może być migające).

KOMUNIKAT 
DZIELNICOWEGO

Takie prawidłowe wyposażenie roweru w światła pozwoli 
nam zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze, ale również 
uniknąć płacenia ewentualnego mandatu za poruszanie się 
rowerem bez wymaganych przepisami świateł.

dzielnicowy 
asp.szt. Andrzej Materak
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Izba Tradycji w Rudnikach
W Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach koło Opola 22 

grudnia odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie prowadzenia 
izb tradycji, rejestrowania eksponatów oraz wymiany 
doświadczeń, a nawet wymiany zbiorów pomiędzy „muzeami”. 
W związku z intersującą nas tematyką wzięliśmy udział w 
spotkaniu. Okazało się, że bardzo wielu ludzi z województwa 
opolskiego zajmuje się gromadzeniem przedmiotów, urządzeń i 
maszyn niegdyś używanych w gospodarstwach domowych. W 
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, 
stowarzyszeń oraz osoby prywatne zainteresowane 
zachowaniem tego rodzaju dziedzictwa kulturowego.

W czasie spotkania interesujący wykład przeprowadził 
prof. Jan Święch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślając 
jak ważne jest, abyśmy zachowali dla kolejnych pokoleń część 
naszej przeszłości.

W związku z tym, iż zbliżają się święta, i wielu z nas 
przeprowadza porządki w domach, a także strychach ponownie 
zwracamy się z prośbą do Mieszkańców i Czytelników o 
przekazanie do gminnej Izby Tradycji w Rudnikach rzeczy, 
które być może wpadną Wam w ręce, są nieużyteczne a 
mogłyby wzbogacić nasze zbiory.

Nie wyrzucajcie na śmieci starych zdjęć, łyżek, zastaw, 
garnków, wózków, pieców, obrazów, książek, mebli i innych. 
Zadzwońcie do Domu Kultury tel. 34/35 95 068 

i poinformujcie, ze macie stare przedmioty, a na pewno je 
odbierzemy i umieścimy je w naszej izbie tradycji.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania Gminnej Izby 
Tradycji w Rudnikach. Pracownicy domu kultury bardzo 
chętnie oprowadzą Was i opowiedzą o zgromadzonych 
zbiorach.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasza izba będzie

miała o wiele ciekawszy wygląd, ponieważ otrzymaliśmy^ 
dofinansowanie w ramach „Małych projektów” z programu 
PRO W 2007-2013 i remont rozpocznie się na wiosnę 2013 
roku.

Liczymy na Was Kochani Czytelnicy i Mieszkańcy! 
Mamy nadzieję, że pomożecie nam zgromadzić przepiękny 
zbiór, z którego Wszyscy będziemy mogli być dumni.

Iwona Napieraj

Galeria "W Polu"
Grudzień to miesiąc, w którym 

zazwyczaj podsumowujemy dorobek 
całego roku. Galeria „W Polu” 
w Słowikowie w mijającym roku 
odnotowała kilka spotkań o charakterze 
kulturotwórczym.

U

„Warsztaty malarskie jako 
sposób na różne uzależniające 

zjawiska i zachowania 
zagrażające prawidłowemu 

rozwojowi młodzieży 
w ramach profilaktyki 

i promocji zdrowego trybu 
życia” to kilkudniowe zajęcia 

z młodzieżą gimnazjum 
im. A. Wajdy w Rudnikach, 

(maj)

„Krajobraz pędzlem 
malowany” warsztaty 
plastyczne dla dzieci ze 
Stowarzyszenia Rodzin 

i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 
w Praszce, (wrzesień)

Spotkanie autorskie i warsztaty 
plastyczne dla uczniów SP 

w Zajączkach Projekt „Z edukacją na 
tak” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej, (kwiecień)

Artysta Zenon Windak zaproszony został do zorganizowania 4 wystaw 
indywidualnych:
1. Kieleckie Centrum Kultury Galeria Winda Kielce marzec/kwiecień2012
2. Krypta u Pijarów Kraków październik 2012
3. Myślenice-MOKiS listopad 2012
4. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu grudzień/styczeń 2012/2013



projekty UE realizowane w gminie
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Europejski "undusz Rolny na rzecz 
Rozwqu Obszarów Wiejskich

A Program
Rozwoju 

| i Obszarów
• W Wiejskich

na lata 2007-2013

Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz 
z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości 

Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej
14 grudnia 2012 roku 

miało miejsce uroczyste 
otwarcie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rudnikach po jej 
generalnym remoncie oraz 
nowo utworzonej Galerii 
Osobliwości Przyrodniczych i 
Punktu Informacji 
Turystycznej. Remont 
budynku wraz z adaptacją 
poddasza trwał od listopada 
ubiegłego roku do końca
sierpnia 2012r. Inwestycja Biblioteka przed i po przebudowie
kosztowała blisko 1,4 min zł z czego 500 000 tys. zł to dofinansowanie pozyskane ze środków europejskich w ramach 
programu PROW na lata 2007 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Rudniki - Andrzej Pyziak wraz z projektantką - Urszulą 
Borkowską, wykonawcą - Marcinem Srugałą, Przewodniczącym Rady Gminy - Edwardem Gładyszem oraz ks. 
proboszczem Krzysztofem Błaszkiewiczem, który dokonał również poświęcenia budynku.

Na okoliczność otwarcia budynku przygotowana została ekspozycja skamieniałości z terenu Gminy Rudniki, do której 
wprowadzenie przygotował i przedstawił profesor Adama Bodziocha z Uniwersytetu Opolskiego. Po wykładzie profesora 
zaprezentowany został film edukacyjny pt. „Rudniki kryją cenne skarby”, który zrobił ogromne wrażenie na oglądających. 

Bardzo ważnym elementem uroczystości było podziękowanie 
emerytowanym bibliotekarkom za wieloletnią pracę. W ramach 
podziękowania Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli 
pamiątkowe statuetki.

Zaproszeni goście mogli zwiedzić wyremontowane i wyposażone w 
nowoczesny sprzęt pomieszczenia biblioteki. Przepięknych pomieszczeń 
w swym wystąpieniu pogratulował nam dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu - Tadeusz Chrobak.

Uroczystość została zakończona koncertem skrzypcowym w wykonaniu 
Tria Skrzypcowego Aleksandry Szwejkowskiej - Belicy z Częstochowy, 
która wraz ze swoimi dziećmi nadała wspaniały klimat naszej 

uroczystości.
Wszystkich 

chętnych zapraszamy do 
oglądania ekspozycji 
skamieniałości w 
Galerii Osobliwości 
Przyrodniczych oraz 
korzystania ze zbiorów 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej, która jest do 
Waszej dyspozycji od 
poniedziałku do piątku.

J.Pazgan
Pomieszczenia biblioteki przed (do góry) i po przebudowie (na dole)
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Europejski Fundusz Rdny na rzecz 
Rozwpu Obszarów Wejskidi

*7jlK*
★ Obszarów

IW f* Wiejskich
★ na lata 2007-2013

Przebudowa budynku OSP
na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie

budynku.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom europejskim 

w ramach programu PROW na lata 2007-2013. w wysokości 500 000 zł.
Cała inwestycja to koszt prawie 1 150 000 zł. w tym wkład gminy 650 000 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli odnowić budynek, który będzie służył naszym mieszkańcom przez kolejne lata.
J.Pazgan

W dniu 26.11.2012r w związku z zakończeniem 
procedury przetargowej podpisana została umowa na 
wykonanie w/w zadania. Wszelkie prace budowlane 
zostaną wykonane do 30.07.2013r przez firmę „Modem 
Bud” s.c. Edward i Marcin Strugała ze Starokrzepic.

Zakres robót zgodnie z umową obejmuje między 
innymi: wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę 
stropu, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno 
kanalizacyjnej, przebudowę kotłowni co, wymianę, 
instalacji odgromowej, wykonanie wentylacji 
mechanicznej dla części pomieszczeń oraz gipsowanie, 
malowanie i roboty okładzinowe ścian a także docieplenie

wydarzenia

Wróżby i dobra zabawa
Andrzejki to ostatnia huczna okazja do zabawy przed

Adwentem. Korzystając z tej okazji, mieszkańcy Młynów 17 
listopada zebrali się w świetlicy wiejskiej, by spędzić milo czas 

na wróżbach i wspólnej zabawie.

Na sobotniej 
imprezie bawiło 
się kilkadziesiąt 
osób nie tylko z 
naszej 
miejscowości.
By tradycji zadość się stało była dobra zabawa i oczywiście wróżby. Cyganka 
przepowiedziała przyszłość każdemu z gości - czy się spełniło? Pewnie tak, bo 
zabawę skończyliśmy grubo po północy. Zdaniem naszych gości do udanej 
imprezy wcale nie trzeba super miejsca i wyszukanych atrakcji. 
Najważniejsze jest odpowiedni klimat i ludzie, którzy potrafią się bawić. 
Tymczasem więc zbieramy energię na kolejną imprezę, bo karnawał za 
pasem.

Choć Młyny to niewielka miejscowość licząca niewiele ponad trzystu mieszkańców chętnych na zabawę „andrzejkową” nie 
zabrakło. - Każda kolejna inicjatywa stowarzyszenia cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców - przyznaje Ewa 
Basińska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Młynów. - Pojawiają się chętni nie tylko do brania udziału w naszych imprezach, ale i 
do pomocy. Jest to najlepszym dowodem na to, że nasze działania są słuszne. Głównie chodzi nam o integrację miejscowości.

Zabawę „andrzejkową” zorganizowała Grupa Odnowy Wsi Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów.
Tekst i zdjęcia 

Emilia Kotowska



Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rudniki
1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmieniona 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy nakładają na Nas wszystkich i mieszkańców, 
i gminę nowe obowiązki.

Na wprowadzenie nowego systemu ustawodawca dał 
jednak gminom półtora roku. Podatek śmieciowy ma 
obowiązywać w każdej gminie od dnia 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. gminy będą odpowiedzialne za 
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i ich 
zagospodarowanie, utworzenie punktów selektywnej 
zbiórki które będą finansowane z opłat wnoszonych przez 
właścicieli nieruchomości. To największa i najbardziej 
rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Celem tej zmiany jest przede wszystkim 
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych "u źródła", czyli ich segregacja przy 
budynku przez każdego z mieszkańców gminy, a przez to 
także zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
składowanych na wysypiskach odpadów oraz całkowite 
wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie 
zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych.

Od 1 lipca 2013 r. nadal odpady komunalne będzie 
wywoził przedsiębiorca zajmujący się taką działalnością, 
jednakże od tego dnia będzie to czynił już na podstawie 
umowy zawartej z gminą, a nie na podstawie 
dotychczasowych umów z poszczególnymi właścicielami 
nieruchomości.

Gmina będzie musiała przeprowadzić przetarg na 
odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie zebranych z 
terenu gminy odpadów komunalnych.

Przetarg będzie dawał gwarancję wyboru 
najtańszego podmiotu (najtańszej firmy), który będzie 
odbierał i wywoził odpady komunalne. Gmina zawrze 
umowę z firmą wyłonioną w przetargu.

Mieszkańcy będą wnosić opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Uwaga!
Właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać 

dotychczasową umowę na odbiór odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcą wywozowym 

na zasadzie określonej w tej umowie!

Na opłatę składać się będą koszty odbierania 
odpadów, poddawania ich procesom odzysku i recyklingu 
oraz ostatecznego unieszkodliwiania lub innego 
zagospodarowania, a także koszty administrowania przez 
gminę tym systemem oraz koszty utrzymania punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wysokość opłaty zatem będzie zależeć od kosztów 

jakie gmina poniesie, ale także od liczby mieszkańców 
zamieszkujących gminę. Opłata jest czym innym niż 
sama stawka opłaty. Opłatę wylicza właściciel 
nieruchomości w oparciu o uchwaloną przez radę stawkę. 
Natomiast stawka opłaty musi uwzględniać ww. koszty 
gospodarowania odpadami. Ze względu na 
nieruchomości częściowo zamieszkałe a częściowo 
niezamieszkałe rada ustala także stawkę opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności (czyli wysokość 
stawki opłaty za opróżnienie jednego pojemnika o 
określonej pojemności). Dodatkowo, rada jest 
zobowiązana do ustalenia niższych stawek w przypadku, 
gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
W taki właśnie sposób promuje się i zarazem nagradza 
system segregacji u źródła.

Rada gminy ustala także metodę, na podstawie której 
będzie określana wysokość opłaty. Rada może wybrać 
tylko jedną metodę z pośród czterech wymienionych w 
ustawie metod liczenia wysokości opłaty:

1) zależną od liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość (budynek),

2) zależną od wielkości zużytej wody,
3) zależną od wielkości powierzchni lokalu 

mieszkalnego znajdującego się na danej 
nieruchomości,

4) zależną od liczby gospodarstw domowych.

Po ustaleniu przez gminę stawki opłaty, rada gminy 
będzie ustalała wzór deklaracji, jaką właściciele 
nieruchomości będą mieli obowiązek wypełnić oraz 
złożyć do urzędu. W deklaracji znajdą się informacje 
potrzebne do wyliczenia opłaty - właściciel 
nieruchomości wyliczy tą opłatę, a następnie będzie 
zobowiązany ją uiścić - na rzecz gminy - w wysokości 
wynikającej z deklaracji. Kwota opłaty natomiast ma 
zostać wpłacona w terminie ustalonym przez gminę w 
odrębnej uchwale. Niezłożenie deklaracji lub 
niedokonanie wpłaty w terminie określonym przez radę 
gminy skutkuje naliczeniem odsetek liczonych jak dla 
zaległości podatkowych.

Po ustaleniu przez gminę wysokości stawki opłaty, 
terminu wpłaty tej opłaty oraz wzoru deklaracji, rada 
gminy określi również obowiązki gminy w zamian za 
pobieraną opłatę. Gmina może bowiem ustalić, że w 
zamian za pobieraną opłatę odbierać będzie od 
mieszkańców wszystkie odpady, albo też ustali, że będzie 
odbierać tylko niektóre rodzaje odpadów lub też 
konkretną ilość odpadów komunalnych.



Jeśli gmina ograniczy ilość odbieranych odpadów w 
zamian za uiszczaną opłatę, będzie też musiała następnie 
pobierać odrębną opłatę za dodatkowe ilości lub rodzaje 
odpadów.

Nowy system przewidywać będzie przejęcie przez 
gminę obowiązków właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Rada gminy będzie jednak mogła 
zdecydować, że odpady będą odbierane także od 
właścicieli nieruchomości, na terenie których 
prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają 
odpady komunalne, a nie zamieszkują na tej 
nieruchomości ludzie (czyli nieruchomości 
niezamieszkałych). Wtedy również i właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych będą wnosili opłatę na 
rzecz gminy, a gmina zawierała umowę na wywóz 
odpadów z terenu tych nieruchomości.

Gmina może jednak zadecydować o przejęciu 
obowiązków w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych jedynie od właścicieli nieruchomości, w 
których zamieszkują ludzie (czyli z nieruchomości 
zamieszkałych), pozostawiając dotychczasowe zasady w 
stosunku do nieruchomości niezamieszkałych i ich 
właścicieli, czyli możliwość zawierania umów na 
odbieranie odpadów komunalnych między nimi a 
przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie odbioru i gospodarowania 
odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli 
nieruchomości z obowiązków zbierania oraz 
segregowania odpadów.

Zasady, jakie rodzaje odpadów należy segregować 
oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy 
gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie 
oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych określa rada gminy w uchwale w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. 
W regulaminie określa się również rodzaje i minimalne 
pojemności pojemników, które mają stosować 
mieszkańcy (a dokładnie: właściciele nieruchomości).

Właściciele nieruchomości obowiązani będą do 
prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych,
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7) zużytych opon.

8) odpadów zielonych,
9) papieru i tektury,
10) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła 

kolorowego.
11) tworzywa sztucznego,
12) opakowań wielomateriałowych,
13) metali.
14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w 

tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji.

Część z tych odpadów, tj. przeterminowane leki i 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory będzie trzeba 
oddawać do powołanego w tym celu w każdej gminie 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą zbierane 
metodą” u źródła” na dotychczasowych zasadach lub 
mogą być przekazywane do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Pozostałe odpady: tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, 
papier i tektura, niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, będą odbierane bezpośrednio od właściciela 
nieruchomości (sprzed budynku). Odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, odpady zielone będą mogły być 
kompostowane na terenie nieruchomości, po uprzedniej 
rejestracji kompostownika w gminie.

W pierwszym kwartale 2013 roku gmina podejmie 
działania mające na celu poinformowanie mieszkańców o 
zasadach działania nowego systemu odpadowego. Będą 
to ulotki informacyjno- edukacyjne, spotkania 
organizowane w miejscowościach, poświęcone temu 
tematowi.

Rada Gminy Rudniki w dniu 11 grudnia 2012r. 
podjęła szereg uchwał niezbędnych do wprowadzenia 
nowego systemu odpadowego na terenie Gminy 
Rudniki.

Jednakże ze względu na fakt, iż w dniu 11 grudnia 
2012r. Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, podjęte przez Radę Gminy uchwały 
prawdopodobnie będą musiały być zmieniane i 
dostosowane do nowych aktów prawnych.

Wobec powyższego w czasie wydawania tego 
numeru biuletynu nie podajemy Państwu szczegółów, 
które zawierają podjęte uchwały.

O dalszych rozstrzygnięciach zostaniecie Państwo 
poinformowani.

Beata Nowakowska-Fałat



URZĄD GMINY W RUDNIKACH
zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.)
ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rudniki od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. Gospodarstwa domowe - zużywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, dotyczy odbiorców, którzy nie

zużywająwody do prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego
2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność

gospodarczą i zużywaj ą wodę do zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i procesów produkcj i.
W chwili obecnej stosuje się te same ceny za dostarczoną wodę dla obu grup odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące taryfowe grupy 

odbiorców usług:
1. Gospodarstwa domowe - odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym- dotyczy odbiorców, którzy nie

zużywają wody do prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu 
samorządowego.

2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność
gospodarczą i odprowadzają ścieki z zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i ścieki przemysłowe z 
prowadzonej działalności.

3. Odbiorcy odprowadzający ścieki podczyszczone - dotyczy odbiorców posiadających własne podczyszczalnie
ścieków odprowadzających ścieki podczyszczone o wskaźnikach zanieczyszczeń:

- BZT,do60,0mgO2/l,
- ChZTCr do 160,0 mgO2/l,
- zawiesina ogólna do 60,0 mg/1

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka miary Stawka netto

1 2 3 4 5

1. Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy

1) cena za 1 m’ dostarczonej wody

2) stawki opłat abonamentowych :

zł/m3

zł / odbiorcę / 
okres rozliczeniowy *

2,69

- stawka opłaty abonamentowej za usługę 
odczytu wodomierza głównego

5,43

- stawka opłaty abonamentowej za usługę 
odczytu wodomierza dodatkowego

2,37

- stawka opłaty abonamentowej za usługę 
odczytu wodomierza przy punkcie 
czerpalnym w budynku wielolokalowym

6,79

- stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie należności

0,75

- stawka opłaty abonamentowej za 
utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych

5,42



Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki z uwzględnieniem dopłaty.

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców usług Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Stawka 

netto
Dopłata

Stawka netto z 
uwzględnieniem 

dopłaty

1 2 3 4 5 6 7

1. Gospodarstwa 1) cena za 1 m’ odprowadzonych zł / m' 8,87 3,37 5,50
domowe ścieków

9,982. Pozostali odbiorcy 2) cena za 1 m’ odprowadzonych zł / m3 9,98 —

ścieków
7,93 7,983. Odbiorcy 3) cena za 1 m' odprowadzonych zł / m3 —

odprowadzający 
ścieki podczyszczone

ścieków

zł/odbiorcę/4) stawka opłat abonamentowych dla
wszystkich grup taryfowych okres 

rozlicze
niowy *

5,43 5,43- stawka opłaty abonamentowej za —

usługę odczytu wodomierza 
głównego **

2,37 2,37- stawka opłaty abonamentowej za ...

usługę odczytu wodomierza 
dodatkowego **

0,75 0,75- stawka opłaty abonamentowej za
rozliczenie należności **

- stawka opłaty abonamentowej za 2,64 ... 2,64
utrzymanie w gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych

1

*) Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące
**) Opłaty naliczane odbiorcom korzystającym wyłącznie z usługi odprowadzania ścieków

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 6 dolicza się podatek od towarów i usług w określonej ustawowo wysokości.
Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę dwuczłonową składającą się z:

a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m’ dostarczonej wody,
b. stawek opłat abonamentowych:

- zajednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,
- zajednostkę usługi wodomierza dodatkowego,
- za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,
- za rozliczenia należności,
-za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

1) odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych, odczyt i rozliczenie

2) odbiorca rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego, ponosi opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie.
3) odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody , ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń 

wodociągowych i rozliczenie.
4) odbiorcy rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym , ponosi opłatę 

abonamentową za odczyt i rozliczenie.
Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości dostarczonej wody , za każdy okres rozliczeniowy bez względu na 
rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres 
rozliczeniowy (3 miesiące).
Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę dwuczłonową 
składającą się z:

a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m’ odprowadzonych ścieków,
b. stawek opłat abonamentowych:

- za usługę odczytu wodomierza głównego
- za usługę odczytu wodomierza dodatkowego
- za rozliczenie należności
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.

Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, za każdy okres rozliczeniowy bez względu na 
ilość odprowadzanych ścieków lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę 
na okres rozliczeniowy (3 miesiące).



[ wydarzenia

SIEDEM WIEKÓW WSI I PARAFII ŻYTNIÓW

zaś, iż erygowanie parafii

Rada Gminy Rudniki ogłosiła rok 2012 Rokiem 
Żytniowa w Gminie Rudniki. W dniach od 31 sierpnia do 
2 września tego właśnie roku wieś i parafia Żytniów 
obchodziła bowiem 700 lat swojego istnienia.

W historycznej Ziemi Wieluńskiej, najstarszą 
udokumentowaną historię (pierwsza połowa XII w.) ma kościół 
w Rudzie (k. Wielunia), matka kościołów tej Ziemi. 
Z dokumentów zachowanych w Archiwum Archidiecezji 
Częstochowskiej wynika 
w Żytniowie miało miejsce 

w roku 1312, co nie 
wyklucza oczywiście 
istnienia wsi i zbudowania 
kościoła 20 - 40 lat 
wcześniej, to znaczy już w 
wieku XIII. Fundatorem 
kościoła w Żytniowie był 
comes (rycerz, hrabia) 
Marcin z Kurzeszyna k.

W Rawy Mazowieckiej. Nazwa 
Żytniów (Zythnowo) po raz 
pierwszy pojawiła się w 
dziele Jana Łaskiego Liber 
Beneficiorum (napisanym w 
latach 1511-1523); fakt 
erygowania żytniowskiej 
parafii udokumentował na
pergaminie arcybiskup Jakub Uchański (25 czerwca 1573 r.), 
przywołany w swoim dziele przez kardynała Michała 
Radziejowskiego (17 lipca 1691 r.).

Trzydniowe obchody Jubileuszu Żytniowa miały swój 
bogaty i różnorodny program. Przed uroczystą inauguracją 
obchodów, członkowie Komitetu Organizacyjnego złożyli 
wiązanki kwiatów na grobach Rodziny Sieradzkich 
i Waldemara Brehmera (nagrobek ufundował p. Wiesław 
Włóka). W korowodzie na trasie z Wiejskiego Centrum Kultury 
do Kościoła parafialnego - przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej z Żytniowa - udział wzięli: Wójt Gminy Andrzej Pyziak, 
sołtys Żytniowa Andrzej Napieraj, Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Grzegorz Pucka, delegacje 
i poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego, Ludowego 
Zespołu Sportowego i Koła Gospodyń Domowych. 
Uroczystej, koncelebrowanej mszy św. z udziałem księży 
dekanatu praszkowskiego, księży pochodzących z Żytniowa, 
proboszczów parafii żytniowskiej i księży diecezji opolskiej 
oraz licznie zgromadzonych parafian przewodniczył 
arcybiskup Wacław Depo - metropolita 
częstochowski. Piątkowy dzień zakończyło ognisko 
biesiadne. W sobotę, w godzinach południowych 
zainteresowani mieszkańcy Żytniowa i Goście 
Jubileuszu zapoznani zostali przez ks. proboszcza 
Combika z historią i wystrojem kościoła 
parafialnego pod wezwaniem św. Marcina. Obecny 
'drewniany, zabytkowy kościół w Żytniowie jest 
trzecim z kolei i darowany był Żytniowowi w roku 
1817 przez Anielę z Jastrzębowskich Trzcińską 
z Trzcinicy k. Kępna. Do Żytniowa przywieziony 

został i tu zmontowany przez cieślę Jakuba Ośródkę. W historii 
parafii złotymi zgłoskami zapisali się księża Szymon 
Sędkowski - był proboszczem przez 50 lat (1711-1760) 
i ks. Marian Krzyżanowski - proboszcz parafii w trudnych 
latach po II wojnie światowej. 30 czerwca 1971 roku, gdy 
proboszczem był ks. Henryk Danielewski, parafię odwiedził 
i modlił się przed grotą Matki Bożej z Lourdes ówczesny 
kardynał Karol Wojtyła - obecnie błogosławiony Jan Paweł II.

Z okazji Jubileuszu Żytniowa, Samorząd Gminy Rudniki 
zorganizował na terenie Szkoły Podstawowej uroczystą Sesję 
Rady Gminy z udziałem między innymi senatora RP 
Aleksandra Swieykowskiego, posła na Sejm RP Leszka 
Korzeniowskiego, wicemarszałka województwa opolskiego 
Tomasza Kostusia, wicestarosty oleskiego Stanisława Belki, 
władz samorządowych woj. opolskiego, starostwa oleskiego 
i gminy Rudniki. Obecni byli również delegaci słowackiego 
Soblahova z przewodniczącą delegacji Evą Dudakovą. Przed 
rozpoczęciem Sesji - z okazji rocznicy wybuchu II wojny 
światowej - liczna delegacja pod przewodnictwem Wójta 
Gminy Andrzeja Pyziaka i Przewodniczącego Rady Gminy 
Rudniki Edwarda Gładysza złożyła wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem Bohaterów i Męczenników Za Wolność Polski. 
Sesja Rady poświęcona była głównie prezentacji książki 
pt. Siedem Wieków Żytniowa. Książka, będąca pracą zbiorową 
pod redakcją Grzegorza Pucki napisana została przez zespól 
autorski złożony z zawodowych historyków, duchownych, 
samorządowców, nauczycieli, znawców historii, tradycji, 
muzyki, sportu i poezji o Żytniowie. W bogactwie treści książki 
duży udział mieli sami mieszkańcy Żytniowa, którzy chętnie 
udostępniali różnorodny i ciekawy materiał ikonograficzny. 
Przy wsparciu Unii Europejskiej, wydawcą książki był Gminny

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 
W czasie Sesji, Adam Sas, Andrzej Napieraj, Andrzej 
Zając i Grzegorz Pucka uhonorowani zostali odznaką 
„Zasłużony dla województwa opolskiego”. Ponadto 
w czasie Sesji prezes Stowarzyszenia „Razem dla 
Żytniowa” uhonorował medalami okolicznościowymi 
najstarszych mieszkańców Żytniowa: Antoninę Bryś 
i Jana Ośródkę; medal otrzymało również najstarsze 
małżeństwo Żytniowa Marianna i Franciszek 
Łapuchowie. Poza wyżej wymienionymi medalami 
uhonorowano również senatora Aleksandra



wydarzenia
Świeykowskiego, posła Leszka Korzeniowskiego, 
wicemarszałka Tomasza Kostusia, wicestarostę Stanisława 
Belkę, wójta Andrzeja Pyziaka, przewodniczącego Rady 
Gminy Edwarda Gładysza i sołtysa Andrzeja Napieraja. Wśród 
wyróżnionych medalami okolicznościowymi z okazji 700-lecia 
Żytniowa znaleźli się również żytniowscy radni: Jacek 
Stochniałek i Adam Sas, dyrektor Szkoły Podstawowej Ewa 
Wolna, prezes LZS Mariusz Czech i przewodnicząca Koła 
Gospodyń Domowych Halina Janicka, wiceprzewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego Jolanta Wartak. Świetny program 
kończący Sesję, przygotowali - i bez cienia tremy przedstawili 
- uczniowie Szkoły Podstawowej. Sesji towarzyszyła bogata, 
wielotematyczna wystawa w salach Szkoły. Największe 
wrażenie wśród zwiedzających zrobiła - wykonana przez 
uczniów - makieta Żytniowa. Ponadto w salach 
wystawienniczych można było zapoznać się z eksponatami 
nawiązującymi do flory i fauny wokół Żytniowa, jak również do 
dorobku żytniowskiego rzemiosła; można było też obejrzeć 
stare ławki szkolne, z rozłożonym elementarzem Falskiego 
i stary sprzęt gospodarstwa domowego. Swoje stanowiska 
wystawowe miały również miasta partnerskie Rudnik ze 
Słowacji, Czech, Niemiec i Szwecji. Mieszkańcy i Goście 
wspaniałego Jubileuszu Żytniowa mieli okazję podziwiać 
pokazy rzeźby w drewnie i kibicować miejscowemu LZS-owi 
w wygranym meczu z LZS Wojciechów (1:0). W pamięci 
mieszkańców i Gości przybyłych na obchody Jubileuszu na 
długo pozostaną w pamięci scenki rodzajowe, przygotowane 
przez prawie 50 rodzin, nawiązujące do historii 
i współczesności życia i pracy w Żytniowie. Scenki te, 
przygotowane niezwykle pieczołowicie zostały utrwalone 
fotograficznie i - obok innych zdjęć Jubileuszu - ukażą się 
w specjalnym albumowym wydawnictwie pojubileuszowym, 
nawiązującym do Roku Żytniowa. Zamiarem organizatorów 
Jubileuszu jest też nawiązanie w tym albumie do 600-lecia 
urzędu sołtysa w Żytniowie, które przypada właśnie w roku 
2013.

Współczesny wizerunek Żytniowa z wyremontowaną 
Publiczną Szkołą Podstawową, Wiejskim Centrum Kultury, 
Ośrodkiem Zdrowia i modernizowanymi drogami, to efekt 
wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządowców 
z Żytniowa i Urzędu Gminy w Rudnikach. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa”, w centrum wsi 
odsłonięty został obelisk upamiętniający siedemset lat wsi 
i parafii Żytniów z przesłaniem: wszystkim pokoleniom', piękny 
wystrój zyskało otoczenie siedziby Koła Gospodyń Domowych 
w Żytniowie. W ramach trzydniowych obchodów wspaniałego 
Jubileuszu Żytniowa Koło Gospodyń Domowych 
zorganizowało dożynki parafialne, a wieniec przygotowany 
przez to Koło zyskał najwyższe uznanie Jury konkursowego. 
Konkursy sprawnościowe dla dzieci, pokazy tańca 
towarzyskiego, przelot i pokazy umiejętności 5 pilotów 
motolotni, uhonorowanie medalem najmłodszego mieszkańca 
Żytniowa Bartka Ośródkę oraz udane festyny ludowe (przy 
sprzyjającej pogodzie) pięknie wpisały się w trzeci dzień 
obchodów Jubileuszu 700-lecia Żytniowa. Było to święto 
radości, niezapomnianych przeżyć duchowych, rodzinnych 
i towarzyskich z udziałem wielu mieszkańców i licznych gości 
Żytniowa. Samo zaś wydanie książki odebrane zostało jako 
istotny element integrujący mieszkańców Żytniowa. Kończąc, 
miło nam poinformować Szanownych Czytelników, 
iż w Konkursie „Aktywna Wieś” zorganizowanym przez 
Lokalną Grupę Działania „Górna Prosną”, Stowarzyszenie 
„Razem dla Żytniowa” wyróżnione zostało jedną z trzech 
nagród głównych. Nagroda wręczona została na specjalnej 
konferencj i zorganizowanej przez Grapę w dniu 7 grudnia 2012 
r. w Gościńcu Stemalickim.

Grzegorz Pucka 
Bronisław Walacik 

Spis zdjęć
1. Okładka książki „Siedem wieków Żytniowa” pod red. 
Grzegorza Pucki
2. Uroczysta Sesja Rady Gminy Rudniki w Szkole 
Podstawowej, fot. Marianna Pucka

I________________________  oświata__________________________
ŚWIĘTY, KTÓRY ROZDAJE PREZENTY...

Grudzień jest najbardziej magicznym miesiącem w kalendarzu. Mrozi nosy, osypuje śniegiem, ale przede wszystkim topi 
wszelkie lody i tak czaruje serca, by były dobre i otwarte. Przychodzi „...cicho, na paluszkach”, wypuszcza swoje renifery, by 
mknęły z workami pełnymi prezentów, potem siada przy świątecznym stole, by w końcu pożegnać się w blasku fajerwerków.

5 grudnia 2012 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Jaworznie odwiedził niecierpliwie wyglądany grudniowy gość i 
najbardziej zapracowany święty, a mianowicie Święty Mikołaj! Długo oczekiwany przez grzecznych - i przez niegrzecznych 
również:) - przybył do nas o godz. 16.00 w swoim tradycyjnym, czerwonym stroju z ooogromnymi workami pełnymi prezentów! 
Powitaliśmy go przedstawieniem w wykonaniu Szkolnego Teatrzyku X, które uzmysłowiło nam, że „dawać innym i dzielić się z 
innymi to prawdziwa sztuka!” A potem było mnóstwo radości z upominków, wspaniała zabawa, w czasie której na moment 
wszyscy nawet dorośli stali się dziećmi i smakowaliśmy przepyszne słodkości, którymi obdarowali nas Rodzice.

Mikołajki w jaworzniańskiej podstawówce były imprezą otwartą, przygotowaną z inicjatywy Pani dyrektor Barbary Kubik 
przez uczniów, nauczycieli i Radę Rodziców. W scenerii zimowego lasu Mikołaj spełniał życzenia wszystkich, którzy zdecydowali 
się odwiedzić naszą szkolę. Były więc prezenty dla milusińskich i dla dorosłych. Radości i dobrej zabawy dostarczały również 
wyjątkowo zwinne i przekorne diabełki.

Szczodrze obdarowani pamiętamy jednak, że „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Dlatego właśnie postanowiliśmy zostać takimi małymi świętymi Mikołajami i 
zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę artykułów chemicznych i kosmetycznych dla dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach. I w 
tym tkwi właśnie magia grudnia, że potrafimy dzielić się z innymi dobrocią serca i ludzkich, małych gestów,' które nas może 
niewiele kosztują, ale dla innych wiele znaczą.

Małgorzata Wiśniewska



Rudnicka Filmówka
W Gimnazjum Publicznym im. Andrzeja Wajdy 

w Rudnikach realizowany jest projekt pt. Rudnicka Filmówka, 
finansowany w ramach 
Programu English Teaching 
autorstwa Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, którego 
realizatorem jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju „NIDA”.

W ramach zaplanowanych 
działań już zakupiliśmy 
tablice nazywające 
pomieszczenia szkolne 
w języku angielskim. Jest to 
bardzo skuteczny, 
sprawdzony sposób na naukę 
słownictwa a jednocześnie 
będzie popularyzował język 
angielski wśród uczniów

Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu wzbogacimy 
ten zbiór o wartościowe filmy brytyjskie i amerykańskie. 
Kolejnym działaniem będzie film prezentujący nasze 
gimnazjum w języku angielskim. Realizację filmu 
rozpoczniemy od ogłoszenia konkursu na najciekawszy 
scenariusz filmowy. Za realizację i plan działań odpowiedzialni 
będą uczniowie i nauczyciele koordynujący. Uczniowie 
przeprowadzą wywiady z uczniami i nauczycielami na temat

i innych osób odwiedzających szkołę.
W ramach projektu zakupiliśmy 10 plansz do gry Scrabble. 

Ten sposób rozwijania umiejętności językowych cieszy się 
wśród uczniów dużym zainteresowaniem. 28 listopada 
zorganizowaliśmy Szkolny Turniej Scrabble, w którym wzięli 
udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Drużyny 
finalistów zostały wyłonione w drodze eliminacji w klasach. 
Zwycięzcami zostali Bartosz Majtyka i Jakub Pietrus z klasy 
llb. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone dyplomami 
i filmami anglojęzycznymi. Kolejnym działaniem 
projektowym jest wkładka do gazetki szkolnej, gdzie uczniowie 
znajdą bieżące informacje na temat kultury, literatury, geografii 
i historii krajów anglojęzycznych oraz różnego rodzaju 
ciekawostki, konkursy i quizy. Gazetka przygotowywana jest 
przez uczniów oraz nauczycieli. W naszej szkole istnieje bardzo 
dobrze wyposażona filmoteka w języku polskim, dużą część 
stanowią filmy otrzymane od naszego patrona Andrzeja Wajdy.

lekcji, sportu i działalności szkoły.
Film zaprezentujemy wszystkim uczniom i społeczności 

lokalnej podczas Festiwalu Piosenki Angielskiej, który będzie 
podsumowaniem naszego projektu.

Nagrodą dla uczniów zaangażowanych w zaplanowane 
przez nas działania i inicj aty wy będzie wycieczka do Ambasady 
Amerykańskiej w Warszawie - program "Meet America". 
Wyjazd ten ma na celu poszerzenie wiedzy i znajomości języka 
poprzez wysłuchanie prezentacji w języku angielskim na temat 
działań ambasady oraz kultury i polityki USA. Będzie to 
motywacja dla wszystkich uczniów do brania aktywnego 
udziału w kolejnych działaniach w przyszłości.

Anita Borek, Małgorzata Rzepka, Agnieszka Włóka

„Śniadanie daje moc"
Dnia 8 listopada 2012 roku uczniowie klas I-III PSP im. Jana Pawła II 

w Dalachowie po raz drugi przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. 
Dzieci były do tego dnia starannie 
przygotowane. Kilka dni wcześniej, w klasach 
został przeprowadzony cykl zajęć, na których 
omawiano zasady zdrowego odżywiania, 
wartości odżywczych poszczególnych 
produktów oraz przypomniano o higienie 
przygotowywania i spożywania posiłków.

Dzień „ wspólnego śniadania” rozpoczął 
się we wszystkich klasach bardzo gwarno. 
W klasach przystąpiono do prac: 
przygotowywania i dekoracji sal, nakrywania 
stołów i oczywiście myciem rąk przed 
przygotowaniem posiłków i przygotowywaniu produktów.

Pod kierunkiem nauczycieli praca szła sprawnie i szybko. Na stołach pojawiło się 
szereg smakołyków wcześniej przygotowanych przez rodziców : pieczywo, wędliny, 
nabiał, dżemy i powidła, sałatki, płatki śniadaniowe, owoce i ciasta, soki i napoje 
mleczne. Uczniowie indywidualnie wybierali własne zestawy śniadaniowe. Przy 
wspólnym stole czas minął wszystkim bardzo przyjemnie i wesoło.



OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CIECIUŁOWIE
W naszej miejscowości obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła szkoła.

W odświętnych strojach, z kotylionami narodowymi na bluzkach... dzieci przedszkolne, uczniowie, nauczyciele wraz z Panią 
dyrektor oraz pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie uczestniczyli w akademii 
niepodległościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie klasy VI pięknie recytowali wiersze i śpiewali pieśni 
patriotyczne. Ze wzruszeniem słuchaliśmy piosenek „Biały Krzyż" czy też „Po ten kwiat czerwony”. Kulminacyjnym momentem 
przestawienia były wypowiedziane donośnym głosem głowa:

„ Ojczyzna wolna, znowu wolna! 
Tak bije serce, huczą skronie! 

A Biały Orzeł w słońcu kwiatów przyłeciał, by go ująć w dłonie. 
Dziś w całej Połsce brzmi Mazurek.
Dzisiaj radości kanonada! Witamy wszyscy Niepodłegłość i Jedenasty’ Listopada... ”

Następnie nasze uczennice zajęły czołowe miejsca w Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Praszce, który odbył się w dniu 9 
listopada 2012 roku. Uczennica klasy V, Magdalena Wąż wyśpiewała II miejsce, a uczennica klasy VI, Paulina Rosak - III 
miej sce. Dziewczęta odebrały dyplomy, puchary oraz podziękowania od Pana Stanisława Belki, Wicestarosty Powiatu Oleskiego. 
Nawet w duchu sportowej rywalizacji można uczcić Narodowe 
Święto Niepodległości. Uczeń klasy IV, Wojciech Droś zajął 1 
miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta 
Niepodległości w Praszce, w kategorii żaków, w dniu 10 
listopada 2012 roku.

Natomiast w niedzielę, dnia 11 listopada 2012 roku 
Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie odbył się 
Koncert Pieśni Patriotycznych. Nasze dziewczęta występujące 
w Chórze „Niezapominajki” recytowały wiersze o Ojczyźnie i 
śpiewały pieśni. Oto chórzystki: Ewelinka Kostek i Nicola 
Ośrodka z II klasy; Zosia Grzebiela, Emilka Łęgosz, Ola 
Namyślak, Monika Sobańtka i Kasia Wurszt z IV klasy; 
Magda Wąż z V klasy oraz Paulina Rosak z VI klasy. Tematem 
przewodnim koncertu były słowa: "Łatwo jest mówić o Polsce, 
trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej 
cierpieć." Uważamy, ze patriotyzm zakwitł w naszych sercach.

Opracowała: Beata Droś

WIELKA GÓRA GROSZA W CIECIUŁOWSKIEJ SZKOLE
Już po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie wzięli udział w XIII Akcji Góra Grosza 
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie.
Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom, że 
najdrobniejsze monety zebrane, w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny 
fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich 
koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej. W dniach od 26 XI do 7 grudnia 2012 roku dziesięciu 
wolontariuszy z klasy VI: Tomek Badera, Paulina Kluska, Kinga Kotala, 
Piotr Kubacki, 
Dominika Namyślak, 
Paulina Rosak, 
Dominik Sieradzki, 
Szymon Sobańtka, 
Wiktoria Surowa i

Martin Zaręba zbierało grosiki. Pieniążki te przynoszone były codziennie 
przez dzieci przedszkole i uczniów naszej szkoły. Tak, że po kilku dniach 
uzbierała się prawdziwa góra grosików. Pieniądze te zostały skrupulatnie 
policzone i przekazane do Warszawy. Nad całością akcji w szkole czuwała 
nauczycielka Grażyna Kasprzycka.

Opracowała: Grażyna Kasprzycka



oświata

Z WIZYTĄ W IZBIE TRADYCJI W CIECIUŁOWIE
W dniu 15 listopada 2012 roku dzieci przedszkolne oraz uczniowie 

klas I III wraz z wychowawczyniami udali się do Ośrodka Tradycji 
Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie. W Izbie Tradycji oglądali 
zgromadzone eksponaty, miedzy innymi stare fotografie, mundury i ordery 
strażackie oraz tablicę pamiątkową o naszej szkole. Dzieci szczególnie 
zwróciły uwagę na dużą gablotę, w której zostały wyeksponowane 
zwierzęta leśne. Była to dla najmłodszych główna atrakcja, albowiem 
mogły zapoznać się z odgłosami wielu zwierząt, takich jak: salamandra, 
kuropatwa, tchórz, wrona siwa, lis, gołąb grzywacz, kuna domowa, kuna 
leśna, sama, bażant, borsuk, dziki królik, sójka i jenot. Z wielkim 
zainteresowaniem wpatrywały się w podświetlone zwierzątka. N ajbardziej 
podobały się dzieciom: sarenka, bażant, królik i sójka. Teraz na pewno nie 
będąmiały problemu z rozpoznaniem tych zwierząt.

Opracowała: Jolanta Kępińska

ZAPRACOWANY ŚWIĘTY MIKOŁAJ
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Cieciułowie pojawił się niespodziewany gość. Dzieci, były 
bardzo zaintrygowane niecodziennym wyglądem osoby 
przemierzającej szkolne korytarze. Z za uchylonych drzwi

“Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta, 
teraz wszystkie dzieci marzą o prezentach. 
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami, 
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie z nami!"

dochodził szmer podekscytowanych dziecięcych głosów.
- Idzie, idzie! - słychać było, gdy gość w czerwonym stroju i 
czerwonej czapce zmierzał do klas. Święty Mikołaj w asyście 
aniołków i zabawnych diabełków przyniósł wszystkim 
dzieciom przedszkolnym i uczniom paczki ze słodyczami.
Po dokładnym sprawdzeniu zeszytów do języka polskiego 
wszyscy uczniowie otrzymali ocenę celującą od Świętego 
Mikołaja. W podziękowaniu za prezenty dzieci pięknie 
zaśpiewały piosenkę:

Po dzisiejszym dniu możemy głośno powiedzieć, że Święty 
Mikołaj jest bardzo zapracowany. Szkoda, że taki dzień zdarza 
się tylko 6 grudnia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia tego dnia, a szczególnie Rodzicom i 
Świętemu Mikołaj owi.

Opracowały: Beata Droś i Grażyna Kasprzycka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej Nocy, 
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia 

- radosnych, spokojnych Świąt 
oraz pomyślności w nadchodzącym 

2013 roku
Jolanta i Bogdan Surowiak 

Apteka „Pod Świerkami”



SZLACHETNA PACZKA 2012
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy 

ludzie bardziej niż kiedykolwiek otwierają się na potrzeby 
innych. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie zgodnie 
stwierdzili, że warto wspólnie zrobić coś dobrego, stąd 
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. 
Akcja ta jest przykładem niesienia mądrej, realnej i konkretnej 
pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Pomysł wzięcia w niej udziału został zainicjowany przez naszą 
wolontariuszkę, nauczycielkę języka angielskiego. Panią 
Małgorzatę Sas.

Szkoła w Cieciułowie przystąpiła do akcji jako 
współdarczyńca. Uczniowie zobowiązali się zapewnić 
wybranej rodzinie środki czystości oraz koce, ręczniki i pościel. 
Uczniowie nie tylko dostarczyli potrzebne rzeczy, ale również 
wspólnie uczestniczyli w pakowaniu ich w papier ozdobny, 
pamiętając o tym, że przygotowana paczka powinna mieć 
charakter prezentu. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich 
rodzicom oraz wychowawcom, którzy zaangażowali się w tę 
akcję, albowiem nigdy nie wiemy... „Czy wypadek,

nieoczekiwana utrata pracy, nagła choroba, czy pożar domu 
równie łatwo, jak niespodziewanie, mogą odwrócić koleje 
nawet najbardziej przychylnego losu.”

Opracowała: Małgorzata Sas

Akcja „Dokarmiamy zwierzęta leśne"
Kasztany i żołędzie symbolizują nadejście jesieni, służą też do 

tworzenia ozdób, ale przede wszystkim są pożywieniem dla leśnych 
zwierząt, szczególnie w okresie zimowym, kiedy w lasach brakuje 
pokarmu.

Korzystając z pięknej pogody i hojnych darów jesieni uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Cieciułowie wzięli udział w akcji zbierania kasztanów i żołędzi, które 
podczas zimowych chłodów stanowić będą najlepsze źródło pokarmu 
dla leśnych mieszkańców. Akcja „Dokarmiamy zwierzęta leśne” 
powiodła się i zakończyła pełnym sukcesem.
Zebrano łącznie 460 kilogramów kasztanów i żołędzi, które odebrał 
pan Waldemar Langfort. Wyrazem podziękowania za współpracę i 
zebraną karmę dla zwierząt były słodycze, które 6 grudnia 2012 roku 
w mikołajki przekazał pani dyrektor Alinie Olewińskiej pan 
Włodzimierz Sawer, prezes Koła Łowieckiego „Dzik” z Wielunia. Z 
całą pewnością za rok ponownie weźmiemy udział w tej akcji.

Opracowała: Jolanta Kubacka

POLSKO OJCZYZNO MOJA
Mija kolejna, 94 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna stała się wolna.
Naczelnikiem państwa został Józef Piłsudski. Te, jakże ważne wydarzenia zostały przypomniane przez uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Jaworznie podczas uroczystej akademii. Program artystyczny oraz dekoracje 
przygotowały panie: Teresa Łęgosz-Mendel i Teresa Kałwak.

Program swoją premierę miał na terenie Szkoły w Jaworznie, a następnie mogli go obejrzeć widzowie w GOKSiR 
w Rudnikach.

Montaż słowno - muzyczny zawierał wiersze patriotyczne, które recytowali: J. Jachymska, D. Mirowska, G. Mostowy 
i J. Jachymski. Następnie uczniowie: W. Dzierżak i P. Ryng zaśpiewali pieśni patriotyczne: „Piechota”, „Rota”, „Ułani”, „Polska” 
i „ Legiony”. Ogromne wrażenie na widzach wywołał pląs „Gusła” w wykonaniu W. Dzierżak, K. Wączek, P. Ślusarek 
i W. Augustyniak. W rolę konferansjera wcielił się D. Gorący, a naczelnika Piłsudskiego P. Sładek. Program zakończył się 
polonezem w wykonaniu uczniów: N. Kot, W. Kowalczyk, N. Jajko, K. Konc, D. Mirowskiej, J. Patyk, G. Mostowego, 
P.Garbaciaka, K. Marchewki, J. Jachymskiego, K. Panka, P. Ryng.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



kultura

Andrzejki dla seniorów
W niedzielne popołudnie, 25 listopada, w Domu 

Kultury w Rudnikach przy kawie i ciasteczku 
spotkali się seniorzy z naszej gminy.

W części artystycznej zaprezentowali się 
„Rudniczanie” oraz zaprzyjaźniony zespół 
folklorystyczny z Popowic , który swym programem 
kabaretowym rozbawił do łez licznie zgromadzoną 
publiczność. Śpiewom i tańcom nie było końca. 
Seniorzy potrafią się świetnie bawić.

Spotkanie było okazją do uśmiechu, rozmów i 
wspomnień.

Biesiada 
bożonarodzeniowa

W Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano biesiadę 
świąteczną z udziałem 13 sołectw z gminy Rudniki. Spotkanie 
odbyło się w ramach cyklu „Historia lokalna na przykładzie 
wybranych powiatów, miast i gmin” przy współpracy 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Historię zwyczajów i 
tradycji bożonarodzeniowych w naszym regionie 
przygotowała i zaprezentowała p. Bogusława Kaczmarek. Z

kolei o śląskich zwyczajach świątecznych opowiedział krótko 
Bernard Kus.

Na stołach królowały nie tylko pyszne, ale i piękne 
potrawy wigilijne : ryby, grzyby, pierogi, pierniki, makowce. W 
świąteczny nastrój wprowadziły zebranych kolędy w 
wykonaniu uczennic rudnickiego gimnazjum oraz zespołu 
„Rudniczanie”

Imprezie towarzyszyła wystawa tradycyjnych ozdób 
choinkowych oraz kiermasz świąteczny.

L.M.

Wystawa z pięknymi dziewczynami
W GALERII DOMU KULTURY W RUDNIKACH do 6 stycznia 2013 roku oglądać można WYSTAWĘ 

FOTOGRAFII prezentującej piękne dziewczyny na tle charakterystycznych miejsc naszego powiatu.
18 dziewczyn z terenu powiatu oleskiego zaprezentowało nie tylko uroki powiatu, ale i swoje spojrzenie na wybrane 

miejsca. Gminę Rudniki promowały: Daria Wydmuch, Martyna Kubacka i Paulina Panek z Dalachowa. Wystawa jest 
jednocześnie promocją kalendarza na 2013 rok autorstwa praszkowskiego fotografika Arkadiusza Cebuli. Kalendarz został 
wydany w ramach cyklu „Powiat oleski. Twoja, Moja, Nasza mała Ojczyzna”. Można go nabyć w praszkowskich i oleskich 
księgarniach, a także u samego fotografika w Praszce, pl. Grunwaldzki 20. L.M.

Zapisy do chóru
Przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

powstał i działa pierwszy gminny chór męsko - żeński.
Próby chóru odbywają się w każdą środę w Rudnickim Domu Kultury o godz. 19:00. 

Chętnych nadal zapraszamy!!!



PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OPOLSKIE
KWITNĄC*

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.

Spotkanie Muzyków Jazzowych
Rudnickie spotkania jazzowe nieprzerwanie cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród wykonawców 
jaki odbiorców. W sobotę, 8 grudnia miłośnicy jazzu mieli 
okazję spędzić wspaniały wieczór z muzyką we wspaniałym 
wykonaniu.

Tegoroczną 21 edycje imprezy uświetnił koncert 
KRYSTYNY PROŃKO, której towarzyszyli 
muzycy: Przemek Raminiak/ instrumenty 
klawiszowe/ i Adam Wendt /saksofony/. 
Gorące brawa i owacja na stojąco były 
wyrazem uznania publiczności dla talentu i 
umiejętności wokalnych artystki i zespołu.

W części konkursowej zaprezentowały się 
4 grupy muzyczne oraz 5 solistek. Komisja 
artystyczna w składzie: Edward Wcisło, 
Włodzimierz Długosz, Ryszard Strój ec i Piotr 
Furtas przyznała nagrodę główną zespołowi 
WITOLD JANIAK TRIO z Łodzi, natomiast 
w kategorii solistek pierwszą nagrodę 
wyśpiewała 12 letnia KINGA KONEFAŁ z 
Dziecięcego Zespołu Artystycznego 
„Wielokropek” z Wołczyna. Muzycy 
otrzymali także nagrodę specjalną Opolskiego 
Towarzystwa Jazzowego, którą wręczył prezes 
Tadeusz Pabisiak. Pierwsze miejsca nie były 
zaskoczeniem. Zarówno zespół, jak i solistka 
zachwycili nie tylko jurorów, ale i publiczność. 
Pozostali wykonawcy uhonorowani zostali 
wyróżnieniami. Byli to:
- zespół WISE TRIO z Praszki, Zespół TRACK ONE z Nysy, 

orkiestra młodzieżowa RU-RA, Kinga Gruszka z Nysy oraz 
Emilia Artymicz, Dagmara Jewtuch, Aleksandra Ryszka - 
solistki z Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Wielokropek” 
z Wołczyna.

Po zakończeniu prezentacji konkursowych, muzyczny 
wieczór uświetnił kolejny koncert, tym razem w wykonaniu 

zespołu Old Traditional Jazz Band z 
Wielunia. Ze sceny popłynął jazz tradycyjny. 
Spotkanie zakończyło się radosnym jam 
session, do którego włączył się również Edward 
Wcisło inicjator Spotkań Muzyków Jazzowych 
w Rudnikach.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem 
sprawowali Marszałek Województwa 
Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz 
Wójt Gminy Rudniki.

Impreza współfinansowana była ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu województwa 
opolskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 oraz ze środków Gminy Rudniki i 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Organizatorzy dziękują również za wsparcie 
finansowe Bankowi Spółdzielczemu w 
Zawadzkiem i za pomoc rzeczową panu 
Grzegorzowi Tyrale właścicielowi piekarni 
w Krzepicach.

Małgorzata Lukas

Mikołajkowy Turniej 
Szachowy

Dnia 5 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbył się turniej szachowy dla 
uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w gminie Rudniki. 
W turnieju udział wzięło 13 dzieci.
W kategorii gimnazjalistów:

I miejsce - Jakub Bukalski
II miejsce - Filip Bujak
III miejsce - Dominik Kałwak 

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Kamil Królikowski PSP Cieciułów
II miejsce - Krzysztof Meryk PSP Jaworzno
III miejsce - Wojciech Droś PSP Cieciułów 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Nagrody ufundowane zostały przez Gminną Komisję 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszystkim chętnym przypominamy, że zajęcia kółka 
szachowego, które prowadzi Pan Jarosław Marchewka 
odbywają się w środę o godz. 17:00 w Domu Kultury 

w Rudnikach i są bezpłatne. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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