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Najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, 

ciepłych, pełnych nadziei świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
a także odpoczynku i radosnych 

spotkań w rodzinnym gronie

życzą
Edward Gładysz Andrzej Pyziak

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Rudniki

Róża Powiatu
* dla Andrzeja Pyziaka

Starosta Oleski nagrodził wybitnych mieszkańców 
i działaczy powiatu oleskiego, wśród których znalazł się wójt 
gminy Rudniki - Andrzej Pyziak. Wójt otrzymał „Różę 
Powiatu” za osiągnięcia w dziedzinie sportu, upowszechniania i 
ochrony kultury za rok 2011. Między innymi za organizację 
imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym, jak Spotkania Muzyków Jazzowych 
w Rudnikach, Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie 
czy Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” Andrzej Pyziak znalazł się 
w gronie laureatów tej prestiżowej nagrody.

Na tegorocznej gali wyróżnienie „dla wyróżniającego się 
animatora kultury w gminie Rudniki” odebrała również 
Małgorzata Lukas pracownik Domu Kultury w Rudnikach 
Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje.

„Agro Polska"
Przedsiębiorstwo „Gładysz Agro” z gminy Rudniki 

odebrało nominacje do ogólnopolskiego konkursu „Agro 
Polska”, promującego najlepsze produkty rodzime.

22 marca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie członków Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Opolskiego. Siedmiu producentów 
odebrało nominacje do ogólnopolskiego konkursu „Agro 
Polska”, promującego najlepsze produkty rodzime, 
wytwarzane w sposób tradycyjny.

Z terenu gminy Rudniki jako jedyne w gronie 
nominowanych znalazło się Handlowo-Usługowe 
Przedsiębiorstwo Przetwórcze „Gładysz Agro” z Bobrowy z 
kapustą kiszoną.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w 
promowaniu produktów tradycyjnych odznaczających się 
świetnąjakościąi smakiem.

http://www.rudniki.pl


Plan budżetu gminy Rudniki na 2012 rok
Przewiduje się zrealizowanie budżetu Gminy Rudniki w 2012 roku po stronie dochodów w kwocie 

25 969.000 zł. , a po stronie wydatków 33 825.000 zł. Przewidywalny deficyt budżetowy w wysokości 7 856.000 zł. 
zostanie pokryty zaciągniętymi przez gminę kredytami i pożyczkami oraz wygospodarowaną znaczącą nadwyżką 
środków z lat ubiegłych. Zakładany w budżecie deficyt w całości związany jest z planowanymi, zwiększonymi 
wydatkami inwestycyjnymi.

Plan inwestycyjny na rok 2012 zamyka się kwotą 13.500.000 zł. co stanowi 39,9 % całości wydatków 
budżetowych. Należy jednak podkreślić, iż realizacja wielu zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskanych 
znaczących środków z zewnątrz.

DOCHODY
L.P. DZIAŁ PLAN (w złotych) STRUKTURA W %
1. Subwencja 11 698.027 45,0
2. Dotacje i dofinansowania 6 785.338 26,1
3. Udziały gminy w podatku 

dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych

2 916.000 11,2

4. Podatek od nieruchomości 1 400.000 5,4
5. Podatek rolny 410.000 1,6
6. Podatek od środków 

transportu 195.000 0,8
7. Opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 126.000 0,5
8. Pozostałe podatki i opłaty oraz odsetki 227.610 0,9
9. Dochody własne z majątku gminy 2 211.025 8,5

Razem 25 969.000 100,0

WYDATKI
L.P DZIAŁ PLAN (w złotych) STRUKTURA W %
1. Rolnictwo i łowiectwo 4 711 000 13,9
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie 

w energię elektryczną, 
gaz i wodę

768 000 2,3

3. Transport i łączność 2 937 000 8,7
4. Turystyka 1 514 000 4,5
5. Gospodarka mieszkaniowa 1 377 000 4,1
6. Działalność usługowa 70 000 0,2
7. Administracja publiczna 2 926 000 8,6
8. Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1 460 -



9. Obrona narodowa 2 000
10. Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 1 444 540 4,3
11. Obsługa długu publicznego 270 000 0,8
12. Różne rozliczenia 650 000 1,9
13. Oświata i wychowanie . 10 634 000 31,4
14. Ochrona zdrowia 126 000 0,4
15. Pomoc społeczna 3 014 000 8,9
16. Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 25190 0,1

17. Edukacyjna opieka 
wychowawcza 250 810 0,7

18. Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiskowa 2 066 000 6,1

19. Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 768 000 2,3

20. Kultura fizyczna 270 000 0,8

Razem wydatki 33 825 000 100,0

Poszczególne działy w/w wydatków zawierają następujące wydatki inwestycyjne:

L.P DZIAŁ PLAN (w złotych) STRUKTURA W %

1. Rolnictwo i łowiectwo 4 696.000 34,8
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie 

w energię elektryczną, 
gaz i wodę

37.000 0,3

3. Transport i łączność 1.979.000 14,6
4. Turystyka 1.450.000 10,7
5. Gospodarka mieszkaniowa 870.000 6,4
6. Administracja publiczna 20.000 0,1
7. Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 1.210.000 9,0

8. Różne rozliczenia 280.000 2,1
9. Oświata i wychowanie 1.913.000 14,2
10. Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiskowa 980.000 7,3
11. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 65.000 0,5

Razem wydatki 13.500.000 100,0



Źródła finansowania tych wydatków inwestycyjnych to:

1. środki własne 6.635.000 zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 14.000 zł.
3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.325.000 zł.
4. dotacje z budżetu państwa 387.000 zł.
5. dotacja z budżetu województwa 200.000 zł.
6. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 338.000zł.
7. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 338.OOOzł.
8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej 1.383.OOOzł.
9- kredyt 600.000zt.

10. rezerwa celowa 280.000 zł.
Jan Polak

Skarbnik Gminy

Podsumowanie inwestycji gminy Rudniki w 2011 roku
Inwestycje oświatowe:

1. Termomodernizacja 
PSP Jaworzno

1,68 min zł 
koszt całkowity 

inwestycji 
(środki własne gminy)

2. Termomodernizacja 
i przebudowa 
PSP Żytniów
1,73 min zł 

koszt całkowity 
inwestycji 

(środki własne gminy)

3. Przebudowa sanitariatów 
w PSP Jaworzno

44,6 tys. zł koszt całkowity 
5,8 tys. zł wkład gminy 

38,8 tys. zł dofinansowanie MEN



6. ORLIK 
przy gimnazjum 

w Rudnikach
1,08 min zt 

koszt całkowity 
250 tys. zt 

wktad gminy
333 tys. zt 

dofinansowanie

4. Remont posadzek 
w gimnazjum 
w Rudnikach
163.7 tys. zt 

koszt całkowity
83.7 tys. zt 

wktad gminy 
80,0 tys. zt

dofinansowanie MEN

7. Biały ORLIK 
lodowisko 
379 tys. zt 

koszt całkowity 
199 tys. zt 

wktad gminy 
180 tys. zt 

dofinansowanie 
zMSiT

z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 500 tys. zt dofinansowanie z MSiT

8. Informatyzacja gimnazjum w Rudnikach - 750 tys. zt koszt catkowity,
-155 tys. zt wktad gminy,
- 595 tys. zt dofinansowanie z UE

Pozostałe inwestycje:

5. Place zabaw 
w ramach programu 

„Radosna szkoła” 
Cieciułów, 

Jaworzno i Żytniów 
388,86 tys. zt 

koszt całkowity 
203,10 tys. zt 
wktad gminy 
185,76 tys. zt 

dofinansowanie MEN

1. Budowa drogi gminnej 
ul. Dąbrówki w Rudnikach i drogi 

Rudniki-Jaworzno-Polesie 
długość drogi 2,028 km

1 min. zt koszt catkowity
158 tys. zt wktad gminy

842 tys. zt dofinansowanie z UE

2. Budowa drogi gminnej 
w Słowikowie

dtugość drogi 1,77 km
357 tys. zł koszt catkowity

181 tys. zt wktad gminy
176 tys. zt dofinansowanie z FOGR

3. Budowa drogi gminnej 
Stawki Cieciuiowskie 
dtugość drogi 1,7 km

863 tys. zt koszt catkowity
477 tys. zt wktad gminy

416 tys. zt dofinansowanie z budżetu państwa

4. Przebudowa budynku 
OSP Żytniów 

na Wiejskie Centrum Kultury 
787 tys. zt koszt catkowity 
377 tys. zł wktad wtasny 

410 tys. zt dofinansowanie z UE



5. Remont pomieszczeń 
biurowych po SKR 

w Rudnikach
53 tys. zt 

koszt całkowity 
(środki własne gminy)

6. Samochody 
pożarnicze 

dla OSP 
Chwily i Jelonki

90 tys. zł 
koszt całkowity 

inwestycji, 
w tym 70 tys. 
to darowizna

7. Ścieżka 
turystyczno-edukacyjna

122 tys. zł 
koszt całkowity 

6 tys. zł 
wkład gminy
104 tys. zł 

dofinansowanie z UE 
12 tys. zł 

dofinansowanie 
z budżetu państwa

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie
3,8 km sieci kanalizacyjnej, 95 przyłączy
2,4 min zł koszt całkowity
1,1 min zł wkład gminy
1,3 min zł dofinansowanie z UE

9. Zakupy inwestycyjne na składowisko odpadów
60 tys. zł - instalacja odgazowująca i waga 
(środki własne gminy)

Podsumowa nie
Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych 

- 11.948.000 zf
Wktad własny gminy - 6.685.000 zł 

Pozyskane środki z zewnątrz - 5.262.000 zł

Pozyskane środki z zewnątrz do środków własnych

Wartość inwestycji do dochodów gminy w 2011 r.

Biały ORLIK ruszył pełną parą!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudnikach podsumował działalność Białego Orlika. Od stycznia 2012 r. mieszkańcy 

oraz goście wypożyczali łyżwy dokładnie 879 razy, ale niektórzy przychodzili na lodowisko z własnym sprzętem ich liczba była 
dwa razy większa, czyli ok. 1700 osób. Wójt gminy Rudniki Andrzej Pyziak zdecydował, że korzystanie z lodowiska będzie 
bezpłatne, jedynie za wypożyczenie łyżew trzeba było zapłacić symboliczną kwotę 5 zł. Wpływy w tego tytułu wyniosły ponad 
4395 zł. Trzeba podkreślić, że lodowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych 
mieszkańców. Dziękujemy za liczne odwiedzanie Białego ORLIKA oraz korzystanie z naszej bezpłatnej gminnej ślizgawki. 
Liczymy, że ze wszystkimi miłośnikami „jazdy figurowej” spotkamy się w przyszłym sezonie. Podsumowując natomiast ten 
miniony, zauważamy, że inwestycja spełniła oczekiwania mieszkańców gminy.

D. Popczyk



Szanowni mieszkańcy!
Informujemy, że od dnia 01.03.2012 r. można korzystać z 

kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach, powstałych w ramach pilotażowego programu 
„Moje boisko Orlik 2012”. Przy profesjonalnym wsparciu 
animatorów sportu można tu uprawiać szereg dyscyplin 
sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka). Do dyspozycji mieszkańców oddane zostały dwa 
boiska sportowe, w tym jedno wielofunkcyjne, a drugie ze 
sztuczną nawierzchnią trawiastą, oraz szatnia z sanitariatami. 
Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach 
prowadzonych przez animatorów. Informujemy, że istnieje 
możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym z gospodarzami obiektu, tj. Mateuszem 
Stasiakiem tel. +48 694 648 211 oraz z Bogdanem Pawlakiem 
tel.+48 886 689 796.

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
www.rudniki.pl w zakładce Kultura, turystyka i sport. Obiekty 
czynne są zgodnie z harmonogramem. Mamy nadzieję, że w 
najbliższych miesiącach odbędą się pierwsze turniej e na nowo

Nowa szkoła w Żytniowie
W styczniu zakończona została kolejna potężna inwestycja 

oświatowa, a mianowicie termomodemizacja i przebudowa 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie. Kolejna, 
ponieważ niedawno zakończyła się podobna inwestycja 
o wartości prawie 1,7 min zł w zakresie termomodemizacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie. Ta szkoła 
również zachęca do nauki i spędzania w jej murach wolnego 
czasu.

Początek tej długo oczekiwanej w Żytniowie inwestycj i nie 
ułożył się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i nadziejami. 
W wyniku postępowania przetargowego najtańszą, a jak 
okazało się wkrótce niekoniecznie najkorzystniejszą, ofertę 
złożyła firma z Kielc. Nierzetelny wykonawca nie wywiązywał 
się z umowy, w związku z powyższym w sierpniu 2010 r. została 
ona z nim zerwana. W drodze negocjacji we wrześniu br. 
wyłoniony został drugi wykonawca, na którym spoczywała 
konieczność dokończenia inwestycji w odpowiednim tempie. 
Presja czasu była ogromna, ponieważ byliśmy zmuszeni 
dowozić dzieci z Żytniowa do innych szkół. We wrześniu 2010

oddanych obiektach, a u mieszkańców gminy wzmoże się 
zainteresowanie rozwojem fizycznym. Serdecznie zapraszamy 
do aktywnego spędzania wolnego czasu na boiskach ORLIK 
2012. Obudźmy w sobie sportowego ducha i korzystajmy ze 
zdrowego stylu życia!

D. Popczyk

roku na budowę wkroczyła firma MODERN-BUD Marcina i 
Edwarda Strugałów ze Starokrzepic. Roboty ruszyły pełną parą 
i zakończyły się w terminie, tuż przed rozpoczęciem drugiego 
semestru szkolnego.

Efekt jest wspaniały! Szkoła wygląda doskonale zarówno 
na zewnątrz, jak i w środku. Nowo wyremontowane sale 
lekcyjne, sanitariaty, sala gimnastyczna, korytarze i wszystkie 
nawet najmniejsze zakamarki budynku, w tym nowo powstałe 
duże pomieszczenie na piętrze, zachęcają jeszcze bardziej do 
nauki i rozwijania zainteresowań. Poddasze zaadaptowane na 
oddział przedszkolny jest tak kolorowe i jasne, że najmłodsi 
czuj ą się tam wspaniale.

Inwestycja kosztowała ponad 1,7 min zł. Całkowity jej 
koszt to wydatek z budżetu gminy. Na zadanie z zakresu 
termomodemizacji budynku otrzymaliśmy pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w wysokości ok. 400 tys. zł. Ponieważ 
inwestycja została zakończona w terminie i uzyskane zostały 
odpowiednie efekty: ekologiczny i rzeczowy, możemy starać 
się o umorzenie pożyczki do 20% jej wartości.

Iwona Napieraj

http://www.rudniki.pl


Szkolenia dla rolników Spotkania sołeckie
Szkolenie komputerowe

W dniach 11.- 12.02.2012 roku w Urzędzie Gminy w 
Rudnikach odbyło się szkolenie dla rolników w zakresie 
obsługi programów ułatwiających prowadzenie gospodarstw 
rolnych, w tym obsługa Internetu. W szkoleniu wzięło udział 20 
rolników z terenu naszej gminy, którzy mieli do dyspozycji 
własne stanowiska komputerowe.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał 
certyfikat.

Szkolenia z zakresu bhp 
w gospodarstwach rolnych

Na terenie gminy Rudniki (Rudniki, Dalachów, Żytniów, 
Cieciułów, Jaworzno) w marcu odbyły się szkolenia z zakresu 
bhp prowadzone przez KRUS Olesno. Wzięła w nich udział 
duża liczba naszych mieszkańców. Bardzo cieszy ten fakt, 
ponieważ ze statystyk wynika, że w gminie Rudniki było 
najwięcej wypadków w gospodarstwach rolnych. Podczas 
szkolenia zostały przekazane cenne informacje na temat 
świadczeń, z których mogą korzystać osoby ubezpieczone w 
KRUS, m.in. świadczeń rehabilitacyjnych itp.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.
Joanna Pazgan

Przebudowa 
w Dalachowie

Dnia 16 lutego 2012 roku w wyniku postępowania 
przetargowego wyłoniono Wykonawcę „Przebudowy sal 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dalachowie”. Jest nim 
firma BUDCAD Łukasz Żółtaszek z Kuźnicy, która w 
najbliższym czasie podpisze umowę na realizację zadania. 
Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej, położenie płytek ceramicznych, wykładziny PCV, 
wykonanie instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej oraz 
malowanie. Ostateczny termin zakończenia robót przewidziano 
na 17 sierpnia 2012 roku.

Dostosowanie infrastruktury oświatowo-edukacyjnej na 
terenie gminy poprawi warunki i jakość kształcenia, 
zwiększając komfort prowadzenia zajęć.

A. Wiktor

Informujemy, że na przełomie lutego oraz marca 2012 roku 
odbyło się pięć spotkań sołeckich w miejscowościach: 
Cieciułów, Żytniów, Rudniki, Dalachów i Jaworzno. Udział w 
nich wzięło prawie 300 osób. Prezentowano na nich 
przedsięwzięcia gminne zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat 
oraz plany inwestycyjne na najbliższy rok. Przedstawiono 
m.in.: sytuację finansową, społeczną i gospodarczą oraz 
najważniejsze zagrożenia dla gminy.

Na wszelkie pytania mieszkańców odpowiadał Andrzej 
Pyziak (wójt). W sprawach powiatu dwukrotnie głos zabrał 
Stanisław Belka (wicestarosta).

W związku z zauważalną potrzebą realizacji spotkań 
sołeckich, umożliwiających bezpośredni kontakt czy 
możliwość zgłaszania problemów, w przyszłości planowane są 
kolejne inicjatywy. Liczymy na jeszcze większe 
zainteresowanie mieszkańców.

A. Wiktor

KRUS informuje
Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie informuje, że w 

ubiegłym roku na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl) 
został zamieszczony kalendarz wydarzeń prewencyjnych. Jest 
to nowe narzędzie wyszukiwarka, która w szybki i prosty 
sposób umożliwia użytkownikom serwisu internetowego Kasy, 
szczególnie rolnikom, odnalezienie wydarzeń organizowanych 
w wielu miejscach kraju, z udziałem terenowych jednostek 
KRUS.

Dzięki nowej usłudze wszystkie wydarzenia poświęcone 
tematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych 
szkolenia, konkursy, imprezy wystawiennicze, środowiskowe 
spotkania z pracownikami KRUS, dni z doradztwem rolniczym 
oraz inne są dostępne w jednym miejscu w kalendarzu 
wydarzeń prewencyjnych pod adresem: www.wydarzenia- 
prezencyjne.krus.gov.pl Kalendarz wydarzeń prewencyjnych 
jest bazą wiedzy zarówno o nadchodzących, jak i obecnych oraz 
zakończonych już wydarzeniach.

Jednakże statystyki wejść na stronę Kalendarza wskazują 
na wciąż niewielkie zainteresowanie tym narzędziem, w 
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ewentualne 
umieszczenie na Waszej stronie linku do ww. kalendarza, który 
mógłby zwiększyć promocję działań prewencyjnych 
prowadzonych przez KRUS.

http://www.krus.gov.pl
http://www.wydarzenia-prezencyjne.krus.gov.pl


wydarzenia

Złoty Jubileusz w Gminie Rudniki
W dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy 

w Rudnikach 25 par małżeńskich świętowało jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Każdemu z Jubilatów Wójt Gminy 
Rudniki Andrzej Pyziak wręczył nadane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odznaczenia otrzymali:
1. Teresa i Józef Walacik - Dalachów,
2. Zofia i Jan Strzelczak - Jaworzno,
3. Janina i Józef Kotala - Jaworzno,
4. Krystyna i Edward Kolczarek - Odcinek,
5. Janina i Marian Sobańtka - Dalachów,
6. Teresa i Tadeusz Pakuła - Cieciułów,
7. Teresa i Jan Łęgosz - Chwiły,
8. Janina i Bolesław Łuczak - Nowy Bugaj,
9. Zofia i Stanisław Popczyk - Dalachów,
10. Kazimiera i Piotr Ryng - Mirowszczyzna,
11. Helena i Franciszek Łęgosz - Żytniów,
12. Jadwiga i Lucjan Kubacki - Rudniki,
13. Irena i Zenon Stasiak - Młyny,
14. Teresa i Zygmunt Bielak - Faustianka,
15. Alina i Jan Kaczmarek - Odcinek,
16. Teresa i Leon Blaszczak - Młyny,
17. Czesława i Roman Kistela - Bobrowa,
18. Krystyna i Tadeusz Maryniak - Jelonki,
19. Mieczysława i Stanisław Jamrozek - Janinów,
20. Stanisława i Józef Skowronek - Cieciułów,
21. Krystyna i Józef Kępiński - Stary Bugaj,

22. Jadwiga i Czesław Derda - Dalachów,
23. Marianna i Henryk Sładek - Dalachów,
24. Zofia i Marian Kot - Julianpol,
25. Jadwiga i Zygmunt Hakato - Jaworzno Bankowe.

Wójt Gminy Rudniki razem z władzami gminy składali 
dostojnym Jubilatom serdeczne gratulacje, dziękując 
jednocześnie za wszystko, co przez tak długi czas budowali jako 
małżeństwo i rodzina. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, 
którąjak co roku uświetnił pan Bogdan Szyszka z Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach.

Uroczystość Złotych Godów, jaką organizujemy dla 
Jubilatów z terenu naszej gminy, jest wyrazem uznania władz 
samorządowych dla par małżeńskich, które w jednym związku 
małżeńskim przeżyły tak wiele lat. Wymienieni Jubilaci zawarli 
związki małżeńskie wl960il961r.

J. Popczyk
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Asocjacje 2011
10 grudnia w Galerii W POLU została otwarta wystawa 

trzech artystów, nauczycieli akademickich Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie: prof. Włodzimierza Kuleją, dr 
Mariana Panka, dr Zenona Windaka.

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz 
Wielunia, wójt Gminy Rudniki oraz sekretarz Gminy Rudniki. 
Dopisali zaproszeni goście oraz młodzież szkolna.

TVP Opole zrealizowała materiał z uroczystości. Już po raz 
trzeci artyści spotykają się w Galerii W POLU w Słowikowie, 
aby konfrontować różnorodne postawy twórcze.

I.Windak

Nagroda Marszałka 
Województwa Opolskiego

11 grudnia 2011 w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego 
dr Zenon Windak ze Słowikowa odebrał nagrodę Marszałka 
Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 
2011.

Nagroda ta, a także statuetka „Opoliensi Arte laureato”, jest 
wyrazem uznania dla artysty za jego działalność twórczą oraz 
na polu animacji, popularyzacji i edukacji artystycznej w 
regionie.

I. Windak

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2012 rok
W dniu 14 marca br. zostały przeprowadzone eliminacje 

gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu 
popularyzowane przepisów i kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Organizatorem jest Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Rudnikach przy współpracy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w formie 
pisemnej i odbyły się w dwóch grupach wiekowych:
I grupa uczniowie szkół podstawowych,
II grupa uczniowie gimnazjum.

Wiedzę uczestników oceniało jury, które wyłoniło 
najlepszych uczestników.

I grupa wiekowa /szkoły podstawowe/:

1 miejsce Aleksandra Wróż/PSPŻytniów/,
2 miejsce Marcelina Żyta /PSPŻytniów/,
3 miej sce Wiktoria Surowa /PSP Cieciułów/.

II grupa wiekowa/gimnazjum/:

1 miejsce Emilia Maryniak,
2 miejsce Ewa Kwas,
3 miejsce Kinga Kaczmarek.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
cenne nagrody książkowe, albumy na zdjęcia, piórniki i paletki 
ufundowane przez Wójta Gminy Rudniki oraz Ochotniczą Straż 
Pożarną w Rudnikach.

W dniu 11 kwietnia br. w Oleśnie odbędą się eliminacje 
powiatowe konkursu, w których wezmą udział w/w uczniowie. 
Uczniów do turnieju przygotowali nauczyciele miejscowych 
szkół: Aleksandra Kaczmarek, Jolanta Kubacka, Beata Patyk, 
Jolanta Wiatr i Bogdan Szyszka.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
znajomością spraw ochrony przeciwpożarowej. Dziękujemy 
ich opiekunom za pracę i czas poświęcony przygotowaniom do 
konkursu.

M. Dorczyńska



KOMUNIKAT
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rudniki, 

iż zgodnie z regulaminem szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku wprowadza się

obowiązek przeprowadzenia we wszystkich 
nieruchomościach na terenie gminy akcji deratyzacji.

Właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy 
wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny w 
tym czasie zlecić przeprowadzenie akcji firmom 
specjalistycznym, bądź dokonać deratyzacji we własnym 
zakresie. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji 
powinny szczególnie pamiętać o podaniu dokładnego terminu 
wyłożenia trutki na szczury oraz zabezpieczeniu miejsc jej 
wyłożenia przed dostępem dzieci, a także zwierząt i ptactwa 
domowego.

Deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy w roku w 
terminach:

I-sza od dnia 30 marca
do dnia 14 kwietnia 2012 roku 

Il-ga od dnia 24 września 
do 8 października 2012 roku

Przed rozpoczęciem deratyzacji właściciel nieruchomości 
dokona gruntownego oczyszczenia terenu nieruchomości, 
opróżnienia poj emników na odpady.
W czasie trwania akcji należy:

1) wyłożyć trutkę w wyznaczonych miejscach i dniach 
zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu,
2) w miejscach wyłożenia trutki umieścić ostrzegawcze 
nalepki oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
3) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia się trutką 
oraz sprawować szczególny nadzór nad nimi,
4) ptactwo i zwierzęta domowe trzymać pod zamknięciem,
5) w przypadku stwierdzenia zatrucia się człowieka 
wyłożoną trutką zapewnić mu natychmiastową pomoc 
lekarską.
Po zakończeniu akcji należy:
1) zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie
2) padłe gryzonie zakopać na głębokości 1 m, w odległości co 
najmniej 40 m od źródeł wody pitnej,
3) zebraną a nie zużytą trutkę należy zniszczyć przez 
spalenie.

Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia 
ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakłada się obowiązek 
pouczenia o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych 
powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również 
zwierzęta domowe.

Informujemy 
wszystkich mieszkańców 

GMINY RUDNIKI ,iż w dniach: 
10 maja /czwartek/ w Rudnikach 

przy przystanku PKS 
14 maja /poniedziałek/ w Dalachowie 

obok szkoły podstawowej 
16 maja /środa/ w Jaworznie 

obok szkoły podstawowej 
17 maja /czwartek/ w Żytniowie 

obok szkoły podstawowej 
15 maja /wtorek/ w Cieciułowie 

obok szkoły podstawowej 
organizowana będzie bezpłatna 

zbiórka odpadów niebezpiecznych 
znajdujących się 

W NASZYCH DOMACH

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład strumienia 
odpadów komunalnych to przede wszystkim:

1. baterie i akumulatory ołowiane,
2. detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
3. odczynniki fotograficzne,
4. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne,
5. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
/termometry/,
6. przeterminowane lekarstwa,
7. przepracowane oleje, smary, smoły,
8. wykładziny i inne produkty z PCW,
9. środki ochrony roślin,
10. rozpuszczalniki,
11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odpady należy przynieść do kontenera, ustawionego 
w podanych powyżej miejscach 

Kontener będzie ustawiony wraz z obsługą 
od 11.00 do 17.00 w każdej z w/w miejscowości 

Dziękujemy

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA
RZECZ ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 BYŁYCH 

WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH JAKO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Procedura postępowania jest następująca:

1. Na arkuszu zeznania podatkowego PIT - 37 w rubryce 122 
wpisuje sięNrKRS 0000106108.
W rubryce 123 wpisuje się kwotę stanowiącą 1% podatku 
dochodowego j aką się przekazuj e.

2. W rubryce 124 arkusza PIT - 37 „Informacje uzupełniające" 
wpisuje się cel szczegółowy nazwę konkretnego adresata, do 
którego przekazana kwota powinna trafić na przykład: Opolski 

Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Opolu, Zarząd Miejski 
ZKRP i BWP w Opolu, lub Zarząd Miejsko - Gminny ZKRP i 
BWP w Nysie, Koło Gminne ZKRP i BWP w Pokoju itp.

3. W rubryce 127. Wyrażam zgodę. Postawić krżyżyk w kratce

Uwaga:
W PIT - ch o innych numerach wpisać w odpowiednich 
rubrykach te same dane, które obowiązują w PIT - 37.



projekty UE realizowane w gminie

„Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach na Galerię 
Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej"

Informujemy, iż od dnia 27.02.2012 roku trwa remont 
biblioteki gminnej w Rudnikach. Roboty budowlane 
prowadzane sąprzez firmę „Modem Bud” s.c. Edward i Marcin 
Strugała ze Starokrzepic i potrwaj ą do 31 sierpnia 2012 r.

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie 
kompleksowy remont budynku, tj.: zagospodarowanie 
poddasza na Galerię Osobowości Przyrodniczych Gminy 
Rudniki, remont i wyposażenie biblioteki oraz utworzenie 
Punktu Informacji Turystycznej w Rudnikach. Zostanie 
również zagospodarowany teren za budynkiem na parking oraz 
mały skwer.

Inwestycja będzie kosztowała ok. 1 min 300 tys. zł. W 
ramach programu PROW na lata 2007-2013 na ww. inwestycję 
pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 tys. Zł.

Budynek biblioteki był przestarzały i wymagał pilnego 
remontu, ponadto nie spełniał wymogów dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki przebudowie może stać się

nowoczesnym wielofunkcyjnym obiektem - na miarę XXI 
wieku.
Ponadto informujemy, że na czas prac remontowych^^ 
księgozbiór biblioteczny został przeniesiony i obecnie 
dostępny jest w nowo wyremontowanych pomieszczeniach 
biurowych po byłym SKR w Rudnikach.

J. Pazgan

Gminny Program Odnowy Wsi - minęło już 5 lat
W dniu 21.02.2012 roku w Urzędzie Gminy w Rudnikach 

odbyło się spotkanie podsumowujące działania w ramach 
Gminnego Programu Odnowy Wsi w Gminie Rudniki. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele działających na terenie gminy 
grup odnowy wsi, jak również Wójt Gminy oraz pracownicy 
Działu Promocji i Rozwoju Gminy.

Celem spotkania było przedstawienie 5 letnich efektów 
działań w ramach programu. W ciągu tego okresu udało się 
zrealizować 47 projektów na łączną wartość ponad 400 tysięcy 
złotych, w tym wartość dofinansowania z budżetu gminy to 
kwota ponad 200 tys. złotych. Pozostała kwota to środki własne 
sołectw uczestniczących w programie, w postaci pracy własnej 
mieszkańców oraz środków finansowych. Zrealizowane 
projekty to głównie inwestycje, polegające między innymi na 
remontach oraz wyposażeniu strażnic OSP, jak również 
tworzeniu zaplecza do organizacji imprez integracyjnych na 

świeżym powietrzu. Po zakończonej prezentacji Wójt 
podkreślił, iż zaangażowanie mieszkańców w pracę na rzecz 
społeczności lokalnej jest duże i widoczne są jego efekty. 
Mamy nadzieję, że nie zostanie to zmienione w ciągu 
najbliższych lat.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie 
możliwości pozyskania środków w 2012 roku. Kwota, o jaką 
mogą ubiegać się grupy odnowy wsi, to 6000 zł., co ma 
stanowić co najmniej 75% wartości inwestycji, natomiast 25 %- 
to wkład sołectwa w postaci pracy lub środków finansowych.

Wszystkie grupy odnowy wsi zapraszamy do składania 
wniosków i realizacji następnych projektów na rzecz własnej, 
społeczności. Życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji 
kolejnych przedsięwzięć.

J. Pazgan

LODOWISKO W RUDNIKACH
W lutym 2012 roku w każdą środę w godzinach od 13.00 do 

14.00 uczniowie klas IV-VI mogli spełniać swoje marzenia 
o karierze łyżwiarskiej, trenując jazdę na łyżwach na nowo 
wybudowanym lodowisku, tzw. "Białym Orliku" w Rudnikach, 
w ramach zajęć Szkolnego Kółka Sportowego. Nad 
bezpieczeństwem naszych dzieci czuwały nauczycielki: Beata 
Droś i Grażyna Kasprzycka. Wyjazdy do Rudnik były 
sponsorowane przez Gminę Rudniki, dzieci płaciły jedynie 3 zł 
za wypożyczenie łyżew. Na naszej stronie internetowej: 
www.spcieciulow.rudniki.pl umieściliśmy różnorodne zdjęcia, 
które potwierdzaj ą umiej ętności łyżwiarskie naszych uczniów.

Opracowanie: Beata Droś

http://www.spcieciulow.rudniki.pl
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Spełnione marzenia
17 lutego 2012 r. pozostanie dla mieszkańców Żytniowa 

niezwykle ważnym dniem. To wtedy właśnie oddano do użytku 
wyremontowany budynek szkolny. Na tę chwilę najbardziej 
czekali uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, jak 
również cała społeczność żytniowska. Zadowolenia ze 
spełnionych marzeń nie ukrywał nikt. Chociaż były 
momentami i chwile zwątpienia w szybkie zakończenie 
rozpoczętych prac remontowych, to na efekt końcowy nie 
trzeba było aż tak długo czekać.

Odsłonięcie tablicy z wizerunkiem szkoły w obecności 
licznego grona zaproszonych gości symbolizowało oddanie 
społeczności Żytniowa wyremontowanego obiektu

do użytku. Aktu oddania dokonał wójt gminy Andrzej Pyziak, 
wykonawca Edward Strugała, przewodniczący Rady Gminy 
Edward Gładysz, dyrektor BOOS Elżbieta Ciszkiewicz oraz 
przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Łęgosz.

Dyrektor szkoły Ewa Wolna, witając gości, podkreśliła 
odświętność i doniosłość tego wydarzenia. Przedstawiając 
historię placówki zaznaczyła, że jest ona bardzo bogata. 
Na przestrzeni minionych lat mury budynku szkolnego opuściło 
wielu szlachetnych ludzi, zajmujących dziś większe łub 
mniejsze, ale bardzo zaszczytne i odpowiedzialne stanowiska.

W swoim wystąpieniu dyr. Ewa Wolna w imieniu uczniów, 
nauczycieli oraz całej społeczności lokalnej złożyła serdeczne

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie 
dopiero od niedawna uczą się w swojej szkole. Jednak 
pracowali pilnie już od września. W bieżącym roku szkolnym 
odnieśli wiele sukcesów w konkursach nie tylko na terenie 
gminy!
Oto niektóre z nich:

Konkurs historyczny (etap gminny):
-I miejsce Filip Materak,
- II miejsce Jakub Krawczyk.

Konkurs matematyczny (etap gminny):
- II miejsce Filip Materak, 
-III miejsce Jakub Krawczyk.

Konkurs przyrodniczy (etap gminny):
-II miejsce Aleksandra Wróż,
- III miejsce Filip Materak, Weronika Kistela. 

podziękowania osobom zaangażowanym w realizację 
rozbudowy szkoły. Zwracając się do zebranych, oświadczyła, 
że jest przekonana, iż obiekt ten stanie się dla mieszkańców 
centrum kultury, rozrywki, a stworzone w nim warunki pozwolą 
uczniom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z 
wiarą patrzeć w przyszłość.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się wmurowaniem 
symbolicznej: „Pamiątki dla potomnych”. Pamiątkowa tuba 
zawierała: dokumentację dotyczącą remontu szkoły, listę 
nauczycieli, listę uczniów, Rady Rodziców, listę zaproszonych 
gości, listę radnych gminy, dokumentację zdjęciową, aktualne 
monety, itp. Aktu wmurowania dokonali: wicestarosta oleski 
Stanisław Belka, wójt gminy Andrzej Pyziak, 
przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, 
przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Łęgosz, dyrektor 
BOOS Elżbieta Ciszkiewicz, sołtys Żytniowa Andrzej 
Napieraj.

Uroczystość uświetniły występy uczniów miejscowej 
szkoły, którzy perfekcyjnie odegrali przygotowaną część 
artystyczną.

I oto dziś możemy cieszyć się z bardzo ładnego, 
funkcjonalnego obiektu, który bez wątpienia znacznie 
podniesie standard nauki i pracy. Powstała placówka na miarę 
XXI wieku, która jest i będzie wizytówką naszej gmny.

Aleksandra Kaczmarek

Sukcesy naszych uczniów
W konkursie polonistycznym najlepsza w gminie była 

Aleksandra Wróż, która zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego w Opolu i zajęła III miejsce (na 122 
uczestników), osiągając tytuł finalisty!

Uczennica klasy I, Laura Materak wywalczyła I miejsce 
w Gminnym Konkursie Recytatorskim (kategoria klasy I-III), 
Zosia Zalwert pierwszą lokatę w kategorii „0”, a Ewelina 
Tkacz otrzymała wyróżnienie.

W gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Aleksandra 
Wróż zajęła I miejsce, a Marcelina Żyta uplasowała się na 
drugiej pozycji. Obie dziewczynki awansują do etapu 
powiatowego.

Katarzyna Niedrygoś
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Uroczyste pasowanie
We wtorek 28 lutego 2012 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Dalachowie odbyło się uroczyste pasowanie 
uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Głównym 
celem uroczystości było zachęcenie młodszych uczniów do 
korzystania ze zbiorów biblioteki.

To miejsce w szkole powinno im się kojarzyć jako 
bezpieczne, przyjazne, radosne, takie, w którym są mile 
widziani i które będą chętnie odwiedzać. Podczas spotkania 
dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o książki i zachowywać 
się w bibliotece. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach 
realizacj i proj ektu pn. „Multimedialna edukacj a naszą szansą”

Pasowanie pierwszoklasistów zostało uświetnione 
przedstawieniem z zagadkami, przygotowanym przez dzieciaki 
z kółka teatralnego z klasy I Vb pod czujnym okiem pań Doroty 
Młynarczyk oraz Wiolety Spodziei.

Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały zakładki do 
książek i czapeczki z napisami: „Lubię czytać książki”. 
Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdj ęć.

Nowym Czytelnikom życzymy odnalezienia w bibliotece 
wielu stronic pełnych przygód, dobrych rad i ciekawych 
wiadomości.

M. Popczyk

Alleluja!
Wesoły nam dzień dziś nastał, 

Chrystus bowiem Zmartwychwstał. 
Niech zsyła nam łaski, wnosi szczęście 

i miłość do naszych domów.
Radujcie się więc i z ufnością

Patrzcie w przyszłość.
Serdeczne życzenia 

wielkanocne wszystkim 
mieszkańcom 

Gminy Rudniki
przekazują:

mgr farm. Jolanta i Bogdan Surowiak 
Apteka „Pod Świerkami”
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Multimedialna edukacja
W ramach projektu pt. „Multimedialna edukacja naszą 

szansą” w Szkole Podstawowej w Dalachowie odbywają się 
zajęcia logopedyczne oraz rehabilitacyjno-ruchowe. Na zajęcia 
uczęszcza Błażej Włoch oraz Patrycja Mencfel. Błażej 
kontynuuje zajęcia w placówce, natomiast Patrycja w domu. 
Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone 
zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

W czasie lekcji prowadząca zajęcia pani Katarzyna Sykulska 
dużą uwagę zwraca na ćwiczenia usprawniające język, wargi i 
ćwiczenia oddechowe, stara się wyrabiać wrażliwość słuchową 
poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy. Prowadzone 
ćwiczenia zmierzają do wywołania i utrwalania prawidłowej 
artykulacji głosek oraz wzbogacania zasobu słownictwa 
biernego i czynnego dziecka.

Podczas zajęć wykorzystywanych jest wiele pomocy 
i środków dydaktycznych, różnorodne gry logopedyczne, jak 
i multimedialne programy do diagnozy i terapii logopedycznej. 
Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych 
potrzeb i możliwości każdego z dzieci.

Poza tym w ramach projektu pt. „Multimedialna edukacja naszą 
szansą” realizujemy ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe, 
mające na celu podniesienie sprawności ruchowej dzieci, 
zwiększenie masy i siły mięśniowej, wzmocnienie gorsetu 
mięśniowego. Odbywają się ćwiczenia izometryczne, 
ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych poprawiające 
koordynację ruchowo-wzrokową. Wykonywane są także 
ćwiczenia równoważne rozluźniające mięśnie przykurczone, 
po-izometryczna relaksacja mięśni oraz poprawa krążenia 
obwodowego w kończynach porażonych z fizykoterapią 
i masażem. M. Popczyk



"W DARZE IM NIESIEMY"
3 lutego 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kochani seniorzy 
przybyli tłumnie, chcąc być w tym dniu ze swoimi wnukami. 
Taki dzień jest tylko raz w roku, a w naszej szkole stał się już od 
dawna miłą tradycją.

Babcie i Dziadkowie z niecierpliwością wypatrywali 
swoich milusińskich, a każdy wnuczek chciał się 
zaprezentować przed dostojną publicznością po mistrzowsku. 
Pierwsi popisy rozpoczęli najmłodsi - maluchy i starszaki z 
przedszkola. Recytowali bez zająknięcia, jeszcze piękniej 
śpiewali po polsku i angielsku, a w rozdawaniu uśmiechów byli 
naprawdę "rozrzutni'. Pierwszoklasiści śpiewali i recytowali 
wiersze pełne serdeczności i podziękowań dla Babć i 
Dziadków. Klasa druga odegrała gwarą scenkę, w której był 
dziadek, babcia i gromadka wnuków. Potem drugoklasiści 
odtańczyli jeszcze rytmiczną i piękną "Zorbę" i oddali mikrofon 
klasie trzeciej. Trzecioklasiści recytowali wiersze i zatańczyli 
do nowoczesnej wersji piosenki "Miała baba koguta". 
Dziadkom występy najukochańszych gwiazd - wnuków bardzo 
się podobały, dlatego nie szczędzili braw, którymi nagradzali 
"małych artystów".

Wszystkie wnuki zgodnym chórem składały życzenia 
swoim Babciom i Dziadkom. Życzyły im zdrowia, 
cierpliwości, pogodnych dni bez trosk i zmartwień oraz

XIV KONKURS WIEDZY 
O POWIECIE OLESKIM

W dniu 24 lutego 2012 roku odbyłyby się eliminacje 
gminne XIV edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w 
składzie: Beata Droś, Beata Wcisło, Małgorzata Wiśniewska 
i Jarosław Marchewka. Wśród jedenastu uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum -1 miejsce zajęła Monika Kałwak 
z PSP Dalachów, II miejsce Magdalena Wcisło z PSP 
Dalachów, III miejsce Jakub Świtała z PSP Cieciułów, a IV - 
Adrian Królikowski z PSP Cieciułów i Aleksandra Mendel z 
PG Rudniki. Uczeń Marcin Pinkosz z PG Rudniki 
zakwalifikował się do następnego etapu jako ubiegłoroczny 
finalista.

Gratulujemy uczniom dobrych wyników i życzymy im 
powodzenia w etapie powiatowym.

Opracowanie: Beata Droś 

wysokiej emerytury. Zgodnym chórem zaśpiewały także "Sto 
lat", a potem wręczyły samodzielnie zrobione upominki.
Dziadkom spotkanie bardzo się podobało. Zapewnili 
wszystkich, że za rok także z radością do nas przybędą. Na sali, 
mimo tęgiego mrozu za oknem, panowała miła, świąteczna i 
rodzinna atmosfera. Wszyscy znakomicie się bawili. 
Częstowali się przepysznym ciastem, które na tę okazję upiekły 
mamy.

Uroczystą akademię przygotowały z dziećmi nauczycielki: 
Danuta Małecka, Małgorzata Pinkos, Jolanta Kępińska 
i Mariola Waszczyńska. Piosenkę w języku angielskim dzieci 
zaśpiewały z paniąAgnieszkąKulą.

Nauczycielka PSP w Cieciułowie 
Małgorzata Pinkos

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
W OPOLU

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Cieciułowie: Adrian Królikowski i jego 
młodszy brat, Kamil Królikowski, wzięli udział w XVI 
Konkursie Fotograficznym pt. „Zabytkowa architektura wsi 
opolskiej 2011”, zorganizowanym przez Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 
aż 524 prace 68 autorów, spośród których najciekawsze 
fotografie są prezentowane na wystawie.

Komisja konkursowa przyznała tylko trzy miejsca i pięć 
wyróżnień. Prace fotograficzne naszych uczniów trafiły na 
wystawę, którą można było obejrzeć w holu budynku Muzeum 
Wsi Opolskiej w Opolu. Cieszymy się, że dostrzeżono talent 
naszych „młodych fotografów”.

Opracowanie: Beata Droś



Wielkie świętowanie 
w Żytniowie

A któż to świętował? Nietrudno się domyślić, gdy się 
pamięta, że w dniu 8 marca swoje święto obchodzą kobiety. W 
Żytniowie o paniach pamięta się cały rok, ale specjalny program 
artystyczny dla nich przygotowała młodzież żytniowskiej 
podstawówki.

W dniu 12 marca budynek szkoły wypełni! się 
zaproszonymi gośćmi. To właśnie dla nich przygotowany został 
bogaty program artystyczny pod kierunkiem Pani Anny Cieśli.

Uczniowie bawili gości kabaretami, piosenkami, tańcem. 
Było w nich wiele humoru, dowcipu, żartu. Nie zabrakło 
również pięknych życzeń. A życzono paniom długich lat życia, 
zdrowia, wielu powodów do zadowolenia i radości, aby mogły 
cieszyć się szacunkiem i miłością osób bliskich. Widownia 
gromkimi brawami nagradzała występy młodzieży.

Spędzony w ciepłej i przyjemnej atmosferze wieczór na 
pewno na długo zagości w pamięci obecnych na uroczystości. 
Spotkanie przy kawie i ciastku w towarzystwie młodego 
pokolenia to dobra okazja do mocniejszego zacieśnienia więzi 
pokoleniowych. A takie okazje w żytniowskiej szkole nie 
należą do rzadkich.

XII WOJEWÓDZKI KONKURS
MATEMATYCZNY

- ETAP GMINNY
W dniu 12 stycznia 2012 roku w PSP im. T. Kościuszkiw w 

Cieciułowie odbył się gminny etap XII Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. Wzięło w nim udział jedenastu 
uczniów ze szkół podstawowych gminy Rudniki. Konkurs 
składał się z dwóch części i obejmował aż dziesięć zadań. 
Komisja konkursowa w składzie: mgr Agnieszka Włóka - 
przewodnicząca, mgr Teresa Kałwak, mgr Ewa Wolna, mgr 
Grzegorz Zagórski czuwała nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu i sprawdzała uczniowskie prace.
Najlepiej z zadaniami matematycznymi poradzili sobie:
1. Szymon Panek, uczeń PSP im. Mikołaja Kopernika w 
Jaworznie;
2. Filip Materak, uczeń PSP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Żytniowie;
3. Mateusz Borecki, uczeń PSP im. Tadeusza Kościuszki w 
Cieciułowie i Jakub Krawczyk, uczeń PSP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Żytniowie. Wszystkim uczniom i ich a 
opiekunom gratulujemy!

Opracowanie: Agnieszka Włóka
Aleksandra Kaczmarek

JEDNO ŚWIĘTO, TRZY SPOSOBY ŚWIĘTOWANIA
Jeszcze do niedawna wyśmiewane jako „komunistyczny 

przeżytek”, dziś wraca do łask. Święto kobiet, obchodzone 8 
marca, przeżywa prawdziwy renesans. O jego popularności 
świadczy chociażby mnogość imprez, które odbyły się w nasze 
gminie „w okolicach” tej daty. Sama miałam okazję 
uczestniczyć aż w trzech.

Świętowanie rozpoczęłam dokładnie 8 marca w 
Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. Specjalnie na ten 
dzień (a raczej wieczór) koło teatralne „Kurtyna” przygotowało 
kolejną premierę. Tym razem był to „Mały Książę” według A. 
de Saint-Exupery'ego Już w holu szkoły rozegrało się swoiste 
preludium tej sztuki, bo każda z pań wchodzących na 
przedstawienie została obdarowana... różą. Ten miły upominek 
wkrótce uzupełniono o prezent jeszcze cenniejszy, choć 
niematerialny. Tego wieczoru młodzi artyści ofiarowali 
zgromadzonej publiczności swój czas, swój talent, ogrom 

wzruszeń oraz nieprzemijającą mądrość słów francuskiego 
pisarza. Przedstawienie było dedykowane głównie kobietom, i 
to one dominowały liczebnie na widowni. Trud jego 
przygotowania z młodzieżą podjęły również w większości 
kobiety, tj. Anna Kokot, Katarzyna Niedrygoś, Agnieszka 
Pietrzak, Maria Bejm. Oprawę muzyczną zapewnił pan 
Bogdan Szyszka, a duchowego wsparcia udzielił tej wspaniałej 
ekipie dyrektor Dariusz Niedrygoś. Na zakończenie padły ze 
sceny życzenia i podziękowania dla kobiet: najpierw od męskiej 
części młodego zespołu aktorskiego, a później od dyrektora 
gimnazjum. „Drogi zawsze prowadzą do ludzi' zacytował on 
jedną z sentencji Exupery'ego. Spektakl odegrany przez 
rudnicką młodzież był właśnie taką drogą.

(ciąg dalszy na stronie 17)



Sukcesy szóstoklasistki 
PSP w Dalachowie

Uczennica szóstej klasy PSP w Dalachowie została 
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. 
W konkursie tym w naszej szkole wzięło udział pięcioro 
uczniów, a troje zakwalifikowało się do etapu gminnego 
Najlepiej wypadła w nim Julia Cymer, która awansowała do 
finału. Etap finałowy odbył się 17 lutego 2012 roku w Opolu. 
Julia dobrym wynikiem potwierdziła swoje humanistyczne 
zacięcie, zajmując wysokie siódme miejsce. Wszystkich 
uczestników tego etapu było ponad stu.

To nie jedyny sukces naszej szóstoklasistki. Julia wzięła 
również udział w Konkursie Ojczyzny Polszczyzny i dzisiaj już 
wiemy, że zakwalifikowała się do drugiego etapu.

Beata Wcisło

Małe - wielkie patriotki z PSP w Dalachowie
Uczennice PSP w Dalachowie osiągnęły wielki sukces w XIV Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim. Magdalena Wcisło, 
uczennica klasy IV, i Monika Kałwak z klasy VI zostały finalistkami tego konkursu. Podtrzymały w ten sposób szkolną tradycję, 
ponieważ w poprzednich latach kilkoro naszych uczniów zdobyło już tytuł finalisty. Jest to naprawdę wielkie osiągnięcie, 
szczególnie dla czwartoklasistki, gdyż uczennice znalazły się w dziesiątce najlepszych ze wszystkich szkół powiatu. W półfinale 
tego konkursu, który wyłania finalistów, spotykają się bowiem uczniowie podstawówek, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych i wszyscy piszą jeden test. Różnica wieku (nawet osiem lat) i doświadczenia jest więc ogromna. Mimo to 
nasze uczennice zdystansowały wielu starszych kolegów i zajęły wysokie (Magda trzecie, a Monika piąte) miejsca.
Finał 30 marca w Oleśnie. Życzymy powodzenia naszym uczennicom. Beata Wcisło

W zupełnie innym klimacie odbyła się impreza zorganizowana 
10 marca przez grupę odnowy wsi z Odcinka. Tutaj 
postawiono na bardziej przyziemne doznania. W świetlicy 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie, 
udostępnionej przez dyrektora Grzegorza Domańskiego, 
spotkało się 27 pań. W kuchni królowały także kobiety. Typowa 
babska „posiadówka” pokazała, że nawet bez mężczyzn panie z 
Odcinka wspaniale się bawią. Co więcej, niektóre z nich dały 
się poznać od zupełnie innej strony, np. jako świetne 
gawędziarki. Salwy śmiechu rozbrzmiewały w dalachowskiej 
podstawówce od godziny 18.00 niemalże do północy, a 
uczestniczki spotkania stwierdziły, że potrzeba im było właśnie 
takiego wyluzowania.
Kolejny dzień, to kolejna impreza z tej samej okazji. Spotkanie 
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Rudnikach (czyli przez kobiety!) w niedzielę 11 marca, 

przyciągnęło aż 180-osobową widownię. Każda z pań mogła tu 
znaleźć coś dla siebie: dla ducha i dla ciała, do zadumy i do 
śmiechu. O wrażenia artystyczne zadbali najpierw uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie, przygotowani 
przez... kobiety: Małgorzatę Wiśniewską, Jolantę Kałwak i 
Agatę Polak. Na okolicznościowe wystąpienie składały się 
liryczne wiersze i sentencje, zabawne skecze, a także piosenki. 
W perfekcyjnie wykonanym programie młodzi artyści 
usiłowali zgłębić tajemnicę kobiecości. Czy im się to udało? 
Chyba nie do końca, skoro dali wyraz swej bezradności, 
posługując się tekstem piosenki: „Naprawdęjaka jesteś, nie wie 
nikt...” Z pewnością zdołali jednak zaciekawić i rozruszać 
rudnicką publiczność, o czym świadczyły burzliwe oklaski. Na 
tak przygotowany grunt wystąpił tenor Bartosz Jagielski i 
wtedy się zaczęło! Powietrze w sali aż drżało od potężnego 
głosu wieluńskiego śpiewaka. Przez ponad godzinę panie 
rozkoszowały się wspaniałymi polskimi przebojami, głównie z 
repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Nie obyło się bez bisów i bez 
granej dość często przez Radio Ziemi Wieluńskiej piosenki 
„Jedna z gwiazd”. Kiedy emocje opadły, dyrektor Janina 
Pawlaczyk zaprosiła wszystkich zgromadzonych na 
poczęstunek. Myliłby się jednak ten kto by uznał imprezę za 
zakończoną. Przy kawie, herbacie, ciastku rozbawione 
towarzystwo zaczęło śpiewać pieśni biesiadne. Grający na 
akordeonie Tadeusz Derda z zespołu „Rudniczanie” 
skutecznie podtrzymywał ten spontanicznie wytworzony 
nastrój. Tym sposobem popołudniowe spotkanie przeciągnęło 
się do wieczora.
To tylko trzy przykłady różnych sposobów świętowania w 
gminie Rudniki, a było ich znacznie więcej. I kto powiedział, że 
Dzień Kobiet to przeżytek?

Tekst: Bogusława Kaczmarek



„ODMIENIONA 
SZCZĘŚCIEM"

Sobotnie popołudnie 10 marca 2012 roku. Sala w Ośrodku 
Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie wypełniona po 
brzegi. Życzenia, miła atmosfera, pięknie zastawione stoły - tak 
Dzień Kobiet świętowały panie z Cieciułowa, Starego Bugaja, 
Nowego Bugaja, Stawek Cieciułowskich, Brzezin 
Cieciułowskich i Borku. Przybyło 157 pań. IV spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet rozpoczęło się o godzinie szesnastej i trwało 
do późnych godzin wieczornych. Imprezę zorganizowali 
wspólnie działacze Odnowy Wsi Cieciułów, Odnowy Wsi 
Bugaj oraz strażacy OSP w Cieciułowie. Miłą niespodzianką 
był program artystyczny „Od Ewy do teraźniejszości” 
przygotowany przez uczniów klas drugiej, piątej i szóstej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Cieciułowie pod kierunkiem nauczycielek: Jolanty 
Kubackiej, Grażyny Kasprzyckiej i Małgorzaty Pinkos.

Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć scenki kabaretowe oraz 
taniec „Jezioro łabędzie”. Wysłuchali też barwnych piosenek o 
kobietach. Drugą część spotkania umiliły „Złote Baby”, czyli 
panie z Kluczborka, z których ponad połowa to emerytowane 
nauczycielki. Prowadzą aktywny tryb życia, śpiewają, tańczą, 
działają w Stowarzyszeniu Regionu Kluczborskiego 
„Kobietom Mammograf’. Swoim występem udowodniły, że 
wspólnie można wiele zdziałać, a jednocześnie doskonale się 
bawić. Artystki zaproszone zostały przez działaczki Odnowy 
Wsi Bugaj. W przerwie występu kabaretowo-wokalnego 
przedstawiono zebranym prezentację multimedialną 
„Odmieniona szczęściem”. Po niej na scenę do wspólnej 
zabawy zaproszeni zostali miejscowi działacze: Małgorzata

Małolepsza, sołtys wsi Cieciułów; Małgorzata Dybich, sołtys 
wsi Bugaj; Beata Droś, nauczycielka PSP Cieciułowie oraz 
Robert Ferenc, prezes OSP w Cieciułowie. Na zakończenie 
strażacy: Henryk Sykuła, Robert Ferenc i Zbigniew 
Małolepszy obdarowali wszystkie zgromadzone panie słodkim

upominkiem i złożyli serdeczne życzenia. Prezes miejscowej 
straży przypomniał, że po raz pierwszy na tym spotkaniu dzięki 
darowiźnie miejscowej społeczności wykorzystano nowo 
zakupiony sprzęt nagłaśniający, zaś panie z Kluczborka rozdały 
foldery z „Kodeksem zdrowego życia”. W spotkaniu gościnnie 
uczestniczyli również nauczyciele miejscowej szkoły z panią 
dyrektor, Aliną Olewińską.

Opracowanie: Jolanta Kubacka

"Kangur Matematyczny"
XXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

"Kangur Matematyczny". Odbywa się on zawsze raz do roku, 
w trzeci czwartek marca. W Polsce głównym organizatorem 
Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych z siedzibą w Toruniu. Główną ideą konkursu

jest popularyzacja matematyki w formie wspólnej 
intelektualnej zabawy.

Dnia 15 marca 2012 r. o godz. 9.00 uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie po raz 
czwarty przystąpili do tego konkursu. Wzięło w nim udział 14 
uczestników z klas II-VI w odpowiednich kategoriach 
wiekowych: „Żaczek”, „Maluch” i „Beniamin”. Szkolnym 
koordynatorem konkursu była Halina Kierzek.

Jest to wielce prestiżowy konkurs, a zarazem 
najpopularniejszy w swej dziedzinie. Twórcy twierdząjednak, 
że sprawdzać ma on nie tyle znajomość wzorów i samą czystą 
wiedzę, co logiczne myślenie niezbędne do uzyskania 
prawidłowego wyniku. Dlatego testy wymagały dużej 
koncentracji i obejmowały szeroką partię materiału. Każdy 
uczestnik miał do rozwiązania około 30 zadań o różnym stopniu 
trudności. Konkurs trwał 75 minut. Na koniec wszyscy 
uczniowie otrzymali w prezencie od organizatorów 
matematyczne łamigłówki przestrzenne. Wyniki zostaną 
ogłoszone w terminie późniejszym, więc wszystkim 
uczestnikom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki, by były 
one jak najlepsze!

H. Kierzek



Zgony w parafii Rudniki 
w okresie międzywojennym 

/1918-1939/
1. Wstęp

Na całym świecie, i także w tradycji polskiej, 
zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wyrażają:

1. uwarunkowany kulturowo szacunek dla zmarłych;
2.obrzędowe pożegnanie - ostateczne rozstanie ze 
zmarłym i rytualne wyłączenie go ze społeczności 
żywych;
3. troskę o bezpieczeństwo żywych.

Zabobonny strach zawsze wzbudzały:
a) śmierć nagła, przedwczesna, w niezwykłych 

okolicznościach (samobójstwo, zabójstwo, nieszczęśliwy 
wypadek, śmierć dzieci, osób młodych, kobiet w połogu 
itd.); uważano, że dusze zmarłych, którzy nie odbyli do 
końca (czyłi do starości) swej drogi życiowej, nie będą 
chciały rozstać się z ciałem i światem;

b) długa i ciężka agonia, która mogła być następstwem 
złych czarów, zadanych uroków (przekleństwo -bodaj byś 
konał i skonać nie mógł) albo bardzo grzesznego życia. 
Na różne sposoby kiedyś starano się skrócić męki 
konania, przyspieszyć zgon, przede wszystkim przez 
modlitwę, w której proszono Boga i świętych Pańskich 
(najczęściej św. Barbarę -patronkę dobrej śmierci) 
o zmiłowanie i szybką śmierć albo przywrócenie zdrowia 
(Daj Boże w tę albo w tę stronę), umierającemu wkładano 
do rąk poświęconą w kościele, zapaloną gromnicę, 
okadzano go święconymi ziołami, sypano je w pościel 
i pod koszulę, dzwoniono w kościele lub domowym 
dzwoneczkiem, tzw. loretańskim, albo dzwonkiem św. 
Barbary. Wierzono powszechnie, że umierający widzą 
przed śmiercią:

a) swych zmarłych krewnych, którzy w ostatnią godzinę 
przychodzą, aby towarzyszyć im i pomagać w drodze w 
zaświaty;

b) diabła;
c) diabła i anioła, którzy stają w nogach łóżka, czekają 

na zgon, a każdy stara się przejąć duszę, podczas gdy 
konający rozlicza się z Panem Bogiem, robi ostatni 
rachunek sumienia, czego świadectwem mają być 
przedśmiertne rzężenia, jęki i majaczenia. Wierzono, że 
cisza i spokój ułatwiają i skracają konanie. Dlatego 
wystrzegano się rozmów i głośnego płaczu przy 
umierającym, aby nie utrudniać duszy rozstania z ciałem.

Po stwierdzeniu zgonu rozpoczynał się cały cykl 
różnych czynności i przygotowań do pochówku. Jeśli 
śmierć nastąpiła w nocy, budzono wszystkich

domowników (także dzieci). Przez następne noce, aż do 
pogrzebu, nikt z domowników nie sypiał w domu. Sen 
w pobliżu zwłok mógł spowodować śmiertelną chorobę. 
Z zachowaniem zwyczajowego rytuału zawiadamiano 
o śmierci krewnych oraz bliskich i dalszych sąsiadów. 
W przeszłości bliscy krewni zmarłego unikali dotykania 
zwłok, ponieważ wierzono, że są szczególnie narażeni na 
ich szkodliwe działanie (zmarły mógł ich pociągnąć za 
sobą, lub zabrać na tamten świat). A i tak ktoś z bliskich 
musiał zmarłemu zamknąć szczelnie oczy oraz usta (aby 
dusza nie mogła przez nie wejść na powrót do ciała). 
Dawniej zmarłych grzebano boso. Później dawano im do 
trumny uszyte z płótna pończochy. Podczas ubierania 
zwłok należało serdecznie przemawiać do zmarłych, 
zwracać się do nich po imieniu, ujmować za rękę lub 
serdeczny palec - a wtedy ciało zmarłego stawało się 
elastyczne i poddawało ubierającym je do trumny. Ręce 
zmarłych oplatano różańcem. Trumnę zazwyczaj robiono 
większą (na przypust) aby nieboszczyk się w niej nie 
męczył. Czasami do trumny wkładano różne drobne 
przedmioty, które zmarły lubił za życia (dziś wkłada się 
książeczkę do nabożeństwa, oplata ręce różańcem, laskę, 
czapkę czy ulubioną torebkę). U wezgłowia trumny 
stawiano zapaloną świecę i utrzymywano światło przez 
całą noc, aby rozproszyło ciemności i strzegło żywych 
i zmarłego przed złymi duchami. W domu, w którym 
znajdował się zmarły, odwracano do ściany lub zasłaniano 
lustra, aby nie utrwaliło się w nich odbicie zmarłego, 
a zwłaszcza jego oczu, będące śmiertelnym zagrożeniem 
dla domowników; przewracano stołki i inne sprzęty na 
znak żałoby i aby przeszkodzić duszy próbującej zbliżyć 
się do ciała; zatrzymywano zegary, także na znak żałoby 
i aby nie zakłócać ciszy i spokoju zmarłemu, dla którego 
skończył się ziemski czas; zasłaniano okna, gdyż 
powszechny był przesąd, że ten, kto zajrzy przez okno do 
izby, w której leżą zwłoki, niebawem umrze. Aż do dnia 
pogrzebu i powrotu z cmentarza zawieszeniu ulegały 
liczne zajęcia i prace domowe: szycie, przędzenie, 
mielenie w żarnach, gotowanie, pieczenie chleba, 
czerpanie wody ze studni itd. W domu, w którym 
znaj do wał się nieboszczyk, nigdy nie rozpalano ognia pod 
kuchnią, ze względów sanitarnych, a także dlatego, że 
bliskość zwłok mogła zniweczyć dobroczynne 
i oczyszczające właściwości domowego ogniska. Dom 
żałoby odpowiednio oznaczano.



Kiedy już wszystkie przygotowania zostały zakończone, 
następował kolejny ważny etap uroczystości żałobnych 
i pogrzebowych: odwiedzanie zmarłego i czuwanie przy 
zwłokach przez krewnych i sąsiadów we dnie, a przede 
wszystkim w tzw. puste noce aż do dnia pogrzebu. 
Nawiedzenie zmarłych było traktowane jako obowiązek 
chrześcijański, powinność należna zmarłemu 
i osieroconej rodzinie. Straże przy zmarłym miały chronić 
zarówno nieboszczyka, jak i domowników przed złymi 
demonami i duchami, których aktywność potęgowała się 
w obliczu śmierci, a zwł. w porze nocnej. Odwiedzający 
dom modlili się przy zwłokach, śpiewali pieśni żałobne, 
najczęściej religijne...

I ważna uwaga dla potomnych: W Imię Boże należało 
i nadal należy przebaczyć i zapomnieć zmarłemu wszelkie 
osobiste urazy, aby w momencie własnej śmierci zasłużyć 
sobie na miłosierdzie Boże i przebaczenie grzechów.

Trzeciego dnia po zgonie następowało ostateczne 
rozstanie ze zmarłym - czyli pogrzeb.

2. Zgony w parafii Rudniki (1918 1939):

Rok Zgony M K
1918 95 49 46
1919 74 50 24
1920 75 34 41
1921 76 38 38
1922 71 31 40
1923 61 39 22
1924 40 17 23
1925 84 43 41
1926 57 33 24
1927 68 37 31
1928 62 34 28
1929 49 28 21
1930 55 35 20
1931 61 26 35
1932 62 35 27
1933 60 33 27
1934 60 38 22
1935 54 31 23
1936 43 22 21
1937 43 25 18
1938 60 36 24
1939 42 21 21

RAZEM 1352 735 617

Każda śmierć, w jakimkolwiek czasie by nie przyszła, 
zawsze jest chwilą smutną i bolesną. Żegnamy przecież 
kogoś z bliskich naszemu sercu. Ale zawsze wyjątkowa 
jest śmierć dziecka. Analiza danych z ksiąg parafialnych 
w latach 1918-1939 wskazuje najpierw na wiele martwo 
urodzonych dzieci, ale też zgonów w drugim dniu po 

urodzeniu (25), w dziewiątym dniu (16) a w drugim 
tygodniu - 39 dzieci. Nie mniejszą umieralność 
obserwujemy w następujących miesiącach życia dzieci: 

w 1 miesiącu - 29 dzieci 
w 2 miesiącu - 22 dzieci 
w 3 miesiącu - 30 dzieci 
w 4 miesiącu - 21 dzieci 
w 5 miesiącu -15 dzieci 
w 6 miesiącu -12 dzieci 
w 7 miesiącu -18 dzieci 
w 8 miesiącu - 21 dzieci 
w 9 miesiącu - 30 dzieci

Zapewne tak wysoka liczba zgonów dzieci 
wypływała z tak zwanej „naturalnej selekcji” oraz braku 
rozwiniętej medycyny, która dzisiaj broni każde, nawet 
zagrożone dziecko, zanim przyjdzie na świat. Ale wcale 
nie mniejsza była umieralność dzieci w późniejszej fazie 
ich rozwoju i życia, np. w 1 roku życia - 90 zgonów, 
w 2 roku - 38, w 3 roku - 30 zgonów itd. Ale największy | 
pomór dzieci został odnotowany w 1925 roku. Na 84 
zgony - tylko 23 to dorośli. W roku 1926: na 57 zgonów - 
tylko 21 dorosłych. Trochę lepiej było w roku następnym 
(tj.1927), na 68 zgonów - odnotowano 29 odejść 
dorosłych.

W omawianym okresie na osobną uwagę zasługują 
zgony ludzi w następującym wieku;
11 rok życia - 12, w 19 rok życia - 15, 22 rok życia - 13, 
60 rok życia - 30 i najwięcej, tzn. w 70 roku życia - 47. 
Poj edyncze osoby dożywały 8 5 lat i więcej.

Analiza zgonów w omawianym okresie wykazuje, że 
częściej i młodziej umierali mężczyźni (735) niż kobiety 
(617). (Tabela nastronienr21)

3. Dwa zapisy z Księgi Zgonów

a/ Pierwszy akt spisany został w par. Rudniki w pięć lat po 
śmierci zmarłej osoby:
„Działo sięto we wsi Rudniki, dnia 23 V1920roku o godz. * 
8.00 rano. Stawili się Józef Wolny, gospodarz, l. 30, 
zamieszkały w Żurawiu i Tomasz Mazurek, gospodarz
l. 34 liczący, zamieszkały w Cieciułowie i oświadczyli, że 
w dniu 31 VI915 roku w ich obecności został zabity od kul 
ąpmatnich żołnierzy nieprzyjaciela na polu walki Ludwik 
Żyta, lat 28 liczący we wsi Żurawicach pod Przemyślem, 
syn Jakuba i zmarłej Wiktorii z Walacików, Małżonków 
Żyta, gospodarzy, urodzony we wsi Ignachy, Par. Żytniów, 
zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Ewę.

Ks. Br-w Swieżewski

b/ Drugi zapis uczyniono w sześć lat po śmierci zmarłego: 
„Działo się to w Rudnikach 20 VIII1921 roku o godz. 10 
rano. Stawiła się Weronika Ignasiakowa, gospodyni, lat 
37 mająca, żarn, w Janinowie i przedstawiwszy 
odpowiedni dokument, oznajmiła, że dnia 15 V 1915 r. 
o godz. 1.00 po południu w Niemczech południowych,



iwosc zgonow
ROK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 RAZEM

1 5 13 13 6 10 3 2 4 4 10 6 6 1 5 9 4 4 5 4 3 5 6 128
II 7 11 7 11 8 7 10 8 5 11 7 5 8 6 5 5 4 9 2 1 5 3 145
III 14 6 10 4 10 9 3 12 7 6 9 3 9 10 5 5 8 8 5 4 4 3 154
IV 8 8 6 6 6 3 3 14 7 5 6 6 7 7 8 8 4 6 4 5 7 2 137
V 8 8 4 6 4 3 2 12 6 3 3 4 8 4 4 9 6 7 4 4 7 3 119
VI 8 5 2 1 4 3 2 5 6 8 5 2 1 3 1 3 5 5 1 3 4 4 87
VII 2 3 3 6 5 5 1 3 6 6 3 3 4 3 4 5 9 1 1 2 7 4 86
VIII 7 4 4 6 6 4 1 7 4 5 7 3 2 2 2 4 3 2 1 7 4 2 87
IX 9 3 8 13 3 4 3 8 3 2 3 2 2 5 7 5 4 1 4 2 6 4 97
X 8 7 7 6 5 10 1 3 1 5 3 4 3 6 4 3 3 4 5 4 2 4 98
XI 11 6 8 4 4 5 6 4 2 2 5 3 4 6 5 7 3 3 4 6 3 3 104
XII 8 3 7 6 5 6 4 6 5 5 6 5 3 8 2 7 3 7 2 6 4 - 108

w obozie i ińców we wsi FriedpoicDod miastem 1352
powiatowym Cassel, zmarł jej mąż, Mikołaj Ignasiak, 
były żołnierz armii rosyjskiej, z zawodu rołnik, łat 38, syn 
Pawła i Bałbiny z Wieczorków, małżonków Ignasiaków, 
urodzony w Jaworznie a zamieszkały w czasie pokoju 
wJaninowie/.../

Ks. Br-w Świeżawski

4. Zakończenie
Zbadane akta zapisane w Księgach zmarłych par. 

Rudniki w latach 1918 - 1939 wykazują jednoznacznie, iż 
w omawianym okresie przeważała umieralność dzieci.

Owszem, grzebano też zmarłych młodych, ludzi 
w średnim wieku ale najczęściej w przedziale wiekowym 
60-70 lat życia. Pojedyncze osoby dożywały sędziwej 
starości. Niemniej do dziś pozostaje zagadką dużo 
wcześniejszy rok 1848, kiedy to zmarło 114 parafian 
(57 kobiet i 57 mężczyzn).. Dzieląc tę liczbę przez 
wszystkie dni roku okazuje się, że pogrzeby odbywały się 
co trzy dni.

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz

Radosne kolędowanie
W piątkowe świąteczne popołudnie 6 stycznia w sali 

widowiskowej Domu Kultury w Rudnikach przez kilka godzin 
rozbrzmiewały radosne dźwięki kolęd. Wykonawców i bardzo 
licznie zgromadzoną publiczność powitał ks. Krzysztof 
Błaszkiewiczpatronującyprzedsięwzięciuod 11 lat.

Podczas przeglądu kolęd „Kolędy łączą pokolenia” na 
scenie wystąpiło ponad stu wykonawców - zespoły i soliści: 
Orkiestra Młodzieżowa RU-RA z Żytniowa; „Śnieżynki” 
z Przedszkola w Rudnikach; zespół „Gwiazdki” ze Szkoły 
Podstawowej w Dalachowie; „Niezapominajki” z Parafii 
Miłosierdzia Bożego w Cieciulowie; zespół „Wiolinki” ze 
Szkoły Podstawowej w Jaworznie; „Rudniczanie”, zespół 
KGW z Jaworzna i chór parafialny z Byczyny, Justyna Borowik 
i Dominika Palacz - reprezentujące Studio Piosenki 
w Częstochowie, Kasia Wilk ze Szkoły Podstawowej 
w Dalachowie, Karolina Słomian z GP w Rudnikach, Weronika 
Kistela, Marcelina Żyta i Aleksandra Wróż ze Szkoły 
Podstawowej w Żytniowie , Oliwia Zalwert, Ewelina Tkacz 
i Zuzanna Stajuda z Przedszkola w Żytniowie, Adrian 
Królikowski i Sylwia Napieraj oraz Paweł Ryng, Weronika 
Dzierżak, Ola Słomian, Wiktoria Kopyto i Wioletta 
Augustyniak ze Szkoły Podstawowej w Jaworznie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki 
i dyplomy, które wręczyli: wójt gminy Rudniki Andrzej 
Pyziak, proboszcz parafii Rudniki ks. Krzysztof Błaszkiewicz, 
Bogusława Kaczmarek - przewodnicząca Komisji Kultury 
Rady Gminy Rudniki oraz dyrektor GOKSiR - Janina 
Pawlaczyk.

A najwspanialszą nagrodą były gorące oklaski bardzo 
licznie zgromadzonej publiczności.

Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach.
M. Lukas
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PRBSACWEM HMlKf i PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE

Turnieje unihokeja
W roku bieżącym GOKSiR w Rudnikach realizuje projekt 

„Wycieczki i turnieje Unihokeja dzieci z Euroregionu 
Pradziad”. Od stycznia w ramach projektu dzieci uczestniczyły 
już w trzech turniejach: dwa odbyły się w Czechach w Bruntalu 
ijeden 10 marca br. w Rudnikach.

W ramach projektu młodzież rozegra jeszcze trzy turnieje: 
w Bruntalu, Rudnikach i Opolu. Ponadto zaplanowane są 
jeszcze 3 wycieczki: do ogrodu zoologicznego i parku linowego 
w Opolu, jaskiń na Pomezii w Czechach oraz do kopalni soli w 
Wieliczce.

GMINNY TURNIEJ 
SZACHOWY

„ W szachach nie ma szczęśliwych zbiegów okoliczności.
Ty całkowicie odpowiadasz za swój sukces bądź porażkę, 

to powoduje, że szachy są jedną z gier, 
w których zwycięstwo należy do najbardziej 

satysfakcjonujących. ”

W Gminnym Turnieju Szachowym, który odbył się 
w niedzielę 25 marca, wzięło udział kilkunastu zawodników. 
W wyniku kilkugodzinnych zmagań miano najlepszego 
szachisty i puchar Wójta Gminy wywalczył Jakub 
Marchewka, drugą lokatę zdobył Piotr Bienias, a trzecią 
Adam Tołoknów.

W kategorii juniorów trójka zwycięzców to: Krzysztof 
Wcisło - I miejsce, Jakub Bukalski - II miejsce i Ania 
Augustyniak - III miejsce.

Wszyscy zawodnicy uhonorowani zostali nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez organizatora, którym był 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 
Puchar, upominki i dyplomy wręczył Wójt Gminy Andrzej 
Pyziak patronujący przedsięwzięciu nieprzerwanie od 
dwudziestu lat.

M. Lukas
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Projekt realizowany będzie do końca kwietnia br. 
Uczestniczy w nim młodzież z PSP w Jaworznie i Gimnazjum 
Publicznego w Rudnikach. Naszymi partnerami są UKS Trolik 
w Opolu., a po stronie czeskiej ZS w Bruntalu i ZS Bridlicna.

J. Pawlaczyk

Zapachniało świętami
Polska tradycja potraw 

wielkanocnych jest bardzo 
bogata. Większość z nas 
dokłada wszelkich starań aby 
śniadanie wielkanocne było 
wyjątkowe.

W celu wymiany 
kulinarnych doświadczeń
przedstawicielki sołectw
gminy Rudniki spotykały się 28 marca w Domu Kultury na 
Biesiadzie Wielkanocnej. Stoły zastawione były tradycyjnymi 
potrawami. Królowały baby, serniki i mazurki wielkanocne, 
jaja faszerowane, wędliny, pasztety oraz żurki i barszczyki 
zabielane. Dopełnieniem całości były koszyczki ze święconką i 
wiosenne dekoracje stołu. Wielkanocne przysmaki urzekały nie 
tylko wyglądem, ale przede wszystkim smakiem.

W tegorocznej biesiadzie udział wzięło 10 sołectw: 
Jaworzno, Julianpol, Jelonki, Chwiły, Żytniów, Jaworek, Łazy, 
Bobrowa, Odcinek, Faustianka. Spotkanie uświetniły występy 
dzieci ze szkoły podstawowej w Cieciułowie.

Na zakończenie uczestniczki spotkania wymieniły się 
przepisami na wykonane przez siebie potrawy. Wszyscy 
zaproszeni obdarowani zostali świątecznymi upominkami. 
Organizatorem przedsięwzięcia był GOKSiR w Rudnikach.



GMINNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO

W Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy udział wzięło 84 zawodników. 
Tegoroczna edycja miała miejsce w szkole w Dalachowie, w 
sobotnie popołudnie 17 marca. Zwycięzcy w poszczególnych 
regulaminowych kategoriach to: 
Kat. dziewczęta-klasy I-III:
I miejsce -Aleksandra Zając - Odcinek,
II miejsce - Kinga Plewa - Odcinek,
III miejsce - Sonia Plewa - Dalachów.

Kat. chłopcy klasy I-II:I
I miejsce - Wojciech Droś - Cieciułów,
II miejsce - Bartosz Kowalczyk

- Jaworzno,
III miejsce - Wiktor Kubacki - Żytniów.

Kat. dziewczęta - klasy IV-VI:
1. Karolina Kumor - Dalachów,
2. Natalia Sowa - Odcinek,
3. Martyna Matyska - Lachowskie.

Kat. chłopcy - klasy IV- VI:
1. Mateusz Zając -Odcinek,
2. Piotr Wolny -Dalachów,
3. Bartłomiej Stasiak - Rudniki.

Gimnazjum - dziewczęta:
1. Karolina Zając - Rudniki,
2. Paulina Kierzek - Dalachów,
3. Ilona Pawelec - Dalachów.

Gimnazjum - chłopcy:
1. Patryk Ryng - Julian poi,
2. Patryk Sobieraj - Rudniki,
3. Damian Tasarz - Jaworek.

Dziewczęta 16-29 lat:
1. Katarzyna Pawlaczyk - Rudniki,
2. Agnieszka Pinkosz - Odcinek,
3. Daria Wydmuch - Dalachów.

Mężczyźni do 39 lat:
1. Bartosz Włoch - Dalachów,
2. Karol Włoch - Dalachów,
3. Michał Jekiel - Jaworzno.

Mężczyźni powyżej 40 lat:
1. Jan Panek - Jaworzno,
2. Mirosław Bednarek - Dalachów,
3. Krzysztof Szyszka - Dalachów.

Najlepsi uhonorowani zostali pucharami i pamiątkowymi 
dyplomami. Imprezę przygotował GOKSiR w Rudnikach przy 
współpracy z UKS w Dalachowie.

M. Lukas

Gminny konkurs recytatorski
„Dobra recytacja polega na tym, żeby mówić tak 
aby nas SŁYSZANO, ROZUMIANO ISŁUCHANO”

Przez kolejne trzy dni 13.14 i 15 marca - w Domu Kultury 
w Rudnikach dzieci, reprezentujące wszystkie przedszkola i 
szkoły z terenu gminy, rywalizowały o miano najlepszego 
recytatora. Udział w konkursie wzięło ponad 60 osób. Wszyscy 
uczestnicy przygotowani byli doskonale. Komisja nie miała 
łatwego zadania. Biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w 
regulaminie, przyznała nagrody i wyróżnienia w

Przedszkolaki:
Dwa równorzędne I miejsca:
Zalwert Zosia z Przedszkola w Żytniowie,
Ida Rumniak z Przedszkola w Rudnikach.
II miejsce - Marlena Gacek z Przedszkola w Jaworznie.

Trzeciego miejsca nie przyznano.
Natomiast pięć równorzędnych wyróżnień otrzymały: 
Wiktoria Pres z Przedszkola w Dalachowie, Ewelina Tkacz 
z Przedszkola w Żytniowie, Natalka Kubat z Przedszkola 
w Rudnikach, Oliwia Kosowska i Paulina Furmańska 
z Przedszkola w Jaworznie.

Szkoły podstawowe - klasy I-III:
Dwa równorzędne I miejsca:
Aleksandra Surowa - S.P. Cieciułów,
Laura Materak z I klasy S.P. w Żytniowie.

II miejsce: Aleksandra Krzemińska - S.P. Dalachów Filia 
Rudniki.

Dwa równorzędne III miejsca:
Jakub Pałyga - S.P. Dalachów Filia Rudniki, 
Aleksandra Kurząc z S.P. w Jaworznie.

Szkoły podstawowe - klasy IV- VI: 
Imiejsce -AnnaBardelska- Dalachów,
II miejsce- Wiktoria Surowa - Cieciułów,
III miejsce - Sylwia Napieraj - Cieciułów

oraz 5 równorzędnych wyróżnień: Jakub Jachymski 
i Weronika Dzierżak z Jaworzna, Magdalena Wcisło, 
Marysia Sas i Julia Sikora z Dalachowa

Gimnazjum Publiczne w Rudnikach:
I miejsce - Natalia Pinkosz,
II miejsce - Aleksandra Duda,
Dwa równorzędne III miejsca - Angelika Rudzka i Roksana 
Zając.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, a 
wyróżnieni grę „Skarby naszej okolicy”.

W skład komisji oceniającej wchodziły: Bogusława 
Kaczmarek, Bogdana Krzak, Maria Morawiak i Alina 
Bienias. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

M. Lukas



Ciekawe 
wydarzenia 

w 
najbliższym 

czasie Wiosenny rajd rowerowy
13.05.2012 r.-zapisy do 30 kwietnia br.

KOMUNIKAT
W związku z nadejściem wiosny

APELUJEMY
do wszystkich mieszkańców, rad 

sołeckich, rad parafialnych, szkół, 
zakładów pracy, placówek handlowych 

i organizacji społecznych

w Urzędzie Gminy i Domu Kultury 
tel. (34) 35 95 072

o uprzątnięcie swoich posesji 
i miejsc do nich przylegających, 
placów szkolnych, placów zabaw 

i innych terenów publicznych.
Stopniał śnieg i teraz bardziej niż inną

Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”
27.05.2012 r. Międzynarodowe Zawody Drwali 

w Bobrowie 
30.06.-01.07.2012 r.

porą można obserwować zalegające 
nieczystości (piasek, różnego rodzaju 
odpady, w tym: butelki i papierki) 
oszpecające wygląd naszej okolicy.

Starajmy się zadbać o wygląd 
własnego otoczenia, na co dzień. 
Wystarczy rozpocząć od ograniczenia 
ilości produkowanych przez siebie 
odpadów, wybierania towarów mniej 
opakowanych a przede wszystkim 
zrezygnowania z nadmiaru foliowych A 
toreb!!

Gminne Święto Plonów w Bobrowie 
I Spotkania Pszczelarskie 2012 

25-26.08.2012 r.

Obchody 
700-lecia 
Żytniowa 

31.08.2012 -
- 02.09.2012 r.

Przecież to od nas zależy, czy nasze 
środowisko będzie czyste i zdrowe, czy 
przyjemnie będzie nam spędzać czas 
w naszej gminie?

Nie wymaga to wielkiego wysiłku 
a efekt jest wspaniały.

Tym wszystkim, którzy wykonali już 
prace porządkowe i na bieżąco dbają 

o czystość i porządek serdecznie 
Dziękujemy. 

Wszystkich pozostałych serdecznie 
zachęcamy do włączenia się w wiosenną 
akcj ę porządkową.

KOMUNIKAT!
W związku z interwencjami w urzędzie w sprawie pozostawienia bez 

opieki psów, które przebywając w miejscach publicznych bez 
dozoru stanowią zagrożenie, szczególnie dla dzieci szkolnych!!! 

przypominamy wszystkim właścicielom zwierząt domowych-psów, iż zgodnie z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki 
obowiązuje:
1. Utrzymywanie psów na terenie swoich posesji a jeżeli wymaga tego 
bezpieczeństwo osób trzecich utrzymywanie ich w kagańcu.
2. Utrzymywanie zwierząt domowych w sposób nie stanowiący 
zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków będzie skutkowało 
ukaraniem mandatem lub karą grzywny.

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

Dziękujemy.

Informacja
Informujemy wszystkich rolników 

z Gminy Rudniki, że w dniach 
od 16 maja 

do 12 czerwca 2012 roku
organizowana jest zbiórka:

worków po nawozach, folii po 
kiszonkach, opakowań po 
środkach ochrony roślin 

prosimy o dowiezienie na plac 
Hydrofornii /Jaworek/ związanych 
worków, folii i opakowań po środkach 
ochrony roślin (każdy rodzaj oddzielnie).

Zbiórka worków jest bezpłatna.
Dziękujemy
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