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Dożynki Gminne
DAL ACHÓW 2013

W niedzielę, 25 sierpnia odbyły się DOŻYNKI GMINNE 
w Dalachowie. Wśród przybyłych gości byli między innymi 
senator Aleksander Świeykowski, Stanisław Belka - 
wicestarosta powiatu oleskiego, Wojciech Wiecha - 
Komendant Powiatowy 
Państwowych Straży Pożarnych 
w Oleśnie, Czesław Kordysa - 
członek zarządu Polskiego 
Związku Pszczelarskiego w 
Częstochowie, Andrzej Pyziak
- wójt gminy Rudniki.

Przepiękny, długi, 
kolorowy korowód 
przemaszerował do kościoła 
parafialnego w Dalachowie, by 
modlitwą podziękować za 
tegoroczne plony. Mszę 
dziękczynną odprawił ksiądz 
proboszcz Wojciech Wódka oraz 
ks. Kanonik Sławomir Golasiński
- kapelan strażaków diecezji 
częstochowskiej.

Starostowie tegorocznych 
dożynek: Renata Wolna i Łukasz 
Klimek tradycyjny bochen chleba 
przekazali na ręce Wójta Gminy- 
Andrzeja Pyziaka, który wspólnie 
z przewodniczącym Rady Gminy 
Edwardem Gładyszem rozdzielił 
go między bardzo licznie zebranych uczestników 
uroczystości.

Po oficjalnej części rozpoczęły się występy 
artystyczne. Jako pierwsi wystąpili uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie 
przygotowani przez swoich nauczycieli. Następnie 
pokazem tanecznym zachwycili publiczność 
Adrianna Korpowska i Jakub Pałyga. Tradycyjnie 
zaprezentowała się również ze swój ą autorską pieśnią 
dożynkową grupa śpiewacza z Odcinka /tekst 
piosenki na str. 18/ oraz zespół folklorystyczny 
„Rudniczanie”.

Po części artystycznej podsumowano konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja

oceniająca miała „twardy orzech do zgryzienia”. Na główną 
wygraną zasłużyły wszystkie korony żniwne. Uwzględniając 
wszelkie kryteria zgodności z tradycją ludową, technikę, 
dokładność i precyzję wykonania oraz ogólny wyraz 

artystyczny, spośród 16 wspaniałych koron 
dożynkowych przyznano aż 7 równorzędnych I 
miejsc dla sołectw: Dalachów, Młyny, Jaworek, 
Odcinek, Faustianka, Łazy i Chwiły oraz 9 
równorzędnych miejsc II dla sołectw: Bobrowa, 
Julianpol, Żytniów, Jaworzno, Rudniki, Jelonki, 
Cieciułów, Mirowszczyzna i Mostki. Do udziału 
w Dożynkach Wojewódzkich wytypowano 
koronę wykonaną przez sołectwo Dalachów. 
Uhonorowano także nagrodą sołectwo Janinów za 
wieniec dożynkowy w kształcie kościoła oraz 
wyróżnieniem sołectwo Porąbki za kosz z darami 

i chleb dożynkowy.
Gospodarze tegorocznych dożynek - 

Dalachów oraz wsie przyległe: Odcinek i 
Janinów - spisali się na medal również pod 
względem pięknej dekoracji posesji. Barwne, 
pomysłowe i zabawne scenki rodzajowe, w 
które przybrane było prawie wszystkie domy 
na trasie korowodu, dodały uroku całej 
uroczystości.
Organizatorem DOŻYNEK GMINNYCH 

2013 było SOŁECTWO DALACHÓW, a 
współorganizatorami: sołectwa ODCINEK 
i JANINÓW, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Dalachowie, Gmina 
Rudniki, GOKSiR w Rudnikach oraz Koło 
Pszczelarzy w Rudnikach.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich współorganizatorów za pomoc 
w przygotowaniu i sprawnym 
przeprowadzeniu przedsięwzięcia oraz dla 
wszystkich, którzy udzielili wsparcia 
finansowego lub rzeczowego.

Plony zebrane, wieńce poplecione, 
dożynki udane i zakończone.

Anna Grzelak

http://www.rudniki.pl
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Zastępca Wójta powołany w Gminie Rudniki
Zgodnie z Zarządzeniem nr. 78.2013 Wójta Gminy Rudniki z dniem 

12 sierpnia 2013 r. Pani Iwona Napieraj została powołana na stanowisko 
Zastępcy Wójta Gminy Rudniki.

Zastępca został powołany ze względu na to, że na gminy nakłada się 
coraz to nowe, dodatkowe zadania, aponadto wójt Andrzej Pyziakjako osoba 
aktywna i przedsiębiorcza pełni dodatkowe funkcje członkowskie, co 
przynosi wymierne korzyści dla gminy Rudniki, w innych instytucjach i 
organizacjach m.in. LGD Górna Prosną czy Związek Gmin Wiejskich RP.

Zadaniem zastępcy będzie pomoc wójtowi w prowadzeniu spraw 
gminy oraz pełnienie zastępstwa podczas jego nieobecności.

J. Dwornik
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II Spotkanie 
Pszczelarskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Projekt pn. „II Spotkanie Pszczelarskie - Rudniki 2013” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
W Gminie Rudniki

W niedzielę 25 sierpnia w gminie Rudniki (powiat oleski, 
województwo opolskie) odbyło się II Spotkanie Pszczelarskie 
połączone z Dożynkami Gminnymi. Uroczystości rozpoczęły 
się w niedzielny poranek w Szkole 
Podstawowej w Dalachowie, gdzie 
miały miejsce wykłady otwarte dla 
pszczelarzy prowadzone przez dr 
hab. Marka Chmielewskiego z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie.

Tematami konferencji były:
1. ZESPÓŁ DYSPOPULACYJNY 
RODZIN PSZCZELICH - 
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA, 
ZAPOBIEGANIE I 
ZWALCZANIE.
2. KARMIENIE - RODZAJE 
PASZ.
3. PRODUKTY PSZCZELE: 
MIÓD, PYŁEK, PROPOLIS, 
MLECZKO PSZCZELE.

W konferencji udział wzięli 
głównie pszczelarze z gminy Rudniki, 
ale także z gminy Praszka, Gorzów 
Śląski, Krzepice i gminy Kluczbork. 
Dodatkową atrakcją podczas 
odbywającej się konferencji był 
konkurs zorganizowany przez Koło Pszczelarzy w Rudnikach 
dotyczący historii pszczelarstwa i aktualnych zagadnień z tego 
tematu, z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprzętu 
pszczelarskiego ufundowanymi przez koło.

Wśród przybyłych na spotkanie gości byli między innymi, 
Czesław Kordysa - członek zarządu Polskiego Związku 
Pszczelarskiego w Częstochowie, Andrzej Pyziak - wójt 

gminy Rudniki, Iwona Napieraj - zastępca wójta gminy 
Rudniki.

Po konferencji pszczelarze uczestniczyli w dożynkach 
gminnych, które rozpoczęły się 
przemarszem korowodu.
W uznaniu zasług brązową odznakę 
Polskiego Związku Pszczelarskiego 
otrzymali: Marian Szymczykiewicz, 
Marcin Kosowski oraz Zdzisław 
Wójcik.

W trakcie imprezy odbyły się liczne 
konkursy i zabawy dla dzieci oraz 
konkurs wiedzy pszczelarskiej, w 
którym Karolina Kaczmarek z 
Rudnik i Michał Sobańtka z 
Dalachowa zajęli I miejsce. Drugie 
miejsce równorzędnie zajęło troje 
dzieci z Bobrowy Dominik Kluska, 
Kamil Kulej i Dawid Kluska. 
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni 
słoiczkami miodu ufundowanymi 
przez pszczelarzy, którzy prezentowali 
swoje wyroby na stoiskach 
promocyjnych. Imprezie towarzyszyły 
również wystawy sprzętu i produktów 
pszczelich firm Ratajczak, UL-MET, 
Babik, Kokoszka, Sądecki Bartnik 
oraz gospodarstwa pasieczne

Miodoland z Woli Węgierskiej, „Maja” Andrzej Krzak z 
Rudnik, „Gucio” Wacław Sieja z Żytniowa, oraz Krystian 
Kotowski z Młynów.

II Spotkanie Pszczelarskie zostało zrealizowane w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich2007 2013.

Joanna Bryś



aktualności

Nowy dach na budynku Urzędu Gminy
Ze względu na to, że stary dach był już mocno połatany, a przy dużych opadach i wiosennych roztopach przeciekał, jego 

wymiana stała się konieczna. Ciągłe naprawy nie przynosiły pożądanych efektów. Została więc podjęta decyzja o zmianie 
konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy.

Nowy dach poprawi wygląd całego budynku. Powstałe poddasze w części stanowi strych, a w przyszłości może być 
wykorzystane na dodatkowe pomieszczenia biurowe.

Wykonawcą prac jest firma Modem-Bud ze Starokrzepic. Roboty rozpoczęły się w okresie wakacyjnym, a zakończą się do 
30.09.2013 r.

Siatkarski mecz sparingowy

W środę 11 września 2013r. w Gimnazjum Publicznym w 
Rudnikach odbył się sparingowy mecz piłki siatkowej 
pomiędzy klubem sportowym AZS Częstochowa, a 
towarzystwem sportowym BBTS Bielsko-Biała.

Siatkarze obydwu drużyn już od kilu tygodni intensywnie 
przygotowują się do nowego sezonu ligowego. Spotkanie w 
Rudnikach miało przede wszystkim pozwolić ekipom 
przetestować różne rozwiązania taktyczne. Podczas meczu 
drużyny zagrały agresywną zagrywką, a także zaprezentowały 
zgromadzonej publiczności różne warianty gry. Zawodnicy 
mieli sporo dobrych momentów, w których toczyli bardzo 
wyrównaną grę.

Mecz sparingowy w Rudnikach zakończył się remisem, ale 
puchar zwycięstwa przyznano drużynie AZS-u Częstochowa.

Składy zespołów:
AZS Częstochowa: Marcyniak, Kamiński, Hebda, 
Kaźmierczak, Janusz, Bąkiewicz, Piechocki (libero) oraz 
Kozłowski, Bednorz i Kaczyński
BBTS Bielsko-Biała: Fijałek, Gonzalez, Stojković, Buniak, 
Kalembka, Błoński oraz Swaczyna (libero) Kwasowski, 
Akimenka, Bucko, Siek i Kokociński.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Siatkarskie 
„Amonit” przy współpracy z Gmina Rudniki GOKSiR w 
Rudnikach i Gimnazjum Publicznym.

Joanna Bryś
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszatw wiejskich
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „XIV Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2013” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

XIV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
DRWALI W BOBROWIE

W sobotni poranek 6 lipca 2013 r. dwudziestu dziewięciu 
drwali z czterech państw (Polski, Francji, Słowacji i Niemiec) 
wyruszyło do lasu, gdzie na polu zrębowym rozpoczęli 
tegoroczne zawody. Pierwsza konkurencja, czyli ścinka i 
obalanie drzew na cel którą w kategorii seniorów wygrał 
Tomasz Kowol z Radawia (639 p.), drugie miejsce zajął Marek 
Bagrowski z Gniezna (635 p.), a trzecie Stanisław Moczulski 
ze Słupska (621 p.) W kategorii juniorów zwyciężył Szczepan 
Nitek z Łęgowa (634 p.) przed zawodnikami z ZSLiE w Brynku 
Krzysztofem Makuskiem (590 p.) i Bartoszem Pieluchą (545 
p.).

W godzinach popołudniowych miały miejsce pokazy 
umiejętności drwali w rzeźbieniu piłą. Sprawne ręce 
zagranicznych "artystów" zamieniły bale drewna w prawdziwe 
arcydzieła. I miejsce zajął Dietrich Harder z Niemiec za 
„Karmnik” oraz „But”. II miejsce przyznano dla Petera Almasi 
ze Słowacji za „Fokę” i „Płaskorzeźbę”. III miejsce, pokaźnych 
rozmiarów „Grzybkiem”, zdobył Miroslav Prno ze Słowacji.

W sobotnie popołudnie cyrkowa rodzina RYTMIKS 
zabawiała dzieci, młodzież i dorosłych 
konkursami i wspólnymi tańcami, które 
kontynuowali również w niedzielę. 
Natomiast wieczorem odbył się koncert 
zespołu D-BOMB oraz zabawa taneczna.

W niedzielę 7 lipca miały miejsce 
kolejne konkurencje XIV 
Międzynarodowych Zawodów Drwali i 
eliminacje do Mistrzostw Polski. W 
przygotowaniu pilarki do pracy najlepsi 
wśród seniorów byli Tomasz Kowol (120 
p.) i Roman Szala z Jełowej (120 p.), a za 
nimi Jaroslav Perveka ze Słowacji (108 
p.). Wśród juniorów I miejsce zdobył 
Matus Sitarik ze Słowacji (122 p.), II 
miejsce - Szczepan Nitek (98 p.), a III 
Jarosław Kistela z Bobrowy (92 p.)

Następna konkurencja to 
przerzynka złożona (kombinowana). W 
tej konkurencji w kategorii seniorów 
wygrał ponownie Tomasz Kowol (188 
p.), II miejsce zdobył Roman Szala (183 
p.), a III miejsce wywalczył Didier 
Polanowski z Francji (174 p.). Najlepszy 

z grupy juniorów okazał się Matus Sitarik (178 p.), po nim 
reprezentant gospodarzy Jarosław Kistela (175 p.) i Szczepan 
Nitek (171 p.).

W kolejnej konkurencji, czyli przerzynce na dokładność I

miejsce wśród seniorów zajął Jaroslav 
Perveka (242 p.), II miejsce - Roman 
Szala (240 p.) i III - Stanisław 
Moczulski (23 7p.). W kategorii juniorów 
zwyciężył Krzysztof Makusek (225 p.), 
za nim Łukasz Pilśniak z Krakowa (224 
p.) i Matus Sitarik (222 p.).

W ostatniej konkurencji, którą było 
okrzesywanie, wzięło udział 14 
najlepszych zawodników. W grupie 
seniorów byli to: Roman Szala (436 p.), 
Stanisław Moczulski (422 p.), Tomasz 
Kowol (418 p.) oraz Jaroslav Perveka 
(418 p.). Wśród juniorów zmagali się 
Matus Sitarik (388 p.), Szczepan Nitek 
(3 82 p.) i Jarosław Kistela (360 p.).

W klasyfikacji generalnej 
zwyciężył Tomasz Kowol z Radawia 
(1591 p.), II miejsce na podium zajął 
Roman Szala z Jełowej (1553 p.), a III 
miejsce Stanisław Moczulski ze Słupska 
(15 3 6 p.). W kategorii juniorów naj lepszy 
okazał się Szczepan Nitek z Łęgowa
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(1499 p.), po nim Matus Sitarik ze Słowacji (1386 p.) i III 
miejsce wywalczył sobie Jarosław Kistela z Bobrowy - 
reprezentant gospodarzy (1358 p.). Poza tym, czterech drwali 
zostało zgłoszonych do Mistrzostw Polski, a są nimi Tomasz 
Kowol, Roman Szala, Szczepan Nitek i Jarosław Kistela.

Nad poprawnym przebiegiem czuwali profesjonalnie 
przeszkoleni sędziowie. W skład grupy sędziowskiej wchodzili 
panowie Michał Zając, Dariusz Bryś, Józef Zyna, Henryk 
Zyna, Mariusz Hyra, Andrzej Chuć, Wojciech Jaroń oraz 
pani Agnieszka Słowatecka.

Wszystkich zawodników uhonorowano pamiątkowymi 
dyplomami i upominkami. Najlepszym zostały wręczone 
puchary z rąk Wójta Gminy Rudniki Andrzeja Pyziaka, pani 
Barbary Kamińskiej - Członka Zarządu Województwa 

Opolskiego oraz prezesa OSP Bobrowa Mirosława 
Woźnego. Swoją obecnością XIV Międzynarodowe Zawody 
Drwali w Bobrowie zaszczyciła również posłanka do 
Parlamentu Europejskiego pani Danuta Jazlowiecka. 
Zawody na boisku komentował Jan Rychel a imprezę 
prowadziła dyrektor Domu Kultury w Rudnikach Janina 
Pawlaczyk.

Gdy wyniki zostały ogłoszone, a nagrody wręczone 
nastąpiła radosna biesiada z teatrem „MAŁGO”, po 
zakończeniu, której Bartosz Jagielski wykonał koncert, 
zachwycając swoim pięknym głosem licznie zgromadzoną 
publiczność. Po występie rozpoczęła się zabawa taneczna z 
zespołem EX-BLOK i DJ BROTKERS. Imprezie 
towarzyszyło wesołe miasteczko oraz bufety gastronomiczne, 
serwujące pyszne potrawy i napoje.

Profesjonalizm zawodników, dreszczyk emocji podczas 
konkurencji, bardzo dobra organizacja imprezy oraz panująca 
cały czas wspaniała atmosfera sprawiły, że kolejne 
Międzynarodowe Zawody Drwali, których głównym 
organizatorem jest niezmiennie OSP Bobrowa, a 
współorganizatorami byli Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych w Warszawie, Dyrektor Regionalny Lasów 
Państwowych w Katowicach, Gmina Rudniki, Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ZUL Knieja Bobrowa, 
można uznać za udane. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na 
przyszły rok i kolejne jubileuszowe XV już Zawody Drwali.

Anna Grzelak

KLASYFIKACJA GENERALNA PO V KONKURENCJACH

Pozycja Nr 
startowy Nazwisko i imię Kategoria Kraj / Instytucja Konkurencja 1 Konkurencja 2 Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 RAZEM

1 7 Kowol Tomasz s Makita - Radawie 639 120 188 226 418 1591
2 19 Szala Roman s Makita - Jełowa 574 120 183 240 436 1553
3 27 Moczulski Stanisław s Husqvarna - Słupsk 621 87 169 237 422 1536
4 16 Perveka Jaroslav s Słowacja 610 108 155 242 418 1533
5 20 Nitek Szczepan J Husqvarna - Łęgowo 634 98 171 214 382 1499
6 24 Bagrowski Marek s Nadleśnictwo Gniezno 635 83 118 229 396 1461
7 9 Polanowski Didier s Francja 605 84 174 143 382 1388
8 2 Sitarik Matus J Słowacja 476 122 178 222 388 1386
9 26 Szala Leszek s OSP Jełowa 534 81 171 234 346 1366
10 8 Kistela Jarosław J OSP Bobrowa 540 92 175 191 360 1358
11 5 Szwichtenberg Zbyszko s Husqvarna - Bytów 522 81 155 217 366 1341
12 22 Sternicki Marek s Nadleśnictwo Kup 567 73 133 207 304 1284
13 4 Pielucha Bartosz J ZSLiE w Brynku 545 72 143 167 294 1221
14 25 Makusek Krzysztof J ZSLiE w Brynku 590 74 67 225 100 1056
15 28 Jarząb Tomasz s Nadleśnictwo Wieluń 458 96 147 216 917
16 14 Peter Almaśi s Słowacja 569 64 115 167 915
17 17 Niemczyk Dominik J ZSLiE w Brynku 515 73 74 208 870
18 30 Pilśniak Łukasz J Uniw. Rolniczy Kraków 390 54 136 224 804
19 10 Albinet Romain J Francja 445 60 114 177 796
20 12 Iwan Korneliusz J TL Tułowice 498 29 128 113 768
21 23 Berger Tobiasz J ZSLiE w Brynku 497 88 43 129 757
22 11 Guerin Alexis J Francja 381 90 86 167 724
23 6 Prno Miroslav s Słowacja 499 56 36 131 722
24 13 Królik Julia J Makita - Koszęcin 394 53 82 192 721
25 21 Radzioch Andrzej s ZUL Bór Wojciechów 280 0 156 226 662
26 3 Dec Przemysław J TL Tułowice 268 58 101 156 583
27 15 Paradowski Arkadiusz s Nadleśnictwo Wieluń 282 58 33 198 571
28 1 Harder Dietrich s Niemcy 181 0 111 219 511
29 29 Barszcz Krzysztof s Bytów 200 72 37 171 480
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Turniej piłki nożnej „Panorama Firm
W sobotę 20 lipca 2013r. na boisku w Żytniowie odbył się 

Gminny Turniej Piłki Nożnej.
„Panorama firm” to impreza integrująca lokalne firmy oraz 

promująca zdrowy styl życia i sportowe współzawodnictwo. 
Udział w rozgrywkach wzięły 4 drużyny z Gminy Rudniki:

SoLidPack Okoń Janusz z Porąbek
ZPUH "Farmer" Adam Sas z Żytniowa,
MONTEX Mariusz Czech z Żytniowa, 
PRZEM-BUD Przemysław Pawelec z Dalachowa.
W rozgrywkach I miejsce zajęła firma „Farmer” z 

Żytniowa, II miejsce „Przem-Bud” z Dalachowa, III miejsce 
firma „Montex” z Żytniowa.

Najlepszym strzelcem okazał się Wojciech Popczyk (Przem- 
Bud), a bramkarzem Patryk Zaręba (SoLidPack).

Puchary ufundował Wójt Gminy Rudniki Andrzej 
Pyziak, a uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów 
dokonali Janina Pawlaczyk Dyrektor GOKSiR w Rudnikach i 
Adam Sas Radny Gminy Rudniki.

W trakcie rozgrywek organizatorzy przygotowali również 
niespodzianki dla najmłodszych, dzieci brały udział w 
konkursach sprawnościowych, zgadywankach i śpiewaniu. 
Imprezę zorganizował LZS Żytniów i GOKSiR w Rudnikach.

Joanna Bryś

Smaki regionów - Nasze kulinarne dziedzictwo
Najsmaczniejszy chleb, szynka i miód.

W niedzielę 4 sierpnia, w Muzeum Wsi Opolskiej podczas
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, 
rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Nasze kulinarne dziedzictwo 
Smaki regionów”.

Aż 49 autorów produktów i potraw, w różnych kategoriach, 
zgłosiło się do konkursu na Produkt Regionalny. Gminę Rudniki 
reprezentowali: 
Jerzy Wilk-Młyny- szynka jabłkowa i powidła jabłkowe

Andrzej Krzak - Rudniki
- rudnicki miód akacjowy
Bożena Chęcińska -
Chwiły - chleb na tle z
pieca
Dariusz Bryś - Faustianka - nalewka z kwiatów czarnego bzu
Bogusława Kaczmarek - Odcinek - przecier z płatków dzikiej róży i słoneczny sok 
jagodowy
Alina Kaczmarek - Odcinek - sok brzozowy.

I znów posypały się nagrody. Wśród 11 laureatów nagród głównych znaleźli się: 
Jerzy Wilk, Andrzej Krzak i Bożena Chęcińska. Okazało się, że w gminie Rudniki zjeść 
można najsmaczniejszy chleb, szynkę i miód. Wyróżnieniami komisja uhonorowała : 
Dariusza Brysia za nalewkę z kwiatów czarnego bzu i Jerzy Wilk za powidła jabłkowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu produkt czy też potrawa regionalna musi się 
wykazać co najmniej 25- letnią tradycją. Często jednak potrawy mają swoją długoletnią 
historię, a przepisy przekazywane sąz dziada pradziada.

M. Lukas



Przedsięwzięcia realizowane w gminie Rudniki
W ostatnim czasie zakończyliśmy kilka inwestycji 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z UE.
W tej chwili zadania te będą rozliczane.

1. Przebudowa drogi Jaworzno Julianpol
2. Przebudowa budynku OSP w Sołeckie Centrum Integracji w 

Mirowszczyźnie
3. Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej 

w Cieciułowie
4. Remont Gminnej Izby Trądycj i w Rudnikach.

W trakcie realizacji są:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dalachowie.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy.
3. Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

w Rudnikach.
4. Montaż siłowni zewnętrznej w parku w Rudnikach oraz 

miękki projekt również współfinansowany ze środków UE.
5. Zwiedzam, bo lubię - atrakcje turystyczne gminy Rudniki.

Ecrcce ski Fundusz Teiny na rzaez 
Roz*qu OeuarC* Wiejskie*

Nowa Gminna Izba Tradycji w Rudnikach
Z końcem sierpnia zakończyły się prace remontowe w 

Izbie Tradycji. Zadanie było współfinansowane ze środków UE 
w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 
2013.

Na potrzeby zwiększenia powierzchni wystawienniczej 
zostały wyremontowane pomieszczenia piwnicy, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową oraz odświeżono ściany i klatkę 
schodową.

Wykonawcą robót była firma AL-WOJ. Wojciecha 
Suchowskiego z Kowali.

Zadanie zostało wykonane za kwotę 35 tys. zł, w tym 
dofinansowanie w wys.21 tys. zł.

W związku z tym, iż mamy teraz więcej miejsca do 
ekspozycji zwracamy się ponownie z prośbą do 
Mieszkańców i Czytelników o przekazywanie starych 
przedmiotów i urządzeń do naszej izby tradycji.

Nieużywane już w Waszych gospodarstwach 
rzeczy chętnie przyj mierny. Prosimy tylko o kontakt 
pod nr. tel 34 35-95-068 lub informację na e-maila: 
promocj a@rudniki.pl

I. Napieraj

mailto:a@rudniki.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzec 
Rozwau Obszarów Wiejskich

Program
Rozwoju

na lata 2007-2013

Przebudowa OSP w Mirowszyźnie
W m-cu sierpniu zakończona została przebudowa 

budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w 
Mirowszczyźnie współfinansowana z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łączna wartość inwestycji zgodnie z umową, która 
została zawarta w dniu 26.11.2012r z wykonawcą: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Modernizacyjno-Handlowe 
„MODERN-BUD” s.c. ze Starokrzepic wyniosła 1,27 min zł, 
dofinansowanie 466 tys. zł i z budżetu gminy 804 tys. zł.

W ramach realizacji zadania wykonano generalny remont 
budynku. Zakres robót obejmował między innymi: wymianę 

konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymianę bramy garażowej, wymianę instalacji: 
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, 
odgromowej, przebudowano kotłownię c.o., wykonano 
gipsowanie, malowanie i roboty okładzinowe ścian, 
wymieniono stropy, podłogi, docieplono ściany zewnętrzne.

Wierzymy, że zrealizowana inwestycja będzie służyła, 
zgodnie z jej nazwą, integracji i zaspokajaniu potrzeb 
społecznych mieszkańców.

J. Dwornik

...po zakończeniu remontu.

Budynek przed przebudową...

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI



Program
Rozwoju

na lata 2007 2013

Przebudowa boiska w Cieciułowie
Zostało zakończone jedno z kilku zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE pod 
nazwą „Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w 
Cieciułowie”. Zadanie było realizowane przez firmę 
OGRÓD Leszek Kułak za Skwierzyny. Wykonawca 
specjalizuje się w budowie boisk, dlatego nasze boisko 
jest wykonane starannie i na pewno dobrze będzie służyło 
dzieciom, młodzieży i LZS-owi Bugaj.

Inwestycja ze względu na złe warunki 
atmosferyczne tj. obfite i ciągłe opady deszczu niestety 
opóźniła się. Budowa zakończyła się 23.08.2013r.

Boisko przed rozpoczęciem prac.

W tej chwili wykonawca rozpoczyna pielęgnację i 
nawożenie trawy, tak aby w przyszłym roku murawa była 
odpowiednia do rozegrania inauguracyjnego meczu.

Zadanie kosztowało 137 tys. zł., udział środków UE 
89 tys. zł., z budżetu gminy 48tys.zł.

I. Napieraj

Boisko po zakończeniu inwestycji.



Przebudowa drogi Jaworzno-Julianpol
Zakończona została 

przebudowa drogi gminnej 
Nr 101024 Jaworzno - 
Julianpol. Długość 
przebudowanego odcinka 
wyniosła 2 417mb, 
szerokość jezdni 5m. 
Wykonawcą robót była 
Firma REMOST Z.Mrozek,
H. Mrozek, K.Mrozek Spółka 
Jawna z Olesna, wyłoniona w 
drodze przetargu 
publicznego.

Koszt zadania wyniósł:
I, 36 min., w tym
dofinansowanie 687 tys. zł. ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II.

Podczas przebudowy drogi poszerzono jezdnię z 4, lm do 5,Om. Ponadto wykonano: 
zatokę zjazdową, chodnik od wiaty przystankowej do zatoki autobusowej, ścieki uliczne, 
pobocze z kamienia łupanego, odtworzono 1 880m rowu, wykonano przepusty, studnie 
połączeniowe, wpusty deszczowe.

Wykonana inwestycjapoprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. J. Dwornik

______________________ wydarzenia______________________

Wycieczka dzieci do Brzegu „Piknik na Florydzie"
16 lipca 2013 roku 40 dzieci z gminy Rudniki wraz z opiekunami spędziły dzień na „Pikniku na Florydzie”.
Już od kilku lat wycieczka do Brzegu jest stałym punktem wyjazdu wakacyjnego na teren poligonowy, na którym żołnierze, 

policjanci, strażacy przygotowują atrakcje dla dzieci.
Organizatorzy przeprowadzili zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, imprezie towarzyszyły pokazy psów 

ratowniczych, konkursy, strzelanie z łuku, rzut granatem. Wielkie emocje towarzyszyły dzieciom podczas przejazdu po poligonie 
poj azdem woj skowym amfibią, a także pływanie łodzią podczas której nurkowie z brzeskiej Brygady przedstawili zasady na temat 
zachowania bezpieczeństwa podczas kąpieli.

Po poligonowych zadaniach żołnierze poczęstowali nas pysznągrochówkąwojskową.
Kolejną atrakcją podczas pobytu na Florydzie była wizyta na krytej pływalni, pod czujnym okiem ratowników i opiekunów

dzieci korzystały z atrakcji znajdujących się na basenie, a następnym punktem wyprawy był piękny renesansowy zamek, z 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Późnym popołudniem cała grupa wróciła do Rudnik pełna niezapomnianych wrażeń.
Joanna Bryś



______________________wydarzenia______________________
Grzegorz PUCKA, Bronisław WALACIK - Stowarzyszenie RAZEM DLA ŻYTNIOWA 

SZEŚĆ WIEKÓW URZĘDU SOŁTYSA W ŻYTNIOWIE 
1413-2013

Historia tak się potoczyła, iż w dwóch kolejnych latach 
mieszkańcy Żytniowa obchodzili dwa piękne Jubileusze: 700- 
lecia istnienia wsi i parafii Żytniów (2012 r.) i 600-lecia 
istnienia urzędu sołtysa (2013 r.). Uroczyste obchody tego 
drugiego Jubileuszu miały miejsce w dniach 15-16 czerwca 
2013 r. Bogaty program obchodów obejmował między innymi: 
seminarium nt.: „Historia urzędu sołtysa w Polsce na 
przestrzeni wieków”, turniej sołectw o puchar sołtysa Żytniowa 
wzbogacony występem cheerleaderek Szkoły Podstawowej, 
mecze piłkarskie, zawody i konkursy sportowe dla dorosłych i 
dzieci. Przed uroczystą mszą św. w intencji wszystkich 
sołtysów Żytniowa, delegacja Urzędu Gminy w Rudnikach, 
stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa”, Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Koła Gospodyń Domowych złożyła wiązanki 
kwiatów na grobach sołtysów Żytniowa spoczywających na 
cmentarzu parafialnym. Wielobarwny korowód utrwalił w 
pamięci żytniowian ten wspaniały Jubileusz.

W czasie seminarium, które odbyło się na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Żytniowie, dr Zbigniew Szczerbik (Muzeum w Praszce) 
przedstawił licznie zgromadzonym uczestnikom historię 
urzędu sołtysa w Polsce na przestrzeni wieków, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli sołtysa na historycznej Ziemi Wieluńskiej

Wiązanki kwiatów i znicze na grobach sołtysów 
Edmunda i Henryka Kałwaków,/ót. Stanisław Karuga

i w samym Żytniowie. W swoim referacie autor stwierdził 
m.in., że sołtys to pojęcie i funkcja, która nierozerwalnie 
złączona jest z wsią, jej funkcjonowaniem i wewnętrzną 
organizacją. Urząd ten stanowił w przeszłości i obecnie stanowi 
o samorządności mieszkańców każdej wsi. Co głęboko 
osadzone jest w historycznych korzeniach tego urzędu. Przez 
wiele wieków zmieniały się jego kompetencje, pozycja 
społeczna i gospodarcza. Mimo różnych zmian, zmieniającego 
się prawa, urząd ten był i pozostał ważnym symbolem 
samorządności wsi polskiej. Urząd sołtysa w ciągu długiego 
okresu swego istnienia przeszedł wiele przemian. Od zasadżcy, 
organizatora wsi lokowanej na prawie niemieckim, lennika 
pana ziemskiego, mającego duża swobodę i potrafiącego 
zgromadzić znaczny majątek, przez urzędnika właściciela wsi, 
do urzędnika, będącego elementem administracji państwowej. 
We wszystkich omawianych okresach, mimo różnych 
ograniczeń, sołtys był symbolem idei samorządu wiejskiego a 

czasami jego obrońcą. Odnośnie do istnienia urzędu sołtysa w 
Żytniowie należy pamiętać, iż z roku 1413 zachował się 
dokument wystawiony w Wieruszowie 30 lipca, na mocy którego 
bracia Lutold, Bieniasz, Wierusz i Paszko nadają dwa łany roli 
Zakonowi Paulinów w Wieruszowie. W tym akcie darczyńcy 
zastrzegli prawo sołtysa do posiadanych dóbr i przywilejów 
(dokument ten znajduje się w Zbiorze dokumentów zakonu OO 
Paulinów w Polsce, zesz. 1, wydany nakładem OO. Paulinów na 
Jasnej Górze a wydrukowany w Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie w roku 1938). Oznacza to ponadto, że w tym czasie

Puchary sołtysa Żytniowa Andrzeja Napieraja 
dla zwycięzców Turnieju Sołectw - Żytniów 2013, 

fot. Grzegorz Pucka

Żytniów był już lokowany na prawie niemieckim, choć nie 
wiadomo dokładnie kiedy lokacja ta miała miejsce.

W kolejnym referacie Bronisław Walacik przedstawił 
honorową listę Sołtysów Żytniowa w całej jego historii. Warto 
dodać, iż w bliższej i dalszej okolicy, urząd sołtysa miały 
wcześniej: Ruda (1264 r.), Wieluń (1283 r.) i Lututów (1406 r.). 
Żałować należy, że przy pierwszej wzmiance o sołtysie 
żytniowskim, nie jest wymienione jego nazwisko. Pierwszym 
wymienionym z nazwiska sołtysem Żytniowa jest Błażej Tkacz 
(1817 r.); łącznie mimo usilnych starań - autor dotarł zaledwie 
do 21 nazwisk sołtysów i podsołtysów w całej historii 
Żytniowa.

Poza wyżej wymienionymi, wygłoszony został również 
referat autorstwa Grzegorza Pucki i Bronisława Walacika, 
nawiązujący do kwerendy na temat najstarszych dokumentów 
Żytniowa. Czyżby Żytniów był jeszcze starszy? Okazuje się 
bowiem, iż w aktach wizytacji kanonicznych dawnej 
archidiecezji gnieźnieńskiej znajdują się akta o sygnaturze 
AAG Wiz.74, spisane 20 listopada 1779 r. Na stronie 250 tych 
akt zapisana jest interesująca nas informacja o początkach 
kościoła w Żytniowie; pierwszy, najciekawszy fragment tego 
zapisu brzmi:
Żytniów wieś, w której Kościół w Oficjalacie Wieluńskim, 
Archidiakonacie Uniejowskim, Dekanacie Krzepickim, 
Województwie Sieradzkim, Ziemi Wieluń, krzyżowy, erygowany 
Roku 1230. od Chrabi de Kureszyno, a potym 1714 przez 
Macieja Wierusza Kowalskiego Stolnika Bracławskiego, 
natenczas Dziedzica, nowo wystawiony (Kościół red.), 
konsekrowany przez Wojciecha Bardzińskiego, Sufragana



wydarzenia
Kujawskiego R. 1717, w niedzielę, która przypadła przed św. 
Michałem. Erekcji originalnej przy kościełe nie ma. Jak więc 
widać niezbędne są dalsze poszukiwania dokumentów.

Obrady Seminarium zorganizowanego przez Urząd 
Gminy w Rudnikach prowadził Wójt Gminy Andrzej Pyziak. 
Wśród zaproszonych obecni byli m.in.: Józef Sebesta 
marszałek województwa opolskiego, wicestarosta oleski - 
Stanisław Belka, przewodniczący Rady Gminy Rudniki - 
Edward Gładysz, dyrektor GOKSiR w Rudnikach - Janina 
Pawlaczyk, dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w 
Rudnikach - Elżbieta Ciszkiewicz, obecnie urzędujący i byli 
sołtysi gminy Rudniki, grono nauczycielskie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego oraz mieszkańcy 
Żytniowa. W czasie uroczystości wójt gminy Rudniki Andrzej

Medale honorowe z okazji 600 lat urzędu sołtysa w 
Żytniowie dla urzędujących sołtysów gminy Rudniki, 

autorów referatów seminaryjnych i Wójta Gminy 
Andrzeja Pyziaka, fot. Marianna Pucka

Pyziak wręczył statuetki „Za długoletnie pełnienie funkcji 
sołtysa” Zenobii Kałwak, Barbarze Kotowskiej, Leokadii 
Malinowskiej, Zdzisławie Pawlaczyk i Romanowi Stasiakowi. 
Urzędujący Sołtys Żytniowa Andrzej Napieraj wręczył medale 
pamiątkowe „600 lat Urzędu Sołtysa w Żytniowie” 
marszałkowi województwa opolskiego Józefowi Sebeście i 
wszystkim urzędującym obecnie sołtysom na terenie gminy 
Rudniki. Medale otrzymali: Andrzej Borek, Bożena Chęcińska, 
Małgorzata Dybich, Wiesława Grzybowska, Dorota Jasińska, 
Witold Kostrzewski, Małgorzata Małolepszy, Zdzisława 
Pawlaczyk, Izabela Stasiak, Krystyna Wolna, Józef Bolek, 
Anna Ciosek, Małgorzata Gawłowska, Zofia Jaworek, Józef 
Kotas, Leokadia Malinowska, Beata Matuszczyk, Elżbieta 
Pałysa, Krystyna Wcisło i Teresa Więdłocha. Ponadto medale 
takie otrzymali: Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, dyrektor 
Janina Pawlaczyk, dyrektor Elżbieta Ciszkiewicz, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego 
Ewa Wolna. Pamiątkowy medal 600-lecia urzędu sołtysa w 
Żytniowie otrzymali również radni gminy Rudniki z Żytniowa: 
Adam Sas i Jacek Stochniałek, Rada Sołecka Żytniowa Halina 
Janicka, Jolanta Wartak, Władysław Zając, Grzegorz Parkitny, 
Robert Stasiak i Andrzej Zając, przedstawiciele wszystkich 
organizacji działających na terenie Żytniowa, a wśród nich 
Publiczna Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Ludowy Zespół Sportowy, Koło Gospodyń Domowych, 
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa”. Korespondencyjnie 
medal taki oraz wydaną książkę otrzymał również wieloletni 
sołtys Żytniowa mieszkający obecnie nad morzem Stefan 
Baros. Pamiątkowym medalem 600-lecia urzędu sołtysa w 

Żytniowie uhonorowany został również Urząd Gminy w 
Rudnikach oraz Muzeum w Praszce. Wójt Gminy Andrzej 
Pyziak uhonorował również Grzegorza Puckę za 
zaangażowanie w przygotowanie uroczystych obchodów 600 
lat urzędu sołtysa w Żytniowie. Oficjalną uroczystość 
obchodów 600-lecia urzędu sołtysa w Żytniowie swoim 
popisem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Żytniowa. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w Turnieju Sołectw Żytniów 2013 (Dalachów, Janinów, 
Cieciułów) uhonorowani zostali Pucharami Sołtysa Żytniowa. 
Wspaniały zestaw konkurencji w Turnieju Sołectw oraz 
konkursach wiedzy i umiejętności sportowych dzieci 
przygotowała i konkursy te poprowadziła niezawodna pani 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach - Janina Pawlaczyk. Obydwa dni uroczystych 
obchodów 600 lat urzędu sołtysa w Żytniowie kończyły - przy 
pięknej pogodzie - bardzo udane festyny ludowe. Wielką 
atrakcją niedzielnego festynu był występ góralskiego zespołu 
rodziny Stopków z Zębu k. Zakopanego. Ich muzyka, taniec, 
śpiew i opowiadania stanowiły niezapomniane przeżycie dla 
licznie zgromadzonych mieszkańców i gości Żytniowa, którzy 
poczęstowani zostali smacznym, oryginalnym oscypkiem; 
sołtys Żytniowa obdarowany został ponadto góralskim 
kapeluszem i owczą, wyprawioną skórą. Ząb to najwyżej 
położona parafia w Polsce (ok. 1020 m npm), leżąca na Pogórzu 
Gubałowskim, miejsce urodzenia wspaniałych sportowców, 
odwiedzona również przez ówczesnego papieża Jana Pawła II.

Występ zespołu góralskiego rodziny Stopków z Zębu 
k. Zakopanego, fot. Stanisław Karuga

Z okazji 600 lecia urzędu sołtysa w Żytniowie, 
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa” wydało książkę pt.: 
„Sześć wieków Urzędu Sołtysa 1413 2013. Żytniów w
fotografii”. Książka ta jest wspaniałym uzupełnieniem 
wcześniej wydanej monografii „Siedem wieków Żytniowa 
1312 - 2012”, zawiera bowiem zdjęcia z obchodów 700 lecia 
Żytniowa, historyczne zdjęcia Żytniowa, które dotarły do 
autorów po wydaniu pierwszej monografii i wiele innych 
współczesnych zdjęć Żytniowa.

Uroczyste obchody 600 lecia urzędu sołtysa w 
Żytniowie, zorganizowane przez Urząd Gminy w Rudnikach, 
Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Piłsudskiego i 
Stowarzyszenie „Razem dla Żytniowa” przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, 
Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Zespołem Sportowym i 
Kołem Gospodyń Domowych stanowiły dla wszystkich jej 
uczestników piękne przeżycie duchowe i towarzyskie, na 
zawsze w sercach i na fotografiach utrwalone.



JUBILEUSZ 80 LECIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CIECIUŁOWIE

„Szkoło moja!
Nie myśl, że gdy wyjdę od Ciebie, to Cię zapomnę.
Chociaż byłaś ode mnie jak gwiazdy daleko, wszystkie 
pyszności świata są jak cienie skromne, gdy się Twój ciężki 
obraz dźwiga pod powieką... ”

Za nami już dwudniowy Jubileusz 80-SZKOŁY 
„ŁĄCZENIE POKOLEŃ”, który odbył się w dniach 29-30 
czerwca 2013 roku.

Pierwszy dzień został dobrze wykorzystany na spotkania 
klasowe przy dźwiękach muzyki i dobrej zabawie. Na placu 
Ośrodka Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie 
pojawili się przedstawiciele wszystkich pokoleń absolwentów 
począwszy od najstarszych, skończywszy na najmłodszych. 
Najliczniejszą grupę stanowili ABSOLWENCI ROCZNIK 
1976, których wychowawczynią była Pani Alina Olewińska. 
Ten dzień można podsumować jednym zdaniem „Szkoła 
złączyła wszystkie pokolenia”.

W drugim dniu Jubileuszu przybyły poczty sztandarowe:
* Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach 
(opiekun Pani Agnieszka Pietrzak);
* Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Cieciułowie (opiekun Pani Beata Droś);
* Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Dalachowie (opiekun Pani Beata Wcisło);
* Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Jaworznie (opiekun Pani Grażyna Dzierżak);
* Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Żytniowie (opiekun Pani Ewa Wolna);
* Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie;
* Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie.

Zaproszeni goście, poczty sztandarowe, nauczyciele wraz 
z uczniami naszej szkoły, absolwenci oraz mieszkańcy 
wspólnie udali się do kościoła. Wszystkich prowadził Pan 
Robert Ferenc, Prezes OSP w Cieciułowie. Mszę Świętą w 
Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w 
Cieciułowie koncelebrowali: ksiądz proboszcz Józef Foltyński 
i ksiądz Piotr Bednarz, proboszcz Parafii w Sulmierzycach. 
Oprawę muzyczną zapewnił Chór Dziecięcy 
„Niezapominajki”, którego opiekunką jest Pani Anna 
Grzebiela.

Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac Ośrodka Tradycji 

Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie. Tam rozpoczęła się 
oficjalna część uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy i 
wciągnięto flagę państwową na maszt. Pani dyrektor Alina 
Olewińska przywitała wszystkich zebranych na placu Ośrodka 
Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie słowami:

„Szanowni Goście!
Drodzy Absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie!
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć 

minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je 
porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka 
przywołuje ponownie. Trudno, bowiem być obojętnym wobec 
miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia.
Jubileusz 80 lecia to bardzo ważna chwila dla wszystkich: 
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, 
absolwentów, a także przyjaciół szkoły.
Cieszymy się, że możemy dzień ten uczcić z naszymi szanownymi 
gośćmi, których chciałabym serdecznie powitać.
Witam:
* Opolskiego Wicekuratora Oświaty Pana Rafała Rippel;
* Starostę Powiatu Oleskiego Pana Stanisława Belkę;
* Wójta Gminy Rudniki Pana Andrzeja Pyziaka wraz z Panią 
sekretarz i skarbnikiem gminy;
* Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki Pana Edwarda 
Gładysza wraz z radnymi;
* Dyrektorów szkól i przedszkoli z terenu Gminy Rudniki wraz z 
pocztam i sztandarowym i; (...)
* Witam wszystkich obecnych nie wymienionych z imienia i 
nazwiska.
Szanowni Państwo!
Chwile takie jak te, to momenty wyjątkowe, momenty, w których 

jakby naturalnym odruchem jest spojrzenie wstecz, z refleksją 
nad wcześniejszymi losami tego miejsca, nad drogą, która 
doprowadziła do punktu, w którym się znajdujemy.
Historia Publicznej Szkoły Podstawowej jest dość długa. Jej 
historię można podzielić na sześć etapów:
* Pierwszy w latach 1890-1911 nauczanie dzieci w drewnianej 
szkole położonej przy głównej drodze;
* Drugi w latach 1911 - 1933 nauczanie dzieci w domach 
prywatnych po spłonięciu drewnianej szkoły;
* Trzeci w latach 1933-1984 nauczanie w murowanej szkole;
* Czwarty w latach 1984 - 86; Wtedy to dobudowano kotłownię i 
dwie sale lekcyjne;
* Piąty w latach 1998 - 2001; Wtedy to rozbudowano szkołę i 
zmodernizowano istniejący budynek;
* Obecnie czekamy na szósty etap - budowę sali gimnastycznej.

W dniu 21 czerwca 2003 roku na wniosek nauczycieli, 
uczniów i rodziców, Uchwałą Rady Gminy Rudniki szkoła 
otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Wtedy to odbył się I Zjazd 
Absolwentów z okazji 70-lecia szkoły. Szkoła to nie tylko 
budynek to przede wszystkim uczniowie oraz ludzie w niej 
zatrudnieni. Na przestrzeni 80 lat istnienia tej placówki muryjej 
opuściło ponad 1800 absolwentów. Ludzie ci pracują w różnych 
zawodach i pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu społeczno 
gospodarczym kraju. Z czego jestem bardzo dumna.

W naszej szkole w ciągu 80 lat pracowało 75 
kompetentnych nauczycieli. Moi nauczyciele przywiązują 
ogromną wagę do nauczania i wychowywania dzieci, a 
szczególnie do wychowania patriotycznego. Kultywujemy 
obchody świąt państwowych, a także uczymy szacunku oraz 



wdzięczności wobec ludzi, którzy walczyli o wolność kraju i dla 
Ojczyzny poświęcali swoje życie.

W2010 roku społeczność szkolna przystąpiła do Programu 
Edukacyjnego „Katyń-ocalić od zapomnienia” i uzyskała 
zgodę na posadzenie Dębów Pamięci dla dwóch cieciułowskich 
nauczycieli, Pana Józefa Ratajka i Pana Tadeusza Jędrasika, 
którzy zginęli w Katyniu.

Efektem tych działań było zaproszenie naszej delegacji 
przez Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste obchody z okazji Dnia 
Flagi RPprzed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. W czasie 
tej uroczystości w dniu 2 maja bieżącego roku nasza szkoła 
została uhonorowana Flagą Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Prezydenta RPpośród sześciu placówek oświatowych.

Jestem zadowolona, że moi nauczyciele mobilizują uczniów 
do osiągania znaczących sukcesów we wszystkich konkursach 
przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, a przede 
wszystkim w zawodach sportowych. Ta praca została 
dostrzeżona, stąd dwie nasze nauczycielki otrzymały Medale 
Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym 
osiągnęliśmy bardzo dobry wynik z ogólnopolskiego 
sprawdzianu szóstoklasisty powyżej średniej województwa i 
kraju.

Placówka, w której jestem dyrektorem już ponad 
dwadzieścia lat, współpracuje z miejscowymi organizacjami, 
gminy, powiatu oraz Z różnymi instytucjami. Ta współpraca 
zaowocowała wspólną organizacją obchodów Jubileuszu 80- 
lecia Szkoły „Łączenie Pokoleń”. W imieniu własnym, Rady 
Rodziców, nauczycieli oraz uczniów naszej placówki pragniemy 
podziękować tym wszystkim, którzy wspierali wszystkie nasze 
działania. W chwilach radosnych cieszyli się razem z nami, a w 
chwilach trudnych dodawali nam otuchy.

Słowa podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty 
Malolepszej i działaczy’ Grupy Odnowy Wsi Cieciułów; 
Dziękujemy Pani Grażynie Mroczek i działaczom Grupy 
Odnowy Wsi Bugaj;
Dziękujemy Panu Robertowi Ferencowi i wszystkim strażakom 
Ochotniczej Staży Pożarnej z Cieciułowa;
Dziękujemy Panu Adamowi Sasowi i działaczom LSZ Żytniów 
za bezpłatne użyczenie namiotowi stolików;
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rudlickiemu za bezpłatne 
założenie szkolnej strony internetowej;
Dziękujemy Państwu Ninie i Edwardowi Bajakom za 
ufundowaniefotograficznej galerii pamiątkowej;
Dziękujemy naszym Absolwentom, tak licznie zgromadzonym, 
którzy są dumni ze swojej „Alma Mater" i rozsławiają dobre 
imię szkoły po całym świecie;
Dziękujemy wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, 
pamiętając, że: „Wspomnienia są kartą historii i stanowią 
skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach i 
pamięci ludzkiej..."
Ogłaszamy wszem i wobec, że Jubileusz 80 - LECI A SZKOŁY 
uważamy za otwarty!"

Następnie nasza szkoła została obdarowana licznymi 
podziękowaniami i listami gratulacyjnymi od Opolskiego 
Kuratora Oświaty Pani Haliny Bilik, Starosty Powiatu 
Oleskiego Pana Jana Kusa, Wójta Gminy Rudniki Pana 
Andrzeja Pyziaka, Dyrektora i Pracowników Muzeum w 
Praszce, Dyrektora i Pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Zarządu Koła 
Łowieckiego nr 10 „Dzik” z Wielunia, od naszego 
absolwenta księdza, misjonarza Sławomira Porębskiego.

Każdy z przybyłych na Jubileusz oczekiwał na 
program artystyczny „Szkoło Moja!” w wykonaniu 
uczniów, albowiem: „ Tak niedawno żeście się uczyli, a już na 
wspomnienia przyszedł czas. Chcemy tutaj szkołę wam 
przybliżyć, w dzień Jubileuszu w każdym z Was. ” W niedzielę 
30 czerwca 2013 roku było na poważnie i na wesoło, śpiewnie, 
melancholijnie, patriotycznie, po prostu ciekawie!
„Szkoła jest kuźnią młodych charakterów, skarbnicą wiedzy, 
żywym teatrem wyobraźni. To ona przekształca widziane 
obrazy, uskrzydla je, upiększa. SZKOŁA NASZA NOSI IMIĘ 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NIE ZAPOMINAJMY O TYM 
- zapewniał Piotr Kubacki, uczeń klasy VI.

Wszyscy uczniowie szkoły w kolorowych strojach 
zaprezentowali się w tańcach, piosenkach, scenkach i 
wierszach. Tymi słowami zakończyła program Wiktoria 
Surowa, uczennica klasy VI.

„ Wszystko co po nas zostanie, to serce, życzliwość i śpiew. 
Nieczułość i oschłość się stanie, nieznośna i wstrętna jak 
gniew.

Bo jedno tylko jest warte na świecie, milczeć na widok 
kwiatów w bukiecie, sercem witać dzień nowy, skłóconych 
braci namawiać do zgody.
A może jeszcze być trzeba, człowiekiem, który dla darów nieba 
wspomni poety pragnienie wytrwale szukając sensu 
istnienia. ”

Uwieńczeniem niedzielnego popołudnia było zwiedzanie 
naszej szkoły i wpis do księgi pamiątkowej. Absolwenci i 
zaproszeni goście przechadzając się po szkolnych korytarzach 
oglądali tablice pamiątkowe, wystawę prac dzieci, obrazy, 
dekoracje oraz wyposażenie w klasach. Szczególną uwagę 
skupili na prezentacji wszystkich roczników absolwentów 
lat 1933-2013. Każdy z nich chciał zobaczyć słynną klasę na 
strychu, w której teraz znajduje się mała salka gimnastyczna. 
Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć w szkolnych 
ławkach ze swoimi kolegami i nauczycielami. Nadmieniamy, 
że wnaszej szkole pracują trzy absolwentki: dwie rocznik 1966, 
jedna rocznik 1968, z czegojesteśmy bardzo zadowoleni.

Nie nam to osądzać lecz dwudniowy Jubileusz 80-lecia 
Szkoły „Łączenie pokoleń” uważamy za bardzo udany. Oprócz 
ciepłych i serdecznych słów uznania otrzymaliśmy liczne 
prezenty: cyfrowy aparat fotograficzny, statuetkę z grawerem 
naszej szkoły, kilka książek oraz słodycze.
ZA ŻYCZLIWE SŁOWA I PREZENTY BARDZO 
DZIĘKUJEMY!

Opracowała: Beata Droś



Czytać każdy może...
Trochę lepiej, trochę gorzej, ale czytać każdy może. To 

prawda stara jak świat. Czytanie jest bardzo ważną 
umiejętnością w życiu człowieka. Świadczy nie tylko o jego 
intelekcie, ale ułatwia codzienną egzystencję. Nie da się ukryć, 
że czytamy coraz mniej i co za tym idzie coraz gorzej. 
Statystyki grzmią, że Polacy nie czytają książek. Są ludzie, 
którym wystarczą tylko portalowe newsy.

Wszyscy wiemy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem. 
Przychodzimy na świat jako analfabeci. Dlatego czytelnicze 
nawyki należy wykształcać już we wczesnym dzieciństwie. 
Stąd biorą się akcje typu „Cała Polska czyta dzieciom”, które 
mają zachęcić do czytania i zaangażować w ten proces 
wszystkich: dzieci, rodziców, nauczycieli, polityków...

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Jaworznie promujemy czytanie, organizując 
Gminny Konkurs Czytających Motyli, w wyniku którego 
wyłaniamy Mistrza Czytających Motyli. W kwietniu 2013 r. 
uczniowie klas IV VI ze wszystkich szkół podstawowych w 
Gminie Rudniki mogli zmierzyć się w czytaniu tekstów 
Krystyny Siesickiej i Adama Mickiewicza. Zgodnie z 
regulaminem uczestnicy prezentowali dwa teksty: jeden 
samodzielnie przygotowany, drugi wybrany losowo.

Oceny czytelniczych możliwości dokonała zewnętrzna 
Komisja Konkursowa. Tegorocznym prezentacjom 

przysłuchiwały się panie: Lidia Madeła, nauczycielka szkoły 
podstawowej w Dalachowie i Jaworznie, Janina Olczyk, 
bibliotekarka Biblioteki Publicznej, Joanna Bryś pracownik 
Domu Kultury w Rudnikach. Płynność, poprawność i 
wyrazistość czytania oraz ogólny wyraz artystyczny to główne 
kryteria, zgodnie z którymi 24 kwietnia 2013 r. jury wyłoniło 
zwycięzców VII Gminnego Konkursu Czytających Motyli. Oto 
oni:
I miejsce - Piotr Sladek -PSP w Jaworznie
II miejsce - Kinga Krawczyk - PSP w Żytniowie
III miej sce - Magdalena Wcisło - PSP w Dalachowie

Dzierżak Weronika - PSP w Jaworznie
Wyróżnienie - Wiktoria Surowa - PSP w Cieciulowie 

Remigiusz Więdlocha - PSP w Żytniowie 
Paulina Gorąca - PSP w Dalachowie

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

Na zakończenie dodam tylko: „Kochajcie książki. One 
ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w 
pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One 
nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą 
rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka. "

Małgorzata Wiśniewska

W żytniowskiej szkole żyjemy zdrowo!
Czy podjadanie na przerwach musi być niezdrowe? W naszej szkole właśnie udowodniliśmy, że niekoniecznie! Ze szkolnego 

sklepiku zniknęły słodycze, słodkie gumy do żucia i gazowane napoje, a ich miejsce zajęły suszone owoce, słodkie bułki, woda 
mineralna czy soki. Uczniowie, początkowo zaskoczeni zmianą, bardzo szybko polubili zdrowe przekąski.

Ale to nie koniec nowości w naszej szkole. Chętni (a jest ich wielu!) mają możliwość spędzenia czynnie przerwy, biorąc 
udział w aerobiku, prowadzonym przez członków Samorządu Uczniowskiego. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale być 
może wkrótce będziemy ćwiczyć częściej.

Dzięki takim zmianom na lepsze i zdrowsze nauka na pewno będzie przyjemniejsza i efektywniejsza. K.N.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach zaprasza
2 7 września o godz. 18.00 zapraszamy serdecznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rudniach na Rosyjskie Ballady i Romanse. W krainę, gdzie wiersze stają się muzyką, gdzie 
prostymi słowami można wyśpiewać całą prawdę o miłości, tęsknocie i pamięci wprowadzi 
nas pieśniarz i gitarzysta pochodzący z Krymu ale od kilku lat mieszkający w Polsce 
Alexandr Maceradi.

Rosyjskie Ballady i Romanse to tytuł programu Alexandra Maceradi, pochodzącego z 
Krymu pieśniarza i gitarzysty. Jego recital to muzyczna opowieść o porywach ludzkich serc. 
Opowiada o tym, że każdy bunt jest tęsknotą za niewinnością, a każda pieśń wołaniem o 
istnienie, każdy bunt jest językiem niewysłuchanych i rodzi się tylko w prawdziwie 
wrażliwym sercu. W swoich utworach Alexandr sięga do przebogatej skarbnicy 
najpiękniejszych romansów rosyjskich, do twórczości ludowej, a nade wszystko do utworów 
największych bardów, Wysockiego, Okudżawy.

Zasłuchanych widzów, swym ciepłym, ujmującym głosem wprowadza w świat zapomnianych przeżyć i zachwytów.

Zapraszamy wszystkie dzieci na 
cotygodniowe spotkania 

KLUBU MOLI KSIĄŻKOWYCH 
W programie:

- głośne czytanie książek
- gry i zabawy

- quizy
- konkursy z nagrodami

Zapewniamy wesołą i przyjazną atmosferę.

Będzie tajemniczo, kolorowo i bajecznie. 
Trochę na poważnie, trochę śmiesznie.

Na spotkania zapraszamy 
w każdą środę 

w godz. 16.30-18.00 
Przyjdź, nie zwlekaj 

Biblioteka czeka.



kultura
KONKURS PLASTYKI 

OBRZĘDOWEJ
Święta, zwyczaje i obrzędy ludowe towarzyszą nam od 

stuleci. Są one świadectwem ciągłości pięknych polskich 
tradycji i naszej tożsamości. To dziedzictwo, które należy 
ocalić od zapomnienia.

Przedmiotem konkursu organizowanego przez GOKSiR w 
Rudnikach, nieprzerwanie od 22 lat, jest wykonanie prac 
plastycznych związanych z obrzędowością i kultywowanymi 
nadal zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. Głównymi 
celami tego wyjątkowego w skali wojewódzkiej 
przedsięwzięcia są: promowanie twórczości artystów 
ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie 
zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 146 
uczestników reprezentujących 5 
województw : opolskie, śląskie, 
dolnośląskie, łódzkie oraz kujawsko- 
pomorskie. Zgodnie z regulaminem , 
biorąc pod uwagę głównie tradycje 
ludowe , komisja w składzie : Bogdan 
Jasiński i Marcelina Mielcarek -

etnografowie z Muzeum Wsi Opolskiej, Barbara Mrugała - 
starszy kustosz Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Małgorzata 
Lukas - instruktor z GOKSiR w Rudnikach odpowiedzialna za 
przygotowanie konkursu i wystawy, dokonali oceny prac w 
dziesięciu regulaminowych kategoriach, z podziałem na 
dorosłych twórców i dzieci. Nagrodami finansowymi, 
rzeczowymi i książkowymi obdarowano ponad 80 osób. 
Ufundowane zostały one ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w 
Oleśnie oraz GOKSiR w Rudnikach. 
Przedsięwzięcie finansowo wsparł również Bank 
Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz firma REMOST 
z Olesna.

Główne nagrody w poszczególnych 
kategoriach otrzymali:
- Dominika Kunicka z Gdańska/woj.kujawsko- 
pomorskie/ - w kategorii zdobienie jaj 
wielkanocnych
- Halina Jakubowska z Tułowic /woj. Opolskie/ - 
za pisanki batikowe
-Anna Kośna z Opola-w kategorii inne techniki 
zdobienia jaj
-Teresa Waliczek Domecko/woj. opolskie/-zdobienie jaj w 
kategorii dzieci
- Konrad Sas, Tomasz Pakuła, Remigiusz Więdłocha i Filip 
Napieraj z klasy VI PSP w Żytniowie zanajpiękniejsząpalmę 
wielkanocną.

W kategorii koszyczków wielkanocnych ze względu na 

małą ilość prac przyznano trzy równorzędne wyróżnienia dla 
Anny Rutkowskiej z Zajączek, Koła Plastycznego w 
Gimnazjum Publicznym w Rudnikach oraz uczniów klasy 
III PSP w Dalachowie.

W kategorii tradycyjnych koron dożynkowych zwyciężyła 
Wiesława Grzybowska z Jaworka /gmina Rudniki/.

W kategorii szopek bożonarodzeniowych za przepiękne 
rzeźby otrzymał Józef Kępiński z Działoszyna /woj. łódzkie/ 
natomiast w kategorii dzieci I miejsce zajęli uczniowie klasy II 
PSP w Dalachowie filia Rudniki, a II miejsce klasa VI PSP w 
Cieciułowie.

W kategorii masek kolędniczych nie przyznano I miejsca, 
natomiast dwoma równorzędnymi drugimi nagrodami 
uhonorowano Sandrę Zając i Magdę Matusiak z PSP w 
Żytniowie oraz Koło Plastyczne z GOK we Wręczycy Wielkiej. 
Za ozdoby choinkowe w kategorii dzieci nagrodę otrzymała 
Karolina Kośny z Opola, która wykonała tradycyjne 
tzw.„światy” z opłatka.

Najładniejszą kukłę „Marzannę” wykonały dzieci z 
klasy IV PSP w Cieciułowie.

Bezkonkurencyjnie najpiękniejsze zestawy 
różnorodnych kwiatów z bibuły zaprezentowały Irena 
Tobis z Jaworka oraz Teresa Kuncio z Praszki.

W kategorii kwiatów z bibuły wśród dzieci 
1 nagrodę przyznano Ewelinie Tkacz z PSP w 

Żytniowie.
Wśród 

tradycyjnych 
wypieków 
świątecznych 
królowały 
kołacze 
drożdżowe i 
babka 
wielkanocna
wykonane 

przez Danielę Mońka z Zajączek i Zofię Jaworek z Rudnik - 
laureatki pierwszych miejsc. Smakowo nie ustępowały im 
ciasta i bułeczki upieczone przez Małgosię Gawłowską z 
Odcinka, Cecylię Szczerbak z Żytniowa czy Lucynę Kotala z 
Kałuż. Umiejętności pieczenia tradycyjnych ciast świątecznych 
posiadły także dzieci ze szkół podstawowych w Dalachowie i' 
Żytniowie. Nagrody za wyjątkowo smaczne wypieki otrzymały 
Izabela Sieradzka, Magdalena Wcisło, Sonia Plewa oraz 

Justyna Sieradzka.
W uroczystości 

podsumowania konkursu i 
otwarcia wystawy oprócz licznie 
zgromadzonych twórców udział 
wzięli zaproszeni goście : 
zastępca Wójta Gminy - Iwona 
Napieraj, wicestarosta powiatu - 
Stanisław Belka, sekretarz 
gminy - Marianna Krzykawiak, 
dyrektor BOOS - Elżbieta 
Ciszkiewicz, przewodniczący 

komisji oceniającej - etnograf Muzeum Wsi Opolskiej - 
Bogdan Jasiński, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w Opolu - Stefania Topola.

Wystawę pokonkursową oglądać można od 19 do 30 
września w godzinach pracy Domu Kultury. Serdecznie 
zapraszamy!

M.Lukas



kultura

GOKSiR zaprasza ♦ • ♦ GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI 
w Rudnikach

dzieci i młodzież do udziału
ZAPRASZA

SZKOŁA TAŃCA
Uczymy z pasją od 2006 roku

W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH
r NAUKA GRY NA GITARZE. INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH. 
FLECIE POPRZECZNYM .ŚPIEW SOLOWY, RYTMIKA L
Zajfcis piwa*, Irain.ktwzj / Cntram EdsMudl Mmjwj „PÓKTAMENTO’

OGŁASZA ZAPISY NA NOWY ROK TANECZNY!!!

TANIEC TOWARZYSKI:
Przedszkolaki
Szkoła podstawowa
Gimnazjum/Liceum
Kontynuacja dla grup

LATINO/SALSA
Grupa podstawowa czwartek

CHÓR „RUDNICANTO”zaprasza 
WSZYSTKICH. BEZ WZGLĘDU NA WIEK. KTÓRZY POTRAFIĄ, 
LUBIĄ 1CUCĄ ŚPIEWAĆ. Ząjęcia prowadzi instruktor - Krzysztof Odoj

godz. 16:00 
godz. 17:00
godz. 18:15
godz. 19:15

godz. 20:30
SZKOŁA TAŃCA

/ TO W A RŻYSK I EGO, NOWOCZESN EGO I III P-HOP/
Zajęcia prowadzi instruktor szkoły tańca „DANCE CENTER"- M Mierzwa.

Koszt zajęć: 40 zł nowe grupy
50 zł kontynuacja
60 zł Latino/Salsa
Zajęcia trwają dwa semestry po 16 spotkań.
I semestr - od PAŹDZIERNIKA do stycznia
II semestr- luty - czerwiec

Miejsce : DOM KULTURY

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dzieci od 7 do 12 lat.
Wtorki — grupa „PtastBaie”, czwartki - grups „Kotarki".
Ilość miejsc ograniczona! Zajęcia prowadzi instruktor Małgorzata Lukas

W RUDNIKACH
ul. Okólna 2 , tel. 34/3595068
Instruktor Mariusz Mierzwa tel. 601 448 410

Wszystkie rodzaje zajęć rozpoczynamy od miesiąra PAŹDZIERNIKA ! 
Do końca września przyjmujemy zapisy do udziału w w/w formach zajęć .
Kontakt: td. 34 3595068 , email: kuhura.rudnik^ wp.pl.

GOKSiR w Rodnikach, ul. Okólna 2 46-325 RudnikiCentrum edukacji {Muzycznej
™isy.n»2Łf3'2°1V-,!
TrwajTTapLs>n J

L

Oferujemy Państwu zajęcia z zakresu rytmiki 
oraz'gry, na instrumentach muzycznych: 
<«ffletjpoprzeczny 
❖łsalcsofón
❖ klarnet
❖akordeon
❖^instrumenty klawiszowe 
❖^gitara? ?
❖ skrzypce
❖ śpiew solowy
❖ zajęcia rytmiczno - ruchowe dla dzieci
❖ zajęcia teoretyczne

Ł**Sab^»ją sit S'"1’0'’0

'Zgłoszenia tej.: 721 301 901 
e-mail: portamento@wp.pl

Lokalizacja firmy: Hufiec ZHP Praszka, ul. Boczna 4

♦IfletPP
❖Ysaksofi

■ ■
JPr

SZKÓŁKA PIŁKARSKA
NA ORLIKU W RUDNIKACH
ogłasza nabór do udziału w treningach dla dzieci 

w wieku 8 -10 lat oraz 11 -12 lat
Zapisy codziennie od godziny 15.30 na ORLIKU 
w Rudnikach. Szczegółowych informacji udziela 

instruktor Bogdan Pawlak tel. 886689796

Uczymy dzieci podstawowych zasad gry w piłkę nożną, 
działania w grupie oraz zasad rywalizacji Fair Play.

PIŁKA + MURAWA = SUPER ZABAWA ©

mailto:portamento@wp.pl


wydarzenia
Zespół „Rudniczanie” ma na swoim koncie wiele 

występów, nagród i wyróżnień. Ciągle doskonali swój poziom 
artystyczny, bierze udział w różnych przeglądach i konkursach 
odnosząc sukcesy.

23 czerwca „Rudniczanie” reprezentowali naszą gminę w 
IX WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI 
KRESOWEJ w Łosiowie. Występ bardzo się podobał licznie 
zgromadzonej publiczności czego wyrazem były gromkie 
brawa.

Przegląd piosenki miał na celu promocję kultury 
kresowej, integrację środowisk wiejsko-miejskich i wzajemne 
poznawanie kultur. Odbywał się w ramach Dni Otwartych 
Drzwi organizowanych przez OODR i Opolskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie.

M. Lukas

„RUDNICZANIE"

PIERDOŁY ZE SKLEPU KOŁO SZKOŁY
Piosenka na dożynki gminne w Dalachowie 24-25.08.2013 r. 

Słowa: Bogusława Kaczmarek
Ludzie, ludzie, posłuchajcie najświeższych nowinek 
Usłyszanych w Dalachowie tuż w przeddzień dożynek. 
Nie wiadomo, czy to prawda, czy tylko pierdoły, 
Ale wczoraj tak gadali w sklepie koło szkoły.

Choćby Was smażyli, choćby Was krajali, żebyście gdzieś tego nie rozpowiadali! 
Ani pary z gęby, bo to tajemnica - huczy o tym dzisiaj cała okolica!

Patrzcie, patrzcie, już plakaty obwieszczają światu, 
Że się zjadą tutaj goście z gminy i powiatu.
Bacznie wszystko obserwujcie, bo nadeszła pora, 
Że Dalachów podejmować będzie senatora

Ponoć na dożynkach pszczoły mają latać! Chlebem będą dzielić Łukasz i Renata. 
Starostowie młodzi - takich nam tu trzeba, niech im nie zabraknie miodu ani chleba! 

Czy już wiecie? - Izabela, sołtys Dalachowa - 
To dożynek naszych gminnych naczelna szefowa.
Rządzi ludźmi i pszenicę na koronę zbiera,
W międzyczasie już zdążyła skoczyć do fryzjera.

Tu sołtyska Iza dwoi się i troi, tam krawcowa dla niej nową kieckę kroi!
Ktoś z tłumu się żachnął: Oj, też mi sensacja - u Izy co tydzień jest nowa kreacja!

A plotkarze zaraz inne robili przytyki 
I sołtysów oraz radnych wzięli na języki - 
Że jak słabo będą działać lub robić niewiele, 
Zawsze można ich wymienić na nowsze modele.

Gosia, Andrzej, Tadek, Aneta, Bogusia - baczcie, żeby Was nikt wymieniać nie musiał! 
Bo wkrótce się kończy bieżąca kadencja, a po piętach już Wam depcze konkurencja! 

Przed witryną z cukierkami pani jedna taka 
Wychwalała pod niebiosa Andrzeja Pyziaka 
Za boisko i za szkołę, chodnik przy ulicy, 
Za pieniądze wyłożone na remont strażnicy.

Jak nie pamiętamy, to ona nam powie, jakie inwestycje zrobił w Dalachowie, 
A jak zaśpiewamy piosenkę wesołą, na pewno oświetli Odcinek za szkołą. 

W poniedziałek obywatel jeden z Janinowa 
Chciał zamienić z naszym wójtem dosłownie trzy słowa.
Wójt do niego: Może jutro, dziś boli mnie głowa,
Bo mój umysł wciąż zaprząta ustawa śmieciowa.



wydarzenia

Jak tu się uwolnić od wysypisk dzikich? No, wreszcie Remondis dal nam pojemniki.
Dobrze, żeśmy najpierw podnieśli opłaty, resztę zmian możemy wprowadzać na raty.

Inna pani była świadkiem, jak w którąś niedzielę 
Przyszli młodzi do proboszcza zaraz po kościele. 
Walą wprost do kancelarii - we drzwi łubu- dubu - 
Chcemy z księdzem porozmawiać o terminie ślubu.

Kawaler jak świeca, a panna jak wieża, proboszcz ich przepytał - nie znali pacierza. 
Pod nosem coś mruczą - jutro się nauczą, uciekli z pośpiechem przed księdzem Wojciechem. 

Jeden z panów się odezwał: Rację pani przyzna, 
Ze ksiądz Wojciech to po prostu profesjonalista.
Któż by inny tak potrafił tyle świętych treści,
A do tego także świeckich w trzy kwadranse zmieścić?

Pięknie nam zaśpiewa, czasem się rozgniewa, ochrzci nasze dzieci i świeczkę zaświeci. 
Przetrząśnie sumienie, czasem też kieszenie... A niech mu się darzy - dobrze gospodarzy!

Raz na sumie stał pod chórem taki cwaniak, który 
Organistę chciał zagłuszyć melodią z komory. 
Lecz niedługo mógł się cieszyć swymi wyczynami, 
Bo go proboszcz zgasił wzrokiem, a Andrzej basami.

Po całym kościele płyną tony czyste, mówią nam: fajnego macie organistę!
Niech w każdą sobotę porządny ma ubaw, mniej gra na pogrzebach, a więcej na ślubach. 

Ktoś powiedział: A mnie znowu dość często się zdarza 
Spotkać rano kościelnego w pobliżu cmentarza.
Idę kiedyś, pytam grzecznie: „ Co robisz, Bogdanie? ”
,,A szykuję parafiance ostatnie mieszkanie. ”

Nie dla kościelnego progi i bariery, bo on aż do bólu potrafi być szczery. 
Nim nas na ostatnią wędrówkę odprawi, może na dożynkach flaszeczkę postawi.

Tuż przy ladzie, gdzie sprzedawca zwykle towar waży 
Dyskutanci rozprawiali o jedności w straży.
Nogi trochę ich bolały, bo wczoraj od rana 
Odwiedzali Tadeusza, to znowu Juliana.

Naczelnik im mówi: Ja się w to nie mieszam, to nie moja sprawa - idźcie do prezesa. 
Zaś prezes odpowie: W te sprawy nie wnikam, to nie moja działka, tylko naczelnika.

Od lat kilku w naszej gminie, a także parafii 
Młode pary rozwiązują problem demografii. 
Jak się nagle okazało tego roku w maju, 
Teraz mamy nowy problem - klęski urodzaju.

Skoro w Dalachowie brak miejsca w przedszkolu, gdzie mamy go szukać: w Łodzi czy w Opolu? 
Panie dyrektorze, niech Pan nam pomoże - trzeba dogadać się z panią Elą w BOOS-ie!

W Dalachowie po odpuście, gdy była zabawa, 
Ze skarbnikiem ktoś rozmawiał o prywatnych sprawach. 
Ten refleksją się podzielił przy kieliszku winka, 
Że najlepiej wziąć za żonę kobietę z Odcinka.

Skarbnik wie, co mówi, bo zjeździł pół świata, kobiety z Odcinka - najlepsza lokata!
Zawsze uśmiechnięte i zadowolone, jeśli nie wierzycie, spójrzcie w naszą stronę. 

Tyle pletli przy okrzyków oraz śmiechu wtórze, 
Że nie sposób tego spisać na wołowej skórze.
Lecz się Państwo nie gniewajcie - to tylko pierdoły, 
Usłyszane w Dalachowie w sklepie koło szkoły.

Choćby Was smażyli, choćby Was krajali, żebyście gdzieś tego nie rozpowiadali!
Ani pary z gęby, bo to tajemnica - huczy o tym dzisiaj cała okolica!



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że jest już czynny zlokalizowany przy 
składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Rudniki, 
ul. Dąbrówka 6, punkt selektywnej zbiorki odpadów 
komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych czynny jest:

- w każdy wtorek i czwartek w okresie
od 1 kwietnia do 30 września w godz. 11:00 - 19:00

- w każdy wtorek i czwartek w okresie
od 1 października do 31 marca w godz. 8:00 - 16:00

- w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. 09:00 - 14.00.

Transport wysegregowanych odpadów komunalnych do 
punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na 
własny koszt.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady 
komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Rudniki.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik 
PSZOK, po sprawdzeniu tożsamości osoby dostarczającej 
odpady (na podstawie dowodu osobistego) oraz ostatniego 
dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (książeczka opłat).
3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości 
dostarczonych odpadów, ich czystości, składu.
4. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani 
zanieczyszczone. Opakowania po substancjach 
niebezpiecznych płynnych (tj. po farbach, lakierach, 
chemikaliach, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.), powinny 
posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
5. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi 
dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym 
druku oraz potwierdzi odbiór odpadu.
6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

PSZOK bezpłatnie będzie przyjmować selektywnie 
zebrane odpady komunalne, takie jak:

1) opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Opolu 
ul. Kośnego 55, ogłasza Apel o krew.

PILNIE POTRZEBNA KREW 
Z GRUPY A Rh(-), A Rh(+)!

Więcej informacji udzieli: 
Monika Feret RCKiK w Opolu 

Tel. 77/44 13 833 lub 601 664 477 

metale oraz opakowania wielomateriałowe;
2) odpady zielone z pielęgnacji terenów (w szczególności 
gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, okna, 
dywany, wykładziny);
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte baterie i akumulatory
6) przeterminowane lekarstwa;
7) oleje, smary;
8) zużyte świetlówki;
9) zużyte opony od samochodów osobowych;
10) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych 
prowadzonych we własnym zakresie, tj.: odpady betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórki, gróz ceglany, odpady innych 
materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia.

Większe ilości odpadów budowlanych należy gromadzić w 
koronach i workach do tego przeznaczonych, dostarczonych na 
wniosek właściciela nieruchomości przez przedsiębiorcę 
zajmującego się odbieraniem odpadów komunalnych.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
1) szkło zbrojone oraz hartowane;
2) szyby samochodowe;
3) materiały zawierające azbest;
4) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);
5) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej 
identyfikacji (brak etykiety).

12 października 2013 f sobota)

DOM KULTURY W RUDNIKACH 
godz. 18.00 KONCERT ZESPOŁU

OUARTET KAROLAKA
w składzie :
Wojciech Karolak. - organy Hammonda B3 
ArekSkolik - perkusja
Tomasz Grzegorski - saksofon tenorowy
Jerzy Małek - trąbka

godz. Ź0.00. KONCERT ZESPOŁU

SIERGIEJ WOWKOTRUB
GYPSY SWING OUARTET

w składzie:
Siergiej Wpwkotrub-skrzypce 
Sebastian Ruciński - gitara 
Tomasz Wójcik - gitara 
Piotr Gór.ka kontrabas

Imprez^ towarzyszy WYSTAWA ''OTCGRAFII 
„II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w Rudnikach' 

WST£P BEZPŁATNYza okazaniem WEJŚCIÓWKI ■
-. W^ściówk (ilość ograniczona Wytrzymać mó/na w GOKSiR w Rupnikach od 23 .września b'.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach 
46-325 Rudniki, ul. Okólna 2 przy współpracy Urzędu Gminy w Rudnikach.

Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Małgorzata Lukas, Iwona Napieraj, 
Joanna Pazgan, Bogusława Kaczmarek Foto: Iwona Napieraj, Małgorzata Lukas.
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