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^Gmina Rudniki laureatem
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

ogłosiła konkurs pn. "Przyjazna wieś". 
Można było do niego zgłosić 
przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane 
na obszarach wiejskich i współfinansowane 
z Funduszy Europejskich od 2004 roku. 
Nasza gmina zgłosiła projekt, który był 
zrealizowany w ramach programu 
operacyjnego Sektorowy Program 
Operacyjny Restrukturyzacja i 
Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich, działania 2.3 
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego.

w Zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum sportowo-turystyczno-rekreacyjnego we wsi Rudniki" zajęło II 
miejsce na etapie regionalnym, tj. województwa opolskiego, otrzymując jednocześnie nagrodę pieniężną 

W wysokości 5.000 zł.
I. Napieraj

Nagroda za "drwali"
Certyfikat OROT

dla

Gminy Rudniki

za Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2009 w kategorii impreza pn.: 
„Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie"

Prezes Z31.

Stanisław Skoczy

Gmina Rudniki otrzymała od Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej w Opolu certyfikat za Najlepszy 
Produkt Turystyczny roku 2009 w kategorii impreza - pn. 
"Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie". Organizowane 
przez gminę Rudniki oraz OSP Bobrowa Międzynarodowe Zawody 
Drwali okazały się najlepszą imprezą Opolszczyzny i zostały 
zgłoszone przez OROT do ogólnopolskiego konkursu na najlepszy 
produkt turystyczny w kraju. Certyfikat i statuetkę odebrał w Opolu - 3 
września 2009 roku - wójt Andrzej Pyziak z rąk Prezesa OROT 

Stanisława Rakoczego. Jest to jedno z ciekawszych osiągnięć naszej gminy. Od dawna staramy się dbać o rozwój turystyki i 
agroturystyki w naszej gminie. Dzięki temu certyfikatowi widzimy, że nasze starania idą w dobrym kierunku i przynoszą 
pierwsze efekty. Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i w dalszym ciągu będziemy starać się o to, aby naszą gminę 
odwiedzało jak najwięcej turystów i gości z kraju i zagranicy.

Opofes. i rok

A.Wiktor

http://www.rudniki.pl


Wizyta w Wierzbinku
W sierpniu br. delegacja z naszej gminy uczestniczyła w 

dożynkach w partnerskiej gminie Wierzbinek. Z ta gminą 
utrzymujemy kontakty od 2000 roku, kiedy to stanęliśmy w 
szranki w konkursie organizowanym przez TVP 1 "Nasz 
Człowiek na Urzędzie". Pierwszego dnia wizyty mieliśmy 
okazję zwiedzić gminę Wierzbinek. Sam gospodarz - wójt 
Paweł Szczepankiewicz pojechał z nami na wycieczkę po 
okolicy. Trzeba przyznać, że wójt ma się czym pochwalić. Jest 
w gminie m.in. bardzo ładna i nowoczesna hala sportowa oraz 
boisko o sztucznej nawierzchni, wykonane w ramach ORLIKA 
2012. Dożynki gminne rozpoczęły się w niedzielne popołudnie 
uroczystą mszą połową, pod koniec której każdy uczestnik 
poczęstowany został kawałkiem chleba dożynkowego. 
Tradycyjnie po mszy w korowodzie z wieńcami, pocztami 
sztandarowymi OSP oraz orkiestrą dętą powędrowaliśmy do 
parku przy urzędzie gminy, gdzie miały miejsce pozostałe 
wydarzenia. Część oficjalna odbywała się na przepięknie 
przystrojonej scenie. Obok wielu innych atrakcji na uwagę 
zasługiwał występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z 
Wierzbinka, konkurs "Powiatowy Rolnik Roku" oraz kiermasz 
dożynkowy, na którym można było kupić wyroby wiklinowe, 
rękodzieło ludowe i skosztować tradycyjnego chleba ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym. Tegoroczne przedsięwzięcie w 
Wierzbniku było tym bardziej znaczące, że były to dożynki 
powiatowo-gminne. Wizyta w Wierzbniku, spotkania z 
radnymi i przedstawicielami urzędu gminy były dobrą okazją 
do rozmów o naszych gminach, o perspektywach na przyszłość 
i o początkach współpracy. Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi 
za zaproszenie nas do Gminy Wierzbinek. Mamy nadzieję, że w 
najbliższym czasie delegacja naszych partnerów będzie miała 
okazję zobaczyć gminę Rudniki.

I.Napieraj KOMUNIKAT
(r

L głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 15 czerwca 2009 roku 

zmarł

prof. dr hab. Tadeusz Krzemiński

emerytowany profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Łódzkiego,

Prorektor UŁ w latach 1975-1981, 
Kierownik Katedry Geografii Fizycznej Regionalnej 

i Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej 
wiatach 1975-1996.

Jego śmierć jest wielką stratą dla nauki polskiej.
Dzięki Profesorowi powstało jedyne 

wydanie naukowe naszej gminy 
pn. "Słownik geograficzny gminy Rudniki".

DZIELNICOWEGO
W czasie od zmierzchu do świtu 

kierujący rowerem obowiązany jest 
używać świateł podczas jazdy. Jest to 
istotne zwłaszcza teraz, w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy dzień jest 
krótszy i wcześniej zapada zmrok.

Pamiętajmy, że zgodnie z 
przepisami art. 51 ust. 6 Prawa o Ruchu Drogowym i 
paragrafem 53 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
31.12.2002 roku, wyjeżdżając rowerem na drogę, musimy mieć 
włączone światło barwy białej (lub żółtej selektywnej) z 
przodu, a z tyłu - światło pozycyjne barwy czerwonej (może być 
migające).

Prawidłowe wyposażenie roweru zapewni nam 
bezpieczeństwo na drodze po zmroku, ale również pozwoli 
uniknąć płacenia ewentualnego mandatu za nieprzepisowe 
oświetlenie roweru.

dzielnicowy asp. Andrzej Materak



Wojewódzkie Święto Plonów
6 września w Bierawie (Kędzierzyn Koźle) odbyły się 

dożynki wojewódzkie.
Gminę Rudniki reprezentowało sołectwo Bobrowa.

W konkursie na najładniejszą koronę dożynkową wzięło 
udział 29 prac z całej Opolszczyzny. Opolskie wieńce 
dożynkowe pod względem bogactwa formy i estetyki nie maja 
sobie równych. Przygotowanie tak starannego i pomysłowego 
dzieła wymaga wiele czasu i zaangażowania. Choć panie z 
Bobrowy nie zdobyły żadnej nagrody, do domu wróciły z 
uśmiechem na ustach i bogatsze o pomysły na przyszłoroczną 
koronę. - Troszkę nam szkoda - mówi Anna Pawlaczyk, 
szefowa KGW z Bobrowy. - Trzeba przyznać, że konkurencja 
była ogromna. Jednak wiele podpatrzyłyśmy i już mamy pomył 
na przyszłoroczny wieniec. Dla nas już sam udział w dożynkach 
wojewódzkich jest dużym wyróżnieniem.

Tekst i zdjęcie - Emilia Kotowska

r

Święto Pieczonego Ziemniaka
W dniach 15 -16 sierpnia w Bobrowie odbyły się 

integracyjne dni wsi połączone ze Świętem Pieczonego 
Ziemniaka.

Świętowanie wykopków na Bobrowie cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Hodowcy chwalą się największymi 
okazami, a chętni mogą spróbować szczęścia w obieraniu 
ziemniaków oraz w noszeniu dwudziestopięciokilowych 
worków. Największego ziemniaka wyhodował Zbigniew 
Hyra z Bobrowy. Okaz ważył osiemdziesiąt pięć gramów.
- Ziemniak pochodzi z odmiany wineta - mówi. - Wystarczył 
dobry oprysk na chwasty tak, żeby nie spałić liści. Pogoda 
sprzyjała urodzajowi. Gdybym wykopał już całe pole, z

pewnością znalazłby się jeszcze większy.
W tej konkurencji nie mogło zabraknąć Wiesława 

Wilka z Odcinka (w ostatnich latach zwyciężał w tej kategorii). 
- To już tradycja - śmieje się. - Mój ziemniak, również wineta, 
był opięć gramów lżejszy. Wykopałem go prawie miesiąc temu i 
trochę stracił na wadze.

Najbardziej widowiskową konkurencją jest obieranie 
ziemniaków za pomocą plastikowego noża. Najdłuższą 
obierką, bo aż siedemdziesięciosiedmiocentymetrową, może 
pochwalić się Antoni Korzekwa z Bugaja. Kolejne miejsca 
zajęty Karolina Kotowska z Młynów - 15 centymetrów i 
Wiktoria Surowa z Bobrowej - 6 centymetrów. Właścicielem 
najmniejszego ziemniaka zaprezentował Michał Solny z 
Bobrowy. Najdziwniejsze okazy przynieśli Bożena Dudek z 
Bobrowy i Mieczysław Pawlaczyk z Rudnik. - Jednego 
nazwałam "kaczka dziwaczka" a drugi to" świnka Piggy" - 
śmieje się pani Bożena. Natomiast ziemniaki pana 
Mieczysława wywołały duże zdziwienie - w środku były 
niebiesko - fioletowe. - Rok temu przywiozłem je z Belgii od 
wuja - zdradza Pawlaczyk. - Posadziłem na działce siedem 
ziemniaków. Urosły nie za duże, ale za to bardzo smaczne.
Dwa dwudziestopięciokilowe worki z ziemniakami dały się we 
znaki wszystkim uczestnikom tej konkurencji. Najsilniejszym 
okazał się Jerzy Ostrowski z Opola, stały uczestnik Pętli 
Rudnickiej. Odbyły się również zawody w siłowaniu na rękę. 
Wśród kobiet najlepsza była Bożena Dudek z Bobrowy, która 
pokonała nawet samego mistrza Mirosława Woźnego -prezesa 
miejscowej OSP. Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali 
nagrody rzeczowe.

Pogoda sprzyjała zabawie, maluchy szalały w 
kulkowym basenie i na trampolinach. Festynowicze z ochotą 
korzystali z bufetów gastronomicznych. Największym 
powodzeniem cieszyły się oczywiście potrawy z ziemniaków - 
hitem zostały bobrowskie pieczonki. Nie mniej oblegane było 
stoisko z watą cukrową. Chętni mogli też pojeździć na 
kucykach. A nieco odważniejsi mogli podziwiać bobrowskie 
krajobrazy, korzystając z przejażdżki na harleyach. 
Organizatorami imprezy była OSP Bobrowa, przy współpracy 
sołectwa i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 
Rudnikach.

Tekst i zdjęcia - Emilia Kotowska



Wiemy więcej - działamy lepiej i sprawniej
Pod takim tytułem Stowarzyszenie LGD Górna Prosną 

realizuje projekt finansowany z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). W szkoleniu 

biorą udział członkowie organizacji pozarządowych 
Z terenów gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Praszka, 

Olesno, Radłów i Rudniki.

Celem głównym projektów realizowanych w ramach 
PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych 
prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji 
zadań publicznych kształtowanych i prowadzonych na 
zasadach partnerstwa i polityk publicznych. Wartość całego 
projektu wynosi 41084,69 zł, z czego kwota dofinansowania z 
PO FIO to 36259,69 zł. Realizacja programu rozpocznie się na 
początku września i potrwa do końca listopada. W ramach 
projektu zostaną zorganizowane szkolenia dotyczące: promocji 
i autoprezentacji stowarzyszeń, prowadzenia księgowości, 
pozyskiwania funduszy unijnych, pisania małych projektów, 
znajomości prawa w zakresie działania stowarzyszeń. Wiedza 
na powyższe tematy oraz poznanie praktyk innych grup ma na 
celu mobilizację lokalnych organizacji do lepszego i 
sprawniejszego działania. Szkolenia dają możliwość równania 
szans szczególnie w odniesieniu do posiadanej wiedzy, dla 
mniejszych organizacji, gdzie często brak jest środków na 
zdobywanie umiejętności organizacyjnych. Sprawne 
organizacje zapewniają dobre i zrównoważone wykorzystanie 
lokalnych zasobów. Ideą projektu jest przeszkolenie liderów i 
członków lokalnych stowarzyszeń i innych organizacji. 
Koordynatorką projektu jest Anna Maria Gerlic, pracownik 
biura LGD "Górna Prosną" w Rudnikach. Tematem pierwszego 
szkolenia była promocja i autoprezentacja stowarzyszeń. 
Odbyło się ono w galerii "W polu" w Słowikowie, 
przeprowadziła je Ewa Basińska, pracownik biura LGD w 
Rudnikach. Uczestnicy szkolenia mieli także okazję zwiedzić 
galerię sztuki współczesnej Zenona Windaka. Następnie w 
Wysokiej odbyło się spotkanie z Beatą Wolf - Morawiak, 
księgową. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z dokumentami, 
jakie stowarzyszenia muszą składać w ciągu roku 
obrachunkowego. Przed szkoleniem zwiedzano kościół św. 
Anny w Oleśnie. O możliwościach dotyczących pozyskiwania 
funduszy unijnych mówiono podczas wyjazdu studyjnego do 
sąsiedniej LGD "Dolina Stobrawy". Wykład poprowadziła 
Joanna Bulak, kierownik tamtejszego biura LGD. Oprócz 
zdobycia wiedzy teoretycznej uczestnicy szkolenia obejrzeli 
działania w praktyce. Zwiedzano pasiekę zarodową, dworek i 

kościół ewangelicki i świetlicę wiejską w Maciejowie. W 
maciejowskiej pasiece największą uwagę przykuły 
apiinhalatory. Są to drewniane domki, wewnątrz w których 
można oddychać relaksującym i leczniczym powietrzem z 
umieszczonego w środku domku pszczelego ula. Apiinhalatory 
zostały uznane za najlepszy projekt z odnowy wsi na 
Opolszczyźnie w tym roku. W Markotowie Dużym na 
uczestników czekały warsztaty ceramiczne pod okiem artysty 
ceramika Pawła Wierzbickiego oraz niespodzianka - 
przejażdżka wozem "na słomie" przez wieś. Kolejne szkolenie 
dotyczyło pisania małych projektów. Odbyło się na terenie 
LGD "Spichlerz Górnego Śląska" w Koszęcinie. Wykład

poprowadziła Iwona Niedojadło. Uczestnicy szkolenia 
zapoznali się z zasadami pozyskiwania funduszy oraz 
wypełniania wniosków o dofinansowanie. Duże 
zainteresowanie zwiedzających wzbudziło muzeum 
paleontologicznego w Lisowicach. O projektach realizowanych 
w miejscowości opowiedzieli sołtys i liderka grupy odnowy 
wsi. W Koszęcinie swoją siedzibę ma zespół folklorystyczny 
"Śląsk" - nie obyło się więc bez zwiedzania muzeum zespołu, 
sali nagrań, prób i obejrzenia - niestety tylko na filmie - 
występów "Śląska". Z projektami realizowanym przez 
tamtejszą LGD zapoznali pracownicy biura. Następnym z 
cyklu szkoleniem będzie spotkanie z prawnikiem. Odbędzie się 
w Radłowie. Projekt podsumowany zostanie w Byczynie.

Emilia Kotowska

Spacerując, jadąc... Ważne, że razem - czyli wspólny jesienny rajd 
rowerowy gmin Rudniki i Radłów

Zorganizowany 13 września, po raz drugi w tym roku, rajd jest dowodem na to, że turystyka rowerowa zyskuje na 
popularności. Dla uczestników stanowi on okazję do zwiedzania malowniczych zakątków obu gmin oraz do poznawania własnych 
możliwości i siebie nawzajem. W tym roku na zakończenie rajdu wybrano miejscowość Psurów w gminie Radłów, gdzie na polanie 
w pobliżu małego zalewu wodnego przygotowano ognisko. Organizatorem głównym rajdu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Radłowie. Pomocy w organizacji imprezy udzielili także Wójtowie Gmin, przez które biegły trasy przejazdu. Dzięki 
nim uczestnicy rajdu mogli otrzymać na drogę napoje oraz posilić się na mecie. Ponadto każdy rowerzysta otrzymał pamiątkowy 
odblask, który będzie przypominał o jesiennej eskapadzie.

D.Popczyk



"Kto się we falach żyta nie zanurzył, 
i dojrzałego kłosu nie rozkruszył, 
mieszając słońce z ziarnem na swej dłoni 
ten skreślił szczęście ze swej duszy"

Dożynki są zwyczajem ludowym Słowian. Obrzęd ten 
prawdopodobnie związany był z kultem roślin i drzew, potem z 
pierwotnym rolnictwem. Dożynki zagościły na dworach 
majątków ziemskich jako forma nagrody dla żniwiarzy za 
wykonaną przy żniwach pracę i zebrane plony. Obchody święta 
rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu 
zbóż, z kiści czerwonych jarzębin, orzechów, owoców, warzyw, 
kwiatów i kolorowych wstążek. Wieniec dożynkowy nazywany 
był "plonem", bo też uosabiał wszystkie zebrane plony i 
urodzaj. Wieniec niesiono na poświęcenie do kościoła, a 
następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do 
dworu lub domu gospodarza dożynek. Obecnie uroczystości 
dożynkowe mają zarówno religijny jak i świecki charakter, 
powiązany na ogół z zabawąz okazji zakończenia zbiorów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Czesław 
Noga. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie 
chleba wójtowi przez starostów dożynek. Ten chleb był 
symbolem ciężkiej pracy rolnika. Gospodarze naszej gminy 
podzielili się tym poświęconym chlebem ze wszystkimi 
zebranymi, w atmosferze wzajemnej życzliwości i 
zrozumienia.

Na uroczystości dokonano również oceny 
przyniesionych koron dożynkowych. Komisja konkursowa 
przyznała 4 pierwsze miejsca dla sołectw: Bobrowa, Młyny, 
Jaworek, Jaworzno. Wieniec dożynkowy wykonany przez 
panie z Bobrowy będzie reprezentował gminę podczas 
Wojewódzkich Dożynek w gminie Bierawa, powiat 
Kędzierzyn-Koźle. W części artystycznej wystąpili: 
przedszkolaki reprezentujący wieś Julianpol, młodzież z PSP 
im. Kopernika w Jaworznie, KGD z Żytniowa, sołectwo 
Odcinek, KGW Jaworzno i Zespół Folklorystyczny 
RUDNICZANIE.

W ramach Gminnego Święta Plonów-Mostki 2009 w 
sobotę 29.08.2009 odbył się Gminny Turniej Sołectw o puchar 
Wójta Gminy Rudniki. W turnieju uczestniczyło 7 
czteroosobowych drużyn reprezentujących sołectwa: Mostki, 
Cieciułów, Jaworzno, Chwiły, Żytniów, Bugaj, 
Mirowszczyzna.

Po siedmiu konkurencjach:
I miejsce i puchar wójta gminy zdobyło sołectwo 

MOSTKI
II miejsce sołectwo Cieciułów
III miejsce sołectwo Jaworzno

IV miejsce sołectwo Chwiły
V miejsce sołectwo Żytniów

D.Popczyk

W tym roku w niedzielę 30.09.2009 r. rolnicy zgodnie z 
tradycją uczcili koniec tegorocznych zbiorów. W barwnym 
korowodzie przemaszerowali przez wieś przedstawiciele 15 
sołectw, niosący przepiękne wieńce, a także gospodarze 
tegorocznych dożynek czyli Edyta Klimas z Mostek oraz 
Sławomir Adamczyk z Mirowszczyzny. W orszaku 
uczestniczyli też zaproszeni goście, m.in. wójt gm. Rudniki - 
Andrzej Pyziak, wicestarosta powiatowy - Stanisław Belka, 
przewodniczący rady gminy Rudniki - Edward Gładysz,
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Wsi spokojna, wsi wesoła, 
Który głos twej chwale zdoła? 

Konkurs rozstrzygnięty!
Do edycji konkursu 2009 przystąpiły sołectwa: 

Żytniów, Bugaj, Cieciułów, Jaworzno, Rudniki, Janinów oraz 
Odcinek. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z 
materiałami dostarczonymi przez wsie, które przystąpiły do 
konkursu "Najpiękniejsza wieś gminy Rudniki" oraz dokonaniu 

główny cel niniejszego konkursu został osiągnięty. Komisja 
Konkursowa stwierdziła, że wsie dbają zarówno o przestrzeń 
publiczną, tj.: boiska, strażnice, kapliczki i krzyże przydrożne, 
jak również o posesje prywatne. Na sesji rady gminy wójt 
gminy Rudniki - Andrzej Pyziak wraz z przewodniczącym rady 
gminy Rudniki - Edwardem Gładyszem wręczyli nagrody 
pieniężne oraz podziękowali sołtysom i mieszkańcom 
wszystkich wsi, które przystąpiły do konkursu "Najpiękniejsza 
wieś gminy Rudniki". Jednocześnie zachęcali pozostałe 
sołectwa do udziału w konkursie w przyszłym roku i podjęcia

wizji lokalnej, przystąpiła do przyznawania punktacji wg 
kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Rozstrzygnięcie 
było trudne ze względu na dużą aktywność każdej 
miejscowości. W wyniku oceny wyłonione zostały jednak wsie, 
które uzyskały największąliczbę punktów:

I miejsce - Żytniów - 62 pkt
II miejsce - Bugaj - 56 pkt
III miejsce - Cieciułów - 54 pkt

Pozostałe cztery sołectwa otrzymały wyróżnienia, a były 
to miejscowości: Odcinek, Rudniki, Jaworzno, Janinów. Wsie 
włożyły bardzo dużo pracy w poprawę estetyki. Tak więc 

działań już dziś działań na rzecz poprawy wizerunku i estetyki 
swoich wsi.

Nagrody otrzymały:
I miejsce - Żytniów - 2.500 zł
II miejsce - Bugaj - 1.500 zł

III miejsce - Cieciułów - 1.000 zł

Wyróżnienia po 500zł otrzymały: Odcinek, Rudniki, 
Jaworzno, Janinów.

Gratulujemy!
D.Popczyk

| RUDNIKI |

W trosce o bezpieczną 
drogę do szkoły

W miesiącach wrześniu oraz październiku Policja 
prowadziła działania "Bezpieczna droga do szkoły".

Jak co roku akcję informacyjną w szkołach 
zorganizował Urząd Gminy w Rudnikach. W okolicach szkół i 
na drogach dojazdowych do nich pojawiły się dzieci, które w 
grupach lub pojedynczo korzystają z jezdni, przejść dla 
pieszych, poboczy. Droga do szkoły i z powrotem będzie stałym 
elementem w życiu każdego ucznia, aż do następnych wakacji. 
Dlatego zaangażowano dzielnicowego, który uświadamiał, jak 
czuwać nad bezpieczeństwem najmłodszych w drodze do i ze 
szkoły.

Funkcjonariusz opowiadał, jak przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i 

pieszych i rowerzystów. Spotkanie z policjantem było dla dzieci 
dużą atrakcją, zachęciło je do poznawania zasad ruchu 
drogowego. Nie do przecenienia jest również doświadczenie 
funkcjonariuszy, którzy poza omówieniem najważniejszych 
przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych, a 
nawet wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie ich 
szkoły.

Spotkania są także okazją do przekazania dzieciom 
różnego rodzaju materiałów profilaktycznych, jak choćby 
kodeksów młodego rowerzysty czy elementów odblaskowych.

D. Popczyk



Sportowy Turniej Miast i Gmin
Gmina Rudniki została nagrodzona w XV edycji.Sportowego Turnieju Miast i Gmin. 

Jest to jedna z największych imprez sportu masowego w Polsce. Została po raz pierwszy 
rozgrywana w ramach Europej skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Gmina Rudniki jako jedyna gmina reprezentująca województwo opolskie zajęła 
w skali kraju V miejsce w Polsce w grupie III. Grupa trzecia to kategoria, w której biorą 
udział gminy posiadające od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców. W sumie startujących w XV 
Turnieju Miast i Gmin klasyfikowano w sześciu następujących grupach:

I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców
III od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców
IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
V od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
SPORTU dla WSZYSTKICH

V miejsce
Gmina

Rudniki

Kryterium decydującym o zajętym miejscu przez dane 
miasto lub gminę było porównanie osób startujących w turnieju 
do liczby osób zamieszkujących gminę oraz procentowego 
udziału środków budżetowych przeznaczonych na kulturę 
fizyczną (bez inwestycji) w stosunku do całego budżetu miasta 
lub gminy na rok 2009.

Pozycja naszej gminy w tym turnieju wynika z 
zaangażowania wielu osób m.in. dyrektor GOKSiR Janiny 
Pawlaczyk, Romana Pikosza - nauczyciela wychowania 
fizycznego z PSP Dalachów, a także pozostałych szkół i 
przedszkoli z terenu gminy Rudniki, UKS-ów Dalachów i 
Jaworzno, jednostek OSP oraz Stowarzyszenia Integrującego 
Miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyna, Mostki, 
Polesie, Słowików "Razem Raźniej". Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku będzie jeszcze lepiej i zajmiemy jeszcze 
wyższąpozycję, bo przecież sport to zdrowie.

□13 /Cel 3
Z0D7 2013 ■

 EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

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

Poznaj świat wokół nas
W dniu 30.09.2009 roku do Sekretariatu Funduszu 

Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007-2013 złożony został wniosek pn. "Poznaj świat wokół 
nas". Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
z terenu Gminy Rudniki i Mikroregionu Mośtenka. Ma na celu 
rozwój intelektualny dzieci w zakresie biologii, historii i 
ochrony środowiska. W ramach projektu powstanie:

- gablota edukacyjna z preparowanymi zwierzętami, która 
dzięki elektronicznemu urządzeniu pozwoli zapoznać się z 
różnorodnymi odgłosami wydawanymi przez ptaki i ssaki,

- półki edukacyjne zawierające odpady, które najczęściej 

zaśmiecają środowisko naturalne wraz z informacją o długości 
ich rozkładu,

- tablice edukacyjne, które w formie ciekawostek zawierać 
będą informacje o przyrodzie (zwierzętach, roślinach), historii 
(zabytkach oraz zapomnianych miejscach historycznych).

Szacowana wartość projektu - 135.000 zł, z czego 
95%, tj. 128.250 zł pochodzić będzie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, 
pozostałe 5%, tj. 6.750 zł - z budżetu gminy.

A.Wiktor



projekty UE realizowane w gminie

PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

★ * ★* * * ★

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

“INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Przebudowa domu kultury 
na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych 

w Rudnikach
30 czerwca br. w Opolu Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak podpisał z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego umowę o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. "Przebudowa domu kultury na Centrum 
Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi Priorytetowej RPOP.05.00.00 - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo 
wyższe.
Działania RPOP.05.03.00 - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cała wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, to kwota 1.480.048,80 zł. Projekt zawiera 
wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i zgodnie z 
umową jest to kwota 937.461,35 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca - 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe COMPLEX-BAU Mirosław Kołodziejczak z Julianpola. 
Roboty budowlane rozpoczęły się 14.09.2009 r., natomiast rzeczowe zakończenie projektu nastąpi 20.12.2009 r.

W ramach projektu budynek zostanie zmodernizowany i przystosowany do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. W utworzonym Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych pojawi się lepsza oferta kulturalna, 
poszerzona m.in. o koncerty jazzowe, nowe przedsięwzięcia kulturalne, spotkania oraz utworzona zostanie galeria 
"Jazz na wsi - historia Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach".

Dzięki realizacji projektu powstanie baza do upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w środowisku 
wiejskim. Ponadto niebanalny charakter projektu w powiązaniu z dobrą ofertą kulturalną zaowocuje wzrostem osób 
korzystających z obiektu.

Iwona Napieraj



PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

“INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Przebudowa drogi gminnej 
Żytniów - Żurawie

W sierpniu br. Gmina Rudniki rozpoczęła realizację projektu pn.: 
Przebudowa drogi gminnej Nr 101046 O Żytniów - Żurawie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Oś priorytetowa 
Działanie 
Poddziałanie

Transport
Infrastruktura drogowa
Drogi lokalne

Wartość projektu po przetargu wynosi 997 842,31 zł

Projekt jest współfinansowany w 85% - kwota 848 165,96 zł
- ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizowanego projektu zostanie wykonana podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia asfaltowa na 
drodze o długości 2,82 km wraz z odwodnieniem, poboczami i mijankami. Realizacja projektu wpłynie na poprawę 
warunków jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększy atrakcyjność terenów w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi, poprawi dostęp do terenów inwestycyjnych oraz w znacznym stopniu skróci czas przejazdów. Razem z 
przebudowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych drogą Mirowszczyzna - Jaworek 
Dolny stworzy jeden ciąg komunikacyjny Żytniów - Jaworek - Mirowszczyzna - Jaworzno o długości 4,56 km. 
Planowane zakończenie realizacji projektu w listopadzie br.

Jolanta Kubat

[ BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RUDNIKI EZJ



Ćwiczenia 
jednostek OSP 
gminy Rudniki 
"Szkoła 2009"

20 września 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Cieciułowie odbyły się ćwiczeniajednostek OSP.

Tegoroczne ćwiczenia z zakresu działań ratowniczo- 
gaśniczych dotyczyły pożaru, powstałego w wyniku zwarcia 
instalacji elektrycznej komputera. W akcji ratowniczej użyto 
sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zastosowano 
odpowiednie formy taktyczne. W takiego rodzaju akcji 
jednostki OSP ćwiczą współdziałanie ze sobą oraz koordynację 
działań ratunkowo-gaśniczych poprzez łącze radiowe, m.in. z 
Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratowniczego.

W czasie akcji przećwiczono również ewakuację osoby 
poszkodowanej ze strefy zagrożenia. Przedsięwzięcie miało na 
celu udoskonalić działania jednostek OSP. Przy okazji 
zapoznano się z obiektem szkoły. Przebieg ćwiczeń nadzorował 
mł. kapt. Mariusz Koziński z K.P PSP Olesno oraz wójt gminy 
Rudniki - Andrzej Pyziak.

D.Popczyk

Pod znakiem sportu
W niedzielę 27 września w Żytniowie odbył się po raz 

pierwszy turniej tenisa stołowego. Zawody zorganizowała 
grupa odnowy wsi przy współpracy z miejscową OSP.

O odnowie wsi w Żytniowie można powiedzieć jedno: 
działają bardzo prężnie. Niedzielny turniej tenisa odbył się w 
ramach podsumowania projektu pt. "Rozwój kultury 
fizycznej mieszkańców sołectwa Żytniów", na który grupa 
odnowy wsi otrzymała dofinansowanie budżetu gminy 
(2780 zł). Z projektu zostały zakupione dwa stoły tenisowe oraz

cztery rakietki. We własnym zakresie wykonano specjalne 
oświetlenie - kosztowało tysiąc złotych.

Jednym z celów projektu było zorganizowanie turnieju 
tenisa stołowego. O puchar prezesa OSP walczyło 
dziewiętnaście osób w trzech kategoriach wiekowych. Wśród 
uczniów szkoły podstawowej najlepszy okazał się Dominik 
Szymański, drugie miejsce zajął Jakub Krawczyk. Mateusz 
Grzebiela i Bartosz Hiper okazali się najlepszymi z 
gimnazjalistów. W kategorii do 29 lat zwyciężył Daniel 
Napieraj, kolejne miejsca zajęli Dawid Adamek i Piotr 
Twardoń. W kategorii powyżej 30 lat wygrał Andrzej Zając, 
prezes OSP, następne lokaty przypadły Stefanowi 
Kubackiemu i Wiesławowi Krawczykowi. W kategorii open 
najlepszy był Andrzej Zając, drugie miejsce zajął Mateusz 
Grzebiela, a trzecie Daniel Napieraj.

Zgodnie z zamierzeniem puchar powinien trafić w ręce 
zwycięzcy. - Tak się to wszystko dziwnie ułożyło, że to właśnie ja 
zwyciężyłem - śmieje się Zając, prezes OSP. - Zdecydowałem, że 
puchar trafi do Mateusza, laureata drugiego miejsca. Był 
równie dobry i w pełni na niego zasługuje.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez OSP w Żytniowie. Organizatorzy 
zapowiadają, że turniej na stałe zagości w kalendarzu imprez 
kulturalnych wsi. Z sali tenisowej (pędą mogli korzystać we 
wtorki od 15 do 17 uczniowie podstawówki, a w piątki od 17 
młodzież i dorośli.

Tekst i zdjęcie Emilia KOTOWSKA



Poświęcenie samochodu strażackiego
5 W sobotę 15 sierpnia został

& , a I poświęcony nowy wóz bojowy
bobrowskich strażaków. Podczas 

t'.—uroczystości wręczono odznaczenia 
zasłużonym druhom.

Samochód marki Mercedes BENZ został 
przywieziony w maju z Chełmna. Jest to wóz szybkiego 
natarcia, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do gaszenia 
wszelkiego rodzaju pożarów oraz do ratowania życia i zdrowia 
ludzi. Posiada zbiornik o pojemności 1000 litrów. Koszt kupna 
samochodu, w wysokości 42 tys. zł, został pokryty z budżetu 
gminy.

Uroczystość rozpoczęła się połową mszą świętą, 
odprawioną przez księdza Adama Sołtysiaka, proboszcza 
parafii Starokrzepice. Oficjalną część uroczystości 
poprowadził druh Stefan Włoka. Zaproszonych gości powitał 
Mirosław Woźny, prezes OSP. Z historią jednostki zapoznał 
druh Edward Gładysz. Najważniejszą częścią było 
poświęcenie nowego wozu. Dokonał tego ksiądz Adam 
Sołtysiak. Zostały przecięte wstęgi, a samochód "ochrzczono" 
szampanem. Tego aktu dokonali: Alicja Hyra, matka chrzestna 
i starszy brygadzier Jan Koziuk, honorowy członek OSP 
Bobrowa, opiekun. Formalnego przekazania samochodu 
dokonał Andrzej Pyziak, wójt gminy i członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Kluczyki i dowód rejestracyjny odebrał Józef 
Namyślak, naczelnik. Następnie przekazał je Zbigniewowi 
Jasińskiemu, kierowcy. Po ceremonii odbyła się próba 
techniczna samochodu. Uroczystość stała się okazją do 
wręczenia odznaczeń. Złotym Medalem Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczono trzech druhów, srebrnym - sześciu,

Olczyk.
Odznaczenia wręczył druh Andrzej Pyziak, w asyście st. 
brygadiera Jana Koziuka i st. kap. Czesława Nogi, komendanta 
powiatowej PSP Olesno. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się przedstawiciele jednostek OSP z gminy Rudniki i z 
ościennych gmin, przedstawiciele władz strażackich z gminy, 
powiatu i województwa oraz władze samorządowe. W 
uroczystości wzięli także udział strażacy z partnerskiej, 
słowackiej gminy Soblahov. W ich imieniu Marek 
Jautoszowicz wręczył bobrowskim druhom upominek w 
postaci miniaturowego wozu strażackiego.

Tekst i zdjęcia 
Emilia Kotowska

brązowym - pięciu. Złotym medalem udekorowano: Gustawa 
Boreckiego, Tadeusza Dudka, Marka Kubata.
Srebrny medal przyznano: Mariuszowi Imiełowskiemu, 
Leszkowi Grabarkowi, Tomaszowi Kubackiemu, Jackowi 
Wiśniewskiemu, Mirosławowi Woźnemu.
Brązowy medal otrzymali: Marek Bienias, Zbigniew 
Jasiński, Andrzej Kubacki, Robert Mrożek, Przemysław

Kącik poezji

SZAL JESIENI
limeryk

Kasztany - w tany w ulewie liści - 
Sen o jesieni nagle się ziścił!

TL szale, zuchwale, brzuchate dynie 
Buchają ogniem! Cyniczne cynie - 

Niby niewinnie - drwią z winnych kiści.

Bogusława Kaczmarek



Sędziowie sędziowali 
sędziom

18.09. br na boisku w Rudnikach z okazji 
przeprowadzenia jubileuszowych zawodów piłkarskich 
doszło do spotkania sędziów piłkarskich z działaczami i 
prezesami klubów z Podokręgu Olesno.

Jubileusz obchodzili:
1000 zawodów -Bogdan Panek

-Andrzej Szkapiński
750 zawodów - Franciszek Strugała
500 zawodów -Daniel Panek

-Wiesław Pakuła

Rozegrano z tego tytułu mecz. Po zaciętej walce wygrali 
sędziowie (3:1), a mecz prowadzili jubilaci: Bogdan Panek w 
asyście Andrzeja Szkapińskiego i Wiesława Pakuły. Na 
spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Radłów - Włodzimierz 
Kierat i Wójt Gminy Rudniki - Andrzej Pyziak, a także 
członkowie Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Oleśnie na czele 
z jego prezesem Alfredem Nowakiem.

Jubilaci po meczu zostali wyróżnieni okolicznościowymi 
pucharami, proporczykami i nagrodami. Poza tym wielu 
sędziów i działaczy zostało odznaczonych odznakami OZPN (w 
sumie 18).

Z terenu naszej gminy odznaczeni zostali:
- ZłotąHonorowąOdznakąOZPN

Wójt Gminy Rudniki-Andrzej Pyziak;
- SrebmąHonorowąOdznakąOZPN

Prezes LZS Rudniki - Jarosław Marchewka;
Sędzia - Jacek Dworacki;
Sędzia - Norbert Zając.

Srebrną Honorową Odznaką OZPN odznaczony został także wójt gminy Radłów - Włodzimierz Kierat. Odznaczenia 
wręczał Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Oleśnie - Alfred Nowak.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w kuluarach przy grillu. Wszyscy orzekli, że tego rodzaju spotkania są bardzo 
potrzebne, gdyż można wymienić wzajemnie uwagi i spostrzeżenia i spędzić mile czas poza rywalizacją o punkty Na kolejne 
spotkania za rok zaprosił do Cieciułowa Prezes LZS Bugaj - Henryk Pakuła.

 Marian Zając

Domex Tytan AZS Częstochowa -
- Pamapol Siatkarz Wieluń

Siatkówka to ostatnio jedna z najbardziej popularnych 
gier zespołowych na świecie, a od kilku lat w Polsce zyskała 
ogromne rzesze fanów. Nie od dziś wiadomo, że polscy kibice 
są najlepsi na całej kuli ziemskiej, a na meczach ligowych czy 
reprezentacji zawsze można spotkać ich tłumy.

Również w małym gronie mecze piłki siatkowej sąpełne 
emocji, co można było zauważyć 9 września podczas meczu 
sparingowego pomiędzy Domex Tytan AZS Częstochowa a 
Pamapol Siatkarz Wieluń. Mecz odbył się w hali sportowej 
Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki zaangażowaniu 
członków Stowarzyszenia Siatkarskiego "AMONIT" oraz 
władz samorządu gm. Rudniki. Szczególne podziękowania 
należą się Tadeuszowi Krykwińskiemu oraz Jerzemu 

Garncarfcowi, którzy włożyli dużo serca w organizację 
spotkania.

Wieczór siatkówki rozpoczął się od powitania 
tegorocznego złotego medalisty Piotra Nowakowskiego przez 
wójta gm. Rudniki Andrzeja Pyziaka. Przebieg pierwszego i 
drugiego seta był bardzo podobny - wyrównana gra obu 
zespołów, do drugiej przerwy technicznej. Dopiero w samych 
końcówkach swą wyższość wykazali siatkarze z Wielunia. 
Bardzo dobre przyjęcie zagrywki przez M. Wołosza i M. 
Kordysza oraz dobre rozegranie B. Matejczyka, skutecznie 
doprowadziły do wygrania setów. Trżeci set to już dominacja i 
kontrola nad wynikiem zawodników Siatkarza. Skuteczna gra 
w obronie i ataku doprowadziły do zdecydowanego zwycięstwa 
wielunian. W drużynie z Częstochowy zobaczyliśmy 

[



wszystkich zawodników, włącznie z Dawidem Murkiem i 
Piotrem Nowakowskim, jednak dobra dyspozycja siatkarzy z 
Wielunia nie pozwoliła rywalom na wygranie seta.

Mimo wygranego meczu (3:0) przez Siatkarza Pamapol 
Wieluń, trenerzy Grzegorz Wagner i Damian Dacewicz 
umówili się na rozegranie czwartego seta. Set rozpoczął się od 
zdecydowanej przewagi częstochowian. Jednak z czasem 
sytuacja zaczęła się zmieniać i przewaga wielunian rosła. 
Czwarty set zakończył się zwycięstwem Siatkarza Pamapol 
Wieluń (ostateczny wynik 4:0). Mecz okazał się niesamowitym 
wydarzeniem gminnym, które na długo pozostanie w pamięci 
publiczności. Pokazaliśmy solidarność z fanami siatkówki w 

całym kraju, dzięki znakomitemu pojedynkowi drużyn z 
Częstochowy i Wielunia.

Składy drużyn:
Domex Tytan AZS Częstochowa: M.Kardos, P. Nowakowski, 
A.Wrona, D. Murek, W. Gradowski, B. Janeczek, P. Zatorski - 
libero, (F. Drzyzga, P. Łuka, K. Wierzbowski, Ł. Wiśniewski, P. 
Mikołajczak),
Pamapol Siatkarz Wieluń: B. Matejczyk, M. Nowak, B. Buniak, 
M. Wołosz, M. Kordysz, M. Lubiejewski, M. Kryś - libero, (M. 
Sarnecki, A.Stelmach, D. Ferreira, M. Błoński).

D. Popczyk

Sprzątanie świata
Sprzątanie świata - nazwa międzynarodowej kampanii 

odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. 
Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza 
miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost 
świadomości ekologicznej społeczeństw.

W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. 
Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest 
Fundacja Nasza Ziemia..

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie i 
nauczyciele z żytniowskiej podstawówki przyłączyli się do 
kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2009". Tegoroczna, XVI 
edycja akcji została przeprowadzona w dniu 19 września 2009 r. 

i przebiegała pod hasłem "Pomagajmy 
Ziemi - codziennie", a więc w skrócie: 
oszczędzajmy wodę, nie marnujmy 
energii, korzystajmy z transportu 
publicznego, na zakupy wybierajmy 
się z własną torbą, segregujmy 
odpady, nie tylko sprzątajmy, ale w 
pierwszej kolejności nie śmiećmy i 
pilnujmy, aby nie śmiecono.

Koordynatorem kampanii w 
szkole była pani Beata Zaręba.

Sprz^+a nie
\ !

świata

Aleksandra Kaczmarek.



Gimnazjum w Rudnikach - SZKOŁĄ SUKCESU
W wyliczeniach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowanych w oparciu o edukacyjną wartość dodaną Gimnazjum 

Publiczne w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy zostało uznane za SZKOŁĘ SUKCESU.
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten 

nazywamy edukacyjnąwartościądodaną. EWDjestmiarąefektywności nauczania w danej szkole.
Pełne informacje na temat tej klasyfikacji, oraz wyniki wszystkich szkół gimnazjalnych w Polsce na stronie: www.cke.scholaris.pl

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku 
końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników 

egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku 
końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników 

egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

szkoła 
wspierająca

szkoła 
wymagająca 

pom ocy

90% szkol

Ocenie poddano wyniki egzaminów zewnętrznych z lat 
2006-8 w porównaniu z wynikami sprawdzianów po szkole 
podstawowej tych samych uczniów w latach 2003-5.

Wynik egzaminu w roku 2009 z pewnością utrzyma, a 
zapewne podniesie ocenę rudnickiego gimnazjum. Na blisko 
170 gimnazjów w województwie opolskim Gimnazjum w 
Rudnikach zajęło w tej ocenie 5 miejsce. Lepszy wynik 
osiągnęły jedynie:
Gimnazjum nr 4 w Opolu, Gimnazjum nr 7 w Opolu, 
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opolu ul. Dubois, 
Diecezjalne Gimnazjum w Nysie.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego na 100 pkt
Rok Gimnazjum Rudniki Województwo opolskie
2002 56,6 (+0,4) 56,2
2003 58,6 (+4,6) 54,0
2004 58,1 (+8,4) 49,7
2005 57,1 (+2,1) 55,2
2006 53,7 (0) 53,7
2007 61,6 (+4,8) 56,8
2008 61,5 (+5,2) 56,3

2009

60,6 (+2,9) 
Część humanistyczna - 33,1 
część mat. - przyrodnicza - 27,5 57,7

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 
Gimnazjum Publiczne w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i progres w wyniku egzaminu gimnazjalnego

r -------- ----------------------------------- ------------------------- --
Średnia szkół (gimnazjum) / średnia wojewódzka x 100%

Sprawdzian 
po klasie 
szóstej

2002r. 102 % 2003r. 97,3 % 2004r. 98,5 % 2005r. 99,3 % 2006r. 98,4 %

Egzamin 
gimnazjalny 2005r. 103,8

% 2006r. 100% 2007r. 108,5
% 2008r. 109,2

% 2009r. 105 %
Progres w 

gimnazjum 1,8 % 2,7 % 10 % 9,9 % 6,6 %

http://www.cke.scholaris.pl


Inne osiągnięcia Gimnazjum Publicznego

Sukcesy dydaktyczne:
- finalista wojewódzkiego etapu konkursu historycznego;
- 2 finalistów wojewódzkiego etapu konkursu 
matematycznego;
- finalista wojewódzkiego etapu konkursu wiedzy biblijnej;
- finalista wojewódzkiego etapu konkursu języka 
angielskiego;
- 3 finalistów wojewódzkiego etapu konkursu biologicznego;
- 2 finalistów wojewódzkiego etapu konkursu chemicznego;
- finalista wojewódzkiego etapu konkursu geograficznego;
- 2 finalistów wojewódzkiego etapu konkursu fizycznego;
- ogólnopolski konkurs fotograficzny - II miejsce;
- wojewódzki konkurs fotograficzny: III, IV, VII i VIII 
miejsce oraz wyróżnienie;
- międzywojewódzki konkurs fotograficzny: II miejsce oraz 
wyróżnienie;
- między powiatowy konkurs źródłowy: I i III miejsce;
- finaliści II etapu ogólnopolskiego konkursu 
informatycznego;
- 2 finalistów konkursu wiedzy o powiecie oleskim;
- 3 finalistów powiatowego konkursu ortograficznego;
- 2 miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim;
- wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastyki 
obrzędowej;

w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy w roku szkolnym 2008/09:

- wyróżnienie w mistrzostwach powiatu w łamigłówkach;
- 2 miejsce powiat konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 3 miejsce powiat turniej wiedzy pożarniczej.

Sukcesy sportowe:
- 1 miejsce województwo bieg 1500 m dziewcząt;
- 2 miejsce województwo tenis stołowy dziewcząt;
- 3 miejsce województwo biegi przełajowe dziewcząt;
- 3 miejsce województwo piłka halowa dziewcząt;
- 5 miejsce województwo tenis stołowy chłopców;
- 7 miejsce województwo biegi przełajowe chłopców;
- 8 miejsce województwo biegi przełajowe dziewcząt;
- 1 miejsce powiat biegi przełajowe dziewcząt;
- 1 miejsce powiat tenis stołowy chłopców;
- 1 miejsce powiat tenis stołowy dziewcząt;
- 1 miejsce powiat piłka halowa dziewcząt;
- 1 miejsce powiat biegi przełajowe chłopców;
- 2 miejsce powiat biegi przełajowe dziewcząt;
- 2 miejsce powiat piłka nożna dziewcząt;
- 2 miejsce powiat piłka ręczna chłopców;
- 2 miejsce powiat L.A. drużynowo dziewcząt;
- 2 miejsce powiat koszykówka dziewcząt;
- 2 miejsce powiat piłka nożna chłopców;
- 2 miejsce powiat piłka siatkowa chłopców;

Najlepsi gimnazjaliści roku szkolnego 2008/09
Od początku istnienia Gimnazjum w Rudnikach 

corocznie prowadzona jest klasyfikacja na najlepszego 
gimnazjalistę. O tytule Złotego Gimnazjalisty decyduje wynik 
egzaminu gimnazjalnego oraz średnia ocen uzyskanych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku uzyskania 
takiej samej liczby punktów w tej klasyfikacji przez dwóch lub 
więcej uczniów, o przyznaniu nagrody decydują udział i wyniki 
w konkursach przedmiotowych.

Tytuł ZŁOTEGO GIMNAZJALISTY 2008/09, 
statuetkę - Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz laptop ufundowany 
przez Firmę Biza Kolor Pana Krzysztofa Birleta otrzymała 
Natalia Księżarek, drugie miejsce zajęły: Anna Dzierżak oraz

Amanda Mencfel, a na miejscu trzecim znalazły się również 
dwie uczennice: Emilia Derbis i Marta Jura.

GIMNAZJALISTĄ ROKU wybrana została 
Magdalena Panek (tytuł Gimnazjalisty Roku przyznają sami 
uczniowie).

Tytuł SPORTOWCA ROKU wśród dziewcząt 
przyznany został Aleksandrze Bodnaruś, a wśród chłopców 
Piotrowi Dudzie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
PANU KRZYSZTOFOWI 

BIRLETOWI
- FIRMA BIZA KOLOR 

za ufundowanie atrakcyjnej nagrody dla najlepszego 
gimnazjalisty.

Gest ten dodatkowo umotywował najlepszych uczniów szkoły 
do pracy i osiągnięcia bardzo dobrych wyników nauczania.

Firma BIZA zamierza kontynuować mecenat nad najlepszymi 
uczniami rudnickiej szkoły: Złoty Gimnazjalista roku 

szkolnego 2009/10 również otrzyma laptop - tym razem od 
Pana Leszka Birleta - Firma Biza Serwis.

Dyrekcja Gimnazjum



[ kultura

Ochrona i promocja zdrowia
- warsztaty malarskie
W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:" Ochrona i promocja zdrowia - warsztaty malarskie sposobem na różne 
uzależniające zjawiska i zachowania zagrażające prawidłowemu rozwojowi młodzieży" wspieranego przez Urząd Gminy 
Rudniki, Stowarzyszenie Emisji Twórczej "SET" w Słowikowie zorganizowało warsztaty, w których udział wzięła młodzież z 
tutejszego Gimnazjum. Zajęcia odbywały się w Słowikowskiej galerii "W polu".
Zakończenie warsztatów miało miejsce w czerwcu b.r. I.Windak

Gimnazjaliści w trakcie tworzenia swych prac 
pod okiem artysty Zenona Windaka.

"...WRACAMY WE WRZEŚNIU" 
wspólna praca gimnazjalistów.

I PLENER MALARSKI "ASOCJACJE"
Lipiec 2009 r.

1 PLENER MALARSKI "ASOCJACJE" odbył się dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Rudnikach w galerii "W polu" w Słowikowie. 
Zaproszeni artyści gościli w naszej gminie przez 10 dni. Powstały tu dzieła inspirowane głównie pejzażem naszego regionu. 
Trzy obrazy zostały uroczyście przekazane na własność Gminy w Rudnikach na sesj i Rady Gminy.

I.Windak

"Asocjacje"- wystawa poplenerowa z udziałem artystów 
biorących udział w plenerze, władz samorządowych, mediów, 

społeczności gminy i zaproszonych gości.

Sesja Rady Gminy - przekazanie dzieł artystów 
uczestniczących w plenerze Asocjacje.



kultura
WEEKEND W WIŚLE

W pierwszych dniach października zespół 
"Rudniczanie" wyjechał na dwudniową wycieczkę do Wisły. 
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wypoczynkowi. Wyjazd 
ten był nagrodą za aktywną, wieloletniądziałalność w zespole.

KOLEJNY SUKCES ZESPOŁU 

"RUDNICZANIE"
W dniu 11 października 2009 r. Zespół 

Folklorystyczny "Rudniczanie" reprezentował gminę w IV 
Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego 
organizowanym przez GOK we Wręczycy Wielkiej.

Impreza miała charakter konkursowy. Uczestniczyło w niej 11 
zespołów reprezentujących folklor ziemi częstochowskiej. 
Zgodnie z regulaminem każdy zespół prezentował 3 utwory. 
Mimo wysokiego poziomu konkursu, "Rudniczanie" 
wyśpiewali I miejsce.
Swym występem zespół wzbudził zainteresowanie nie tylko 
komisji konkursowej, ale również licznie zgromadzonej 
publiczności.

J.P.

KONKURS PLASTYKI 
OBRZĘDOWEJ

Organizowany od 18 lat Konkurs Plastyki 
Obrzędowej wprowadza nas w świat rodzimych obrzędów i 
zwyczajów, jest formą ich popularyzacji wśród młodego 
pokolenia. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem naszych 
"korzeni", a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza 
im swoją odrębność i swoje jedyne, niepowtarzalne barwy.

W konkursie udział wzięło 166 uczestników 
reprezentujących 5 różnych województw /opolskie, śląskie, 
dolnośląskie, świętokrzyskie i po raz pierwszy lubelskie/ oraz 
partnerską gminę z Czech. Biorąc pod uwagę głównie tradycje 
ludowe i estetyczne wartości prezentowanych prac, komisja 
składająca się z etnografów z Muzeum Wsi Opolskiej oraz 
Muzeum Ziemi Wieluńskiej przyznała nagrody i wyróżnienia w 
regulaminowych kategoriach.

Wśród laureatów konkursu znalazło się wielu 

twórców z terenu naszej gminy oraz uczniów miejscowych 
szkół.
W kategorii zdobienia jaj wielkanocnych - dorośli - II miejsce 
-Teodora Jabłońska z Dalachowa. W kat. dzieci: III miejsce - 
PSP Żytniów kl.V i VI oraz wyróżnienie - Oliwia Jasianek z 
PSP w Dalachowie

Za palmy wielkanocne II lokatę zajęli uczniowie klasy V i VI 
z PSP w Żytniowie.

W kategorii koszyczków wielkanocnych wyróżnienia 
otrzymały Anna Pawlaczyk z Bobrowy oraz uczennica PSP w 
Dalachowie - Agata Adamska.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy wykonała pani Wiesława 
Grzybowska z Jaworka, III nagrodę otrzymała wieś Odcinek, a 
wyróżnienia: Mariola Karmańska z Młynów i wieś Bobrowa.

Za maski kolędnicze II nagrodę otrzymali uczniowie PSP w 
Żytniowie a III - Monika Kałwak z PSP w Dalachowie. Z kolei 
za "Marzanny" I miejsce zajęła Karolina Wolna, a 
wyróżnienie zdobyła Ania Pinkosz z PSP w Dalachowie. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali również Michał Kałwak 
i Ania Żydziak /nauczanie indywidualne/.

Najpiękniejszą choinkę /kategoria ozdoby choinkowe/ 
przystroiły dzieci z klasy II PSP w Dalachowie. II miejscew tej 
kategorii zajęły dzieci z klasy III PSP w Cieciułowie, a III - 
Bartosz Tobis z Rudnik.

Za szopki bożonarodzeniowe I lokata przypadła Mateuszowi 
Mencfelowi z kl.VI PSP w Dalachowie, natomiast III - Ilonie 
Pawelec z kl. VI PSP w Dalachowie.

W kategorii tradycyjnych ozdób z bibuły i papieru za 
różnorodność prezentowanych kwiatów I miejsce zajęła pani 
Irena Tobis z Jaworka. II miejsce - Lidia Surlej z Zytniowa, III - 
Katarzyna Kapica z Rudnik, a wyróżnienie otrzymała Joanna 
Włoch z Janinowa. W kategorii prac dziecięcych : I miejsce - 
Kamil Gońda z Dalachowa, II - Izabela Sieradzka z 
Przedszkola w Dalachowie.

Za najlepsze pieczywo obrzędowe i wypieki świąteczne 
nagrody otrzymały: II miejsce za babkę wielkanocną - Zofia 
Jaworek z Rudnik oraz wyróżnienia Marianna Wróbel z 
Dalachowa /za chleb/, Bożena Chęcińska z Chwił /za pączki/,



Małgorzata Gawłowska z Odcinka /za śląskie ciasteczka 
weselne/.
W kategorii dzieci: za najpiękniejszy mazurek wielkanocny I 
miejsce - Mateusz Młynarczyk z PSP Dalachowie, II miejsce - 
za drożdżowy kołacz weselny - Ania Dzierżak - PSP Dalachów, 
i dwa równorzędne III miejsca - za pierniczki świąteczne - Julia 
Dolik i Milena Zimnowoda oraz Małgorzata Bienias i Milena 
Zimnowoda z PSP w Dalachowie za kołacz drożdżowy.

Nagrody pieniężne i książkowe ufundowane zostały ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie, Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w Opolu oraz GOKSiR w Rudnikach.
W uroczystości posumowania konkursu oraz otwarcia 
wystawy, oprócz licznie zgromadzonych twórców, udział 
wzięli zaproszeni goście, reprezentujący władze województwa, 
powiatu i gminy. Zaszczycili nas również swoją obecnością 
przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców Ludowych z Opola, 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Opolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu oraz przedstawiciele regionalnych mediów.

Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Kultury w 
Rudnikach.
Salę na zorganizowanie wystawy udostępniło Gimnazjum 

Publiczne w Rudnikach - za co serdecznie dziękujemy!

Wystawę oglądać można było od 7 do 16 października 
br. W czasie jej trwania miały miejsce warsztaty rękodzieła 
ludowego dla dzieci i młodzieży. Obejmowały one tematykę:

1. Zdobienie jaj wielkanocnych. Technikę wykonywania 
"kroszonek opolskich" przekazywała młodemu pokoleniu pani 
Sabina Karwat.
2. Kwiaty z papieru i bibuły. Warsztaty prowadziły: Irena Tobis 
i Lidia Surlej laureatki tegorocznego konkursu.
3. Wyroby z gliny. Tajniki wykonywania gwizdków 
odpustowych z gliny przekazywał młodzieży Bogdan Jasiński - 
etnograf MWO w Opolu.

W warsztatach udział wzięło około 200 uczniów szkół z terenu 
całej gminy.

L.M.



komunikaty

MIESZKAŃCY
W związku ze skargami płynącymi do urzędu w sprawie spalania odpadów 
w domowych kotłowniach i na otwartych przestrzeniach, informujemy, iż:

spalanie odpadów w lokalnych kotłowniach, piecach, 
pojemnikach i na terenach otwartych

JEST ZABRONIONE !
GROZI ZA TO GRZYWNA W WYSOKOŚCI DO 5000 ZŁ 

LUB NAWET ARESZT!

Powyższe regulują przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z poź. zm.), kodeks wykroczeń.

Inspektorzy ochrony środowiska mogą zgodnie z prawem kontrolować miejsca, 
na których odbywają się działania szkodliwe dla środowiska.

W sytuacji podejrzenia o spalanie odpadów w paleniskach domowych bądź na otwartej przestrzeni 
zawiadomiona zostanie Policja lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

Prosimy o zaprzestanie spalania odpadów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

28 ca fUfcu tstnjgra ? pawods. wwtwstwg) powietrza

Za rwrteflte śrnto grad grzywna w wyscHató do 5000 zi 
Czas sicsśayc z łolerwardem spalania śmieci przez sąsiadów
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s KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA S1WEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
* *
• * 
, * * *

W ramach projektu systemowego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od czerwca 2009 
roku 7 bezrobotnych, niepracujących kobiet w wieku aktywności zawodowej realizuje kolejne etapy 
projektu. Zakończył się już kurs autopromocji, w ramach którego uczestniczki odbyły 33 godziny 
zajęć z doradztwa psychospołecznego oraz podstaw obsługi komputera. Zakończyły się również 
usługi doradcy zawodowego. W ramach tego szkolenia zrealizowano blok poradnictwo 
zawodowego zajęcia grupowe oraz indywidualne dla każdej uczestniczki. We wrześniu zakończył 
się kolejny kurs: bukieciarstwo oraz artystyczne układanie roślin, dzięki któremu uczestniczki 
zdobyły teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie artystycznego układania bukietów 
okolicznościowych.

Panie bardzo chętnie przychodziły na zajęcia. Są bardzo zadowolone ze zdobytej wiedzy, 
umieją ułożyć bukiety na różne okazje, nauczyły się, jak dobierać kwiaty, przycinać je i układać w 
przepiękne kompozycje. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z uczestniczkami projektu 
wiedza, zdobyta podczas wszystkich kolejnych etapów, pomogła im zwiększyć poczucie własnej 
wartości, zwiększyć motywację do samodzielnych działań, a przez to zwiększyć ich aktywność 
społeczną. W październiku zakończy się kurs prawajazdy kategorii B. Cały projekt zakończy się 
30 listopada 2009 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agencja PKO BP S.A.
Rudniki ul. Handlowa 2a - tel. 034 3595045

(obok pawilonu spożywczego)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -18.00

Oferujemy:
- TANIE OPŁATY ZA TELEFON, 

CZYNSZ, ENERGIĘ ITP.
- POŻYCZKI GOTÓWKOWE, 

OPROC. OD 6, 99% , prowizja 0%
- KREDYTY HIPOTECZNE

- KREDYTY DLA ROLNIKÓW 
-LOKATY TERMINOWE 
- KARTY KREDYTOWE

- KONTA OSOBISTE
- UBEZPIECZENIA PZU ŻYCIE

ZAPRASZAMY!

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

Redaguje zespól w składzie: Andrzej Pyziak, Marianna Krzykawiak, Małgorzata Lukas, Iwona Napieraj, 
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