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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rudniki
składamy najserdeczniejsze życzenia
rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech radość Świąt towarzyszy Państwu
przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to rok szczęśliwy
bogaty w osobiste sukcesy.
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Rudniki
Edward Gładysz
Andrzej Pyziak

II miejsce w Polsce w konkursie „Przyjazna Wieś"
Z wielką przyjemnością informujemy, iż zgłoszony przez Gminę Rudniki projekt pn. „Przebudowa budynku biblioteki
w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”
zajął I miejsce w kategorii Infrastruktura społeczna konkursu „Przyjazna Wieś” (etap wojewódzki). Regionalna Komisja
Konkursowa oceniła zgłoszone projekty na podstawie wytycznych tj. wykorzystanie projektu na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej, innowacyjność zastosowanych rozwiązań czy wpływ na poziom partycypacji społecznej. Zgłoszony przez nas budynek
biblioteki w Rudnikach został oceniony najwyżej otrzymując nagrodę w wysokości 9.000 zł.
13.12.2013 r. tj. piątek okazał się
szczęśliwym dniem dla Gminy Rudniki.
W związku z zajęciem I miejsca w etapie
regionalnym, obiekt został
predestynowany do rywalizacji w etapie
ogólnopolskim. Projekt przebudowy
budynku biblioteki zajął II miejsce
w Polsce. Operacja miała na celu
zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
społecznych i przede wszystkim
edukacyjnych mieszkańców oraz
pobudzenie ich aktywności w życiu
społeczeństwa. Tym większe
zaskoczenie, iż w konkursie
uczestniczyły gminy, realizujące
projekty nie tylko o charakterze budowlanym. Nagrodę z rąk dyrektora Zarządu FAPA, Pana Przemysława Litwiniuka odebrała
Zastępca Wójta Pani Iwona Napieraj.
„Przyjazna wieś" to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) konkurs na najlepszy projekt
wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europej skich.
D. Baros

aktualności

Czy Program Leader+ jest dobrym instrumentem
wsparcia dla inicjatyw oddolnych?
W programie Leader Unia Europejska stawia na dobre
pomysły, ale pomysły nie tylko wychodzące od samorządów,
ale przede wszystkim od samych mieszkańców. Ideą tego
programu jest przekazanie podejmowania decyzji
i przedsięwzięć mieszkańcom regionów w których mieszkają.
Sami mogą decydować jak poprawić jakość życia w swojej
miejscowości oraz wpływać na polepszenie sytuacji
ekonomicznej swojej wsi.
Już po wstąpieniu Polski do UE w roku 2005 zrodziła się
myśl przystąpienia do programu Leader. Pomysł do realizacji
podsunął wójt Andrzej Pyziak, który zainspirował do dalszego
działania pozostałych członków późniejszej Fundacji „Górna
Prosną”. Zostały więc podjęte pierwsze, aczkolwiek nieśmiałe
kroki w kierunku napisania pilotażowego projektu. Program był
dla nas wielką niewiadomą i nie wszystkie gminy były
przekonane do realizacji wspólnych celów. Napisaliśmy jednak
projekt do tzw. I Schematu i udało się. Ministerstwo Rolnictwa
(FAPA) w Warszawie przyznało nam środki i rozpoczęliśmy
realizację projektu z 4 partnerami: Gminą Praszka, Radłów,
Gorzów Śląski i Byczyna. Zostały opracowane niezbędne
dokumenty oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym
zarejestrowana została Fundację „Górna Prosną”.
W 2007 roku pozyskaliśmy ponownie środki na realizację
projektu pn. „Górna Prosną rozwój turystyki i promocja”
w ramach tzw. II Schematu. Podobnie jak w pierwszym
projekcie i tu nacisk położony był na aktywizację społeczną,
a także na opracowanie strategii rozwoju obszaru LGD.
W sierpniu 2008 r. do naszej grupy przystąpiła jeszcze gmina
Olesno, a LGD zmieniło formę prawną z fundacji na
stowarzyszenie. Wtedy to przyszedł czas na „twardą” realizację

strategii, gdzie LGD otrzymało narzędzie do przyznawania
realnych środków na dofinansowania projektów.
Przez ok. 6 lat gminy, stowarzyszenia oraz inne organizacje
pozarządowe z terenu LGD „Górna Prosną” mogły składać
projekty na różne przedsięwzięcia realizowane w swoich
miejscowościach. Dzięki wsparciu z programu Leader+ udało
się zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć w gminie
Rudniki m.in.:
1) Przebudowa budynku OSP-Żytniów na Wiejskie Centrum
Kultury
2) Przebudowa Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach
3) Przebudowa boiska trawiastego w Cieciułowie
4) Budowa siłowni zewnętrznej w parku w Rudnikach
5) Wydanie foldera promocyjnego „Zwiedzam bo lubię”
6) Wydanie monografii o Żytniowie „Siedem wieków
Żytniowa”
7) Organizacja imprez m.in. „Międzynarodowe Zawody drwali
w Bobrowie” i „Warsztaty Jazzowe w Rudnikach” oraz
„Spotkanie pszczelarskie”.
Mamy również podpisane umowy na realizację
2 proj ektów na rok 2014 i są to:
1) Przebudowa budynku OSP Mostki
2) Przebudowa budynku OSP Dalachów
Wartość całkowita projektów - 1.676.000 zł
Kwota dofinansowania
- 1.005.000 zł'
Wiadomo już teraz, że nowa perspektywa 2014-2020
będzie umożliwiała realizację przedsięwzięć w ramach
Leadera. Są więc szanse i możliwości, że w przyszłych latach
będziemy podejmować kolejne ciekawe inicjatywy.
Napieraj
I.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia poinformował, że od lipca 2013 roku został
uruchomiony ZIP tj. Zintegrowany Informator Pacjenta.
ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym
zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu
i finansowaniu świadczeń przy Narodowym Funduszu
Zdrowia.
W systemie pacjent może sprawdzić sam w domu:
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 roku,
- czy jest ubezpieczony,
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił
do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza Pozycj a,
- kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne np.:
wózek, aparat słuchowy, protezę, gorset,
- gdzie się leczyć bezpłatnie sprawdzisz nie tylko informację
o poradniach i szpitalach, ale także o tym, jak do nich
dojechać, w jakich godzinach pracują, czas oczekiwania na

świadczenie oraz czy są udogodnienia dla niepełnosprawnych.
Rejestracja w systemie jest bezpłatna, natomiast login
i hasło wymaga osobistej wizyty w Opolskim Oddziale
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Gmina
Rudniki organizuje punkt obsługi tak, aby uzyskanie dostępu do
nowego systemu było ułatwione.

Mieszkańcy Gminy Rudniki mogą przyjść w dniu

20 stycznia 2014 roku /poniedziałek/
w godz. od 9.30 do 14.00
do Biblioteki Publicznej w Rudnikach
(wejście od strony podwórka)
w celu uzyskania hasła i loginu.
Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.

I. Napieraj

___________ aktualności___________

Inwestycje komunalne w 2013r
Wbieżącym roku zrealizowano 3 inwestycje drogowe:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101024 O w Julianpolu
W ramach projektu dokończono nawierzchnię asfaltową na
drodze w Julianpolu „pod lasem” i wykonano nową
nawierzchnię na drodze gminnej począwszy od skrzyżowania
zdrogąkrajową.
Długość drogi - 2,5 km, szerokość - 5,0 m
Koszt całkowity -1.400.000 zł
Dotacja z budżetu państwa-687.000 zl
Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Łazy - Młyny
W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze od Młynów do skrzyżowania z drogą powiatową
w Łazach.
Długość drogi - 0,82 km, szerokość 4,0 m
Koszt całkowity - 280.000 zł
Dotacjazbudżetu Województwa Opolskiego-117.000 zl
Przebudowa ulicy Piaskowej w Rudnikach
W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową na
drodze od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku
Cieciułowa do ulicy Reymonta.
Długość drogi - 0,5 km, szerokość - 4,0 m
Inwestycja sfinansowana w całości ze środków Gminy. Koszt
całkowity-210.000 zł
Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe wpłynęły pozytywnie
na poprawę warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu,
rozbudowę i funkcjonalność układu komunikacyjnego na
terenie gminy. Liczymy, że zostaną pozytywnie odebrane przez
mieszkańców.

W roku 2013 zakończono również realizację projektu

współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego
wykonano 121 przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach: Bobrowa, Brzeziny Cieciułowskie, Nowy
Bugaj, Chwiły, Dalachów, Faustianka, Hajdamaki, Janinów,
Jaworek, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Jelonki , Julianpol,
Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek,
Polesie, Porąbki, Słowików, Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie,
Żurawie.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 1.920.000 zł, w tym
dotacja z NFOŚiGW- 860.000 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach
W ramach projektu wybudowano przy oczyszczalni ścieków
w Rudnikach poletko osadowe trzcinowe składające się
z czterech kwater o całkowitej powierzchni 1 260 m2 wraz ze
zbiornikiem do przyjmowania osadów ściekowych
i rurociągami tłocznymi.
Inwestycja sfinansowana w całości ze środków Gminy. Koszt
całkowity - 480.000 zl
Na poletko będą kierowane osady z oczyszczalni w Rudnikach
i Żytniowie oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z założeniami projektowymi zrealizowana inwestycja
zabezpieczy przyjmowanie i magazynowanie osadów
ściekowych zarówno z oczyszczalni zbiorczych jak
i przydomowych na okres ok. 10 lat.
Z końcem listopada br. zakończono i odebrano
I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Dalachowie.
I etap obejmował budowę rurociągów tłocznych długości 7 km,
od granicy z Gminą Praszka, przez drogę krajową i tory
kolejowe do nieruchomości nr 353.
Budowa przyłączy planowana jest w przyszłym roku po
zakończeniu robót kanalizacyjnych przez Gminę Praszka.
Planowany termin zakończenia realizacji przypada na koniec
sierpnia 2014 r.
J.Kubat

Piękny Jubileusz Pani Reginy z Rudnik
W listopadzie 2013 roku Pani Regina Pacyna
z Rudnik obchodziła Jubileusz 100 lat życia. Urodziła się
w 1913 r. w jednej z wiosek na terenie naszej Gminy.
W 1937 roku wyszła za mąż. Wspólnie z mężem
wychowali trzy córki. Kilka lat temu Pani Regina została
wdową. Jak wspomina córka, rodzice bardzo się
szanowali przez całe życie i spędzili ze sobą 70 lat.
Jubilatka całe życie zajmowała się krawiectwem
miarowym i niejedna mieszkanka naszej gminy chodziła
w sukience zaprojektowanej i uszytej przez Panią Reginę.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzenia zdrowia i spokoju na dalsze lata życia.

I. Napieraj

wydarzenia

ZŁOTE GODY NASZYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RUDNIKI
W dniu 27 listopada 2013 r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 23 pary małżeńskie
świętowały piękny jubileusz 50 rocznicy ślubu. Każdemu z Jubilatów Wójt Gminy Andrzej Pyziak wręczył nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odznaczenia otrzymali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baros Marian i Stanisława - Żytniów
Bartoszewski Edward i Anna - Polesie
Birlet Romoan i Lucyna - Młyny
Dubas Ireneusz i Bronisława - Jaworzno
Ferenc Emil i Maria - Cieciułów
Gajda Zdzisław i Mirosława - Jaworzno
Kałwak Marek i Helena - Faustianka
Klimas Alojzy i Bronisława - Mostki
Komorowski Edward i Irena - Rudniki
Kot Stefan i Janina - Dalachów
Kotas Józef i Longina - Mirowszczyzna
Księżarek Władysław i Bogdana - Rudniki
Młynarczyk Marian i Zenobia - Stawki
Żytniowskie

14. Morawiak Jan i Janina - Faustianka
15. Napieraj Józef i Danuta - Stawki
Cieciułowskie
16. Niewiadomski Józef i Janina - Żytniów
17. Rosak Leon i Czesława - Rudniki
18. Rosak Zenon I Stefania - Stary Bugaj
19. Stochmiałek Henryk i Czesława - Stary
Bugaj
20. Szyszka Roman i Teresa - Łazy
21. Walacik Kazimierz i Bronisława - Dalachów
22. Wolny Marian i Bolesława - Jaworek
23. Zacha Franciszek i Janina

Gratulacje oraz serdeczne życzenia dostojnym jubilatom złożyli: Wójt Gminy Andrzej Pyziak oraz władze
samorządu gminnego Z-ca Kierownika USC Janina Popczyk, Z-ca Kierownika USC Małgorzata Gajda, Z-ca
Skarbnika Gminy - Beata Wolf-Morawiak, Dyrektor GOKSiR - Janina Pawlaczyk, Dyrektor BOOS - Elżbieta

Ciszkiewicz.
Małżonkowie otrzymali również okolicznościowe akty pamiątkowe, kwiaty oraz drobne upominki. Po
wzniesieniu symbolicznego toastu jubilaci i goście zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek. Oprawę muzyczną
przygotował P. Bogdan Szyszka z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy jak najlepszego zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz życzliwej
opieki i miłości najbliższych na dalsze wspólne lata.

------------------------------------------------------------- —------------------------------------- —-------------------------------------------

wydarzenia

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Płazy wokół nas"
29 listopada 2013 r.
odbyło się uroczyste
rozdanie nagród na sesji
fotograficznej w Akwarium
Gdyńskim w Gdyni. Do
czołowej 25
osobowej
grupy laureatów
awansowały dwie
dziewczyny reprezentujące
Gminę Rudniki: Anna
Pyziak z Żurawia i Iga
Wiercińska z Janinowa.

Foto Anna Pyziak
Foto Iga Wiercińska
Z przyj emnością
informujemy, iż Pani Anna zajęła I miejsce, natomiast Iga Wiercińska uplasowała się na 13 pozycji. Sukces tym większy, iż
w konkursie wzięło udział liczne grono profesjonalnych fotografów. Celem konkursu było dokumentowanie poprzez zdjęcia
płazów jako ważnej przyrodniczo grupy rodzimych zwierząt oraz promocja ochrony terenów ziemnowodnych jako miejsc ich
bytowania.

Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy kolejnych sukcesów.

D.Baros

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia
wielu radosnych i głębokich przeżyć,
niech narodziny Zbawiciela dadzą nadzieję,
wewnętrzny spokój i wiarę w spełnienie marzeń,
niech Błogosławieństwo Boże nie opuszcza nigdy
w nadchodzącym 2014 Nowym Roku.

Życzenia dla wszystkich Mieszkańców Gminy Rudniki
składają oddani całym sercem
mgr Jolanta i Bogdan Surowiak
„Apteka Pod Świerkami”

MIESZKAŃCY
W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Rudniki o obowiązującym zakazie
spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach
domowych w domowych kotłowniach i na otwartych przestrzeniach.
Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór,
cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.

Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania chorób nowotworowych, alergii,
chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego,
obniżają naszą odporność.
Za "pozorne oszczędności" podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz
naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.
Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z
.obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do
tego nieprzystosowanych.
Przypominamy:

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!!
Podejrzane o takie szkodliwe działania miejsca mogą, zgodnie z prawem kontrolować inspektorzy ochrony środowiska.
W sytuacji podejrzenia faktu spalania odpadów w paleniskach domowych, bądź na otwartej przestrzeni zawiadomiona
zostanie Policja lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Dbajmy o własne środowisko.

Dziękujemy!

komunikaty
URZĄD GMINY W RUDNIKACH
zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rudniki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. Gospodarstwa domowe - zużywające wodę na potrzeby o charakterze bytowym, dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają
wody do prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego
2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność
gospodarcząi zużywająwodę do zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i procesów produkcji.
W chwili obecnej stosuje się te same ceny za dostarczoną wodę dla obu grup odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące taryfowe grupy odbiorców
usług:
1. Gospodarstwa domowe - odprowadzające wyłącznie ścieki o charakterze bytowym dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają
wody do prowadzonej działalności gospodarczej oraz jednostki finansowane z budżetu samorządowego
2. Pozostali odbiorcy usług - dotyczy obiektów użyteczności publicznej oraz odbiorców, którzy prowadzą działalność
gospodarczą i odprowadzają ścieki z zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i ścieki przemysłowe z prowadzonej
działalności
3. Odbiorcy odprowadzający ścieki podczyszczone - dotyczy odbiorców posiadających własne podczyszczalnie ścieków
odprowadzających ścieki podczyszczone o wskaźnikach zanieczyszczeń:
- BZT5 do 60,0 mg O,/l,
- ChZTCr do 160,0 mgO2/l,
- zawiesina ogólna do 60,0 mg/1

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Lp Taryfowa grupa
odbiorców usług

1

Gospodarstwa
domowe
i pozostali
odbiorcy

Jednostka
miary

Stawka
netto

zł/ m3
zł/
odbiorcę /
okres
rozliczeniowy*

2,75

Wyszczególnienie

1) cena za 1 m3 dostarczonej wody
2) stawki opłat abonamentowych:

- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza głównego
- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza
dodatkowego
- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu wodomierza przy
punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym
- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności
- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych

5,40
3,00
9,00
0,75
5,40

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

Dopłata

Stawka netto z
uwzględnieniem
dopłaty

2,94

5,55

LP

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Wyszczególnienie

1

Gospodarstwa domowe

1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/m3

8,49

2

Pozostali odbiorcy

2) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/m3

10,00

10,00

Odbiorcy odprowadzający 3) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
ścieki podczyszczone
4) stawki opłat abonamentowych dla
wszystkich grup taryfowych:
- stawka opłaty abonamentowej za usługę
odczytu wodomierza głównego*
- stawka opłaty abonamentowej za usługę
odczytu wodomierza dodatkowego"
- stawka opłaty abonamentowej za
rozliczenie należności"
- stawka opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń
kanalizacyjnych

zł/m3

7,99

7,99

zł/
odbiorcę/
okres
rozliczęniowy*

5,40

5,40

3,00

3,00

0,75

0,75

2,50

2,50

3

Jednostka Stawka
miary
netto

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

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 6 dolicza się podatek od towarów i usług w określonej ustawowo wysokości.

Przy rozliczeniach za dostarczana wodę dla wszystkich odbiorców usług stosuje się taryfę dwuczłonową składającą się z:
a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
b. stawek opłat abonamentowych:
- zajednostkę usługi odczytu wodomierza głównego,
- zajednostkęusługi wodomierza dodatkowego,
- za usługę odczytu wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym,
- za rozliczenia należności,
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
1) odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego, ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych, odczyt i rozliczenie
2) odbiorca rozliczanego wg wskazań wodomierza dodatkowego, ponosi opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie.
3) odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody , ponosi opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń
wodociągowych i rozliczenie.
4) odbiorcy rozliczany wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym w budynku wielolokalowym, ponosi opłatę
abonamentową za odczyt i rozliczenie.
Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości dostarczonej wody , za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone są w złotych na odbiorcę na okres
rozliczeniowy (3 miesiące).

Przy rozliczeniach w zakresie odprowadzania ścieków stosuje się dla taryfowych grup odbiorców usług taryfę dwuczłonową
składającą się z:
a. ceny wyrażonej w złotych za 1 m' odprowadzonych ścieków,
b. stawek opłat abonamentowych:
- za usługę odczytu wodomierza głównego
- za usługę odczytu wodomierza dodatkowego
- za rozliczenie należności
- za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych.
Opłaty abonamentowe naliczane są niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, za każdy okres rozliczeniowy bez względu na
ilość odprowadzanych ścieków lub też jego całkowitego braku. Stawki opłat abonamentowych wyrażone sąw złotych na odbiorcę
na okres rozliczeniowy (3 miesiące).
Opłaty abonamentowe: za usługę odczytu wodomierza głównego, za usługę odczytu wodomierza dodatkowego, za rozliczenie
należności sąnaliczane odbiorcom korzystającym wyłącznie z usługi odprowadzania ścieków.

[_______________________ wydarzenia______________________

Wojciech Karolak o spotkaniach z Muzyką Jazzową
Gwiazda jazzowa - Wojciech
Karolak, którego gościliśmy jesienią
w Rudnikach, złożył podziękowanie
dla organizatorów i władz
samorządowych za udział
w Jesiennym Spotkaniu z Jazzem
w Rudnikach.
Pan Wojciech zachwycony był
atmosferą, przyjęciem,
serdecznością oraz gościnnością
rudnickiej publiczności, co wyraził
w następujących słowach:
„Rudniczanie są wspaniali! Rozpieszczają artystów

tak, że niejednemu się może w głowie przewrócić.
Pomysł nazwania przybytku kultury „Centrum
Spotkań Muzyków Jazzowych ” stanowi w obecnej dobie
świadectwo nonkonformizmu najwyższej próby,
w związku z czym, pozwolę sobie na swój prywatny
użytek mianować Rudniki Stolicą Jazzu Polskiego
(wstydź się Warszawo!). ”
Czytając te słowa trzeba przyznać, że musiał czuć się u nas
naprawdę dobrze.
A nam, cóż pozostaje? Chyba tylko zaprosić Go do Rudnik
jeszcze raz.
J.Dwornik

projekty UE realizowane w gminie
UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM
REGIONALNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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”

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości
Termin zakończenia inwestycji: 25.04.2013 r.
Wartość inwestycji:
Ogółem: 835.000 zł
Dofinansowanie: 540.000 zł
Wkład własny: 295.000 zł
Cel: wzmocnienie sektora biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług
okołobiznesowych.
Istotne informacje:
A.
Budynek składa się z 5 modułów:
4 z nich przeznaczone zostaną pod wynajem,
1 pomieszczenie zajmować będzie pracownik inkubatora przedsiębiorczości.
B.
Powierzchnia pomieszczenia pod wynajem: 42 m2 (1 moduł).
C.
Z oferty skorzystać mogą osoby które chcą rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmy
działające na rynku nie dłużej niż 1 rok czasu (w pierwszej kolejności z terenu gminy
Rudniki, a następnie powiatu oleskiego).
D.
Możliwość prowadzenia firmy w inkubatorze do 5 lat.
E.
Wybór firm na podstawie złożonego biznesplanu.
Korzyści:
atrakcyjne ceny za wynajem,
możliwość prowadzenia fumy w nowoczesnym obiekcie usytuowanym w centrum Rudnik,
doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia firmy,
porady prawne i księgowe,
pomoc w zakresie organizacji spotkań biznesowych,
dostęp do sali konferencyjnej i sprzętu multimedialnego,
organizacja szkoleń w inkubatorze dla firm ulokowanych w inkubatorze, firm
funkcjonujących na terenie gminy i powiatu oleskiego.
Poniżej przedstawiamy postęp w pracach budowlanych:

projekty UE realizowane w gminie

Zagospodarowanie parku w Rudnikach
poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej
w Rudnikach
W dniu 22.10.2013 r. w związku z zakończeniem zapytania ofertowego podpisana została umowa
na wykonanie w/w zadania. Wszystkie prace zostały wykonane przez firmę „HERKULES”.
Prace nad utworzeniem siłowni zewnętrznej rozpoczęły się w połowie listopada.
Obecnie każdy zainteresowany, korzystać może - bez względu na porę dnia z 5 urządzeń dwustanowiskowych składających się z:
1.
Wyciskania siedząc
2.
Wyciągu górnego
3.
Prasy nożnej
4.
Twistefa
5.
Orbitka eliptyczneg
6.
Wioślarza
7.
Drążków do podciągania się
8.
Drążków gimnastycznych
9.
Surfefa
10. Biegacza
Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej przede wszystkim pozwolą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Siłownia przeznaczona jest dla ludzi w każdym wieku, zarówno dla osób młodych jak i starszych. Atrakcyjne
miejsce usytuowania urządzeń zachęca do wypoczynku. Zainteresowani wzmocnią poszczególne partie
mięśni tj.: mięśnie nóg, brzucha, ramion, barków oraz klatki piersiowej. Zachęcamy wszystkich do
korzystania! Wstęp wolny.
w Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym środkom europejskim w ramach programu PRO W
na lata2007-2013.

Cała inwestycja to kwota 26 445,00 zł
w tym 17 200,00 zł to środki stanowiące o finansowanie z UE.

WATER FOR LIFE
1 sierpnia 2013 roku Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja
Wajdy w Rudnikach rozpoczęło realizację Wielostronnego
Partnerskiego Projektu Szkół Comenius „Water for Life”.
W projekt zaangażowanych jest 7 szkół z siedmiu europejskich
krajów: Niemiec (Dormagen), Hiszpanii (Albal), Włoch
(Rzym), Finlandii (Nakkila), Francji (Saint Julien En
Genevois), Rumunii (Campulung) i Polski (Rudniki).
Zanim projekt został zakwalifikowany do realizacji
przeszedł przez gęste sito selekcji nie tylko w Narodowej
Agencji Programu Comenius w Warszawie, ale również przez
Komisję Europejską w Brukseli. Zgłoszono prawie tysiąc
pięćset wniosków, z których akceptację uzyskało około
pięciuset.

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół
z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim
wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem.
Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej,
w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych
państw członkowskich. Głównym celem akcji jest wspólne
działanie wszystkich zaangażowanych szkół, poznawanie
poszczególnych krajów, ich kultury, historii i zwyczajów oraz
promocja swojego regionu i gminy pośród innych krajów Unii
Europejskiej.
W październiku uczennice: Monika Kałwak, Izabela
Cieśla, Mhrcełina Koterba i Weronika Kistela oraz
nauczycielki: Małgorzata Rzepka (szkolny koordynator

projektu), Anita Borek i Agnieszka Włóka brały udział
w pierwszym spotkaniu przedstawicieli wszystkich szkół
w partnerskiej Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
w Dormagen w Niemczech. Wybrane zostały cztery uczennice,
które przygotowały najlepsze prezentacje naszego kraju

i szkoły oraz spełniają pozostałe kryteria wyboru uczestników.
Uczennice następnie wspólnie przygotowały prezentację, którą
pokazały podczas wizyty uczniom z Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Miały także okazję zobaczyć
prezentacje pozostałych uczestników na temat ich krajów
i szkół. Program obejmował także zajęcia integracyjne dla
wszystkich uczniów oraz zwiedzanie szkoły goszczącej.
Pierwszego dnia uczestnicy zostali oficjalnie powitani
przez dyrektora szkoły. Następnie odbyła się konferencja
prasowa z udziałem dyrektora Volkera Hansena, Britty
Heiermann (koordynator projektu w szkęle niemieckiej) oraz
przedstawicielki ze szkoły hiszpańskiej, która koordynuje
całość projektu, Montse Morales. Artykuł na temat naszego
proj ektu i szkoły ukazał się w prasie niemieckiej.
Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w lekcjach
z uczniami, u których zamieszkali na te kilka dni. Zwiedziliśmy
też katedrę w Kolonii oraz średniowieczną osadę Zons nad
Renem. Bardzo miło powitał nas tez burmistrz Dormagen
podczas wizyty w ratuszu. Szkolni koordynatorzy i pozostali
nauczyciele omawiali przebieg kolejnych etapów projektu,
planując dokładnie kolejne spotkania i zadania do wykonania
w trakcie przyszłych mobilności.
Następne spotkanie uczestników projektu zaplanowane
zostało na styczeń 2014r. w Rumunii.

Konkurs „ Chain Reaction" - „Reakcja Łańcuchowa"
Pięcioro uczniów Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja
Wajdy w Rudnikach: Małgorzata Rzepka, Aleksandra
Ptaszyńska, Bartosz Majtyka, Bartosz Głogowski i Tomasz
Kotowski wzięło udział w konkursie „Chain Reacion”
(„Reakcja łańcuchowa”) organizowanym przez firmę BASF.
Konkurs polegał na zaprojektowaniu i zbudowaniu konstrukcji
z materiałów codziennego użytku, która działa w oparciu o ciąg
następujących po sobie zjawisk fizycznych i reakcji
chemicznych. Przez dwa tygodnie z pomocą nauczycieli:
p. Sabiny Zaręby (koordynatora) i p. Ryszarda Belki zespół
„Chemioglobina” wykorzystując wiedzę z chemii i fizyki
zmagał się z wymyślaniem, planowaniem, skonstruowaniem

oraz w końcu nagraniem reakcji łańcuchowej. Wymagało to od
uczestników kreatywności i umiejętności rozwiązywania
problemów. Wyniki poznamy wkrótce, a już od 4 grudnia (do 16
grudnia) można głosować na film przygotowany przez nasz
zespół. Wyjazd na uroczystą galę wręczenia nagród do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się 18 grudnia.
Każdy głos pomoże nam w staraniu się o nagrodę
publiczności. Liczymy na Wasze głosy!
Link do głosowania
http://www.chemgeneration.com/pl/chainreaction/zespółchemioglobina.html

Ślubowanie w Jaworznie
21 października 2013 r. odbyło się Ślubowanie uczniów
klasy pierwszej pod opieką wychowawczyni Grażyny
Dzierżak.
Przygotowania do uroczystości trwały od pierwszych dni
września zarówno rodzice, jak i pierwszoklasiści wykazali się
zaangażowaniem w organizację swojego święta.
Zwieńczeniem przygotowań była ceremonia, w czasie której
pierwszacy mieli okazję zaprezentować program artystyczny.
Recytacja wierszy, śpiew i taniec wzbudziły ogólny zachwyt,
niejednego rodzica przyprawiając o wzruszenie. Następnie
pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu pasowania z rąk
p. Dyrektor Barbary Kubik, która skierowała do
najmłodszych uczniów serdeczne słowa powitania
w zaszczytnym gronie uczniów PSP w Jaworznie.
Część oficjalna zakończyła się wręczeniem dyplomów oraz
upominków przygotowanych przez Samorząd Uczniowski,
Radę Rodziców i Rodziców uczniów klasy I. Ostatnie chwile
uroczystości utrwalone zostały na pamiątkowej fotografii, która

OPOLSZCZYZNA - KUŹNIĄ
SPORTOWYCH TALENTÓW

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”
zaprosił Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza
Kościuszki w Cieciułowie do udziału w projekcie
„Opolszczyzna kuźnią sportowych talentów” finansowanym
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Marszałka

długo będzie przypominać uczniom i ich rodzicom o tym
wielkim dniu.
Po uroczystości nastąpił słodki poczęstunek, którego
przygotowaniem zajęli się rodzice pierwszoklasistów.
Dzień 21 października 2013 r. pozostanie w pamięci
uczniów, rodziców i grona pedagogicznego jako uroczyste
przyjęcie w chlubne grono uczniów PSP w Jaworznie.
G. Dzierżak

Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego oraz
zaangażowaniu organizacyjnym Opolskiego Kuratora Oświaty.
Grupa dwudziestu uczniów klas II - III, pod opieką
nauczycielki Jolanty Kępińskiej, udała się w dniu 25 listopada
2013 roku do Rudnik. Tam na hali sportowej uczniowie zostali
poddani testowi sprawności fizycznej złożonemu z 6 prób
ruchowych.
Wszystkie dzieci za udział w teście sprawnościowym
otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa pod nazwą
"Jesteś małym mistrzem", białe koszulki z logo projektu oraz
słodki poczęstunek.
Ocena sprawności fizycznej dzieci w przyszłości zostanie
wykorzystana, ponieważ do udziału w projekcie zaproszono
Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Tam będą
utworzone indywidualne profile i karty dzieci w formie
elektronicznej, a ewentualne pozyskanie dalszych partnerów
spowoduje wydanie publikacji oraz organizację konferencji
podsumowującej projekt. Zapraszamy do korzystania ze strony
internetowej www.szsopolskie.pl. gdzie w zakładce
„Opolszczyzna kuźnią sportowych talentów” można uzyskać
informacje o realizacji projektu.
Beata Droś

SZLACHETNA PACZKA 2013
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który w przemyślany sposób
łączy: wolontariuszy, rodziny w potrzebie i darczyńców:
* Wolontariusze szukają rodzin potrzebujących, spotykają się z nimi,
diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję
o włączeniu do proj ektu;
* Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny;
* Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na
lepsze jutro i impuls do zmiany.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
wzięła udział w zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki po raz pierwszy.
Również i w tym roku pragniemy wspólnie przygotować konkretną pomoc
dla rodziny w potrzebie. Pragniemy dostarczyć produkty spożywcze, stąd od
poniedziałku tj. od 25 listopada do 4 grudnia uczniowie przynosili wybrane
trwałe produkty żywnościowe do szkoły. Wspólnymi siłami: uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej, naszych wolontariuszy,
w tym Pani Małgorzaty Sas i Pani Lidii Madeła przygotowaliśmy piękne paczki zwane szlachetnymi. Wszyscy zdaliśmy
egzamin z życzliwości.
Beata Droś

KONKURS WOJEWODY OPOLSKIEGO
Wojewoda Opolski ogłosił konkurs na bożonarodzeniową
kartkę świąteczną.
Z inicjatywy cieciułowskich nauczycieli do udziału
w konkursie zgłosili się następujący uczniowie:
1. Krzysztof Sykulski kl. II
2. MartaSikorakl.il
3. Kacper Śnigórkl.I
4. Kamil Sobańtkakl. II
5. Nicola Ośrodka kl. III
6. Dominika Kotarska kl. III
7. Kamil Królikowski kl. IV
8. Barbara Sieradzka kl. IV
9. Monika Sobańtkakl. V
10. Wojciech Drośkl. V
11. Adam Raj kl. V
12. Zuzanna Borecka kl. V
13. Jakub Grzebiela kl. VI
W dniu 6 grudnia wysłaliśmy bożonarodzeniowe kartki
świąteczne do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac
odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku.
Beata Droś

ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ
- KONKURS FOTOGRAFICZNY

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie,
Wojciech Droś i Kamil Królikowski wzięli udział w XVIII Konkursie Fotograficznym
"Zabytkowa architektura wsi opolskiej" zorganizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej
oraz PTTK w Opolu.
W dniu 25 października 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów.
Wystawę prac otworzył pan Jarosław Gałęza, dyrektor muzeum. Później odczytał protokół konkursowy i wręczał dyplomy,
nagrody uczestnikom konkursu, w tym naszym uczniom. Kamil Królikowski za swoje zdjęcia otrzymał wyróżnienie, natomiast
prace fotograficzne Wojciecha Drosia zostały wyeksponowane w gablocie pamiątkowej Muzeum Wsi Opolskiej. Cieszymy się, że
spośród trzystu nadesłanych prac na plakacie promującym wystawę pojawiły się dwa nasze zdjęcia: drewnianego kościoła
w Żytniowie i starej chaty w Dalachowie. Nadmieniamy, że prace konkursowe uczniów reprezentowały nie tylko naszągminę, ale
i Powiat Oleski. Gratulujemy naszym tropicielom historii lokalnej i życzymy powodzenia w następnych konkursach.
Beata Droś

DNI WAŻENIA TORNISTRÓW W PSP W CIECIUŁOWIE
W ramach działań Programu Przeciwdziałania Wadom
Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży, w dniach 27 września
i 22 listopada 2013 roku odbyły się Dni Ważenia Tornistrów.
Pielęgniarka szkolna, Pani Krystyna Kansy-Kucharz
skrupulatnie dokonywała pomiaru wagi dziecięcych tornistrów
we wszystkich klasach. Generalnie wyniki ważenia są
zadowalające, Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy III,
którzy obniżyli wagę swoich tornistrów.
Apelujemy do naszych rodziców o sprawdzanie
zawartości tornistrów swoich dzieci. Zgodnie z normą waga
zawartości tornistra nie powinna przekroczyć 10% masy
ciała dziecka.
Beata Droś

„FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII"

Uczniowie klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie wraz z opiekunami udali
się do Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie w dniu 5 grudnia
2013 roku. Tam odbyły się sześciogodzinne warsztaty filmowe
w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”.
Nasi uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Młodsza
grupa wiekowa obejrzała film „Jakie sekrety ujawni nam
Eleonora”, uczestniczyła w zajęciach z edukacji polonistycznej
oraz w warsztatach plastyczno technicznych. Uczniom klas IVVI zaproponowano edukacyjny film niemiecki „Krokodyle
z przedmieścia”. Wprowadził on uczniów w tematykę
pierwszej części zajęć pt. „Niepełnosprawni są sprawni?”
Później odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Jak było na
początku - o historii kina na poważnie i z przymrużeniem oka”.
Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są dla
uczniów bezpłatne. Dzieci zostały dowiezione do Olesna

i odwiezione autokarem, a w trakcie zajęć otrzymały ciepły
posiłek. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie
"Fascynujący świat nauki i technologii", który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa.
Ma on trzy cele:
Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań
diagnozujących potrzeby uczniów;
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub
humanistyczno-ekologicznym;
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych
wyjazdy edukacyjne.
Atrakcją dla uczniów będą zajęcia w pracowniach
eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone
w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki,
astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii,
przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody),
wody i zmysłów człowieka. Mają za zadanie pobudzanie
uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.
Ponadto zaplanowano zajęcia w instytucjach kultury (np. kino,
teatr, filharmonia, galeria, muzeum itp.) oraz w gospodarstwach
edukacyjnych z terenu województwa opolskiego. Dodatkowo
dla uczniów z klas IV-VI będą realizowane zajęcia w ośrodkach
akademickich, tj. w pracowniach eksperymentalnych RCRE.
Planuje się cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych i 1 wykład dla grupy uczniów w
zakresie nauk humanistycznych. Projekt ten będzie
realizowany od września 2013 roku do końca kwietnia 2015
roku.
Beata Droś

"Mamy Niepodległą"
Szkoła Podstawowa w Żytniowie nosi imię Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Imię naszego Patrona zobowiązuje,
dlatego zawsze staramy się uroczyście obchodzić Święto
Niepodległości.
W tym roku wzięliśmy udział w akcji "Mamy
Niepodległą", zorganizowanej przez Muzeum Józefa

Piłsudskiego w Sulejówku. Wysłaliśmy specjalne kartki
z życzeniami i pozdrowieniami dla naszych przyjaciół i bliskich
z okazji listopadowego święta. Piątoklasiści przygotowali
uroczysty apel, a wszyscy uczniowie naszej szkoły przypięli
zrobione własnoręcznie kotyliony.

W szkole tego dnia było radośnie i biało-czerwono.

kultura

Biesiada Bożonarodzeniowa
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym GOKSiR w Rudnikach
organizuje biesiadę świąteczną z udziałem przedstawicielek wszystkich
sołectw naszej gminy. Aby poczuć przedsmak Świąt Bożego
Narodzenia zaproszone go udziału kobiety przygotowują potrawy
wigilijne i wypieki
świąteczne, wymieniają się przepisami
i doświadczeniami kulinarnymi. Bardzo istotna jest też dekoracja
stołu. Najważniejszy jest jednak towarzyski i integracyjny wymiar tego
spotkania.
W poniedziałek, 16 grudnia, z możliwości wspólnego
biesiadowania skorzystały sołectwa: Rudniki, Mostki, Chwiły,
Odcinek, Cieciułów, Łazy, Żytniów, Jaworzno, Młyny, Bugaj,
Bobrowa, Porąbki. Komisja w składzie: Iwona Napieraj - z-ca Wójta
Gminy, Marianna Krzykawiak - Sekretarz Gminy, Jan Polak Skarbnik Gminy oraz Małgorzata Lukas - instruktor GOKSiR miała
nie lada problem z
podziałem nagród.
Nagrodę główną za
najpiękniejsze i najbardziej związane z tradycją nakrycie stołu oraz
największą ilość przygotowanych potraw otrzymała delegacja
z Odcinka. Pięć sołectw, a mianowicie: Chwiły, Rudniki, Żytniów,
Cieciułów i Łazy odebrało II nagrody, a pozostałe wyróżnienia.
Stoły uginały się od przeróżnych specjałów. Były ryby, kapusta,
pierogi, czerwony barszczyk, zupa grzybowa, pierniczki, makowce,
serniki i wiele innych smakołyków.
Biesiadzie towarzyszył kiermasz ozdób i stroików świątecznych,
który cieszył się dużym zainteresowaniem.
M.Lukas

JESIENNE JAZZOWANIE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn. II Muzyczne Warsztaty Jazzowe w Rudnikach współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

„Bardzo dziękuję za serdeczność i
konsekwencję w propagowaniu jazzu”
Wojciech Karolak
„Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Fantastyczna atmosfera”
Siergiej Wowkotrub
W ramach projektu „Muzyczne warsztaty jazzowe
w Rudnikach” w sobotę 12 października 2013 r. w Centrum
Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach odbył się
Jesienny Koncert Jazzowy.
Muzyczny wieczór rozpoczął kwartet Wojciecha
Karolaka w składzie: Wojciech Karolak - organy
Hammonda B3,
Arek Skolik - perkusja, Tomasz
Grzegorski - saksofon tenorowy, Jerzy Małek - trąbka.
W każdej nucie słychać było świetny warsztat muzyków.
Karolak to jeden z pionierów polskiego jazzu zaliczany do

grona największych wirtuozów organów
Hammonda w Europie. W 2010 roku
został uhonorowany nagrodą „Złotego-"^
Fryderyka” za całokształt osiągnięć
artystycznych.
Z kolei w ciepły, sweengujący nastrój
wprowadzili słuchaczy Siergiej
Wowkotrub - mistrz skrzypiec, Sebastian
Ruciński - gitara, Tomasz Wójcik - gitara
oraz Piotr Górka - kontrabas.
Siergiej Wowkotrub - muzyk
pochodzący z Ukrainy, od 20 lat na stale
mieszkający w Polsce. W jego
wirtuozowskiej grze mocno są
wyczuwalne emocje cygańskiego swingu manouche,
połączonego z delikatną wschodniosłowiańską nutką.
Doskonała muzyka, wspaniałe wykonanie, rewelacyjne
solówki. Gorące brawa bardzo licznie zebranej publiczności
były wyrazem uznania
dla talentu i umiejętności
występujących artystów.
Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii dokumentująca
pierwszą, wiosenną edycję projektu.
M.Lukas

kultura

Mole w bibliotece!
Tuż po wakacjach w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rudnikach rozpoczął swoją działalność Klub Moli
Książkowych. Do Klubu należą dzieci, dla których czytanie
książek jest prawdziwą przyjemnością. W każde środowe
popołudnie moliki,czyli przedszkolaki i uczniowie młodszych
klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy wyruszają

w kolejną, fascynującą wyprawę w świat książek. Klubowe
spotkania poświęcone są przede wszystkim głośnemu czytaniu.
To najważniejsza część każdych zajęć. Ponadto klubowicze
uczestniczą też w grach, zabawach ruchowych,
minikonkursach lub wykonują prace plastyczne, związane
tematycznie z treścią czytanych książeczek. A chęci do pracy
i wspólnej zabawy nie brakuje.
We wrześniu i październiku moliki podróżowały po
magicznym i niezwykłym świecie baśni. Królewna Śnieżka,
Kopciuszek, Dzielny ołowiany żołnierzyk, Wilk i siedmioro
koźląt czy Księżniczka na ziarnku grochu to tylko niektóre
utwory, z jakimi zapoznali się klubowicze. Czytaniu baśni
Z okazji
Święta Niepodległości w Domu Kultury
w Rudnikach odbyła się piękna uroczystość. Bardzo licznie
zgromadzonych mieszkańców gminy Rudniki powitał wójt
Andrzej Pyziak. Program artystyczny pt. „Droga do wolności”
^Zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dalachowie przygotowani przez nauczycielkę historii Beatę
Wcisło. Liczne wiersze i pieśni patriotyczne przybliżyły
zebranym historię odzyskania niepodległości przez Polskę.
Oprawę muzyczną programu zapewnił nauczyciel muzyki
Bogdan Szyszka.

towarzyszyły wesołe zabawy. Dzieci uczyły się żołnierskiego
marszu, odgadywały, do kogo należy pantofelek, sprawdzały,
czy są wśród nich kandydaci na prawdziwe księżniczki
i królewiczów, śpiewały piosenki, a nawet uczyły się prząść
wełnę na kołowrotku.
Z krainy baśni rudnickie mole książkowe trafiły wprost
w świat poezji. W bibliotece odbyła się bowiem akcja:
"Listopadowe czytanie Tuwima". Dzieci nie tylko poznawały
zabawne wierszyki
Pana Juliana, ale
same również szukały
zagubionych
okularów, usiłowały
wyciągnąć rzepkę,
która wyrosła
w ogrodzie,
zawiązywały supełki,
by już nigdy o niczym
nie zapomnieć,
a z literek abecadła
układały napis
MOLIKI. Wreszcie
wyruszyły w podróż
z lokomotywą
i kartonowymi wagonikami, odwiedzając kolejno stacje:
Rzepkowo, Słonikowo, Bambolice i Literkowo. Wesołej
zabawie nie było końca.
Grudniowe spotkania Klubu rozpoczęły się od przywołania
baśniowej i tej prawdziwej Pani Zimy.
A skoro zbliża się czas magicznych świąt Bożego
Narodzenia, więc moliki pozostają w kręgu Gwiazdkowych
opowieści. Wszystkie chętne dzieci serdecznie zapraszamy do
udziału w spotkaniach Klubu w każdą środę w godzinach 16.30
-18.00. (Maria Morawiak)
Dyrektor Janina Pawlaczyk

WSPANIAŁY KONCERT

Po prezentacji szkolnej publiczność miała niepowtarzalną
okazję podziwiać artystów z zespołu „ŚLĄSK”, którzy
zaprezentowali wiązankę polskich pieśni i piosenek ludowych.
Podziękowaniem za wspaniałą ucztę muzyczną były gorące
brawa.
M. Lukas

kultura

Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach
W zimowy sobotni wieczór, 7 grudnia Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach wypełniły dźwięki muzyki
jazzowej. Sala pękała w szwach. Dopisali zarówno wykonawcy Jak i publiczność. Jazz przy świecach, w pięknej przytulnej sali
Domu Kultury, trafia do sercajak mało która muzyka. Dlatego też chętnych jest zawsze więcej niż miejsc na sali.
To już 22 edycja Spotkań Muzyków Jazzowych . W tegorocznym przeglądzie konkursowym udział wzięło 10 grup
muzycznych. Komisja w składzie : Edward Wcisło - muzyk i inicjator spotkań, Ryszard Strojec - muzyk - Prezes Estrady Młodych
Talentów w Częstochowie oraz Piotr Furtas z Radia Opole przyznała główna nagrodę zespołowi TAKE STYL z Opola
w składzie: P. Skrzypiec - Piano, A.T.Czyżewski - yiol.el., J.Homik - sax„ M. Piotrowski - drums, T.Kiepura - bass.

Dwie równorzędne II nagrody otrzymały zespoły : RAMZES JAZZ GROIJP z Dalachowa i WISE CHOISE
z Praszki. Trzeciąnagrodąuhonorowano zespól Brain Connect z Zawiercia.
Z kolei w kategorii prezentacji jazzu tradycyjnego dwie równorzędne nagrody otrzymały grupy : Sweet & Hot Jazzband
z Łodzi i OldTraditional Jazz Band z Wielunia.
Równorzędne dwie nagrody odebrały również big bandy: z Kluczborka i Żytniowa. Uhonorowano także wyróżnieniami
dwie solistki, a mianowicie Patrycję Biskup z Dalachowa i Anitę Barton z Opola.
Spotkanie uświetniły koncerty we wspaniałym, profesjonalnym wykonaniu. Gościliśmy na rudnickiej scenie JÓZEFA
SKRZEKA z zespołem SBB. Występ oczarował publiczność, czego wyrazem były gromkie brawa i owacja na stojąco. Drugi
koncert w wykonaniu amerykańskiego QUARTETU w składzie: Reggie Moore /pianista, USA/, Erik Unsworth /kontrabasista,
USA/, Frank Parker/perkusista, USA/ oraz Maciej Fortuna/PL/wspaniały młody trębacz współpracujący z największymi
polskimi i amerykańskimi muzykami jazzowymi/. Doskonała muzyka, świetne solówki.
Impreza realizowana była w ramach projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Sponsorem spotkania był również Bank Spółdzielczy
w Zawadzkiem.
Przedsięwzięciu patronują niezmiennie od wielu lat: Marszalek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Oleskiego oraz
Wójt Gminy Rudniki i wszyscy wymienieni zaszczycili swoją obecnością organizowane przez GOKSiR przedsięwzięcie
muzyczne.
Patronat medialny sprawowały: Radio Opole, Radio Ziemi Wieluńskiej, TVP 3 Opole oraz Kulisy Powiatu.
M.Lukas

Potrójny sukces fotograficzny
Wśród laureatów XV edycji Oleskiego
Konkursu Fotograficznego znalazło się aż trzech
fotografików z terenu gminy Rudniki. W tym roku
kategorie konkursu brzmiały: „Kontrasty”, „Nad
wodą” i „Kościół Bożego Ciała”. Wpłynęły prace od
68 uczestników z całej Polski. W jury zasiedli
oleśnianie: Mirosław Dedyk - przewodniczący fotografik, Stanisław Pokorski - artysta plastyk,
Barbara Hortecka - artysta plastyk, Sabrina
Abtouche - artysta plastyk, Roch Antkowiak dziennikarz, Maria Orman - plastyk, instruktor
MDK.
W kategorii „Kontrasty” II nagrodę zdobyło
zdjęcie wykonane przez Małgorzatę Lukas z Rudnik, przedstawiające kontrast współczesności
i odchodzącego czasu, a III nagrodę otrzymał Michał Włoch ze Słowikowa za piękną, nastrojową
fotografię krajobrazu. Z kolei w kategorii „Nad wodą” II miejsce zdobyła Zuzanna Lukas za klasyczny pejzaż przedstawiający
zachód słońca na stawem w Rudnikach. Nagrodzone zdjęcia można obejrzeć na stronie www.olesno.pl Wszyscy nagrodzeni są
pasjonatami fotografowania i laureatami wielu konkursów o różnym zasięgu: powiatowym, wojewódzkim, a nawet
ogólnopolskim. W fotografowaniu najważniejsze jest to w jaki sposób widzi się otaczający świat.
M.Lukas
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KWIATY Z BIBUŁY - WARSZTATY
Kwiaty z bibuły były na wsi podstawową formą zdobnictwa
wnętrz mieszkalnych. Ubarwiały i rozweselały słabo oświetlone
izby z niewielkimi oknami. Wokół powieszonych na ścianach
świętych obrazów mocowano kwiaty wykonywane przez
uzdolnione gospodynie. Kwiatami z bibuły ozdabiano również
palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe i nagrobne. Obecnie
ozdoby z bibuły i papieru pełnią trochę inne funkcje, ale
niezmiennie stanowią przede wszystkim element dekoracyjny
wystroju wnętrz. Ponadto tworzenie sprawia radość, uczy
cierpliwości i daje poczucie satysfakcji, kiedy widzimy końcowy
efekt swojej pracy.
Celem
zorganizowanych
przez Dom Kultury
w Rudnikach
warsztatów była nauka wykonywania kwiatów róży, stokrotki, krokusa, gwiazdy
betlejemskiej oraz poznanie technik bibułkarskich takich jak: wycinanie, skręcanie,
zwijanie, rolowanie.
Tajniki i umiejętności wykonywania kwiatów przekazywała mistrzyni w tej
dziedzinie - pani IRENATOBIS z Rudnik.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem . Ponad 30 osób, nie
tylko z naszej gminy, ale i z Byczyny, Praszki, Skomlina wymieniało swoje
doświadczenia, dzieliło się umiejętnościami i sposobami wykonywania różnych
rodzajów kwiatów. Wśród uczestniczek były osoby, które po raz pierwszy zetknęły
się z tego rodzaju twórczością, jak i twórczynie wykonujące kwiaty od lat, między
innymi Daniela Mońka z Zajączek.
Wystarczyło przyjść i spróbować aby przekonać się jak piękne kwiaty mogą
rozkwitnąć w naszych dłoniach.
M.Lukas

Wystawa malarstwa „W plenerze"
Obrazy olejne,
rysunki i akwarele
autorstwa
Stanisława
Pokorskiego można
oglądać na wystawie pt.
„W plenerze” w galerii
Gminnego Ośrodka
Kultury w Rudnikach.
Autor
Stanisław
Pokorski - od ponad 20 lat
mieszka i tworzy
w Oleśnie. Pochodzi
z Cieciułowa. Na
wystawie prezentuje
kilkanaście prac
wykonanych podczas
plenerów malarskich. Uroczysty wernisaż uświetniła obecność
wielu znajomych artystów autora. Byli goście z Myszkowa,
Popowa, Olesna. W miłej i przyjacielskiej atmosferze dyrektor
Domu Kultury - Janina Pawlaczyk dokonała otwarcia wystawy,
którą oglądać można do końca stycznia 2014 roku. Serdecznie
zapraszamy!

M.Lukas

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Informujemy wszystkich mieszkańców
GMINY RUDNIKI, że

W związku z interwencjami w urzędzie
w sprawie pozostawienia bez opieki psów,
które przebywając w miejscach publicznych
bez dozoru stanowią zagrożenie, szczególnie
dla dzieci

od 6 do 22 grudnia
u Sołtysów poszczególnych sołectw
i w Urzędzie Gminy
(dla mieszkańców Rudnik i Teodorówki)
będzie można odebrać

„Książeczkę opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rok 2014”
Jeżeli książeczka opłat nie zostanie odebrana
w wyznaczonym terminie,
będzie ją można odebrać

od 23 grudnia w Urzędzie Gminy
w godzinach pracy pok. nr 6 na parterze.
Uwaga!
Dotyczy to również właścicieli
nieruchomości zamieszkałych sezonowo.
Wójt Gminy Rudniki
/-/Andrzej Pyziak

GOKSiR w Rudnikach
zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
31 GRUDNIA 2013
od godz. 20.00.
Bilety w cenie 300,00 zł
/para/ do nabycia
w GOKSiR
w Rudnikach
tel. 34/3595068.
Gwarantujemy wspaniałą
zabawę w pięknej
sylwestrowej oprawie,
bogato zastawione stoły
oraz doskonałą muzykę
w wykonaniu zespołu
“TERAZ MY”.

Zaproszenie
GOKSiR w Rudnikach zaprasza na
Przegląd Kolęd „Kolędy łączą pokolenia”,
który odbędzie się w niedzielę 05.01.2014 r.
o godz. 15.00.
RUDNIKI

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

ukaraniem mandatem lub karą grzywny.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców
posiadających psy o zwrócenie uwagi na własne
czworonogi, zwłaszcza zainteresowanie się gdzie
przebywają i jak się zachowują.
Dziękujemy.

XXII Finał
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
w Rudnikach
GOKSiR w Rudnikach zaprasza do współpracy
młodzież szkół ponadgimnazjalnych na XXII Fin'*s
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się 12 stycznia 2014r.
Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem XXII Finału
zgłoś się do Domu Kultury w Rudnikach do 2 grudnia
2013 r. Uwaga - liczba miejsc ograniczona!
Podczas tegorocznego Finału WOŚP, pieniądze
zbierane będą:

"Na zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów.”
A hasło tegorocznego Finału brzmi: " NA RATUNEK".
M.Lukas
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