
Drodzy mieszkańcy!
Życzymy Wam magicznych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, 
szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie  

i spełnienie marzeń w Nowym 2021 Roku!
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Zmiana planów 
miejscowych
Gminy Rudnik

Praca Urzędu Gminy 
w okresie świątecznym: 

Wigilia 24.12.2020r. Urząd nieczynny.
Sylwester 31.12.2020r – 7.00 – 12.00, 

kasa czynna w godzinach: 8.00-10.00. 
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Informacja o laptopach pozyskanych w projekcie „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”
Ten rok kalendarzowy zarówno dla 

uczniów, jak i nauczycieli był totalnie odmien-
ny od wszystkich wcześniejszych lat szkolnych. 
A to za sprawą pandemii, w efekcie której , na 
mocy rozporządzenia ministerialnego, system 
nauki zmienił się ze sposobu stacjonarnego 
w zdalny. Pierwsze kroki w tym kierunku po-
czyniono już w marcu b.r. i dzieci praktycznie 
nie wróciły do szkół do końca roku szkolne-
go 2019/2020. W tym roku szkolnym już od 
dnia 24 października rozpoczęło się stopnio-
we przechodzenie uczniów na nauczanie, re-
alizowane zdalnie.

Aby kształcenie na odległość było sku-
teczne, uczniowie muszą dysponować sprzę-
tem, który umożliwia uczestniczenie wirtualnie  
w lekcji, w czasie rzeczywistym.

Część uczniów, za pośrednictwem szkół, 
już w marcu i maju b.r. otrzymała sprzęt IT, po-
zyskany przez Gminę Rudnik, wtedy, kiedy po 
raz pierwszy wprowadzono czasowe ograni-
czenie funkcjonowania placówek oświatowych, 
a Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła 
program pomocowy „Zdalna szkoła”. W I edycji 

W tym numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudnik chciałbym podsumować mijający 2020 rok. W Biuletynie prezentujemy działania, 
jakie miały miejsce w naszej gminie, w każdej z dziedzin życia, zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Ten rok był dla nas nie tylko trudny  
z powodu pandemii, ale też bardzo pracowity. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym w różnoraki sposób w działania na 
rzecz wsparcia walki z Covid-19. Lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom SPZLA w Rudniku, Łubowicach i Szonowicach za zaanga-
żowanie i determinację w niesieniu pomocy medycznej mieszkańcom Gminy, pracowniczkom GOPS i urzędnikom za takie samo trwanie i wyko-
nywanie zadań, pomimo utrudnień spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią.

Wszyscy musieliśmy się wykazać ogromnym zaangażowaniem w realizację założonych w mijającym roku zadań. Jest kilka tematów jeszcze 
sprzed lat, które dopiero teraz będą możliwe do realizacji i mam ogromną nadzieję, że wszystko uda się wykonać. Przez ten rok udało się rozwią-
zać wiele problemów większych i mniejszych, pozamykać ponad dwadzieścia inwestycji, ale i też rozpocząć nowe na 2021 roku. Wraz ze swoimi 
współpracownikami staram się zwracać szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców, nie tylko z zakresu infrastruktury, ale także kultury, sportu 
i turystyki. Gmina Rudnik to przede wszystkim gmina rolnicza, a naszym zadaniem postawionym sobie na początku kadencji, jest skupić się na 
rozwoju turystyki w szerokim tego słowa znaczeniu, jako szansie wzbogacania się mieszkańców i tym samym samej Gminy Rudnik.

Szanowni Mieszkańcy, budżet jakim dysponujemy, to nie tylko budowa infrastruktury drogowej czy szkolnej, ale również mała infrastruktura  
w poszczególnych sołectwach. W ramach tych działań doposażyliśmy i wyremontowaliśmy niektóre świetlice, wybudowaliśmy place zabaw oraz cały 
czas doposażamy te istniejące tak, aby nasi najmłodsi mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas w chwilach wolnych od obostrzeń pandemicznych.

W trosce o mieszkańców wdrażamy w naszej gminie tematy ekologiczne. W 2020 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi uda-
ło się nam zorganizować wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, między innymi procesję konną św. Urbana czy Piknik Starych Samochodów. 
Budżet Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne. Wsłuchuję się w Państwa 
głosy i z wielką starannością reaguję. Działania swoje oraz moich współpracowników oceniam na wysokim poziomie. Były one dostosowane do 
możliwości finansowych budżetu.

Pragnę bardzo mocno i serdecznie podziękować Radnym za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów w trudnym 
czasie pandemii. Wypracowane, czasem podczas gorących i ostrych dyskusji, stanowiska i uchwały to rzeczywistość, która dopadła wiele samo-
rządów – także nasz. Wspólnie nadrabiamy utracony czas i zaległe tematy. Łatwe to nie jest, tym bardziej więc dziękuję za szukanie i wypraco-
wanie konsensusu satysfakcjonującego wszystkie strony. Dziękuję instytucjom i organizacjom pozarządowym, z którymi współpraca pozwala na 
poszerzanie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców i osób przyjeżdżających zwiedzać Gminę Rudnik. Dziękuję sołtysom, kierownikom 
jednostek oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za wsparcie jakim mnie obdarzacie.

Wój Gminy Rudnik
Piotr Rybka

projektu pn. „Zdalna szkoła”, Gmina otrzyma-
ła dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł, co 
pozwoliło na zakup 25 laptopów dla potrzebu-
jących uczniów. Już w trzecim dniu od terminu 
składania wniosków mogliśmy przekazać po-
zyskany sprzęt Dyrektorom szkół. W II edycji 
projektu pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Rudnik 
pozyskała 45.000,00 zł., za którą to kwotę za-
kupiła 18 kolejnych laptopów, przekazanych do 
najbardziej potrzebujących uczniów.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi o dobrych 
parametrach, uczniowie mogą aktywnie włą-
czyć się w codzienne zajęcia szkolne, prowa-
dzone na odległość.

Pozyskane środki pochodzą z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostępu do szero-
kopasmowego internetu o wysokich przepusto-
wościach. Celem projektu jest zapewnienie 
dostępu do sprzętu umożliwiającego realiza-
cję podstawy programowej dla potrzebujących 
uczniów z Gminy Rudnik.

Wspierają nas EKO - OKNA S.A.
Wsparcie dla Gminy Rudnik w wykony-

waniu wielu czynności, realizowanych obec-
nie zdalnie, również dla uczniów do realizacji 
kształcenia na odległość, zaproponowała firma 
EKO - OKNA, która zaoferowała swoją pomoc 
w kwestii wyposażenia w sprzęt komputero-
wy. Dzięki ich ofiarności otrzymaliśmy sprzęt, 
wprawdzie używany, jednakże o dobrych pa-
rametrach. W efekcie współpracy z firmą otrzy-
maliśmy 30 zestawów komputerowych (stacjo-
narnych) i 20 laptopów. Pracownikom działu IT 
dziękujemy za przygotowanie sprzętu i pomoc 
w jego załadunku!

Za podarowany sprzęt IT serdecznie dzię-
kujemy prezesowi EKO - OKIEN S.A.!

o

Drodzy Mieszkańcy!
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Jubilaci ślub cywilny zawierali 5 listopa-
da 1955 r. w Ligocie Książęcej, kościelny 
następnego dnia w kościele Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Łubowicach. 
Doczekali 2 synów, 1 córki; 6 wnuków i 6 
prawnuków. Pan Jerzy, z zawodu kierow-
ca, przez ponad 40 lat pracował w swo-
im zawodzie w Kombinacie PGR zakład 
Rudnik. Pani Marta zajmowała się prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego oraz 
wychowaniem dzieci.

o

Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia - 68 lat po ślubie

90 rocznica urodzin 
Pani Teresy Wolnik  
z Grzegorzowic

Diamentowe Gody 
Państwa Gizeli 
 i Henryka Komorek  
z Rudnika

95 rocznica 
urodzin Pani 
Otylii Rudek 
z Rudnika

Żelazne Gody Państwa 
Marty i Jerzego Pohl 
z Brzeźnicy

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Jubileusz 68 
rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzi-
li Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Ja-
strzębia.

Jubilaci poznali się w listopadzie 1950 r. 
na kiermaszu. Ślub cywilny zawarli 4 sierp-
nia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Krowiarkach, natomiast kościelny w listo-
padzie 1952r. w kościele Św. Piotra i Pawła 
w Grzędzinie. Państwo Grela całe swoje ży-
cie poświęcili pracy na własnym gospodar-
stwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli 
pełnił różne funkcje społeczne: był radnym 
gminnym, przedstawicielem w GS-ie, pełnił 

Dnia 23 stycznia 2020 r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodziła Pani Tere-
sa Wolnik z Grzegorzowic. Jubilatka od 
urodzenia związana jest z Grzegorzo-
wicami. Tam się urodziła i mieszka do 
dziś. Przez wiele lat prowadziła gospo-
darstwo i zajmowała się ogrodnictwem. 
Urodziła czwórkę dzieci, doczekała  
9 wnuków oraz 16 prawnuków. Jej za-
interesowania to ogrodnictwo, czytanie  
i oglądanie telewizji.

o

W dniu 14 listopada 2020 r. Jubileusz 
Diamentowych Godów obchodzili Państwo 
Gizela i Henryk Komorek z Rudnika. Oboje 
Jubilaci pochodzą z Rudnika i to w rodzin-
nym Rudniku 60 lat temu zawierali swój ślub 
cywilny oraz kościelny.

Pan Henryk pracował jako stolarz w róż-
nych zakładach, natomiast Pani Gizela zaj-
mowała się domem i wychowaniem dzieci. 
Doczekali 4 dzieci i 3 wnuków.

o

W dniu 25 czerwca bieżącego roku Ju-
bileusz 95 rocznicy urodzin obchodziła Pani 
Otylia Rudek z Rudnika. Jubilatka od uro-
dzenia związana jest z Rudnikiem. Tutaj się 
urodziła i mieszka do dziś. 

Pani Otylia była najmłodszą spośród 
siedmiorga rodzeństwa. Pracowała w domu.

o

funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz 
oraz przez cztery kadencje funkcję sołtysa 
wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała 
się codziennymi obowiązkami związanymi  
z prowadzeniem domu i gospodarstwa oraz 
wychowaniem dzieci.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. 
Doczekali się dwóch wnuków i jednej pra-
wnuczki. Najważniejsze w życiu zdaniem 
Jubilatów jest zdrowie i szczęście.

Dodatkowo Pani Hildegarda w dniu 19 
sierpnia bieżącego roku obchodziła Jubi-
leusz 90 rocznicy urodzin.

o
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Dnia 9 kwietnia 2020 r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodził Pan Władysław 
Wojtyczko z Dolędzina. Jubilat pochodzi ze 
Skawicy, gdzie wychował się w wielodzietnej 
rodzinie (miał 6 sióstr i 3 braci). Pracował, aż 
do emerytury w SHR Modzurów. Z zamiło-
wania od wielu lat hoduje pszczoły.

Doczekał dwóch córek i syna, 10 wnu-
ków oraz 7 prawnuków i 4 prawnuczki.

o

90 rocznica urodzin 
Pana Józefa Wrazidło  
z Rudnika

90 rocznica urodzin
Pani Agnieszki Gomołka 
z Grzegorzowic

90 rocznica urodzin 
Pana Władysława 
Wojtyczko z Dolędzina

90 rocznica urodzin 
Pani Marii Kapłanek  
z Rudnika

90 rocznica urodzin 
Pani Magdaleny Urbas  
z Ponięcic

90 rocznica urodzin 
Pana Edmunda Gans  
z Grzegorzowic

Dnia 3 lutego bieżącego roku Jubile-
usz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Jó-
zef Wrazidło z Rudnika. Jubilat urodził się  
w Nieboczowach, a do Rudnika przepro-
wadził się po ślubie w roku 1960. Całe ży-
cie, aż do emerytury pracował na własnym 
gospodarstwie rolnym. Doczekał 4 córek, 
8 wnuków oraz 3 prawnuków.

o

Dnia 31 marca 2020 r. Jubileusz 90 rocz-
nicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Go-
mołka z Grzegorzowic. Jubilatka urodziła 
się i całe życie związana jest z Grzegorzo-
wicami. Pracowała między innymi w Rosz-
arni w Nędzy, w Zakładach Azotowych oraz 
na gospodarstwie rolnym. Doczekała syna  
i córki, 6 wnuków oraz 5 prawnuków.

o

Dnia 17 czerwca 2020 r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodziła Pani Maria 
Kapłanek z Rudnika. Jubilatka była naj-
starszą spośród pięciorga rodzeństwa. 
Zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci.

Urodziła dwóch synów, doczekała  
4 wnuków oraz 3 prawnuków.

o

Dnia 22 lipca 2020 r. Jubileusz 90 roczni-
cy urodzin obchodziła Pani Magdalena Urbas 
z Ponięcic. Jubilatka urodziła się w miejsco-
wości Jasiona i tam się wychowała, rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne; miała 4 bra-
ci i siostrę. Pani Magdalena z zawodu jest 
krawcową. Po wyjściu za mąż i zamieszkaniu 
w Ponięcicach zajmowała się domem oraz 
wychowaniem dzieci.

Urodziła czterech synów i córkę; do-
czekała 12 wnuków oraz 17 prawnuków.

o

Dnia 22 sierpnia 2020 r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodził Pan Edmund 
Gans z Grzegorzowic. Jubilat urodził się  
i całe swoje życie związany jest z Grzegorzo-
wicami. Pracował na własnym gospodarstwie 
rolnym, a oprócz tego przez 22 lata sezono-
wo w spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna 
w Raciborzu jako palacz.

Doczekał 4 córek, 12 wnuków i 17 pra-
wnuków.

o
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90 rocznica urodzin Pani Teresy Pendziałek z Gamowa97 Urodziny Pani 
Marii Mrowiec

90 rocznica urodzin 
Pani Elżbiety Rudek  

ze Strzybnika

90 rocznica urodzin Pani Ernestyny Liebchen ze Strzybnika

Państwo Genowefa  
i Emanuel Szaton  
z Jastrzębia - 
Diamentowe Gody

Diamentowe Gody Państwa Felicji  
i Józefa Kudla z Szonowic

W dniu 24 września 2020 r. Jubileusz 
90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Teresa 
Pendziałek z Gamowa. Jubilatka urodziła się 
w Krowiarkach, miała dwie siostry i dwóch 
braci. W Gamowie mieszka od 1965 roku. 
Całe swoje życie poświęciła pracy na go-
spodarstwie rolnym. Wychowała 4 dzieci.

Doczekała 9 wnuków oraz 8 prawnuków.
o

Dnia 8 grudnia swoje 97 urodziny obcho-
dziła Pani Maria Mrowiec z Rudnika – naj-
starsza mieszkanka Gminy Rudnik. Jubilatka 
całe życie jest związana z Rudnikiem, naj-
starsza spośród trojga rodzeństwa.

Pani Maria pracowała na własnym go-
spodarstwie rolnym oraz zajmowała się do-
mem i wychowaniem dzieci. Urodziła dwie 
córki i syna. Doczekała 8 wnuków oraz 17 
prawnuków.

o

Dnia 5 listopada 2020 r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodziła Pani Elżbieta 
Rudek ze Strzybnika.

Jubilatka jest osobą pogodną, pozy-
tywnie nastawioną do życia i potrafi cie-
szyć się z każdego dnia.

o

W dniu 6 października 2020 r. Jubileusz 
90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Ernesty-
na Liebchen ze Strzybnika. Jubilatka pocho-
dzi z Raciborza. Do Strzybnika przeprowa-
dziła się po ślubie. Zajmowała się uprawą 
owoców, prowadzeniem gospodarstwa do-
mowego oraz wychowaniem dzieci. Wycho-
wała 3 dzieci, doczekała 6 wnuków oraz 5 
prawnuków.

o

W dniu 13 lutego 2020 r. Jubileusz 
60-tej rocznicy zawarcia związku mał-
żeńskiego obchodzili Państwo Genowefa 
i Emanuel Szaton z Jastrzębia.

Pani Genowefa urodziła się i całe ży-
cie związana jest z Jastrzębiem. Praco-
wała na własnym gospodarstwie rolnym 
oraz zajmowała się domem i wychowa-
niem dzieci. Pan Emanuel, z zawodu sto-
larz, pracował w swoim zawodzie aż do 
emerytury oraz pomagał w prowadzeniu 
wspólnego gospodarstwa rolnego.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 9 wnuków  
i 6 prawnuków.

o

Dnia 3 września 2020 r. Jubileusz 
60-tej rocznicy zawarcia związku mał-
żeńskiego obchodzili Państwo Felicja 
i Józef Kudla. Oboje Państwo pocho-
dzą z Szonowic i znają się od dziecka. 
Pan Józef przez siedem lat pracował  
w Cukrowni, a następnie aż do emerytury 
w Rafako w Raciborzu. Był najstarszy 
spośród 4 rodzeństwa. Pani Felicja, 

najmłodsza spośród 3 rodzeństwa po 
wyjściu za mąż zajmowała się domem  
i wychowaniem dzieci.

Jubi laci wychowali dwóch sy-
nów, doczekali trzech wnuków i jed-
nej wnuczki oraz dwóch prawnuków  
i jednej prawnuczki.

o
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Diamentowe Gody Państwa Gizeli i Henryka Komorek z Rudnika

Diamentowe Gody Państwa  
Hildegardy i Rudolfa Żok z Rudnika

Życzenia Wszystkim Dostojnym Jubilatom złożyli osobiście odwiedzając Wójt Gminy Piotr 
Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Życzymy raz jeszcze wszystkiego 
co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje Wam, Drodzy Jubilaci zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Diamentowe Gody Państwa Adeli  
i Maksymiliana Foltys z Grzegorzowic

Diamentowe Gody Państwa Krystyny i Gerarda Ciężkowskich z Rudnika

W dniu 14 listopada 2020 r. Jubileusz 
Diamentowych Godów obchodzili Pań-
stwo Gizela i Henryk Komorek z Rudni-
ka. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika  

Dnia 19 listopada 2020 r. Jubileusz 60-
tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 
obchodzili Państwo Hildegarda i Rudolf Żok 
z Rudnika. Ślub cywilny zawierali w miej-
scowym Urzędzie Stanu Cywilnego. Oboje 
pochodzą z Rudnika i znają się od dziecka. 

W dniu 7 maja 2020 r. Jubileusz 60-tej rocz-
nicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili 
Państwo Adela i Maksymilian Foltys z Grzegorzo-
wic. Oboje Państwo pochodzą z Grzegorzowic 
 i znają się od dziecka. Pan Maksymilian z zawodu 
murarz pracował wraz z żoną na własnym gospo-
darstwie rolnym, a w sezonie zimowym dorabiał 

jako palacz. Jest zapalonym kibicem siatkówki, 
piłki nożnej i skoków narciarskich. Pani Adela 
lubi układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki,  
a w czasie Wielkanocy przepięknie zdobić jaj-
ka. Jubilaci doczekali 4 córek, 7 wnuków oraz 
4 prawnuków.

o

W dniu 23 października bieżącego roku 
60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Kry-
styna i Gerard Ciężkowscy z Rudnika. Ślub 
cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Brzeziu, kościelny natomiast 24.10.1960 r. 
w kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Jubilaci poznali się w pracy. Pani Krysty-
na pracowała w Miejskim Zarządzie Budyn-
ków Mieszkalnych w Raciborzu jako sekretar-
ka/maszynistka, Pan Gerard był technikiem 
budowlanym i pracował w Miejskim Przed-
siębiorstwie Remontowo Budowlanym rów-

nież w Raciborzu. Pan Gerard urodził się  
i całe życie związany jest z Rudnikiem. Pani 
Krystyna pochodzi z Pogrzebienia. Po uro-
dzeniu dzieci nie wróciła do pracy zawodo-
wej a zajęła się ich wychowaniem oraz pra-
cą w domu.

Doczekali 5 dzieci, z których dwoje pierw-
szych zmarło we wczesnym dzieciństwie. 
Trzecia córka wstąpiła do Zgromadzenia Có-
rek Maryi Wspomożycielki i została Siostrą 
Salezjanką. Dwie pozostałe córki wyszły za 
mąż, dając Jubilatom 2 wnuczki i 1 wnuka.

o

Pan Rudolf pracował aż do emerytury w PGR  
w Rudniku. Pani Hildegarda początkowo 
pracowała również w rudnickim PGR a na-
stępnie w szkole w Rudniku oraz zajmowała 
się domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 
czterech synów, 11 wnuków i 6 prawnuków.

o

i to w rodzinnym Rudniku 60 lat temu za-
wierali swój ślub cywilny oraz kościelny.

Pan Henryk pracował jako stolarz  
w różnych zakładach natomiast Pani Gi-

zela zajmowała się domem i wychowa-
niem dzieci. Doczekali 4 dzieci i 3 wnu-
ków.

o
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1. Wzmocnienie /zabezpieczenie 
skarpy przy kościele w Czerwięcicach

- wzmocnienie płytami betonowymi 
skarpy na długości 45,0 mb i na wy-
sokość 3,0 mb.
- koszt robót: 75.133,95 zł.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Leon Burdzik -Pawłów

2. Remont drogi- ułożenie dywani-
ka asfaltowego na drodze przy koście-
le w Czerwięcicach

- regulacja podłoża i ułożenie dywani-
ka asfaltowego na drodze gminnej przy 
kościele w Czerwięcicach na długości 
100 mb.
- koszt robót: 30.000,00 zł.
- wykonawca: Robert Białdyga Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Transkom – Jaryszów

3. Modernizacja powiatowej drogi 
transportu rolnego w Czerwięcicach 
na długości 456,0 mb.

- podłoże z kamienia łamanego gr. 20 
cm. i dywanik asfaltowy 5+3 cm., po-
bocza 2 x 0,5 m.
- koszt robót: 138.990,00 zł. w tym par-
tycypacja Gminy Rudnik 29.643,00zł.
- wykonawca: Robert Białdyga Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Transkom – Jaryszów

4. Termomodernizacja budynków 
publicznych

- OSP Gamów -docieplenie ścian i da-
chu,
- SPZLA Szonowice docieplenie ścian 

Informacje o inwestycjach i remontach

fundamentowych oraz parteru i piętra,
- Świetlica Wiejska w Grzegorzowicach 
– docieplenie ścian i dachu.
- koszt robót: 516.709,95 zł, w tym do-
finansowanie środkami finansowymi. 
UE- 231.697,14 zł.
- wykonawca: Sztukateria Gerard Fitzon 
– Sławików

5. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych

- budynek mieszkalny w Sławikowie 
ul. Parkowa – docieplenie stropu nad 
I piętrem oraz ścian fundamentowych 
i nadziemia, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej,

- budynek mieszkalny w Jastrzębiu 
ul. Raciborska – docieplenie dachu  
i ścian nadziemia oraz częściowa wy-
miana stolarki okiennej,
- koszt robót: 646.570,64 w tym dofi-
nansowanie środkami finansowymi UE 
446.817,00 zł
-wykonawca: Sztukateria Gerard Fitzon 
– Sławików

6. Wykonanie nawierzchni drogi 
gminnej - ulica Polna w Łubowicach

- wykonanie podbudowy z kamienia  
o gr. 20 cm. i nawierzchni z kostki be-
tonowej na długości 87,0 mb i o szero-
kości 3,0 mb.
- koszt robót: 42.000,00 zł
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

7. Przebudowa ulicy Wiosennej  
w Szonowicach

- wykonanie poszerzenia drogi z kost-
ki betonowej o gr. 8 cm na długości 
124,00 mb, o powierzchni 304,0 m2 na 
podłożu z kamienia naturalnego,
- koszt robót: 50.000 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku
8. Wykonanie nawierzchni drogi 

gminnej – ul. Odrzańska w Grzego-
rzowicach

- wykonanie drogi betonowej o gr. 20 
cm. szerokości 3,0 mb. i długości 131,0 
mb na podbudowie z kruszywa natu-
ralnego,
- koszt robót: 68.526,29 zł.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Leon Burdzik -Pawłów

OSP Gamów

Droga między Brzeźnicą 
a Ligotą Książęcą

Droga Powiatowa w Czerwięcicach
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9. Modernizacja drogi transportu 
rolnego Brzeźnica – Ligota Książęca

- wykonanie nawierzchni asfaltowej 5+3 
cm. na 20 cm podbudowie z kamienia 
łamanego, oraz poboczy z kamienia 
2 x 0.5 mb. Długość modernizowanej 
drogi 534,00 mb.
- koszt robót: 230.010,00 zł. w tym 
dofinansowanie z Funduszu Odbu-
dowy Gruntów Rolnych w wysokości 
133.000,00 zł.
- wykonawca: Robert Białdyga Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Transkom – Jaryszów
10. Utwardzenie nawierzchni drogi 

transportu rolnego Rudnik – Strzyb-
niczek

- utwardzenie grysem kamiennym drogi 
na długości 2100 mb.
- koszt robót: 30.000,00 zł.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Leon Burdzik -Pawłów

11. Utwardzenie nawierzchni drogi 
transportu rolnego w Grzegorzowicach

- wykonanie podbudowy z kamienia 
naturalnego i ułożenie nawierzchni  
z kostki betonowej na długości 40,0 
mb.
- koszt robót: 20.000,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

12. Remont nawierzchni drogi 
gminnej w Ponięcicach – ul .Łąkowa

- wykonanie wzmocnienia podłoża  
i podbudowy z kamienia naturalnego
oraz ułożenie nawierzchni z kostki be-
tonowej na długości 40,0 mb.
- koszt robót: 30.000,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

13. Malowanie elewacji świetlic 
wiejskich

- malowanie elewacji GCI w Rudniku  
i świetlicy wiejskiej w Czerwięcicach
- koszt robót: 6.000,00 zł.
- wykonawca: BUG-DOM Andrzej Bug-
doł

14. Wykonanie chodnika przy ul. 
Nadodrzańskiej w Lasakach

- wykonanie nawierzchni chodnika  
z kostki betonowej o długości 215,0 
mb. i szer. 1,0 mb.
- koszt robót: 28.725,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

15. Wykonanie drogi do kościoła  
w Sławikowie

- wykonanie nawierzchni z kostki beto-
nowej na długości 56,0 mb.
- koszt robót ( bez kostki); 12.000,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

16. Modernizacja dróg transportu 
rolnego w Grzegorzowicach

- wykonanie remontu dróg w Grzego-
rzowicach między ulicami Łąkowa i Od-
rzańska
- koszt robót: 21.885,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

17. Budowa punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych – 
PSZOK

- zadanie wieloletnie -zakończenie  
w 2021 roku. Budowa, wyposażenie 
w kontenery i kampania edukacyjno 
-informacyjna,
- koszt projektu: 1.277.907,08 w tym 
dofinansowanie środkami finansowy-
mi UE 1.086.221,02 zł
- wykonawca: Zakład Usługowo – Han-
dlowy Kamil Duda, Kietrz

18. Złożenie wniosku na dofinanso-
wanie środkami finansowymi UE za-
dania pn: - likwidacja azbestu w Gmi-
nie Rudnik

W wyniku otwartego naboru do udziału  
w projekcie zgłosiło się blisko 71 gospo-
darstw domowych, w tym:

- 46 obiektów to budynki gospodarcze, 
gdzie połacie dachowe zawierają wy-
roby azbestowe,
- 11 obiektów to budynki mieszkalne, 
gdzie połacie dachowe zawierają wy-
roby azbestowe,
- 14 obiektów to posesje mieszkańców, 
na których składowany jest azbest.

Koszt zadania 1.047.368,42 zł. w tym 
dofinansowanie środkami finansowymi UE 
995.000,00 zł.

19. Przebudowa wraz z rozbudową 
szkoły w Rudniku na dwuoddziałowe 
przedszkole

- adaptacja parteru szkoły i dobudowa 

Świetlica Grzegorzowice

SPZLA Szonowice
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Nowe przedszkole w Rudniku

kubatury w celu utworzenia warunków 
dla funkcjonowania dwuoddziałowego 
przedszkola
- koszt robót: 823.743,14 zł. ( złożono 
wniosek do Prezesa Rady Ministrów  
o dofinansowanie zadania w wysokości 
50% kosztów budowy)
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Usłu-
gowe „BORBUD” sp. z o.o.

20. Opracowanie koncepcji na 
zbiorniki retencyjne

- opracowano analizy hydrologiczne  
i koncepcje budowy trzech zbiorników
przeciwpowodziowych (suchych) - 2  
w Jastrzębiu i 1 w Gamowie
- koszt opracowania: 30.000,00zł.
- wykonawca: Integrated Engineering 
sp. z o.o. - Raszyn

21. Wykonanie parkingu przy bu-
dynku SPZLA w Rudniku

- utwardzenie kostką brukową parkin-
gu za budynkiem przychodni lekarskiej 
w Rudniku
- koszt robót: 57.000,00 zł. - zada-
nie współfinansowane przez SPZLA  
w Rudniku- wykonawca: Zakład Wodo-
ciągów i Usług Komunalnych w Rudniku

22. Roboty remontowe na ulicy Wy-
zwolenia w Modzurowie

- wykonanie odcinka kanalizacji desz-
czowej zamkniętej i pas drogi betono-
wej
- koszt robót:13.000,00 zł.
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

23. Modernizacja nawierzchni dro-
gi DW 421 w Sławikowie

- roboty polegające na sfrezowaniu 
zniszczonej nawierzchni asfaltowej  

i położeniu nowego dywanika asfalto-
wego na długości 990 mb od granicy 
z woj. opolskim i utwardzeniu pobo-
czy destruktem asfaltowym realizuje 
na mocy porozumienia z Marszałkiem 
Województwa Powiatowy Zarząd Dróg 
w Raciborzu.

24. Remont Dachu na budynku 
GOPS w Rudniku

- koszt robót: 50.000,00 zł
- wykonawca: Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych w Rudniku

25. Malowanie elewacji budynku 
Urzędu Gminy

- koszt robót: 23.153,0700 zł
- wykonawca: BUG-DOM Andrzej Bug-
doł

26. Oświetlenie PGR w Rudniku
- koszt montażu 3 punktów: 22.144,74 zł

27. Montaż 10 instalacji do produk-
cji energii elektrycznej.

Instalacje zamontowano na następują-

cych budynkach stanowiących własność 
Gminy Rudnik:

- Urząd Gminy Rudnik
- Budynek b iurowo-mieszkalny  
– ZWiUK
- Budynek biurowo-mieszkalny – GOPS
- Sala gimnastyczna przy SP w Rudniku
- Szkoła Podstawowa w Rudniku
- Sala gimnastyczna przy SP w Grze-
gorzowicach
- Szkoła Podstawowa w Grzegorzo-
wicach
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
- SPZLA w Rudniku
- SPZLA w Łubowicach

Łączna moc instalacji wynosi 145,86 
kWp, zamontowano 442 moduły o mocy 
330 Wp każdy. Planowany uzysk roczny 
energii elektrycznej wynosi 136 779 kWh. 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cie-
plarnianych: 106,8244 tony równoważnika 
CO

2
, a stopień redukcji PM 10 o 0,005333 

tony/rok.
Wartość zrealizowanego zadania wy-

niosła 708 795,84 zł, wsparcie środkami 
wspólnotowymi 489 002,27 zł.

- wykonawca: Firma EN SOL Racibórz
28. Modernizacja terenów zielo-

nych w centrum wsi oraz przebudowa 
infrastruktury parkingowej.

W ramach zadania wykonano miejsce 
parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, 
odpowiednio wyprofilowano chodnik przed 
rampą, pomalowano balustrady rampy oraz 
poprawiono estetykę miejsca poprzez wpro-
wadzenie małej architektury i wykonanie na-
sadzeń ozdobnych. Całość po modernizacji 
stała się spójna, funkcjonalna i jednocze-
śnie nabrała reprezentacyjnego charakteru.  
Z okazji obchodów stulecia wybuchu 
II Powstania Śląskiego, a także w ce-
lu upamiętnienia uczestnictwa mieszkań-
ców Gminy w tych historycznych wyda-
rzeniach przy wejściu do Urzędu Gminy 
postawiono maszty z datami 3 powstań.  Termomodernizacja budynku mieszkalnego, Sławików ul. Parkowa 22  
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OCHRONA PRZYRODY 
NA TERENIE GMINY RUDNIK

Dbając o tereny zielone na terenie Naszej 
Gminy w roku 2020 dokonano ponad 200 
nasadzeń drzew następujących gatunków:

- 44 szt. lip drobnolistnych,
- 16 szt. dębów szypułkowych,

OGŁOSZENIA

✔  Urząd Gminy w Rudniku w ra-
mach współpracy ze Śląskim Oddziałem 
Straży Granicznej w Raciborzu aplikował  
o nieodpłatne pozyskanie pojazdów, które 
zostają wycofane i przekazywane do jed-
nostek publicznych. W poprzednim roku 
gmina pozyskała jeden pojazd. W tym ro-
ku są to dwa pojazdy: Skoda Superb oraz 
Ford Transit.

✔ Dzięki wspólnym działaniom włoda-
rzy Gmin Powiatu Raciborskiego, w tym 
Wójta Piotra Rybki, a także inicjatywy Sta-
rosty Raciborskiego Grzegorza Swobody, 
z dniem 01 września 2020 roku komunika-
cja powiatowo-gminna na terenie naszego 
powiatu jest darmowa dla seniorów. Prawo 
do niej przysługuje mieszkańcom gmin po-
wiatu raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat.

✔ 26 czerwca w siedzibie Urzędu 
Gminy w Rudniku gościliśmy Przewodni-
czącego Zarządu Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych  
w Polsce Pana Bernarda Gaida oraz Panią 
Marię Neumann – Dyrektora Biura Zarzą-
du ZNSSK w Opolu. Celem spotkania było 
zacieśnienie współpracy pomiędzy Gminą 
Rudnik, a ZNSSK w zakresie działalności 
Mniejszości Niemieckiej w tym Kół Tereno-
wych DFK na terenie gminy, funkcjonowa-
nia Górnośląskiego Centrum Kultury i Spo-
tkań im. J. von Eichendorffa w Łubowicach, 
działania Towarzystwa Miłośników Poezji 
Eichendorffa, będącymi zarządcą młyna 
wodnego w Brzeźnicy. Poruszono tematy 
związane z działalnością kulturalną, z roz-
wojem agroturystyki lokalnej na terenie gmi-
ny. Władze Gminy Rudnik podkreśliły rolę  
i znaczenie obiektów i zabytków, będących 
w zarządzaniu organizacji pozarządowych 
mniejszości niemieckiej na naszym terenie 
i ich wpływu na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej naszej gminy. Oprócz prowa-
dzonych rozmów w siedzibie Urzędu Gminy 
w Rudniku, zaproszeni goście mieli możli-
wość zwiedzenia lokalnych zabytków. To 
spotkanie dało poczatek innym działaniom, 
których efektem jest większe otwarcie GC-
KiS na turystów. Zarząd Centrum zatrudnił 
menagera hotelu. Wybrana została w orga-
nizowanym przez GCKiS konkursie – Nicol 
Swandulla.

Koszty całkowite realizacji zadania 
(zł) 40 685,74 zł

Własne środki finansowe gminy 
przeznaczone na realizację zadania 
25 685,74 zł

Wysokość otrzymanej pomocy fi-
nansowej ze środków budżetu Woje-
wództwa Śląskiego na realizację za-
dania (zł) 15 000,00 zł

29. Doposażenie placu zabaw  
i centrum rekreacji o karuzelę i ze-
wnętrzny stół betonowy do tenisa sto-
łowego.

W ramach zadania doposażono plac 
zabaw zlokalizowany w centrum sołectwa 
Strzybnik w celu utworzenia miejsca re-
kreacyjno – sportowego dostępnego dla 
wszystkich grup wiekowych lokalnej spo-
łeczności. Zamontowano karuzelę oraz stół 
do ping – ponga (tenisa stołowego).

Nowe urządzenia przeznaczone dla róż-
nych grup wiekowych umożliwią integrację 
społeczną.

Ponadto ze względu na obchody 100 
– lecia Powstań Śląskich upamiętniono 
mieszkańców Gminy Rudnik biorących  
w nich czynny udział. Zamontowano na ele-
wacji frontowej świetlicy zlokalizowanej tuż 
obok wyżej wspomnianego placu zabaw 
(na tej samej działce) tablicę upamiętniają-
cą. Wspomniano na niej o lokalnych boha-
terach: biskupie polowym Józefie Gawlinie 
pochodzącym ze Strzybnika oraz majorze 

Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego, Jastrzębie ul. Raciborska 1 

Janie Wyglenda pochodzącym z Brzeźnicy.
Koszty całkowite realizacji zadania 

(zł) 13 562,90 zł
Własne środki finansowe gminy 

przeznaczone na realizację zadania 
7 537,90 zł

Wysokość wnioskowanej pomocy 
finansowej ze środków budżetu Wo-
jewództwa Śląskiego na realizację za-
dania (zł) 6025,00 zł

o

- 150 szt. czereśni.
Ze środków budżetu gminy wydano na 

ten cel: 19.215,45 zł brutto.
o

PODZIĘKOWANIA
Fundacja Gniazdo pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszyst-

kim osobom, sympatykom, które przyczyniły się do pomocy w porządkowaniu obejścia 
przy ruinach pałacu w Sławikowie, w szczególności Wójtom Gminy Rudnik - Piotrowi 
Rybka oraz Tomaszowi Kruppa za wsparcie i pomoc w działaniach Fundacji, Tomaszo-
wi Jabłońskiemu za przeprowadzenie profesjonalnej sesji zdjęciowej do kalendarza pro-
mującego zabytki naszej Gminy, oraz wszystkim członkom Fundacji, którzy poświęcają 
każdą wolną chwilę i wkładają w to swoje serce dla promowania tak cudownego miej-
sca jakim jest pałac w Sławikowie.

KRS 0000260327



Strategia Gminy

Strategia  rozwoju  gminy  to  perspektywiczny  plan,  określający  strategiczne  cele  rozwoju,  wytycza
kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła
niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy strategia zawiera zasady i sposoby
zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie
należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się. Poprzednia strategia gminy tworzona
w 2004 roku na lata 2005 – 2015 jest już nieaktualna. Rozpoczynamy prace nad tworzeniem nowej na
lata 2021 – 2035 ankietą diagnozującą. 

Wójt  zachęca mieszkańców gminy  do  udziału  w wypełnieniu  ankiety  dotyczącej  diagnozy,  której  celem jest
poznanie  opinii  odnośnie  stopnia  aktualnego  rozwoju  gminy  oraz  kierunków  jej  rozwoju.  Strategia  będzie
dokumentem, który ma wskazać te kierunki po to, żeby zapewnić gminie stały i zrównoważony rozwój. Głównym
celem ankiety jest odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, aby gmina mogła sprawnie
funkcjonować i się rozwijać, jednocześnie dbając o poprawę warunków życia mieszkańców. Strategia stanowi też
podstawę  do  pozyskiwania  funduszy  Unii  Europejskiej  w  nowej  perspektywie  finansowania  2021  -  2027.
Ponieważ tworzy platformę współdziałania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i władz
gminy przy jej tworzeniu bardzo ważne są propozycje Państwa i uwagi mające na celu wypracowanie wspólnej
przyszłości odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Stąd proponowana Państwu do wypełnienia ankieta, którą
należy przekazać do skrzynki podawczej umieszczonej przed urzędem gminy w Rudniku w dniach 4.01.2021r. -
31.01.2021r.

Szanowni Państwo,

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu 15-20 minut, prosimy zaznaczać odpowiedzi w szarych polach.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i poświęcony czas.

Ankietę prosimy przekazać w wersji papierowej do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy w Rudniku,

ul. Kozielska 1, w godzinach pracy urzędu. 

Pytanie 1
Z poniższej listy proszę wybrać i zaznaczyć maksymalnie 3 obszary, które Państwa zdaniem są najważniejsze 
dla przyszłego rozwoju Gminy Rudnik w perspektywie najbliższych lat:

A) Rozwój potencjału gospodarczego (działania ukierunkowane np. na aktywizację bezrobotnych, tworzenie

miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, rozwój rolnictwa, przyciąganie inwestorów, wspieranie innowacyjności
przedsiębiorstw, rozwój budownictwa mieszkaniowego itp.)

B) Rozwój  infrastruktury  technicznej  (działania  ukierunkowane  na  rozbudowę  kanalizacji,  ciepłownictwa,

odbioru śmieci, budowy spalarni śmieci, zwiększenie dostępności Internetu, itp.)

C) Rozwój infrastruktury drogowej i transportu (działania ukierunkowane na utrzymanie i poprawę stanu dróg,

poprawę dostępności komunikacyjnej, itp.)

D)  Rozwój oświaty 

E)  Poprawa jakości środowiska naturalnego

F)  Rozwój  potencjału  społecznego  i  inicjatyw  lokalnych  (działania  wspierające  osoby  np.  osoby

niepełnosprawne, starsze, organizacje społeczne itp.)

G) Poprawa  jakości  systemu  ochrony  zdrowia  (działania  mające  na  celu  zapewnienie  dostępu  do

podstawowej opieki zdrowotnej, programów profilaktycznych)

H)  Rozwój kultury 

I)   Rozwój rekreacji, rozrywki i sportu (działania np. budowa obiektów sportowych, organizacja imprez itp.)

J) Poprawa bezpieczeństwa
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K) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………….

Pytanie 2
Proszę zaznaczyć  maksymalnie 3 kluczowe inicjatywy, jakie  Państwa zdaniem są najważniejsze dla rozwoju
Gminy w poszczególnych obszarach:

1. W obszarze oświaty

a)  modernizacja istniejących placówek oświatowych - jakich:                                      

b)  likwidacja szkoły – przedszkola ,które:                                         

c)  poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych

d)  organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży ,jakich:                                          

e)  zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach

f)  realizacja projektów edukacyjnych i innowacyjnych

g)  inne ,jakie:                                                                                                                    

2. W obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego

a)  adaptacja i modernizacja istniejących świetlic wiejskich ,jakich:                                        

b)  doposażenie placówek kulturalnych w niezbędny sprzęt ,jaki:                                          

c)  budowa Gminnego Centrum Kultury

d)  organizacja imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym ,jakich:                                    

e)  organizacja rekonstrukcji historycznych 

f)  rewitalizacja parków, obiektów zabytkowych

g)  przekazanie świetlic wiejskich organizacjom pozarządowym ,jakim:                                      

3. W obszarze rekreacji, rozrywki i sportu

a)  budowa/ modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych ,jakich:                                    

b)  wzbogacenie oferty turystycznej 

c)  organizacja imprez masowych i festynów ,jakich:                                                              

d)  organizacja zawodów sportowych

e)  zagospodarowanie miejsc pod organizację imprez masowych ,gdzie:                              

f)  wspieranie działalności organizacji zajmujących się turystyką i rekreacją

g)  inne:                                                                                                                         

4. W obszarze infrastruktury drogowej i transportu

a)  budowa nowych dróg i modernizacja istniejących, 

b)  poprawa połączeń komunikacyjnych ,z jakimi miejscowościami:                                      

c)  rozwój sieci ścieżek rowerowych, poprawa stanu chodników i poboczy

d)  rozwój systemu transportu ,w tym dla osób niepełnosprawnych, dowozu do szkół

e)  modernizacja bazy i sprzętu komunalnego ZWiUK

f)  inne ,jakie:                                                                                                                          

5. W obszarze infrastruktury 

a)  rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej ,jaki obszar:                               

b)  adaptacja, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

c)  budowa nowej siedziby Urzędu Gminy

d)  tworzenie parkingów

e)  budowa infrastruktury pod jarmarki

f)  rozwój sieci kanalizacyjnej/ przydomowych oczyszczalni ścieków

g)  budowa miejsc rekreacji

h)  budowa sieci gazowej

i)  budowa kanalizacji deszczowej

j)  rozwój budownictwa mieszkaniowego

k)  poprawa dostępu do Internetu
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l)  inne:                                                                                                                          

      6. W obszarze potencjału społecznego

a)  szkolenia – w tym dla osób poszukujących pracy, działania wspierające wejście na rynek 

pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

b)  działania aktywizujące lokalną społeczność ,jakie:                                                            

c)  działania wspierające osoby starsze, niepełnosprawne ,jakie:                                          

d)  tworzenie miejsc dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, potrzebujących 

opieki (np. poprzez przystosowanie do tego celu istniejącej infrastruktury publicznej)

e)  przeciwdziałanie patologii (np. narkomania, alkoholizm)

f)  rozwój oferty usługowo-opiekuńczej GOPS

g)  wspieranie działalności stowarzyszeń, klubów, fundacji. ,Jakich:                                       

h)  inne:                                                                                                                           

       7. W obszarze potencjału gospodarczego

a)  organizacja prac interwencyjnych, staży

b)  organizacja punktu informacyjno-konsultacyjnego nt. pozyskiwania środków na 

rozpoczęcie i rozwój działalności

c)  działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości ,jakie:                                       

d)  działania przyciągające inwestorów ,jakie:                                                                        

e)  działania wspierające wykorzystanie przebiegu przez teren gminy drogi 45

f)  działania wspierające wykorzystanie węzła komunikacyjnego – obwodnicy Raciborza

g)  inne ,jakie:                                                                                                                          

      8. W obszarze potencjału rolniczego

a)  szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w prowadzeniu działalności 

rolniczej (np. grupy producenckie, systemy certyfikacji )

b)  organizowanie rynków zbytu

c)  promocja rolnictwa (np. wyjazdy na targi branżowe, imprezy wystawiennicze)

d)  regulacja stanu prawnego dróg (np. kwestie ewidencji gruntów, tworzenie dokumentacji 

geodezyjnej)

e)  retencjonowanie wody na potrzeby rolnictwa (np. budowa/ zagospodarowanie zbiornika 

retencyjnego), działania melioracyjne

f)  rozwój agroturystyki

g)  inne:                                                                                                                          

           9. W obszarze poprawy jakości środowiska naturalnego

a)  dbałość o czystość przestrzeni publicznej

b)  zagospodarowanie powierzchni obszarów zielonych

c)  rozwój energetyki odnawialnej (np. fotowoltaika - solary)

d)  budowa/ modernizacja oczyszczalni ścieków w poszczególnych wioskach

e)  modernizacja systemów grzewczych, wymiana źródeł ciepła

f)  rozwój działań związanych z gospodarką odpadami (np. przystąpienie do projektu 

stworzenia Regionalnej Spalarni Odpadów Komunalnych)

g)  rozwój działań związanych z usuwaniem azbestu

h)  organizacja akcji podnoszących świadomość ekologiczną 

i)  inne:                                                                                                                       

        10.  W  obszarze  zapewnienia  i  poprawy  jakości  systemu  ochrony  zdrowia  poprzez
umożliwienie:

a)  dostępu do podstawowej opieki lekarskiej

b)  dostępu do lekarzy specjalistów w istniejących placówkach opieki zdrowotnej

c)  dostępu do opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych

d)  dostępu do programów profilaktycznych ,jakich:                                                               
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e)  dostępu do opieki długoterminowej nad chorym w domu lub innych placówkach 

f)  dostępu do opieki zdrowotnej szkolnej i wczesnoszkolnej (np. stomatologicznej)

g)  inne:                                                                                                                          

       11. W obszarze poprawy bezpieczeństwa

a)  doposażenie jednostek straży pożarnej 

b)  rozwój monitoringu przestrzeni publicznej ,w jakich  miejscach:                               

c)  zwiększenie liczby patroli policyjnych

d)  poprawa stanu oświetlenia ulic

e)  budowa przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej ,w jakich miejscach:                 

f)  inne:      

Pytanie 3

1. Proszę wymienić trzy kluczowe mocne strony Gminy 

1)      

2)      

3)      

2. Proszę wymienić trzy kluczowe słabe strony Gminy

1)      

2)      

3)      

Metryczka:

1. Płeć:  Kobieta Mężczyzna

2. Wiek:

14-18 lat 19-39 lat

 

40-64 lat 65 i powyżej 

3. Wykształcenie:

Podstawowe Zawodowe Średnie Pomaturalne Wyższe Inne (jakie)
     

Uwagi:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIENIE ANKIETY
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Galę zorganizowano pół roku później, niż 
wstępnie planowano. Nie zdecydowano się 
na marcową odsłonę ze względu na obo-
strzenia sanitarne. Wydarzenie odbyło się 
w piątkowe późne popołudnie 18 września. 
Tak jak podczas pierwszej edycji Gala go-
ściła w Domu Przyjęć „Mirena” w Rudniku, 
poprowadziła ją Anita Pendziałek. – Cze-
kaliśmy z niecierpliwością na warunki, któ-
re pozwoliłyby osobiście wręczyć nagrody 
najlepiej ocenionym przez kapitułę – mówił 
Piotr Rybka. Wójt podkreślał, że „to wielki 
zaszczyt móc uhonorować laureatów”. – To 
ludzie, którzy z pracy uczynili pasję i z pa-
sją promują naszą gminę na arenie powia-
tu, województwa, kraju, a nawet za granicą 
– podkreślał wójt Rybka. Ze zgłoszeń, które 
wpłynęły na konkurs kapituła (w składzie: Jo-
anna Sokołowska – Moskwiak z PWSZ 
Racibórz, przewodniczący rady powiatu ra-
ciborskiego Adam Wajda, przewodniczący 
Rady Gminy Rudnik Ireneusz Jaśkowski, 
Adrian Perszel z Cechu Rzemiosł Różnych  
i wicewójt Rudnika Tomasz Kruppa, doko-
nała wyboru laureatów.

Kategorie i zwycięzcy:
• Innowator Roku – Przedsiębiorstwo Rol-

no-Przemysłowe AGROMAX w Raciborzu
• Biznes – Przedsiębiorca – Gerard 

Fitzoń, firma Stukkateur
• Biznes Rodzinny – Bernard Weiner, 

zakład stolarski w Rudniku
• Aktywny NGO – Związek Śląskich 

Kobiet Wiejskich Koło w Gamowie
• Żelazny Kłos Gminy Rudnik – Gerard 

Jarosz
• Dębowy Laur Gminy Rudnik – Anto-

ni Strzeduła

II Gala Fiali Gminy Rudnik

• Ambasador Gminy Rudnik – Sylwia 
Kitel

„Innowator Roku” to przedsiębiorca 
wyróżniający się wprowadzaniem nowych 
rozwiązań technologicznych, usprawniają-
cych pracę przedsiębiorstwa i ulepszających 
produkt, stosujący nowoczesne metody pra-
cy. „Biznes – Przedsiębiorca” – to oso-
ba wyróżniająca się dynamiką prowadzenia 
działalności, wzorowym prowadzeniem i roz-
wojem przedsiębiorstwa; zaangażowaniem  
w życie społeczne, wspieraniem gminy Rud-
nik. „Biznes Rodzinny” to z kolei praco-
dawca działający w obrębie mikro-przedsię-
biorczości, zatrudniający rodzinę i bliskich, 
wyróżniający się uwzględnianiem praw ro-
dziców-pracowników oraz pielęgnowaniem 
wartości rodzinnych. „Aktywny NGO” – or-

ganizacja pozarządowa lub osoba działająca 
na rzecz podmiotów działających na terenie 
gminy, wyróżniający się wysoką aktywnością 
w swojej działalności oraz zaangażowaniem 
społecznym. „Żelazny Kłos Gminy Rud-
nik” przyznawany jest rolnikom i hodowcom, 
dla których ważne jest promowanie rozwoju 
nowoczesnego rolnictwa i aktywności spo-
łecznej, a „Dębowy laur Gminy Rudnik” pod-
miotom oraz osobom, których zaangażowa-
nie i wkład pracy w prowadzoną działalność 
przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości 
w gminie. Z kolei tytuł „Ambasadora Przed-
siębiorczości” trafia do osób m.in. promu-
jących gminę oraz pomagających w pozyski-
waniu nowych kontrahentów i inwestorów.

o

Laureaci II Gali Fiali Gminy Rudnik. Od lewej: Gerard Jarosz, Bogusław Berka 
AGROMAX, Sylwia Kitel, Gerard Fitzoń, Antoni Strzeduła, Stefania Pendziałek  

- ZŚKW Koło w Gamowie 

Łubowice, 24 września, czwartek - cie-
płe, słoneczne, wrześniowe popołudnie. 
Spotykamy się pod Centrum Eichendorffa, 
w tle nasz piękny kościół. Niektórzy goście 
przyozdobieni w jakubowe emblematy. Te 
najbardziej widoczne, to muszle zawieszo-
ne na szyjach. Wyjątkowy dzień, odbyło się 
otwarcie i poświęcenie słupka wyznacza-
jącego szlak dla podążających Drogą (ca-
mino) Jakubową. Łubowice są na „Szlaku 
Raciborskim”, który prowadzi od Ujazdu do 
Nasiedla. Po wysłuchaniu średniowieczne-
go hymnu pielgrzymów nastąpiło przecięcie 

wstęgi. Otwarciu przewodniczyli opiekuno-
wie szlaku, m.in. Barbara Wochnik, Joanna 
Mrozek, ks. prof. Norbert Widok - kapelan 
„Peregrini Opolienses”, który podkreślił, że 
Kościół został zbudowany na apostołach 
i tradycji przez nich przekazywanej. - Ra-
ciborski szlak Drogi Św. Jakuba umożliwi 
pielgrzymowanie od progu swojego do-
mu - powiedział Helmut Starosta - prezes 
„Peregrini Opolienses”. Podziękował pa-
niom, które zaangażowały się w przygo-
towanie szlaku na naszym terenie. Słowa 
uznania i podziękowania skierowane zo-

stały do władz Gminy Rudnik, które służyły 
pomocą i z wielkim zrozumieniem pomogły 
przedsięwzięcie doprowadzić do końca. 
Proboszcz parafii, ks. Andrzej Styra, doko-
nał poświęcenia, prosząc by święty Jakub 
miał w opiece wszystkich podążających 
jego szlakiem. Droga Św. Jakuba dla piel-
grzyma jest przede wszystkim miejscem 
spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem  
i z samym sobą. Po uroczystej części goście 
zostali zaproszeni do przejścia fragmentem 
łubowickiego szlaku.

 o

Droga Jakubowa
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Rud-
nik!

W związku ze wzrostem zakażeń ko-
ronawirusem od dnia 26 października 
2020r. do odwołania Urząd Gminy Rud-
nik będzie zamknięty dla petentów. Przed 
urzędem jest udostępniona „skrzynka po-
dawcza” do której można składać pisem-
ne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie 
opróżniana raz dziennie. W sprawach wy-
magających osobistego stawienia, wizyta 
odbywać się będzie po wcześniejszym te-
lefonicznym umówieniu i tylko w miejscu do 
tego wyznaczonym. W celu umówienia spo-
tkania w Urzędzie Gminy Rudnik prosimy  
o kontakt telefoniczny pod numerem telefo-
nu (32) 457 84 98, (32) 410 64 28, (32) 
410 64 18 lub kontakt mailowy urzad@
gmina-rudnik.pl W wyjątkowo ważnych 
sprawach urzędnicy będą się kontaktować  
z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby 
do każdego pisma dołączyć dane kontakto-
we (np. nr telefonu, adres e-mail). 

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej 
KASA URZĘDU GMINY jest czynna 

w godzinach:
Poniedziałek od 9:00 do 13:00
Środa od 11:00 do 16:00
numer telefonu (32) 410 64 28 wew. 
118

Apelujemy, aby wpłaty za odpady 
komunalne, podatek, wodę, ect. do-
konywać poprzez bankowość interne-
tową.

Porady prawne dla mieszkańców  
w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawie-
szone do odwołania. Powyższe działania 
zostały podjęte w trosce o mieszkańców 
naszej gminy, jak również aby zapewnić cią-

WAŻNE
głość pracy urzędu oraz jednostek i działań 
mu podległych (dostarczenie wody, usługi 
komunalne, etc.) mu podległych. Prosimy 
Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podję-
ta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna  
z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na 
odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ry-
zyka podejściu. Może wydawać się rady-
kalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bez-
pieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości po-
lecamy kontakt z Urzędem Gminy po-
przez:

 � telefon:(32) 457 84 98, (32) 410 64 
28, 32 410 64 18, Fax: 32 410 64 18 
wew.123

 � pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Ko-
zielska 1, 47-411 Rudnik

 � pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rud-
nik.pl

 � platformę ePUAP lub SEKAP
Urząd Stanu Cywilnego będzie praco-

wać w ograniczonym zakresie. Wizyty bę-
dą umawiane wyłącznie telefonicznie tel.
(32) 410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko 
w przypadku spraw niecierpiących zwłoki 
(rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych 
sprawach prosimy o możliwe ich odrocze-
nie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne 
zostanie odwołane.

Apelujemy, aby w przypadkach 
złego samopoczucia, kaszlu, kataru, 
gorączki lub innych objawów choro-
bowych, bezwzględnie rezygnować  
z osobistej wizyty w Urzędzie.

W przypadku osobistej wizyty  
w Urzędzie Gminy prosimy o zachowa-
nie poniższych zasad:

 � na spotkanie należy przybyć punktualnie,

 � klienci oczekujący w budynku lub przed 
budynkiem Urzędu zobowiązani są do 
zachowania odpowiednich, bezpiecz-
nych odległości,

 � aby wejść do budynku, należy zasłonić 
nos i usta,

 � po wejściu do budynku Urzędu obowiąz-
kowo należy dokonać dezynfekcji rąk,

 � przy stanowisku obsługi znajdować się 
może tylko 1 klient (nie dotyczy opieku-
nów/kuratorów osób niepełnospraw-
nych, starszych oraz małoletnich),

 � na terenie Urzędu klient może poruszać 
się tylko w obecności pracownika biura 
związanego z przedmiotem wizyty,

 � po załatwieniu sprawy należy natych-
miast opuścić budynek Urzędu – do 
wyjścia klienta odprowadzi pracownik 
urzędu.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej działa telefon oraz e-mail, pod którymi 
można zgłosić osoby potrzebujące:

 � nr tel.(32) 410 64 25,
 � e-mail: gops@gmina-rudnik.pl

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać 
osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą 
potrzebować pomocy ze względu na ograni-
czenia wprowadzone w związku z ogłoszo-
nym stanem zagrożenia epidemicznego. Te-
lefony czynne w godzinach pracy Ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunal-
nych w Rudniku będzie zamknięty dla pe-
nitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia 
awarii przyjmowane będą na bieżąco tele-
fonicznie pod nr tel. (32) 410 64 18 wew. 
111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 
lub droga mailową : zwiukrudnik@wp.pl

                                                         o

Rok 2020 przeminął bardzo szybko, za-
owocował wieloma ciekawymi wydarzeniami 
w życiu naszych seniorek z Klubu Senior Plus. 
Nasze panie stworzyły wspaniale zgraną gru-
pę, która spotykała się na zajęciach rozwija-
jących pamięć i koncentrację, co cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Na potrzeby 
klubu powstał kącik robótek ręcznych oraz 
kółko plastyczne zaspokajające zapotrzebo-
wanie wyrażania piękna poprzez sztukę.

Mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Klubie 
dwie poetki – panią Jadwigę Wojnowską oraz 
Grażynę Drobek-Bukowską, które podzieliły 
się z nami swoją twórczością. Wszyscy by-

Jak spędzały swój czas wolny seniorki z Klubu Seniora
li pod wrażeniem talentu, jakie mają poetki.

Korzystając z ładnej pogody - wolny czas 
spędzaliśmy bardzo aktywnie na siłowni „pod 
chmurką” oraz podczas spacerów „nordic – 
walking”. Udało nam się zorganizować dwie 
wycieczki – do Leśnictwa Ponięcice, gdzie 
pan leśniczy udzielił nam prelekcji dotyczą-
cej lasów i zorganizował ognisko oraz wy-
cieczkę objazdową: Brzeźnica – Łubowice 
– Sławików.

Delegacja pań z Klubu brała udział  
w otwarciu Drogi Jakubowej w Łubowicach. 
Panie poczuły się wyróżnione, że mogły brać 
udział w tym przedsięwzięciu.

Obejście wokół Klubu Seniora również 
przeszło metamorfozę, a mianowicie należą 
się ogromne podziękowania dla Eweliny Kenig, 
która przekazała rośliny i kwiaty, dzięki którym 
nasz Klub stał się kolorowy i ładny.

Mimo, że dwukrotnie pokrzyżował pla-
ny Covid -19, udało nam się naprawdę du-
żo zdziałać.

Dziękuję Wam kochani Seniorzy, za to 
że jesteście i tworzycie tak wspaniałą grupę  
w naszej Gminie.

Obyśmy szybko znów wznowili naszą dzia-
łalność i cieszyli się zdrowiem jak dotychczas.

Kasia Pawlik
o



BIULETYN INFORMACYJNY 17Grudzień 2020 r.  |  nr 4 (85)  |  ISSN 1730-7147  |  wydanie bezpłatne

OGŁOSZENIA
✔ Program wolontariatu pracowni-

czego firmy HENKEL ma na celu wspar-
cie finansowe i logistyczne projektów 
dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, 
kultury, ekologii lub sportu na rzecz lo-
kalnych społeczności. Ze strony firmy 
Henkel prowadzącym projekt był wo-
lontariusz tej firmy – p. Adam Porwal. 
Był to już piąty zrealizowany projekt tej 
firmy i tej osoby dla lokalnej społeczno-
ści przeprowadzony w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Wcześniej beneficjentami 
zostały takie placówki: Szkoła Grzego-
rzowice – pracownia językowa (kwota 
10.720 zł), Szkoła Brzeźnica – gabinet 
terapii sensorycznej (kwota 12.738 zł), 
OSP Brzeźnica – zakup profesjonal-
nej odzieży do akcji gaśniczych (kwota 
12.615 zł), LKS Gamów – zakup sprzętu 
sportowego (kwota 9.088 zł), i właśnie 
LKS Dąb Brzeźnica (kwota 12.135 zł).  
W sumie dzięki p. Adamowi Porwal  
i firmie Henkel udało się pozyskać na 
potrzeby różnych podmiotów naszej 
gminy kwotę 57.296 zł. Serdecznie 
dziękujemy!

✔ W mijającym roku Zakład Wodo-
ciagów i Usług Komunalnych w Rudni-
ku wzbogacił się o małą koparkę, przy-
czepkę, busa.

✔ Wydano do końca listopada na 
wniosek rodziców 38 pakietów promo-
cyjnych z tytułu urodzenia się dziecka  
w ramach programu promocyjnego „Wi-
tamy najmłodszych mieszkańców gmi-
ny Rudnik”. Powitaliśmy 21 chłopców  
i 17 dziewczynek.

✔ Gminna Biblioteka Publiczna  
w Rudniku w 2020 roku otrzyma dofi-
nansowanie na zakup nowości wydaw-
niczych ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu państwa w 
wysokości 4.846 zł

Celem priorytetu, realizowanego  
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa na lata 2014-2020, 
jest wzbogacenie i odnowienie księgo-
zbiorów polskich bibliotek publicznych, 
a w konsekwencji zwiększenie oferty 
czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

o

W 2020 r. uchwalono jeden nowy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części terenów zlokalizowanych 
w miejscowościach Strzybnik, Szonowice  
i Ponięcice – plan dotyczy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV Studzienna – Pol-
ska Cerekiew (uchwała nr XX/183/2020 Ra-
dy Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice 
i Ponięcice na terenie gminy Rudnik – etap I). 
Na ukończeniu jest również sporządzenie pla-
nu dla II etapu – dla części działki nr 320 poło-
żonej w obrębie Strzybnik.

Dnia 9 października 2020r. przystąpiono 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki 
strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmu-
jącego tereny sołectwa Rudnik w części doty-
czącej terenów oznaczonych symbolem A2P 
tj. tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, w zakresie ustaleń szczegóło-
wych dotyczących parametrów i wskaźników 
zabudowy.

W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porząd-
kowanie przestrzeni naszej gminy.

Jednym z kroków jest utworzenie Miej-
scowych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego.

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokal-
ne do Państwa potrzeb zachęcamy, żeby po-
rozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

 � w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzi-
na rozważamy budowę domu/zabudowań 
zagrodowych na działkach, które obecnie 
są przeznaczone na cele rolne?

 � w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzi-
na planujemy uruchomienie usługi typu 
sklep/warsztat samochodowy/salon fry-
zjerski/inne, jakie?

 � w najbliższych 10 latach ja lub moja ro-
dzina planujemy uruchomienie usług typu 
hodowla zwierząt/tartak/farma fotowolta-
iczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż dział-
ki na cele tego typu usług/inne jakie?
Prosimy o przekazanie tych informacji do 

pokoju nr 7 na parterze / pod numer tele-
fonu 32 4106418 wew.108 / mail: urzad@
gmina-rudnik.pl

Przykładowy wniosek o zmianę prze-
znaczenia działki jest dostępny na stro-

INFORMACJA O POSTĘPACH
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM GMINY RUDNIK

Zmiana planów miejscowych Gminy Rudnik

28 października 2020r. podjęto uchwałę 
nr XXII/192/2020 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Rudnik.

Ponadto informujemy, że na początku 2021 
roku, planowane jest przystąpienie do zmiany 
planów miejscowych poszczególnych miej-
scowości. Na komisjach Rady Gminy Rudnik 
zostaną wyznaczone sołectwa, bądź tereny 
najbardziej potrzebujące zmian w planowaniu 
przestrzennym. Tereny przeznaczone do zmia-
ny miejscowych planów zostaną wyznaczone 
na podstawie złożonych przez mieszkańców 
gminy wniosków o zmianę planów miejscowych  
i w oparciu o zaobserwowane potrzeby po-
szczególnych miejscowości i ich mieszkań-
ców, w kontekście rozwoju gospodarczego, 
turystyki, ochrony środowiska itp. W związku 
z powyższym przypominamy o możliwości 
składania wniosków i uwag do obowiązują-
cych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rudnik.

Poniżej informacje, dotyczące składania 
wniosków.

o

nie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl  
w zakładce Planowanie przestrzenne - Druki.

Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? 
Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejsco-
wych Planów Zagospodarowania Przestrzen-
nego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego 
plan miejscowy na dany obszar jest aktuali-
zowany nie częściej niż co kilka lat. Przykła-
dowo jeśli Państwa dziecko ma obecnie 10 
lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub 
jej kawałka gdy dorośnie z myślą o tym, aby 
mógł/mogła się na niej wybudować, musicie 
Państwo sprawdzić teraz jakie jest przezna-
czenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolni-
cze - złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia 
na budowlane.

Zebrane od Państwa informacje pomo-
gą nam zaplanować, które procedury plani-
styczne powinny być uruchomione w pierw-
szej kolejności i na których obszarach gminy 
jest największe zapotrzebowanie na zmianę 
przeznaczenia działek.

UWAGA! Jeśli nie mają Państwo pewno-
ści, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa 
działki/działek, prosimy o kontakt z urzędem: 
tel.: 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.
wawrzinek@gmina-rudnik.pl

o
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Klub Dąb w nowych strojach i z nowym trenażerem
Pasją klubu „Dąb” jest niewątpliwie sport, 

a w szczególności zapasy. Nad kształtowa-
niem sportowych talentów pracują kompe-
tentni trenerzy, ćwiczący przyszłych spor-
towców w „szkółce”. Z kolei starsi zawodnicy 
klubu to plejada wspaniałych utytułowanych 

sportowców uczestniczących w zawodach, 
turniejach i mistrzostwach różnego szczebla, 
także międzynarodowego. Tacy zawodnicy 
zasługują na odpowiednie stroje sportowe  
i na odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. W projekt 
poprawy warunków do ćwiczeń włączyła się 

firma Henkel Polska z programem wolonta-
riatu pracowniczego MIT, z którego zostało 
sfinansowane w kwocie 12.135 zł doposa-
żenie klubu i stroje. Klub wzbogacił się m.in.  
o trenażer, a zawodnicy o nowe stroje.

o

SPORT
PIŁKA NOŻNA

Wyniki po 17 kolejce grupy B

Nazwa klubu M Pkt B

1. LKS Grzegorzowice 16 42 53

2. Rozwój Bełsznica 16 35 23

3. KS Pietraszyn 15 31 14

4. LKS Owsiszcze 16 30 15

5. LKS Lyski 16 29 30

6. LKS 07 Markowice 16 28 6

7. LKS Adamowice 16 26 0

8.
LKS Naprzód 
Krzyżkowice 16 23 21

9. LKS Górki Śląskie 16 22 1

10. LKS Gamów 16 22 6

11. Górnik Pszów 16 20 7

12.
LKS II Czarni  
Gorzyce 16 20 3

13. LKS Pstrążna 16 17 13

14.
LKS II Naprzód 
Czyżowice 16 16 17

15. Naprzód Zawada 16 13 29

16. LKS Zabełków 15 12 11

17.
LKS Strzelec  
Rzuchów 16 3 95

Wyniki: 17 kolejki

LKS II  
Czarni Gorzyce - Pauza

Górnik Pszów 3:4
LKS  
Adamowice

LKS Naprzód 
37 Krzyżkowice 7:1 LKS Zabełków

LKS Strzelec 
Rzuchów 2:6 LKS Gamów

LKS II Naprzód 
Czyżowice 2:0

LKS  
Grzegorzowice

LKS 
Górki Śląskie 0:2 LKS Pstrążna

LKS Owsiszcze 3:0
LKS 07  
Markowice

LKS Lyski 2:3 KS Pietraszyn

Naprzód  
Zawada 1:2

Rozwój 
Bełsznica
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Wieści z maty zapaśniczej
Rok 2020 okazał się mniej radosny dla 

zawodników i sympatyków sportu zapaśni-
czego. Najpierw niespodziewana epidemia 
koronawirusa pokrzyżowała wszelkie plany 
szkoleniowe i startowe zawodników, a potem 
doszły jeszcze pechowe kontuzje najlepszych 
zawodników „Dębu”- Sebastiana Jezierzań-
skiego i Patryka Ołenczyna- członków Kadry 
Narodowej i Olimpijskiej.

Odniesione kontuzje nie pozwoliły im na 
udział w wielu zawodach rangi krajowej i mię-
dzynarodowej. Kontuzja Sebastiana okazała 
się mniej groźna, gdyż pozwoliła mu na wy-
startowanie w Mistrzostwach Polski Seniorów 
i zdobycie, kolejny raz, tytułu Mistrza Polski  
w wadze 86 kg rywalizując w walce finałowej 
ze swoim najgroźniejszym rywalem do udziału  
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio - Radosła-
wem Marcinkiewiczem. Natomiast kontuzja 
Patryka Ołenczyna – ubiegłorocznego Mistrza 
Polski w wadze 70 kg oraz srebrnego medalisty 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy- wyłączyła 
go ze startów prawie ze wszystkich najważ-
niejszych imprez krajowych i zagranicznych 
 (w tym z udziału w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski oraz Mistrzostwach Polski Se-
niorów).

Jednak pomimo tych przeciwności, wielu 
młodych zawodników i zawodniczek osiągnę-
ło wspaniałe sukcesy na arenie wojewódzkiej  
i ogólnopolskiej. Kamila Kasprów zajęła II miej-
sce, a Julia Michniewicz III miejsce w Finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ponad-
to Oliwier Orzechowski w kategorii wagowej 
35 kg wywalczył II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzików, które odbyły się w Zgierzu.

W okresach wzmożonej epidemii zajęcia 
treningowe sekcji odbywały się zdalnie wg 
opracowanego harmonogramu przez trenera  
I klasy- Krzysztofa Ołenczyna oraz instruk-

torów pomocniczych - Zbigniewa Nowaka  
i Michała Grzeszczuka- nauczyciela WF-u  
w szkole w Grzegorzowicach.

Zarząd Klubu pragnie serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom prywatnym, zakła-
dom, instytucjom, a w szczególności Wójtowi  
i Radzie Gminy w Rudniku, za wsparcie finanso-
we i rzeczowe. Otrzymana Pomoc w znaczący 
sposób wpływa na bieżącą działalność Klubu, 
w tym udział w zajęciach szkoleniowych oraz  
w zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopol-
skiej (przejazdy, noclegi, wyżywienie).

W szczególności Zarząd Klubu pragnie 
podziękować Panu Adamowi Porwal, za po-
średnictwem którego firma Henkel ufundowa-
ła na rzecz Klubu sprzęt sportowy w postaci 
wioślarza treningowego oraz odzież sporto-
wą dla zawodników i zawodniczek na łączną 
sumę ponad 12 000 zł.

Zarząd Klubu pragnie również poinformo-
wać zaineresowanych, że na bazie obiektu 
sportowego „Dębu” działa świetlica środowi-
skowa, z której mogą korzystać mieszkańcy 
okolicznych wsi Gminy Rudnik. Była ona pro-
wadzona przez Michała Grzeszczuka- byłego 
długoletniego zawodnika sekcji zapaśniczej.  
W chwili obecnej, z powodu epidemii koronawi-
rusa, zajęcia zostały wstrzymane do odwołania.

Działalność świetlicy znacząco przyczynia 
się do budowy kapitału społecznego tworząc 
okazję do aktywnego spędzania wolnego cza-
su dla dzieci i młodzieży. Zwiększona dostęp-
ność do istniejących w Gminie Rudnik obiek-
tów sportowych przyczyni się niewątpliwie 
do ograniczenia niekorzystnych zjawisk spo-
łecznych jak agresja, przemoc itp. Ponadto 
wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na 
rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Pragniemy poinformować, że mimo chwi-
lowej niedostępności świetlicy, zajęcia trenin-

gowe sekcji zapaśniczej odbywają się zgodnie 
z harmonogramem, a mianowicie od ponie-
działku do piątku w godz. 17:00 do 19:00. Dla-
tego też zapraszamy do ich udziału wszystkie 
dzieci, które pragną rozwijać swoje zaintere-
sowania sportowe. Zapisy można składać  
w siedzibie klubu lub telefonicznie ( nr telefo-
nu: 324106599).

Wykaz ważniejszych imprez z udzia-
łem zawodników i zawodniczek: „Dębu” 
Brzeźnica w 2020 roku

 � Puchar Polski Seniorów 
– 24-26.01.2020 r., Białogard
- Patryk Ołenczyn –  II miejsce
- Sebastian Jezierzański - III miejsce
- Patryk Gołuchowski - VIII miejsce
- Mateusz Kampik - IX miejsce

 � Mistrzostwa Śląska Dzieci i Kade-
tów 29.02.2020r. Ruda Śląska
- Marceli Nikel – I miejsce - Kadet
- Seweryn Troszka - I miejsce - Kadet
- Oliwier Orzechowski – II miejsce - Dzieci
- Dawid Matusz – VI miejsce - Dzieci
- Jakub Walach - VI miejsce - Dzieci

 � Eliminacje do finału Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży- 6-8.03.2020r. 
Nowiny
- Marceli Nikel – V miejsce
- Seweryn Troszka – XIII miejsce

 � Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
23-24.10.2020 r. Środa Wielkopol-
ska
- Patryk Gołuchowski - IX miejsce
- Patryk Ołenczyn z powodu kontuzji 
nie startował

 � Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
19-20.09.2020 Włodawa
- Marceli Nikel - XIV miejsce
- Seweryn Troszka – XIII miejsce

 � Mistrzostwa Polski Juniorów  
11-12.09.2020 Siedlce
- Dawid Pater – V miejsce

 � Mistrzostwa Śląska Młodzików 
26.09.2020 r. Ruda Śląska
- Oliwier Orzechowski – I miejsce

 � Mistrzostwa Polski Seniorów 
9-10.09.2020 r. Krotoszyn
- Sebastian Jezierzański – I miejsce 86 kg
- Mateusz Kampik - III miejsce 74 kg
- Patryk Gołuchowski - VIII miejsce 74 kg
- Patryk Ołenczyn z powodu kontuzji 
nie startował

 � Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików 21.11.2020 r. Kraków
- Oliwier Orzechowski - I miejsce 38 kg

 � Mistrzostwa Polski Młodzików  
27-29.11.2020 Zgierz
- Oliwier Orzechowski - II miejsce 35 kg

o
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Dzień Dziecka w Sławikowie

Piknik pojazdów zabytkowych

Zapaśnicy Dębu Brzeźnica  
z medalami mistrzostw Polski

Zwiedzanie ruin, pokazy strażackie, obec-
ność stowarzyszeń: GRH Piechota „HEER”, 
„Drengowie Znad Górnej Odry”, „ODRA 
1945” oraz GRH „Chłopcy z Lasu”- to jedne  
z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizato-
rzy. To pierwsze wydarzenie zorganizowane 
przy pałacu w Sławikowie po jego odsłonię-
ciu. Jeszcze nie tak dawno całość porasta-
ła bujną roślinnością, obecnie obszar jest już 
uporządkowany.

Niedzielne spotkanie zorganizował miejsco-
wy samorząd oraz członkowie koła terenowe-
go utworzonego w ramach Stowarzyszenia Na 
Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” 
z Bytomia. Za uporządkowaniem tego miejsca 
stała grupa zapaleńców i to właśnie dzięki nim 

Do Sławikowa zjechały zabytkowe samo-
chody osobowe, motocykle, a nawet ciągnik. 
Zainteresowanie wydarzeniem - jak podkre-
ślali w rozmowie z Nowinami organizatorzy 
- przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Wy-
darzenie ma na stałe wpisać się w kalendarz 
imprez organizowanych przy pałacu. W cza-
sie trwania pikniku nie brakowało atrakcji. By-
ły także konkursy z nagrodami. Oceniano po-
jazdy w czterech kategoriach: Najładniejszy 
moplik, Wypasiony motor, Urocza bryka oraz 
Najlepszy pojazd. Nie zabrakło także dobrej 
muzyki, za którą odpowiedzialny był zespół 

10 października, w Krotoszynie odby-
wały się LXXIII mistrzostwa Polski senio-
rów w zapasach w stylu wolnym. Wśród 
uczestników nie zabrakło reprezentantów 
LKS Dąb Brzeźnica, Sebastiana Jezie-
rzańskiego i Mateusza Kampika. Rywali-
zacja na zapaśniczych matach toczyła się 
w kilku kategoriach wagowych. Sebastian 
Jezierzański startował w kategorii 86 kg. 
Po zaciętej rywalizacji zajął pierwsze miej-
sce, zdobywając tytuł mistrza Polski. Dru-
gie miejsce w tej kategorii zajął Radosław 
Marcinkiewicz z LKS Orzeł Namysłów, 
a na najniższym stopniu podium stanę-

teren ten mógł otworzyć się na mieszkańców. 
Festyn z okazji Dnia Dziecka było pierwszym 
spotkaniem przy pałacu, To było również jed-
no z pierwszych wydarzeń, które zostało zor-
ganizowane na terenie powiatu raciborskiego 
po poluzowanych obostrzeniach związanych  
z pandemią koronawirusa. Pałac w Sławikowie 
nabiera blasku. Opłaca się trud i zaangażo-
wanie mieszkańców oraz członków koła tere-
nowego ze Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”,  
a obecnie i Fundacji Gniazdo. To głównie dzięki 
nim udało nam się dużo w tym miejscu zrobić. 
Cieszy też bardzo, że ludzie doceniają ten trud, 
pałac w Sławikowie zaczyna tętnić życiem. To 
nasza wizytówka, jeśli chodzi o gminę.

o

M-TUNER. Był również obficie zaopatrzony 
bufet, w którym każdy znalazł coś dla siebie.

o

li Krzysztof Sadowik z WKS Śląsk Milicz 
oraz Konrad Tront z ZKS Stal Rzeszów. 

Z kolei Mateusz Kampik walczył w ka-
tegorii 74 kg. W walkach z jego udziałem 
również nie brakowało emocji. Ostatecznie 
drugi z reprezentantów brzeźnickiego Dę-
bu uplasował się na trzecim miejscu. Wy-
przedzili go Marcin Majka z Boruta Olim-
pijczyk Wrestling Team Zgierz & Radom 
oraz Patryk Ciurzyński z LKS Mazowsze 
Teresin. Trzecie miejsce przypadło także 
w udziale Bartłomiejowi Rybczyńskiemu 
z Lotnika Wrocław.

o

OGŁOSZENIA
✔ . Dokładnie 25 lat temu – 3 czerwca 

1995 r. – nasz Proboszcz Ksiądz Joachim 
Augustyniok przyjął z rąk księdza biskupa 
Święcenia Kapłańskie.

Z tej okazji – jako dar wdzięczności za 
lata posługi kapłańskiej – Proboszcz ufun-
dował na rzecz naszej parafii nowy ze-
gar wieżowy na kościele parafialnym  
w Sławikowie, składający się z trzech 
tarcz umieszczonych na ścianie północ-
nej, południowej i zachodniej wieży świą-
tyni. Tarcze zegara wykonane zostały  
z czarnego aluminium, zaś wskazówki ze-
gara ozdobiono 24 karatowym złotem. Ze-
gar wyposażono w diodowe podświetlenie 
punktów godzinowych i wskazówek, dzię-
ki którym zegar jest widoczny także nocą. 
Centralny mechanizm zegarowy jest w pełni 
bezobsługowy – nie wymaga smarowania ani 
nastawiania. Jest odporny na działanie wia-
tru i oblodzenie wskazówek. Zegar posiada 
sterownik, który będzie automatycznie kory-
gował czas na podstawie danych z naziem-
nego systemu radiowego. Ponadto możliwa 
będzie automatyczna zmiana czasu letniego 
na zimowy. Montaż zegara wymagał zgo-
dy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Katowicach. W uzasadnieniu pozwolenia 
konserwator zaznaczył, że: „w dostępnej litera-
turze potwierdzono, że otwory na wieży miały 
być w przeszłości przeznaczone do montażu 
tarcz i mechanizmów zegarowych”. 3 czerw-
ca br. – w dniu Jubileuszu 25-lecia Święceń 
Kapłańskich – zegar zaczął odmierzać czas 
i kreślić nową historię naszej parafii...

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za tak wielki 
dar serca! Parafianie od św. Jerzego

ODESZLI
† Jan Leśniok
wieloletni pracownik Kółka Rolniczego  

w Łubowicach. Działacz społeczny i samorzą-
dowy związany z Grzegorzowicami. Współza-
łożyciel LKS Grzegorzowice. Był ponad 37 lat 
radnym najpierw Gromadzkiej rady Narodo-
wej, a później radnym Gminy Rudnik

† .Czesław Kuzdrowski
członek Raciborskiego Kurkowego Brac-

twa Strzeleckiego. W Bractwie w kaden-
cji 2005 - 2010 pełnił funkcję Zbrojmistrza 
Bractwa. Był zdobywcą tytułu Króla Kurko-
wego Bractwa w roku 2007 i 2012. Sędzia  
i instruktor Polskiego Związku Strzeleckie-
go. Prezes MKS LOK w Raciborzu, organi-
zował dla dzieci i młodzieży z naszej gminy 
Ligę Strzelecką, był współorganizatorem Dni 
Sapera w Brzeźnicy.iał
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Będąc właścicielem pałacu w Sławi-
kowie wójt, jako przedstawiciel samorzą-
du postanowił rok temu o rozpoczęciu prac 
porządkowych i staraniu się o fundusze na 
zabezpieczenie murów i parku. W ciągu ro-
ku, prócz sprzątnięcia śmieci i zalegającego 
gruzu, wyczyszczone zostały mury pałacu 
z wszelkiego rodzaju roślinności niszczą-
cej bryłę budowli i jej najbliższego otocze-
nia oraz zabezpieczone zostały częściowo 
stropy oranżerii. Ruina została zaopatrzona  
w tablice ostrzegające przed możliwością 
wypadku, a sama budowla została ogrodzo-
na. Uporządkowano i zabezpieczono również 
budynek spichlerza. Wykonano ekspertyzę 
budowlaną browaru pałacowego i oranże-
rii, a następnie wykonano projekt budow-
lany na zagospodarowanie oranżerii i bro-
waru - opracowanych przez firmę STEKRA  
sp. z o o. Wykonano inwentaryzację parku 
pałacowego. Koszty pokrył Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków.

Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zgodnie z zatwierdzonym Progra-
mem, gmina przeprowadziła poszukiwania 
prowadzone za pomocą wykrywacza metali  
i georadaru na terenie podwórca pałacowego 
i części ogrodowej. Wszystkie odkryte przed-
mioty namierzano za pomocą GPS. Metoda 
georadarowa opisywana również skrótem 
GPR (Ground Penetrating Radar) należy do 
grupy metod elektromagnetycznych. Meto-

Prace nad zabytkami w 2020 roku: Pałac  
w Sławikowie, Most w Grzegorzowicach i inne zabytki

da jest szybka, wydajna i bezinwazyjna. Jej 
działanie opiera się na emisji przez antenę 
nadawczą fali elektromagnetycznej, która 
po odbiciu lub załamaniu na granicy dwóch 
ośrodków różniących się pomiędzy sobą 
stałą dielektryczną (granica litologiczna lub 
też zagłębiony obiekt czy kontur wyrobiska 
podziemnego) powraca i jest rejestrowana 
przez antenę odbiorczą. Zarejestrowany ob-
raz falowy jest odzwierciedleniem wewnętrz-
nej budowy ośrodka. Im większy jest kontrast 

pomiędzy badanym obiektem a otoczeniem, 
tym większa amplituda fali odbitej. Podczas 
tego rodzaju pomiaru obie anteny przesu-
wane są wzdłuż wytyczonej wcześniej linii 
profilu pomiarowego. Tego rodzaju badania 
mogą być wykonywane również w wariancie 
3D w którym profile pomiarowe ułożone są 
w równoległej siatce. Wyniki badań zostały 
przekazane Wojewódzkiemu Konserwatoro-
wi Zabytków. Niestety cały czas ogrodzenie 
jest zrywane, a obszar penetrowany przez 
miejscowych i przyjezdnych pseudobada-
czy przeszłości. Na ciągłe zabezpieczenie 
ruin przed takimi ludźmi wydawane są nie-
potrzebnie pieniądze, które można przezna-
czyć na zabezpieczenie ruin.

Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
dzięki staraniom Rady Parafialnej i Wójta 
Gminy dofinansował w wysokości 100.000zł 
remont kościoła w Gamowie, który za dwa 
lata będzie obchodził swoje 200 – lecie.

Pamiętać należy o wpisaniu do WRZ  
w tym roku pozostałości mostu w Grzego-
rzowicach. Wpis do rejestru był efektem sta-
rań czynionych przez koło terenowe z Rud-
nika utworzone w ramach Stowarzyszenia 
Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro For-
talicium” z Bytomia. To właśnie oni obrali 
sobie za cel ratowanie zabytków na terenie 
gminy. Jednym z nich są ruiny mostu Grze-
gorzowice – Ciechowice. Teren został im 
użyczony od strony gminy Rudnik przez sta-
rostę Grzegorza Swobodę, który w imieniu 
Skarbu Państwa zarządza tym miejscem.  

Most w Grzegorzowicach

Odbudowa ściany oranżerii w pałacu sławikowskim
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Członkowie Stowarzyszenia zajęli się upo-
rządkowaniem terenu, zawiesili na ruinach 
mostu tablicę informacyjną. Koło terenowe 
Pro Fortalicium Gmina Rudnik przejęło fun-
dację Gniazdo, aby mieć swoją niezależność. 
Nie jest to nowa organizacja; powstała na 
terenie gminy w 2006r. Zajmowała się m.in. 
organizowaniem letniego i zimowego wypo-
czynku dla dzieci z terenu gminy. Ówczesny 
zarząd fundacji przekazał stery młodszym. 
I od niedawna fundacja Gniazdo sprawuje 
pieczę nad lokalnymi zabytkami.

Gmina wraz z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków podjęli starania 
o przejęcie pałacu i parku w Strzybniku, 
wpisanie tego obszaru do rejestru za-
bytków, aby przede wszystkim uratować 
starodrzew i mauzoleum. Właścicielki nie 
są zainteresowane tym miejscem, a la-
ta zaniedbań coraz bardziej odbijają się 
nie tylko na budynkach, ale także parku.  
W październiku zakończono postępowa-
nie dowodowe w sprawie wpisu do reje-
stru zabytków.

W tym roku dokonano inwentaryzacji 
wszystkich grobów wojennych i tablic pa-
mięci na terenie gminy. Sporządzono ich 
wykaz i harmonogram prac przy poszcze-
gólnych, wymagających tego mogiłach. 
Prace rozpoczną się wiosną przyszłego 
roku, jeśli warunki na takowe pozwolą. 
Zakończono także inwentaryzację wszyst-
kich przydrożnych i polnych krzyży i ka-
pliczek, usytuowanych na terenie gminy. 

 Pałac w Sławikowie 2019 i 2020

Zebrane materiały posłużą do wydania 
albumu poświęconego tym, jakże urokli-
wym, obiektom sakralnym. Dziękujemy 
studentom PWSZ w Raciborzu – kierunku 
Architektura, którzy od 2015 roku wspie-
rają gminę w tych działaniach. Zarazem 
studenci rozpoczęli inwentaryzację obiek-
tów świeckich. W tym roku udało się, po-
mimo pandemii zinwentaryzować browar 

pałacowy w Sławikowie, spichlerz tamże 
oraz młyn wodny w Brzeźnicy.

W trakcie tworzenia jest Izba Pamięci 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rud-
niku, w której eksponowane będą artefakty 
znalezione w trakcie prac porządkowych oraz 
przekazywane coraz chętniej przez miesz-
kańców gminy.

o

Wizytacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Strzybniku
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ODESZLI
† Damian Niedballa 
były radny gminy Rudnik (sołectwa 

Grzegorzowice), który pełnił tę funkcję 
 w latach 2006-2010, piastując rolę wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy. Był osobą nie-
pełnosprawną - jeździł na wózku inwalidzkim, 
a jako że sala obrad znajduje się na piętrze, 
musiał być tam wnoszony. Wówczas w gmi-
nie zauważono potrzebę wybudowania win-
dy, która powstała w ostatnim roku kadencji 
radnego. Był także fanem piłki nożnej - dzia-
łacz, kronikarz, a także wieloletni kibic LKS 
Grzegorzowice. Jego pasją było krótkofalar-
stwo, które szczególnie było wykorzystywane 
podczas powodzi w 1997 roku.

† Jerzy Wiśniewski 
wieloletni członek zarządu LKS Dąb 

Brzeźnica. W Rudniku aktywnie wspomagał 
sport i przedsięwzięcia dla dzieci, jak Rudnicki 
Bieg Uliczny. Ostatnie dni musiał szukać poza 
Raciborzem możliwości dializowania. Przegrał 
walkę z COViD-19. Był przez wiele lat preze-
sem Stowarzyszenia na rzecz Integracji Po-
daj Rękę, prowadził działający w Starostwie 
Powiatowym Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych, organizował Bieg bez 
granic, Forum Osób Niepełnosprawnych, był 
uczestnikiem w każdym roku Gwiazdki Serc.

† Maria Magdalena Kapłanek 
wieloletnia Prezes Oddziału ZNP  

w Rudniku, dyrektor, vice-dyrektor i nauczyciel 
szkół w Gamowie, Grzegorzowicach i Szono-
wicach. Od 2009 roku pełniła funkcję wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Szonowicach. Lubiła się uczyć; ukończyła 
wiele szkoleń i kursów, nadających kwalifika-
cje do nauczania różnych przedmiotów. Była 
osobą wyjątkową, nikogo nie zostawiła bez 
pomocy, empatyczna,  oddana swojej rodzi-
nie i pracownikom.

† Stanisław Janiczko 
były nauczyciel języka łacińskiego  

w I Liceum Ogólnokształcącym, obchodzący 
w tym roku 90 rocznicę urodzin.

† Beata Machnik 
emerytowana nauczycielka języka pol-

skiego w szkole w Grzegorzowicach. Rozpo-
częła pracę w 1982 r. jako absolwentka polo-
nistyki. Rozbudzała zainteresowanie teatrem 
- organizowała wyjazdy na sztuki teatralne. 
Sama reżyserowała z młodzieżą spektakle 
i uroczystości szkolne. Dużo czasu spędza-
ła z młodzieżą przy ogniskach, na rajdach  
i obozach harcerskich jako druhna drużyno-
wa. Organizując wycieczki dalsze czy bliższe 
- ukazywała piękno naszej ojczyzny.

Fundusz sołecki w rozbiciu  
na poszczególne sołectwa:

1. W Szonowicach wykonano na-
wierzchnię ulicy Wiosennej z jej poszerze-
niem i zakupiono na potrzeby sołectwa ga-
blotę informacyjną.

2. W Brzeźnicy wykonano remont scho-
dów terenowych i remont budynku gmin-
nego, zakupiono kruszywo wykorzystane 
na modernizację ul. Leśnej. Prócz tego za-
kupiono kosiarkę, opryskiwacz, narzędzia 
ogrodnicze, zakupiono i posadzono rośliny 
na skwerze oraz wykonano inne drobne re-
monty i doposażenie placów zabaw.

3. W Grzegorzowicach z Funduszu 
sołeckiego wykonano roboty na drogach 
tego sołectwa, wymieniono poszycie da-
chowe na altance przy placu zabaw oraz 
wykonano niezbędne nasadzenia i napra-
wy placu zabaw.

4. W Lasakach zakupiono materiał na 
chodnik dla pieszych oraz dokonano napraw 
uszkodzonych elementów placu zabaw.

5. W Łubowicach wykonano remont 
drogi gminnej a także dokonano nowych 
nasadzeń na skwerkach w ramach projektu 
ekologicznego dla dzieci.

6. W Ponięcicach Fundusz sołecki 
przeznaczono na utrzymanie terenów zie-
lonych oraz wyremontowano nawierzchnię 
części drogi gminnej.

7. W Modzurowie odnowiono parkiet 
w świetlicy wiejskiej, dokonano remontu ele-
mentów placu zabaw, remont drogi gminnej 

oraz część funduszu przeznaczono na utrzy-
manie terenów zielonych.

8. W Czerwięcicach przeznaczono 
Fundusz sołecki na utrzymanie terenów  
i nasadzenia oraz zabezpieczenie skarpy 
przy kaplicy.

9. W Gamowie zakupiono kręgi betono-
we z przeznaczeniem na roboty ziemne i bu-
dowlane oraz na projekt hali wielofunkcyjnej.

10. W Jastrzębiu wykonano remont 
placu zabaw, wykonano oświetlenie przy 
świetlicy, zakupiono materiały na wykonanie 
utwardzenia terenu przy świetlicy i wykona-
no chodnik przy tym budynku.

11. W Ligocie Książęcej zakupiono 
kruszywo do utwardzenia drogi transpor-
tu rolniczego.

12. W Sławikowie wykonano prace po-
rządkowe wokół świetlicy, rozplantowano 
oraz wybrukowano terenu przy placu za-
baw oraz zakupiono zestaw urządzeń na 
plac zabaw.

13. W Strzybniku przeznaczono część 
funduszu na utrzymanie terenów zielonych 
oraz prace porządkowe i konserwatorskie  
i modernizacyjne na terenie sołectwa dopo-
sażono plac zabaw oraz zakupiono dmu-
chawę do liści.

14. W Rudniku dokonano remontu placu 
zabaw oraz konserwacji i naprawy elemen-
tów małej architektury. Zakupiono lodówkę 
do świetlicy wiejskiej.

o

II Konna Procesja św. Urbana  
w Łubowicach

W sobotę 13 czerwca odbyła się  
w Łubowicach II Konna Procesja. Śląsko-
-Opolski Związek Hodowców Koni w Ka-
towicach był organizatorem tej procesji jak  
i odbywającego się w tym samym dniu tur-
nieju zaprzęgów. Sylwia Kitel, organizatorka 
obu imprez zaprosiła wszystkich jeźdźców  
i hodowców koni na procesję konną do krzyży 
parafii łubowickiej. Przed orszakiem, który wy-
ruszył spod ruin pałacu Eichendorffa odbyło 
się krótkie nabożeństwo. Procesja przemierzy-
ła trasę spod pałacu do krzyża w Łubowicach 
przy ulicy Wolności, następnie drogą pod zam-
kiem do Ligoty Książęcej przez wąwóz do krzy-

ża polnego, dalej poprzez pola do krzyża przy 
dwóch lipach i droga powrotna pod ruiny zam-
ku wiodła przez widokową Aleję Lipową. Na 
godzinę 15.00 zaplanowano Amatorskie Za-
wody Zaprzęgowe, a dla najlepszych przewi-
dziane zostały nagrody. Frekwencja jeźdźców  
i hodowców była duża, co pokazuje, że ludzie 
są już spragnieni ciekawych wydarzeń. Jednak 
z powodu epidemii koronawirusa garstka osób 
„cywilnych” zdecydowała się zająć miejsca na 
wozach, choć trasa malownicza, a pogoda 
piękna, słoneczna. Nad bezpieczeństwem czu-
wali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej.

o
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MARZEC KWIECIEŃ

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE (meble, stoły, 

krzesła,  komplety wypoczynkowe, tapczany, 
fotele,  wykładziny, dywany, materace, meble 

ogrodowe, baseny, choinki, grille , duże zabawki, 
poduszki, pierzyny itp.)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
LIPIEC SIERPIEŃ

29 27

GRUDZIEŃ

19 17

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

27
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 HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Terminy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące 2021 rok 
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PAŹDZIERNIK LISTOPAD

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Rudnik (budynki jednorodzinne)

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

HARMONOGRAM ODBIORU  ŻUŻLI I POPIOŁÓW
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Łubowice ul. Zamkowa   (przy centrum Eichendorffa)

22 19 19 26 28

12

19

MPSZOK W GODZINACH 8:00-18:00     
ODBIERAMY:  PRZETERMINOWANE LEKI  I CHEMIKALIA , ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,  ZUŻYTE OPONY DO 8 SZT. NIERUCHOMOŚCI,   
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE STANOWIĄCE ODPADY 

KOMUNALNE  DO 300KG  Z NIERUCHOMOŚCI, ODPADY NIEBEZPIECZNE. 

28

MAJ

24
25

26
27

Lokalizacja podstawienia kontenera

Rudnik ul. Sylwesta (plac obok pałacu)

Gamów ul. Długa (przy OSP)

Modzurów ul. Ks. Strzybnego (parking przy cmentarzu)

Grzegorzowice ul. Powstańców Śl. (przy boisku)

Dla budynków wielofunkcyjnych (np. wspólnoty mieszkaniowe) odbiór odpadów zmieszanych i biodegradalnych w miesiącach 
IV-X odbywać się będzie raz w tygodniu, w każdy piątek.

Jest możliwy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w czarnych workach. Zakup worków we własnym zakresie (bez 
wymiany worek za worek.)


