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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia spokoju,
radości oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
stały się dla nas wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości oraz szacunku.
Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze,
a zwłaszcza w tym trudnym czasie, wszystkim błogosławi.
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Szczepienia 90 rocznica urodzin
w Gminie Rudnik Pani Pelagii Haba z Brzeźnicy
Do dnia 4.03.2021 w SPZLA w Rudniku wykonanych zostało 234 szczepień
przeciw COVID-19 (Pfizer- Comirnaty)
z czego 90 osób zaszczepiono pierwszą dawką, a 72 osoby zostały już zaszczepione dwukrotnie. Wykonano 16
szczepień w domu pacjenta.

Dnia 12 marca 2021 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Pelagia Haba
z Brzeźnicy. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Brzeźnicą. Miała
trzech braci i dwie siostry. Pracowała na
własnym gospodarstwie rolnym a także zajmowała się szyciem, prowadzeniem domu
i wychowaniem dzieci. Doczekała dwóch
córek i syna oraz 3 wnuków.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
informuje:
11 marca ruszyła rejestracja na
szczepienia przeciw COVID-19 dla osób
w wieku 69 lat. Zapraszamy do zgłoszeń! Także osoby w wieku 70+ nadal
mogą zapisywać się na szczepienie.
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
o

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt
Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.
Pani Pelagii składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.
o

Żelazne Gody Państwa Władysławy i Andrzeja Lach z Czerwięcic
W dniu 8 lutego 2021 r. Jubileusz 65cio lecia zawarcia związku małżeńskiego
obchodzili Państwo Władysława i Andrzej
Lach z Czerwięcic. Oboje Jubilaci pochodzą z miejscowości Ujsoły. Tam też przed
65 laty zawarli ślub cywilny. W Gminie Rudnik zamieszkali w roku 1964; początkowo
w Leśniczówce w Rudniku, a następnie

w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic.
Pan Andrzej całe życie związany był z pracą w lasach państwowych. W nadleśnictwie pracował przez 40 lat aż do emerytury. Pani Władysława zajmowała się pracą
na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz
2 prawnuków.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy
Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Władysławie i Andrzejowi Lach życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech
nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności.
o

Gmina Rudnik otrzymała dofinansowanie
na modernizację oczyszczalni ścieków w Ponięcicach
2 marca br. w Ośrodku Kultury i Sportu
w Gaszowicach wręczono umowy na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Gmina Rudnik przygotowała i złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Śląskiego drugiego naboru
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)
współfinansowanego ze środków Europej-

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Gminę
Rudnik reprezentowali wójt Piotr Rybka oraz
skarbnik Danuta Biczysko. W ramach pozyskanych środków 165 666 zł wykonana
zostanie kompleksowa wymiana i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ponięcicach.
o
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Kraina Górnej Odry
To malowniczy obszar terenów rolniczych, lasów i wód w południowo-zachodniej części województwa śląskiego,
na pograniczu z Republiką Czeską i województwem opolskim. Obejmuje ona powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski oraz
miasta na prawach powiatu: Rybnik, Żory
i Jastrzębie Zdrój. W tym obszarze Odra
i jej dopływy: Olza, Szotkówka, Psina, Ruda
i Bierawka – niczym krwiobieg dłoni, położonej na mapie – wyznaczają jej terytorialny zasięg i łączą poszczególne części składowe.Z punktu widzenia geograficznego
to zlewnia Górnej Odry z Kotliną Kozielską,
Płaskowyżem Rybnickim i Płaskowyżem
Głubczyckim. Górna Odra hydrograficznie zaczyna się od źródeł na Fidluv Kopcu
w Górach Oderskich w Republice Czeskiej
i sięga do Kędzierzyna-Koźla (kolejne odcinki to Odra Środkowa i Dolna).Z historycznego punktu widzenia to obszar dawnego
księstwa raciborskiego i wyodrębnionych
z niego w późniejszym okresie – Rybnickiego Państwa Stanowego i Wodzisławskiego
Państwa Stanowego.

 Dlaczego kraina?
Kraina jest pojęciem z zakresu zagospodarowania przestrzeni. To wewnętrzna
jednostka strukturalna regionu (prowincji,
województwa), stanowiąca obszar jednolity z punktu widzenia przyrodniczego, przyrodniczo-kulturowego czy kulturowego.
W granicach administracyjnych obejmuje
kilka powiatów. Kraina jest także określeniem intencjonalnym. Nie musi mieć wyraźnie nakreślonych linii granicznych, choć
w przypadku Krainy Górnej Odry są nimi granice Subregionu Zachodniego.Słowo „kraina” kojarzy się w języku polskim
z czymś pozytywnym: „kraina mlekiem
i miodem płynąca”, „kraina szczęśliwości”,
„kraina dzieciństwa” czy nawet „kraina baśni”. Ma w sobie też jakiś pierwiastek tajemniczości, co z turystycznego punktu widzenia
jest zachętą do jej poznania, odwiedzenia.

 Przyroda
Prawie jedną trzecią powierzchni Krainy Górnej Odry stanowią lasy, stąd - nie
bez racji – nazywa się ją „płucami Śląska”.
Sporą część terenu obejmuje Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” i przylegająca do niego
otulina, zaś poza nim znajdują się tutaj też
rezerwaty przyrody i obszar ochrony siedli-

skowej Natura 2000 – Graniczne Meandry
Odry. Miłośnicy ptaków znajdą tu prawdziwy raj w postaci rezerwatu „Łężczok” i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt”. Na tych obszarach występuje prawie
60% wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Niezwykle atrakcyjnym miejscem jest też Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu (ścieżka edukacyjna, mini ZOO) z jego najnowszą atrakcją
„Zaczarowanym Ogrodem”, na który możemy spojrzeć także z góry, bowiem tuż nad
nim stoi jedna z pięciu wież Szlaku Wież
i platform widokowych „Silesianka”. Z podobnych wież w Pogrzebieniu i Grabówce
możemy popatrzeć na malownicze tereny
Doliny Górnej Odry i leżące w niej rozległe
obszary stawów.Dodajmy w tym miejscu,
że przyroda Krainy Górnej Odry to nie tylko
obszary naturalne, ale także ukształtowane
przez człowieka założenia parkowe, jak rozległy park w sąsiedztwie dawnego klasztoru
w Rudach czy malowniczy Park Zdrojowy w
Jastrzębiu-Zdroju.

 Dziedzictwo
W Krainie Górnej Odry jak w soczewce skupia się cała niemal historia Górnego Śląska i jego dziedzictwo kulturowe.
To średniowieczny Racibórz, będący niegdyś znaczącym miastem władzy książęcej; to dziedzictwo cystersów z opactwa w
Rudach; to tradycje starych, zanikających
już rzemiosł. To liczne pałace (m.in. Wodzisław Śląski, Wojnowice, Krzyżanowice, Krowiarki, Chałupki czy zrujnowany Tworków)
i wreszcie to także cząstka industrialnego
dziedzictwa Górnego Śląska. Nie brakuje
tu więc dawnej kopalni „Ignacy” w Rybniku i ekspozycji czynnych maszyn i urządzeń górniczych w Wodzisławiu Śląskim,
koloni i osiedli robotniczych z charaktery-

stycznymi śląskimi „familokami” czy wreszcie skansenu – popularnej niegdyś na Śląsku – kolei wąskotorowej w Rudach.Kraina
Górnej Odry to także bogate dziedzictwo
sakralne. To m.in. sanktuaria w Rudach,
Pszowie i Turzy Śląskiej. To Pogrzebień,
związany z działalnością i śmiercią Laury
Meozzi, której proces beatyfikacyjny jest
w toku. To także drewniane budownictwo sakralne Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, m.in. kościoły
w Rybniku – Wielopolu, Rybniku – Ligockiej
Kuźni, Łaziskach, Jankowicach, Gołkowicach czy Pietrowicach Wielkich, nie wspominając już o drewnianych kaplicach (np.
w Bukowie czy Lubomi).W Krainie Górnej
Odry żywy jest silnie zakorzeniony dialekt
śląski - „godka”, z którym niejednokrotnie
zetkniemy się na co dzień. Tu także leżą bliskie sercu wielu Ślązaków Łubowice
- miejsce urodzenia wybitnego poety schyłku niemieckiego romantyzmu, Josepha von
Eichendorﬀa.

 Wydarzenia
W Krainie Górnej Odry nie brakuje atrakcji kulturalnych i imprez cyklicznych. Część z
nich posiada wielowiekowe tradycje, jak konne kawalkady wielkanocne w Pietrowicach
Wielkich, Sudole, Bieńkowicach, jak układanie - na ziemi raciborskiej - na Boże Ciało kolorowych dywanów na ulicach z farbowanych
trocin, doroczna Procesja Ogniowa w Żorach
czy msza na wodzie na Zalewie Rybnickim
w ostatnią niedzielę czerwca. Część wydarzeń ma zaledwie kilka lub kilkanaście lat, ale
już na trwałe wpisała się w kalendarz regionu: Festiwal Filmów Niezależnych ReFeNe
w Rybniku, RYJEK - czyli Rybnicka Jesień
Kabaretowa, liczne festiwale muzyczne
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, Pokłady Rocka, Silesian Jazz Meeting)
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i imprezy sportowe: biegi, rajdy kolarskie,
regaty żeglarskie, spływy kajakowe i unikalny spływ „byle czym” - od Raciborza do
Kędzierzyna - czyli „Pływadła”.

 Aktywnie
Kraina Górnej Odry to idealne miejsce na
rekreację i aktywny wypoczynek, zwłaszcza
dla rodzin z dziećmi. Kraina Górnej Odry – już
z nazwy – oferuje atrakcje związane z wodą
(żeglarstwo, kajakarstwo, wędkowanie i ogólnie pojętą rekreację). Oprócz wspomnianej
Odry z dopływami, w wodnej „promocji” tego
regionu udział biorą wody stojące: sztuczny
Zbiornik Rybnicki, wspomniane już zespoły
stawowe „Łężczok” i „Wielikąt”, tzw. „Pojezierze Palowickie” w okolicy Żor oraz ośrodki
rekreacyjne „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim
i „Olza” w Olzie. Ale KGO to także idealny
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teren na krótsze i dłuższe wycieczki rowerowe po świetnie utrzymanych szlakach, jak
trans graniczne: Żelazny Szlak Rowerowy
i trasa R4, trasy wzdłuż Meandrów Odry,
w Lasach Rudzkich i na Pojezierzu Palowickim. Wreszcie to znakomity cel wyjazdów z
milusińskimi do parków tematycznych: Trzy
Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim, Słonecz-

na Wyspa w Marklowicach, RAFA w Rydułtowach, Parku tematycznego nad Nacyną,
Amerykańskiego Parku Rozrywki TWINPIGS w Żorach.

 Gmina Rudnik w Krainie
Górnej Odry

Nasza Gmina od początku przystąpiła do inicjatywy związanej z tą marką turystyczną. Wspólnie z Subregionem
Zachodnim Województwa Ślaskiego podejmujemy działania wspierające lokalna
turystykę. Współpraca w grupie kilkunastu samorządów pozwala na szersze oddziaływanie i tańsze rozwiązania promocyjne, inicjatyw turystycznych i rekreacyjnych.
Gminna czynnie będzie uczestniczyć
w tegorocznych obchodach Święta Krainy
Górnej Odry.
o

Wizytacja Wojewódzkiego
konserwatora Zabytków w Gminie Rudnik
Do gminy Rudnik 19 marca
przejechał Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski z Krystyną Wieczorek
odpowiedzialną za zabytki nieruchome. Wizytację
rozpoczęto od pałacu
w Strzybniku. Szczególnie park, kuźnię i kaplicę grobową z końca
XIX w. Ostrzej-

sza niż
w ostatnich latach
zima pocz yniła
dalsze zniszczenia. Najbardziej
ucierpiała kaplica grobowa na
której całkowicie
uległo zniszczeniu
poszycie dachu.
Przypomnijmy, że
ostatni z rodu Fritz
von Bischoﬀshausen-Eickstedt

opuścił pałac w Strzybniku w 1944 r. W czasach PRL posiadłość została znacjonalizowana i oddana pod zarząd Państwowego
Gospodarstwa Rolnego. Pałac po likwidacji
PGR opuszczony i sukcesywnie grabiony został doprowadzony do ruiny w latach 90. XX
w. Na początku XXI wieku dawna rezydencja
znalazła nabywcę. Właściciel nie interesował
się i nie interesuje losem zespołu parkowo-pałacowego. W styczniu bieżącego roku
obiekty i park udało wpisać się do rejestru
zabytków WKZ co pozwoli na sprawniejszą
ochronę zabytku. W stanie do uratowania
i zagospodarowania jest kuźnia, która niestety również w ciągu ostatniego roku uległa
dalszemu zniszczeniu.
Kolejnym przystankiem był Sławików.
Zatrzymano się po drodze w Rudniku, aby
pokazać Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków tworzoną przy Gminnej Bibliotece
Publicznej izbę tradycji. W Sławikowie rozmawiano o dalszych działaniach, o konieczności wzmocnienia murów pałacu i oranżerii. Mrozy i śnieg spowodowały zawalenie
się części stropu nad jednym z pałacowych
pomieszczeń. Konserwator zapewnił o dalszym wsparciu działań samorządu, które
mają na celu uratowanie pałacu i parku. Dotychczasowe prace przy pałacu i spichlerzu

oraz parku w Sławikowie zostały bardzo dobrze ocenione przez urzędników z Katowic.
W drodze powrotnej obejrzano kapliczkę Jana Nepomucena w Modzurowie która
wymaga w najbliższym czasie renowacji.
Na zakończenie wizyty określono dalsze
działania tak ze strony gminy, jak i konserwatora zabytków w Katowicach. Największym
wyzwaniem w najbliższym czasie będzie zabezpieczanie kaplicy grobowej w Strzybniku. Wojewódzki Konserwator Zabytków ma
podjąć działania prawne wobec właściciela
obiektu, aby wyegzekwować należyte zabezpieczenie mauzoleum.
Podsumowano także działania i prace
przy renowacji kościoła w Gamowie. Oceniono wykorzystanie dotacji w 2020 roku,
a także tegoroczny harmonogram prac. Zbliża się 300 - setna rocznica wybudowania
kościoła w Gamowie. Będzie to święto nie
tylko Parafii Gamów ale całej gminy. Kościół
w Gamowie to najstarsza świątynia w Gminie Rudnik.
Podobnie jak w latach ubiegł ych
w czerwcu zostaną wznowione prace inwentaryzacyjne zabytków przez studentów
PWSZ w Raciborzu.
o
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Świetny początek roku
klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.

Udanie rozpoczął się nowy sezon zapaśniczy w 2021 roku zawodnika LKS „ Dąb” Brzeźnica członka Kadry Narodowej i Olimpijskiej Sebastiana Jezierzańskiego. W dniach 15-16.01.2021
r. uczestniczył w międzynarodowym turnieju
Grand Prix de France Henri Deglane w Nicei
walcząc w kategorii wagowej 86 kg, zdobywając
srebrny medal. W drodze do finału pokonał 7:0
reprezentanta Mołdawii - Grosul Andrian, srebrnego medalistę Mistrzostw Europy Juniorów,
w półfinale zwyciężył reprezentanta Szwajcarii
Reichmuth Stefan 6:0 , aktualnego brązowego
medalistę Mistrzostw Świata. Dopiero w finale musiał uznać wyższość reprezentanta Rosji
Ramazanov Magomed, po wyrównanej walce
Sebastian uległ nieznacznie na punkty 4:6; Rosjanin jest aktualnym Mistrzem Europy. W turnieju brało udział 17 państw , a reprezentacja
Polski uplasowała się drużynowo na czwartym
miejscu. Natomiast w dniach 05-06.02.2021
Sebastian wygrywa wszystkie walki i zdobywa
1 miejsce w Międzynarodowym Pucharze Polski w Miliczu. Najbardziej cenne zwycięstwo
przez przewagę techniczną 11:0 odniósł w walce
z niemieckim zapaśnikiem Ahmedem Dudarovem (zdobywca 3 miejsca w Igrzyskach Europejskich w 2019). We wszystkich pojedynkach
Sebastian zdobywa 33 punkty, tracąc tylko
2 punkty. Następny sukces tego niewątpliwie
najlepszego zawodnika wiejskiego klubu to zajęcie pierwszego miejsca w silnie obsadzonym
Międzynarodowym Turnieju w Kijowie (Ukraina),
który odbył się w dniach 26-28.02.2021r. Walki
w tym turnieju rozpoczął od pewnej wygranej
(4:0) nad Szwajcarem Reichmathem, który ma
w swym dorobku brązowy krążek Mistrzostw
Świata wywalczony w stolicy Kazachstanu
w 2019 roku. Drugim przeciwnikiem Polaka był
utytułowany Słowak Boris Makoev, który również legitymuje się niezłymi osiągnięciami( sre-

bro MŚ 2017, brąz ME 2020).Jednak to Sebastian tego dnia panował na ukraińskiej macie
i nie patrząc na osiągnięcia swojego przeciwnika pewnie go ograł (6:2) awansując tym samym do ćwierćfinału kijowskiego turnieju. W nim
spotkał się z kolejnym przedstawicielem rosyjskiej szkoły zapasów, reprezentującym obecnie
Słowację Aksarbekiem Gulaevem. I tym razem
Polak pokazał swoją wyższość ogrywając (3:2)
dwukrotnego wicemistrza świata - U 23. W półfinale naprzeciw Sebastiana stanął reprezentant
Uzbekistanu Jarrail Shapiev. Był to bardzo zacięty i wyrównany pojedynek, który ostatecznie
przy remisie (1:1) zwyciężył Sebastian. Udane
starty zawodnika Dębu są dobrym prognostykiem przed udziałem w Mistrzostwach Europy Seniorów, które odbędą się w Warszawie
w dniach 19-21.04.2021r. oraz pewnym startem
w klasyfikacjach olimpijskich.
Mniej radości sympatykom sportu zapaśniczego z uzyskanych tegorocznych wyników
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przysporzyli pozostali dwaj członkowie Kadry
Narodowej Mateusz Kampik (Młodzieżowy
Mistrz Polski w 2019r.) oraz Patryk Ołenczyn
(Srebrny Medalista Mistrzostw Europy U23
w 2019r.) Pechowe kontuzje i kwarantanny spowodowane epidemią koronawirusa uniemożliwiły
im starty w wielu imprezach rangi Ogólnopolskiej i Międzynarodowej. Trener sekcji Krzysztof
Ołenczyn ma jednak nadzieję, że ten pechowy
okres przeminie i obydwaj zawodnicy wrócą
do swojej szczytowej formy. Udanie w tym roku wystartowały również kadetki w I Pucharze
Polski w Karlinie. Bardzo dobrze spisała się Kamila Kasprów w kategorii wagowej 46 kg wygrywając wszystkie walki. W półfinale pokonała
V-ce Mistrzynię Europy U15, w finale pokonała przed czasem zawodniczkę MKS „Cement-Gryf” Chełm Kamel Wiktorię. Mniej szczęścia miała Julia Michniewicz w kategorii 49 kg.
W 2 rundzie przegrała z późniejszą zwyciężczynią Pucharu Samsonowicz Joanną i po repasażu dotarła do walki o 3 miejsce, którą niestety przegrała, zajmując ostatecznie 5 miejsce.
W dniu 27.02.2021r. w Rudzie Śląskiej odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska, w których
dobrze zareprezentowali się nasi najmłodsi zawodnicy i zawodniczki w grupie kadetek drugie
miejsce zdobyła Julia Michniewicz w kategorii
wagowej 49kg oraz Emilia Strachota zwyciężyła w kategorii wagowej 39 kg, następnie po
czterech wygranych walkach uplasował się na
czwartym miejscu w kategorii wagowej 38kg
Dawid Matusz, w kategorii tej wystartowało 12
zawodników. W dniu 06.03.2021r. w Rudzie
Śląskiej odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska
Młodzików z udziałem reprezentacji wojewódzkich. Zawodnik „Dębu” Oliwier Orzechowski
w kategorii wagowej 38kg, zajął wysokie drugie
miejsce. Zarząd Klubu wiąże z tym młodym zawodnikiem dużą nadzieję
Prezes Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica
- Hubert Skornia
o
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Rozgrywki Piłki nożnej z udziałem
naszych Klubów 04 - 06.2021r.
Kolejka nr 21
2021-04-03 14:00

LKS GRZEGORZOWICE
- LKS GAMÓW

2021-05-22 17:00

LKS GAMÓW - LKS GÓRKI
ŚLĄSKIE

Kolejka nr 29

Kolejka nr 22
2021-05-29 17:00
2021-04-10 17:00

LKS ROZWÓJ BEŁSZNICA
- LKS GRZEGORZOWICE

2021-05-29 17:00

LKS OWSISZCZE
- LKS GAMÓW
LKS CZARNI II GORZYCE
- LKS GRZEGORZOWICE

Kolejka nr 22
Kolejka nr 30
2021-04-10 17:00

LKS GAMÓW
- KS PIETRASZYN

2021-06-03 11:00

Kolejka nr 23
2021-06-03 11:00
2021-04-17 17:00
2021-04-17 17:00

LKS 07 MARKOWICE
- LKS GAMÓW
LKS GRZEGORZOWICE
- LKS ADAMOWICE

Kolejka nr 24
2021-04-24 17:00

LKS GAMÓW
- LKS PSTRĄŻNA

LKS GRZEGORZOWICE
- LKS NAPRZÓD 37
KRZYŻKOWICE
LKS GAMÓW - LKS LYSKI

Kolejka nr 31
2021-06-05 17:00
2021-06-05 17:00

LKS NAPRZÓD II CZYŻOWICE
- LKS GAMÓW
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE
- LKS GRZEGORZOWICE

Kolejka nr 32

Kolejka nr 25
2021-06-12 17:00
2021-05-01 17:00
2021-05-01 17:00

LKS ZABEŁKÓW
- LKS GAMÓW
KS PIETRASZYN
- LKS GRZEGORZOWICE

Kolejka nr 26
2021-05-08 17:00
2021-05-08 17:00

LKS GRZEGORZOWICE
- LKS 07 MARKOWICE
LKS GAMÓW
- LKS CZARNI II GORZYCE

Kolejka nr 27
2021-05-15 17:00
2021-05-15 17:00

LKS NAPRZÓD 37 KRZYŻKOWICE - LKS GAMÓW
LKS PSTRĄŻNA
- LKS GRZEGORZOWICE

2021-06-12 17:00

Kolejka nr 33
2021-06-19 17:00

2021-05-22 17:00

LKS GRZEGORZOWICE
- LKS ZABEŁKÓW

LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA|
- LKS GAMÓW

Kolejka nr 33

2021-06-19 17:00

LKS LYSKI
- LKS GRZEGORZOWICE

Kolejka nr 34

2021-06-26 17:00

2021-06-26 17:00

Kolejka nr 28

LKS GRZEGORZOWICE
- LKS OWSISZCZE
LKS GAMÓW
- TS GÓRNIK PSZÓW

LKS GRZEGORZOWICE LKS NAPRZÓD II
CZYŻOWICE
LKS GAMÓW
- LKS STRZELEC RZUCHÓW
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TELEFONY
STANOWISKO | NR WEW. | TEL. | TEL. SŁUŻBOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Księgowość
Kasa/księgowość
Podatki (wymiar)
Podatki (księgowość)
Księgowość Szkół
Księgowość Przedszkoli
Księgowość GOPS
Skarbnik
Kierownik USC/pracownik USC
dowody osobiste, ew. ludności, meldunki
Biuro Rady, Fundusz sołecki
Wójt
Sekretariat, archiwum
Zastępca Wójta
Sekretarz
Ochrona środowiska, rolnictwo
Inwestycje, drogownictwo
Zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne

120
118
122
121
117
117
117
114
112/130
113
124
101
102
103
109
105
106
107
108

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inwestycje, drogownictwo
110
Geodezja, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe,
stanowisko ds. informacji niejaw.
110 | 511077283
ds. inwestycji i drogownictwa
128
Gospodarka komunalna,
odpady komunalne
116
Kultura, Sport, Promocja, Zabytki
115
Kierownik - Oświata, Kultura
119
Informatyk
104
Kierownik ZWiUK Rudnik
126 | 696428160
Kierownik GOPS Rudnik
32/410 64 25
Dyrektor SPZLA Rudnik
32/410 64 70
Dyrektor GBP
32/410 64 14
Księgowość ZWIUK i GBP
111
Księgowość Gminna Spółka Wodna
125
OSP RUDNIK 		
501394135
OSP MODZURÓW 		
886793961
OSP BRZEŹNICA		
502061886
OSP STRZYBNIK		
781268325
OSP SŁAWIKÓW 		
501412990
OSP GAMÓW 		
692469094

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Rudnik
Telefon: (+48) 324106428 | Fax: (+48) 324106428 w. 123 | Email: urzad@gmina-rudnik.pl

OGŁOSZENIA
Od 1 marca br. Urząd Gminy w Rudniku zmienia godziny obsługi interesantów.
Godziny przyjęć stron Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego.
Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek godz. 7:30 - 15:00 | Środa godz. 9:00 - 17:00 | Piątek godz. 7:30 - 13:30
Kasa w budynku Urzędu – pierwsze piętro, pokój 14 (przerwa – 11:30 - 11:45)
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek godz. 7:30 - 14:45 | Środa godz. 9:00 - 16:45 | Piątek godz. 7:30 - 13:00
Wójt Gminy Rudnik przyjmuje strony:
Poniedziałek godz. 10.00 - 12.00 | Środa godz. 15.30 - 16.30

Plany miejscowe – konsultacje
W najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik, w związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców oraz właścicieli gruntów gminy Rudnik, o sprawdzenie
obecnego przeznaczenia w miejscowych planach (plany miejscowego dostępne są na bip-ie gminy Rudnik w zakładce Planowanie przestrzenne) swoich działek i ewentualne złożenie wniosków o zmianę ich przeznaczenia. W okresie wiosenno - letnim odbędą się rozszerzone konsultacje związane ze zmianami w miejscowych planów, które będą się odbywały w poszczególnych miejscowościach, na które będą mogli przyjść wszyscy mieszkańcy gminy. Podczas spotkań będzie można sprawdzić obowiązujące plany
miejscowe oraz złożyć wnioski o zmianę przeznaczenia. O poszczególnych spotkaniach będą Państwo informowani poprzez obwieszczenia, ulotki, informacje na stronie internetowej itp.
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Nowe przedszkole
W niedzielne popołudnie, 24 stycznia
odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby naszego przedszkola. Ze względu na
obowiązujące obostrzenia cała uroczystość
została przeprowadzona z ich uwzględnieniem, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pierwsza część oficjalna rozpoczęła się
o godzinie 15.00 z udziałem zaproszonych
gości, których powitała dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego-Pani Weronika Żymełka. Wśród zaproszonych byli min: senator RP – Pani Ewa Gawęda, dyrektor biura
Pani Senator Ewy Gawędy- Pani Dominika
Porwoł, dyrektor biura wiceministra i posła
Michała Wosia-Pan Szymon Szrot, posłanka
na Sejm RP Pani Gabriela Lenartowicz, starosta raciborski – Pan Grzegorz Swoboda,
Wójt Gminy Rudnik–Pan Piotr Rybka, z-ca
wójta–Pan Tomasz Kruppa, Przewodniczący Rady Gminy–Pan Ireneusz Jaśkowski,
ks.Proboszcz–Piotr Malawski, Inspektor ds.
Oświaty, kultury i sportu–Pani Gabriela Seidel, przewodnicząca Rady Rodziców przy
Samorządowym Przedszkolu w Rudniku-Pani Angelina Chruściel, Przewodnicząca
ZNP- Pani Daniela Płoszczyca oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rudnik. Zgromadzeni Goście złożyli gratulacje i życzenia dobrego funkcjonowania
przedszkola oraz przekazali na ręce Naszych
reprezentantów zabawki dla przedszkolaków. Pani dyrektor w swoim przemówieniu
podziękowała wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tak pięknego i nowoczesnego budynku przedszkola.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali nasi wychowankowie: Milenka Chruściel,

Jasio i Józio Żok,a następnie ks. Proboszcz
rudnickiej parafii Piotr Malawski dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń nowej
placówki. Po oficjalnych uroczystościach
wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania naszej nowej placówki.
Od godziny 15.30 do 18.00 pomieszczenia
nowego przedszkola mogli oglądać rodzice, dzieci oraz mieszkańcy gminy. Wszyst-

kim bardzo podobało się w nowym przedszkolu,a dzieci nie mogąc się już doczekać
przeniesienia, przymierzały się nawet do
nowych stolików i krzesełek. Dla wszystkich
gości został przygotowany słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy zaangażowanym w jego przygotowanie Rodzicom
o
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Nagrody zostaną przyznane w kilku
kategoriach. Zwycięzcy otrzymają specjalną statuetkę i dyplom.
Do 1 kwietnia w sekretariacie Urzędu
Gminy Rudnik można zgłaszać kandydatów
w ramach III edycji plebiscytu Fiala Gminy
Rudnik. Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. W maju zostanie konkurs
rozstrzygnięty, a wręczenie statuetek nastąpi, jak tylko będzie to możliwe w dobie
pandemii. Zwycięzcy otrzymają specjalną statuetkę oraz dyplom. Laureaci będą
mieli również prawo używania we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych
otrzymanego tytułu oraz logo gminy przez
najbliższy rok.
Pierwszą kategorią, w której zostaną
przyznane nagrody, jest „Fiala Przedsiębiorczości”. Uhonorowane zostaną najlepsze przedsiębiorstwa w swoich branżach.
Kategoria ma na celu doceniać oraz wyróżniać te podmioty, które mogą być inspiracją
dla innych. Kategoria została podzielona na
cztery podkategorie: innowator roku, biznes, biznes rodzinny oraz aktywny NGO.

2. „Poprawa efektywności energetycznej dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
- gmina Rudnik podpisała 18 stycznia
br. umowę z WFOŚiGW w Katowicach na
dofinansowanie środkami finansowymi UE
termomodernizacji dwóch budynków mieszkalnych w Strzybniku i Rudniku.
Planowany całkowity koszt zadania wynosi 646.570,64 zł. w tym koszty kwalifikowane 525.667,18 zł z czego dofinansowanie
(dotacja) wynosi 446.817,10 zł. Planowany
termin realizacji robót to III kwartał bieżącego roku.
o
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III edycja Fial Gminy Rudnik.
Trwa zgłaszanie kandydatów
Drugą kategorią jest „Żelazny kłos Gminy Rudnik”. To nagroda, która ma na celu
wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących. Ma również podkreślić rangę, jaką
rolnictwo odgrywa w gospodarce gminy.
W tym przypadku są dwie podkategorie:
produkcja roślinna i zwierzęca oraz działy
specjalne produkcji rolnej i przetwórstwa.
Nagroda zostanie jednak przyznana w jednej z nich.
„Dębowy laur Gminy Rudnik” – to trzecia kategoria. Nagroda dedykowana jest
podmiotom oraz osobom, których zaangażowanie i wkład pracy w prowadzoną działalność przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości w gminie Rudnik. To również
nagroda jubileuszowa przyznawana tym,

Inwestycje 2021r:
1. Ulica Wiejska w Rudniku
- utwardzenie nawierzchni kostką betonową gr. 8 cm. na 20 cm. podbudowie
z kamienia naturalnego na długości 247,0 mb
i szerokości 3,0 mb. wraz z utwardzeniem
poboczy, regulacją studni kanalizacji sanitarnej.
Szacowany koszt planowanych robót
wynosi 140.000,00 zł.

BIULETYN INFORMACYJNY

którzy od ponad 20 lat dzięki odpowiednim
doświadczeniom kreują postawy przedsiębiorcze oraz prowadzą aktywną działalność
społeczną.
Przyznany zostanie także tytuł „Ambasadora Przedsiębiorczości”. Trafi do osoby,
która promuje gminę na zewnątrz podczas
targów, wystaw, spotkań w kraju i za granicą; potwierdza rzetelność i profesjonalizm
działań, pomaga w pozyskiwaniu nowych
kontrahentów, inwestorów, świadczy o innowacyjności w zarządzaniu oraz potwierdza wysoką jakość oferowanych towarów
i usług.
Przypominamy, że nabór wniosków trwa
do końca kwietnia 2021 roku. Druki wniosku do pobrania na stronie Gminy Rudnik.
o

Nowy parking przy
Ośrodku Zdrowia
w Szonowicach
na finiszu
Prace związane z budową parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach dobiegają końca. Prace
polegały na przygotowaniu podłoża, utwardzeniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Inwestycję sfinansowano ze środków SPZLA,
Gminy Rudnik oraz Funduszu Sołeckiego.
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Ogłoszenie
Przypominamy, że w miesiącu kwietniu
zgodnie z harmonogramem firma Naprzód
odbierać będzie Odpady wielkogabarytowe (meble, stoły, krzesła, tapczany, komplety wypoczynkowe, wykładziny, materace, meble ogrodowe, choinki, grille, duże
zabawki itp…)
Natomiast w maju MPSZOK zgodnie
z harmonogramem w godzinach 8.0018.00. Prosimy o korzystanie z wystawio-

nych kontenerów w wyznaczonych dniach
i godzinach, w wyznaczonych miejscach.
Wyrzucone wcześniej odpady (nie do kontenera), nie będą zabierane. Odbierane będą odpady w postaci: przeterminowanych
leków, chemikaliów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (do
8 sztuk) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 300kg z nieruchomości, odpady
niebezpieczne.

Prowadzony monitoring i wzmożona
kontrola w tym czasie policji pozwoli na
lepsze wyegzekwowanie obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Przypominamy, że jest możliwy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych
w czarnych workach. Zakup worków we
własnym zakresie.
o

Wiatraki do Gamowa mogą powrócić
22 maja 2012 roku odbył się całodniowy
wyjazd mieszkańców gminy Rudnik na farmę
wiatrową w gminie Rydzyna (Województwo
Wielkopolskie). Organizatorem wyprawy była
spółka EP Gamów, która planowała budowę 18 wiatraków na terenie gminy Rudnik.
Celem wycieczki było przybliżenie zainteresowanym działania elektrowni wiatrowych.
Sugestia aby wstrzymać tę inwestycję
znalazła się wśród wniosków do studium
uwarunkowań zagospodarowania prze-

strzennego gminy. Podczas głosowania nad
tymi wnioskami większość radnych przychyliła się do negatywnej oceny na wniosek
z Gamowa. Jako główny argument podano,
że jakakolwiek zmiana będzie skutkować
roszczeniami finansowymi firm wobec gminy.
Przypomnijmy, że podczas listopadowych konsultacji społecznych z 2011 roku
w sprawie budowy farm wiatrowych nikt
z mieszkańców Gamowa nie zgłaszał zastrzeżeń.

W ostatnim czasie , dziesięć lat po tamtych wydarzeniach dotarła do urzędu Gminy Rudnik informacja o kupnie od spółki EP
Gamów projektów i pozwoleń na budowę
wiatraków w Gamowie przez firmę WINDPOWER Gamów Sp. z o.o. .
Gmina Rudnik nie ma wpływu obecnie
na działania nowego przedsiębiorcy, ale
uważnie przygląda się rozwojowi sytuacji.
o

Nasza Przestrzeń
Projekt „Nasza przestrzeń. Konsultacje
społeczne dokumentów planistycznych”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Założeniem jest to, aby mieszkańcy
mieli większy wpływ na swoje otoczenie,
na to co może być wybudowane w ich
sąsiedztwie (np. szkoła, trasa szybkie-

go ruchu, park). Samorząd zanim uchwali dokumenty przesądzające o przeznaczaniu terenu zwraca się z pytaniem do
mieszkańców, co oni na ten temat myślą
i prosi ich o opinie, uwagi, a czasami zaprasza do wspólnej pracy nad wprowadzeniem zmian w otoczeniu.Chcemy, aby
powstające dokumenty lepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców i dzięki temu, aby w danym miejscu żyło się lepiej

i wygodniej (bo np. obok osiedla mieszkaniowego nie powstawanie chlewnia).
Chcemy też, aby urzędnicy chętniej
i skuteczniej sięgali po narzędzia konsultacji
w swojej pracy i byli bardziej otwarci na
dialog z mieszkańcami
Fundacja pomaga w zaplanowaniu
i przeprowadzeniu dobrych konsultacji dokumentów planistycznych. Na ten cel Gmina Rudnik pozyskała 37.100,00 zł.
o

Z planu filmowego o 1945 roku w naszej gminie

Pomimo 16 stopniowego mrozu
kręcono film, aktorzy dali radę

Okopy w śniegu...

Pałac w Jastrzębiu, ostatnie konsultacje

Motor dał radę pomimo mrozu

Zdjęcia wewnątrz pałacu w Jastrzębiu, sztab

