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Urząd Stanu Cywilnego
W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Rudniku wpisano do rejestru urodzeń 5 
aktów urodzeń sporządzonych za granicą; 
zarejestrowano 25 małżeństw (to o 9 wię-
cej niż przed rokiem) oraz 47 zgonów (to o 5 
więcej niż w roku ubiegłym). Ślubów konkor-
datowych było 14, cywilnych – 5, natomiast 
6 małżeństw zawartych za granicą wpisano 
do rejestru małżeństw. Łącznie umiejscowiono 
11 zagranicznych aktów stanów cywilnego. 
Zarejestrowano 1 rozwód. Wydano 535 odpi-
sów aktów stanu cywilnego. Jubileusz 90-tej 
rocznicy urodzin obchodziło ośmiu mieszkań-
ców Gminy, dwie osoby doczekały 95 urodzin, 
natomiast najstarsza mieszkanka Gminy świę-
towała 97 urodziny. Wysłano 14 listów gratula-
cyjnych do par małżeńskich, które obchodziły 

Jubileusz 25-cio lecia pożycia małżeńskiego. 
Wójt Gminy udekorował medalami przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej 7 par małżeńskich obchodzących swój 
Złoty Jubileusz Małżeństwa. Diamentowych 
Godów doczekały 4 pary małżeńskie, Żela-
znych jedna para.

Ewidencja działalności gospodarczej
W 2021 roku w Urzędzie Gminy Rudnik 4 
przedsiębiorców złożyło wnioski o wpis do 
centralnej ewidencji działalności gospodar-
czej, a 8 przedsiębiorców zakończyło prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Wniosków 
o zmianę stanu faktycznego i prawnego było 
34, o wpis informacji o zawieszeniu działalno-
ści 10, natomiast o wpis informacji o wzno-
wieniu działalności gospodarczej było 5. 

Ewidencja ludności
Ogólna liczba mieszkańców Gminy Rudnik 
na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 4909. 
Zameldowało się 58 osób, wymeldowały się 
74 osoby, w obrębie gminy przemeldowało 
się 27 osób. Na pobyt czasowy zameldo-
wały się 32 osoby w tym 8 cudzoziemców. 
Urodziło się 40 dzieci (bez zmian w stosunku 
do roku ubiegłego): 20 chłopców i 20 dziew-
czynek. Zmarło 75 mieszkańców Gminy: 34 
mężczyzn i 41 kobiet. Najpopularniejszymi 
imionami nadawanymi chłopcom były: Filip, 
Kacper, Olaf; dziewczynkom: Zofia, Amelia 
i Martyna. Spośród ogólnej liczby mieszkań-
ców 50 osób zawarło związek małżeński, 6 
osób się rozwiodło. Wydano 336 dowodów 
osobistych; 10 osobom nadano nr PESEL.  
         o

DANE STATYSTYCZNE ZA 2021

Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Rudnik na dofinansowanie do wymiany źró-
deł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji 
zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XII/101/2019 
Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzie-
lenia dotacji na realizację przedsięwzięć 
służących ochronie powietrza na terenie 
Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rud-
nik”, z późniejszymi zmianami (aktualizacje 
Uchwał do pobrania pod niniejszym ogło-
szeniem).Realizacja zadania objętego do-
finansowaniem dotyczy wyłącznie nieru-
chomości, które położone są w granicach 
administracyjnych Gminy Rudnik.

Wnioskodawcami mogą być: wła-
ściciele, współwłaściciele lub osoby posia-
dające inny tytuł prawny do budynku/lokalu 
mieszkalnego położonego na terenie Gminy 
Rudnik. W przypadku współwłasności lub 
lokali mieszkalnych w budynkach miesz-
kalnych wymagana jest również zgoda od-
powiednio wszystkich współwłaścicieli lub 
administratora budynku mieszkalnego na 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji 
z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie 
do wymiany źródeł ciepła 

realizację zadania (Załącznik nr 3 do Re-
gulaminu).

Dotacja udzielana jest na wymianę 
starych kotłów grzewczych na nowe 
ekologiczne źródło ciepła takie jak:
• kocioł na paliwo stałe, spełniające okre-

ślone wymagania jakościowe zgodne 
z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

• kocioł na biomasę (np. pellet), spełnia-
jące określone wymagania jakościowe 
zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 
(5 klasy),

• kocioł gazowy kondensacyjny lub 
pulsacyjny,

• kocioł olejowy kondensacyjny,
• kocioł elektryczny indukcyjny,
• pompa ciepła.

Dotacja udzielona zostanie w wy-
sokości do 60 % kosztów kwalifikowa-
nych realizowanego zadania, lecz nie 
więcej niż 3.000,00 zł na jeden budy-
nek/lokal mieszkalny.
Wnioski można składać w Urzędzie Gmi-
ny Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rud-
nik w godzinach pracy urzędu, umieścić 

w skrzynce podawczej przed wejściem do 
Urzędu, w formie elektronicznej przez e- 
PUAP, lub przesłać pocztą w terminie od 
07.02.2022 r. do 18.03.2022 r. 

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do 

Regulaminu;
2. Wstępną opinię kominiarską (w przypad-

ku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem 
spalin jest komin);

3. Dokumentację fotograficzną: co najmniej 
1 zdjęcie (w formie papierowej) likwido-
wanego źródła ciepła;

4. Zgoda na realizację zadania (o  ile 
jest wymagana) – Załącznik nr 3 do 
Regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z Regu-
laminem udzielenia dotacji (Regula-
min stanowi załącznik do Uchwały) do-
stępnym na stronie internetowej urzędu  
www.gmina-rudnik.pl w zakładce: „Gminne 
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła”.

   o
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Gmina Rudnik na podstawie Uchwa-
ły Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Rudnik 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie za-
sad i trybu udzielania osobom fizycznym 
dotacji celowej na dofinansowanie realiza-
cji przydomowych oczyszczalni ście-
ków z budżetu gminy udzieliła w roku 2021 
dotacji do 5 przydomowych oczyszczalni 
ścieków łączny kwota udzielonych dotacji 
wyniosła 25.000,00 zł. 

Na podstawie Uchwały Nr XII/101/2019 
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu udzielenia dotacji na re-

alizację przedsięwzięć służących ochronie 
powietrza na terenie Gminy Rudnik w ra-
mach "Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie Gminy Rudnik" wy-
mieniono na terenie Gminy Rudnik w roku 
2021: 49 kotłów. 

Zamontowano:
• 18 kotłów na paliwo stałe (ekogroszek), 
• 3 kotły gazowe, 
• 10 kotłów opalanych biomasą,
• 18 pomp ciepła. 

Na ten cel ze środków budżetu Gminy 
Rudnik wydano łącznie 147.000,00 zł. 

Złożonych wszystkich wniosków w roku 
2021 było 65. Pozostało nierozliczonych 
16 wniosków.

   o

Dotacje z Budżetu Gminy Rudnik w roku 2021  
– Ochrona Środowiska i Ochrona Powietrza

Dbając o tereny zielone na terenie Na-
szej Gminy w roku 2021 dokonano 78 szt. 
nasadzeń drzew następujących gatunków:
• 47 szt. lip drobnolistnych,
• 11 szt. klonów pospolitych gatunku 

„purple globe”,
• 20 szt. jabłoni gatunku szara reneta.

Na podstawie zgłoszenia zamiaru usu-
nięcia drzew przez osoby fizyczne zgłoszo-
no do usunięcia 224 drzew na terenie Gmi-
ny Rudnik. 

Natomiast na podstawie złożonych 7 
wniosków o wydanie zezwolenia na wycin-

kę drzew wydano 5 decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew, które obejmowały wycinkę 
31 szt. drzew.

Gmina Rudnik jako właściciel terenów 
zielonych na terenie gminy Rudnik nie skła-
dała w 2021 r. wniosków na usunięcie drzew. 
Jednak na podstawie złożonych wniosków 
w roku 2020 do Starosty Raciborskiego 
i otrzymaniu zgodny na usunięcie drzew, 
których termin usunięcia wyznaczony był do 
15 listopada 2021r. usunięto w roku 2021: 
41 szt. na podstawie niniejszych decyzji.

   o

Ochrona przyrody na  
terenie Gminy Rudnik 

Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinanso-
wanie do odnawialnych źródeł energii (OZE) 
projekt „OZE dla mieszkańców Gminy Krza-
nowice i Gminy Rudnik” w ramach wniosku 
złożonego pierwotnie w roku 2017 oraz po-
wtórnie w roku 2021.

Dzięki staraniom Burmistrza Gmi-
ny Krzanowice oraz Wójta Gminy Rudnik 
po ponownym złożeniu wniosku w 2021r. 
Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinanso-
wanie do odnawialnych źródeł energii (OZE).

W najbliższym czasie Urząd Gminy 
będzie się kontaktował telefonicznie lub 
poprzez e-mail z osobami, które złoży-
ły wniosek na instalacje fotowoltaiczne 
w celu potwierdzenia aktualności złożo-
nego wniosku w 2017 roku. Pierwszeństwo 
udziału w programie będą miały wnioski zło-
żone w 2017r. jednakże po weryfikacji tychże 
wniosków zostanie utworzona lista rezerwo-
wa dla nowych chętnych.  
          o

OZE dla mieszkańców Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r wła-
ściciele i zarządcy budynków mają obowią-
zek zgłoszenia źródła ogrzewania do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Deklaracje, można składać online, bezpo-
średnio w CEEB lub w wersji papierowej, za 
pośrednictwem Urzędu Gminy (druk i możli-
wość złożenia w urzędzie na parterze w pok. 
nr 7). Szczegółowe informacje na temat 
CEEB znajdą Państwo w materiałach infor-
macyjnych zamieszczonych poniżej oraz na 
stronie internetowej: https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci 
-budynkow.

   o

Centralna 
Ewidencja 
Emisyjności 
Budynków (CEEB)

Zarząd OSP w Sławikowie dziękuje ser-
decznie za udzielone wsparcie przy pozy-
skaniu nowego samochodu Wójtowi Gmi-
ny Rudnik i pracownikom zaangażowanym 
w działania na rzecz pozyskania wozu, Rad-
nym Gminy Rudnik, mieszkańcom Grzego-
rzowic, Lasak i Sławikowa oraz lokalnym 
przedsiębiorcom i firmom. Zarząd dziękuje 
także strażakom ochotnikom ze Sławikowa.

Dzięki Państwa pomocy i wsparciu 
Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła 
sprawniej i lepiej służyć „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek.”

   o

PODZIĘKOWANIE
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Stowarzyszenie Błękitne Anioły działa 
na rzecz integracji na terenie parafii Łubo-
wice. Celem Stowarzyszenia jest wspiera-
nie  osób starszych, samotnych i chorych, 
ale także dzieci i całych rodzin.  Działające 
na terenie parafii Łubowice  Stowarzyszenie 
Błękitne Anioły ma już na swoim koncie sporo 
udanych przedsięwzięć. Organizuje zajęcia 
edukacyjne i rekreacyjne dla osób starszych 
i chorych, kształtuje wśród lokalnej społecz-
ności postawę prospołeczną. Działalność ma 
charakter charytatywny i opiera się na pracy 
wolontariuszy. Poprzez promocję wolontaria-
tu dołączyła do  Stowarzyszenia grupa sied-
miu  osób młodzieży szkolnej, która również 
z wielkim zaangażowaniem działa w realizo-
waniu celów statutowych Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie liczy 25 osób (17 osób 
dorosłych i 7 osób młodzieży szkolnej) na 
dzień 4 kwietnia 2021 r.

 
Poniżej przykłady kilku przedsięwzięć 

Stowarzyszenia Błękitne Anioły:

Boże Narodzenie

2018
• „Paczka dla Seniora” – grudzień 

2018 – Panie ze Stowarzyszenia przy-
gotowały 93  paczki ze słodyczami dla 
wszystkich mieszkańców naszej parafii,  
którzy ukończyli 80 lat.

 2019
• Mikołajkowe Spotkanie dla seniorów 

1 grudzień  2019 (56 osób). Spotkanie 
było związane z aktywnością. Wiosną 
zadbaliśmy o zdrowie seniorów, latem 
o bezpieczeństwo, teraz namawialiśmy 
do aktywności. Przygotowaliśmy instruk-
taż dr Danuty Zwolińskiej (kierownik Za-
kładu Odnowy Biologicznej Instytutu 
Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu) doty-
czący prawidłowego uprawiania Nordic 
Walking. Przy okazji otwarcia placu za-
baw seniorzy mieli okazję zapoznać się 

z urządzeniami siłowni plenerowej. Ćwi-
czenia na tych urządzeniach prezentował 
p. Paweł – trener z Klubu Zapaśniczego 
Dąb Seniorom towarzyszył Anioł ,Miko-
łaj i ich pomocnicy: Aniołki i Elfy. Anioł 
rozdawał liściki z sentencjami i czekola-
dowe błękitne aniołki, a Mikołaj rozda-
wał paczki. (Paczki zostały ufundowa-
ne przez sponsora - osoby prywatne 
i firmę Henkel).

• Na wspólną, świąteczną przygodę i po-
dróż w czasie Błękitne Anioły zabrały 54 
osoby w niedzielę 15 grudnia 2019 do 
Teatru Banialuka w Bielsku Białej na 
przedstawienie „Mr Scrooge ”wg. „Opo-
wieści wigilijnej ( Stowarzyszenie zapła-
ciło jedynie za bilety do teatru, reszta – 
uczestnicy wyjazdu i sponsorzy – osoby 
prywatne).  

• Przed świętami Bożego Narodzenia 
2019 nie zapomniano o chorych le-
żących. Panie przygotowały 13 pa-
czek. Tuż przed świętami, przy okazji  
przedświątecznych odwiedzin  ksiądz 
proboszcz obdarował chorych paczkami.

• Przed świętami Bożego Narodzenia 2019 
otrzymaliśmy środki piorące w ilości 330 
kg z firmy Henkel, dzięki osobistemu 
zaangażowaniu p.Adama Porwal. Będą 
one rozdawane na kolejnych spotkaniach 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
dla mieszkańców parafii.

2020 
• 2 grudnia 2020- paczki z okazji Boże-

go Narodzenia dla seniorów (świąteczne 
ciasteczka, świeca, opłatek, życzenia). 
Obdarowanych zostało 77 osób,

Światowy Dzień Chorego

2019
• Spotkanie z okazji Dnia Chorego - 10 

luty 2019. Spotkanie dla osób z parafii 
łubowickiej. Była degustacja zdrowych 
olejów o różnych smakach firmy Sosta, 
mierzenie ciśnienia, poczęstunek.  Pa-
nie przygotowały i wręczyły 30 paczek. 
(Paczki ufundowane przez sponsora). 

2020
• Spotkanie z okazji Światowego Dnia 

Chorych „Niedziela z Poezją” – 2 
luty 2020. Spotkanie, w którym wzię-
ło udział 51 osób.  Do 28 osób, któ-
re nie mogły wziąć udziału w spotkaniu 
Panie ze Stowarzyszenia zaniosły upo-
minku do domu. Na spotkaniu przy ka-

wie i ciastach na uczestników czekało 
wiele atrakcji : spotkanie z ratownikiem 
medycznym, spotkanie z kosmetyczką 
(niespodzianka w postaci nałożenia ma-
seczki na dłonie dla każdej z Pań), de-
gustacja miodów o wielu smakach do 
wyboru, losowanie nagród wśród uczest-
ników, spotkanie z poetą p. Joachimem 
Marczinskim. Każdy z uczestników otrzy-
mał upominek i proszek z firmy Henkel. 

2021
• 11 luty 2021 Dzień Chorego w łubo-

wickiej parafii - stowarzyszenie Błękit-
ne Anioły z parafii łubowickiej  pamiętało, 
aby w tym dniu nikt nie został pozosta-
wiony sam sobie, aby nikt nie czuł się 
wykluczony lub opuszczony. I chociaż 
nie mogliśmy ze względu na pandemię 
Covid 19 zorganizować  tradycyjnego 
spotkania (jak to bywało w poprzednie  
lata), to mimo wszystko członkowie sto-
warzyszenia przygotowali paczki dla 64 
osób z naszej parafii. W trudnych dla 
wszystkich czasach pandemii pospie-
szyliśmy z konkretnym gestem miłości 
i pamięci o naszych chorych.  W przygo-
towanie paczek zaangażowały się  panie 
ze sklepu spożywczego w Łubowicach 
i jego właściciel pan Michał Jambor.  

 
2022

• 11 luty 2022 Dzień Chorego - w tym 
roku Stowarzyszenie planuje rozdać 
swoim chorym paczki dla 76 osób. 

Wielkanoc

2019
• Przed Wielkanocą Błękitne Anioły rozpro-

wadzały książeczki z rozważaniami 
Drogi Krzyżowej „Tajemnice i sym-
bolika obrazów drogi krzyżowej 
w łubowickim kościele”- 100 szt., no-
tesy z wizerunkiem kościoła w Łu-
bowicach – 50 szt. a także wykona-
ne przez siebie ozdoby świąteczne 
(jajka) i palmy – 190 szt. Książeczka 
została opracowana przez jedną z Pań 
ze Stowarzyszenia. (Materiały do palm 
i ozdób ufundowane przez sponsora).

Stowarzyszenie Błękitne Anioły
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• Panie z Aniołów  upiekły wielkanoc-
ne baranki dla 30 osób, ksiądz pro-
boszcz przygotował świece paschalne 
i w czasie przedświątecznych odwiedzin 
obdarowywał naszych chorych wielka-
nocnym podarunkiem. 

• Zabawa w poszukiwanie czekolado-
wych jajek wielkanocnych  (21 kwie-
cień 2019) na terenie farskiego ogrodu 
– akcja skierowana do najmłodszych.

• Konkurs plastyczny „Maxi Jajo” ( 23 
kwiecień 2019) zwieńczony nagrodami 
i wyróżnieniami dla wszystkich uczestni-
ków . Anioły pamiętały o najmłodszych, 
gdyż ważne jest przekazywanie im do-
brych tradycji, a ponadto wierzą, że takie 
działania mogą być zachętą do zaanga-
żowania się dzieci w działania Caritasu 
w przyszłości. (Nagrody ufundowane 
przez sponsora). 

2020
• konkurs wielkanocny Maxi Palma – kon-

kurs skierowany do dzieci i młodzieży na 
wykonanie palmy wielkanocnej. Konkur-
sowe palmy były prezentowane w okre-
sie świąt wielkanocnych w kościele, 
wszyscy autorzy prac zostali nagrodzeni.

2021
• przygotowanie paczek dla chorych le-

żących ( 22 osoby). Tym razem były 
to upieczone baranki świąteczne, żon-
kile w doniczkach i wykonane przez 
młodzież piękne kartki z życzeniami na 
drewnianych tabliczkach.

Inne akcje

• Stowarzyszenie reprezentowało również 
naszą gminę na II Święcie Powiatu 
Raciborskiego na Zamku w 2019 r. 
W pomoc wolontariacką zaangażował 
się Rafał Kobza, który doskonale wcie-
lił się w rolę anioła – mima  i wzbudzał 
spore zainteresowanie oraz życzliwą re-
akcję u ludzi.

• „Powitania lata - bezpiecznie i zdro-
wo” (23 czerwiec 2019).  Plenerowa 
impreza dla wszystkich chętnych, a było 
bardzo tłumnie.  Aby lato było bezpiecz-
ne i zdrowe można było posłuchać wy-
kładu ratownika medycznego i policjanta. 
OSP z Brzeźnicy zaprezentowała swój 
sprzęt i wóz bojowy. Dzieci miały okazję 
wziąć udział w zabawach i konkursach. 
W biesiadnej, miłej atmosferze, przy do-

brej kawie i kołaczu, można było spę-
dzić niedzielne popołudnie. Pamięta-
no o osobach chorych leżących, do 
których został zaniesiony kołacz.

• akcja „ciuch w ruch” 29 luty i 1 ma-
rzec 2020 – wymiana ubranek, obuwia 
i akcesoriów dziecięcych,

• zbiórka ubrań dla potrzebującej rodziny 
16, 17 czerwiec 2020

• szycie maseczek w okresie pandemii Co-
vid-19 i rozdanie ich za darmo (ok. 500 
szt.) (marzec, kwiecień 2020)

• załatwianie spraw w Raciborzu sąsiadom 
i znajomym, przebywającym na kwaran-
tannie i osobom starszym, (od marca 
2020 - nadal)

• zakupy dla sąsiadów, znajomych i krew-
nych przebywających na kwarantannie 
i dla osób starszych, ( od marca 2020 
- nadal)

• „Na codzienne zakupy” - karta w sie-
ci sklepów Biedronka w wysokości 150 
zł. Współpraca z opolskim Caritasem. 
Akcja skierowana do osób samotnych 
powyżej 60 roku życia, w trudnej sytu-
acji materialnej. Akcja ta była finanso-
wana ze środków opolskiego Caritasu. 

   o

Stowarzyszenie powstało w grudniu 
2018r. Stowarzyszenie Błękitne Anioły dzia-
łąa na rzecz integracji na terenie parafii Łu-
bowice, obejmuje wsie: Brzeźnica, Ligota 
Książęca, Łubowice i Grzegorzowice. Ce-
lem Stowarzyszenia jest wspieranie osób 
starszych, samotnych i chorych, ale także 
dzieci i całych rodzin, ( zgodnie z § 7 i 8 sta-
tutu Stowarzyszenia : np. wspieranie ludzi 
poprzez zapewnianie im możliwości samo-
dzielnego radzenia sobie w codziennym ży-
ciu, tak by współpracowali i organizowali się, 
tworzenie, promocja i realizacja programów 
mających na celu pomoc osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych osób (głównie osób niepełnospraw-

nych i w wieku emerytalnym), organizacja 
zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla 
osób starszych-imprezy, koncerty, konkur-
sy, warsztaty, działalność na rzecz integra-
cji, działalność charytatywna, działalność 
wspomagająca rozwój społeczności lokal-
nych oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między sąsiadami, działania w sferze rozwoju 
kultury, sztuki, edukacji i oświaty, kształto-
wanie wśród lokalnej społeczności posta-
wy prospołecznej, promowanie stylu życia, 
w którym łączy się cele osobiste i zawodo-
we z zaangażowaniem na rzecz drugiego 
człowieka, pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, promocja i organizacja wo-
lontariatu, działalność związana z rozwojem 

świadomości społecznej). Działające na te-
renie parafii Łubowice Stowarzyszenie Błę-
kitne Anioły ma już na swoim koncie sporo 
udanych przedsięwzięć. Organizuje zajęcia 
edukacyjne i rekreacyjne dla osób starszych 
i chorych, kształtuje wśród lokalnej społecz-
ności postawę prospołeczną. Działalność 
ma charakter charytatywny i opiera się na 
pracy wolontariuszy. Poprzez promocję wo-
lontariatu dołączyła do Stowarzyszenia gru-
pa siedmiu osób młodzieży szkolnej, która 
również z wielkim zaangażowaniem działa 
w realizowaniu celów statutowych Stowa-
rzyszenia. Stowarzyszenie liczy 24 osoby (17 
osób dorosłych i 7 osób młodzieży szkolnej). 

   o

STOWARZYSZENIE BŁĘKITNE ANIOŁY -  CHARAKTERYSTYKA
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16 grudnia 2021r. na zaproszenie wój-
ta Gminę Rudnik  odwiedzili: Wojewódzki 
Konserwator Zabytków pan Łukasz Kona-
rzewski, Etnograf z Muzeum w Raciborzu 
pani Julita Ćwikła, Konserwator Zabytów 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu pani Anna Zaręba, Prezes Fundacji Stilo 
pan Łukasz Broniszewski. Gościom towa-
rzyszyli wójt Piotr Rybka, pracownicy Urzędu 
Gminy w Rudniku, Dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej pani Mariola Brachman oraz 
Członkowie Fundacji Gniazdo: Prezes Sła-
womir Pazderyn, Artur Osak i Katarzy-
na Pawlik. Celem wizyty byłą wizja lokalna 
w terenie, a także podsumowanie wszyst-
kich działań na rzecz ochrony zabytków na 
terenie naszej gminy oraz omówienie planu 
dalszej ich realizacji w nadchodzącym roku. 
Przy okazji zaproszeni gości mogli podzi-
wiać eksponaty zgromadzone w Izbie tradycji. 

Wizyta Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków

Międzynarodowe Spotkanie Projekto-
we w ramach programu Erasmus + ” Eu-
ropean Cultural Heritage to Develop Literacy 
Skills” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Brzeźnicy.

W dniach 6-10 grudnia 2021 odbyło się 
międzynarodowe spotkanie projektowe Era-
smus+ ” European Cultural Heritage to De-
velop Literacy Skills”. W spotkaniu wzięli 
udział nauczyciele z pięciu krajów partner-
skich: Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Turcji 
i Włoch. Polskę reprezentowały pani Agniesz-
ka Kornas – Zuber – nauczycielka języka 
angielskiego oraz koordynator projektu oraz 
pani Marzenna Mruk-Otulak , nauczycielka 
informatyki oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się 
od przywitania gości jak tradycja nakazu-
je chlebem i solą, a następnie hymnem Unii 
Europejskiej i prezentacją flag krajów euro-
pejskich. Po hymnie głos zabrał dyrektor 
szkoły, która przywitała wszystkich zgro-
madzonych gości. Imprezę inauguracyjną 
uświetnili uczniowie i przedszkolaki. Młod-
si wnosili flagi, starsi w języku polskim, an-
gielskim zaprezentowali szkołę, a najmłodsi 
członkowie naszej społeczności zaprezen-
towali tradycyjne polskie jasełka. Na zakoń-

czenie uroczystości zawitał do nas Święty 
Mikołaj, który obdarował naszych przyjaciół 
prezentami, nie zapominając również o na-
szych dzieciach. Nauczyciele zwiedzili w tym 
dniu szkołę, a następnie wzięli udział w lek-
cjach otwartych przygotowanych przez pa-
nią Celinę Jurczyszyn oraz Sylwię Szczuka. 
Kolejnym punktem dnia były warsztaty ku-
kiełkowe, które przygotowała Maria Koloch. 
W trakcie kolejnych dni nauczyciele zwiedzili 
Kraków oraz nasze miasto Racibórz. Celem 
wizyt w tych miejscach było poznanie histo-
rii, kultury oraz legend polskich, które sta-
nowiły podstawę pracy podczas kolejnych 
warsztatów, które odbyły się na terenie na-
szej placówki.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się 
spotkanie z górnikami, którzy przybyli do na-
szej szkoły w ramach święta Barbórki. Całą 
akademię przygotowała wraz z przedszko-
lakami pani Sabina Mikołajczyk. Na podsta-
wie tego spotkania uczniowie przygotowali 
film- legendę o Skarbniku, którą prezento-
wali gościom, posługując się językiem an-
gielskim. Było to wprowadzenie naszych 
partnerów projektowych w temat tworze-
nia legend wykorzystując dostępne środki 
audiowizualne. Temat okazał się strzałem 

w dziesiątkę, ponieważ każda drużyna przy-
gotowała, a następnie zaprezentowała bar-
dzo interesujące legendy ze swojego kraju. 
Fantastyczną formą poznania naszej kultury 
okazało się wspólne ozdabianie pierników. 
Nasi uczniowie wraz z europejskimi druży-
nami ozdabiali świąteczne ciasteczka przy 
bożonarodzeniowej muzyce. Szkoła bardzo 
starannie przygotowała się do tego wyda-
rzenia. Zajęcia tematyką i wystrojem klas 
nawiązywały do kultury krajów partnerskich 
tj. Rumunii, Turcji, Włoch, Polski oraz Wiel-
kiej Brytanii. Goście byli zachwyceni przy-
gotowanymi niespodziankami i wzruszeni 
polską gościnnością. Tydzień zakończył się 
podsumowanie pobytu w Polsce, zebraniem 
materiałów naszej pracy, omówieniem część 
spraw budżetowych i podzieleniem się wra-
żeniami z całego spotkania. Na zakończe-
nie goście otrzymali certyfikaty uczestnictwa 
w spotkaniu oraz prezenty. Było to dla nas 
ciekawe doświadczenie. Poznaliśmy nowych 
przyjaciół z innych krajów. Spotkanie odby-
ło się w bardzo twórczej i przyjaznej atmos-
ferze. Nie obyło się bez elementów kulturo-
wych i towarzyskich, poznawania specjałów 
kuchni polskiej oraz wymiany doświadczeń.

   o

Spotkanie Erasmus+ w szkole w Brzeźnicy

Mieszkańcy coraz 
chętniej przekazują do 
Izby Tradycji pamiątki po 
przodkach. 

o
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Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, 
a czas przygotowania do nich to czas adwen-
tu.Z tej okazji KGW „Wioskowe Trio” wzięło 
udział w warsztatach florystycznych „Wianki 
adwentowe”. Wianki adwentowe, to pierwsza 
świąteczna ozdoba oraz pierwsza oznaka 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Na czas tych świąt domy przyozdabiane są 
przede wszystkim choinkami, podłaźniczka-
mi czy też pająkami żyrandolowymi. W regio-
nie gdzie mieszkamy, w rodzinach katolickich 
kultywowany jest okrągły wianek wykonany 
z gałązek drzewa iglastego, którego kształt 
symbolizuje nieskończoność a zielone ga-
łązki, to symbol życia. Cztery świece zapa-
lane w każdą niedzielę adwentu oznajmiają 
zbliżanie się do narodzin Jezusa - prawdzi-
wej światłości. Ciekawe jest również to, że 

każda świeca ma swoje znaczenie. Pierw-
sza, to świeca nadziei, druga pokoju, trzecia 
radości, czwarta miłości.

By zrobić tą świąteczną dekorację trze-
ba przygotować szkielet - można go wyko-
nać z gałązek, sznura myśmy zrobiły go ze 
słomy. Po uformowaniu okręgu, obwiązaniu 
sznurkiem, przy użyciu kleju na gorąco ozdo-
biłyśmy go zielonymi gałązkami, umocowa-
łyśmy podstawki ze świeczkami, tak by by-
ły stabilne. Gdy konstrukcja powstała Panie 
z jeszcze większym entuzjazmem zabrały się 
do dekorowania wianków mając do dyspo-
zycji mnóstwo różnorodnych, przepięknych 
materiałów. Nic nie było planowane, aranżo-
wane Panie działały spontanicznie, tak jak 
podpowiadało im ich wnętrze. Każda z nas 
jest pod wrażeniem swego talentu bowiem 

powstały piękne dekoracje. Wspólnie spę-
dzony czas był dla nas doskonałą rozryw-
ką a przede wszystkim satysfakcją z wła-
snoręcznie zrobionego wianka. Irena Kranc 
i Katarzyna Briks, nasze członkinie -florystki, 
to one poprowadziły warsztaty. Dziewczyny 
z ogromnym talentem i wyobraźnią, które na 
co dzień zajmują się robieniem stroików, bu-
kietów, różnorodnych ozdób. To One ilekroć 
przygotowujemy w naszym KGW wydarzenia 
dekorują stoły ciesząc oko przybyłych gości 
i nasze. Cieszymy się tym, iż mamy w swoim 
gronie tak wspaniałe osoby i to, że potrafimy 
dzielić się swoimi umiejętnościami.

Dziękujemy koleżankom za przekazaną 
wiedzę oraz za wprowadzenie nas w świą-
teczny nastrój.

   o

KGW Wioskowe Trio - warsztaty  
florystyczne „Wianki adwentowe”

Dzięki staraniom strażaków ochotni-
ków z jednostki Sławików oraz pracowni-
ków Urzędu Gminy w Rudniku 29 grudnia 
br. OSP Sławików odebrała dla swej jed-
nostki wóz bojowy marki Renault Midliner 
M220 wyprodukowanego w 2001 roku. 
Samochód został sprowadzony z Fran-
cji i przygotowany przez Firmę Handlowo-
-Usługowo-Produkcyjną „PERFEKT” z Kru-
szyna. Pojazd jest wyposażony w silnik 
wysokoprężny o mocy 220KM, 6-biego-
wą skrzynię manualną, kabinę brygado-
wą jednomodułową, oryginalną zabudową 
firmy „GICAR” z aluminiowymi żaluzjami 
skrytkowymi, zbiornikiem wody o pojem-
ności 3000 l z falochronami, autopompą 
2000l/min, szybkim natarciem o długości 
50m z prądnicą W25, sygnalizację świetl-
no-dźwiękową oraz oświetleniem roboczym 
LED w obrębie pojazdu i skrytek sprzęto-
wych.. Wóz oklejony herbem gminy oraz 
numerem i nazwą jednostki hucznie przy-
witano przez strażaków i mieszkańców Sła-
wikowa. Nowo pozyskany pojazd zastąpi 
43-letni wysłużony wóz bojowy marki Ma-
girus-Deutz, którym do tej pory jednostka 
wyjeżdżała do akcji. Koszt zakupionego 
pojazdu wyniósł 120 tyś. zł.

Ochotnikom z OSP Sławików gratulu-
jemy nabytku i życzymy, aby nowo pozy-
skany wóz bojowy służył „Bogu na chwałę, 
a ludziom na pożytek”.

   o

OSP Sławików wzbogaciła 
się o młodszy wóz bojowy
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W dniach 31.01- 4.02.2022 r. miało miej-
sce kolejne międzynarodowe spotkanie pro-
jektowe w ramach dwuletniego projektu pro-
gramu Erasmus+ „ Our Innovative Journey 
to Learning: STEAM”,  którego koordynato-
rem jest Agnieszka Kornas-Zuber z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźnicy. W tym 
czasie goszczono nauczycieli z pięciu krajów 
partnerskich: Turcji, Serbii, Hiszpanii,Wielkiej 
Brytanii i Republiki Czeskiej. Ponieważ ce-
lem projektu jest między innymi rozwijanie 
zainteresowań i umiejętności  w zakresie 
przedmiotów ścisłych, uczestnicy spotkania 
eksplorowali świat nauki przekonując się, że 
przedmioty ścisłe mogą być fascynujące, ła-
twe do zrozumienia, a ich nauka może być 
jednocześnie zabawą.

Pierwszego dnia goście zostali przywi-
tani po staropolsku przez wszystkich na-
uczycieli i uczniów. Odbył się apel podczas 
którego dzieci z flagami w rękach i w języ-
ku angielskim przywitali się z delegacjami.  
Kolejną atrakcją w tym dniu była prezenta-
cja naszej szkoły oraz lekcje otwarte przy-
gotowane przez nauczycielki: panią Celinę 
Jurczyszyn, Sylwię Szczuka, Anielę Nizołek 
i Bożenę Herman-Nowak. 

W tym dniu odbyły się również warsztaty 
z arteterapii mające pokazać jak wielką rolę 
dla działań wychowawczych i estetycznych 
oraz moralnego rozwoju człowieka ma sztu-
ka i  rozwój kreatywności. Warsztaty odbyły 
się pod kierunkiem Pani Sabiny Mikołajczyk.  
Po tak inspirującym spotkaniu nadszedł czas 
na kolejne szkolenie, tym razem z programo-
wania – SCRATCH. Warsztaty poprowadzili 
uczniowie z klasy IV i V pod kierunkiem na-
uczyciela informatyki Marzenny Mruk-Otulak. 
Był to krótki kurs programowania pozwala-
jący na poznanie podstaw programowania 
w niecodzienny, innowacyjny sposób. 

Drugiego dnia spotkania uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu na wydzia-
le – Automatyka i Robotyka. Wykład prze-
prowadziły dr inż. Małgorzata Kuchta oraz dr 
Monika  Porwoł. Następnie grupa Erasmus 
poznała specyfikę uczelni, pracę studentów 
w zakresie projektowania układów automa-
tyki przemysłowej opartej na elementach 

i układach machatronicznych: pneumatycz-
nych, hydraulicznych i cyfrowych oraz zapo-
znali się z pracami inżynierskimi studentów.

Po południu międzynarodowa grupa 
spacerowała po Raciborzu, gdzie zobaczy-
ła m.in. raciborski Rynek, zamek piastowski 
oraz muzeum.

W środę, 02.02.2022  uczestnicy spotka-
nia projektowego mieli okazję poznać Cen-
trum SOWA w Raciborzu, gdzie poszukiwali 
i odkrywali pokłady własnej kreatywności . 
To ciekawe miejsce dało możliwość posze-
rzania kompetencji kluczowych uczestników 
projektu, pobudziła kreatywność oraz dała 
możliwość innego spojrzenia na świat.  

Doświadczenie to było doskonałym wstę-
pem do warsztatów z robotyki, które odbyły 
się w naszej szkole. Celem warsztatów było 
pokazanie jak można rozwijać w dzieciach 
pasję do nauk ścisłych, pokazało również że 
dzieci poprzez budowę konstrukcji z klocków 
Lego, zabawę z robotami rozwijają wyobraź-
nię przestrzenną, uczą się rozpoznawania 
i zapamiętywania elementów, a także współ-
pracy. Uczestnicy  programowali w prostym 
języku obrazkowym co powaliło im  rozwijać 
umiejętność logicznego myślenia, tworzenia 
algorytmów, a nauka poprzez doświadczenia  
umożliwia  szybsze i trwalsze zapamiętanie. 
Warsztaty przygotowały: Pani Maria Koloch 
oraz Pani Celina Jurczyszyn.

W przed ostatni dzień spotkania ucznio-
wie wraz z gośćmi wyruszyli na wycieczkę 
do Wrocławia, która skierowana była w stro-
nę nauk przyrodniczych. Poznali unikatowe 
centrum wiedzy o wodzie Hydropolis, łączą-
ce walory edukacyjne z nowoczesną formą 
wystawienniczą. Następnie poznali AFRY-
KARIUM, które prezentuje różnorodne eko-
systemy związane ze środowiskiem wodnym 
Czarnego Kontynentu, pod ogólnym hasłem 
„życiodajne wody Afryki”. Zarówno grupa Era-
smus jak i uczniowie byli zachwyceni spo-
tkaniem w tak fantastycznych miejscach.

Ostatni dzień spotkania w Polsce był 
podsumowaniem mobilności, która odbyła 
się w ZSP w Brzeźnicy. Uczestnikom wrę-
czono certyfikaty uczestnictwa oraz drob-
ne podarunki.

 o

Wymiana w ramach międzynarodowego 
projektu Our Innovative Journey to 
Learning: STEAM w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Brzeźnicy

OGŁOSZENIA

✔ NUMERACJA BUDYNKÓW

Urząd Gminy Rudnik przypomina 
o obowiązku umieszczenia tabliczki 
z numerem porządkowym na budynku! 

O obowiązku oznakowania wynika-
jącym z ustawy, co roku przypomina 
rownież policja, która w ramach służ-
by prewencyjnej, rozpocznie w 2022 
r. kontrole sprawdzające prawidłowe 
oznakowanie nieruchomości budyn-
kowych przez ich właścicieli. 

Właściwe oznaczenie nieruchomo-
ści poprzez duże numery porządkowe 
z wyraźną nazwą ulicy, czy miejsco-
wości oraz odpowiednie oświetlenie 
ułatwia lokalizację danego budynku, 
a także ma wpływ na nasze bezpie-
czeństwo. Brak właściwej tabliczki 
z numerem porządkowym może po-
wodować trudności z dotarciem pod 
wskazany adres między innymi służ-
bom ratowniczym. 

Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych lub inne podmioty, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obo-
wiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budyn-
ku tabliczk z numerem porządkowym. 
W przypadku, gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wyżej wymienione informacje wyni-
kają z przepisów prawnych tj. art.47b 
ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 
1989r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
r., poz. 1641). 

Informujemy również, że zgodnie 
z art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 ma-
ja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 2328): 
“Kto, będąc właścicielem, administra-
torem, dozorcą lub użytkownikiem nie-
ruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu 
albo utrzymania w należytym stanie ta-
bliczki z numerem porządkowym nieru-
chomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany. Tej 
samej karze podlega, kto nie dopełnia 
obowiązku oświetlenia tabliczki z nu-
merem porządkowym nieruchomość.”.

   o
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95 rocznica  
urodzin Pani  
Amalii Pieruszka  
z Grzegorzowic 

Pani Amalia urodziła się 19 grudnia 
1926 r. w Miejscu Orzańskim. Przeżyła 
II wojnę światową, w której zginął jej oj-
ciec i jedyny brat. W 1947 r. wyszła za 
mąż za Józefa Pieruszka również za-
mieszkałego w Miejscu Odrzańskim. Od 
35 lat mieszka z córką w Grzegorzowi-
cach. Pracowała z mężem i matką na 
gospodarstwie rolnym, zajmowała się 
domem i wychowaniem dzieci. Urodzi-
ła 3 dzieci, doczekała 4 wnucząt oraz 
6 prawnucząt.

   o

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci 
na Rymowankę o Bezpieczeństwie 

w Gospodarstwie Rolnym

www.krus.gov.pl

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci
na Rymowankę o Bezpieczeństwie 
w Gospodarstwie Rolnym
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Bezpiecznie na wsi mamy, 
Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków 
bo ryzyko upadków znamyznamy

Patronat Honorowy

10 grudnia w auli Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń” w Raciborzu, odbyła się jubile-
uszowa XX edycja Wojewódzkiego Konkur-
su „Mistrz Fletu”. Wykonawcy byli oceniani 
pod względem techniki gry, intonacji, stopnia 
trudności, doboru repertuaru oraz ogólnego 
wyrazu artystycznego.

Szkołę Podstawową w Brzeźnicy re-
prezentowały dwa zespoły fletowe: kwar-
tet i  trio. Te zespoły od wielu lat repre-
zentują szkołę oraz uświetniają swoją grą 
wiele imprez szkolnych. Zajęcia muzycz-
ne odbywają się regularnie raz w tygodniu.

Kwartet fletowy w składzie: kl. II – Alicja 
Piwowar i Julia Jahn-Pustula, kl. III – Mag-
dalena Pawlak i Marta Stochla zaprezento-
wał dwie kolędy: “Gdy się Chrystus rodzi…” 
i “A wczora z wieczora…” i zajął 3 miejsce. 
Trio fletowe wykonało: “Przylecieli aniołko-
wie” i “O du fröliche…”. Te kolędy przygoto-
wali uczniowie kl. IV- Kacper Kurek i Dawid 
Wowrek oraz uczennica kl. V – Anna Stochla. 
Zajęli 2 miejsce w kategorii kl. IV-VIII.

Przygotowaniem zespołów do udziału 
w konkursie zajęła się pani Maria Koloch, 
a podczas konkursu towarzyszyła im p. Ja-

nina Titarenkow. Uczniowie przygotowywali 
się do tego występu prawie dwa miesiące 
i ogromną pracę wykonali w domu, by za-
prezentować się jak najlepiej. Ich praca przy-
niosła kolejne osiągnięcia dla szkoły i gmi-
ny Rudnik. Na pamiątkę sukcesu uczniowie 
przynieśli świąteczne upominki, dyplomy oraz 
statuetki, która będą przypominały o tym 
wspaniałym osiągnięciu. Serdecznie gra-
tulujemy!

tekst nadesłany: ZSP Brzeźnica       
 o

Zespoły fletowe z Brzeźnicy z osiągnięciami na 
konkursie wojewódzkim “Mistrz fletu”
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Od trzech lat gmina stara się uporząd-
kować teren pałacu i parku w Sławikowie, 
których jest właścicielem od 2006 roku. Po 
uporządkowaniu placu przed głównym wej-
ściem do pałacu, należy zająć się parkiem.

Inwentaryzację botaniczną drzewostanu 
na terenie założenia pałacowo–parkowego 
we wsi Sławików, wykonano w dwóch sezo-
nach wegetacyjnych 2006 i 2007. Wykonana 
została przez studentów PWSZ w Tarnowie 
pod opieką dr Jana Dudy, dr Alina Stachur-
ska–Swakoń oraz dr Jarosław Gabala na zle-
cenie ówczesnego wójta Dominika Koniecz-
nego. Drzewostan parku liczył wtedy 1045 
drzew. Na jego terenie występowało 18 ga-
tunków drzew i 5 gatunków krzewów. Naj-
większy udział do dzisiaj mają drzewa z ro-
dziny klonowate. W strukturze drzewostanu 
przeważają gatunki rodzime i liściaste. Domi-
nującym krzewem obecnie jest bez czarny. 
Założenie pałacowo–parkowe w Sławiko-
wie było mocno zaniedbane, zaproponowa-
no w tamtym czasie zakres działań mających 
na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą 
degradacją. Polegać one wtedy miały między 
innymi na wycięciu drzew, które miały poniżej 
metra średnicy, regularne usuwanie roślinno-
ści spontanicznie rosnącej w runie leśnym 
np. pokrzyw. W ramach konserwacji drzew 
proponowane zostało zabezpieczenie oka-
zów starych, których na terenie parku ozna-
czono podczas inwentaryzacji 31 okazów. 
Wskazane zostało także przeprowadzenie 
analizy formy przestrzennej ogrodu, która 
da podstawy do usunięcia lub pozostawienia 
tam gdzie to konieczne powstałych w par-

ku samosiewów. Od 2007 roku poza wspo-
mnianą inwentaryzacją nie wykonano żadnej 
z proponowanych prac. 15 lat zaniedbań mu-
siało przynieść skutek taki, że park zamienił 
się w dziki las w większości chorych drzew, 
niebezpieczny ze względu na spadające ko-
nary drzew i zalegające coraz bardziej z każ-
dym rokiem złomy i wywroty drzew.

Park razem z pałacem próbowano przez 
dziesięć lat trzykrotnie sprzedać bez skut-
ku. Nie wykonując w tym czasie żadnej re-
nowacji pałacu i parku. W 2010 roku runęła 
część elewacji ogrodowej pałacu. Nie ogro-
dzone ruiny bez zabezpieczeń stały się ła-
twym łupem graficiarz, łowców przygód 
i pseudo eksploatatorów. Dopiero od no-
wej kadencji w 2019 roku podjęto pierw-
sze od lat działania na rzecz ratowania za-
łożenia pałacowo-parkowego w Sławikowie. 
Po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Katowicach oczysz-
czono mury i plac honorowy z samosiejek 
i dzikiej roślinności niszczącej mury. Zabez-
pieczono ubytki murów, ogrodzono teren, 
rozpoczęto czyszczenie z gruzu ruiny. Wy-
konano też ekspertyzy budowlane oran-
żerii i browaru pałacowego. W parku roz-
poczęto prace pielęgnacyjne, w pierwszej 
kolejności wycinając drzewa chore, wyłomy, 
złomy. Park od kilku lat stał się miejscem 
niebezpiecznym, spadające gałęzie i cho-
re drzewa przy każdym większym wietrze 
zawalały park. Wszystkie działania są pro-
wadzone w uzgodnieniu z konserwatorem.

Park jest mocno zaniedbany, jego po-
wierzchnia zarośnięta jest roślinnością ziel-

ną, siewkami drzew i krzewami. W wyniku 
tego układ przestrzenny parku obecnie jest 
mało czytelny. Zaburzony został także układ 
parkowych ścieżek. Miejsce, gdzie dawniej 
znajdowała się altana i pergola jest prawie 
niewidoczne. Na początku był to park krajo-
brazowy typu angielskiego. Obecnie układ 
przestrzenny parku podworskiego w Sławi-
kowie jest zaburzony. Park jest bardzo za-
niedbany i nie spełnia swoich dawnych funk-
cji. Do tego stanu rzeczy doszło w wyniku 
działania czasu, wojny, kataklizmów natural-
nych, przeobrażeń samoistnych w strukturze 
drzewostanu i niekorzystnym oddziaływaniu 
człowieka, bądź braku zainteresowania z je-
go strony. Nastąpiło wiele daleko posunię-
tych zmian, doszło do niekontrolowanego 
wzrostu spontanicznie pojawiających się 
roślin zielnych, krzewów oraz do pojawienia 
się dużej ilości samosiewów niektórych ga-
tunków drzew. Znajduje się tu również dużo 
drzew o niewielkich rozmiarach obwodu, co 
świadczy o tym, że posiały się same.

Większość prac na przestrzeni ostatnich 
trzech lat wykonano bez większych nakła-
dów finansowych. Największym kosztem by-
ło zabezpieczenie murów (wstawienie krat, 
w okna, bramki metalowe w wejściach do 
pałacu i ogrodzenie całości murów, co wy-
niosło łącznie z dokupywaniem zniszczonego 
ogrodzenia (przecinanie i wyrywanie przez 
osoby postronne), a także kłódki, siatki, ru-
ry i dodatkowe roboty spawalnicze 7.000zł. 
Koszt ekspertyzy budowlanej oranżerii wy-
niósł 20.000,00 zł i pokryty został z Woje-
wódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków. 
Z pozyskanych z zewnątrz funduszy wyko-
nany zostanie plan zagospodarowania par-
ku przypałacowego w Sławikowie. Aktual-
nie, po uprzątnięciu parku z zagrażających 
zawałów, wywrotów i chorych drzew trwają 
prace ponownej po 15 latach inwentaryzacji 
dendrologicznej parku. Koszt inwentaryza-
cji to 12.000,00zł. W inwentaryzacji z 2007 
roku zaproponowano do ujęcia jako drzewa 
pomnikowe 19 drzew i 1 szpaler buków. Od 
2007 nie objęto ochroną pomnikową żadne-
go z tych drzew.

Prowadzona obecnie inwentaryzacja 
wskaże, jaki jest stan obecny drzew pomni-
kowych. Kolejnym krokiem będzie ustano-
wienie ich pomnikami przyrody. Po przyjęciu 
opracowania zagospodarowania parku gmi-

Pałac w Sławikowie  
– prace i plany na 2022 rok.



BIULETYN INFORMACYJNY 11Luty 2022 r.  |  nr 1 (89)  |  ISSN 1730-7147  |  wydanie bezpłatne

Plan działania priorytetowego dla rewiru służbowego nr XVIII 
za okres od 01.01.2022r. do 31.06.2022r. dot. przeciwdziałania 
dewastacji mienia Pałac w Łubowicach
1. Charakterystyka zdiagnozowanego za-

grożenia w rejonie służbowym.
Z uwagi na liczne skargi przedstawicieli 

Fundacji Gniazdo i urzędników Gminy Rudnik 
podjęto decyzję o prowadzeniu planu priory-
tetowego związanego z ochroną mienia na 
terenie Ruin Pałacu w Sławikowie. Nadmie-
niam, że przedmiotowa nieruchomość na-
leżąca do Gminy Rudnik jest dewastowana 
poprzez zrywanie okuć blaszanych, nisz-
czeniem ogrodzenia, bezprawnym paleniem 
ognisk na opisywanym terenie. Do przedmio-
towych zjawisk dochodzi w godzinach popo-
łudniowych pod nieobecność pracowników 
Fundacji oraz Centrum Eichendorffa w Łubo-
wicach. Trudno jest zdiagnozować konkretny 
dzień tygodnia, bo zdarzają się przypadki de-
wastacji mienia w niedzielę. Ponadto w trak-
cie codziennych obchodów mieszkańcy i pra-
cownicy sklepu oraz urzędnicy często zadają 
pytania dot. Co można zrobić by zapobiec 
dewastacji mienia na Ruinach Pałacu w Łu-
bowicach. Prowadzony plan pozwoli ograni-
czyć dewastację mienia w/w rejonie a także 
a także uświadomić mieszkańców że także 
zadbać o dobro wspólne, jak ograniczyć za-
grożenia, jak należy się przed nim chronić 
a od osób nieprzestrzegających przepisów 
wyciągnąć konsekwencje prawne. Oczekiwa-
nia społeczne nieodpuszczenie do całkowitej 
dewastacji mienia, zapobieganie szerszej kra-
dzieży mienia z Ruin Pałacu w Łubowicach.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Niedopuszczenie do dewastacji mie-

nia, porównanie interwencji z okresu od 
01.07.2021r. do 30.12.2021r. Z okresem od 
01.01.2022r. do 30.06.2021r. Spadek inter-
wencji i zdarzeń będzie uznany jako cel osią-
gnięty.

3. Proponowane działania wraz z terminami 
realizacji poszczególnych etapów zadań.

a) Wystąpienie do Rzecznika Prasowego 
o umieszczenie informacji o planie priory-

tetowym na stronie internetowej Komen-
dy Powiatowej Policji w Raciborzu – do 
styczeń 2022 r.

b) Publikacja komunikatu w lokalnych me-
diach dot. Profilaktyki i ochrony terenu 
przed dewastacją mienia, celem zwięk-
szenia świadomości mieszkańców – do 
styczeń 2022 r.

c) Omówienie powyższego zagadnienia 
w trakcie spotkań wiejskich – styczeń 
– maj 2022r.

d) Rozmowy z mieszkańcami w trakcie ob-
chodu i kontroli – na bieżąco

e) Kontrola powyższego rejonu służbowego 
podczas służb – na bieżąco

f) Współpraca z Centrum Eichendorffa przez 
cały czas trwania planu priorytetowego.

g) Centrum Eichendorffa i UG Rudnik – za-
bezpieczenie techniczne mienia poprzez 
wzmocnienie ogrodzenia okalającego 
nieruchomość – do luty 2022 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji 
działania priorytetowego, wraz ze wskaza-
niem planowanych przez nie do realizacji

a) Rzecznik Prasowy w Raciborzu - umiesz-
czenie informacji na stronie KPP Raciborz,

b) Lokalne media – umieszczenie komuni-
katu w prasie UG Rudnik,

c) Dzielnicowy – kontrola przedmiotowego 
rejonu służbowego, kontrola przestrze-
gania przepisów, profilaktyka

d) Centrum Eichendorffa – wspólne kontrole 
dot. Przestrzegania przepisów

5. Proponowany sposób z przekazania spo-
łeczności rejonu informacji o działaniu 
priorytetowym.
Za pośrednictwem rzecznika prasowego 

KPP Racibórz, lokalnych mediów UG Rudnik 
oraz za pomocą aplikacji Śląski Dzielnicowy, 
podczas spotkań z mieszkańcami.

Asp. Szt. Grzegorz Antkowiak 

o

90 rocznica 
urodzin Pani 
Anieli Leśniok 
z Ponięcic

Dnia 23 grudnia 2021r. Jubileusz 90 
rocznicy urodzin obchodziła Pani Aniela 
Leśniok z Ponięcic. Jubilatka urodziła 
się w Ponięcicach i tam mieszka do dnia 
dzisiejszego. Miała 12 lat kiedy zmarła 
jej matka. Była najstarsza spośród 4 
rodzeństwa. Pracowała jako księgowa  
w Spółdzielni Produkcyjnej, a następ-
nie również jako księgowa w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym w Rud-
niku. Doczekała 4 dzieci,  8 wnuków 
i 7 prawnuków. Pani Aniela do tej pory 
bardzo lubi czytać.

   o

na przystąpi do jego realizacji. Od trzech lat 
na skazanym przez poprzednie władze na 
śmierć i niebyt zabytku w Sławikowie, czego 
dowodzi niezbicie brak jakichkolwiek działań, 
odbywają się spotkania i przedsięwzięcia or-
ganizowane przez organizacje pozarządo-
we skupiając mieszkańców i przyjezdnych. 

W sezonie pałac w Sławikowie odwiedza 
w niedziele od 100 do 300 turystów indywi-
dualnych i w grupach. Wsparcie wolontariu-
szy gmina otrzymuje z całego Śląska i wielu 
miejsc w Polsce, z uczelni, firm i stowarzy-
szeń. Jest rzeczą zastanawiającą, że osoba, 
która przez trzy kadencje mając wpływ na 

uratowanie parku i pałacu w Sławikowie nie 
zrobiła nic. Nie doprowadziła do ustanowie-
nia choć jednego z 31 drzew jako pomnik 
przyrody. Łatwiej rozpisywać się zarzucając 
niegospodarność nie widząc wieloletnich 
własnych zaniedbań.

o
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Zadanie miało na celu promocję, kształ-
towanie i utrwalanie postaw prozdrowotnych 
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 
a także u osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami ruchowymi i dysfunkcjami 
umysłowymi. Inwestycja została wykona-
na w Szonowicach przy istniejącym placu 
zabaw. Polegała na wybudowaniu ścieżki 
sensorycznej o różnego rodzaju nawierzch-
niach tj.: żwir, piasek, kamienie, kora, gres, 
nawierzchnia drewniana itp. Przy ścieżce za-
montowano poręcz umożliwiającą korzysta-

nie z niej osobom niepełnosprawnym oraz 
młodszym dzieciom. W miejscu realizacji za-
dania postawiono dwie tablice informacyjne z 
mapką terenu oraz opisem historii Szonowic.

Całkowity koszt zadania to: 17 090,85 
zł brutto w tym:
• koszt urządzenia muzycznego:  

5 596,50 zł,
• koszt wykonania ścieżki i balustrady: 

11 494,35 zł.
   o

Zadanie jest współfinansowane ze 
środków Województwa Śląskiego 

w ramach marszałkowskiego 
konkursu Inicjatywa Sołecka 2021.

Wykonanie ścieżki sensorycznej, 
montaż urządzeń dźwiękowych 
oraz tablic informacyjnych
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Dodatek osłonowy stanowi kluczo-
wy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowa-
nymi przepisami będzie on przysługiwał go-
spodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 2100 
zł w gospodarstwie jednoosobowym al-
bo 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodat-
ku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe 

otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że 
jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600/750 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcz-
nie na osobę,

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę. 

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż 

wniosek od 4 stycznia do 31 października 
2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy złożony od 
4.01.2022r. do 31.01.2022r. będzie realizo-
wany w 2 równych ratach, tj. do 31.03.2022r. 
i do 2.12.2022r. 

Wnioski o dodatek osłonowe złożone 
od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą reali-
zowane w wysokości 100% dodatku do 2 
grudnia 2022 r.

Druk wniosku do pobrania w Gminny 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku ul. 
Gawliny 2 od poniedziałku do piątku w godz 
od 7:00 do 15:00 lub z strony Urzędu Gmi-
ny Rudnik w zakładce aktualności z dnia 
4.01.2022r.  

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obo-

wiązywać będzie tzw. zasada złotówka za 
złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryte-
rium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje 
nowe wnioski i wypłaca przyznane przez 
siebie świadczenie wychowawcze (np. na 
nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 
2022 r. będzie przyjmował wnioski na ko-
lejny okres świadczeniowy (od 1 czerwca 
2022r. do 31 maja 2023 r.)

Wnioski o świadczenie wychowawcze, 
na nowych zasadach, będzie można skła-
dać do ZUS tylko drogą elektroniczną za 
pośrednictwem platformy PUE ZUS, portal 
informacyjno-usługowy Emp@tia na stro-
nie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość 
elektroniczną.

Wypłata przyznanego świadczenia wy-
chowawczego będzie odbywać się wyłącz-
nie w formie bezgotówkowej, na wskazane 
przez wnioskodawcę konto bankowe.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do 
świadczenia wychowawczego za okresy 
sprzed 1 stycznia 2022 r. do ich zakończenia 
będą nadal realizowały przez GOPS Rudnik.

GOPS Rudnik będą również kontynu-
owały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świad-
czeń wychowawczych przyznanych na obec-
ny okres świadczeniowy. 

   o
   o
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 PSZOK RUDNIK
10 stycznia o godzinie 15:00 otwarty 

zostanie dla mieszkańców Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Rudniku. Mieści się przy ulicy ul. Prze-
mysłowej 5 w Rudniku pomiędzy drogą 
krajową nr 45 a nowopowstającą obwod-
nicą Racibórz-Pszczyna

 
W jakich godzinach?

PSZOK dostępny jest dla wszystkich 
mieszkańców gminy Rudnik, którzy opła-
cają opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Obiekt otwarty jest 
w (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy):
• poniedziałki od 15.00 do 18.00,
• wtorki, środy, czwartki i piątki od 

09.00 do 12.00
•  oraz w soboty od 08.00 do 13.00.

Usługi punktu są bezpłatne.

Co można, a czego nie można 
oddać w PSZOK-u?

Można tam oddać: papier (niezabru-
dzony, w tym poskładane kartony), meta-
le, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe, bioodpady 
(tylko luzem, bez worków), odpady niebez-
pieczne (zużyte żarówki i świetlówki, mydła 
tłuszcze i oleje, środki do czyszczenia to-
alet, środki do konserwacji drewna), prze-
terminowane leki i chemikalia oraz odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycz-
nych. A także: zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, zużyte opony (pochodzące z pojazdów 
użytkowanych w gospodarstwie domowym 
– 8 sztuki rocznie na jedną nieruchomość), 
meble i inne odpady wielkogabarytowe 
(meble muszą być wcześniej rozkręcone, 
a części meblowe poskładane), odpady 
budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 300 
kg rocznie na nieruchomość, dotyczy to 
zarówno czystego gruzu jak i gruzu zmie-
szanego oraz styropianu budowlanego) 
oraz odpady tekstyliów i odzieży.

Jakich odpadów PSZOK w Rud-
niku nie przyjmuje?

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, odpady zawierające azbest, 
części samochodowe (np. szyby, zderza-
ki, reflektory, elementy karoserii) czy butle 
gazowe. Co ważne, w ramach PSZOK-
-u nie są przyjmowane odpady z działal-
ności gospodarczej i rolniczej!

Kontakt telefoniczny z punktem 
w godzinach otwarcia: 504 862 283.

   o

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż po przeprowadzonej ana-
lizie oddanych ilościowo poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych przez miesz-
kańców naszej gminy, a także przeprowa-
dzonym postępowaniu przetargowym, po 
uzgodnieniu z radnymi i przyjęciu stosownej 
uchwały, od 1 stycznia 2022 roku na-
stąpi zmiana stawek opłat z tytułu go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi będą wynosiły:

AKTUALNE STAWKI OPŁAT ZA GO-
SPODAROWANIE ODPADAMI ZA NIE-
RUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
•  31,00 zł miesięcznie od osoby za-

mieszkującej daną nieruchomość – jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny;

• 93,00 zł miesięcznie od osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość – jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny.

Właścicielom nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
którzy kompostują bioodpady przysługuje 
częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 
1,50 zł miesięcznie od osoby, co daje:
• 29,50 zł miesięcznie od osoby zamiesz-

kującej nieruchomość budynku jednoro-
dzinnego kompostujących bioodpady.

WAŻNE!
W związku z powyższymi zmianami sta-
wek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi NIE TRZEBA ZMIENIAĆ 
DEKLARACJI, która została w poprzed-
nich latach złożona do urzędu.

Osoby, które do tej pory nie kompo-
stowały bioodpadów, a chcą dokonać 
zmiany i skorzystać ze zwolnienia (1,50 
zł na osobę) ze skutkiem obniżki od 
stycznia 2022r., zobowiązani są speł-
nić warunki dotyczące kompostowania 
określone w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku oraz zobowiązane 
są do złożenia nowej deklaracji najpóź-
niej do 10 lutego 2022r. z wyliczeniem 
zwolnienia (29,50 zł na osobę). Deklara-

cje złożone w związku z kompostowa-
niem po terminie (do 10 lutego 2022r.), 
należy złożyć najpóźniej do 10-tego 
dnia następnego miesiąca, w którym 
powstał kompostownik, tak aby otrzy-
mać obniżkę za miesiąc, w którym zło-
żona została nowa deklaracja.

Opłata ryczałtowa za nieruchomość, na 
której znajduje się domek letniskowy:
• 186,00 zł rocznie za nieruchomość – 

jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny;

• 558,00 zł rocznie za nieruchomość – 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny.

 
OPŁATA ZA NIERUCHOMOŚCI NIE-

ZAMIESZKAŁYCH:
•  worek lub pojemnik o pojemności 

60 l w wysokości 4,00 zł (12,00 zł 
– jeśli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny),

•  worek lub pojemnik o pojemności 
80 l w wysokości 5,33 zł (15,99 zł 
– jeśli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny),

•  worek lub pojemnik pojemności 
120l w wysokości 8,00 zł (24,00 zł 
– jeśli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny),

•  pojemnik o pojemności 240 l w wy-
sokości 16,00 zł (48,00 zł – jeśli wła-
ściciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny),

•  pojemnik o pojemności 1100 l 
w wysokości 73,33 zł (219,99 zł – 
jeśli właściciel nieruchomości nie wy-
pełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny).

 
WORKI NA SEGREGACJĘ:
Działając w kierunku minimalizacji wzro-

stu cen za zagospodarowanie i wywóz od-
padów komunalnych, przekazywane będą 
do segregowania na jedną posesję na 
wymianę worek za worek. Natomiast 
w przypadku frakcji BIOODPADY ustala 
się, iż w ramach uiszczonej opłaty za gospo-

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
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darowanie odpadami komunalnymi, odbiera 
się bezpośrednio sprzed nieruchomości nie 
więcej niż 4 sztuki (worki) i otrzymuje się na 
wymianę max. 4 nowe worki w zamian. Po-
zostałą ilość mieszkańcy będą mogli oddać 
na PSZOK w Rudniku przy ul. Przemysło-
wej 5. W przypadku kiedy to nie wystarcza, 
mieszkańcy muszą zaopatrzyć się w worki 
we własnym zakresie. Ważne jest jedynie, iż 
zakupując worki należy mieć na uwadze, by 
były one w odpowiednim kolorze dla danej 
segregowanej frakcji.

 Aby zmniejszyć objętość zawartości wor-
ków żółtych należy zgniatać opakowania pla-
stikowe lub wkładać jedno w drugie. W po-
jemnik oraz worki (czarne) na odpady 
zmieszane mieszkaniec zaopatruje się 
indywidualnie.

Firma „Naprzód Sp. z o.o.”, która obsłu-
guje naszą gminę, odbiera wszystkie wy-
stawione worki (frakcja „BIOODPADY” 
do 4 worków), zarówno te z własnym na-
pisem firmowym, jak i te w które zaopatrzył 
się mieszkaniec.

 
TERMINY PŁATNOŚCI
Właściciele nieruchomości zobowiązani 

są uiszczać z góry opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi raz na kwartał 
w nieprzekraczalnych terminach:
• za I kwartał do 15 lutego danego roku;
• za II kwartał do 15 kwietnia danego roku
• za III kwartał do 15 sierpnia danego roku;

• za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik 

nr XVII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 
dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w ratach miesięcznych, przy czym okresem 
rozliczeniowym jest kwartał z terminami płat-
ności tj.15 luty, 15 maj, 15 sierpień, 15 listo-
pad.   o

W związku z zaistniałą sytuacją epidemio-
logiczną prosimy mieszkańców Gminy Rud-
nik o podawanie stanu wodomierzy zgodnie 
z przedstawionym harmonogramem z podzia-
łem na poszczególne miesiące na 2022 rok. 
Prosimy o podawanie odczytów poprzez: 

- e-mail: ewelina.rusinska@gmina-rudnik.pl
pelagia.dyrszlag@gmina-rudnik.pl 

- numer tel. 508 288 247
W przypadku braku informacji o stanie 

wodomierza faktura zostanie naliczona na 
podstawie średniego zużycia wody w na-
stępnym miesiącu.

   o

Miejscowości Miesiące

Grzegorzowice, 
Slawików,  
Lasaki,  
Łubowice,  
Ligota Książęca

I, IV, VII, X

Brzeźnica, 
Szonowice, 
Ponięcice,  
Modzurów,  
Dolędzin

II, V, VIII, XI

Czerwięcice,  
Gamów,  
Strzybnik

III, VI, IX, XII

Rudnik
Odczyty podawać 
od 1 stycznia  
co 6 tygodni

Jastrzębie
Odczyty podawać  
od 1 lutego  
co 6 tygodni

Harmonogram zgłaszania 
stanu wodomierzy
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www.zus .pl

WARUNKI
Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
•  matką albo ojcem dziecka,
•  dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie. 
 

KWOTA
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu): 
•  gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca, 
•  gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. 

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się 
okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie. 

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku. 
 

WNIOSEK SW-R
Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r. 

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., 
nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres. 

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:
•  dziecko nowo narodzone - od 1 stycznia 2022 r.,
•  dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 
od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami 
do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:
•  Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•  portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL, 
•  swój bank – jeśli masz numer PESEL.  

POMOC
W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:
•  specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
•  w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze {pn.-pt.} w godz. 7.00 -18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 
    lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
•  we wszystkich placówkach ZUS,
•  podczas e-wizyty w ZUS. 

 
Świadczenie wychowawcze 500+ 
dla rodziców  


