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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Rudnik

Z

a nami kolejny rok. Niestety pandemia nie odpuściła co stanowiło
utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas. Również dla
naszego urzędu nie był to łatwy czas
– wiele z rozpoczętych przez nas inwestycji napotykało na problemy z dostępnością komponentów co powodowało
opóźnienia w realizacji. Ostatecznie
jednak, dzięki wytężonym działaniom,
prowadzone prace zostały zakończone, a w przypadku budowy oświetlenia
ulicznego w Płonce i Majdanie Łuczyckim zostaną ukończone w lutym.
W 2021 roku tak jak w roku 2020 naszym priorytetem była poprawa stanu
infrastruktury drogowej. Pod tym względem miniony rok był wyjątkowy z uwagi
na niespotykaną dotychczas skalę zrealizowanych zadań drogowych. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy
zmodernizowaliśmy aż 4 drogi gminne
na odcinkach o łącznej długości 3 km,
a ponadto we współpracy z powiatem
krasnostawskim kolejne 3,5 km drogi powiatowej. Łącznie dało to 6,5 km
nowych dróg w naszej Gminie. Na tym
jednak nie koniec – w budżecie na rok
2022 zostały zaplanowane środki na realizację kolejnych inwestycji drogowych,
a oprócz tego jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji dla nowych inwestycji. Od początku kadencji wspólnie
z Radą Gminy oraz pracownikami samorządowymi konsekwentnie realizujemy plan rozwoju sieci dróg gminnych
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców naszej Gminy.
Wiedząc jak ważna jest dla nas
wszystkich poprawa stanu przebiegającej przez naszą Gminę drogi wojewódzkiej Nr 837 podjąłem w ostatnich
miesiącach intensywne działania w kierunku zmiany sytuacji w tym zakresie.
Dzięki temu mogę dzisiaj z radością
oznajmić, że nasze wspólne działania
przyniosły pożądany skutek. W efekcie moich starań popartych petycjami mieszkańców ogłoszono przetarg,
a w konsekwencji wybrana została oferta
na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej
Nr 837 na odcinku prowadzącym przez
Gminę Rudnik w kierunku Żółkiewki.

Paweł Kucharczyk
– Wójt Gminy Rudnik

Oczywiście musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie jest to realizacja inwestycji, a przygotowania do niej. Jednak
jak wiemy bez odpowiedniej dokumentacji projektowej nie da się zrealizować
inwestycji, a dotychczas w tym temacie
przez ostatnie lata słyszeliśmy jedynie
zapowiedzi. Teraz w końcu mamy do
czynienia z realnymi działaniami.
Warto także wspomnieć o innej
zakończonej pod koniec 2021 roku
niezwykle ważnej dla Gminy inwestycji – budowie nowej gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku. Wskutek
wieloletnich zaniedbań i braku zdecydowanych działań poprzednich władz
doprowadzono do sytuacji, w której dotychczasowy obiekt przestał spełniać
swoją funkcję, a Gmina zmuszona była
ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty,
w tym również kary finansowe. Dzisiaj,
po wielu miesiącach pracy nad zmianą
tej niekorzystnej sytuacji i zainwestowaniu niemal 0,7 mln zł zamykamy ten
przykry temat w historii naszej Gminy.
Plany na bieżący rok są ambitne
i oprócz modernizacji dróg zakładają: budowę Wiejskiego Domu Kultury
w Maszowie, termomodernizację szkół
podstawowych w Rudniku i Płonce, termomodernizację budynku Urzędu Gminy, budowę i modernizację oświetlenia
ulicznego, a także inwestycje w infrastrukturę informatyczną oraz rozwój
e-usług dla mieszkańców. Wszystko
to możliwe będzie dzięki pozyskanym

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

środkom zewnętrznym, w tym przede
wszystkim dzięki rekordowej w przypadku naszej Gminy dotacji w wysokości 4 772 158,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zdając sobie sprawę ze skali potrzeb
staramy się sukcesywnie je realizować
w oparciu o racjonalne planowanie wydatków. Musimy pamiętać, że pomimo
corocznego wzrostu budżetu Gminy nadal po stronie dochodów jest on jednym
z najniższych w powiecie. Tym bardziej
pewnym zaskoczeniem, ale i powodem
do dumy, był opublikowany przez Bank
Danych Lokalnych GUS ranking w zakresie wydatków gmin w przeliczeniu
na jednego mieszkańca za 2020 rok.
Gmina Rudnik, dzięki wydatkom na
1 mieszkańca w wysokości 5 334 zł
uplasowała się na pozycji 1327 na 2 478
samorządów w kraju, jednocześnie zajmując najwyższe miejsce spośród gmin
powiatu krasnostawskiego. Tak wysoka
pozycja naszej Gminy, pomimo jednego
z najniższych budżetów, jest wynikiem
dużych wydatków związanych z realizacją szeregu projektów i zadań. Ranking
ten pokazuje jak dużo pracy oraz nakładów finansowych ponosimy by rozwijać
naszą Gminę, a także jak długą drogę
przeszliśmy w ciągu kilku lat od „najbiedniejszej gminy”.
Ubiegłoroczny premierowy numer
Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudnik spotkał się z pozytywnymi reakcjami i prośbami o kontynuację, dlatego
przygotowaliśmy niniejszy kolejny numer planując wydawanie go cyklicznie.
Życzę Państwu miłej lektury.
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Rudnik z sercem Dobre wieści w sprawie drogi

wojewódzkiej Nr 837

W centrum Rudnika obok nowego
przystanku zamontowane zostało serce na plastikowe nakrętki. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców do udziału
w charytatywnej akcji i wrzucania tylko
plastikowych nakrętek (bez woreczków,
kapsli, puszek itp.). Zbierane nakrętki
wspierają „Zakręconą akcję” na rzecz
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia.

Gmina
Rudnik w TV

W 2021 roku w efekcie petycji składanych przez mieszkańców Gminy, a także dzięki staraniom i interwencjom Wójta Gminy Rudnik – Pawła Kucharczyka
zarząd województwa lubelskiego podjął
decyzję o przyjęciu do realizacji i włączeniu do planów zadania opracowania
dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku około 14,5 km od Płonki do Żółkiewki. 19 stycznia 2022 r. dokonano wyboru
oferty, co oznacza, że w najbliższym
czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Sam proces
przygotowywania dokumentacji technicznej będzie z pewnością skomplikowany i czasochłonny (zgodnie z umową
wykonawca będzie miał na to 20 m-cy),
ale najważniejsze, że tak wyczekiwana
przez mieszkańców naszej Gminy inwestycja zaczyna w końcu nabierać realnych kształtów. Projekt ma uwzględniać
wykonanie poszerzenia jezdni do 7 m

oraz, co ważne, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia.

DZU.372.190.7.2021.bb

Lublin, dnia 19.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Pod koniec ubiegłego roku po raz kolejny gościliśmy ekipę z TVP Lublin,
która przygotowywała reportaż o uprawie czosnku w naszej Gminie. Nagranie
zostało wyemitowane w trakcie jednego
z październikowych odcinków programu rolniczego „Agrobiznes”.

Zgodnie z art. 253 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
 opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.
informuje, że za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
ZDI Sp. z o.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość

Przydatne kontakty w Gminie Rudnik:
Urząd Gminy Rudnik
Rudnik 71, 22-330 Rudnik
tel./fax: 84 684 11 23
e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl
www.rudnik.gmina.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
na ePUAP: /ugrudnik/SkrytkaESP
telefon kom. 506 642 247
Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik
Rudnik 64, 22-330 Rudnik
tel. 84 684 11 11
e-mail: bp@rudnik.gmina.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rudnik 64, 22-330 Rudnik
tel/fax. 84 684 11 24
e-mail: gops@rudnik.gmina.pl
ePUAP: /GOPSRudnik/SkrytkaESP
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rudniku
Gminny Zespół Oświaty
Rudnik 78, 22-330 Rudnik, tel. 84 684 11 21
e-mail: gzo@rudnik.gmina.pl

Szkoła Podstawowa w Płonce
Płonka 70, 22-330 Rudnik
tel. 84 684 11 18
e-mail: plonkasp@op.pl
www.spplonka.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Rudniku
Rudnik 78, 22-330 Rudnik
tel. 84 684 11 10
e-mail: szp.rudnik78@wp.pl
www.sprudnik.szkolnastrona.pl
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Rok 2021 pod znakiem inwestycji drogowych
Kolejne nowe
drogi w Gminie:

mu ochrony wąwozów lessowych przed
erozją. Pozyskana na ten cel dotacja wyniosła 257 483,00 zł co stanowiło 80%
wartości zadania.

N

W

ajważniejsza inwestycja w zakresie dróg gminnych to zakończona
w październiku 2021 r. przebudowa
drogi gminnej Nr 109885L w miejscowości Romanówek. Wartość zadania wyniosła 450 024,20 zł, z czego
50% tj. 225 012,00 zł stanowiła dotacja
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Prace obejmowały wykonanie wzmocnienia podbudowy, położenie 2 warstw
nawierzchni bitumicznej, wykonanie
oznakowania, wzmocnienie przepustu
oraz montaż korytek odwadniających.
Dzięki realizacji zadania wykonany
został nowy odcinek drogi o długości
1 km z mijankami oraz utwardzonymi
poboczami i zjazdami.

K

olejnym zadaniem drogowym
był remont drogi gminnej Nr
109880L w miejscowości Mościska na
odcinku o dł. 600 m. Prace na ww. odcinku drogi obejmowały położenie 2
warstw nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowego oznakowania drogi
oraz ustawienie barierek zabezpieczających przepust. Koszt zadania wyniósł 187 707,96 zł, z czego 70%, tj.
131 395,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

2021 roku zrealizowana została
także przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L w miejscowości
Bzowiec. Zadanie to zostało zrealizowane przez powiat krasnostawski przy
współfinansowaniu z budżetu Gminy
Rudnik oraz Gminy Żółkiewka. Łączny
koszt zadania wyniósł 5 640 059,66 zł
z czego 2 410 862,00 zł to pozyskana przez powiat krasnostawski do-

tacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udział finansowy Gminy
Rudnik w kosztach zadania wyniósł
933 065,00 zł, dzięki czemu przebudowana została droga powiatowa
w Bzowcu (od Władysławina do Gruszki Małej) na dwóch odcinkach o łącznej długości 3,5 km. Przeprowadzone
w ramach inwestycji prace obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni,
poszerzenie jezdni do szerokości 6 m,
wzmocnienie podbudowy, wykonanie
rowów przydrożnych, wykonanie przepustów, utwardzenie zjazdów oraz wykonanie oznakowania.

Droga gminna w Romanówku

Droga gminna w Mościskach

P

od koniec roku ukończona została
również modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Międzylas na odcinku o długości
1 km. Na realizację zadania o wartości
131 895,36 zł Gmina pozyskała dotację
w wysokości 72 000 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego. Prace obejmowały wykonanie utwardzenia drogi z mechanicznie zagęszczonego kruszywa.

J

ako ostatnia została ukończona przebudowa drogi gminnej Nr 109883L
w miejscowości Maszów na odcinku
o długości 337 m. Zadanie o wartości
321 853,80 zł obejmowało odcinek drogi gminnej przebiegającej przez wąwóz
i zostało zrealizowane dzięki środkom
pochodzącym z wojewódzkiego progra-

Droga gminna w Maszowie

Droga powiatowa w Bzowcu

W 2021 roku zrealizowaliśmy 4 inwestycje na drogach gminnych oraz
jedno zadanie we współpracy z powiatem krasnostawskim na drodze
powiatowej w Bzowcu. Oznacza to, że w ciągu jednego roku inwestycje
objęły 6 odcinków dróg co dało niespełna 6,5 km zmodernizowanych
dróg (w tym 5,5 km z nową nawierzchnią asfaltową).

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik
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Inwestycje i zadania realizowane w 2021 roku
Inwestycje
w ochronę
środowiska

Odtwarzanie
oświetlenia
ulicznego

Najważniejszym z punktu widzenia
dbałości o środowisko zadaniem była
zakończona w grudniu 2021 r. budowa
nowej gminnej oczyszczalni ścieków
w Rudniku. Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana w technologii
złóż obrotowych. Inwestycja o wartości
626 700 zł została zrealizowana dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu z operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Realizacja zadania zakończyła ostatecznie ciągnące się od wielu lat problemy
z funkcjonowaniem starego obiektu.
Nowa oczyszczalnia przeszła pozytywnie badania próbek i od kilku tygodni
pracuje już „pełną parą”.

W 2021 roku rozpoczęliśmy niezwykle istotną dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
budowę oświetlenia ulicznego przy
drodze wojewódzkiej w Płonce oraz
w Majdanie Łuczyckim. Inwestycja
o wartości 472 320 zł realizowana jest
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Zakres zadania obejmuje montaż energooszczędnych opraw
oświetleniowych typu LED wraz z przewodem zasilającym. Termin wykonania
zadania to koniec lutego br.

Uzupełnienie
gminnego taboru
komunalnego
W celu usprawnienia prac komunalnych zakupiony został samochód
dostawczo-osobowy marki Renault.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy
także realizację zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
w ramach którego do stycznia br. powstało 9 tego typu obiektów u mieszkańców naszej Gminy. Inwestycja
o wartości 173 061 zł została dofinasowana z PROW na lata 2014-2020.

Pamiętamy
o zabytkach

W grudniu 2021 roku przeprowadzone
zostały prace na zabytkowym cmentarzu wojennym w miejscowości Bzowiec
w celu przeciwdziałania postępującej
jego degradacji. Prace obejmowały uporządkowanie terenu cmentarza, wykonanie nowego, ażurowego ogrodzenia
oraz ustawienie nowej tablicy informacyjnej i zakończyły się dokonaniem odbioru przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Całość prac wyniosła
28 172,20 zł, z czego 6 910,00 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Na przestrzeni minionych 12 miesięcy realizowaliśmy również szereg
mniejszych zadań i inicjatyw takich
jak remont kapliczki w miejscowości
Suszeń czy rozpoczęta budowa garażu
dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury
w Równiankach, a także opracowywaliśmy dokumentacje techniczne na kolejne zadania planowane do realizacji
w następnych latach.

Poprzednio

Obecnie

Pojazd służy m.in. do prac związanych
z konserwacją i utrzymaniem sieci
wodociągowej, transportu materiałów
i narzędzi oraz ułatwia przemieszczanie się grupy pracowników. Koszt zakupu pojazdu to kwota 38 000,00 zł.

Łączna wartość realizowanych
w 2021 roku zadań gminnych wyniosła 2 635 440,46 zł, z czego
1 659 125,66 zł stanowiły łącznie dofinansowania zewnętrzne.
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Dotacje i planowane inwestycje w 2022 r.

zadania) ze środków PROW na lata
2014-2020 na placu przy świetlicy
wiejskiej w Rudniku powstanie strefa rekreacji składająca się z dwóch
altan, stojaka na rowery, ławek oraz
rusztu do grillowania.

Gmina Rudnik z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
otrzymała dotację w niespotykanej dotychczas wysokości
4 772 158,00 zł. Dofinansowanie przyznane zostało na realizację
następujących 3 zadań:
Rozbudowa i przebudowa dróg
w Gminie Rudnik – obejmująca:
 drogę w Wierzbicy obok byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych
 drogę Płonka – Płonka Poleśna
 drogę w Płonce w kierunku Mościsk,
tzw. „jasną ulicę”
 drogę Maszów – Majdan Łuczycki
Szacowany łączny koszt zadania to
3 059 807,94 zł, z czego dofinansowanie wynosi 95%, tj. 2 906 816,94 zł.
Inwestycja planowana jest do realizacji
w latach 2022-2023.
Budowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego w Gminie Rudnik obejmująca:
 montaż nowych opraw oświetleniowych LED w miejscowościach:
Wierzbica, Równianki oraz Maszów
 wymianę opraw na energooszczędne oprawy LED w Rudniku
Łączny szacowany koszt zadania to
573 148,36 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 90%, tj. 515 833,36 zł. Inwestycja
planowana jest do realizacji w 2022 roku.
Budowa oraz modernizacja obiektów
użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE obejmująca:
 termomodernizację budynku Urzędu Gminy
 budowę Wiejskiego Domu Kultury
w Maszowie
Szacowany łączny koszt zadania to
1 420 535,60 zł, z czego dofinansowa-

nie wynosi 95%, tj. 1 349 508,60 zł.
Inwestycja planowana jest do realizacji
w latach 2022-2023.

Dotacja na
strefę rekreacji
w Rudniku

Dofinansowanie
z programu
Cyfrowa Gmina
Gmina otrzymała 100 000,00 zł na inwestycje w cyfryzację. Dotacja zostanie
przeznaczona na zakup nowego sprzętu
komputerowego w ramach kontynuacji
wymiany przestarzałych komputerów
w urzędzie gminy oraz GOPS, zakup
nowego oprogramowania, wdrożenie
e-usług dla mieszkańców oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów
informatycznych.

24 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk oraz Skarbnik
Gminy Rudnik – Anna Garbacz podpisali w Urzędzie Marszałkowskim
w Lublinie umowę dofinansowania
na zadanie: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej w Rudniku. Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 35 776,00 zł.(63,63% wartości

Inwestycje
w szkoły i OZE
Plany inwestycyjne na 2022 rok obejmują również inwestycję pierwotnie planowaną na lata 2021-2022,
tj. termomodernizację szkół podstawowych w Rudniku i Płonce. Ponadto nadal czekamy na korzystne
rozstrzygnięcia dotyczące dotacji na
projekt pn. Energia przyjazna środowisku w Gminie Rudnik. W przypadku korzystnych rozstrzygnięć w po-
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staci zwiększenia alokacji środków na
Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania
OZE” nasza Gmina przystąpi do realizacji projektu montażu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców. Rozstrzygnięcia w tym zakresie powinny zapaść
do końca marca br.

Oprócz inwestycji gminnych planowane są do realizacji również zadania
związane z powiatową infrastrukturą
drogową w porozumieniu z powiatem
krasnostawskim. Największą inwestycją będzie rozbudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik
– Mościska, na którą powiat pozyskał
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 875 000,00 zł. W ramach tego
zadania dodatkowo wykonany zostanie
chodnik w miejscowości Suszeń.
W porozumieniu z powiatem opracowywane są ponadto dokumentacje na

Rozbudowa
drogi powiatowej
Chorupnik –
Rudnik – Mościska
Nr 3110L
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rozbudowę kolejnych odcinków dróg
powiatowych:
 droga Nr 3112L w miejscowości Joanin,
 droga Nr 3109L Płonka – Bzowiec,
 droga Nr 3113L Suszeń – Potasznia.
Łącznie na rozbudowę drogi powiatowej Rudnik – Chorupnik oraz na ww. dokumentacje projektowe Gmina Rudnik
zaplanowała w budżecie na rok 2022
kwotę 475 959,28 zł, jako wkład własny
w postaci pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego.

Do realizacji w latach 2022-2023 planowane są zadania gminne o łącznej
szacowanej wartości 7 695 157,29 zł, na które Gmina pozyskała dotacje
w imponującej wysokości 6 484 596,00 zł.

W Romanówku powstała nowa kancelaria

Fundusze sołeckie

Nadleśnictwa Krasnystaw z pomysłem

Bezpośrednio przy przebudowanej
w ubiegłym roku drodze w Romanówku
powstała nowa kancelaria Nadleśnictwa Krasnystaw. W uroczystym otwarciu udział wzięli: Poseł na Sejm RP
– Sławomir Zawiślak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw – Waldemar Czajka, ks. Kazimierz Zaręba, pracownicy
Nadleśnictwa, a także przedstawiciele

lokalnych władz samorządowych: Wójt
Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Irena
Karczewicz oraz radny – Andrzej Pyzik.
Nowy obiekt okazale prezentuje się na
tle kompleksu leśnego w Romanówku.
Poprzednio kancelaria mieściła się
w Rudniku w domu leśniczego.

Dzięki funduszom sołeckim mieszkańcy Gminy mogą co roku decydować
o przeznaczeniu tych środków, a co za
tym idzie bezpośrednio wpływać na rozwój swojej miejscowości. W ubiegłym
roku ciekawą wspólną inicjatywą mieszkańców 3 sołectw (Kaszuby, Wierzbica
oraz Równianki) było przeznaczenie
części środków z funduszu sołeckiego na budowę garażu dla OSP Kaszuby
przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach. Łącznie w 3 sołectwach na
ww. cel zabezpieczona została kwota
13 000,00 zł. Dzięki temu możliwe było
przystąpienie do budowy garażu na potrzeby lokalnej jednostki, która obecnie
nie posiada odpowiedniego miejsca do
przechowywania swojego wyposażenia
i sprzętu. Inicjatywa ta jest budującym
przykładem współpracy, który potwierdza, że razem można więcej. Tym bardziej, że w funduszach sołeckich na rok
2022 również zaplanowano środki na
kontynuację budowy garażu.

8

Nr 1 (2) luty 2022

www.rudnik.gmina.pl

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

Podpisanie umów na opracowanie Delegacja z Urzędu

dokumentacji projektowych
Gminne
Centrum Kultury
w Rudniku
8 lutego 2022 r. miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie dla rozwoju działalności kulturalnej w naszej Gminie –
podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa Gminnego Centrum Kultury
w Rudniku. Wykonawcą projektu jest
firma A3 Pracownia Projektowa Architektura i Budownictwo. Temat ośrodka

kultury od kilku lat jest stale wskazywany przez mieszkańców Gminy jako
jeden z priorytetowych kierunków rozwoju. Od ubiegłego roku jesteśmy jedyną gminą w powiecie nie posiadającą gminnego ośrodka kultury. Dlatego
chcąc zmienić ten niekorzystny stan
zapadła decyzja o przygotowaniach do
tej inwestycji. Docelowo nowo projektowany obiekt stanie się również siedzibą

Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik, co
pozwoli zakończyć obecne problemy lokalowe z jakimi boryka się nasza jedyna
obecnie instytucja kultury. Realizacja
tak dużej inwestycji nie będzie jednak
możliwa bez pozyskania środków zewnętrznych, dlatego stosowny wniosek
na dofinansowanie w wysokości 95%
zostanie złożony w ramach ogłoszonego właśnie naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Obiekty sportowe
w Płonce
i Rudniku

Marszałkowskiego

Województwa
Lubelskiego
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października 2021 r. mieliśmy
przyjemność gościć w naszej Gminie delegację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w osobach Członka Zarządu Województwa Lubelskiego – Zdzisława Szweda
oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Ewy
Szałachwiej. Spotkanie było okazją do
podziękowania za dotychczasową udaną współpracę oraz podsumowania
inwestycji zrealizowanych w Bzowcu,
Mościskach i Międzylesiu, dzięki dofinansowaniom z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

Również w dniu 8 lutego 2022 r. Wójt
Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk
oraz Skarbnik Gminy Rudnik – Anna
Garbacz podpisali umowę z firmą „Twoja przestrzeń” na opracowanie projektu dla zadania: Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych przy
szkołach podstawowych w Płonce
i Rudniku. Tego samego dnia odbyła
się również wizja lokalna na boiskach
przyszkolnych. Z uwagi na fakt, iż nie
posiadamy w naszej Gminie żadnego obiektu sportowego ze sztuczną
nawierzchnią (jak choćby spotykane
w innych gminach „orliki”) przystąpiliśmy do nadrabiania zaległości w tym
zakresie. Pomimo podjęcia w ostatnich
dwóch latach działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury sportowej nadal
nasze szkoły nie dysponują odpowiednimi obiektami do prowadzenia zajęć
sportowych na poziomie odpowiadającym dzisiejszym standardom. Budowa
nowych wielofunkcyjnych kompleksów
sportowych pozwoli poprawić warunki
zapewniane uczniom przez nasze placówki oświatowe, zrównując je z tymi,
jakie są standardem w innych gminach.

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik
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Szczepienia przeciwko
Aktywne OSP
SARS-CoV-2 w Gminie Rudnik Ochotnicze Straże Pożarne działające
Obecną sytuację dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
w Gminie Rudnik na dzień 28.01.2022 r. obrazują następujące dane:
Liczba osób zaszczepionych 1 dawką
szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

1 544

Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2

1 482

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych

49,8

Gmina Rudnik aktywnie włączyła się do
akcji promowania szczepień przeciwko
SARS-CoV-2 mając na celu dobro i zdrowie mieszkańców. 11 sierpnia 2021 r.
zaparkował na terenie Gminy szczepieniobus w którym zaszczepionych zostało około 40 mieszkańców. Następnie
29 sierpnia 2021 r. podczas Dożynek
Powiatowych, które odbyły się w Rudniku, zorganizowany został kolejny punkt

szczepień, tym razem w Urzędzie Gminy
oraz punkt promocji szczepień przed budynkiem Urzędu. Podziękowania należą
się dla druhów z jednostki OSP Rudnik
za pomoc w organizacji akcji szczepień
jak i promocji, ale również dla druhów
z pozostałych jednostek za nieocenioną
pomoc podczas akcji informacyjnych
oraz przy działaniach promujących
szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

na terenie Gminy Rudnik aktywnie działają na terenach objętych swoim zasięgiem, a ponadto włączają się w różnego
rodzaju działania polegające na współpracy tak jak to miało miejsce podczas
Dożynek Powiatowych w Rudniku. To
właśnie druhowie z naszych jednostek
czuwali nad szeroko zakrojonymi działaniami dotyczącymi kierowania ruchem, zabezpieczeniu parkingów oraz
nad wieloma innymi zadaniami, które
zostały im przydzielone. Spisali się jak
zawsze bardzo dobrze.
Pod koniec roku ciekawą inicjatywą
wykazali się druhowie z jednostki OSP
KSRG Rudnik, którzy pozyskali szafki
na ubrania z budynku dawnego Gimnazjum w Rudniku. Strażacy po przekazaniu szafek, przerobili je tak aby można
było w nich powiesić mundury bojowe
oraz przemalowali je na ulubiony czerwony kolor. Efekt możemy zobaczyć na
zdjęciu. Druhom z Rudnika gratulujemy pomysłowości.

Nowy Zarząd Gminny
ZOSP RP w Rudniku
W dniu 16 listopada 2021 roku w remizie OSP Rudnik odbył się Zjazd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjazd miał na celu przedstawienie sprawozdania za okres sprawozdawczy oraz wybór nowego Zarządu.
W obradach oprócz druhów z terenu
Gminy Rudnik uczestniczyli również:
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Krasnymstawie st.
bryg. – Dariusz Pylak, Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP – Janusz Szpak,
Wiceprezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP – Zbigniew Ostrowski, Wójt
Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk
oraz Sekretarz Gminy Rudnik – Stanisław Repeć. Obrady Zjazdu zakończyły

się wyborem nowego składu Zarządu
Gminnego ZOSP RP w składzie:
• Prezes – dh Ryszard Pszenniak (OSP
Rudnik),
• Wiceprezes – dh Grzegorz Król (OSP
Płonka),
• Komendant – dh Marek Czwórnóg
(OSP Suche Lipie),

• Sekretarz – dh Piotr Batyra (OSP
Mościska),
• Skarbnik – dh Jerzy Czop (OSP Bzowiec),
• Członek – dh Paweł Kucharczyk
(OSP Kaszuby).
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Biblioteczne A, B, C

Świąteczny czas...
Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik
w swym „Kąciku artystycznym” prezentuje prace mieszkańców Gminy.
W okresie przedświątecznym i świątecznym mogliśmy oglądać ozdoby,
świece, bombki, stroiki autorstwa Pani
Anny Jakubczak. Mieszkanka Majdanu Kobylańskiego zaprezentowała tylko część swych prac, jak podkreśla to jej
pasja od lat. Dużo inspiracji wypatruje
ze stron internetowych, kwiaciarni,
choć większość to jej autorski pomysł.
Swój „artystyczny zmysł” zdołała już
przekazać swym córkom, z którymi
wspólnie tworzy.
W bibliotecznym kąciku swe prace
prezentowały również: Barbara Wargol, Marzena Sobolewska, Gabriela
Domańska oraz Anna Mach-Źróbek.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik po
raz kolejny przystąpiła do projektu organizowanego przez Instytut Książki
„Mała Książa Wielki Człowiek”.
Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde nowo
zapisane dziecko, który przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to
broszura informacyjna, przypominająca

Konkurs

fotograficzny
W społeczności lokalnej wszyscy wiedzą o konkursie fotograficznym organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Rudnik. Jest to jedyny taki
konkurs, cieszący się coraz większym
zainteresowaniem. Konkurs ma formułę cykliczną i wraz ze zmieniająca
się porą roku zmienia się temat przewodni. Od ostatniego wydania Biuletynu mogliśmy podziwiać piękno wiosny,
lata i jesieni. Uwierzcie, świat wokół
nas jest piękny, a ukazany na Waszych
zdjęciach staje się niesamowity, bajkowy i urzekający. Ostatnią zwyciężczynią
„Uchwyć jesień” okazała się Pani Ilona
Potoczna z Rudnika.
Aktualnie trwa zima, szukajcie więc
pomysłów oraz inspiracji na ukazanie
jej w Waszych obiektywach.
Śledźcie Facebooka Biblioteki, tam
znajdziecie szczegóły konkursu.

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego. W tej
edycji nasza Biblioteka zyskała 25 Małych Czytelników. Grono to stale się
powiększa, co nas bardzo cieszy. Niezmiennie zapraszamy Was do Biblioteki!
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L U D Z I E Z PAS JĄ
PAN ANDRZEJ PYZIK
urodził się w 1961 r. w Krasnymstawie.
Uczęszczał do szkoły podstawowej w Izbicy,
następnie ukończył szkołę górniczą
w Lublinie, lecz nie pracował długo
w kopalni. Podczas nauki w Lublinie
grał na bębnie w kapeli podwórkowej.
Jest żonaty i posiada czwórkę dzieci.
Od roku 1980 zajmował się wieloma
rzeczami m.in. pracował przy produkcji
sztucznych choinek, pomagał
w wychowywaniu dzieci, był ławnikiem
sądowym, woźnym w szkole, przez

13 lat był kościelnym, a obecnie
pracuje w zawodzie ochroniarza.
Od 25 lat mieszka wraz z żoną w Rudniku.
Od 5 lat jest członkiem Stowarzyszenia
Sami Swoi, gdzie prężnie działa
w zespole jako bębnista, popisać się
może również swoim wokalem.
Jest twórcą wielu utworów lirycznych,
przepełnionych humorem i satyrycznym
spojrzeniem na rzeczywistość.
W jego twórczości spotkać możemy
również utwory pełne melancholii
i zadumy nad przemijaniem.

Niebo
Odeszło życie przez wszystkich kochane
I smutek zagościł pod ich skromnym dachem
Uleciała dusza w przestrzenie nieznane
By powrócić znowu będąc pięknym gmachem
Zobaczą znajomi innego człowieka
Choć wszystkie nawyki jego takie same
I strój na nim piękny niczym w polu gryka
Lecz biodra inaczej jakby przepasane
A stąpa on lekko jakby nie miał ciała.

Bo oni zostali na tym łez padole
On poszedł do niebios już na inne pole
Gdzie wszystko inaczej wokoło obsiane
Tam z wilkiem pospołu pasie się baranek
Nie ma nienawiści między nimi dwoma
I nikt już nie cierpi i w bólu nie kona
Tu wszystko jest piękne żyjąc wśród harmonii
Czeremcha nie tłumi zapachu piwonii
Dzieciaki radośnie bawią się beztrosko

Niesiony uśmiechem wiatru porannego
Przepływając przez pól zakątki tam gdzie sterta stara
Doglądając zagrody źrebaka swojego
Spotyka najbliższych w smutku pogrążonych
Żonę, dzieci wnuki wielce utrapionych
Z radości aż krzyczy, oni go nie słyszą
Jest od nich oddzielony tą śmiertelną ciszą
Która nie pozwala uścisnąć nikogo
I przejść jej się nie da choć jest ciszą błogą
Miękka jak aksamit co w dotyku łechce.
Lecz nawet gdybyś bił głową, to przepuścić nie chce

I nie ma tu zimy tu wszystko jest wiosną
Wszędzie czekoladki zabawek bez liku
Śmiech tylko wokoło nie słychać tu krzyku
Razem się przeplata stu zapachów kwiecie
Mąż nagi nie zna wstydy przy nagiej kobiecie
Dzieci wśród jastrzębi cieszą się przestworzą
Śpiewając godzinki przed poranną zorzą
Płacz wszystkim jest obcy miłość kwitnie wszędzie
Tu było tak zawsze i wiecznie tak będzie
Ja krocząc codziennie chociaż prawo nagnę
Przepraszam was bracia dostać się tam pragnę.

3 września 2021 r. o godz. 11.00 dołączyliśmy do Ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania.
Odczytywaliśmy wspólnie „Moralność
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Razem z nami czytali: uczniowie ze
Szkoły Podstawowej z Płonki i Rudnika, Wójt
Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk wraz
z pracownikami Urzędu Gminy oraz członkowie Stowarzyszenia Sami Swoi.
Wszyscy czytający teksty wczuli się
w swoje role idealnie. Dziękujemy wszystkim odczytującym teksty jak i słuchającym
miłośnikom literatury za ich obecność.
Zapraszamy za rok na spotkanie z „Balladami i romansami” Adama Mickiewicza.

Andrzej Pyzik
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Najchętniej czytane:
Najchętniej czytany ostatnio w naszej Bibliotece jest cykl „Osiedle Pogodne” Magdaleny Majcher. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się cykl o komisarzu Eryku Deryło Maxa Czornyj. Przebojem wdarł się w gusta czytelników także Przemysław
Piotrowski ze swoimi książkami.
Wśród dzieci wiodą niezmiennie prym opowiadania o „Basi” Zofii Staneckiej oraz „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej.

5 lat Samych Swoich

z wykorzystaniem
aplikacji cyfrowych
W 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik przystąpiła
do projektu pn. „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”.
Głównym celem projektów „Sieć na kulturę” jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury
(GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Piętnaścioro dzieci skorzystało z możliwości poszerzenia
swojej wiedzy i nabyło umiejętności niezbędne do realizacji
własnych projektów. Zajmowaliśmy się zagadnieniem praw
autorskich, otwartych zasobów, palety barw i wielu innych.
Próbowaliśmy sił w Power Point, Gimpie, Canvie – realizując
własne prezentacje, zaproszenia, plakaty, zagadki itp. Zakres zajęć i wiadomości znacząco wykraczał poza program
realizowany na lekcjach informatyki. Uczestnicy otrzymali
zaświadczenia o przebytym szkoleniu, długopisy 3D i zestaw słodyczy, natomiast Biblioteka otrzymała sprzęt do organizacji zajęć i warsztatów.

Spotkanie, które odbyło się
17 października 2021 r.
w ramach „Programu
współpracy Gminy
Rudnik z organizacjami
pozarządowymi” było świetną
okazją do świętowania
niezwykłego Jubileuszu,
a mianowicie 5-lecia
Stowarzyszenia Sami Swoi.
Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk, Sekretarz Gminy Rudnik – Stanisław Repeć, Panie
z Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie – Andrzej Gołąb, Stowarzyszenie „Michalec 1864”oraz wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich
i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rudnik.
Stowarzyszenie Sami Swoi działa prężnie już od pięciu lat
– jest wyjątkową wizytówką Gminy Rudnik. Chętnie uczestniczą w imprezach integracyjnych, kulturalnych, patriotycznych oraz biesiadnych. Wyjątkową kuchnią, śpiewem, muzyką oraz otwartością zyskują sobie sympatię społeczności
lokalnej.
Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Sami Swoi życzymy zdrowia, niesłabnącego zapału, niegasnącego uśmiechu
i kolejnych równie pięknych jubileuszy!

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik
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Powstanie Styczniowe

W niedzielę 30 stycznia 2022 r. w Rudniku odbyły się uroczystości związane ze
159. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Na zaproszenie organizatorów,
tj. Wójta Gminy Rudnik oraz Biblioteki
Publicznej Gminy Rudnik w obchodach
udział wzięli: Poseł na Sejm RP – Teresa
Hałas oraz członkowie Stowarzyszenia
„Michalec 1864”. Nie zabrakło również
członków Stowarzyszenia „Sami Swoi”,
a także pocztów sztandarowych ze Szkoły
Podstawowej w Płonce oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z Suchego Lipia i Rudnika. Uroczystą mszę świętą odprawił ks.
Kazimierz Zaręba, a poruszającą homilię

wygłosił ks. Waldemar Dudziński na co
dzień pracujący na Ukrainie. Kolejnym
punktem obchodów było przybliżenie
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przez młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Płonce historii Powstania Styczniowego poprzez zaprezentowany montaż
słowno-muzyczny. Zwieńczeniem części
artystycznej był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Sami
Swoi”. Po mszy świętej nastąpiło złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem w Suchym Lipiu, gdzie 24 stycznia
1864 roku doszło do walk powstańczych,
w których śmierć ponieśli: mjr Michał
Marecki, por. Augustyn Ziółkowski, por.
Mieczkowski i 6 innych powstańców.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz broni czarnoprochowej w wykonaniu członków Stowarzyszenia „Michalec
1864”, podczas którego można było posilić się gorącą grochówką i wspólnie odśpiewać pieśni patriotyczne.

Konkurs Czytelniczy

P

o raz pierwszy – a co ważne nie
ostatni – Biblioteka Publiczna
Gminy Rudnik oraz Wójt Gminy
Rudnik – Paweł Kucharczyk ogłosili
Konkurs Czytelniczy na Super Czytelnika roku 2021 w dwóch kategoriach

wiekowych: dla dzieci i młodzieży do
lat 18 oraz dla dorosłych.
Wraz z zakończeniem roku 2021,
przyszedł czas na podsumowanie. Zwycięzcą w kategorii: dzieci i młodzież
okazał się Bartłomiej Startek z Rud-

nika. Mały Super Czytelnik wypożyczył
z naszej Biblioteki 155 książek.
Super Czytelnikiem w kategorii: dorośli została natomiast Monika Kotyła
z Rudnika, która wypożyczyła 157 książek. Gratulujemy zwycięzcom!
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Wiersze Babci Ewy

„Dzień Zakochanych”
Gdy w kalendarzu zabłyśnie ta data:
czternasty luty – niby nic nowego
niech Wasza miłość w cały rok się wplata
dla Walentynek od Walentego.

e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl

Ciąg dalszy rewitalizacji boisk

W 2021 roku kontynuowaliśmy rozpoczęte rok wcześniej działania związane z modernizacją boisk w Rudniku. W efekcie podjętych działań boisko
gminne oraz boiska przyszkolne w Rudniku wyposażone zostały w nowe
bramki wraz z siatkami, dzięki czemu możliwe stało się korzystanie w pełni z tych obiektów. Zakup wyposażenia sfinansowany został ze środków
pochodzących z budżetu Gminy przy wsparciu Rady Rodziców.

Dziś zakochani niech próbują szczęścia
randek, romansów, nawet zamęścia
Ten dzień zdecyduje o całym roku
Czy młodzi są odważni do podjęcia kroku.
Kroku – by być kochanym, nie zwodzić miłego
lub by się zaraz rozstać dla innego.
To waga – co szale ma na dwie strony
Albo będzie coś z męża albo coś z żony.
Walenty nad wszystkim łapę swą trzyma
miłości nie straszna nawet sroga zima.
To gorące serca co mają się ku sobie
Ty kochasz mnie, ja się kocham w Tobie.
Waluś uczucia na dłoni swej złożył
i oddał serce kochanej dziewczynie
rzekł – do drugiego święta chcę dożyć
Bo miłość nigdy dla was nie zginie.
Miłość na starość też jest nam dana
kochać się wzajem to szczęście nasze
to jak podarek ślubny, część naszego wiana
wpuszczajmy miłość pod nasze poddasze
Niech miłość wybacza, łzami się zalewa
rwij ją na próbę jak owoce z drzewa
Szanujcie uczucia niech serce płonie
Kochać w każdym wieku, to nie świata koniec.
Wszystkim kochającym, zakochanym
odkochanym niech szczęście w sercu
jak dzwon rozbrzmiewa
szanując swe uczucia
tego życzy Babcia Ewa
Ewa Kulesza

Turniej szkół o Puchar
Mistrzów Sportu
W ubiegłym roku zorganizowany został pierwszy Turniej Szkół Podstawowych Gminy Rudnik o Puchar Mistrzów Sportu. Reprezentanci obu
szkół rywalizowali w trzech dyscyplinach sportowych – piłce ręcznej,
tenisie stołowym oraz piłce nożnej. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Rudniku. Puchar Mistrzów Sportu powędrował do szkoły, a zawodnicy obu drużyn otrzymali pamiątkowe
medale. Mamy nadzieję, że turniej zmobilizuje uczniów do częstszego
uprawiania sportu i poprawiania osiągnięć indywidualnych oraz drużynowych, a impreza na stałe wpisze się w kalendarium imprez sportowych organizowanych w Gminie. Puchar ma charakter przechodni
tj. każdego roku Puchar będzie znajdował się w szkole, która w danym
roku okaże się lepsza.

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik
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Szkoła Podstawowa w Rudniku
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej
udało się zrealizować kilka pomysłów
w drugim semestrze roku szkolnego
2020/2021 – zwłaszcza z uczniami klas
młodszych. Między innymi „Babeczka
dla babeczki” gdzie podczas spaceru
dzieci odwiedziły pobliskie instytucje
i zakłady pracy, aby poczęstować przygotowanymi przez siebie babeczkami
pracujące tam Panie. Słodki poczęstunek dostały także wszystkie napotkane
po drodze kobiety.
Uczniowie to miłośnicy książek, dlatego zorganizowane zostały „Dzień
Książki” oraz „Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek”. Dzięki temu uczestnicy zajęć przekonali się jak ważną rolę
w życiu człowieka odgrywa książka, jak
ważna jest w kreowaniu rzeczywistości
młodego człowieka. Tego dnia wspólne czytanie przeniosło najmłodszych
uczniów w świat marzeń i fantazji. Młodzi czytelnicy namalowali ilustracje do
książek, które wypożyczyli w bibliotece.

Dzień Języków Obcych – uczniowie
klas IV-VIII wylosowali wcześniej kraje
europejskie i ich zadaniem było przygotowanie flagi danego kraju, ciekawych informacji dotyczących tego kraju
oraz kilku podstawowych słów w danym języku. Uczniowie byli także ubrani w barwy z flag wylosowanych krajów.
W trakcie zajęć omówione zostały przygotowane wcześniej informacje. Dzieci
witały się i żegnały w języku danego
kraju. W trakcie rozwiązywania quizów
i zagadek uczniowie świetnie się bawili, a jednocześnie utrwalali poznaną
wiedzę.

Uczczone zostały również „Święta majowe”. Pomimo trudnego czasu pandemii, dzieci z oddziału przedszkolnego
uczciły rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Serduszkowe kotyliony i flaga odciśnięta przez malutkie dłonie
przedszkolaków to najlepszy dowód, na
promowanie postaw patriotycznych.

Po miesiącach braku spotkań z przyjaciółmi uczniowie chętnie uczestniczyli
w szkolnych obchodach Dnia Dziecka.
Konkursy, zabawy, szukanie skarbu
i wspólne ognisko pozwoliły, choć na
chwilę zapomnieć o pandemii.
Pandemia na szczęście nie uniemożliwiła wyjazdów – uczniowie w ramach
wycieczek odwiedzili Zamość i Bałtów,
a także Warszawę (w ramach pozyskanej dotacji z programu „Poznaj Polskę”).

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się
w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych
bliskich, jak i tych, którzy zapisali się
w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje
do polskiej tradycji świąt zadusznych.
Szkoła w Rudniku przyłączyła się do
akcji – zadbaliśmy o miejsca pamięci:
pamiątkową płytę przy szkole, mogiły na cmentarzu w Rudniku oraz pomnik w Suchym Lipiu. Uczniowie wraz

z opiekunami posprzątali ww. miejsca,
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Najmłodsi uczniowie szkoły zapalili także
światełko pamięci. Szkoła przystąpiła
również do realizacji projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do grosza!”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie
klasy II brali udział w projekcie edukacyjnym. Celem projektu jest edukacja
finansowa dzieci i młodzieży szkolnej
w zakresie idei, sposobów i nawyków
oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Ponadto dzieci wspierały również żołnierzy broniących naszych granic wykonując kartki będące wyrazem
wdzięczności i miłości do nich i naszej
Ojczyzny w ramach akcji #Murem Za
Polskim Mundurem.

W szkole obchodzony był również
Dzień Życzliwości, pamiętając słowa:
„Dobre słowa nie kosztują dużo, choć
czynią wiele dobrego” Blaisa Pascala.
Nie mogło też zabraknąć na zajęciach
robienia dekoracji przedświątecznych
oraz pieczenia pysznych, pachnących
pierniczków. Z przygotowanego wcześniej ciasta dzieci wykrawały przeróżne
kształty – śnieżynki, bałwanki, dzwonki,
bombki, choinki, ludziki, renifery, mikołaje. Gdy z niecierpliwością oczekiwano na upieczenie pierniczków dzieci
śpiewały kolędy i piosenki o tematyce
świątecznej. Oczywiście nie mogło
obyć się bez degustacji wypieków. Jednomyślnie stwierdzono, że pierniczki
są przepyszne! Uśmiech i pięknie przystrojone i zapakowane pierniki uczniowie zabrali do domu, aby wręczyć je
swoim bliskim.
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Szkoła Podstawowa w Płonce
Rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Płonce to rok nauki zdalnej – rok trudny dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Tylko dzieci z oddziałów
przedszkolnych dawały energię szkole i sprawiały, że była ona wciąż pełna
życia i pozytywnej energii. Było wesoło
i kolorowo. Wraz z wiosennymi promieniami słońca w szkole z radością, stopniowo zaczęli się pojawiać uczniowie
– konsultacje dla uczniów klas VIII, zajęcia hybrydowe, a wreszcie powrót do nauki stacjonarnej. W tym czasie działo się
wiele ciekawych rzeczy – malowaliśmy
i recytowaliśmy, braliśmy udział w konkursach i pisaliśmy egzaminy, biegaliśmy i rywalizowaliśmy w zawodach.
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy
z ogromną radością, ponieważ wszyscy
zapowiadali naukę stacjonarną. Wrzesień upłynął na przyzwyczajaniu się do
systemu klasowo-lekcyjnego, powtarzaniu materiału realizowanego zdalnie
oraz odbudowywaniu relacji koleżeńskich. Praca w warunkach pandemii
wymagała również wprowadzenia wielu
procedur zapewniających bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Szkoła Podstawowa w Płonce podjęła
następujące wyzwania realizacji programów MEiN:
1. Programu „Poznaj Polskę”. W jego
ramach odbyła się wycieczka dla
klas I-III. Jej celem było poznanie najbardziej znanych zabytków
naszego regionu – Starego Miasta
w Lublinie i zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce.
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzbogacenie zbiorów
biblioteki szkolnej.
3. Laboratoria Przyszłości – zakup drukarki 3D i sprzętu komputerowego.
Oba wyżej wymienione programy są we
wstępnej fazie realizacji. Na rezultaty
trzeba będzie poczekać do przyszłego
roku.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza br.
szkolnego było Ślubowanie klasy I.
Ze względów bezpieczeństwa zgromadziło ono ograniczoną liczbę gości, ale
miało jak zwykle, niezwykle uroczysty
charakter. Gościł na nim: Wójt Gminy
Rudnik – Paweł Kucharczyk, Kierownik
GZO – Dariusz Zając i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik – Anna
Antoszczak.

aktywizacji uczniów w tym trudnym
okresie.
Zwieńczeniem pierwszego okresu
pracy w szkole był Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, który obchodzony był w naszej szkole 6 grudnia
2021 r., nie przez przypadek łącząc
się z popularnymi Mikołajkami. Nasi
wolontariusze włączyli się w obchody
tego święta nie po raz pierwszy, dzieląc się artykułami spożywczymi z potrzebującymi. Wykonali również prace
plastyczne pod hasłem: „Jestem, chcę,
pomagam...”. Dodatkowo w tym dniu
wszyscy byli ubrani na czerwono. Kolor
ten kojarzy się z sercem aby podkreślić,
że praca wolontariusza to dar serca,
który ofiarowujemy drugiemu człowiekowi.

Obchodziliśmy
wspólnie
kolejną
rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Niestety obchody również odbyły się
w cieniu zagrożenia Covid-19 i miały
nieco inny charakter niż zwykle. Przygotowany przez dzieci program artystyczny zdobył uznanie wśród obecnych i stanowił doskonałą okazje do

Uroczystość przekazania sztandaru
Szkole Podstawowej w Płonce
Zakończenie roku szkolnego było
nie lada wydarzeniem. Tego dnia

miała miejsce ceremonia przekazania Szkole Podstawowej w Płonce

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik

Sztandaru Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej – Koło
Rejonowe Rudnik. W uroczystości
wzięli udział specjalnie zaproszeni
goście: Paweł Kucharczyk – Wójt Gminy Rudnik, Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość i Poseł
na Sejm RP oraz Andrzej Kwieciński

ePUAP: /ugrudnik/SkrytkaESP

– syn żołnierza AK Władysława Kwiecińskiego „Lubicza” (dowódcy III
rejonu AK obejmującego gminy Rudnik, Gorzków i Izbica). Zgromadzeni
uczniowie i goście byli świadkami:
ceremoniału przekazania sztandaru
z zachowaniem honorów i okolicznościowych przemówień zaproszonych
gości. Sztandar Armii Krajowej został

Nr 1 (2) luty 2022

17

wyeksponowany w szkole na korytarzu głównym, w specjalnie do tego
przygotowanej gablocie. Dzień ten
zapisze się w pamięci społeczności
szkolnej jako ważny krok w kształtowaniu chlubnej tradycji i historii naszego regionu.

Stypendia Wójta Gminy Rudnik

za wysokie wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021
Z inicjatywy Wójta Gminy Rudnik
w kwietniu 2021 r. Rada Gminy Rudnik
podjęła uchwałę w sprawie Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Efektem realizacji wspomnianego programu było
ustanowienie stypendium Wójta Gminy
Rudnik dla najzdolniejszych uczniów
w formie nagród pieniężnych za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne
osiągnięcia edukacyjne.
Po raz pierwszy stypendia te przyznane zostały na zakończenie roku
szkolnego 2020/2021. Wójt Gminy Rudnik – Paweł Kucharczyk przyznał stypendium 12 uczniom klas IV-VIII szkół
podstawowych z terenu naszej Gminy.
Warunkiem otrzymania stypendium
była średnia ocen co najmniej 5,00.
Stypendium otrzymało:
• 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Płonce (5 stypendiów w wysokości 600,00 zł oraz 1 w wysokości
400,00 zł),
• 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Rudniku (2 stypendia w wysokości 600,00 zł oraz 4 w wysokości
400,00 zł).
Łącznie wypłacono stypendia na
sumę 6 200,00 zł. Pokaźne kwoty stypendium przełożyły się znacząco na
osiągane wyniki w nauce również na
koniec I semestru.
Programy, projekty, przedsięwzięcia:
• we wrześniu Gmina Rudnik złożyła
wniosek w ramach przedsięwzięcia
Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.
Poznaj Polskę i uzyskała dotację
w wysokości 33 200,00 zł. Z tych
funduszy odbyły się 2 wycieczki (1

wycieczka w SP Płonka – kl. I-III i 1
wycieczka w SP Rudnik – kl. IV-VIII),
• w październiku Gmina Rudnik złożyła wniosek w ramach programu
Laboratoria Przyszłości z inicjatywy edukacyjnej realizowanej
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Uzyskane wsparcie finansowe w wysokości 60 000,00 zł
szkoły podstawowe przeznaczą na
zakup: drukarek 3D z akcesoriami,
mikrokontrolerów z akcesoriami,
sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć uczniów, stacje
lutownicze,

• w listopadzie Gmina Rudnik złożyła
wniosek w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przygotowanego w Ministerstwie
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz przy
istotnym zaangażowaniu Biblioteki
Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury. W 2022 r.
szkoły podstawowe uzyskają dotację
w wysokości 5 500,00 zł. Pozyskane
środki pozwolą wzbogacić księgozbiór bibliotek szkolnych i zakupić
nowe regały książkowe.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w okresie 05.2021 r. – 07.2021 r. dzięki współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie w ramach programu objął pomocą 427 osób potrzebujących. Pracownicy Ośrodka rozdysponowali łącznie
18 330,02 kilogramów żywności (1 281 paczek).
Informujemy, iż w roku 2022 GOPS również będzie uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021.
Pomoc przekazywana będzie dla osób i rodzin, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
• dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie,
• znajdują się w trudnej sytuacji życiowej określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).
W związku z powyższym osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. decyzja ZUS lub KRUS, nakaz podatkowy, zaświadczenie o wynagrodzeniu) w celu otrzymania skierowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 84 684 11 24 w godzinach pracy GOPS.

Program Asystent osobisty AOON 2021
W roku 2021 Gmina Rudnik we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudniku przystąpiła
do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021.
Program został sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 79 024,50 zł (100% kosztów).
Okres realizacji programu na terenie Gminy Rudnik: 01.05.2021 r. – 31.12.2021 r.
Cele programu
Głównym celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.
Adresaci programu
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Krótki opis programu
Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w dziedzinach: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych. Zakres usług podstawowych obejmuje: pomoc w wyjściach oraz dojazdach w wybrane
przez uczestnika Programu miejsca, pomoc w zakupach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w nawiązaniu
kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, ułatwienie korzystania z dóbr kultury, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego.
Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, Gmina Rudnik zamierza w roku 2022 kontynuować realizację
ww. programu.
Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku w godzinach pracy Ośrodka lub pod numerem tel. 84 684 11 24 w celu uzyskania informacji.

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudnik

Usuwanie
wyrobów

zawierających

azbest

W 2021 roku po raz kolejny realizowaliśmy zadanie usuwania wyrobów
azbestowych. Na proces usuwania
szkodliwych wyrobów zawierających
azbest pozyskaliśmy dotacje z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 53 272,44 zł,
co stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia.
W wyniku powyższego procesu osiągnięte zostały następujące efekty:
• ekologiczny – minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu,
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
• rzeczowy – unieszkodliwienie
128,325 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.
W ramach programu zdemontowano
wyroby azbestowe z budynków o łącznej
powierzchni 2 147 m2 oraz odebrano
materiały azbestowe w ilości 6 408 m2.
Do osiągniętych wyżej wymienionych efektów bez wątpienia przyczyniła się akcja informacyjna prowadzona
przez okres kilku miesięcy, która pozwoliła dotrzeć do zdecydowanej większości właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
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Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

programu „Czyste Powietrze”
Na mocy umowy zawartej przez Wójta
Gminy Rudnik z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Gmina Rudnik
przystąpiła do współpracy w zakresie
realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu w Urzędzie Gminy
uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy w godz. 7:30 – 12:30.
Zainteresowani mieszkańcy Gminy
mogą w nim uzyskać wparcie polegające m.in. na bezpłatnej pomocy w zakresie weryfikacji bądź przygotowania

i złożenia wniosku o dofinansowanie
(szczegółowych informacji udziela pracownik ds. rolnictwa i ochrony środowiska – pokój Nr 4, tel. 84 684 11 82).
W związku z uruchomieniem
punktu w dniu 26.10.2021 r. w remizie OSP Rudnik miało miejsce spotkanie, którego celem było przybliżenie
podstawowych informacji dotyczących
programu, przedstawienie zasad jego
funkcjonowania, całego procesu prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań
podlegających dofinansowaniu.

Informujemy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw
o mocy cieplnej do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca
2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało lub zostanie zainstalowane po 1 lipca 2022 r. deklarację należy
złożyć w terminie 14 dni od instalacji.
Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy osobiście lub za pośrednictwem
poczty.

Dożynki
Powiatowe
2021
W niedzielę 29 sierpnia
2021 r. odbyły się Dożynki
Powiatowe w Rudniku.
Przedstawiamy fotorelację
z tego wyjątkowego
wydarzenia.

