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Za nami specyficzny rok 2020. 
Z jednej strony był to rok nietypo-
wy z uwagi na pandemię i wyni-

kające z niej ograniczenia oraz utrud-
nienia, z którymi borykali się nie tylko 
mieszkańcy Gminy ale również samo-
rząd. Z drugiej strony pomimo pande-
mii był to okres intensywnej działal-
ności inwestycyjnej oraz skutecznego 
pozyskiwania dotacji zewnętrznych.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy 
dzięki dobrej współpracy i zaangażowa-
niu, wspólnie z Radą Gminy zrealizowa-
liśmy szereg istotnych inwestycji oraz 
inicjatyw. Wiele z tych zadań dotyczyło 
potrzeb, o których mówiło się od daw-
na, ale rzekomo zawsze brakowało na 
nie środków, jak choćby zakup ciągnika 
komunalnego, nowego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego, czy budowa prze-
pompowni wody. Część realizowanych 
i planowanych zadań wynikała z wcze-
śniejszych wieloletnich zaniedbań i od-
kładania w czasie niezbędnych inwe-
stycji, bieżących napraw i remontów. 
Tego typu sytuacje zmuszały Gminę za 
każdym razem do ponoszenia wydat-
ków, które wcześniej nie były planowane. 
Przykładem mogą być wieloletnie zanie-

chania w zakresie modernizacji infra-
struktury informatycznej Urzędu Gminy 
i brak odpowiednich zabezpieczeń, co 
skutkuje obecnie koniecznością wymia-
ny całego przestarzałego sprzętu kom-
puterowego oraz wdrażaniem urządzeń 
i systemów zabezpieczających. Podob-
nie wygląda sytuacja z gminną oczysz-
czalnią ścieków w Rudniku, która pomi-
mo niespełniania przez nią wymaganych 
norm przez wiele lat nie doczekała się 
gruntownej i skutecznej modernizacji. 
Dziś już wiemy, że dzięki pozyskanej na 
ten cel dotacji ze środków UE powstanie 
w końcu nowa oczyszczalnia. Podobnych 
dylematów, przed którymi stawaliśmy 
wraz z Radą Gminy, było na przestrzeni 
ostatnich miesięcy więcej, ale wygląda 
na to, że dzięki zrozumieniu i odpowie-
dzialnej współpracy kolejne problemy 
i wyzwania powoli stają się przeszłością.

W kolejnych miesiącach nie zamie-
rzamy jednak zwalniać tempa. Przed 
nami kolejne zaplanowane do realizacji, 
niezwykle istotne inwestycje, na któ-
re pozyskaliśmy już dofinansowanie. 
Dzięki otrzymanemu wsparciu finan-
sowemu przystąpimy w bieżącym roku 
do wyczekiwanej od dawna budowy 
oświetlenia ulicznego przy drodze woje-
wódzkiej w Płonce oraz w Majdanie Łu-
czyckim. Kolejnym istotnym zadaniem 
będzie termomodernizacja szkół pod-
stawowych w Rudniku i Płonce. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku szkoły 
w Rudniku, która przez lata zaniedbań 
nie przypomina dzisiaj swoim wyglą-
dem obiektu przyjaznego dzieciom. Jak 
zawsze priorytetem są jednak inwesty-
cje drogowe. W tym roku dzięki dotacji 

z Funduszu Dróg Samorządowych wy-
konany zostanie remont drogi gminnej 
w Mościskach, a ponadto z niecierpliwo-
ścią oczekujemy rozstrzygnięcia kolej-
nego naboru do FDS, do którego zostały 
złożone wnioski na przebudowę drogi 
gminnej w Romanówku oraz przebudo-
wę drogi powiatowej w Bzowcu.

Plany i przygotowania do kolejnych 
inwestycji pozwalają z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość. Najwięcej oczywiście 
będzie zależało od pozyskanych dotacji 
zewnętrznych ale nie wykluczamy rów-
nież realizacji części zadań z własnych 
środków. Jest to możliwe dzięki prowa-
dzonej systematycznie od 2019 roku ra-
cjonalizacji wydatków, a także dzięki sys-
tematycznemu zwiększaniu wpływów do 
budżetu. Wiele zostało już wykonane 
ale nie zapominamy, że pozostaje jesz-
cze ciągle dużo do zrobienia. Nie jest to 
możliwe w ciągu roku ani dwóch lat, ale 
wspólnie z Radą Gminy oraz pracow-
nikami samorządowymi trzymamy się 
obranego kursu i czynimy starania aby 
zrealizować jak najwięcej inwestycji na 
rzecz Gminy i Mieszkańców.

W dobie pandemii i związanych z nią 
ograniczeń również nasz Urząd musiał 
dostosować się do nowej sytuacji. Mam 
nadzieję, że niebawem wrócimy do nor-
malności. Tymczasem oddaję w Państwa 
ręce niniejszy premierowy numer Biu-
letynu Informacyjnego z przekonaniem, 
że będzie źródłem cennych informacji 
dotyczących naszej Gminy i stanie się 
swoistym łącznikiem między Samorzą-
dem a Mieszkańcami.

Paweł Kucharczyk
– WÓJT GMINY RUDNIK
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Rudnik

Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem nadziei i przyniosą Państwu

wiele szczęścia i radości, tak byście zawsze z ufnością
spoglądali w przyszłość.

Paweł Kucharczyk
Wójt Gminy Rudnik

Grzegorz Mróz
Przewodniczący Rady Gminy
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24 stycznia w Suchym Lipiu 
odbyły się symboliczne uro-
czystości 158. Rocznicy Po-

wstania Styczniowego. Organizatorami 
gminnych obchodów byli Wójt Gminy 
Rudnik oraz Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Rudnik przy wsparciu Stowarzysze-
nia „Michalec 1864” oraz OSP Suche Li-

pie. Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod Pomnikiem w Suchym Lipiu 
oraz na mogile poległych powstańców 
na cmentarzu w Płonce. Następnym 
punktem uroczystości był pokaz broni 
czarnoprochowej w wykonaniu Stowa-
rzyszenia „Michalec 1864”.

Red.

Obchody Rocznicy 
Powstania Styczniowego

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: bprudnik@poczta.onet.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rudnik 64 
22-330 Rudnik 
tel/fax. 84 684 11 24 
e-mail: gopsrudnik@vp.pl 
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej działa Gminny Punkt Informa-
cyjno-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@op.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

Dane 
kontaktowe:

mailto:plonkasp@op.pl
http://sprudnik.szkolnastrona.pl/
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NOWE DROGI W GMINIE
Największym zadaniem drogowym 
zrealizowanym w 2020 roku była prze-
budowa drogi gminnej Nr 109878L 
w miejscowości Kaszuby na odcin-
ku o dł. 1 km. Wartość zadania wy-
niosła 604 223,48 zł, z czego 70% 
tj. 422 956,44 zł pochodziło z dota-
cji z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Zakres prac w ramach zadania obej-
mował częściową wymianę podbudo-
wy, podbudowę z mieszanki kruszywa 
oraz wykonanie nawierzchni z dwóch 
warstw betonu asfaltowego. Inwestycję 
zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Zamościa. Dzięki inwe-
stycji użytkownicy będą mogli zapo-
mnieć o uciążliwościach związanych 
z poprzednią, wysłużoną i zniszczoną 
drogą, a nowa nawierzchnia z pewno-
ścią długo posłuży mieszkańcom.

Remont drogi gminnej Nr 109885L 
w miejscowości Romanówek na od-
cinku o dł. 100 m. Prace na ww. od-
cinku drogi obejmowały wykonanie 
podbudowy z warstwy kruszywa oraz 
nawierzchni z dwóch warstw betonu 
asfaltowego. Wartość zadania to kwota 
56 284,74 zł, z czego 71%, tj. 40 000,00 zł 

stanowi dotacja z Nadleśnictwa Krasny-
staw. Warto dodać, że na pozostały od-
cinek ww. drogi o dł. około 1 km został 
złożony wniosek o dotację z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W przypadku 
otrzymania dofinansowania przebudo-
wa pozostałego brakującego fragmentu 
drogi łączącego dwa utwardzone od-
cinki zostanie wykonana w 2021 roku.
Również we współpracy z Nadleśnic-
twem wykonany został remont drogi 
gminnej w miejscowości Płonka Pole-
śna za kwotę 15 000,00 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Mo-
ściska na odcinku o długości 610 m. 
W ramach zadania wykonana zastała 
warstwa wzmacniająca z mieszanki kru-
szywa zagęszczonego. Wartość prac wy-
niosła 101 105,04 zł, z czego 54% czyli 
55 000,00 zł stanowiło dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Ponadto dzięki porozumieniu z powia-

tem krasnostawskim wykonany został 
remont drogi powiatowej Nr 3107L 
w miejscowości Rudnik. Łączna war-
tość zadania wyniosła 211 860,96 zł, 
z czego połowa (105 930,48 zł) pocho-
dziła z budżetu Gminy Rudnik. Wyko-
nawcą zadania była firma WOD-BUD 
Sp. z o.o. z Kraśnika.

INWESTYCJE W OZE
i OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Oprócz zadań drogowych w 2020 roku 
zrealizowaliśmy wiele innych istotnych 

inwestycji. Największą z nich było za-
danie o nazwie „Energia słoneczna 

w Gminie Rudnik – czyste środowi-
sko”, w ramach którego zamontowane 
zostały 223 instalacje solarne u miesz-
kańców naszej Gminy. Łączna wartość 
zadania wyniosła 2 439 790,00 zł, 
z czego 1 661 607,00 zł stanowiła dota-
cja pochodząca z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. 

KONIEC PROBLEMÓW 
Z NISKIM CIŚNIENIEM WODY
Bardzo ważna inwestycja wykonana 
w 2020 roku to budowa przepompow-
ni wody w miejscowości Suche Lipie. 
Dzięki przeznaczeniu na ten cel kwo-
ty 157 440,00 zł ze środków własnych 
Gminy zażegnane zostały w końcu 
problemy z niskim ciśnieniem wody 
w sieci wodociągowej na tym obszarze. 
Realizacja zadania była odpowiedzią 
na zgłaszane od wielu lat przez część 
mieszkańców Suchego Lipia problemy 
związane z niskim ciśnieniem wody 
w sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 
w całości sfinansowany został ze środ-
ków własnych Gminy. Zakres obejmo-
wał prace ziemne oraz montaż zestawu 
zbudowanego z czterech agregatów 
pompowych, połączonych w układzie 
równoległym kolektorami (ssawnym 
i tłocznym) za pośrednictwem wysokiej 
klasy armatury zwrotnej i odcinającej. 
Przy okazji prowadzonych prac prze-
niesiono również skrzynkę elektryczną 
zlokalizowaną poprzednio tuż przy dro-
dze, w miejscu rowu odwadniającego, 
co stwarzało zagrożenie dla instalacji 
elektrycznej.

Inwestycje zrealizowane w 2020 r.
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NOWY PRZYSTANEK
W CENTRUM RUDNIKA
Z budżetu Gminy w całości pochodziły 
również środki na wykonanie utwar-
dzenia placu pod przystanek i parking 
w centrum Rudnika. W ramach prac 
utworzone zostały nowe miejsca par-
kingowe przy ośrodku zdrowia i apte-
ce, wykonane zostały chodniki łączące 
parking przy sali sportowej z budyn-
kiem ośrodka zdrowia oraz utwardzono 
dojazd do nowego przystanku. Oprócz 
wymiaru praktycznego miejsce to zy-
skało nowy, estetyczny wygląd. Łączny 
koszt zadania razem z wiatą przystan-
kową wyniósł 102 345,00 zł. Informu-
jemy, że od początku marca można już 
korzystać z nowego przystanku.
Przed:

Po:

ZAKUP SPRZĘTU 
KOMUNALNEGO
Rok 2020 stał pod znakiem zakupów 
wyposażenia i sprzętu na niespotykaną 
w historii naszej Gminy skalę. Zrealizo-
waliśmy zadania, o których potrzebie 
mówiło się w naszej Gminie od daw-
na. Wśród najważniejszych inwestycji 
w tym zakresie wymienić należy za-
kup ciągnika komunalnego wraz z ze-
stawem maszyn: przyczepą, kosiarką 
do poboczy, posypywarką do piasku 
i soli oraz pługiem do odśnieżania. 
Koszt nabycia całego zestawu wyniósł 
223 870 zł, w tym 95 tys.zł to kwota po-
chodząca z funduszy sołeckich wszyst-
kich sołectw.

Sprzęt już od pierwszych dni od zaku-
pu wykorzystywany jest do prac porząd-
kowych i utrzymaniowych na terenie 
Gminy, a w zimie stanowił dodatkowe 
wsparcie zimowego utrzymania dróg 
tj. służył do odśnieżania i posypywania 
piaskiem najbardziej newralgicznych 
i niebezpiecznych odcinków dróg gmin-
nych. Ciągnik z osprzętem jest znaczą-
cym uzupełnieniem i wsparciem dla 
wykorzystywanego dotychczas do od-
śnieżania samochodu ciężarowego.

NOWY SAMOCHÓD I SPRZĘT 
DLA OSP RUDNIK
Niezwykle istotną z punktu widzenia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
Gminy inwestycją był zakup fabrycznie 
nowego, średniego, uterenowionego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego marki 
IVECO na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudniku. Jednostka ta jako 
jedyna z terenu naszej Gminy działa 
w ramach Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, dlatego tak ważne stało 
się zastąpienie wysłużonych pojazdów 
marki Star i Jelcz nowoczesnym pojaz-
dem wyposażonym w sprzęt usprawnia-
jący działania ratownicze prowadzone 
przez jednostkę. Zakup pojazdu o warto-
ści 766 290,00 zł został dofinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Lublinie (380 000,00 zł) oraz Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej (180 000,00 zł). Pozostała kwota, 
tj. 206 290,00 zł to środki pochodzące 
z budżetu Gminy Rudnik. Dotychczas na-
sza Gmina jako jedyna w powiecie nie po-
siadała tego typu nowoczesnego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego. Teraz z dumą 
możemy powiedzieć: mamy i my!

Oprócz nowego samochodu jednost-
ka OSP Rudnik została doposażona 
w zestaw nowoczesnego sprzętu za-
kupionego dzięki dotacji w wysokości 
93 796,00 zł otrzymanej ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki 
wsparciu Wiceministra Sprawiedli-
wości Pana Marcina Romanowskiego 
do druhów z OSP Rudnik trafił zestaw 
sprzętu składający się z: poduszek 
wysokociśnieniowych, przecinarki do 
betonu, węży gaśniczych, ubrań spe-
cjalnych, latarek z ładownicami, ra-
diotelefonów, kamery termowizyjnej, 
agregatu prądotwórczego trójfazowego, 
motopompy szlamowej oraz przyczepy 
ratowniczej z wyposażeniem.

Łącznie w 2020 roku Gmina Rud-
nik zrealizowała zadania i inwestycje 
o łącznej wartości 4 838 156,69 zł, 
z czego 3 008 257,44 zł stanowiły po-
zyskane dofinansowania i dotacje z pro-
gramów UE oraz budżetu państwa.

https://www.facebook.com/hashtag/funduszsprawiedliwo%C5%9Bci?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUj-AJIYlcC9MyWgMb4WHPrg1Q5kuFbBa5UqcJKIt91htU3Q4i90TWWfN6JFWEeAeTqcGRDBU2XUX51jMjhvU9T-zRytlID0acSnthHLwObYSGE-3vvVUnnQ1AUqHVnrbSQW6sa8pM1hlyhUFEGbKgf&__tn__=*NK-R
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Dotacja z Funduszu 
Dróg Samorządowych na 
drogę w Mościskach
Inwestycja Gminy Rudnik znalazła się 
na liście zadań zatwierdzonych przez 
Premiera Mateusza Morawieckiego do 
dofinansowania w ramach naboru uzu-
pełniającego na 2020 rok z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Dzięki dotacji 
możliwe będzie przystąpienie do reali-
zacji zadania: „Remont drogi gminnej 
Nr 109880L w miejscowości Mości-
ska od km 0+153,00 do km 0+753,00”. 
Koszt przedmiotowego zadania to kwota 
187 708,00 zł, a dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych stanowi 
70% i wynosi 131 395,00 zł. Zadanie 
zgodnie z umową zostanie zrealizowane 
do lipca 2021 roku. W ramach prac wy-
konany zostanie remont drogi poprzez 
położenie nowej nawierzchni bitumicz-
nej na odcinku 600 metrów, począwszy 
od pierwszych zabudowań od strony 
drogi wojewódzkiej. Wieloletnie doraźne 
naprawy na tym odcinku drogi spowo-
dowały, że nawierzchnia jest bardzo nie-
równa i pofałdowana, a w okresie wiosen-
nym co roku szybko pojawiają się ubytki. 
W poprzednich latach droga podlegała 
remontom cząstkowym, a koszt tych 
napraw wynosił od 5 do 10 tys. zł rocz-
nie. Pozyskana dotacja pozwoli zapobiec 
postępującej od lat degradacji drogi na 
wspomnianym odcinku i uniknąć dal-
szych kosztów napraw doraźnych.

Mamy nadzieję, że w 2021 roku oprócz 
drogi w Mościskach uda się zrealizować 
dwa kolejne zadania drogowe, na które 
zostały złożone w ubiegłym roku wnioski 
na dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Złożone wnioski dotyczą:
■	 przebudowy drogi gminnej 

Nr 109885L w miejscowości 
Romanówek (brakujący 
odcinek o dł. 1 km),

■	 przebudowy drogi powiatowej 
Nr 3101L w miejscowości Bzowiec 
(dwa odcinki o łącznej dł. ok 3,5 km 
od Władysławina do Gruszki Małej).

W przypadku otrzymania dofinansowa-
nia obydwa zadania będą realizowane 
w bieżącym roku. Niebawem rozstrzy-
gnięcie naboru wniosków.

Opracowywanie dokumentacji 
projektowych na kolejne 
drogi gminne
Początek roku był okresem podpisywa-
nia umów na opracowywanie kolejnych 
dokumentacji technicznych na drogi 
gminne. Zgodnie z decyzjami Rady 
Gminy w oparciu o Plan rozwoju sie-
ci dróg gminnych na lata 2020-2023 
Wójt Gminy Rudnik Paweł Kucharczyk 
podpisał z wykonawcami umowy w za-
kresie sporządzenia projektów tech-
nicznych na następujące zadania:
■	 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 109876L w m. Wierzbica 
(odcinek o dł. 600 m od mostu 
przy dawnej SKR do wąwozu),

■	 Przebudowa drogi gminnej 
Nr 109875L w m. Płonka 
(I odcinek drogi Płonka – 
Płonka Poleśna o dł. 380 m),

■	 Rozbudowa drogi gminnej 
Nr 109875L w m. Płonka (II 
odcinek drogi Płonka – Płonka 
Poleśna o dł. 742 m),

■	 Przebudowa drogi gminnej 
Nr 109880L w m. Płonka 
(tzw. „jasna ulica” na 
odcinku o dł. 600 m),

■	 Rozbudowa drogi gminnej
 Nr 109883L w m. Maszów (odcinek 

o dł. 990 m od wąwozu w Maszowie 
w kierunku Majdanu Łuczyckiego),

■	 Modernizacja drogi gminnej 
w m. Międzylas na odcinku 
o dł. 1 km.

Z uwagi na ustąpienie pokrywy śnież-
nej w ostatnich dniach dokonywane 
były wraz z wykonawcami dokumentacji 
wizje lokalne ww. dróg pod kątem omó-
wienia koncepcji i zakresu opracowań.

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych – dotacje 
dla Gminy Rudnik
W lipcu 2020 r. Premier Mateusz Mo-
rawiecki przekazał na ręce Wójta Gmi-
ny Rudnik Pawła Kucharczyka bon 
inwestycyjny w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmi-
na Rudnik otrzymała dofinansowa-
nie do inwestycji gminnych w kwocie 
576 662,00 zł. Kwota ta jest znaczącym 
wsparciem dla budżetu Gminy i pozwoli 
na zrealizowanie jednego z wielu zadań 
inwestycyjnych. Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych (RFIL) to program, w ra-
mach którego rządowe środki trafiają do 
gmin, powiatów i miast w całej Polsce 
na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie 
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

Pierwsza transza środków była przy-
znawana według wyliczeń algorytmicz-
nych. Aby otrzymać środki z II transzy 
Gmina Rudnik złożyła 3 wnioski, z cze-
go jeden został pozytywnie rozpatrzo-
ny i 8 grudnia Gmina Rudnik znalazła 
się na liście zadań dofinansowanych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. W ramach drugiej odsłony 
Rządowego Funduszu Gmina otrzymała 
1 000 000,00 zł dofinansowania na ter-
momodernizację Szkół Podstawowych 
w Rudniku i Płonce. Zakres zadania 
zgodnie ze złożonym wnioskiem bę-
dzie obejmował: wymianę źródeł ciepła 
na pompy ciepła, docieplenie stropów, 
docieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę stolarki drzwiowej i okiennej, 
wymianę opraw oświetlenia ogólnego 
na LED oraz wykonanie instalacji fo-
towoltaicznych. Zadanie jest planowa-
ne do realizacji w latach 2021-2022. 
Szacowana wartość całego zadania to 
1 409 967,57 zł, a jego realizacja po-
zwoli poddać termomodernizacji cały 
budynek Szkoły Podstawowej w Rudni-

Dotacje i planowane inwestycje
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ku oraz dokończyć termomodernizację 
budynku Szkoły Podstawowej w Płon-
ce. Dzięki tej inwestycji Szkoły zyska-
ją nowy odświeżony wygląd i staną się 
bardziej przyjazne zarówno dla środo-
wiska jak i użytkowników.

„Budowa oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Rudnik”
17 września 2020 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Lubelskiego 
Wójt Gminy Rudnik Paweł Kucharczyk 
odebrał umowę na dofinansowanie 
w ramach Działania 5.5 Promocja ni-
skoemisyjności, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. Otrzymana 
dotacja umożliwi budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Majdan Łu-

czycki oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Nr 837 w miejscowości Płonka. Łącznie 
powstanie w naszej Gminie ponad 4 km 
nowego oświetlenia ulicznego. Projekt 
zakłada montaż nowoczesnych ener-
gooszczędnych opraw oświetleniowych 
w technologii LED oraz podwieszenie 
zasilającego je przewodu na istnieją-
cych słupach. Wartość inwestycji to 
682 389,96 zł, natomiast wysokość dofi-
nansowania to kwota 500 170, 06 zł.
Realizacja zadania będzie istotnym kro-
kiem w kierunku poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego, 
szczególnie przy drodze wojewódzkiej 
przebiegającej przez naszą Gminę. 
W ostatnich latach niestety dochodziło 
tam do wypadków z udziałem pieszych, 
dlatego realizacja inwestycji jest tam 
niezwykle istotna, podniesie komfort 
użytkowania drogi zarówno dla pie-
szych jak i kierowców.

„Budowa oczyszczalni 
ścieków oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
w gminie Rudnik”
23 lutego 2021 r. w Urzędzie Marszał-
kowskim w Lublinie Wójt Gminy Rudnik 
Paweł Kucharczyk oraz Skarbnik Anna 
Garbacz podpisali umowę o dofinanso-
wanie na operację typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Budowa oczyszczalni ścieków oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w gminie Rudnik” to zadanie opiewają-
ce na łączną kwotę 858 272,78 zł. Zo-
stało sklasyfikowane na 7 miejscu listy 
rankingowej z przyznaną dotacją w wy-
sokości 443 999,00 zł.
Zadanie to obejmuje budowę nowej 
gminnej oczyszczalni ścieków w Rud-
niku w miejsce dotychczasowego, wy-
eksploatowanego, awaryjnego i spra-
wiającego wiele problemów obiektu, 
który nie spełnia aktualnych norm i wy-
mogów. Na konieczność modernizacji 
gminnej oczyszczalni jasno wskazywa-
ły już wyniki kontroli przeprowadzonej 
w Gminie w 2014 r., dotyczącej funkcjo-
nowania tego obiektu wskazujące na 
przekroczenie norm w zakresie stężeń 
odprowadzanych do środowiska zanie-

czyszczeń. Niestety nie podjęto wtedy 
zdecydowanych działań w tym zakresie. 
Wieloletnie zaniedbania na tym polu 
sprawiły, iż budowa nowej oczyszczalni 
jest obecnie priorytetem dla Gminy. Re-
alizacja zadania wpłynie zatem znaczą-
co na poprawę stanu środowiska natu-
ralnego na terenie objętym projektem. 
Ponadto w ramach projektu powstanie 
9 przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach z ciekami wodnymi 
w oparciu o zaktualizowane dokumen-
tacje opracowane w ramach przygoto-
wań do poprzedniego naboru. 

Prośba o wypełnianie ankiet
Zmiany perspektywy finansowej 
związane z nową polityką spójności 
2021-2027 powodują, że niezwykle 
istotne stało się opracowanie no-
wych dokumentów strategicznych. 
W związku z tymi opracowaniami 
pojawiały się ostatnio ankiety dla 
mieszkańców, a niebawem pojawią 
się kolejne. Ze względu na panują-
cą sytuację epidemiczną, zebranie 
wystarczającej liczby ankiet jest 
utrudnione. W celu usprawnienia, 
oprócz tradycyjnych papierowych 
ankiet przygotowano również ak-
tywne formularze do wysyłania 
on-line. Pomimo przygotowanych 
kilku form do wypełnienia i do-
starczenia ankiet, zainteresowanie 
mieszkańców w tym zakresie jest 
niewielkie. Wszystkie ankiety wy-
korzystywane do opracowania do-
kumentów strategicznych są anoni-
mowe, a zebrane dane pozwolą na 
prawidłowe opracowanie dokumen-
tów, zdiagnozowanie stanu gminy 
i określenie potrzeb mieszkańców. 
To od Państwa zaangażowania za-
leży czy uda się skutecznie opra-
cować dokumenty strategiczne, 
dlatego zachęcamy do wypełnienia 
z pozoru nieistotnych ankiet.
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W ciągu ostatnich miesięcy na 
terenie Gminy można zauwa-
żyć wiele pozytywnych zmian, 

zrealizowano nowe inwestycje a sprzęt 
komunalny pozwala utrzymać porządek. 
Stan budynków Urzędu Gminy i Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej rów-
nież wymagał podjęcia odpowiednich 
działań. Największą metamorfozę prze-

szedł GOPS, który mieścił się na bardzo 
małej powierzchni, co było niekomforto-

we zarówno dla pracowników jak i inte-
resantów. Zajmujące część pomieszczeń 
archiwum przeniesiono w inne miejsce, 
dzięki czemu zyskano dwa nowe po-
mieszczenia na potrzeby GOPS. Po re-
moncie jest tu teraz jasno i przestronnie, 
pracownicy mają lepsze warunki pracy, 
a interesanci będą przyjmowani w bar-
dziej komfortowych warunkach.

Każde sołectwo może realizo-
wać ważne dla jego miesz-
kańców inwestycje w ramach 

funduszy sołeckich. W ubiegłym 
roku najważniejszą inwestycją zre-
alizowaną przez Gminę wspólnie 
ze wszystkim sołectwami był zakup 
sprzętu komunalnego na potrzeby 
Gminy. Jest to budujący przykład 
współpracy, który potwierdza, że 
razem można więcej. Innym cie-
kawym przykładem wykorzystania 
funduszy sołeckich jest wykonana 
w Maszowie kolejna w naszej gmi-
nie siłownia zewnętrzna. Zakup 
i montaż zestawu składającego się 
z rowerka, biegacza, orbitreka oraz 
steppera kosztował 10 000,00 zł. 
Urządzenia są uzupełnieniem znaj-
dującej się tam strefy rekreacji.

Stan budynku Urzędu Gminy również 
wymagał podjęcia niezwłocznych prac 
remontowych. Wygospodarowano i wy-
remontowano pomieszczenie z prze-
znaczeniem na potrzeby świadczenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej przez 
radcę prawnego oraz nowe miejsce na 

serwerownię. Ponadto gruntownie wy-
remontowano jak dotąd pięć pomiesz-
czeń, w których w celu poprawy doświe-
tlenia obniżono sufity i zamontowano 
nowe, energooszczędne oświetlenie, 
wymieniono instalację elektryczną, 
a w miejsce starych zużytych wykładzin 

położono nowe podłogi. Dzięki temu 
znacznie poprawiły się warunki na 
stanowiskach pracy, a wnętrza Urzędu 
z każdym dniem zyskują bardziej este-
tyczny i przyjazny wygląd.

Niestety nie tylko sam budynek wy-
magał podjęcia konkretnych działań. 
Sprzęt komputerowy również wyma-
gał wymiany niemal w całości. Wyniki 
przeprowadzonych audytów informa-
tycznych jasno wskazały na koniecz-
ność podjęcia natychmiastowych dzia-
łań w zakresie wymiany przestarzałego 
i wadliwego sprzętu komputerowego 
oraz uzupełnienia braków w zabezpie-
czeniach systemów informatycznych. 
Wieloletnie zaniedbania w zakresie in-
formatyzacji spowodowały, że praktycz-
nie cały sprzęt komputerowy nadawał 
się do wymiany. Wysłużone komputery 
wyposażone były w przestarzałe opro-
gramowanie, często ulegały awariom 
oraz działały bardzo powoli, co utrud-
niało pracę oraz wydłużało czas obsłu-
gi interesantów. Od połowy 2019 roku 

zakupiono do Urzędu Gminy 13 nowych 
zestawów komputerowych, a ponadto 
w celu poprawy bezpieczeństwa i za-
bezpieczenia systemów informatycz-
nych dodatkowo zakupiono nowy ser-
wer oraz urządzenie zabezpieczające 
UTM. Łączny koszt ww. nowego opro-
gramowania i sprzętu informatycznego 
wyniósł 82 000,00 zł. Działania w tym 
zakresie prowadzone są nadal systema-
tycznie, tak aby w najbliższych miesią-
cach wymienić wszystkie komputery na 
nowe.

Fundusze
sołeckie

Remonty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

… i Urzędzie Gminy

Urząd Gminy inwestuje w informatyzację
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Pierwszym krokiem wykonanym 
w stronę seniorów 70+ z naszej 
Gminy była przeprowadzona 

w dniach 21-22 stycznia 2021 r. akcja 
informacyjna polegająca na dostar-
czeniu do każdego z nich ulotki infor-
macyjnej zawierającej najważniejsze 
informacje dotyczące szczepień oraz 
telefonicznego punktu zgłoszeń trans-
portowych, który został stworzony spe-
cjalnie na potrzeby naszych seniorów. 
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Zdro-
wia w Rudniku dołączyliśmy do ulotek 
informacyjnych również karty wstęp-
nego wywiadu przesiewowego przed 
szczepieniem i tak przygotowane ma-
teriały zostały rozdysponowane do jed-
nostek OSP, które zdecydowały się włą-
czyć do pomocy i dostarczyć seniorom 
materiały informacyjne.

Ogromne podziękowania należą 
się dla druhów z jednostek: OSP KSRG 
Rudnik, OSP Suche Lipie, OSP Płonka, 
OSP Mościska, OSP Kaszuby, OSP Bzo-
wiec i OSP Joanin. To właśnie druhny 
i druhowie z tych jednostek byli i są 
ogromnym wsparciem dla Gminy Rud-
nik oraz mieszkańców od lat realizując 
przyświecający im cel „Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek”.

Kolejnymi krokami w realizacji po-
wierzonego zadania było wytypowanie 
lekkich pojazdów ratowniczo-gaśni-
czych z podległych jednostek OSP do 
transportu osób na szczepienia prze-
ciwko SARS-CoV-2. Głównym samo-
chodem do transportu został pojazd 
z jednostki OSP KSRG Rudnik, a w sy-
tuacjach awaryjnych pojazdy z OSP 
Bzowiec i OSP Suche Lipie. W Urzę-
dzie Gminy Rudnik zostało stworzo-
ne stanowisko koordynatora do spraw 
transportu osób na szczepienia oraz 
uruchomiona infolinia, na którą mogą 

dzwonić osoby, które mają trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień oraz osoby z niepełnospraw-
nością. Pracownik na tym stanowisku 
przyjmuje zgłoszenia od osób zainte-
resowanych, uzgadnia transport z kie-
rowcą i w razie zaistnienia potrzeby 
kontaktuje się z punktem szczepień. 
Transport dla mieszkańców gminy 
Rudnik jest darmowy.

Kierując się przede wszystkim do-
brem mieszkańców, dla zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas transportu 
razem z kierowcą jeździ również stra-
żak-ratownik z odpowiednim przeszko-
leniem. Ponadto istnieje możliwość 
zaszczepienia osoby obłożnie chorej 
w domu, wystarczy tylko wykonać zgło-
szenie.

Statystyki transportów oraz staty-
styki szczepień począwszy od dnia 
26.01.2021 r. do dnia 05.03.2021 r. są 
następujące:
■ OSP KSRG Rudnik wykonało w tym 

okresie 17 transportów na szczepie-
nie,

■ OSP Bzowiec wykonało w tym okre-
sie 1 transport na szczepienie.

Akcja informacyjna oraz szczepienia przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 w Gminie Rudnik
W związku z obecną sytuacją dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 Gmina 
Rudnik przystąpiła od dnia 12 stycznia 2021 roku do realizacji zadania 
pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym 
osób niepełnosprawnych”.

Nr infolinii w ramach rejestracji i obsługi dowozu przez gminę
tel. 508 641 343 w dni pracujące od godz. 7.30 do 15.30.

Osoby zaszczepione pierwszą dawką 
szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 181 osób

Osoby zaszczepione drugą dawką 
szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 88 osób

Wedug danych przedstawionych przez NZOZ Ośrodek Zdrowia w Rudniku liczba 
osób zaszczepionych na dzień 05.03.2021 r. przedstawia się następująco:

■ Na zdjęciu samochód OSP Bzowiec w punkcie szczepień w Żółkiewce
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudniku w roku bieżącym zawarł po-
rozumienie o współpracy z Podmiotem 
leczniczym „Euro-Medica”, w ramach, 
którego dzieci, młodzież a także rodzi-
ce czy też opiekunowie prawni z terenu 
naszej Gminy doświadczający różnego 
rodzaju kryzysów będą mogli uzyskać 
wsparcie i pomoc psychologiczną a tak-
że psychoterapeutyczną oferowaną 
w ramach swojej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Od dnia 1 lutego 2021 roku, otwarty 
został Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 
dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I po-
ziomu referencyjnego nowego modelu 
systemu ochrony zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, zakres i szczegółowe 

warunki udzielania świadczeń określa 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
19 czerwca 2019 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
(Dz.U. 2019 poz. 1285 z póżn. zm.).
W Ośrodku zapewniona zostanie opieka 
psychologów, psychoterapeutów oraz 
terapeutów środowiskowych, udzie-
lających pomocy bezpłatnie. Podsta-
wowym celem działalności jest podej-
mowanie działań na rzecz ochrony, 
zachowania, ratowania, przywracania 
lub poprawy stanu zdrowia dzieci i mło-
dzieży poprzez organizowanie i prowa-
dzenie działalności leczniczej i profilak-
tycznej, a w szczególności:
■ nawiązanie kontaktu z osobą prze-

żywającą kryzys, nawroty lub prze-
wlekły okres zaburzeń psychicz-
nych,

■ motywowanie do leczenia,

■ rozwiązywanie podstawowych pro-
blemów związanych z sytuacją oso-
by będącej w kryzysie,

■ współdziałanie w leczeniu osoby 
z zaburzeniami psychicznymi w ra-
mach zespołu interdyscyplinarnego,

■ prowadzenie interwencji środowi-
skowych dotyczących pacjenta, jego 
rodziny oraz szerzej rozumianej 
społeczności lokalnej,

■ integracja i koordynacja dostępno-
ści oddziaływań różnych placówek 
i specjalistów,

■ pośrednictwo w udostępnianiu i efek-
tywnym wykorzystaniu świadczeń 
oferowanych przez system opieki,

■ dyspozycja osobowa umożliwiająca 
stałą dostępność dla pacjenta, za-
pewniająca ciągłość udostępniania 
właściwych form pomocy zdrowot-
nej i oparcia społecznego.

Program skierowany jest do osób 
niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiar-

kowanym stopniu niepełnosprawności 
(albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby 
minimum 70 proc. uczestników Pro-
gramu stanowiły osoby wymagające 
wysokiego poziomu wsparcia, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi i trudnościami związanymi 
z mobilnością i komunikacją.

Głównym celem Programu jest:
1) możliwość skorzystania przez oso-

by niepełnosprawne z pomocy asy-
stenta przy wykonywaniu codzien-
nych czynności i funkcjonowaniu 
w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełno-
sprawności oraz stymulowanie osoby 
niepełnosprawnej do podejmowania 
aktywności i umożliwienie realizo-
wania prawa niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność 
oraz wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych, umożli-
wienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnej np. poprzez udział w wyda-
rzeniach społecznych, kulturalnych 
rozrywkowych czy też sportowych.

W czym pomoże asystent?
■ w wyjściu, powrocie oraz/lub dojaz-

dach w wybrane przez uczestnika 
Programu miejsce (np. dom, praca, 
placówki oświatowe i szkoleniowe, 
świątynie, placówki służby zdrowia 
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie 
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje finansowe, wy-
darzenia kulturalne/rozrywkowe/
społeczne/sportowe),

■ w zakupach, z zastrzeżeniem ak-
tywnego udziału uczestnika Progra-
mu przy ich realizacji,

■ w załatwianiu spraw urzędowych,
■ w nawiązaniu kontaktu/współpracy 

z różnego rodzaju organizacjami,
■ w korzystaniu z dóbr kultury (np. 

muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 
wystawy),

■ w wykonywaniu czynności dnia co-
dziennego.

Jak zgłosić się po pomoc?
Gmina przyznaje usługę asystenta na 
podstawie Karty zgłoszenia do Progra-
mu „Asystent osobisty osoby z niepeł-
nosprawnej” – edycja 2021. Co ważne, 
osoba niepełnosprawna lub opiekun 
prawny ma prawo wyboru osoby, któ-
ra będzie świadczyć usługi asystenta. 
Uczestnik Programu nie płaci za usługi 
asystenta.

Realizatorem programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” 
w imieniu Gminy Rudnik jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudniku.

Katarzyna Szewczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2021

Porozumienie o współpracy

W roku 2021 Gmina Rudnik przystąpiła do Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
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Ośrodek Środowiskowej Opieki Psy-
chologicznej i Psychoterapeutycznej 
dla Dzieci i Młodzieży jest dla osób 
do 21 roku życia (uczących się w szko-
łach ponadpodstawowych), finansowa-
ny ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Można skorzystać z diagnozy 
psychologicznej, psychoterapii indy-
widualnej i grupowej, psychoterapii 
rodzinnej oraz świadczonych wizyt do-
mowych w środowisku pacjenta.

Adres Ośrodka Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycz-
nej dla Dzieci i Młodzieży w Krasnym-
stawie to ul. Poniatowskiego 33a (daw-
na siedziba Luxmed), przyjmujemy od 
poniedziałku do soboty w godzinach 
08:00 – 20:00 (konieczna jest rejestra-
cja telefoniczna lub on-line).

Rejestracja pacjentów
jest pod numerem: 519 059 242

lub pod adresem:
https://e-rejestracja.info.pl/euro-medica/

Magdalena Typiak
Koordynator Ośrodka Środowiskowej

Opieki Psychologicznej i Psychotrapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży

Filia Krasnystaw

Informujemy, że mieszkańcy Gminy 
Rudnik mają możliwość skorzystania 
z bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
poradnictwa oraz konsultacji z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
a także w zakresie uzależnienia i współ-
uzależnienia w Gminnym Punkcie In-
formacyjno-Konsultacyjnym Przeciw-
działania Przemocy i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
Do zadań Punktu należy w szczegól-
ności:
■ motywowanie osób uzależnionych 

do podjęcia terapii/leczenia odwy-
kowego,

■ motywowanie osób współuzależnio-
nych do podjęcia terapii,

■ rozpoznawanie zjawiska przemocy 
i udzielenie stosownego wsparcia 
i informacji o możliwościach uzy-
skania pomocy i powstrzymania 
przemocy,

■ inicjowanie interwencji w przypad-
ku diagnozy przemocy domowej,

■ poradnictwo w zakresie rozwiązy-
wania problemów z dziećmi z ro-
dzin dysfunkcjonalnych.

Konsultacje odbywają się w budynku po 
byłym Banku Spółdzielczym w Rudni-
ku (pomieszczenie na I piętrze).

Termin konsultacji odbywać się bę-
dzie zgodnie z załączonym poniżej 
harmonogramem:

HARMONOGRAM NA ROK 2021
Pracy psychologa, specjalisty 

psychoterapii uzależnień, specjalisty
ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Mgr Magdaleny Typiak

w godzinach 8.30 – 9.30
21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca,
21 lipca, 18 sierpnia, 15 września,

20 października, 17 listopada,
15 grudnia

Centrum Edukacji Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień „WINDA”

22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 4/5

tel. 502 685 734
Szczegółowe informacje na temat 
Gminnego Punktu Konsultacyjnego 
można również uzyskać od pracowni-
ków socjalnych Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudniku pod nr te-
lefonu 84 684 11 24 w godz. 7.30-15.30.

Katarzyna Szewczyk
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Rudniku

Drodzy Mieszkańcy, zwracamy się 
do Was z prośbą o montowanie skrzynek 
pocztowych, które znacząco ułatwiają 
pracę nie tylko listonoszom ale rów-
nież pracownikom Urzędu Gminy. Jest 
to szczególnie ważne obecnie, z uwagi 
na pandemię koronawirusa. Zamonto-
wanie na ogrodzeniach posesji lub bu-
dynkach skrzynek pocztowych pozwoli 
zminimalizować ryzyko styczności z po-
tencjalnymi zakażonymi osobami oraz 
usprawni komunikację z Mieszkańcami 
Gminy.

Pomóż 
listonoszowi
– zamontuj 
skrzynkę pocztową!
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Pomimo pandemii Covid-19 Bi-
blioteka Publiczna Gminy Rudnik 
zwiększyła liczbę czytelników. 

Jednocześnie wzrosła liczba wypoży-
czonych książek o prawie 900 wypo-
życzeń. Naszym sukcesem jest to, iż 
nasza biblioteka nie pozostawiła Czy-
telników w okresie pandemii – byłyśmy 
i jesteśmy do ich dyspozycji cały czas, 
wypożyczając i rozwożąc literaturę 
dzięki usłudze „Książka na telefon”. 
Gdy wybuchła pandemia większość 
działań kulturalnych przeniosła się na 
nasz Facebook (do sieci). Tam ogła-
szamy nasze konkursy, fotograficzne, 
świąteczne, bajkowe; tam prezentujemy 
naszych lokalnych artystów i ich dzieła 
(robótki ręczne, malarstwo itp.). Książ-
ki zakupywane są sukcesywnie przez 
cały rok i dlatego nasza biblioteka jest 
wszechstronnie zaopatrzona. Dbamy 
o każdego czytelnika – bibliotekarz to 
poniekąd psycholog duszy – starający 
się zaspokoić gusta najbardziej wyma-
gających czytelników. Śledzimy rynek 
wydawniczy i na bieżąco zakupujemy 
kontynuację serii wydawniczych, które 
są poszukiwane przez naszych czytel-
ników. Biblioteka ma dobrze wyposa-
żony księgozbiór podręczny, który też 
jest na bieżąco uzupełniany, dlatego 
notujemy bardzo dużo udostępnień na 
miejscu. Dodatkowym atutem biblio-
teki jest fakt, że księgozbiór biblioteki 

jest w 100% skatalogowany i udostęp-
niony online, każda zakupiona książka 
jest od razu katalogowana, przez co jest 
widoczna dla każdego.

Biblioteka nie tylko udostępnia 
komputery z dostępem do Internetu 
i drukarki ale również bibliotekarze 
służą pomocą wszystkim, którzy nie 
radzą sobie z redagowaniem pism, 
wypełnianiem wniosków czy znale-
zieniem potrzebnej informacji. Każdy 
otrzymuje od nas pomoc, nawet jeżeli to 
przekracza nasze możliwości i kompe-
tencje to pomagamy znaleźć właściwe 
rozwiązanie i pokierować użytkownika 
gdzie ma dalej szukać pomocy. Pande-
mia spowodowała ograniczony dostęp 
do kafejki jednak bibliotekarki starają 
się być pomocne i pokonują wszelkie 
trudności i ograniczenia. 

Biblioteka pełni niejako rolę Domu 
Kultury więc organizuje i współorga-
nizuje różne uroczystości państwowe, 
gminne i integracyjne. 

W związku z coraz liczniejszymi infor-
macjami od służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo mieszkańców, do-
tyczącymi utrudnień w dotarciu pod 
wskazany adres w szczególności w go-
dzinach wieczorno-nocnych przypo-
minamy o obowiązku właścicieli oraz 
użytkowników nieruchomości doty-
czącym umieszczania w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządko-
wym nieruchomości. Należy pamiętać, 
że w przypadku potrzeby nagłej pomo-
cy liczy się każda minuta.

Oznaczenie posesji nieruchomości 
zawarte jest w ustawie z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne art. 47b, który mówi, że: właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji 
gruntów i budynków, które takimi nie-
ruchomościami władają, mają obowią-
zek umieszczenia w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce 
tej oprócz numeru porządkowego za-
mieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu, a w miejscowościach bez ulic 
lub placów albo posiadających ulice 
i place bez nazw – nazwę miejscowości. 
W przypadku zaś, gdy budynek położo-
ny jest w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Niedopełnienie obowiązku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomo-
ści uregulowane jest w ustawie z dnia 
20 maja 1971 r. art. 64§ 1 i § 2 (Kodeks 
wykroczeń)

Przypominamy
o obowiązku prawidłowego
oznakowania posesji

1. Cel konkursu:
■ popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
■ zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą,
■ kształtowanie nawyku regularnego czytania, obcowania z książką.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
■ posiadanie karty czytelniczej.

3. Czas trwania konkursu: 3 lutego – 31 grudnia 2021 r.
4. Zasady konkursu oraz nagrody:

■ ocenie konkursowej będzie podlegała liczba wypożyczonych książek 
wśród czytelników w dwóch kategoriach wiekowych:
– Super Czytelnik wśród dzieci i młodzieży (do lat 18),
– Super Czytelnik wśród dorosłych (18+),

■ atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Rudnik.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik 
oraz Wójt Gminy Rudnik

Biblioteczne ABC

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym

„Super Czytelnik roku 2021”
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Gala Kultury „ZŁOTE KŁOSY”
W ubiegłym roku w Świetlicy Wiejskiej 
w Rudniku odbyła się GALA KULTURY 
„ZŁOTE KŁOSY”. Na zaproszenie Wójta 
Gminy Rudnik oraz Pani Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej przybyli licznie zna-
komici goście: Poseł na Sejm RP Pani 
Teresa Hałas, Starosta Krasnostawski 
Pan Andrzej Leńczuk, Radni Rady Po-
wiatu: Pani Ewa Nieścior, Pan Józef 
Mróz oraz Pan Stanisław Repeć, Rad-
ni Rady Gminy na czele z Przewodni-
czącym Panem Grzegorzem Mrozem, 
kierownicy powiatowych i gminnych 
jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych w Rudniku i Płon-
ce, ks. Krzysztof Marczak, lokalni przed-
siębiorcy, delegacje Kół Gospodyń Wiej-
skich i stowarzyszeń oraz oczywiście 
nasi lokalni Artyści, Twórcy Ludowi, 
Poeci, Pasjonaci kultury i sztuki.

Celem uroczystości było uhonoro-
wanie osób najbardziej angażujących się 
w rozwój kulturalny naszej Gminy w roku 
2019. Uroczystości towarzyszyła wystawa 
prac lokalnych artystów. Galę uświetnił 
koncert Trio Beethovenowskiego z Za-
mościa, które zaprezentowało znane 
utwory w niezwykłych aranżacjach. Naj-
ważniejszym elementem gali było wrę-
czenie „ZŁOTYCH KŁOSÓW”. Statuetki 
z rąk Wójta Gminy Pawła Kucharczyka 
otrzymali w poszczególnych kategoriach:
„ANIMATOR KULTURY”:
– Fundacja im. Leonardy i Gustawa 
Kiwerskich Dwór Kultury
„ARTYSTA”:
– Pracownia Artystyczna „Pod 
Frasobliwym Aniołem”
„OSOBOWOŚĆ ROKU”:
– Pani Marzanna Sobolewska

„CZŁOWIEK Z PASJĄ”:
– Pan Marcin Piasecki
„CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ”:
– Stowarzyszenie „Sami Swoi”
„MECENAS KULTURY”:
– Bank Spółdzielczy w Izbicy,
– Pan Andrzej Łoński.

Uroczystość zakończyła się podziwia-
niem wystawy w miłej atmosferze przy 
kawie i słodkościach przygotowanych 
przez lokalne KGW i stowarzyszenia.

Literacki Rudnik
Mogłoby się wydawać, że epidemia na 
dobre ograniczyła działalność kultu-
ralną naszych mieszkańców. Nic bar-
dziej mylnego. Tuż przed wystąpieniem 
obostrzeń odbyło się spotkanie pro-
mujące tomik „Astra” Adama Dominy. 
Pomimo panujących obostrzeń Pani 
Marzanna Sobolewska przy wsparciu 

Biblioteka Publiczna Gminy Rud-
nik jest bardzo chętnie odwiedza-
na przez Czytelników, z pewnością 
dzięki dobremu zaopatrzeniu w no-
wości wydawnicze. Najchętniej czy-
tane w ostatnim czasie są:
 „Córka fałszerza” – Joanna Jax 
 „OBCA” – Lucyna Olejniczak 
 „Owoc Granatu” – Maria Paszyńska
 „Basia” – Zofia Stanecka

Do zobaczenia w Bibliotece!

Przyjęło się już, iż w społecz-
ności lokalnej wszyscy wiedzą 
o konkursie fotograficznym 

organizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Rudnik. Konkurs 
ma formułę cykliczną, wraz ze zmie-
niającą się porą roku zmienia się 
temat przewodni. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła się ostatnio 
zimowa odsłona tegoż konkursu – 
„Uchwyć Zimę”. Prezentowane pra-
ce ukazują piękno zimowych zacho-
dów słońca, bajkowych, otulonych 
śniegiem zimowych pejzaży. 

Przed nami wiosna szukajcie po-
mysłów, inspiracji na pokazywanie 
jej w waszych obiektywach. 

Śledźcie Facebooka Biblioteki, tam 
znajdziecie szczegóły konkursu. 

Konkursy 
fotograficzne

Rok w pigułce
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Pani Marzanna Sobolew-
ska urodziła się w Maszo-
wie. W swoim życiu dużo 
podróżowała, ale los spro-
wadził ją ponownie w ro-
dzinne strony i zamieszka-

ła w Rudniku.
Powróciwszy z zagranicy zorgani-

zowała galerię „Zielona Dolina” – miej-
sce z duszą, gdzie bogactwo talentów 
właścicielki jest wręcz namacalne. 
Świat, w którym tworzy – maluje, pisze 
i śpiewa. Od czterech lat działa społecz-

nie w Stowarzyszeniu Sami Swoi. Oka-
zjonalnie wystawia tam swoje prace. 
W roku 2019, podczas rozstrzygnięcia 
Powiatowego Konkursu Kultury w Kra-
snymstawie otrzymała wyróżnienie dla 
Ludzi z Pasją. W 2020 roku na Gali Zło-
tych Kłosów w Rudniku otrzymała Złoty 
Kłos w kategorii Osobowość roku. 

Uczęszczała do Liceum Plastyczne-
go w Supraślu. Napisała i zilustrowała 
bajkę dla dzieci „ZIELONA DOLINA”, 
która została wydana w ubiegłym roku. 
Tworzy od zawsze.

Gminy Rudnik i Banku Spółdzielczego 
w Izbicy wydała bajkę dla dzieci pod ty-
tułem „Zielona Dolina”, którą również 
sama zilustrowała. Poeci, którzy przez 
ostatnie lata chowali swoją twórczość 
do szuflady, postanowili pokazać ją 
szerszemu gronu na swoich profilach 
na portalach społecznościowych, teraz 
możemy na bieżąco śledzić „Wiersze 
Babci Ewy” czy utwory naszego radne-
go Andrzeja Pyzika. 

Dziewiąta edycja 
Narodowego Czytania 
4 września 2020 r. na świeżym powietrzu 
przy sali sportowej w Rudniku Biblioteka 
Publiczna Gminy Rudnik zorganizowała 
wspólne czytanie fragmentów „Ballady-
ny” Juliusza Słowackiego.

Dramat odczytywał Pan Wójt Pa-
weł Kucharczyk wraz z Pracownikami 
Urzędu Gminy, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej z Płonki i Rudnika, Panie 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej oraz przedstawicielki Stowarzysze-
nia Sami Swoi. 

Narodowe czytanie ma już długą 
tradycję w naszej Gminie. Niegdyś ob-
chodzone było w każdej instytucji od-
dzielnie. Od paru lat głównym organi-
zatorem i koordynatorem wydarzenia 
jest Biblioteka Publiczna Gminy Rud-
nik, która już teraz zaprasza na dzie-
siątą edycję, podczas której odczytana 
zostanie „Moralność Pani Dulskiej” au-
torstwa Gabrieli Zapolskiej.

Projekt Mała książka 
Wielki Człowiek trwa!
Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik 
zaprasza wszystkie chętne przedszko-
laki do zapisu i udziału w programie. 
Mały Czytelnik dostaje wyprawkę w po-
staci książki i karty czytelniczej. Po każ-
dej wizycie w bibliotece i wypożyczeniu 
książki dziecko otrzymuje naklejkę ze 
zwierzątkiem. Po zgromadzeniu 10 nakle-
jek czeka na nie Dyplom i niespodzianki. 

Program ma na celu zachęcić, pokazać 
i zaciekawić dzieci książką.

Czekamy na Was!

Ludzie z Pasją
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Akcja szycia maseczek
Epidemia COVID-19 z dnia na dzień 
wymusiła na nas dostosowanie się do 
panujących obostrzeń. Musieliśmy 
zacząć nosić maseczki, niestety czę-
sto zdarzało się, że nie mogliśmy ich 
kupić. W związku z tym w maju ubie-
głego roku odbyła się w naszej Gminie 
akcja szycia maseczek, w której wzię-
ły udział: Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bzowca i Równianek, Stowarzysze-
nie Sami Swoi, Pani Angelika Kopiel, 
a także Biblioteka Publiczna i Urząd 
Gminy. Maseczki w łącznej liczbie 
ponad 400 sztuk trafiły do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców naszej 
Gminy przy okazji wydawania paczek 
żywnościowych w dniach 13-14 maja 
2020 r. Dziękujemy Wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i zaangażowali się 
w akcję szycia maseczek.

Nie było to jedyne takie działanie 
w związku z epidemią. W listopadzie  
ubiegłego roku KGW Źródła Werbki oraz 
Urząd Gminy w ramach wsparcia Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa dla hodowców chryzantem, ode-
brały w sumie 200 sztuk chryzantem, 
które przyozdobiły teren naszej Gminy. 

Sukcesy naszych KGW
5 lipca 2020 r. w Chełmie odbył się 
półfinał konkursu Kobieta Gospodarna 
Wyjątkowa. Z naszej Gminy do udziału 
zgłosiło się Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wszyscy Razem” w Równiankach, któ-
re w kategorii rękodzieło – piękno tra-

dycji we współczesnym świecie zdobyło 
trzecie miejsce w powiecie krasnostaw-
skim. Dzięki temu Panie zakwalifiko-
wały się do II finału konkursu „Kobieta 
Gospodarna Wyjątkowa”, który odbył 
się 2 października 2020 r. w Lublinie. 
Tam Panie ponownie zaprezentowały 
swoją dekorację pn. „Jabłoń”, za którą 
odebrały wygraną w Chełmie nagrodę.

Święto Jesieni 2020
W ramach współpracy Gminy Rud-
nik z organizacjami pozarządowymi 
w Świetlicy w Rudniku odbyło się „Świę-
to Jesieni 2020” zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Sami Swoi” z Rudni-
ka. Celem imprezy było zwiększenie 
aktywności i zaangażowanie w życie 
kulturalne społeczności lokalnej a tak-
że wypromowanie potraw związanych 
z jesienią. Na uroczystość zaproszeni 
zostali wszyscy członkowie Stowarzy-
szeń i Kół Gospodyń Wiejskich z naszej 
Gminy, którzy zaprezentowali przygo-
towane przez siebie jesienne potrawy 
i ciasta. Spotkanie uświetnił występ ze-
społu funkcjonującego przy Stowarzy-
szeniu Sami Swoi, który szerzy kulturę 
i tradycję regionalną przez co integruje 
społeczność lokalną.

„Przedwiośnie”
Chociaż Żeromski pisał w dawnych latach,
Chwała za tytuł z jego pokolenia 
ja choć już siwa i też stara data,
to jego twórczość bardzo doceniam.-

Niełatwo się skupić przy pustej głowie
Gdy słońce wysusza, szare komórki 
nikogo nie widać i nikt nie podpowie
jak spisać myśli, by było – z górki.

Rankiem – choć luty już aura miła 
wróblim zachwytem aż dach się kołysze
ciepło niewinne koty uśpiło
i ja wstępuję w tą ranną ciszę.

Wiejskie odgłosy są nader skromne 
Jeszcze nie pora – to nadal zima 
I plany pracy są karkołomne,
bałwan ze śniegu ledwo się trzyma.

Śnieg już topnieje, a wtedy kałuże 
z zasp wychylają się jak jeziora
płyną strumyczki, jeszcze nie duże 
aby się dalej zmienić w bajoro.

Jeszcze nie raz, przyjdzie zmoczyć buty.
Dzieciaki kałuże będą badać nie raz 
jeszcze tylko przyjdzie pożegnać luty,
bo starszym zimno mocno doskwiera.

Blask słońca ze szpary muchy wygania
jeszcze nie pora nad śniegiem latać 
może zwiadowca wyłania 
by badać teren i kiedy wracać.

Ciepło ożywia wszelkie stworzenia
By mogły zająć miejsce dla siebie 
owady, ptaki jak smugi cienia
będą wirować po jednym niebie.

Gdy mgły opadną to nic nie słychać 
a ptaki śpiewają jakby radośniej 
to woda szumi i lżej się oddycha 
to nic, że luty, to już przedwiośnie.

Rok cztery razy postać swą zmienia 
pisania mojego są różne powody 
a każdy dzień bardzo doceniam
bo ja sentyment mam do przyrody. 

Ewa Kulesza

Aktywna społeczność lokalnaWiersze Babci Ewy
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Adaptacja pomieszczeń 
na oddział przedszkolny 
przy SP w Płonce
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy 
z radością i nadzieją na 10 miesięcy 
pracy i nauki w reżimie sanitarnym, ale 
w warunkach stacjonarnego nauczania. 
Szczególnie ciepło i serdecznie witali-
śmy w progach naszej szkoły dzieci, któ-
re rozpoczynały edukację w dodatkowo 
utworzonym oddziale dla 3 i 4-latków. 
W czasie wakacji pomieszczenie świe-
tlicy szkolnej zostało zaadaptowane na 
potrzeby najmłodszych dzieci. W nowo 
przygotowanej i wyposażonej, przytul-
nej sali „maluchy” znalazły swoje miej-
sce w szkole. Adaptacja pomieszczenia 
i jego wyposażenie zamknęło się w kwo-
cie 10 000,00 zł, kolejne 3 000,00 zł 

zostało przeznaczone na zabawki i po-
moce dydaktyczne dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego 3 i 4-latków.

Wycieczka rekreacyjno-
krajoznawcza do Archipelagu 
Roztocze w Budach
Początek roku szkolnego był doskonałym 
czasem na obcowanie z przyrodą i po-
znawanie ciekawych miejsc Roztocza. 
Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w wy-
cieczce rekreacyjno-krajoznawczej do Ar-
chipelagu Roztocze w Budach. Podziwiali 
tam unikatową w skali kraju kolekcję 26 
makiet zamków i twierdz, znajdujących 
się niegdyś w granicach Rzeczpospolitej. 
Odwiedzili również kopalnię złota, iden-

tyfikowali zmysłami i powtarzali wiado-
mości z geografii. Klasy IV-VIII udały się 
na jednodniową wycieczkę po Roztoczu. 
Trasa wycieczki obejmowała ciekawe za-
kątki Roztocza: Górecko Kościelne, Józe-
fów, Oseredek i „Szumy” nad Tanwią.
Uczniowie klasy II brali udział w pszcze-
larskich warsztatach plenerowych, które 
były podsumowaniem konkursu „Moje 
Kraszczady”. Konkurs plastyczny or-
ganizowany był przez Muzeum Regio-
nalne w Krasnymstawie. Finaliści wraz 
z wychowawczynią, Panią Iwoną Jabłoń-
ską zostali zaproszeni do uczestnictwa 
w plenerowych warsztatach pszczelar-
skich przygotowanych przez pracowni-
ków Nadleśnictwa Krasnystaw.

Z uwagi na ograniczenia związane 
z pandemią w 2020 roku nie od-
były się dożynki gminne. Delega-
cja Gminy uczestniczyła jednak na 
zaproszenie Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w dożynkach parafialnych 
w Bzowcu. Panie z KGW Bzowiec 
reprezentowały również naszą 
Gminę na Dożynkach Powiatowych 
w Krasnymstawie, w trakcie których 
otrzymały wyróżnienie za swój wie-
niec dożynkowy. Epidemia COVID-19 z dnia na dzień 

postawiła przed wielkim wyzwaniem 
zarówno nauczycieli jak i uczniów. Mu-
sieli oni wspólnie nauczyć się zdalnego 
nauczania, jednym z głównych proble-
mów stała się niewystarczająca liczba 
komputerów. Nie wszyscy rodzice mo-
gli zakupić niezbędny sprzęt do nauki 
dla wszystkich dzieci. W odpowiedzi 
na zaistniałą sytuację w ramach zada-
nia „Zdalna Szkoła w Gminie Rudnik”, 

„Zdalna szkoła + w Gminie Rudnik” za-
kupiono 37 laptopów i 2 tablety o war-
tości 90 000,00 zł. Ponadto w ramach 
akcji Zarządu Województwa Lubelskie-
go pod hasłem: „Lubelskie Wspiera 
Uczniów” otrzymaliśmy 6 tabletów 
z dostępem do internetu. Sprzęt kom-
puterowy przekazano do Szkół Pod-
stawowych w Rudniku i Płonce, które 
udostępniły go uczniom do zdalnego 
nauczania.

Dożynki Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki

Szkoła Podstawowa w Płonce
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Dzień 14 października 2020 r. był wyjąt-
kowo uroczysty. W szeregi uczniów naszej 
szkoły zostały oficjalnie przyjęte dzieci 
z klasy I, zaakcentowane też były obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Niestety w do-
bie pandemii koronawirusa uroczystości 
musiały być zredukowane do wymagane-
go okolicznościami minimum.

W oddziałach przedszkolnych dzie-
ci pracowały stacjonarnie i chętnie 
uczestniczyły w zajęciach. W tym cza-
sie odbył się szereg uroczystości i im-
prez szkolnych, tylko w oddziałach 
przedszkolnych:
■ „Szkoła do hymnu” – dzieci godnie 

reprezentowały placówkę w tej ogól-
nopolskiej akcji i dumnie odśpiewa-
ły 3 zwrotki hymnu.

■ Międzynarodowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień.

■ „Zabawa andrzejkowa” połączona 
z balem przebierańców.

■ Dzień Pluszowego Misia.
■ akcja MEiN „Święta razem”.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły 
był również „objazdowy – covidowy” św. 
Mikołaj. Rada Rodziców ufundowała dla 
uczniów słodkie upominki. Oddziały 
przedszkolne odwiedził Mikołaj osobi-
ście i wręczył dzieciom prezenty. Nato-
miast do uczniów klas starszych prezen-
ty zostały rozwiezione busem szkolnym. 
To była słodka niespodzianka i urozma-
icenie w czasie nauki zdalnej.

Uczniowie szkoły mimo zdalnego na-
uczania aktywnie brali udział w róż-
nych konkursach organizowanych 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Za-
mościu, Krasnostawski Dom Kultury, 
Straż Pożarną, KRUS oraz licznych kon-

kursach ogłaszanych przez Publiczną 
Bibliotekę w Rudniku. Na podsumo-
wania przyjedzie czas pod koniec roku 
szkolnego. Najaktywniejsi uczniowie 
zostaną wyróżnieni i nagrodzeni za re-
prezentowanie szkoły na uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego. 

Czekamy na powrót do nauki sta-
cjonarnej wszystkich uczniów naszej 
szkoły. Już wszyscy są zmęczeni siedze-
niem przed komputerem, problemami 
z łączem internetowym, izolacją, samo-
dzielną nauką i brakiem normalnych re-
lacji z rówieśnikami. Mamy nadzieję, że 
już niedługo – w słoneczne i ciepłe dni 
wiosenne będziemy wspólnie spędzać 
czas w szkole. Barbara Ochniowska-Łyś

Szkoła Podstawowa w Rudniku
Dla uczniów z młodszych klas 

zorganizowano w szkole Dzień 
głośnego czytania. Akcja stała 

się znakomitą okazją do popularyzo-
wania czytelnictwa oraz ciekawą for-
mą spędzania wolnego czasu. Równie 
ważnym wydarzeniem było przyjęcie 
uczniów klasy pierwszej do grona czy-
telników i przeprowadzenie akcji Moje 
pierwsze abecadło – wyprawka czy-
telnicza dla pierwszaka.

Dźwięk jest nieodzownym elemen-
tem naszej rzeczywistości. Uczniowie, 
dzięki zorganizowaniu Szkolnego dnia 
muzyki, dowiedzieli się, jak ważną 
funkcję pełnią różnego rodzaju odgłosy 
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Na boiskach przy sali sportowej oraz przy Szkole Podstawo-
wej w Rudniku wykonana została wreszcie tak długo wycze-
kiwana modernizacja murawy. Na obu boiskach została za-
siana mieszanka traw do intensywnego użytku sportowego 
co przełoży się na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowni-
ków. Całość prac wykonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan 
Grzegorz Mróz.

Z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu, który mógłby 
być wykorzystywany do utrzymania murawy zakupiono trak-
torek – kosiarkę. Traktorek usprawnił prace związane z dba-
niem o stan murawy. Ponadto, dzięki zastosowaniu dodatko-
wego wyposażenia, wykorzystywany był również do prac przy 
odśnieżaniu chodników i parkingów.

W mijającym 2020 roku kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2019 
roku proces doposażania Sali Sportowej w Rudniku. Dzięki 
zabezpieczonym na ten środkom w budżecie Gminy zaada-
ptowaliśmy pomieszczenia z przeznaczeniem na utworzenie 
siłowni, do której zakupiony został dodatkowy sprzęt za kwo-
tę 14 810,00 zł.

Wyposażenie siłowni zostało uzupełnione o atlas, bra-
mę, suwnicę, dodatkowe obciążenia w sekcji wolnych cię-
żarów oraz sprzęt audio. Wcześniej siłownia mieściła się 
w małym pomieszczeniu i nie była wyposażona w wystar-
czający sprzęt co uniemożliwiało użytkowanie jej przez 
większą liczbę osób. Obecnie siłownia jest obiektem 
w pełnym tego słowa znaczeniu, a użytkownicy mają do 
wyboru różnorodny sprzęt.

i jak trudno byłoby żyć w świecie abso-
lutnej ciszy. 

Bardzo uroczystym dniem było Ślu-
bowanie Uczniów klasy I. Najmłodsi 
wychowankowie Szkoły Podstawowej 
w Rudniku, oswojeni nieco z nowymi 
obowiązkami, złożyli przysięgę i zostali 
pasowani na pełnoprawnych członków 
szkolnej społeczności.

Szkoła to nie tylko nauka – w kalen-
darzu imprez znalazło się wiele okazji 
do wspólnej zabawy, która przyczyniła 
się do budowania i zacieśniania wię-
zi koleżeńskich. Dzień gier planszo-
wych, Dzień postaci z bajek, Dzień 
pluszowego misia, Andrzejki, Miko-
łajki, Bal karnawałowy – to nadzwy-
czajne wydarzenia z życia szkoły, do-
starczające sporo uśmiechów i radości. 

Uczestniczyliśmy również w ogól-
nopolskich akcjach promujących po-
stawy patriotyczne i umacniających 
więzi międzyludzkie: Szkoła Pamięta, 
Niepodległa do Hymnu czy Razem na 
Święta.

Agata Stępień

Rewitalizacja
boisk szkolnych

Nowa odsłona 
siłowni w Sali 
Sportowej 
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Szanowni Mieszkańcy,

Dzięki staraniom Gminy udało 
się zrealizować w zeszłym roku 
projekt pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest”. 
W ramach programu zdemontowa-

no wyroby azbestowe z 21 budynków 
o powierzchni 3 522 m2 oraz odebrano 
materiały azbestowe z 71 lokalizacji, 
w ilości 12 138 m2.

Łączny koszt zadania wyniósł 
76 384,67 zł, z czego 74 897,69 zł 
to środki, które przyznane zostały 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Lublinie oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Ze względu na duże 
zainteresowanie mieszkańców pozby-

ciem się przedmiotowych wyrobów, Gmi-
na Rudnik przeznaczyła również na ten 
cel własne środki w kwocie 1 486,98 zł.

Mając jednak na uwadze duże za-
interesowanie wśród mieszkańców 
pozbyciem się wyrobów azbestowych 
zdeponowanych na działkach czy też 
występujących jeszcze na dachach 

budynków Urząd będzie ubiegał się 
o pozyskanie kolejnych środków na re-
alizację tego typu zadań również w tym 
roku. 

W związku z powyższym prosimy 
wszystkich zainteresowanych o zgła-
szanie w formie wniosków zamiaru po-
zbycia się azbestu.

W ostatnim czasie obserwu-
jemy systematyczny wzrost 
ceny odbioru odpadów zmie-

szanych na Międzygminnym Składo-
wisku odpadów komunalnych „KRAS-
-EKO” w Wincentowie. Dodatkowo 
w ubiegłym roku ustawowo nałożono 
na samorządy obowiązek zorganizowa-
nia odbioru kolejnych frakcji w ramach 
odpadów segregowanych – bioodpadów 
oraz popiołu. Zwiększyła się także czę-
stotliwość odbioru niektórych odpa-
dów.

Ww. zmiany przepisów w zakresie 
gospodarki odpadami oraz nałożone 
na gminy obowiązki dotyczące co-
rocznego zmniejszania ilości odpadów 
zmieszanych na rzecz odpadów segre-
gowanych, obligują Gminę do podjęcia 
działań w tym zakresie, gdyż obecnie 
niestety nadal odbieramy od miesz-
kańców bardzo dużo odpadów zmie-

szanych. Brak właściwej segregacji jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na 
wzrost ceny za odpady. Należy również 
wspomnieć, o możliwych karach dla 
Gminy za brak osiągnięcia zakładane-
go poziomu recyklingu.

Jednocześnie informujemy, iż środ-
ki pochodzące z wpłat od Mieszkańców 
w całości służą realizacji zadań zwią-

zanych z gospodarką odpadami i nie 
mogą być przeznaczane na inne cele. 

Wobec powyższego aby ograniczyć 
do minimum konieczność kolejnych 
podwyżek stawki opłaty za odbiór od-
padów komunalnych konieczne jest 
podjęcie zdecydowanych działań w za-
kresie właściwej segregacji odpadów. 
W tym celu przekazujemy Państwu in-
formację o zasadach segregacji do za-
poznania się i stosowania.

Informacja o usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest

Segregujmy odpady!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tylko kompletny), zużytych 
opon (z wyłączeniem opon rolniczych), mebli, dywanów, wykładzin, zużytych ubrań, 

butów i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się  30 czerwca 2021 roku.
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