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Karolina Kaczmarczyk - redaktor naczelna

    Niezmiernie cieszymy się, że „Wieści Rudzinieckie” trafiły w Państwa ręce. Potrzeba stworzenia gminnej gazety

była niejednokrotnie wskazywana podczas rozmów z mieszkańcami, szczególnie z uwagi na to, że nie wszyscy

mają możliwość śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej czy profilu facebookowym gminy.   

     Naszym głównym celem jest informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach związanych z życiem w

gminie Rudziniec, dlatego mamy nadzieję, że "Wieści Rudzinieckie" będą się szybko rozchodzić! Planujemy, aby

gazeta ukazywała się kwartalnie w nakładzie 2000 egzemplarzy i była kolportowana bezpłatnie. 

    Pierwszy numer gazety zawsze będzie wyjątkowym wydaniem, a tym bardziej, jeśli odnosi się do podsumowania

całego roku. Szczególnej uwadze polecam wywiad z Wójtem Gminy Rudziniec, który dotyczy w zasadzie

najważniejszych wydarzeń w gminie Rudziniec w 2022 roku oraz tego, co nas czeka w kolejnym roku.

RUDZINIECKIE
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 KWARTALNIK 

GAZETA BEZPŁATNA

• Bojszów • Bycina • Chechło • Kleszczów • Ligota Łabędzka • Łany • Łącza • Niekarmia
• Niewiesze • Pławniowice • Poniszowice • Rudno • Rudziniec • Rzeczyce • Słupsko

• Taciszów • Widów



Czy udało się Panu zrealizować w gminie wszystkie założone
plany na 2022 rok?

 - Mimo kryzysu, pandemii, wojny na Ukrainie nieustannie

realizujemy nasze założenia. Rozbudowaliśmy Szkołę

Podstawową w Poniszowicach, w Szkole Podstawowej w

Kleszczowie  wymieniliśmy piec centralnego ogrzewania.   Ponad 4

mln zł wydaliśmy na remonty i modernizacje naszych dróg.

   W ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec

przeprowadzono modernizację 115 źródeł ciepła. W Urzędzie

Gminy w Rudzińcu działa punkt konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”, gdzie sporządzane są wnioski o

dofinansowanie oraz udzielane jest wsparcie w zakresie

rozliczania dofinansowania.   W ramach Programu Budowy

Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rudziniec

dofinansowano budowę 19 szt.  takich oczyszczalni. W  ramach

programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rudziniec od 2009 do

2022 roku usunięto ponad 430 ton wyrobów zawierających to

tworzywo.  Nieustannie zachęcam do przystąpienia do

powyższych programów.

   Udzieliliśmy ponad 310 tys. zł dotacji naszym 14 stowarzyszeniom

na upowszechnianie kultury fizycznej. Dodatkowo, kwotą ponad

63 tys. zł, wsparliśmy nasze stowarzyszenia w ramach tzw. małych

grantów. Utrzymujemy 10 jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych, w tym 3 jednostki działające w ramach Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W gminie sprawnie działa

komunikacja autobusowa, która zabezpiecza bezpośrednie

połączenia wszystkich sołectw z Gliwicami i Pyskowicami w dni

powszednie oraz, w większości sołectw, w dni wolne od pracy.

   W 2022 roku 17 naszych sołectw miało do dyspozycji ponad 636

tys. zł w ramach gminnych środków funduszu sołeckiego. Na 2023

rok mamy zaplanowane ponad 718 tys. zł funduszu sołeckiego. To

sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy poszczególnych miejscowości

przy pomocy gminnego funduszu sołeckiego dbali o czystość, ład i

porządek naszych miejscowości. To w tych miejscowościach, przy

wsparciu funduszu sołeckiego, były organizowane spotkania z

seniorami, spotkania opłatkowe i inne uroczystości - i za to Wam,

społecznicy, dziękujemy!                     
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Jak Pan, z perspektywy włodarza,
ocenia 2022 rok? Czy to był dobry rok
dla gminy Rudziniec?

 - Rok 2022 to trudny rok. Początek roku to

jeszcze okres pandemii, a od lutego wojna                                           

w Ukrainie i to przerażenie, że w XXI wieku

w Europie można było napaść zbrojnie na                                                         

x

Ciąg dalszy
na następnej stronie

sąsiada, w dodatku tuż za naszą granicą. Wojna

spowodowała falę uchodźców, którzy poszukiwali

pomocy, spokoju  i schronienia. W całej Polsce

prowadzono dla uchodźców szereg działań pomocowych.

Nie inaczej było w gminie Rudziniec - m.in. oferowano

zakwaterowanie, prowadzono zbiórki charytatywne,

zorganizowano koncert integracyjny. Dziś jeszcze raz

pragnę podziękować mieszkańcom, którzy przyjęli

naszych sąsiadów z Ukrainy, dziękuję strażakom za to, że

w remizach OSP w Pławniowicach, Widowie, Chechle i

Niewieszy nasi goście znaleźli tymczasowe schronienie,

dziękuję tym wszystkim, którzy zorganizowali pomoc.

Jestem dumny z postawy naszych mieszkańców!

   Jak wiemy, z wojną związany jest też kryzys

energetyczny, szalejąca inflacja i kryzys finansów

publicznych w tym finansów samorządowych. Mimo tych

przeciwności, mimo ciągłych zmian obowiązujących

przepisów, należy podkreślić, że nieustannie

realizowaliśmy swoje zadania. Dziękuję za dobrą

współpracę radzie gminy, sołtysom, strażakom i

społecznikom. Dziękuję również urzędnikom za ich

wytężoną pracę. 



Był to z pewnością rok wielu wyzwań, ale z drugiej
strony wreszcie można było swobodnie organizować
wydarzenia kulturalne czy sportowe. Nie brakowało
takich inicjatyw na terenie całej gminy, ale czy były
jakieś szczególne wydarzenia, które zapadły Panu w
pamięć? 

 - Faktycznie, przez okres pandemii nasi mieszkańcy stęsknili

się za wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. To m.in.

dzięki sołtysom i Kołom Gospodyń Wiejskich wróciły nasze

festyny. Tu trzeba wspomnieć pierwszy Festiwal Lokalnej

Kultury "Wyjątkowość sołectw gminy Rudziniec"

organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie

wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i naszymi Strażami

Pożarnymi. Idąc dalej, Nad Zbiornikiem w Pławniowicach

zorganizowaliśmy wojewódzki happening związany z

tematyką bezpiecznych wakacji. W sierpniu nasza gmina

była gospodarzem XXII Dożynek Województwa Śląskiego, w

związku z czym we wrześniu reprezentowaliśmy

województwo śląskie podczas Dożynek Prezydenckich w

Warszawie. Na boiskach sportowych nasi zawodnicy toczyli

sportową rywalizację. Siatkarski Klub Sportowy Rudziniec

awansował do 2 ligi ogólnopolskiej, a z kolei klub sportowy

Olimpia Pławniowice awansował do piłkarskiej A klasy.

Bardzo cieszy mnie, że w naszej gminie dla naszych

najmłodszych mieszkańców prężnie działają szkółki piłki

nożnej, szkółka piłki siatkowej i szkółka tenisa stołowego.

Ponadto, tradycyjnie już, młodzi artyści ćwiczą w

przeróżnych sekcjach w Gminnym Ośrodku Kultury

Rudziniec. Nie sposób nie wspomnieć o naszych seniorach,

którzy również udzielają się artystycznie. Wszyscy

pokazujemy, jak piękna jest nasza gmina oraz jak aktywni i

zdolni są nasi mieszkańcy.
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Jakie są Pana prognozy dotyczące sytuacji w gminie w
2023 roku?

 -  W planach na 2023 rok mamy zakończenie takich

inwestycji jak: budowa centrum przesiadkowego w

Rudzińcu, wymiana rur cementowo-azbestowych  w

Pławniowicach, Łanach i Niewieszy oraz modernizacja stacji

uzdatniania wody w Niewieszy. Nowe, planowane,

inwestycje to: budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na

boisku sportowym w Poniszowicach, rozpoczęcie

rozbudowy budynku szkoły w Rudnie, budowa spinki

wodociągowej Widów-Poniszowice i, miejmy nadzieję,

rozpoczęcie budowy centrum usług opiekuńczych z

dziennym domem pobytu dla osób starszych i biblioteką w

Rudzińcu. Dla strażaków mamy zaplanowany projekt garażu

dwustanowiskowego (dla OSP Bojszów) oraz wymianę wozu

bojowego (dla OSP Chechło).

  Czekamy, z gotowym projektem, na dofinansowanie na

budowę boiska wielofunkcyjnego w Bojszowie.                    

Z niecierpliwością oczekujemy na środki z funduszy

europejskich m.in. na poprawę bezpieczeństwa na drogach,

wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne                    

i rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych z prawdziwego

zdarzenia, chociażby w śladzie piaskowej linii kolejowej                    

i ścieżki łączącej naszą gminę z Gliwicami. Rok 2023 i lata

następne to czas dalszego rozwoju gminy Rudziniec. 

Szanowni Państwo, przed nami zima, przed nami kolejny test

z ludzkiej solidarności. Musimy sobie nawzajem pomagać.

Wszystko da się zrobić, jeżeli będziemy współpracować                    

i pamiętać, że samorząd to my wszyscy.



Jedną z większych inwestycji tego i poprzedniego

roku była rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Poniszowicach.  Inwestycja

polegała na budowie:

        

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 

2 500 888,43 zł. Dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło  800 000 zł. 

04

Na obiektach naszych klubów sportowych w 2022

roku zrealizowano szereg zadań:

WAŻNE INWESTYCJE
W 2022 ROKU Zbliża się koniec roku. Większość z zaplanowanych

inwestycji jest już zakończona,  a niektóre już niedługo

doczekają się zakończenia. Rozpoczęto także działania

dotyczące planowanych działań inwestycyjnych. 

budynku dydaktycznego szkolno-

przedszkolnego połączonego łącznikiem

komunikacyjnym z istniejącym budynkiem

ZSP w Poniszowicach;

na obiekcie LKS Ślązak w Bycinie i LKS Młodość w

Rudnie zamontowano piłkochwyty. Całkowity

koszt obydwu inwestycji wyniósł ponad 135 tys.

złotych, z czego 80 000 zł zostało

dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego.

układu komunikacji wewnętrznej (drogi

dojazdowej przeciwpożarowej oraz ścieżek

pieszych);

przyłączy gazu płynnego i kanalizacji

deszczowej.

Wykonano termomodernizację budynku LKS

Amator Rudziniec wraz z zabudową pompy

ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi.

Całkowity koszt inwestycji to 651 119,00 zł.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV,

Działanie 4.3, Podzadanie 4.3.1 „ Efektywność

energetyczna i odnawialne źródła energii w

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -ZIT”

w kwocie niespełna 450 tys. zł. 

Doposażono w ławki szatnie zawodników LKS

Olimpia Pławniowice.

Zakupiono i zamontowano wiaty dla

zawodników rezerwowych gospodarzy i gości

na boisku sportowym LKS Start Kleszczów. 

W Szkole Podstawowej w Kleszczowie

zrealizowano inwestycję pn. „Dostawa i montaż

kotła na biomasę"  oraz  zmodernizowano

kotłownię.  Całkowity koszt inwestycji to

niespełna 203 tys. zł.



WAŻNE INWESTYCJE
W 2022 ROKU

W Słupsku przy ul. Jagiellońskiej oraz w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej

zabudowane zostały 2 wiaty przystankowe;

W Niekarmii zrealizowano zadanie pn. "Budowa oświetlenia przy

wykorzystaniu OZE - zakup i montaż wolnostojących lamp

solarnych" wykonane w ramach konkursu "Powiat Przyjazny

Środowisku".  Całkowity koszt zadania wyniósł niespełna 19 tys. zł,

z czego 15 tys. zł zostanie dofinansowane ze środków Powiatu

Gliwickiego;

 

Przygotowane zostało miejsce handlu dla rolników i ich rodzin. 

W tym celu utwardzono plac przy ul. Bocznej w Pławniowicach.
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Wykonano przebudowę nawierzchni ulic:

 -       Szkolnej w Rzeczycach;                               

 -       Klonowej w Taciszowie;

 -       Zamkowej w Bycinie;

 -       Wędkarskiej i Rzecznej w Niewieszy;

 -       Piwnej w Bojszowie;

 -       Leśnej w Bojszowie; 

 -       Szkolnej w Kleszczowie; 

 -       Rzemieślników w Kleszczowie;

 -       Słonecznikowej w Ligocie Łabędzkiej;

 -       Polnej w Ligocie Łabędzkiej;

 -       Słonecznej w Poniszowicach;

 -       Na Zakręcie w Chechle.               

Całkowity koszt przebudowy dróg wyniósł

ponad 2,5 mln zł.

Ponadto wykonano przebudowę nawierzchni

ul. Polnej w Pławniowicach na kwotę

1 005 666,93 zł. Zadanie to dofinansowane

będzie z Programu Metropolitarnego

Funduszu Solidarności.

W 2022 roku nasza gmina przeznaczyła również

kwotę w wysokości 129 592 zł na cząstkowe

remonty nawierzchni dróg gminnych.

RUDZINIECKIE



 Rozbudowy i przebudowy Zespołu

Szkolno- Przedszkolnego w Rudnie;

 Budowy boiska wielofunkcyjnego przy

Szkole Podstawowej w Bojszowie.

 Budowy oczyszczalni ścieków w Rudzińcu;

 Budowy zaplecza socjalnego wraz z garażem

dwustanowiskowym dla OSP Bojszów.

PONADTO OPRACOWANO KONCEPCJE:

TRWAJĄCE
INWESTYCJE/PRACE
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TRWAJĄ PRACE NAD PROJEKTAMI:

1) Budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego

przy boisku sportowym w Poniszowicach;

2)  Budowy wodociągu Poniszowice – Widów;

3)  Budowy Centrum Usług Opiekuńczych

w Rudzińcu;

4)  Modernizacji kuchni w przedszkolu

publicznym w Słupsku.

Przebudową remizy OSP w Słupsku.

Dostawą i montażem garażu dla OSP Chechło.

Całkowity koszt inwestycji to 63 000 zł; 

Przygotowaniem inwestycji dotyczącej

przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rudnie.

          Koszt inwestycji 359 800 zł;

OPRACOWANE ZOSTAŁY PROJEKTY:

TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z:

Na ukończeniu są prace związane z dobudową nowych punktów

świetlnych oświetlenia ulicznego zintegrowanego z istniejącą

siecią elektroenergetyczną. Koszt inwestycji to ponad 460 tys. zł.

Zadanie jest realizowane w: Rudzińcu (ul. Zamkowa), Łączy 

(ul. Szkolna), Rudnie (ul. Wiśniowa), Chechle (ul. Na Zakręcie),

Widowie (ul. Polna), Pławniowicach (ul. Klubowa oraz ul.

Skotnicka), Słupsku (ul. Leśna), Niekarmii (ul. Górna oraz ul.

Toszecka), Bycinie (ul. Kasztanowa), Ligocie  Łabędzkiej (ul.

Kościelna), Taciszowie (ul. Klonowa oraz ul. Astrów) i Kleszczowie

(ul. Wesoła).

Trwa budowa centrum przesiadkowego typu Park    Ride oraz 

Bike    Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu. Zadanie również

otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa IV,

Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 „ Niskoemisyjny transport

miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT” do kwoty 2 229 290,97

zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2023 r.

Kontrakt z Wykonawcą opiewa na kwotę 3 198 684,15 zł.

W ramach zadania  „Montaż instalacji do wytwarzania

odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności

publicznej w Gminie Rudziniec” na budynkach Ochotniczych

Straży Pożarnych w Bojszowie, Bycinie, Łanach, Łączy, Słupsku i

Widowie oraz  budynkach klubów sportowych Młodość Rudno,

Olimpia Pławniowice, Ślązak Bycina i Start Kleszczów

montowane są  instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. 

&
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NOWE ZASADY DOTYCZĄCE
GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI

   Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegną zasady odbioru

bioodpadów. Stosowane do tej pory brązowe worki na

bioodpady zastąpią brązowe pojemniki z napisem „BIO”.

Bioodpady będą odbierane wyłącznie luzem z pojemników

(nie w workach).

  Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów wyposaży

każdą nieruchomość zamieszkałą w zabudowie

jednorodzinnej w jeden pojemnik na bioodpady o

pojemności 120 litrów najpóźniej w pierwszym tygodniu

stycznia 2023 r. W przypadku posiadania większej ilości

bioodpadów mieszkaniec zobowiązany będzie dokupić

indywidualnie pojemnik w kolorze brązowym. Pojemnik

musi posiadać szczelną klapę zamykającą, układ jezdny

oraz posiadać odpowiednie zaczepy, a jego stan techniczny

nie powinien budzić zastrzeżeń. Nie ma ograniczeń co do

ilości wystawianych do odbioru pojemników.

   Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni

będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych

posiadający przydomowy kompostownik.   W przypadku

posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości

jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika

brązowego służącego do gromadzenia bioodpadów. 

  Do punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych będzie można przekazać  bioodpady zebrane

w sposób selektywny, z zastrzeżeniem dotyczącym

odpadów stanowiących części roślin pochodzących z

pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i

cmentarzy, których będzie można przekazać na miesiąc

1 worek lub pojemnik 120 l na osobę.

Bioodpady – kubłyBioodpady – kubły
zamiast workówzamiast worków

Zmieszane odpady komunalne i bioodpady z budynków

wielolokalowych będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa

tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie

rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie  od listopada

do marca. 

Zmiana częstotliwościZmiana częstotliwości
odbioru odpadów z odbioru odpadów z budynkówbudynków

wielolokalowychwielolokalowych

    Od 1 stycznia 2023 r. miesięczna stawka opłaty za

śmieci z nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy (jeżeli odpady komunalne zbierane i

odbierane są w sposób selektywny) będzie wynosić

40,00 zł od osoby.  W przypadku, gdy mieszkaniec nie

wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w

sposób selektywny, opłata  wyniesie 100,00 zł.

   Zwolnieni są z części opłaty właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w

kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną

nieruchomość.

Zmiana stawki opłatyZmiana stawki opłaty
za gospodarowanieza gospodarowanie

odpadami komunalnymiodpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w

zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową

oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do zawarcia

umowy na opróżnianie wspomnianych zbiorników z

uprawnionym podmiotem, a także posiadania

dowodów opłat za powyższe usługi. Częstotliwość

pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników

bezodpływowych (szamb) powinna być dostosowana

do ilości i wielkości zbiornika, nie dopuszczając do jego

przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 3 razy w ciągu

roku. Od 2023 roku gmina będzie zobowiązana do

kontroli w tym zakresie. Zakazane jest samodzielne

pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez

wylewanie np. na działki rolne lub do przydrożnych

rowów. 

Przypomnienie o obowiązkachPrzypomnienie o obowiązkach
w zakresie pozbywania sięw zakresie pozbywania się

nieczystości ciekłychnieczystości ciekłych
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SETNE URODZINY
MIESZKANEK NASZEJ GMINY
W 2022 roku dwie mieszkanki gminy Rudziniec obchodziły swoje

setne urodziny - p. Aniela Pierończyk, mieszkanka Rudzińca, oraz

p. Bronisława Kuchta, mieszkanka Bojszowa. W imieniu wszystkich

mieszkańców Wójt Gminy Rudziniec wraz z Kierownik Urzędu

Stanu Cywilnego złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia.

Jubilatki otrzymały kwiaty, a także listy gratulacyjne od Premiera

RP, p. Mateusza Morawieckiego. Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia

oraz wszelkiej pomyślności!

W 2023 ROKU GMINA RUDZINIEC PRZEZNACZY
PONAD 718 TYS. ZŁOTYCH NA FUNDUSZ SOŁECKI 

Fundusz sołecki to środki finansowe

wyodrębnione w budżecie gminy, które

są zagwarantowane dla sołectw na

wykonanie przedsięwzięć służących

poprawie warunków ich życia. Ogółem

fundusz sołecki w naszej gminie w 2023

roku wyniesie 

718 667,45 zł. Wysokość funduszu

sołeckiego jest zależna od liczby

mieszkańców danej miejscowości.

Najliczniejsze sołectwa otrzymają

57 812,52 zł, co stanowi kwotę

maksymalną. W trakcie zebrań wiejskich

odbywających się we wrześniu br.

mieszkańcy każdego sołectwa

podejmowali decyzje, na co mają zostać

wykorzystane środki z funduszu.

RUDZINIECKIE



   Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec jak co roku
zorganizował akcję „Wakacje z GOK Rudziniec”. 
 Jednak warto podkreślić, że tegoroczne zajęcia dla
dzieci w wieku 7-12 lat przeprowadzono w 4
miejscowościach (a nie w 3 jak dotychczas) – w
Kleszczowie, Poniszowicach, Rudzińcu i Rudnie. W
ramach wakacji dzieci nabywały umiejętności
plastyczne, muzyczne, czy taneczne. Nie zabrakło
także gier i zabaw na świeżym powietrzu. W sumie w  
 4 tygodniach zajęć wzięło udział ok. 85 uczestników.
Zwieńczeniem wakacji  była wycieczka do
Nadleśnictwa Brynek. 
   Gminna Publiczna Biblioteka w Rudzińcu w te
wakacje zaplanowała szereg zróżnicowanych
inicjatyw.  Zapisani uczestnicy mieli okazję wziąć
torskim                                     x
  

Wakacje od zawsze kojarzą się z odpoczynkiem,
słońcem i ciekawymi przygodami. Przerwa od
szkoły nie oznaczała jednak braku ciekawych

inicjatyw na terenie gminy. Nasze jednostki
organizacyjne przygotowały dla dzieci

i młodzieży szereg atrakcji. 

KOLEJNE KREATYWNE WAKACJE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY!

udział m.in. w warsztatach Kamishibai, spotkaniu
autorskim z Panem Poetą, spotkaniu autorskim z
Katarzyną Szopą-Wycisk, wycieczce do Muzeum
Górnośląskiego czy warsztatach plastycznych. Część
wydarzeń realizowana była w ramach projektu
realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Toszku
i Bibliotekę w Toszku.   
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w
Pławniowicach tegoroczne zajęcia wakacyjne, dla dzieci
w wieku 7-15 lat, zorganizował w Chechle, Niekarmii,
Bojszowie, Łączy, Kleszczowie, Rudzińcu i
Pławniowicach. Dla uczestników przygotowano m.in.
zajęcia plastyczne, gry planszowe, zajęcia ruchowe. Nie
zabrakło również tradycyjnej już wakacyjnej "nocki". 
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ZŁOTE GODY

   12 października 2022 r. w Rudzińcu odbyła się uroczystość
Złotych Godów. Jubileusz ten w tym roku obchodziło 17 par. W
uroczystości wzięło udział również 6 par obchodzących jubileusz
60 lat pożycia małżeńskiego i jedna para obchodząca swoje 65-
lecie.
    Oprócz szanownych jubilatów w uroczystości wzięli udział:  Wójt
Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, Przewodniczący Rady Gminy
Rudziniec Andrzej Szołtysik, Zastępca Wójta Gminy Rudziniec
Andrzej Hosz, sołtysi, Proboszcz parafii w Rudzińcu ks. Eugeniusz
Sosulski, a także Kierownik i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Rudzińcu. 
    Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale uroczyście wręczył Wójt
Gminy Rudziniec, życząc Jubilatom wielu kolejnych lat przeżytych
w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.  Oprócz
okolicznościowych medali i listów gratulacyjnych Jubilaci
otrzymali kwiaty i upominki. Wszystkim parom jeszcze raz
gratulujemy! Życzymy miłości na kolejne  lata oraz zdrowia.
                        

Źródło:  archiwum własne, profile facebookowe jednostek
organizacyjnych.



  28 sierpnia 2022 r. w naszej gminie odbyły się XXII

Dożynki Województwa Śląskiego. Obchody uroczystości

dożynkowych rozpoczęto w Pławniowicach, na terenie

Zespołu Pałacowo-Parkowego, gdzie odbył się

przemarsz korowodu dożynkowego i msza święta

dożynkowa odprawiona przez Biskupa Gliwickiego - ks.

Jana Kopca. 

  Z kolei w Niewieszy, nad Zalewem Pławniowickim, trwały

artystyczna oraz oficjalna część wydarzenia. W części

oficjalnej zebranych gości witali m.in.: Europoseł Jadwiga

Wiśniewska, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan

Kawulok, członkini Zarządu Województwa Śląskiego

Beata Białowąs, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

Roman Włodarz, ówczesny Starosta Powiatu  Gliwickiego                                                                                                                                                                        

ŚWIĘTO PLONÓWŚWIĘTO PLONÓW

   W dniach 10-11 września 2022 r. w Warszawie odbyły się
Dożynki Prezydenckie. Województwo śląskie   
 reprezentowała gmina Rudziniec! W pierwszym dniu
obchodów zorganizowano Konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy. Koronę dożynkową województwa
śląskiego stworzyli mieszkańcy Poniszowic, a wieniec
zaprezentowała nowopowstała grupa folklorystyczna
skupiona przy Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec -
śpiewając i tańcząc "trojoka". Zespół i grupa wieńcowa
opowiedzieli także o symbolice stworzonej korony
dożynkowej, a była ona nieprzypadkowa. Wieniec
symbolizował tradycyjny śląski dom – z silnym stelażem,
krzyżem z góry i sercem w środku. W drugim dniu
odprawiona została msza święta,  a także odbył się
ceremoniał dożynkowy. Ponadto reprezentanci
poszczególnych województw spotkali się z Parą
Prezydencką, aby wręczyć im przygotowane, specjalnie
na tę okazję, upominki. 

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W GMINIE RUDZINIEC

Waldemar Dombek oraz Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof

Obrzut. Część artystyczna wypełniona była po brzegi

ciekawymi propozycjami muzycznymi. Na scenie

wystąpili: Orkiestra KWK Knurów oraz młode talenty

powiatu gliwickiego, Grupa Aktywny Senior i Grupa

Muzyczna Time, Mateusz Troll i Przyjaciele, Eugeniusz

Loska, Grupa Muzyczna Time, Darek Nowicki, VLADO

Kumpan  i Blaskapelle Świbie, Zespół muzyczny Lovers.

Gwiazdą wieczoru był C-Bool, który rozgrzał całą

publiczność zebraną na plaży. 

 

Z GMINY DO STOLICY!
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https://www.facebook.com/palac.plawniowice/?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jadwiga.wisniewska?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Bialowas.Beata?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Obrzut.Krzysztof?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/orkiestraknurow/?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MateuszTrolliPrzyjaciele?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057932757100&__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BlaskapelleSwibie?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zespolmuzycznylovers?__cft__%5b0%5d=AZVI3wAorB9pZJoXVkiPRJJ21IGH0ykHngfm8PiT3t4EF9FKunHBMV8uz-9FwNvLA5t67_x5KTo77OEi9NK-XmWNixRHrB7agHBTKItGgFviY2JXTnBUHKndUNVQAvVkkrgkJpiYBS9qh9xsdE5bVwC__MQUyQjlJnjhtcWxp00VsA&__tn__=-%5dK-R
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GODZINY OTWARCIA:

Od niedawna
w zasobach Biblioteki
znajdują się również

gry planszowe! 

Filia Poniszowice
(ul. Parkowa 11)

Rudziniec
(ul. Gliwicka 3)

tel. 32 230 86 75

środa 16.00-18.30
piątek 16.00-18.30

poniedziałek 10:00-17:00
 wtorek 10:00-18:00
 środa 08:00-18:00

 czwartek 15:00-18:00
 piątek 10:00 - 18:00
 sobota 10:00 - 14:00

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RUDZIŃCU

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek - środa: 7.30 - 15.30

 Czwartek: 7.30 - 17.30
 Piątek: 7.30 - 13.30

URZĄD GMINY
W RUDZIŃCU

GMINNY OŚRODEK KULTURY
RUDZINIEC Z SIEDZIBĄ

W PONISZOWICACH

ul. Parkowa 11, Poniszowice
tel. 32 230 31 05

Wójt Gminy przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców
w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00.

 
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec – Andrzeja Szołtysika

odbywają się w każdy drugi czwartek* miesiąca
w godzinach 16.00 – 17.00

w Urzędzie Gminy w Rudzińcu - sala konferencyjna 05 (parter)
 *z wyjątkiem czwartków, w których odbywać się będzie sesja Rady Gminy.

 

W Urzędzie Gminy w Rudzińcu działa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Dyżury punktu:

Poniedziałek 9.00 - 13.00

Wtorek 11.30 -15.30

Środa 11.00 - 15.00

Czwartek 13.30 - 17.30

Piątek 9.00 - 13.00

Zapisy: 

Telefon: 32 338 37 29    e-mail: npp@starostwo.gliwice.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec zachęca do skorzystania z oferty kulturalnej
na rok 2022/2023. W propozycjach znalazły się zajęcia dla wszystkich grup
wiekowych, organizowane zarówno w siedzibie ośrodka w Poniszowicach jak i w
innych sołectwach gminy. Tegoroczna oferta zawiera: sekcje instrumentalne z
nauką gry na gitarze i nauką gry na keyboardzie, sekcję wokalną, sekcje
taneczne, sekcje i grupy rękodzielnicze, grupę teatralną, grupy muzyczne, grupę
dziennikarską oraz grupę muzyczno-taneczną. Więcej szczegółów telefonicznie
lub na profilu facebokowym -  "Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec".

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają

się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie

nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym

obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób

rozwiązania ich problemu prawnego.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym

boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich

obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi

prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym,

czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność

gospodarczą.

 

 

Informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych przez

bibliotekę można uzyskać telefonicznie lub poprzez profil

facebookowy - "Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu"

 

tel. 32 4000 700,  e-mail: gmina@rudziniec.pl

RUDZINIECKIE

mailto:npp@starostwo.gliwice.pl


WYDAWCA

Urząd Gminy Rudziniec

ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec

tel. (32) 4000 700 

e-mail: gmina@rudziniec.pl

REDAKCJA

Redaktor naczelna:

Karolina Kaczmarczyk 

strona internetowa: www.rudziniec.pl

Facebook: Gmina Rudziniec

Zachęcamy do sprawdzania najnowszych informacji
z  naszej gminy:

Przyjedź. Zwiedź. Zostań na dłużej!Przyjedź. Zwiedź. Zostań na dłużej!

GMINAGMINA
RUDZINIECRUDZINIEC

Przyjedź. Zwiedź. Zostań na dłużej!

Zdjęcia zamieszczone w gazecie pochodzą
w większości z własnego archiwum.

W przypadku, gdy wykorzystano fotografie
z innego źródła, umieszczono pod zdjęciem

stosowną informację. 


