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    Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia otrzymaliśmy szokującą i niezwykle smutną informację o śmierci naszego

duszpasterza, Księdza Piotra Falińskiego. Śp. Ksiądz Piotr dbał o swój kościół, swoich parafian, strażaków i całą lokalną

społeczność. Gdzie nie spojrzymy, widoczne jest zasiane przez niego ziarno – m.in. szereg prac remontowych i

konserwatorskich w Kościele św. Mikołaja w Rudnie, partnerstwo gminy Rudziniec z gminą Złoty Stok i gminą Bílovice (Czechy)

czy maszt z flagą przy urzędzie gminy. Jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Rudziniec, druhów strażaków, a

także osób spoza gminy składamy Ci, Księże Proboszczu, serdeczne Bóg Zapłać. Pomimo upływu czasu, dalej ciężko wyrazić

słowami pustkę, która ogarnęła nas wszystkich.

    Głównym tematem przełomu grudnia i stycznia były zmiany w transporcie autobusowym na terenie gminy. Wprowadzenie

linii metropolitalnej M106, która połączyła gminę Rudziniec z Gliwicami, spowodowało konieczność reorganizacji transportu

gminnego (więcej informacji na str. 3 i 4). Początkowo cała komunikacja w gminie, realizowana przez firmę GTV BUS, opierała

się na kursach szkolnych oraz kursach zintegrowanych z linią M106. Z czasem udało się przywrócić kursy komercyjne do Gliwic

przez Pyskowice, które umożliwiły szybszy dojazd (do wskazanych miast) mieszkańcom tej części gminy, której nie obejmuje

linia M106. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu komunikacja gminna wciąż nie jest zadowalająca, to jednak warto

podkreślić, że większość złożonych przez mieszkańców wniosków i uwag dt. zaistniałych zmian zostało uwzględnionych.

Przeprowadzone działania można zaliczyć do udanych - gmina Rudziniec jest jeszcze lepiej skomunikowana. Udało się to

zrealizować dzięki członkostwu gminy Rudziniec w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dobrej współpracy z lokalnym

przewoźnikiem GTV BUS i pozyskaniem przez gminę funduszy z tzw. funduszu autobusowego.

   Jak zwykle w gminie nie brakowało wydarzeń o charakterze kulturalnym. Wśród nich m.in. przedświąteczne jarmarki,

spotkania opłatkowe, poświąteczne kolędowanie w kościołach czy karnawałowe zabawy. Za nami też ferie, czyli ulubiony

okres zimowy wszystkich dzieci. Dla najmłodszych, którzy zostali na ten czas na terenie gminy, przygotowano szereg atrakcji

– było aktywnie, kreatywnie i przede wszystkim wesoło. 

    Powyższe informacje, to tylko namiastka tego, co mogą Państwo znaleźć w drugim wydaniu naszej lokalnej gazety.

Serdecznie zachęcam do lektury. 

OSTATNIE POŻEGNANIE
KSIĘDZA PIOTRA
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Wójt Gminy Rudziniec - Krzysztof Obrzut

Kilka słów na początek

    Miło powitać mi Państwa po raz pierwszy w „Wieściach Rudzinieckich” w 2023  roku.

Od  ostatniego  wydania minęły 3 miesiące – był to czas licznych  wydarzeń,   spotkań,

rozmów, ale również refleksji.

23 grudnia 2022 roku niespodziewanie odszedł do wieczności ks.

Piotr Faliński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rudnie,

sprawujący również funkcję kapelana diecezjalnego Państwowych i

Ochotniczych Straży Pożarnych. Ksiądz Piotr z gminą Rudziniec był

bezpośrednio związany od 1997 roku, kiedy objął funkcję proboszcza

parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Pławniowicach.

Proboszczem parafii w Rudnie został w 2002 roku. Pogrzeb ks. Piotra

Falińskiego odbył się 29 grudnia 2022 roku. Uroczystościom

przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec. O tym, jak ważną postacią

był ksiądz Piotr, świadczą tłumy zebrane w rudnowskim kościele i na

placu kościelnym. Księdza Falińskiego zapamiętamy jako człowieka

wielu pasji. Zawsze pomocnego, aktywnego i oddanego ludziom.



    

   O tym, jak ważny jest dobrze zorganizowany transport publiczny, wiemy chyba wszyscy. Gmina Rudziniec, na

czele z Wójtem Gminy – Krzysztofem Obrzutem, od lat prowadzi działania, aby nieustannie usprawniać gminny

transport autobusowy. Kiedyś komunikacja w gminie funkcjonowała wyłącznie w dni robocze w godzinach od

5.00 do 18.00. Próbowano różnych sposobów, aby temu zaradzić – wyliczenia istniejącego wówczas

organizatora komunikacji KZK GOP były powalające – szacowany roczny koszt utrzymania komunikacji dla

gminy Rudziniec w 2017 roku opiewał na kwotę ponad trzech milionów złotych, co było ofertą, na którą gminę

nie było stać. Przed ponad pięciu laty udało się stworzyć funkcjonujący do dziś model komunikacji, który

spowodował, że transport publiczny stał się o wiele bardziej dostępny dla wielu z mieszkańców, a koszty jego

utrzymania były do przyjęcia. 

   Wejście gminy Rudziniec do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiło, że pojawiły się nowe możliwości

dotyczące transportu publicznego w gminie. Metropolia zaczęła wdrażać linie metropolitalne oznaczone literą

„M”. W 2021 roku uruchomionych zostało 10 takich linii, a w 2022 roku kolejnych 12. Coraz więcej gmin było

włączanych do transportu metropolitalnego, jednak ciągle nie nasza – pomimo naszych nieustannych starań

wielu wystosowanych pism, spotkań i długich rozmów.

   Wreszcie, z dniem 1 stycznia 2023 roku, została uruchomiona nowa linia metropolitalna M106 łącząca Gliwice z

Rudzińcem (przez Rudno – Bojszów Skrzyżowanie – Kleszczów). Wielu z nas wyczekiwało linii metropolitalnej,

ponieważ dla takiej gminy jak nasza tego typu połączenie, to coś naprawdę odmieniającego codzienne

funkcjonowanie. Tym bardziej, że kursy M106 odbywają się przez cały tydzień, a rozkład dostosowany został do

popytu – w godzinach szczytu autobusy kursują co pół godziny.

  Wprowadzenie metropolitalnego transportu na terenie gminy Rudziniec wiąże się z szeregiem pozytywnych

aspektów, w tym większym skomunikowaniem gminy, nowymi możliwościami dla mieszkańców korzystających

z transportu publicznego, ale także z pojawieniem się alternatywy dla transportu samochodowego. Marzy się

nam, aby linia metropolitalna obsługiwała wszystkie 17 miejscowości gminy Rudziniec. Dziś jest to jednak

niemożliwe, ponieważ każda gmina, podobna do naszej, może mieć tylko jedną tego typu linię.

   Z uwagi na to, że gmina Rudziniec jest członkiem GZM, linia M106 nie jest utrzymywana ze środków z budżetu

gminy. Wśród podmiotów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów realizowanych przez Zarząd Transportu

Metropolitalnego znalazły się m.in.: dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą siódmy rok życia

(na podstawie oświadczenia osoby opiekują cej się dzieckiem w czasie po dróży),  dzieci i młodzież, mające miejsce

zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, w wieku od 7. do 16. roku życia (na      

 ________
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podstawie uprawnień zakodowanych na

karcie ŚKUP dokonanych zgodnie z ważnym

dokumentem zawierającym imię i nazwisko

oraz datę urodzenia dziecka, a także

potwierdzającego miejsce zamieszkania/

zameldowania dziecka) oraz osoby, które

ukończyły 70. rok życia (na podstawie

dokumentu tożsamości zawierającego datę

urodzenia i zdjęcie).   

                                                         

Ciąg dalszy na następnej stronie



   Organizatorem komunikacji publicznej na terenie gminy jest wójt gminy (wójt ma prawo organizacji transportu

publicznego tylko na terenie własnej gminy). Z Funduszu Przewozów Autobusowych udało się gminie pozyskać na

cel organizacji gminnego transportu publicznego kwotę ponad 1,2 miliona złotych. Należy podkreślić, że gdyby

komunikację gminną organizowała Metropolia, niemożliwe byłoby uzyskanie środków z wskazanego funduszu

(środki te nie są przeznaczone na komunikację miejską, a taką tworzy ZTM). Mając na względzie otrzymane środki

oraz występowanie przesiadek z linii gminnych na linie ZTM, Rada Gminy Rudziniec uchwaliła, że od 1 stycznia 2023

roku komunikacja gminna jest bezpłatna dla wszystkich podróżnych na terenie gminy Rudziniec.

   Zmiany w komunikacji zostały wprowadzone w ostatniej chwili, bo do 1 stycznia nie było pewności, czy zostanie

uruchomiona linia metropolitalna - nie było i nie ma kierowców, a do ogłaszanych przetargów przez PKM Gliwice

nikt się nie zgłaszał. Dopiero w dniu 28 grudnia 2022 roku została podpisana umowa z przewoźnikiem na gminne

linie. W budżecie gminy na transport publiczny przeznaczone mieliśmy niecałe 2,8 miliona zł, co było kwotą

niewystarczającą, aby sprostać większości oczekiwań naszych mieszkańców. Dopiero styczniowa sesja pozwoliła

na zwiększenie budżetu na ten cel i rozszerzenie oferty transportowej. Ułożenie rozkładu jazdy w tak dużej gminie

to jest tytaniczna praca, nawet drobna poprawka, może wiązać się z wprowadzaniem kolejnych, nie zawsze

akceptowanych przez innych, zmian. Gminna bezpłatna komunikacja jest dostosowana do kursów linii M106 i

innych linii obsługiwanych przez ZTM. Przesiadki są skoordynowane i często autobusy komunikacji gminnej

czekają na siebie.

   Mieszkańcy od samego początku wprowadzenia nowych rozkładów jazdy mieli możliwość zgłaszania uwag i

wniosków, które na bieżąco były rozpatrywane. Po styczniowej zmianie rozkładu udało się przywrócić

bezpośrednie komercyjne połączenia północnej części gminy (sołectwa: Łany, Chechło, Widów, Poniszowice,

Niekarmia, Słupsko, Niewiesze, Bycina) z Gliwicami przez Pyskowice, a także uruchomić dodatkowe kursy w

godzinach wieczornych do sołectw, które dotychczas były ich pozbawione (m.in. Niekarmia, Łącza, Ligota,

Rzeczyce). Doskonalimy nasz transport publiczny, wsłuchujemy się w uwagi pasażerów. Pod koniec sierpnia

planujemy następne zmiany w siatkach połączeń, a będzie to związane ze zmianą sieci szkół.  

REORGANIZACJA
TRANSPORTU CD.
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Aktualne rozkłady jazdy znajdą Państwo na tablicach przystankowych
oraz poniższych stronach:

Przystankowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS:

https://lokalnie.gtvbus.pl/gliwice/gliwice-rozklad-jazdy/

Ponadto na profilu facebookowym i stronie internetowej gminy Rudziniec oraz

na profilu facebookowym "Komunikacja lokalna GTV BUS" publikowane są

na bieżąco informacje o ewentualnych aktualizacjach rozkładów.

Rozkład linii M106: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-m106/

RUDZINIECKIE

https://www.facebook.com/komunikacja.lokalna.gtvbus
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-m106/
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    Rozliczając PIT mamy prawo oddać 1,5% podatku na rzecz organizacji

pożytku publicznego. Chcąc zachęcić do wspierania potrzebujących z gminy

Rudziniec, postanowiliśmy stworzyć Rudziniecką Bazę Pomocową. Zgłosiło się

do nas wiele osób i organizacji z gminy Rudziniec, które ubiegają się o 1,5%

podatku.  Kilka z nich szczególnie pragniemy Państwu przedstawić: 

Pełną listę podmiotów można znaleźć na stronie www.rudziniec.pl w zakładce

"Rudziniecka Baza Pomocowa".  Baza jest systematycznie aktualizowana.

Osoby, które chciałyby zostać dodane do bazy, nieustannie mogą to uczynić -

wystarczy wysłać zgłoszenie na adres e-mail

karolina.kaczmarczyk@rudziniec.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę

organizacji, numer KRS organizacji pożytku publicznego, informację o celu

szczegółowym, miejsce zamieszkania (można również załączyć ulotkę. 

cel szczegółowy:  Tomasz AchtelikKRS: 0000037904 

Julia Wiktor 
KRS: 0000248546 

KRS:  0000396361 

RUDZINIECKA BAZA POMOCOWA

cel szczegółowy:  19009 Bohm JakubKRS: 0000037904 

FUNDACJA DZIECIOM
"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"Jakub Böhm

FUNDACJA "POMÓC WIĘCEJ"Tomasz Achtelik

FUNDACJA "ISKIERKA"
cel szczegółowy:  Julia Wiktor

Krzysztof Leksy
KRS:  0000037904 cel szczegółowy:  261 Leksy

Krzysztof Paweł

FUNDACJA DZIECIOM
"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

Kuba Ziemian FUNDACJA "SIEPOMAGA"
cel szczegółowy:  0244368 Kuba

Zachęcamy do pomagania!

Warto przypomnieć, że ostateczny
termin złożenia deklaracji PIT
za 2022 rok mija 2 maja 2023 roku.

mailto:karolina.kaczmarczyk@rudziniec.pl/
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OSP CHECHŁO ZYSKAŁO WÓZ STRAŻACKI

    3 marca 2023 roku odbyła się uroczystość przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Chechła

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Midlum. Pojazd, o pojemności zbiornika wody 2500

l i wydajności autopompy 2500 l/min, wcześniej służył strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Gliwicach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie.    

   W wydarzeniu udział wzięli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Posłowie na Sejm RP: Barbara Dziuk,

Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier

Jacek Kleszczewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach starszy brygadier Roman

Klecha, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach starszy brygadier Adam

Lachowicz, Prezes Gminnego i Powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzej

Frejno oraz samorządowcy, na czele z Radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego - Bartłomiejem Kowalskim,

Zbigniewem Przedpełskim i Wójtem Gminy Rudziniec Krzysztofem Obrzutem. Nie zabrakło także licznego grona

przedstawicieli ochotniczych jednostek strażackich, w tym oczywiście OSP gminy Rudziniec.

   Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej

Straży Pożarnej przez Komendanta Gminnego ZOSP RP – dh. Arnolda Swierkosza. Następnie przywitano

zaproszonych gości oraz przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące OSP Chechło. Głównym punktem

uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków wraz z dowodem rejestracyjnym naczelnikowi i kierowcy OSP.

Po uroczystym przekazaniu oraz krótkim pokazie samochodu przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrali:

Wojewoda Śląski, Posłowie, Komendant Wojewódzki PSP oraz Wójt Gminy Rudziniec.

 
“W imieniu samorządów, ale przede wszystkim naszych mieszkańców, dziękuję, dziękuję

i jeszcze raz dziękuję naszym strażakom za codzienną służbę. Gmina Rudziniec to 10 jednostek ochotniczych
straży pożarnych, z czego 3 w krajowym systemie. Te wozy, które tu są, to zasługa dobrej współpracy strażaków,

radnych gminnych i wojewódzkich, wójta, posłów na Sejm RP, ale także jest to zasługa ciężkiej pracy moich
druhów, oni naprawdę dbają o to wszystko"

 
“Jesteśmy dziś tu po to, aby symbolicznie przekazać jeden z wozów Państwowej Straży Pożarnej dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w gminie Rudziniec, w sołectwie Chechło (...). Jesteśmy tutaj też po to, aby wyrazić
podziękowanie za gigantyczny trud, ogromną pracę i poświęcenie, zarówno dla strażaków Państwowej Straży

Pożarnej, jak i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. To Wasza postawa, Wasza niezłomna aktywność w
ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego gwarantuje naszym mieszkańcom bezpieczeństwo"

Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek:

Wójt Gminy Rudziniec  - Krzysztof Obrzut:
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I FESTIWAL HUMORU I SATYRY SENIORÓW
GMINY RUDZINIEC

    16 lutego 2023 roku w Rudnie odbył się „I Festiwal Humoru i Satyry Seniorów Gminy Rudziniec” organizowany

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach. Wszystkie koła 50+ działające przy

OPS-ie przygotowały specjalnie z tej okazji różnorodne występy. Koło z Pławniowic zaprezentowało kultową

„Rzepkę” Juliana Tuwima, koło z Rudna przygotowało znane przedstawienie o Czerwonym Kapturku, sławną

„Familiadę” odtworzyło koło z Rudzińca, autorski skecz „Operacja” zaprezentowało koło z Taciszowa. Ponadto

mieszkanki Bojszowa wykonały wiązankę śląskich przyśpiewek. Zadbano również o scenografię, barwne

przebrania i muzykę, co stanowiło idealne dopełnienie występów seniorów. 

Oferta dla seniorów

w poniedziałki od godz. 16.00 w Pławniowicach w siedzibie OPS,  ul. Gliwicka 50;

we wtorki od godz. 10.00 w Rudnie w sali sołeckiej przy boisku sportowym, ul. Gliwicka 20;

w środy od godz. 16.00 w Rudzińcu w salce OPS przy boisku sportowym, ul. Opolska 8;

w czwartki od godz. 16.00 w Taciszowie w sali sołeckiej, ul. Szkolna 2.

 Przypominamy, że nieustannie można zostać klubowiczem kół prowadzonych przez OPS.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Rudziniec od 50. roku na systematycznie organizowane

spotkania:

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 4000 771. 

Warto wiedzieć, że ciekawe zajęcia dla naszych seniorów (m.in. zajęcia rękodzielnicze, rekreacyjno-

ruchowe oraz wokalne) znajdują się także w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą

w Poniszowicach – szczegóły pod numerem telefonu 32 230 31 05. 

RUDZINIECKIE



UDANE GMINNE FERIE
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Źródło: archiwum własne, profile facebookowe
jednostek organizacyjnych.

  Jak co roku gmina Rudziniec, za pośrednictwem swoich
jednostek organizacyjnych, przygotowała dla dzieci

różnorodne aktywności feryjne. 

    Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec zorganizował 2
tygodnie kreatywnych zajęć, w których wzięło udział
ponad 40 uczestników. W ofercie feryjnej dla dzieci w
wieku 7-12 lat znalazły się: zajęcia rękodzielnicze (m.in.
tworzenie aniołów z tektury i sznurka czy zimowych
krajobrazów), zabawy ruchowe, zawody sportowe, a także
liczne gry i zabawy pobudzające wyobraźnię oraz
kreatywność. Niespodzianką był bal karnawałowy, na
którym nie zabrakło kolorowych przebrań i największych
dziecięcych przebojów. 
    W Gminnej Bibliotece Publicznej Rudzińcu dzieci wzięły
udział w 3-dniowych zajęciach, podczas których wykonały
inscenizację wiersza Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli”,
odbyły warsztaty pt. „Księżycowy kamień” i tworzyły
własne opowiadania wraz z ilustracjami. Było  także dużo
ruchu,   zabaw   i   gier.    Na  zakończenie zajęć, specjalnie dla
swoich rodziców i opiekunów, uczestnicy zaprezentowali
przedstawienie dotyczące życia Mikołaja Kopernika.
...................Pojawił  się również element zaskoczenia, ponieważ w rolę narratora wcielił się Wójt Gminy Rudziniec – Krzysztof
Obrzut. 
    Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach realizował w ferie stałe zajęcia wpisane w
ofertę jednostki. W związku z czym zapisane do grup dzieci i młodzież, pozostające na terenie gminy na czas ferii,
mogły w nich uczestniczyć.

NASZE KREPLE
NA ZAMKU
W TOSZKU

Na Powiatowym Festiwalu Krepla,

odbywającym się 17 lutego 2023 roku na Zamku

w Toszku, zaprezentowało się 17 Kół Gospodyń

Wiejskich. Wśród nich KGW z gminy Rudziniec, a

dokładnie z: Poniszowic, Rudna i Niewieszy.

Panie uraczyły uczestników swojskimi

kreplami, faworkami i innymi wypiekami.

Wydarzenie było organizowane przez Powiat

Gliwicki oraz Centrum Kultury "Zamek w

Toszku".
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PODSUMOWANIE KONKURSU
POWIAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

2022
   23 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

odbyło się podsumowanie konkursu „Powiat Przyjazny

Środowisku 2022”. Jednym z trzech laureatów tego

konkursu była Niekarmia, która zajęła II miejsce i otrzymała

dotację w wysokości 15 tys. złotych na zadanie pn. „Budowa

oświetlenia przy wykorzystaniu OZE – zakup i montaż

wolnostojących lamp solarnych na terenie sołectwa

Niekarmia”. W ramach zadania w Niekarmii postawiono 2

lampy solarne typu Bocian, stację do segregacji odpadów

oraz dekoracje solarne. 

   Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut i sołtys sołectwa

Niekarmia Pani Alicja Klich, z rąk Józefa Kruczka - członka

Zarządu Powiat Gliwicki oraz Mariusza Dyki - naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Gliwicach, otrzymali

pamiątkowe tabliczki i statuetki. 

WAŻNE WYDARZENIE
DLA MIESZKAŃCÓW BYCINY

W Bycinie stanął pomnik Ofiar Wojen i

Przemocy. Ma na celu upamiętnienie 133

mieszkańców Byciny, którzy: polegli w latach

1939-1945, zostali zamordowani w 1945 roku

oraz zostali internowani do ZSRR. Powstanie

pomnika jest efektem długoletniego

zaangażowania mieszkańców Byciny w

stworzenie listy ofiar (początkowo lista

zawierała 17 nazwisk). Poświęcenie pomnika

nastąpiło 26 lutego 2023 roku w kościele pw.

Trójcy Świętej w Bycinie. 

Źródło: profil facebookowy sołectwa Bycina.

Źródło: profil facebookowy Powiatu Gliwickiego.



   7 lutego 2023 roku, na zaproszenie Wójta Gminy Rudziniec Krzysztofa Obrzuta oraz Przewodniczącego Rady

Gminy Rudziniec Andrzeja Szołtysika, w posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Rudziniec wzięli udział

przedstawiciele władz Powiatu Gliwickiego: Wicestarosta – Adam Wojtowicz, Członek Zarządu – Józef Kruczek oraz

Radny powiatowy – Andrzej Frejno.

   Przewodnim tematem spotkania były drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gminy Rudziniec. Wójt Gminy

Rudziniec przybliżył dane dotyczące dróg powiatowych w gminie, opowiedział o ostatnich zrealizowanych

inwestycjach drogowych, a także odniósł się do najbardziej problematycznych odcinków dróg, które wymagają jak

najszybszego remontu - w tym przede wszystkim: drogi łączącej Rzeczyce z Ligotą Łabędzką, drogi Bojszów -

Rudno - Rudziniec i dalej w stronę Chechła (na tej drodze trzeba przebudować 3 mosty, co wiąże się z dużymi

kosztami, jednakże jest to główna sieć komunikacyjna gminy; alternatywa dla A4 na wypadek blokady autostrady)

czy też koniecznego remontu drogi Pławniowice-Taciszów-Kleszczów. Szczególną uwagę zwrócił również na:

konieczne remonty dróg powiatowych, które obecnie są przyczyną podtopień - tj. droga w Poniszowicach,

przepust okularowy na drodze powiatowej w Łączy i oczekiwany przepust w Ligocie Łabędzkiej, gdzie gmina już

dawno wykonała niezbędne odprowadzenie wody; długo oczekiwane przejście dla pieszych w Bojszowie oraz

konieczne budowy chodników przy drogach powiatowych. Wójt podkreślił, że do prawie wszystkich wymienionych

inwestycji gmina Rudziniec przekazała tzw. wkład własny w wysokości około 50% wartości realizacji zadania, co jest

dużym obciążeniem dla budżetu i odbywa się to kosztem dróg gminnych i innych inwestycji.

   Głos zabrali również radni gminy Rudziniec, którzy zwracali uwagę m.in. na: problem przejścia dla pieszych w

Bojszowie, brak chodnika w Bycinie i Taciszowie, stan drogi w Pławniowicach, wąskie pobocze w Rudnie, stan

nawierzchni drogi między Poniszowicami a Niekarmią czy też na pojazdy o dużych tonażach, które kierują się

objazdami przez gminę w momencie, gdy nieprzejezdna jest autostrada.

   Przedstawiciele władz Powiatu Gliwickiego odnieśli się do powyższych kwestii, nakreślili, na jakim etapie są

poszczególne prace dotyczące remontów dróg zlokalizowanych w gminie Rudziniec. Najbliższą inwestycją,

obejmującą teren naszej gminy, jest remont drogi łączącej Chechło z Proboszczowicami. Wybrano także

wykonawcę dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w Bojszowie. W najbliższym czasie uzupełniane będą

także ubytki w asfalcie na poszczególnych drogach powiatowych.  Ponadto omówiono zakres działań powiatu, ze

szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych.
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SPOTKANIE DOTYCZĄCE
DRÓG POWIATOWYCH

    Na terenie gminy Rudziniec jest ponad 82 km dróg powiatowych, to ponad 1/4 wszystkich dróg w Powiecie

Gliwickim. Liczymy, że w ramach dobrej współpracy stan tych dróg poprawi się. Planowane są kolejne spotkania

dotyczące dróg, a także innych obszarów współpracy.

  

RUDZINIECKIE

ODROBINA
STATYSTYKI

Kilka podstawowych danych statystycznych za 2022 rok

dotyczących gminy Rudziniec. Na świat przyszło 89 dzieci - 42

dziewczynki i 47 chłopców. Maksymilian, Mikołaj oraz Wiktoria to

imiona, które cieszyły się największą popularnością. 81 osób

zdecydowało się wstąpić w związek małżeński, natomiast 16

małżeństw podjęło decyzję o rozwodzie.  Na pobyt stały i

tymczasowy zameldowanych było łącznie 10 480 osób. Do

wieczności odeszły 162 osoby.
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    Pod koniec grudnia 2022 roku ogłoszone zostały wyniki otwartych konkursów na realizację zadań

publicznych gminy Rudziniec dotyczących wspierania i upowszechnia kultury fizycznej oraz ochrony i promocji

zdrowia. 

   W zakresie ochrony i promocji zdrowia (w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia

2011r. o działalności leczniczej) wybrana została oferta Caritas Diecezji Gliwickiej. Zadanie będzie realizowane do

31.12.2023 roku. Na ten cel z budżetu gminy Rudziniec przeznaczone zostało 120 tys. złotych. Zadanie polegać

będzie m.in. na: zapewnieniu opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi i

samotnymi (w miejscu ich przebywania), szkoleniu z zakresu ochrony zdrowia i opieki nad pacjentami obłożnie

chorymi, zapewnieniu podstawowej, domowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy prowadzeniu

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych.

   W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wybrano 14 ofert dotyczących zróżnicowanych

dyscyplin, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa stołowego, nordic walking, szachów czy jogi i fitness. Łączna kwota

dotacji z budżetu gminy to ponad 182 tys. złotych. Wśród wybranych oferentów znaleźli się: Klub Karate

Kyokushin w Rudzińcu, LKS Ślązak Bycina, Stowarzyszenie Gildia Komiliton, LKS Naprzód Poniszowice, ULKS

Pławniowice, LKS Amator Rudziniec - Akademia Rudziniec, LKS Olimpia Pławniowice, LKS Młodość Rudno, LKS

Start Kleszczów, KS Orły Bojszów, Klub Sportowy Rudziniec, LKS Leśnik Łącza, Akademia Tenisa Stołowego

Ligota Łabędzka, ULKS Tajfun Ligota Łabędzka. Zadania będą realizowane do 30 czerwca bieżącego roku.

   Przypominamy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2023 (sezon grzewczy 2022/2023) będą

przyjmowane do 14 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Rudzińcu. Procedura zakupu węgla pozostaje

niezmienna - po otrzymaniu telefonicznej informacji z urzędu gminy o możliwości odbioru węgla ze składu:

1. Mieszkaniec wpłaca należną kwotę na konto nr: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 (właściciel rachunku: Urząd

Gminy w Rudzińcu)

3 tony –     4 950,00 zł

1,5 tony –   2 475,00 zł

1 tona   –    1 650,00 zł

0,5 tony –      825, 00 zł

 W tytule przelewu wpisuje: „Za węgiel, imię i nazwisko uprawnionego do zakupy węgla”

2. Mieszkaniec odbiera w urzędzie gminy, w pok. 19 - I piętro, dokument wydania węgla.

3.  Urząd gminy przekazuje składowi informację o uiszczeniu opłaty przez mieszkańca. Skład „ROMAX” S.C. Sylwia

i Andrzej Rogon w Sośnicowicach kontaktuje się z mieszkańcem w celu uzgodnienia sposobu oraz terminu

dostawy węgla (z zastrzeżeniem, że mieszkaniec może samodzielnie odebrać węgiel z miejsca jego składowania

nie później niż do 3 dni roboczych od poinformowania go o tym przez tutejszy urząd gminy. Mieszkaniec odbiera

węgiel jednorazowo pojazdem o ładowności nie mniejszej niż zamówiony tonaż węgla).

4. Mieszkaniec potwierdza odbiór paliwa stałego na dokumencie wydania węgla i ten dokument przekazuje na

składzie opałowym lub przekazuje kierowcy, który przywiózł węgiel.

OTWARTE KONKURSY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RUDZINIEC

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
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Urząd Gminy Rudziniec

ul. Gliwicka 26,

44-160 Rudziniec
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