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Uchwala Nr 189/XXIV/10
Rady Gminy Starcza

zdnra25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci Rudnik Maly

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.tJ.  z 2001r.  Nr 142poZ.15912 po2n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwa la  eo  nas fen l r i c '

s 1 .

Tatwierdza sig Plan Odnowy Miejscowo6ci Rudnik Maly na lata
2010-2017, realizowany w ramach dzialania ,,Odnowa i rozw6j wsi"
objgtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013
o treSci stanowiqcel Zalqczntk Nr 1 do ntniejszej uchwaly.

s2 .
Wykonanie uchwaty powierza siq W6jtowi Gminy Starcza.

s3 .
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

l'rzewodnicz4ca l4dy Gminy .

/n*\ t-ru-f{,^.'-9
' Maryll WattrzyiczS
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Zal4cznik Nr I
do Uchwaly Nr 189/XXMI0
Rady Gminy Starcza
z dnia 25.08.2010r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI RUDNIK MALY

tieszkaricy Rudnika lf,alego dq2q do tego, aby wie5 stala sig
akbfwna, nowoczesna i estetyczna oraz atrakcyjna do zamieszkania,
gdzie iyje sie wygodniej i ciekawiej ni2 w mieScie.

Rudnik Mafy ma sta6 sig r6wniei wslq bezpiecznq z rcilinaeq
infrastrukturq technicznq, miejscem wypoczynku, turystyki i rekreacji.
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L Charakterystyka miejscowoSci Rudnik Maly

Miejscowo66 Rudnik Maly administracyjnie polo2ona jest w gminie Starcza, w
powiecie czqstochowskim, wojew6dztwie Slqskim. Geograficznie lezy w obszarze
polnocnej granicy Progu Wo2nickiego Wy2yny Slqskiej. Znajduje sig w odlegloSci
20 km na potudnie od Czgstochowy - siedziby powiatu i 64 km od Katowic - stolicy
wojew6dztwa.

Rudnik Maty zajmuje obszar 522 ha i liczy 525 mieszkaic6w ( na 31.12.2009r.\.
Jest drugq miejscowoSci4 co do liczby ludno3ci w gminie Starcza.
Od polnocy i polnocnego - zachodu naturalnq granicq posiadlo$ici Rudnika stanowi
rzeka Kamieniczka (doptyw Warty), od zachodu i pofudnia dawna granica pomigdzy
Niemcami a Rosjq (dziS pomiqdzy powiatem lublinieckim a czgstochowskim), za6 od
wschodu granica podzialu wsi (w XVll wieku ) - na Rudnik Maty i Rudnik Wielki.

Dzieje Rudnika Matego hcze sie z przeszlo6ciq Rudnika Wielkiego. Obie
bowiem wioski nale2aly do tych samych jednostek administracyjnych. Dopiero rok
1992 rozdzielil je pomiqdzy dwie gminy- Kamienicq Polskq i Starczq. Rudnik Wielki
pozostal pzy Kamienicy.

Rudnik, pojawia siq w dokumentach od poczetku XVll wieku, a w ll polowie
tego2 wieku dzieli sig na Maty iWielki.

Nazwa osady pochodzi od znajdujqcych siq tu w dawnych czasach z162 rudy
2elaza i ludzi- rudnik6w, zajmujqcych sig wytopem metalu z rudy lub tylko
dostarczajqcych kopany surowiec do pobliskich ku2nic.

Geneza nazwy Rudnika (Rudnik6w) jako osady sfuZebnej sugeruje, 2e wioska
istniala wczeSniej. W 1401 roku jedno ze 2r6del odnotowalo o funkcjonowaniu mlyna
w Rudniku Wielkim, wsp6lnego dla obu wsi (Rudnika Malego i Wielkiego) - "Villam
Paruam Rudnyky cum molendino in Magno Rudniky".

Rudnik Maly zwany r6wniez Rudniki Mniejsze lub Rudnik Mniejszy w okresie
pzedrozbiorowym stanowil wlasno66 Akademii Krakowskiej, le2qcq w kluczu
kozieglowskim Ksiqstwa Siewierskiego, a po likwidacji ksigstwa w 1790 roku
bezpo6rednio w Rzeczypospolitej.

Pod wzglqdem organizacji ko6cielnej nale2al do parafii Kozieglowy, a od 1919
roku do parafii Starcza. W 1788 roku w wiosce staty 24 chafupy.

Dane z 1787 roku informujq, i2 liczba ludno6ci Rudnika Matego wraz z
Rudnikiem Wielkim wynosila 251 os6b.

Po drugim rozbiorze Polski (1793 r. ) Rudnik Maly znalazl siq w zaborze
pruskim, w latach 1807-1815 w Ksigstwie Warszawskim (powiat bedzifiski), a od 1815
roku w Kr6lestwie Polskim.

W 1827 roku osada miala 31 dom6w i '189 mieszkaic6w, a w 1888 roku w 32
budynkach mieszkalnych i karczmie zylo 305 os6b.

Od 1867 roku solectwo nale2alo do gminy Rudnik Wielki z siedzibq w
Kozieglowach. W okresie dwudziestolecia migdzywojennego do 1933 roku wioska
znajdowafta sig w powiecie bgdziriskim, a p62niej w zawierciahskim (woj. kieleckie).

W latach okupacji hitlerowskiej wie6 wlqczono do rejencji opolskiej.
Po ll wojnie Swiatowej w 1952 roku Rudnik Maly wraz z Rudnikiem Wielkim zostal
wydzielony z powiatu zawierciaiskiego i wfqczony do powiatu czestochowskiego

W latach 1952-19il i 1974-1991 omawiane so'lectwo nale2alo do gminy
Kamienica Polska, a w okresie lat 1954-1973 do gromady Starcza.

W czasie istnienia gromady we wsi zlokalizowano bazq magazynowo-
transportowq k6lek rolniczych i zlewnig mleka.

Pod koniec 1970 roku solectwo liczylo 440 ludzi. W grudniu 1977 roku liczba
mieszkafic6w wsi zwigkszyla sig do 503 os6b, a w 1988 roku nieznacznie obni2yla sig
do 500 mieszkaic6w.



WieS Rudnik Maty to typowa ulic6wka, poloZona zwartE zabudowe przy jednej
gl6wnej drodze powiatowej na dlugo5ci 2,3 km. Od drogi gf6wnej odchodzq boczne
uliczki, przy kt6rych od kilkunastu lat wyrastajq nowe domy mieszkalne.
Ufic we wsi jest osiem. Od 2000 roku posiadajq naanty. Zabudowania s4
jednorodzinne.

W popzednim stuleciu dato sig zauwa2yt kilkakrotne zmiany stylu budowy
budynk6w mieszkalnych. Jeszcze po 't945 roku wigkszo66 dom6w byla drewniana i
kryta slomq. Stqd liczne we wsi byly pozary. Najwigkszy poZar zabudowai
mieszkalnych mial miejsce w 1948 roku. Splongto wtedy bodaj2e siedem chatup.
Od tamtej pory i przez lata piqcdziesiAte i szeScdziesiqte XX w. budowano domy
jednokondygnacyjne z kamienia wapiennego i cegly ceramicznej lub cement6wki z
dachami dwustronnymi krytymi z reguly dach6wk4.

W latach nastppnych zac.zqty powstawa6 domy (edno-i dwupiptrowe) sporych
rozmiar6w, z pustak6w 2u2lowych, w rzucie zbli2onym do kwadratu, z dachem
kopertowym krytym papA.

W ostatnich latach wiqkszoS6 tych dom6w zostalo pzebudowanych i
otynkowanych. Nowopowstajqce budynki mieszkalne sq parterowe z u2ytkowym
poddaszem, z dachami dwulub wielospadowymi. Potocznie mozna je okreSli6 willami
lub paftacykami. Obecnie Rudnik Maty stanowi jednq caftc56, choc czq36 wsi w rejonie
skrzy2owania dr6g powiatowych i cmentaza z dawien dawna nazywano
"Odrzywolem".
Jeszcze do lat siedemdziesiqtych przy granicy z gminq Wo2niki istnial przysi6fek
Zielone G6rki. DziS jest to miejsce opustoszale - pustkowie.

Centrum wioski stanowi teren, gdzie znajduje sig budynek remizy stra2ackiej. W
budynku tym odbywaj4 siq zebrania wiejskie, posiedzenia Zarzqdu OSP oraz
uroczysto6ci okazjonalne.

Na poludnie od stra2nicy w odleglo6ci kilku metr6w zaczyna sig Scie2ka
dydaktyczna z przystankiem w miejscu rekreacji (leSnej klasie). ZaS na polnoc od
remizy w odleglo5ci kilkudziesigciu metr6w rozpo5ciera sig teren stra2acki,
ptzeznaczony pod lokalizacjq wymarzonego i bardzo oczekiwanego przez mbdzie2 i
stra2ak6w boiska rekreacyjnego do pilki no2nej oraz placu 6wiczeh

2. I nwenta ryzacja zasob6w slu2qcych od nowie m iejscowo6ci.

2.1 Zasoby prryrodnicze i turystyczno- rekreacyjne
Niewqtpliwym walorem okolic Rudnika Malego jest przyroda. Wioska le2y

po6r6d las6w poprzecinanych strumykami. Przez grunty wsi opr6cz rzeki Kamieniczki
plynie r6wnie2 rzeka CzarnoleSna i kilka innych bezimiennych ciek6w.

Najwigkszy kompleks le6ny (r6wnie2 w gminie) rozciqga sig w potudniowej
czg6ci solectwa. Jest to fragment Czarnego Lasu- zwany "Lasem Gniazdowskim".
Rosnqtu sosny z domieszkq bzozy i dqbu, a na wilgotnych stanowiskach olchy.
Le6ny krajobraz sprzyja rozwojowi rekreacji i turystyki.

Dziatajqca na terenie gminy organizacja po2ytku publicznego Spoleczna
lnicjatywa Ekologiczna ,,EKO - STARCZA' w 2OO4 roku wytyczyla i oznakowafra
,,Le6ne trasy rowerowe Starcza - Rudnik Maly - Starcza", kt6rych szlaki w wigkszoSci
prowadz4 le6nymi i polnymi dr62kami.

Z kolei w latach 2005 - 2006 w/w organizacja urzqdzila ,,Le6nq Scie2kg
dydaktyczn4 Rudnik Maty" z 21 tablicami edukacyjnymi oraz "Le6nq klasg - terenowe
stanowisko edukacji ekologicznej'. Na le6nq klasq wykorzystano istniejqce ju2 miejsce
rekreacji. Teren ten zostal ogrodzony i wyposa2ony w deszczochron, krqg ogniskowy,
laweczki isanitariat.



Sciezkg dydaktycznq i le6n4 klasq odwiedzilo dotqd kilkadziesiqt wycieczek uczni6w i
pzedszkolak6w.
Natomiast le6nymi trasami rowerowymi do dzi6 pzemienajq(np. w kierunku palacu w
Czarnym Lesie) zorganizowane grupy cyklist6w, czy te2 pojedynczy rowerowi turySci.

Warlo zaznaczyC, 2e miejsce rekreacji uzqdzone w urokliwym terenie jest
wykorzystane do organizacji spotkafi biesiadnych r62nych stowarzyszeh (KGW, OSP),
a tak2e grup nieformalnych (rodzinnych, mlodzie2owych).
Mozna tu milo spgdzi6 czas na swie2ym, pachnqcym Zywicq powietzu, upiec
kielbaski i po3piewa6, a przy okali podedukowa6 sig ekologicznie.

Kompleks znajduje sig w internetowej bazie danych przyrodniczych Scie2ek
edukacyjnych Wojew6dzMa SQskiego http://pzvroda.katowice.pl/tabelka.htm pod
ooz. 149,
- Przez gl6wnq ulicg w Rudniku Matym prowadzi te2 stary ,,szlak jasnog6rski" ze
Slqska do Czgstochowy. Tgdy przemieszczajq sig corocznie w okresie letnim
pielgrzymki na Jasnq G6rg. Tu te2 grupy robiq odpoczynek i nocleg.

Cenny obszar Rudnika Malego to malownicza dolina zeki Kamieniczki,
rozciqgajqca siq na potnoc od zabudowai. Teren doliny czgSciowo poro5nigty jest
lasem olsowym, a czg6ciowo wystepuja tu laki i pastwiska.

2.2. Dziedzicttto ku lfu rowe
Na terenie Rudnika Malego wystqpuj4 dwa obiekty zabytkowe, majqce warto6d

historycznq. Sq to: cmentarz grzebalny (rzymskokatolicki i starokatolicki mariawit6w) i
kapliczka domkowa 5w. Jana Nepomucena. Oba obiekg sq wpisane do wojew6dzkiej
ewidencji zabytk6w.

Cmentarz grzebalny zostal uzqdzony na pocz. XX w. na gruntach ofiarowanych
przez wiernych.

Geneza cmentarza wiqze sie na.ipierw z powstaniem w 1906 roku parafii
Koiciola mariawickiego w Starczy, a p62niq z zalo2eniem parafii zymskokatolickiej w
Starczy ( w 't91 1 roku). W 1913 roku nekropoliq podzielono na cze66 mariawick4 ( 1/6
) i zymskokatolickq (5/6 obszaru).

Na skraju wsi Rudnik Maty, tu2 przy granicy z gminq Wo2niki i pzy drodze do
Kamienicy (Sl4skiej), w lasku w5r6d brz6z isosen znajduje siq murowana kapliczka
domkowa z 171'l roku z figurkq Swigtego Jana Nepomucena, patrona spowiedzi i
ochrony pzed powodziq. Swiqtek stoi w sygnaturce zamykanej szklanymi
drzlviczkami.

Tradycja glosi, 2e figurka byla wyrze2biona z drewna hebanowego,
pzywiezionego z dalekich Indii. Kapliczka domkowa zostala wybudowana z polnego
kamienia zlepionego piaskiem i glinq. Zapewne w p62niejszym okresie otynkowana i
niejednokrotnie pomalowana. Pokryta kopertowym daszkiem z desek, zwieftczonym
malefikq wie2yczkq z krzy2ykiem i metalowq chorqgiewkq na szczycie. Chorqgiewka
ta, na kt6rej widnieje data 1711 rok, nie jest oryginalna. Zostala dorobiona w czasie
p62niejszym, bo pieruvotna zagingla.

Intencje wybudowania kapliczki w tym miejscu mogq by6 dwie.
Jedna to taka,2e obiekt sakralny powstal w miejscu , gdzie grzebano zmarlych, w
wyniku epidemii cholery.
Druga, te2 prawdopodobna Qczy siq z miejscem pzepraw przez wodg (rzeczkg, br6d)
za granicg paf stwa.

Nale2y podkreSlid, 2e Rudnik Maly a2 do 1922 roku byl miejscowo5ciq
przygranicznq.



2.3. I nfrastruktu ra spoleczna
Bardzo wa2nq rolg we wsi pelni jednostka Ochotniczej Stra2y Po2arnej, liczEca

31czlon6w.
Poczqtki stra2y ogniowej w Rudniku Malym siqgajq czas6w spzed ll wojny Swiatowej i
wiq2q siq z nazwiskiem organisty parafii w Starczy, Wadystawa Kucharczyka.
Ten zalo2yciel i pierwszy komendant stra2y, po wybuchu wojny trafit do obozu w
OSwigcimiu, skqd juz nie powr6cil. Organizacja pozbawiona komendanta przestala
dzialal.

Jeszcze w trakcie okupacji tj. w 1943 roku tworzeniem na nowo stra2y zajql sig
Franciszek CieSla. Mimo trudno6ci i cig2kich warunk6w, jakie panowaly w tym okresie,
doprowadzil do powstania strazy pozarnej w Rudniku Malym.
Po wojnie ( w latach piqcdziesiqtych) stra2acy wraz z pozostalymi mieszkaficami
wybudowali drewnianq remizq. W latach nastgpnych dobudowali murowany gara2 i
Swietlicq.
W latach 80 - tych rozebrano drewnianq czgS6 obiektu i postawiono murowane.

W 2009 roku czg56 pomieszczei pzeznaczono na Swietlica wiejskq.
W remoncie lokalu Swietlicy wraz z kuchniq , wsparcia finansowego udzielil Urzqd
Marszalkowski.

W bieZqcym roku z Funduszu Solreckiego Swietlica bgdzie wyposa2ona w meble,
radiomagnetofon, bilard, pilkazyki i stol tenisowy. MlodzieZ bgdzie mogla tu ciekawie
spqdzad dfugie jesienno- zimowe wieczory.

Na du2ej sali w remizie odbywajq sig wa2ne uroczystosci, wesela i zebrania.
Jednostka OSP w Rudniku Malym od kilkunastu lat przoduje w gminie Starcza.
Aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo - ga6niczych i manewrach.
Wygrywa cyklicznie w gminnych zawodach sportowo - po2amiczych i zajmuje wysokie
lokaty na zawodach powiatowych.

2.4. lnfrastruktura techniczna
Gl6wnym 2r6dlem zaopatrzenia w wodq mieszkafic6w Rudnika Malego jest

ujgcie wody ze stacjq uzdatniania w Starczy. Ujgcie wody i sie6 wodociqgowa,
obejmujqca wszystkie miejscowo6ci w gminie zostaty wybudowane w latach
dziewipcdziesi4tych XX wieku. W 2000 roku solectwo wzbogacilo sig o kanalizacjg
sanitarnq, a w 2001 roku o oczyszczalniq Sciek6w.



We wsi prowadzona jest selektywn a zbi6rka odpad6w nadajqcych sig do
recyklingu. Zorganizowano r6wnie2 wyw6z Smieci komunalnych oraz punkt
selektywnej zbi6rki odpad6w ( plastik, szklo ).

Na terenie miejscowo6ci nie ma oirodka zdrowia. Opiekg nad mieszkaicami calej
gminy ( w tym Rudnika Malego) sprawuje OSrodek Zdrowia w Starczy, bqdqcy w
strukturach Gminnego Zespolu O6rodk6w Zdrowia w Wo2nikach.
Ostatnio ( 2009 rok) O6rodek dzigki dofinansowaniu Srodkami unijnymi z
Regionalnego Programu Operacyjnego zostal przebudowany i rozbudowany.

DziS w nowoczesnym budynku Swiadczone sq usfugi w zakresie podstawowej
opieki zd rowotnej, rehabil itacji i stomatologii.

Osoby i rodziny majqce trudnq sytuacjq 2yciowq mogq korzystad ze wsparcia
finansowego i porad Gminnego O6rodka Pomocy Spo'lecznej w Starczy.

Rudnik Maty posiada energooszczgdne o5wietlenie ulic, a dostawcq energii na
terenie solectwa jest Enion S.A. Oddzial w Czgstochowie.

Mieszkaficy zaopatrujq sig w energiq ciepln4 indyaridualnie, wykorzystujqc w tym
celu piece centralnego ogrzewania opalane wgglem, ekogroszkiem, mialem
wgglowym lub olejem.

Wigkszo66 gospodarstw posiada przylqcza telefon iczne stacjonarne.
Obszar calej miejscowo6ci objgty jest zasiggiem kilku operator6w telefonii
kom6rkowej.

W Rudniku Matym znajduje sie tzy pzystanki autobusowe. Dojechai z nich
mozna autobusami PKS S.A. Czgstochowa do Czqstochowy, Starczy, Piekar
Slqskich i Tarnowskich G6r.

2.5. Gospodarka i rolnictwo
Srodowisko jest nieskazone pzemyslowo, a zanieczyszczenia powietrza

powstajq jedynie w wyniku opalania wgglem zwartej zabudowy mieszkaniowej.
Naturalnq funkcj4 wsi jest rolnictwo, a caly jej obszar stanowi 521 ha.

Rolnictwo odgrywa coraz mniejszq rolg dla mieszkahc6w, a liczba gospodarstw
w kt6rych uprawa roli bylaby podstawq ich dzialalnoSci ciqgle spada. Uprawy
zbo2owo-okopowe, ch6w bydta i hodowla trzody chlewnej majq znaczenie uboczne i
gtownie wykorzystane sq na potzeby urlasne. Gospodarstwa sq rozdrobnione ( 2,0 -
5,0 ha) z przewagq slabych gleb piaszczystych i czgsto odlogowanych, co daje niskq
rentowno66 produkcji rolniczej

StruKura Rudnik

rrlr
Grunty ome 137 26,30

Lqki i paslwbka
89 17,08

-asy, grunly zadrz€yvione i zekrrewione 157 30,13

\i€uA^ki 1 o,20

f,dlogi a ugory 105 20,15

)rogi 12 2,30

fereny zaiqte pod zabudovve 20 3,84

Razem 521 100



Najwigkszq powierzchniq zajmujq lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione , a
nastgpnie grunty orne (26,300/0), kt6re wspomagane pzez Qki i pastwiska (17,08o/o )
stanowi4 w dalszym ciqgu doS6 du2y obszar pneznaczony na potzeby rolnictwa.
Swiadczy to o tym, 2e mieszkaicy wsi w dalszym ciqgu uzyskujq dodatkowe dochody
z gospodarstw rolnych. Nie mniej jednak odlogi i ugory plasujq siq na wysokim
poziomie i stanowiq 20,15o/o zajmowanego obszaru., co z kolei Swiadczy o du2ym
spadku zainteresowania pracq na roli.

Rolnictwo nie stanowi gl6wnego 2r6dla utrzymania mieszkaflc6w. Jednak
mimo to mogtoby stanowid dla ich wlaScicieli 2r6dlo utrzymania jako gospodarstwa
agroturystyczne.

Opr6cz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkaicy zajmujq sie tez
dzialalnoSciq gospodarczq. Na terenie wsi istnieje kilkanaScie podmiot6w
gospodarczych, zajmujqcych siq m.in. przetw6rstwem ryb (2 ), handlem (2), uslugami
transportowymi (2), brukarstwem ( 2), fryzjerstwem (1).
Podzial wiekowy mieszkafic6w przedstawia poni2sza tabela:

PraCdr[rulrftowy f(olhl Irlseil Rrnm r

0.6 17 20 37 7,04

7-16 19 27 46 8,76

17 -25 43 76 14,48

2645 68 144 27,43

46-65
'7.1 65 138 26,29

Powyiej 65 47 J I 84 16,00

Razem 267 258 525 100

EE'la Nr 2 Struktura wiekowa mieszkahc6w wsi Rudnik

Jak wynika z pzedstawionej struktury wiekowej w miejscowo6ci Rudnik Maty
zamieszkuje najwigcej os6b w wieku produkcyjnym ( 2645 oraz 46-65 lat), co daje
du2e mozliwoSci wlasnej pzedsigbiorczo6ci. Niepokojqcym zjawiskiem jest niski
wska2nik najmlodszej grupy wiekowej ( 0-6 lat), kt6ry stanowi tylko 7,04% calej
struktury wiekowej.

Polo2enie miejscowoSci w sqsiedztwie wa2nych szlak6w komunikacyjnych
daje jej du2e mo2liwo6ci realizacji przedsiqwzig6 zuiqzanych z ruchem drogowym
oraz o charakteze turystycznym, np. infrastruktury przydroznej i bazy
noclegowo - gastronomicznej. Rudnik Maly jest bowiem czgsto miejscem wypoczynku
pielgrzym6w, kt6zy w drodze na Jasnq G6rg korzystajq z nocleg6w. Czgste
pielgzymki wiernych stwarzajq mo2liwo5ci rozwoju turystyki i powstania malej
gastronomii.



3. Ocena mocnych islabych stron mieFcowo5ci- analiza SWOT
Poprzez analizg SWOT postarano sig wykaza6 mocne i slabe strony

miejscowo5ci Rudnik Maty oraz potencjalne jej szanse rozwoju i zagrozenia
stwarzane pzez oloczenie. Analiza ta, pozwala na okre6lenie obecnej sytuacii tej
miejscowoSci oraz wskazania przysztych kierunk6w jej rozwoju.

. wystQpuiQcebezrcbocie

. staby rozw6j
przedsigbiorczodci

. mala liczba zaklad6w produkcyjnych
i usfugowych

. brak bazy gastronomicznei

. brak wyposa2enia Swietlicy wiejskiej

. slaby stan dr69 dojazdowych do
grunt6w rolnych

. zly stan nawierzchni ulic bocznych
o mala powierzchnia gospodatstw

gospodarstw
. brak bobk i innych obiekt6w

sportowych
. brak ciqgu piFzo-towerowego i

chodnik6w
. brak parking6w
. niski poziom iycia w6r6d czg6ci
. mieszkafic6w
. apatia spoleczna

druga co do liczby ludnosci miejscowoS6
w gminie
brak ucieiliwego dla
przemysfu
cryste powietrze i piekne kraiobrazy
skanalizowanie wsi z podlqczeniem do
ocryszczalni gminnej
zwodociegowanie wsi
telefonia stacjonama i kom6rtowa
zorganizowany system wywozu odpad6w
stalych z punktami ich segregacii
zwarta zabudowa wsi
preina dzialalnose o.ganizacji
poza rzedowych i stowarzyszefi (OSP)
dobra sie6 dt6g o nawierzchni
bitumicznoj
poloienie wzdlui drogi powiatowej
dogodne warunki do rozwoju turystyki i
prowadzenia gospodatEtw ekologicznych
dostep do Intemetu

przynaleino66 do Unii Europejskiej -
jakozwiekszenie konkurencyjnc6ci i
odplyw mlodzie2y do pracy za
granicQ,
upadanie malych i
gospodaEtw rolnych
brak stabilno6ci w
wspierania rodoju ob6zar6w
wiejskich i gospodarki rolnej
mala liczba urodzefi
utrrymuhcy lle wylokl weketnlk
bozroboch
brak dostatecznych 6todk6w
finansowych na realizacje inwestycji
uboienie cze6ci spoleczef stwa
rcsnqce patologie spoleczne
(alkoholizm, nad(omania)
niestabilno66 prawa

o moiliwo66 skorzystania ze 6rodk6w
tunduszy unijnych w zwiezku z
przynaleinoscie do Unii Europejskiej

. nawiezanie miedzynarodowej wspolpracy
samorzedowej i kulturalnej

. sprzytaiqca polityka regionalna w tym
adrcsowana do rozwoju obszar6w
wiejskich ze strony rzQdu i wtadz
wojew6dzkich

. wspolpmca z gmin4 przy rcalizacji
stftrtegii rozwojowej

. moda do mieszkania ,,za miastem"

. rozw6j agrcturystyki

. doplaty bezpo6rednie dla rolnik6w

. wzrost Swiadomo6ci ekologicznej
o mieszka6c6w
. mo2liwo5ci podlqczenia do sieci

wodociqgowej i kanalizacyinej
. poprawa warunk6w szkoleniowo-

trsningowych dla druh6w Etraiak6w
. integracja mieszkafic6w dla rcalizacii
. wsp6lnych cel6w.



4. Opis planowanych zadaf inwestycyjnych i przedsigwzig6
aktywizujqcych spoleczno66 lokalnq w okresie lat 2O1O-2017.
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1 . Wyposa^enie
Swietlicy
wiejskiej

Podniesienie
poziomu
infrastruktury
kulturalnej
i sportowej
poptzez
zakup mebli
i spzetu

Polepszenie
bazy
kulturalnej
i sportowej
dla
dzieci
i mlodziezy

20101 14.824.-
- Budzet gminy
- Fundusz
Solecki

2
Budowa
boiska
rekreacyjne
go

Rozw6j
rekreacji
i sportu

Stworzenie
bazy sportowej
dla dzieci,
mlodziezy
i stra2ak6w

2011r
66.581.-- Bud2et gminy

-Srodki unijne
( PROW )

3
Budowa
ciqgu pieszo-
rowerowego
gny ul.
Sresr<le,

Poprawa
bezpieczeristwa
uzytkownik6w
ruchu
drogowego

Stworzen ie
nowoczesnej
infrastruktury
drogowej dla
uczestnik6w
rucnu
drogowego

2011-
2014r.

2.393.964.-- Budzet gminy
- Eudzet
powiatu

4 Budowa
ul. LeSnej

Wzrost
dostepnoSci
nowycn
terenOw
budowlanych

Usprawnienie
iulatwienie
dojazdu do
posesji
mieszkancom

2015r -200.000.- - Budzet gminy

5 Remont ul.
Lqkowej

Poprawa
bezpieczenstwa
mieszkanc6w

Stworz enie
nowoczesnej
infrastruktury
drogowej dla
uczestnikOw
rucnu
orogowego

20161.
-120.000.-

- Bud2et gminy

6 Budowa
d16g
dojazdowych
do p6l

Wzrost
dostgpnosci
do grunt6w
rolnycn

Ulatwienie
dojazdu
rolnikom
do p6l

2017r. -450.000.- - Budzet gminy
- FOGR
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4.1. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji pt ,,Budowa
boiska rekreacyjnego w miejscowo6ci Rudnik Maly"

Celem projektu jest rozw6j infrastruKury rekreacyjnej i sportowej poptzez
stworzenie na terenie wsi bazy sportowej dla dzieci, mlodzie2y i stra2ak6w.

Realizacja projektu polegad bqdzie na budowie boiska do gry w pitkg no2n4.
P{yta boiska o wymiarach 60x30 m i nawierzchni z naturalnej trawy.
W celu odwodnienia boiska przewidziano;
- rowy po obu stronach boiska z odprowadzeniem w6d po dfugo6ci z dw6ch stron,
- drena2 z rur drenarskich s 160 wzdlu2 bocznych linii
- drena2 r6wnolegly do linii bramkowych z rur s 100.

Boisko bgdzie wyposa2one w bramki stalowe o wymiarach 5 m x 2 m, profil
okrqgly (trwale zamontowane do gruntu).

Bramki bgdqwyposazone w siatki o wymiarach 205 cm x 510 cm, grubo6ci
splotu 3 mm.
Na ptycie boiska zostanq oznakowane linie boiska wyznaczajqce pole gry.

Realizacja inwesgcji obejmuje tak2e wykonanie ogrodzenia boiska. w tym:
- na stronach bocznych boiska oraz za bramkq od strony ul. Le6nej - ogrodzenie
siatkowe
o wys. 1,5m

- furtki we.i6ciowe (na liniach bocznych)
- za bramkq od strony zeki pilkochwyt o wysokoSci 4m.

Po wywiezieniu boiska sportowego humusem zostanie posiana trawa.

5. Opis i charakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkafi c6w

Szczeg6lnie waznym miejscem dla mieszkadc6w Rudnika Mafego jest
budynek remizy OSP i teren pzy obiekcie, pofo2ony w Srodkowej czq5ci wsi.
Straznica zostala wybudowana w latach 50 - tych XX w., przebudowana , a
nastgpnie rozbudowana, kilkakrotnie tez remontowana.

Sfuzy dzi6 nie tylko druhom stra2akom na zbi6rki, szkolenia i okazjonalne
uroczystoSci. W niej odbywajq sig te2 wesela, posiedzenia Rady Soleckiej i zebrania
wiejskie.

Miejscowi strazacy aktywnie uczestnicz4 w 2yciu wsi i gminy. Jako pieruvsi
SpieszA z pomocq do gaszenia pozaru, czy te2 wypompowywania wody
z podtopionych posesji i dom6w.

Od kilkunastu lat sq najlepsi w gminnych zawodach sportowo -pozamiczych.
Zajmujq takze czolowe lokaty w zawodach powiatowych. W latach 2OO7 - 2009
odpowiednio: 4, 3 i2 miejsce..

Puchary i nagrody zdobywajq mimo, 2e nie majq swojego boiska sportowego,
na kt6rym mogliby przygotowad sig do zawod6w. Cwiczq na prywatnych lqkach,
chociaz nieopodal remizy posiadajq sw6j teren. DziS zaniedbany, poroSniety wysokq
roSlinnoSciq.
Dawniej na tym miejscu mlodzie2 grala w pitkg, a doro5li urzqdzali huczne
potafic6wki na wolnym powietzu.

Brak boiska sportowego we wsi odczuwajq wszyscy mieszkahcy, a
szczeg6lnie dzieci i mlodzie2. Stqd zrodzit sig pomysl, by ponownie zagospodarowa6
ten teren iwybudowad tu boisko rekreacyjne dla mlodzie2y do pilki no2nej.

Z takiego boiska bqdzie korzystala mlodzie2 (moge te2 doro6li) grajqc w pilkg
nozn4.
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Strazacy bgdq tu trenowa6 i rozgrywac zawody sportowe oraz urzqdzae
6wiczenia oo2arnicze

Boisko mo2e slu2yc r6wnie2 do organizacji r62nych imprez plenerowych, w tym
festyn6w rodzinnych.

Reasumujqc, budowa boiska sportowego przy remizie OSP wplynie na
poprawe funkcjonalno6ci tego obieKu, jak r6wnie2 na lepsze wyszkolenie sportowej
druzyny stra2ackiej. Dzigki temu powstanie we wsi centrum kulturalno- rekreacyjno -
sportowe, gdzie oS tego centrum stanowi remiza OSP ze Swietlicq wiejskq, a
uzupetniajq j4 miejsce rekreacji i planowane do budowy boisko do pilki no2nej.

Tzeba jeszcze raz zaznaczy|, 2e taki kompleks obiekt6w ma du2e znaczenie
dla lokalnej spobczno5ci. Zar6wno dla zaspokojenia wlasnych zainteresowah, ale
tak2e w c,elu nawiqzania kontakt6w z grupami spo'bcznymi spoza wioski.
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