
PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI RUDNIK MAI-,Y

Mieszkafcy Rudnika Malego dq2q do tego, aby wie6 stala sig
aktywna, nowoczesna i estetyczna oraz atrakcyjna do zamieszkania,
gdzie2yje siq wygodniej i ciekawiej ni2 w mie6cie.

Rudnik Maly ma stac sig r6wnie2 wsiq bezpiecznq z rozwiniqtq
infrastru ktu rq tech n icznq, miejscem wypoczyn ku, turystyki i re kreacj i.
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1. Charakterystyka miejscowosci Rudnik Maly

MiejscowoSc Rudnik Maly administracyjnre polozona jest w gminie Starcza, w
powiecie czgstochowskim, wojewodztwie slqskim. Geograficznie le2y w obszarze
poinocnej granrcy Progu Wo2nickiego WyZyny Slqskiej. Znajduje siq w odleglo6ci
20 km na poludnie od czgstochowy - siedziby powiatu i64 km od Katowic - stol icv
wojewodzlwa.

. Rudnik Maiy zajmuje obszar 522 ha i liczy 525 mieszkaricow ( na 31.12.2009r.).
Jest drugq miejscowo5ciq, co do liczby ludno6ci w gminie Starcza.
od polnocy i polnocnego - zachodu naturaln4 granicq posiadlosci Rudnika stanowl
rzeka Kamieniczka (doptyw Warty), od zachodu i poludnia dawna granica pomigdzy
Niemcami a Rosiq (dziS pomigdzy powiatem lublinieckim a czgstochowskim), zaS od
wschodu granica podzialu wsi (w XVll  wieku ) - na Rudnik Maty i  Rudnik Wielki.

Dzieje Rudnika Malego lqcz4 sig z przeszloSciq Rudnika Wielkiego. Obie
bowiem wioski naleZaty do tych samych jednostek administracyjnych. Dopiero roK
1992 rozdziell je pomigdzy dwie gminy- Kamienica polskq i starczg. Rudnik wielki
pozostal przy Kamienicy.

Rudnik, pojawia sig w dokumentach od poczqtku XVll wieku, a w ll polowie
tego2 wieku dziel i  siq na Maty i  Wielki.

Nazwa osady pochodzi od znajduj4cych sig tu w dawnych czasach zlo2 rudy
2elaza i ludzi- rudnikow, zajmujqcych sig wytopem metalu z rudy lub tylko
dostarczajqcych kopany surowiec do pobliskich ku2nic.

Geneza nazwy Rudnika (Rudnikow) jako osady sluzebnej sugeruje, ze wioska
istniala wczesniej. w 1401 roku jedno ze 2rbdel odnotowalo o funkcjonowaniu mlyna
w Rudniku Wielkim, wspolnego dla obu wsi (Rudnika Malego iWielkiego) -, ,Vi l lam
Paruam Rudnyky cum molendino in Magno Rudniky".

Rudnik Maty zwany rowniez Rudniki Mniejsze lub Rudnik Mniejszy w okresie
przedrozbiorowym stanowil wlasnoSc Akademii Krakowskiej, lezqc4 w kluczu
kozieglowskim Ksigstwa Siewierskiego, a po likwidacji ksigstwa w 1790 roku
bezpo6rednio w Rzeczypospolitej.

Pod wzglgdem organizacji koScielnej nalezal do parafii Kozieglowy, a od 191g
roku do parafii Starcza. W 17BB roku w wiosce staly 24 chalupy.

Dane z 1787 roku informujq, iL liczba ludno6ci Rudnika Malego wrcz z
Rudnikiem Wielkim wynosi ia 251 os6b.

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

W 1827 roku osada miala 31 dom6w i 189 mieszkaric6w, a w 1BBB roku w 32
budynkach mieszkalnych i karczmie 2yto 305 osob.

Od 1867 roku solectwo nale2alo do gminy Rudnik Wielki z siedzibq w
Kozieglowach. w okresie dwudziestolecia migdzywojennego do 1g33 roku wiosra
znajdowala sig w powiecie bgdziriskim, a po2niej w zawierciafiskim (woj. kieleckie).

W latach okupacji hitlerowskiej wie6 wlqczono do rejencji opolskiej.
Po ll wojnie swiatowej w'1952 roku Rudnik Maty wraz z Rudnikiem wielkim zostal
wydzielony z powiatu zawierciariskiego i wlqczony do powiatu czgstochowskiego.

W latach '1952-1954 i 1974-1991 omawiane solectwo nale2a{o do gminy
Kamienica Polska, a w okresie lat 1 gS4-1973 do gromady Starcza.

W czasie istnienia gromady we wsi zlokalizowano bazq magazynowo_
transportowa k6lek rolniczych i zlewniq mleka.

Pod koniec 1970 roku solectwo liczylo 440 ludzi. w grudniu 1977 roku liczoa
mieszkaircow wsi zwigkszyla sig do 503 osob, a w 1988 roku nieznacznie obni2yla srg
do 500 mieszkaricow.



WieS Rudnik Maiy to typowa ulic6wka, polo2ona zwartq zabudow4 przy jednej
giownej drodze powiatowej na dlugoSci 2,3 km. Od drogi glownej odchodza boczne
uliczki, przy kt6rych od kilkunastu lat wyrastajE nowe domy mieszkalne.
Ulic we wsi jest osiem. Od 2000 roku posiadajq nazwy. Zabudowan ia sq
jednorodzinne.

W poprzednim stuleciu dalo sig zauwa2yC kilkakrotne zmiany stylu budowy
budynk6w mieszkalnych. Jeszcze po 1945 roku wigkszoSc domow byla drewniana i
kryta slomE. Stqd liczne we wsi byly pozary. Najwigkszy po2ar zabudowafi
mleszkalnych mial miejsce w 1948 roku. Splonglo wtedy bodaj2e siedem chalup.
Od tamtej pory i przez lata pigcdziesi4te i szeScdziesiqte XX w. budowano domy
jednokondygna cyjne z kamienia wapiennego i cegly ceramicznej lub cement6wki z
dachami dwustronnymi krylymi z reguly dach6wkq.

W latach nastqpnych zacz$y powstawad domy (jedno-i dwupiqtrowe) sporych
rozmiarow, z pustak6w 2uzlowych, w rzucie zblizonym do kwadratu, z dachem
kopertowym krytym pap4.

W ostatnich latach wiqkszo6c tych dom6w zostalo przebudowanych i
otynkowanych. Nowopowstajqce budynki mieszkalne sq parterowe z u2ytkowym
poddaszem, z dachami dwu-lub wielospadowymi. Potocznie mozna je okreSlic wi l lami
lub palacykami. Obecnie Rudnik Maiy stanowi jednE caloSc, cho6 czgS6 wsi w rejonie
skrzy2owania drog powiatowych i cmentarza z dawien dawna nazywano
,,Odrzywolem".
Jeszcze do lat siedemdziesiqtych przy granicy z gminE Wozniki istnial przysi6lek
Zielone G6rki. DziS jest to miejsce opustoszale - pustkowie.

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

Na poludnie od stra2nicy w odleglo6ci kilku metrow zaczyna sig Scie2ka
dydaktyczna z przystankiem w miejscu rekreacji (le6nej klasie). ZaS na polnoc od
remazy w odlegloSci kilkudziesipciu metr6w rozpo6ciera sig teren stra2acki,
ptzeznaczony pod lokalizacjg wymarzonego i bardzo oczekiwanego przez mlodzieZ i
stra2akow boiska rekreacyjnego do pilki noznej oraz placu cwiczen

2. Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie miejscowo6ci.

2.1 Zasoby przyrodnicze i turystyczno- rekreacyjne
Niewqtpliwym walorem okolic Rudnika Malego jest przyroda. Wioska lezy

po5r6d las6w poprzecinanych strumykami. Przez grunty wsi opr6cz rzeki Kamieniczki
plynie r6wnie2 rzeka Czarnole6na ikilka innych bezimiennych ciekow.

Najwigkszy kompleks le6ny (r6wnie2 w gminie) rozciqga sig w poludniowej
czg6ci solectwa. Jest to fragment Czarnego Lasu- zwany ,,Lasem Gniazdowskim".
Rosnq tu sosny z domieszkq brzozy i dgbu, a na wilgotnych stanowiskach olchy.
Le6ny krajobraz sprzyja rozwojowi rekreacji iturystyki.

Z inicjatywy organizacji po2ytku publicznego ,,Echo - Starcza" w 2004 roku
oznakowane zostaly,,LeSne trasy rowerowe Starcza - Rudnik Maly - Starcza", kt6rych
szlaki w wigkszo6ci prowadzq leSnymi i polnymi dr62kami do miejsc rekreacji i
wypoczynKU.

Z kolei w 2005 roku w/w organizacja utzqdzi+a,,LeSn4 Sciezkg dydaktycznq' z 21
tablicami edukacyjnymi i 15 tablicami przenoSnymi oraz,,Le6nq klasg - terenowe
stanowisko edukacji ekologicznej". Na leSnq klasg wykorzystano istniejqce juz
miejsce, czyli ogrodzony teren dzialki gminnej z wybudowanym deszczochronem,
krggiem ogniskowym, laweczkami i sanitariatem.



Scie2kg dydaktycznq i  leSnq klasq odwiedzi lo dotEd ki lkana6cie wycieczek uczniow i
przedszkolak6w.
Natomiast le6nymi trasami rowerowym i do dziS przemrerzajq (np. w kierunku palacu w
Czarnym Lesie) zorganizowane grupy cykl istow, czy te2 pojedynczy rowerami turySci

Warto zaznaczyc, 2e miejsce rekreacji urzqdzone w urokliwym terenie jest
wykorzystane do organizacji spotkan biesiadnych r62nych stowarzyszen (KGW, OSP),
a takZe grup nieformalnych (rodzinnych, mtodzie2owych).
Mo2na tu milo spgdzic czas na Swie2ym, pachnqcym 2ywicq powietrzu, upiec
kielbaski i poSpiewac, a przy okali podedukowa6 sig ekologicznie.

Przez glownq ulicg w Rudniku Malym prowadzi tez stary ,,szlak jasnogorski" ze
Sf Eska do Czqstochowy. Tgdy przemie szczalq sig corocznie w okresie letnim
pielgrzymki na Jasnq Gorg. Tu te2 grupy robi4 odpoczynek i nocleg.

Cenny obszar Rudnika Malego to malownicza dolina rzeki Kamieniczki,
rozciqgajqca sig na polnoc od zabudowai. Teren doliny czg6ciowo porosnigty jest
lasem olsowym, a czgSciowo wystgpuj4 tu lqki i pastwiska.

2.2. Dzie dzi ctrto ku ltu rowe

Na terenie Rudnika Malego wystqpujq dwa obiekty zabytkowe, majqce warto6c
historycznq. Sq to: cmentarz grzebalny (rzymskokatolicki i starokatolicki mariawitow) i
kapliczka domkowa 5w. Jana Nepomucena. Oba obiekty sq wpisane do wojewodzkiej
ewidencji zabytkow.

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

Geneza cmentarza wiq2e sig najpierw z powstaniem w 1 906 roku parafii
Koiciota mariawickiego w Starczy, a poZniej z zalo2eniem parafii rzymskokatolickie.l w
Starczy ( w 191 1 roku). W 1913 roku nekropolig podzielono na cz?Sc mariawickE('116
) i rzymskokatolickq (5/6 obszaru).

Na skraju wsi Rudnik Maty, tu2 przy granicy z gminq Wo2niki i przy drodze do
Kamienicy (Sl4skiej), w lasku wSr6d brz6z isosen znajduje sig murowana kapliczka
domkowa z 1711 roku z figurkq Swigtego Jana Nepomucena, patrona spowiedzi i
ochrony przed powodziq. Swiqtek stoi w sygnaturce zamykanel szklanymi
dzwiczkami.

Tradycja glosi, Ze figurka byla wyrze2biona z drewna hebanowego,
przywiezaonego z dalekich Indii. Kapliczka domkowa zostala wybudowana z polnego
kamienia zlepionego piaskiem i glin4. Zapewne w p62niejszym okresie otynkowana i
niejednokrotnie pomalowana. Pokryta kopertowym daszkiem z desek, zwieiczonym
maleikq wie2yczkq z krzy2ykiem i metalowq chorqgiewk4 na szczycie. Chorqgiewka
ta, na ktorej widnieje data 1711 rok, nie jest oryginalna. Zostala dorobiona w czasie
p62niejszym, bo pierwotna 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 lqczy sig z miejscem przepraw przez wodg (rzeczkg, br6d)
za granicq paistwa.

Nale2y podkre6lid, 2e Rudnik Maty a2 do 1922 roku byi miejscowoSciq
przygranicznq.

2.3. Infrastruktura spoleczna
Bardzo waznq rolg we wsi pelni jednostka Ochotniczej Stra2y Po2arnej ,liczqca

3l czlonow.
Poczqtki strazy ogniowej w Rudniku Matym siggajq czasow sprzed ll wojny Swiatowej i
wiq2q sig z nazwiskiem organisty parafii w Starczy, Wadystawa Kucharczyka.



Ten zaio2yciel i pierwszy komendant strazy, po wybuchu wojny trafil do obozu w
Oswigcimiu, skqd ju2 nie powr6cil. Organizacja pozbawiona komendanta przestala

dzialac.
Jeszcze w trakcie okupacji tj. w 1943 roku tworzeniem na nowo strazy za1Al sig
Franciszek CieSla. Mimo trudnoSci i  ciqzkich warunkow. jakie panowaty w tym okresie.
doprowadzil do powstania stra2y pozarnej w Rudniku Matym.
Po wojnie ( w latach pig6dziesiqtych) strazacy wraz z pozostalymi mieszkaicami
wybudowali drewnian4 remizg. W latach nastqpnych dobudowali murowany gara2 i
6wietlicq.
W latach B0 - tych rozebrano drewnianq czq56 obiektu i postawiono murowanE.

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

W bie2qcym roku z Funduszu Soleckiego Swietlica bqdzie wyposa2ona w meble,
radiomagnetofon, bilard, pitkarzyki i stol tenisowy. Mlodzie2 bqdzie mogla tu ciekawie
spgdzac dtugie jesienno- zimowe wieczory.

Na du2ej sali w remizie odbywajq sig wazne 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 - po2arniczych izajmuje wysokie
lokaty na zawodach powiatowych.

2.4. lnfrastruktura techniczna
Gl6wnym zr6dlem zaopatrzenia w wodq mieszkafic6w Rudnika Malego jest

ujgcie wody ze stacjq uzdatniania w Starczy. Ujqcie wody i sie6 wodociqgowa,
obejmujqca wszystkie miejscowo6ci w gminie zostaly wybudowane w latach
dziewigcdziesiqtych XX wieku. w 2000 roku solectwo wzbogacilo sig o kanalizacjq
sanitarna, a w 2001 roku o oczyszczalnig Sciekow.

We wsi prowadzona jest selektywna zbiorka odpadow nadaj4cych siq do
reryklingu. Zorganizowano rowniez wyw6z Smieci komunalnych oraz punkt
selektywnej zbiorki odpadow ( plastik, szkto ).



Na terenie mielscowoSci nie ma osrodka zdrowia. opiekg nad mieszkaicami calej
gminy ( w tym Rudnika Malego) sprawuje Osrodek Zdrowia w Starczy, bQdAcy w

strukturach Gminnego Zespolu OSrodkow Zdrowia w Woznikach.
ostatnio ( 2009 rok) oSrodek dzigki dofinansowaniu srodkami untjnymi z

Regionalnego Programu Operacyjnego zostal przebudowany i  rozbudowany
Dzis w nowoczesnym budynku swiadczone sq uslugi w zakresie podstawowej

opieki zdrowotnej, rehabilitacji i stomatologii.
Osoby i rodziny majqce trudnq sytuacjq zyciow4 mogq korzysta6 ze wsparcia

finansowego i porad Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy.
Rudnik Maiy posiada energooszczgdne oswietlenie ulic, a dostawcq energii na

terenie solectwa jest Enion S.A. Oddzial w CzQstochowie.
Mieszkaricy zaopatrujq siq w energig cieplnq indywidualnie, wykorzystujqc w tym

celu piece centralnego ogrzewania opalane wqglem, eko-groszkiem, mialem
wgg lowym lub olejem.

WigkszoSc gospodarstw posiada
Obszar calej miejscowoSci objqtY
kom6rkowei.

przylqcza telefoniczne stacjonarne.
jest zasiggiem kilku operator6w telefonii

autobusowe. Dojechac z nich
Czgstochowy, Starczy, Piekar

W Rudniku Matym znajdujE sig trzy przystanki
mozna autobusami PKS S.A. Czestochowa do
Slaskich i Tarnowskich Gor

2.5. Gospodarka i rolnictwo
Srodowisko jest nieska2one przemyslowo, a zanieczyszczenia powietrza

powstajq jedynie w wyniku opalania wqglem zwartej zabudowy mieszkaniowej.
Naturalnq funkcjq wsi jest rolnictwo, a caty jej obszar stanowi 521 ha.

Rolnictwo odgrywa coraz mniejszq rolg dla mieszkaricow, a liczba gospodarstw

w kt6rych uprawa roli bytaby podstaWq ich dzialalno6ci ciqgle spada. Uprawy
zbo2owo-okopowe, ch6w bydla i hodowla lrzody chlewnej maj4 znaczenie uboczne i
gl6wnie wykoizystane sq na potrzeby wlasne. Gospodarstwa sq rozdrobnione ( 2'0 -

S,O fra; z przewagE slabych gleb piaszczystych i czqsto odlogowanych, co daje nisk4
rentownoS6 prod ukcji rolniczej

Struktura Rudnik

t
3runty orne 137 26,30

Aki ipastwiska 89 17,08

-asy, grunty zadrzewione i zakzewione 157 30,13

\ieuzytki 0,20

f,dlogi i ugory 105 20,15

)rogi 2,30

Iereny zajgte pod zabudowQ 20 3,84

Razem 52'�! 100

Najwiqkszq powierzchnig zajmujq lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione , a
nastgpnie grunty orne (26,30o/o), ktore wspomag ane przez l4ki i pastwiska (17 '08%" )
stanowia w dalszym ciqgu doSc duzy obszar przeznaczony na potrzeby rolnictwa'



Swiadczy to o tym, 2e mieszkaricy wsi w dalszym ciqgu uzyskujq dodatkowe dochody
z gospodarstw rolnych. Nie mniej jednak odtogi i ugory plasujE-sig na wysokim
poziomie i stanowiq 20,15% zajmowanego obszaru., co z kolei Swiadczy o du2ym
spadku zainteresowania pracq na roli.

Rolnictwo nie stanowi gl6wnego 2rodla utrzymania mieszkaric6w. Jednak
mimo to mogtoby stanowic dla ich wlaScicieli Zrodlo utrzymania jako gospodarstwa
agroturystyczne.

Oprocz prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkancy zalmujq sip te2
dzialalnoSciq gospodarczq. Na terenie wsi istnieje kilkana5cie podmiotow
gospodarczych, zajmujqcych sig m.in. przetw6rstwem ryb (2 ), handlem (2), uslugami
transportowymi (2), brukarstwem ( 2), fryzjerstwem (1)
Podzial wiekowy mieszkanc6w przedstawia poni2sza tabela:

T I I I T

u-o 17 20 37 7,04

7-16 19 27 46 8,76

17 -25 43 33 76 14,48

2645 6B 76 144 27,43

46-65 73 65 138 26,29

Powyiej 65 47 37 B4 16,00

Razem 267 258 525 100

Tabela Nr 2. Struktura wiekowa mieszkahc6w wsi Rudnik Maly

Jak wynika z przedstawionej struktury wiekowej w miejscowoSci Rudnik Maly
zamieszkuje najwiqcej os6b w wieku produkcyjnym ( 26-45 oraz 46-65 lat), co daje
du2e moZliwoSci wlasnej przedsigbiorczo6ci. Niepokoj4cym zjawiskiem jest niski
wskaZnik najmlodszej grupy wiekowej ( 0-6 lat), kt6ry stanowi tylko 7,04o/o calej
skuktury wiekowej.

Pofo2enie miejscowo6ci w sqsiedztwie wa2nych szlak6w komunikacyjnych
daje jej duZe mo2liwoSci realizacji przedsigwzig6 zwiqzanych z ruchem drogowym
onz o charakterze turystycznym, np. infrastruktury przydro2nel i bazy
noclegowo - gastronomicznej. Rudnik Maty jest bowiem czgsto miejscem wypoczynku
pielgrzym6w, ktorzy w drodze na Jasnq G6rg korzystajq z noclegow. Czgste
pielgrzymki wiernych stwarzajq mo2liwoSci rozwoju turystyki i powstania malej
gastronomii.



3. Ocena rnocnych i,slabych stron miejscowosci - analiza SWOT
Popzez analizg SWOT postarano sig wykazai mocne i slabe strony

miejscowoSci Rudnik Maly oraz potencjalne jej szanse rozwoju i zagro2enia
stwarzane przez otoczenie. Analiza ta, pozwala na okre5lenie obecnej sytuacji tej
miejscowo5ci oraz wskazania pzysztych kierunk6w jej rozwoju.

druga co do l iczby ludno6ci miejscowo66 w
gmin ie
brak uciqtliwego dla 5rodowiska przemyslu
czyste powietrze i piekne krajobrazy
skanalizowanie wsi z podlqczeniem do
oczyszczalni gminnej
zwodociqgowanie wsi
telefonia stacjonarna i kom6rkowa
zorganizowany system wywozu odpad6w
stalych z punktami ich segregacji
zwarta zabudowa wsi
prezna dzialalnos6 organizacji pozarzEdowych
i stowarzyszef (OSP)
dobra sie6 d169 o nawierzchni bitumicznej
poloienie wzdtu2 drogi powiatowej
dogodne warunki do rozwoju turystyki i
prowadzenia gospodarstw ekologicznych

dosteD do lnternetu

wystepujqce bezrobocie
slaby rozw6j lokalnej przedsiQbiorczo6ci
mala liczba zaklad6w produkcyjnych i
uslugowych
brak bazy gastronomicznej
brak wyposaienia Swietlicy wiejskiej
slaby stan dr6g dojazdowych do
grunt6w rolnych
zly stan nawierzchni ulic bocznych
mala powierzchnia gospodarstw rolnych
niski poziom technologiczny
gospodarstw
brak boisk i innych obiekt6w

sportowych
brak ciqgu pieszo-rowerowego i
chodnik6w
brak parking6w
niski poziom :ycia wSr6d czesci
mieszkaic6w
apatia spoleczna

moiliwo66 skorzystania ze Srodk6w funduszy
ununych w zwiqzku z przynale:nosciE do Unii
Europejskiej
nawiqzanie miedzynarodowej wspolpracy
samorzEdowej i kultural nej
sprzyjajeca polityka regionalna w tym
adresowana do rozwoju obszar6w wiejskich
ze strony rzqdu i wladz wojew6dzkich
wspolpraca z gmin4 przy realizacji strategii
rozwojowej
moda do mieszkania ,,za miastem"
rozw6j agroturystyki
doplaty bezpo5rednie dla rolnik6w
wzrost swiadomo6ci ekologicznej
mieszkaic6w
moZliwosci podlqczenia do sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej

treningowych dla druh6rv stJa2ak6w
. integracja mieszkaic6w dla realizacji
. wsp6lnych cel6w.

przynale2noS6 do Unii Europejskiei -
jako zwiekszenie konkurencyjnosci i
odplyw mlodzie2y do pracy za granicq,
upadanie malych i srednich
gospodarstw rolnych
brak stabilnosci w polityce wspierania
rozwoju obszar6w wiejskich i
gospodarki rolnej
mala liczba urodzef
utrzymujEcy sie wysoki wskainik
bezrobocia
brak dostatecznych Srodk6w
finansowych na realizacje inwestycji
uboienie czesci spoleczeistwa
rosnqce patologie spoleczne
(alkoholizm, narkomania)
niestabilno66 Drawa



4. Opis planowanych zadan inwestycyjnych i przedsigwzigc
aktywizujqcych spoleczno66 lokalnq w okresie lat 2010-2017.

I
E r F

1 . Wyposazenie
Swietlicy
wiejskiej

Podniesien ie
pozromu
infrastruktury
kulturalnej
i sportowej
poprzez
zakup mebli

Polepszenie
oazy
kulturalnej
i sportowe.J
ora
dzieci
i mlodziezy

2010r 14.824.-

- Budzet gminy
- Fundusz
Solecki

2
Budowa
boiska
rekreacyjne-
go

Rozw6j
rekreacJi
rspor tu

Stworzenie
bazy sportowej
d la dz iec i ,
mlodztezy
i strazak6w

2011r
55 .581 . - -  Budzet gminy

-Srodki unijne
( PROW )

3
Budowa
ciqgu pieszo-
rowerowego
p.ny ul.
St4slriej

Poprawa
bezpieczeistwa
uzytkownik0w
rucnu
0rogowego

Stworzenie
nowoczesneJ
infrastruktury
drogowej dla
uczestnik6w
rucnu
drogowego

JC44
x+2-
2014t.

2.393.964.-
- Eudzet gminy
- Budzet
powraru

4 Budowa
ul. LeSnej

Wzrost
dostQpnoSci
nowycn
terenow
budowlanych

Usprawnienie
i ulatwienie
dojazdu do

mieszkaicom

2015( -200.000.- - Budzet gminy

5 Remont ul.
Lqkowej

Poprawa
bezpieczenstwa
mieszkanc6w

Stworzenie
nowoczesneJ
infrastruktury
drogowej dla
uczestnik6w
ruchu
drogowego

2016r.
-120.000.-

- Budzet gminy

6 Budowa
d16g
dojazdowych
do p5l

Wzrost
dostgpnoSci
do gruntOw
rolnych

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 infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poptzez
stworzenie na terenie wsi bazy sportowej dla dzieci, mlodzie2y i stra2akow.

Realizacja projektu polegac bgdzie na budowie boiska do gry w pilkg no2nq.
Plyta boiska o wymiarach 60x30 m i nawierzchni z naturalnej trawy.
W celu odwodnienia boiska przewidziano;
- rowy po obu stronach boiska z odprowadzeniem w6d po dlugo5ci z dwoch stron,
- drena2 z rur drenarskich o '160 wzdlu2 bocznvch linii
- drena2 rownolegly do linii bramkowych z rur o 1OO.

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

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

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

- furtki wejSciowe (na liniach bocznych)
- za bramkq od strony rzeki pilkochwyt o wysoko6ci 4m.

Po wywiezieniu boiska sportowego humusem zostanie posiana trawa.

5. Opis i charakterystyka obszarow o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb m ieszkaf c6w

Szczeg6lnie waznym miejscem dla mieszkanc6w Rudnika Malego jest
budynek remizy OSP i teren przy obiekcie, polo2ony w Srodkowej czgsci wsi.
Stra2nica zostala wybudowana w latach 50 - tych XX w., przebudowana , a
nastgpnie rozbudowana, kilkakrotnie tez remontowana.

Sluzy dziS nie tylko druhom stra2akom na zbi6rki,
uroczysto6ci. W niej odbywajq sig tez wesela, posiedzenia

szkolenia i okazjonalne
Rady Soleckiej i zebrania

zyciu wsi i gminy. Jako pienrvsi
te2 wypompowywania wody

wreJsKre.
Miejscowi strazacy aktywnie uczestniczq w

Spieszq z pomocq do gaszenia po2aru, czy
z podtopionych posesji i dom6w.

Od kilkunastu lat sq najlepsi w gminnych zawodach sportowo -po2arniczycn.
Zqmqq takze czolowe lokaty w zawodach powiatowych. W latach 2OO7 - 2OOg
odpowiednio: 4, 3 i2 miejsce..

Puchary i nagrody zdobywajq mimo, 2e nie majE swojego boiska sportowego,
na kt6rym mogliby przygotowac sig do zawod6w. Cwiczq na prywatnych lqkach,
chocia2 nieopodal remizy posiadajq sw6j teren. DziS zaniedbany, porosnigty wysokq
roSlinnoSci4.
Dawniej na tym miejscu mlodzie2 grala w pilkg, a doroSli urzqdzali huczne
potaicowki na wolnym powietrzu.

Brak boiska sportowego we wsi odczuwajq wszyscy mieszkaricy, a
szczegolnie dzieci i mlodzie2. St4d zrodzil siq pomysl, by ponownie zagospodarowaC
ten teren i wybudowa6 tu boisko rekreacyjne dla mlodzie2y do pilki no2nej.

Z takiego boiska bgdzie korzystala mlodzie2 (mogq teZ doroSli) grajqc w pilkq
nozna.

l l



Strazacy bqdE tu trenowac i rozgrywac zawody sporlowe oraz ur zqdzaC

cwiczenia oo2arnicze

Boisko moze slu2y6 rownie2 do organizacji ro2nych imprez plenerowych, w tym

festynow rodzinnych.

Reasumujqc, budowa boiska sportowego przy remizie OSP wplynie na

poprawg funkcjonalnosci tego obiektu, jak rownie2 na lepsze wyszkolenie sportowel

dru2yny'stra2atkiej. Dzigki temu powstante we wsl centrum kulturalno- rekreacyjno -

"poriow", gdzie oS tego centrum stanowi remiza OSP ze Swietlic4 wiejskq, a

uzupelniajql4 miejsce rekreacji i planowane do budowy boisko do pilki no2nej.

Trzeba jeszcze raz zaznaczyc,2e taki kompleks obiekt6w ma du2e znaczente

dla lokalnej spolecznoSci. zar6wno dla zaspokojenia wlasnych zainteresowan, ale

takze w celu nawiqzania kontakt6w z grupami spolecznymi spoza wioski'

l 2


