Nasze osiągnięcia:
 Współudział w odbudowie
kościoła pw. Św. Mikołaja
 Strona internetowa Rudnej
 Współudział w akcji Gminy i
Heimatkreis Oststernberg e.V w
uporządkowaniu cmentarzy
ewangelickich
 Współudział w organizacji
festynu
 Projekt „Bezpieczne jezioro
2009”

Witamy w RUDNEJ!
Herzlich wilkommen in Rudna!
Welcom to Rudna!
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 Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum w Słubicach
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Rudna położona jest pośród lasów, nad
jeziorem z przepływającą przez nie rzeką
Rudzianką.

Początki istnienia Rudnej sięgają XIII w.
Przez pięć wieków pozostaje w rękach
rodziny von Waldow, która w 1708r.
ufundowała w Rudnej kościół. W kościele
znajduje się barokowy ołtarz.
Zabudowania majątku zostały gruntownie
przebudowane na pocz. XX w. i stał się
uznanym berlińskim letniskiem. Z tych
czasów pochodzą też pozostałości tzw.
Parku Dworskiego i położonego za nim
Parku Dębowego. Podczas wojny w
zabudowaniach Domu Wypoczynkowego
Sierocińca
przetrzymywano
jeńców
francuskich.
Po II wojnie światowej do Rudnej przybyli
repatrianci „zza Buga”, głownie z okolic
Draganówki. W późniejszym czasie
pojawili się również osadnicy z innych
części Polski.
W latach 50-tych XX w. w Rudnej
utworzono PGR, w którym znalazło
zatrudnienie wielu mieszkańców. Pozostali
pracowali w rolnictwie lub leśnictwie.

Z dala od miejskiego zgiełku i
zanieczyszczeń, ze swymi grzybodajnymi
lasami Rudna stała się popularna wśród
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego,
którzy upodobali ją sobie na letnisko.
Wody jeziora obfitują w wiele gatunków
ryb, m. in. karpie, amury, leszcze czy
szczupaki.
W okolicy znajdują się pomniki przyrody –
piękne wiekowe dęby.
Rudna nie jest typową wsią, nie ma tu kur
ani krów, są za to koty i psy. Często
odwiedzają nas dziki i sarny z okolicznych
lasów, a nasze jezioro zamieszkuje
rodzina bobrów. Pobliską Górą Sikorkową
(Finkenberg) - najwyższe wzniesienie –
punkt triangulacyjny 57 m npm. zawładnęły borsuki. Nad jeziorem krąży
klucz żurawi i gniazdujące na Pustym
Kruku łabędzie.

Lokalne Stowarzyszenie RUDNA
jest organizacją pozarządową. Celami
statutowymi stowarzyszenia jest ochrona
zabytków, poprawa i popularyzowanie
walorów
turystycznych
miejscowości,
troska o rozwój więzi wśród społeczności
wiejskiej,
jak
i
podnoszenie
bezpieczeństwa i komfortu życia jej
mieszkańców.
Działalność Stowarzyszenia angażuje
mieszkańców Rudnej do realizowanych
przez siebie zadań.
Więcej informacji na:
www.rudna.net.pl

