ATRAKCJE GMINY

W Gminie znajduje się wiele ciekawych miejsc oraz zabytkowych obiektów. Jednym z
najstarszych i najbardziej znanych jest zabytkowy jednonawowy drewniany kościół
p.w. Narodzenia NMP z około 1793 roku znajdujący się w miejscowości Płonka.
Kościół należy do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny erygowanej około
1493r., prawdopodobnie przez bpa Macieja ze Starej Łomży. Jej fundatorem był król
Jan Olbracht.

Kolejnym zabytkiem wartym odwiedzenia jest dworek w Wierzbicy wybudowany na
początku XVII w przez Pawła Wierzbickiego. Na przestrzeni wieków wielokrotnie
zmieniał właścicieli, aby stać się własnością Gustawa Kiwerskiego -majora Wojska
Polskiego. Po 1944 r. folwark poszedł do parcelacji, a w dworku urządzono szkołę.
Obecnie mieści się tu Dwór Kultury, gdzie co roku na przełomie lipca i sierpnia
odbywa się Festiwal Wizji, obejmujący warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z
artystami oraz wystawy ich prac.

Inny ciekawy obiekt znajduje się w Maszowie Górnym. Dwór z portykiem
wybudowano w 1931 r. z cegły. Swym wyglądem przypomina bardziej willę miejską
w nurcie architektury secesyjnej. Po 1944 r. mieścił się tu ośrodek zdrowia, apteka i
mieszkania lekarzy oraz farmaceuty. Dwór otaczają dawne zabudowania gospodarcze
z początku XX wieku.

Dwór w Maszowie wzniesiono na pocz. XX w. Po II wojnie mieściła się w nim szkoła.
Po 1960 r. zlikwidowano portyk dwukolumnowy, w ostatnich latach przeszedł
kapitalny remont oraz odtworzono portyk w elewacji południowej. Uporządkowano
również otaczający dwór park, całość pięknie się prezentuje i zachwyca wszystkich
przejeżdżających przez tą miejscowość.

Na terenie gminy można podziwiać piękne zabytkowe parki które otaczały dawne
dwory w Bzowcu, Płonce, Wierzbicy i Maszowie.

Rangę zabytku posiada również cmentarz w Płonce założony na początku XIX w., o
regularnym rozplanowaniu, podzielony na część dolną (starszą) oraz górną (nowszą).
Najstarszy nagrobek pochodzi z 1829 r., niektóre z pomników odznaczają się
szczególną wartością historyczną i artystyczną.

Warto zobaczyć również cmentarz z czasów I Wojny Światowej w Bzowcu, założony
w 1918 r., pochowano na nim ok. 300 żołnierzy różnych narodowości. Znajduje się on
na wzgórzu z którego rozciąga się piękna panorama.

W Suchem Lipiu, znajduje się pomnik o równie historycznej wartości upamiętniający
walki powstańców styczniowych z wojskami carskim w 1864r., w trakcie których
śmierć poniósł mjr Michał Marecki wraz ze swoim oddziałem. Lokalna społeczność
upamiętnia te wydarzenia w ramach dorocznych obchodów rocznicy Powstania
Styczniowego.

Kolejne miejsce pamięci znajduje się w lesie nieopodal wsi Bzowiec. W czasie Drugiej
Wojny Światowej mieszkańcy narodowości Żydowskiej zamieszkiwali w Bzowcu. We
wrześniu 1942 r. zostali oni zebrani na terenie jednego z gospodarstw i na podwórzu,
przy wielu świadkach rozstrzelani. Ich ciała polecono wywieźć do lasu i zakopać w
nieoznaczonej bezimiennej mogile. Po upływie kilkudziesięciu odnaleziono to miejsce
i postawiono nagrobek.

Na skraju gminy, w Płonce działa Pracownia Artystyczna „Pod Frasobliwym
Aniołem”. Główną tematyką prac jej założycieli są ikony oraz rzeźbione Anioły,
Świątki i Żydy. Prace założycieli Pracowni można spotkać w całej Polsce, często też
goszczą na lokalnych wystawach.

Gmina Rudnik może pochwalić się licznymi urokliwymi kapliczkami przydrożnymi.
W I połowie XX wieku w nurcie neogotyckim powstała kapliczka w Majdanie
Kobylańskim.

W podobnym czasie ale już w nurcie architektury klasycystycznej powstała kapliczka
w Potaszni.

Na początku XX wieku powstała z kamienia wapiennego kapliczka w Wierzbicy.

Przy Sali Sportowej urządzony został plac, który jest miejscem gdzie mieszkańcy mogą
aktywnie spędzić czas korzystając z siłowni zewnętrznej, zagrać w szachy lub po
prostu odpocząć wśród zieleni.

Przez gminę Rudnik przebiega szlak Greenway Dziedzictwo Wschodu, prowadzi
przez urokliwe miejscowości tj. Potasznia, Majdan Średni, Majdan Borowski, Maszów,
Płonka i Bzowiec.

