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300.000,00 zł 
dotacji! 
Kwota darowizny jaką KGHM Polska 
Miedź S.A. przekazało dla Gminy Rudna 
zostanie wykorzystana do realizacji 
projektu pn. „Cyfrowa i nowoczesna 
szkoła w Gminie Rudna”.
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WYDARZENIA 

WYSTAWA 
FOTOGRAFII

Portrety, które zdobiły ściany 
w domach nowożeńców, pamiąt-
kowe fotografie ze ślubów i uro-
czystości – to wszystko mogliśmy 
podziwiać na wystawie zorgani-
zowanej  przez Multimedialne 
Centrum Informacji w bibliotece 
Szkoły Podstawowej w Rudnej.
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GMINA DBA 
O ŚRODOWISKO! 

Wrzesień w gminie Rudna był 
miesiącem sprzątania świata. 
Udział w akcji wzięło wiele so-
łectw, szkoły, przedszkola i 
żłobek. Rezultaty przeszły na-
sze najśmielsze oczekiwania. 
Dziękujemy każdemu, kto 
choć trochę przyczynił się do 
poprawy naszego otoczenia. 
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Nowoczesność i rozszerzenie oferty kulturalnej
Podczas XXII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych jednostek kultu-
ry. Zmiany organizacyjne mają przede wszystkim uprościć zarządzanie, a także podnieść jakość świadczonych usług 
na rzecz mieszkańców.   str. 5

Mieszkańcy trzech miejscowości Gminy Rudna - Kliszowa, Olszan i Radomiłowa - pójdą do urn.  
Na dzień 6 grudnia 2020 r. Komisarz Wyborczy wyznaczył termin przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających.   str. 5

W grudniu wybory 
uzupełniające 

do Rady Gminy 
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Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca na-
desłanych tekstów i materiałów. Redakcja 
ma prawo do skracania i redagowania mate-
riałów oraz wyboru zdjęć ilustrujących dany 
tekst. 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer gazety „Nowiny Gminne”. Będziemy gościć w Państwa 
domach pod koniec każdego miesiąca.

W tym ciężkim dla nas wszystkich czasie chcemy, abyście byli Państwo na bieżąco z ważnymi 
informacjami i wydarzeniami, dlatego zachęcamy do obserwowania nas na facebooku oraz 
przeglądania codziennych wiadomości na stronie internetowej www.rudna.pl. W tym numerze 
przeczytacie m.in. o nadchodzących wyborach uzupełniających do Rady Gminy, zakończonych 
inwestycjach, a także zobaczycie jak swoje pasje i talenty rozwijają dzieci i dorośli z terenu naszej 
gminy.

Zbliża się 1 listopada – dzień ważny dla wielu z nas. Apelujemy do Państwa o rozwagę, zostańmy 
w miarę możliwości w swoich domach, a groby krewnych odwiedźmy w innym czasie.  Dbajmy o zdrowie 
swoje i swoich bliskich.

  Redakcja 

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia 
udziału w akcji 

Projekt „Pod biało-czerwo-
ną” zakłada sfinansowanie 

przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej zakupu masztów i fl ag w każ-
dej z gmin w Polsce, której miesz-
kańcy dołączą do projektu. 
Inicjatywa zakupu masztu i fl agi 
zależeć będzie od samych 
mieszkańców.  

Aby wziąć udział w akcji, na-
leży zebrać odpowiednią liczbę 
głosów poparcia online za pomo-
cą serwisu  https://www.gov.pl/
web/bialoczerwona. Głos popar-
cia dla inicjatywy zakupu masztu 
i umieszczonej na nim fl agi, któ-

ra będzie dumnie eksponowana 
w centralnym miejscu gminy, mo-
gą oddawać jej mieszkańcy. 

„Pod biało-czerwoną” – jak 
przekonują inicjatorzy akcji – to 
projekt, który ma zjednoczyć kraj 
i  jego mieszkańców. Nie tylko 
uhonoruje poległych za wolność 
i  niepodległość naszej ojczy-
zny, ale także zachęci do patrio-
tycznych postaw i dumy z bycia 
Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, rea-
lizowana pod honorowym patrona-
tem Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, będzie się 

opierała o zapał i działanie miesz-
kańców naszych Małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bol-
szewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie fl agi na 
maszcie w wyjątkowym miejscu 
to dowód na to jak ważne są sym-
bole narodowe w życiu Polaków. 
Te, za które życie w walce o wol-
ność ojczyzny poświęcali  nasi 
przodkowie. 

29 listopada nastąpi ogłoszenie 
wyników zbiórki i opublikowanie 
listy gmin objętych programem. 

Niech flaga stanie w naszej małej ojczyźnie. 11 listopada 
2020 r. kończy się zbiórka poparcia głosów. 

„Pod biało-–czerwoną”
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Mieszkańcy zyskają 
350 metrów nowej drogi

W drodze przetargu wyłoniono fi rmę, która 
opracuje dokumentację projektową przebudo-
wy drogi w Koźlicach oraz budowy drogi w miej-
scowości Wysokie.

WIR Zakład Usługowo-Projektowy Śnieżko-Nikończuk 
Wiera z siedzibą w Lubinie, złożył najkorzystniejszą fi-

nansowo ofertę w przetargu na opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Koźlice 
oraz budowę drogi w Wysokim. W przetargu złożono trzy 
oferty. Jedna z nich została odrzucona, kolejna opiewała na 
kwotę znacznie wyższą. Opracowanie dokumentacji projekto-
wej przez wybraną w przetargu firmę wyniesie 22.140,00 zł.
W Koźlicach przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 
110 metrów. Obecnie jest to droga gruntowa. W projekcie 
przebudowy zawarte zostaną zjazdy, odwodnienie drogi, a na-
wierzchnia zostanie wymieniona na mineralno-bitumiczną.
W miejscowości Wysokie wykonana zostanie droga o długości 
ok. 240 metrów. Obecnie jest to droga gruntowa. Po zakoń-
czeniu inwestycji zyska nawierzchnię z kostki brukowej.

Rozpoczął się zapowiadany remont 
wieży w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chobieni

Budynek remizy czeka gruntowna modernizacja. 
Na początek wymienione zostanie stare przyłą-
cze elektryczne. Aby strażacy-ochotnicy mogli 
bezpiecznie korzystać z remizy, ściany budynku 
zostaną oczyszczone i odgrzybione, a drewniane 
elementy zostaną zaimpregnowane środkiem, któ-
ry chroni przed ogniem.

Oprócz tego ściany zosta-
ną ocieplone, zamonto-

wana zostanie ognioochronna 
płyta OSB 3, a także nowe okna 
PCV wraz z obróbkami 
blacharskimi.

W trakcie remontu zdemon-
towane zostaną urządzenia na 
elewacji, a całość zostanie wy-
kończona blachą i deskami by 
zyskać estetyczny wygląd.

Przypominamy, że inwe-
stycja wyniesie 81.227,40 zł, a 
środki zostały zabezpieczone w 
budżecie gminy. Przewidywany 
termin zakończenia remontu 
to połowa listopada bieżącego 
roku. 

Rozpoczął się remont drogi w Ciechłowicach
Ruszył remont drogi, którą mieszkańcy wsi Ciechłowice dojeżdżają do swoich pól. 

Droga prowadząca do gruntów 
rolnych w Cechłowicach wysy-

pana jest tłuczniem. W zakresie pro-
wadzonej inwestycji nawierzchnia 
drogi wykończona zostanie kruszy-
wem łamanym i utrwalona emulsją 

asfaltową, tak by bez względu na pa-
nujące warunki atmosferyczne była 
przejezdna.

W ramach prac drogowych prze-
budowany zostanie zjazd, a pobocza 
drogi zostaną utwardzone.

Koszt w ykonania zadania to 
135.569,15 zł. Na jego realizację 
Gmina Rudna otrzymała dofinan-
sowanie z  budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w  wysokości 
40.000,00 zł. 

Akcja była formą pomocy skierowaną 
do dzieci chorujących na nowotwór 

z Kliniki Onkologicznej Przylądek Nadziei 
we Wrocławiu. Na czym polegała? Wystar-
czyło zrobić zdjęcie swoim szpilkom, a na-
stępnie opublikować je na Facebooku lub 
Instagramie z hasztagiem #DzienSzpilek.

Za każde udostępnione zdjęcie Fun-
dacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową otrzymała 2 złote na rzecz 
małych wojowników.

Gmina Rudna też pomogła, a razem z na-
mi do akcji przyłączyli się: Centrum Kultury 
w Rudnej, Chobieński Ośrodek Kultury, 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów We-
sterplatte w  Chobieni, Żłobek Gminny 
w Rudnej, Przedszkole Gminne w Rudnej, 
Przedszkole Gminne w Chobieni, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Rudnej, a także mieszkańcy gminy. 

Gmina połączyła siły i włączyła się w akcję

 #DzienSzpilek
Klinika Przylądek Nadziei podsumowała już akcję #DzienSzpilek. Organizatorem 
wydarzenia był Molier 2, który w poprzedniej edycji akcji wsparł Fundację 
Onkologiczną przekazując kwotę 31.250,00 zł.  
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Zbiórka dla zwierząt
Po raz kolejny podopieczni 
żłobka i gminnych przedszkoli 
zorganizowali zbiórkę karmy 
dla bezdomnych zwierząt.

Zaledwie kilka dni wystarczyło by 
dzieci, ich rodzice oraz znajomi 

zebrali 91 kilogramów mokrej karmy 
oraz około 266 kilogramów karmy su-
chej. Wspólna akcja zainicjowana przez 
Przedszkole Gminne w Chobieni, Przed-
szkole Gminne w Rudnej oraz Żłobek 
Gminny w Rudnej zabezpieczyła na jakiś 
przejściowe schronisko, w którym prze-
bywają bezdomne psy i koty.

Projekt „Umiem 
pływać” dla dzieci 
z terenu gminy
Gmina Rudna podpisała porozumienie z Dolno-
śląską Federacją Sportu na organizację zajęć 
sportowych dla dzieci w ramach projektu „Umiem 
pływać”. 

Program powszechnej 
nauki pływania jest pro-

pozycją uczestnictwa w do-
datkowych zajęciach sporto-
wych dla uczniów, którzy chcą 
podejmować aktywność fi-
zyczną poza obowiązkowymi 
zajęciami wychowania fi zycz-
nego. Program kierowany jest 
do dzieci – uczniów klas I – III 
szkół podstawowych.

Projekt obejmuje zakre-
sem organizację zajęć na ba-
senie w Szkole Podstawowej 
w Rudnej dla 4 grup dzieci. 
Do projektu przystąpiło 29 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Chobieni oraz 30 ucz-
niów ze Szkoły Podstawowej 
w Rudnej. 

Zajęcia sportowe realizo-
wane w  ramach programu 
powszechnej nauki pływa-
nia to przede wszystkim do-
skonalenie podstawowych 
umiejętności pływania, jak 

też możliwość rozwijania 
i  podnoszenie sprawności 
fizycznej. Uczestnictwo 
w programie to także zachę-
cenie do systematycznego 
uprawiania sportu oraz pro-
wadzenia zdrowego i aktyw-
nego stylu życia. 

To kolejna edycja projektu 
„Umiem pływać” regionalna 
nazwa „Dolnoślązak umie 
pływać 2020”, do którego 
przystąpiła gmina Rudna.

Zajęcia dla dzieci są 
bezpłatne.

Kredkobranie w Szkole Podstawowej w Rudnej
Uczniom Szkoły Podstawowej w Rudnej dobro innych nie jest obojętne. Kiedy 
tylko pojawiła się informacje o tym, że można pomoc rówieśnikom na Kresach 
uczniowie ochoczo zabrali się do pracy.

Kredkobranie to akcja 
zbierania przyborów 

szkolnych, które trafi ą do dzieci 
na Kresach. W piórnikach i ple-
cakach naszych uczniów często 
widać piękne kolorowe kredki 
i fl amastry, farby i ozdobne kar-
teczki. Niestety nie wszystkie 

dzieci mogą sobie na nie pozwo-
lić, dlatego Szkoła Podstawowa 
w Rudnej wzięła udział w Kred-
kobraniu, a rezultaty akcji prze-
szły najśmielsze oczekiwania 
organizatorów.

- Nasi uczniowie są niesa-
mowici. Pokazali, że dobro 

drugiego człowieka nie jest im 
obce! Potrafi ą się dzielić, czego 
przykładem była jedna z uczen-
nic klasy drugiej, która wydała 
wszystkie swoje oszczędności 
na zakup kilkunastu piórników 
– podsumowała akcję Małgo-
rzata Maciniak, szkolny koor-

dynator zbiórki. - Gratulujemy 
rodzicom takich pociech, które 
świecą przykładem dla innych.

W sumie udało się zebrać 
setki przyborów szkolnych, 
w tym 244 długopisy, 136 ołów-
ków, 22 piórniki, 371 pisaków, 
a oprócz tego wiele bloków, pa-
pierów kolorowych, temperó-
wek, opakowań kredek, zeszy-
tów, plastelin, naklejek, pędzli, 
bibuł, teczek, nożyczek, zesta-
wów farb i wiele innych.

300.000,00 ZŁ TO KWOTA 
DAROWIZNY JAKĄ PRZEKAZAŁO 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
DLA GMINY RUDNA. 

Pieniądze zostaną wykorzystane do realizacji 
projektu pn. „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w 
Gminie Rudna”.
W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZAKUPIONE: 

 zestawy monitorów interaktywnych do klas edukacji wczes-
noszkolnej z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i 
przedszkoli,
 pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki,
 sprzęt audiowizualny i rejestrujący,
 sprzęt i pomoce do pracowni chemiczno-fizycznej do reali-
zacji zajęć metodą eksperymentu i badań.

To kolejne ogromne wsparcie dla gminy. Darowizna pozwoli 
nam na wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt, który 
nie tylko polepszy warunki nauki, ale także da moż-
liwości na rozwijanie pasji i zainteresowań 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy– mówi 
Wójt Adrian Wołkowski.

W ramach realizacji zadania pokryte 
zostało 100 % kosztów związanych 

z usunięciem wyrobów zwierających azbest 
występujących na terenie gminy Rudna  (40 
% kosztów kwalifi kowanych stanowi dota-
cja WFOŚiGW, a pozostała część to  środki 
własne Gminy).

W ramach zapytania ofertowego na rea-
lizację ww. przedsięwzięcia wybrana zosta-
ła fi rma Logistyka Odpadów Azbestowych 
Sp. z.o.o. Sp.k., ul. Szklana 20, 43- 300 
Bielsko – Biała. Cena jednostkowa za 1 tonę 
azbestu wynosiła odpowiednio:

1) 1.080,00 zł - w przypadku odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania azbestu,

2) 1.296,00 zł - w przypadku demonta-
żu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania 
azbestu.

Prace związane z demontażem, od-
bieraniem, transportem i unieszkod-
l iw ianiem w y robów zaw ierając ych 
azbest z terenu gminy Rudna odbyły 
się we wrześniu bieżącego roku. Usu-
nięto 9,76 ton wyrobów azbestowych, 
a   łączny kosz t  inwest ycji  w y niósł 
11.076,48 zł. 

Pozbyliśmy się szkodliwego 

azbestuGmina otrzymała 
dotację 

z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej we 
Wrocławiu na 

realizację zadania 
pn.: „Realizacja 

programu usuwania 
wyrobów 

azbestowych 
z terenu Gminy 

Rudna” w 2020 r. 
W okresie 2012 – 

2020 zrealizowano 
295 wniosków 

złożonych przez 
mieszkańców, w tym 

116 beneficjentów 
skorzystało 

z pełnego zakresu 
prac (tj. demontaż, 

transport 
i utylizacja),  a 195 

skorzystało 
z transportu 

i utylizacji wyrobów 
zawierających 

azbest. 
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O mandat Radnego Rady Gminy Rudna

NOWOCZESNOŚĆ I ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ 

Podczas XXII Sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych jednostek 
kultury. Po połączeniu Centrum Kultury w Rudnej z Chobieńskim Ośrodkiem Kultury powstałoby Centrum Kultury 
Gminy Rudna z zamiejscową jednostką w Chobieni.

Zmiany organizacyjne mają przede 
wszystkim uprościć zarządzanie, a także 

podnieść jakość świadczonych usług na rzecz 

mieszkańców. Wbrew obawom nie zostanie 
ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.
Wnioskodawcą uchwały i pomysłodawcą pro-

jektu połączenia samorządowych jednostek 
kultury jest Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkow-
ski.

- Takie połączenie przyniesie dużo korzy-
ści. - Przede wszystkim chodzi nam o 
usprawnienie funkcjonowania i rozsze-
rzenie oferty, dostosowanie jej do indy-
widualnych potrzeb mieszkańców, a tak-
że organizację dużych projektów, imprez 
o charakterze gminnym –mówi Wójt Gmi-
ny Rudna. 

Do dnia 12 październi-
ka 2020 r. komitety wy-

borcze uprawnione do zgłasza-
nia kandydatów do wyborów 
miały czas na złożenie zawia-
domienia o utworzeniu komi-
tetu wyborczego i poinformo-
wanie o zamiarze zgłaszania 
swoich kandydatów do manda-
tu radnego.  Do siedziby Dele-
gatury Krajowego Biura Wy-
borczego w Legnicy wpłynęły 

dwa zgłoszenia utworzenia 
komitetów wyborczych - KO-
MITET WYBORCZY WY-
BORCÓW SEBASTIANA 
KUCHARA oraz KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW 
ADRIANA WOŁKOWSKIE-
GO. Komitety na zgłoszenie 
swoich kandydatów mają czas 
do 1 listopada.

Zgłoszenia kandydatów 
na członków Obwodowej 

Komisji Wyborczej przyjmie 
Urzędnik Wyborczy Gminy 
Rudna za pośrednictwem 
Urzędu Gminy Rudna w go-
dzinach pracy urzędu, w ter-
minie do dnia 6 listopada 
2020 r.

WA Ż N E .  W y b o r c y, 
którzy najpóźniej w  dniu 
głosowania kończą 60 lat, 
niepełnosprawni o  znacz-
nym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawno-
ści oraz podlegający w dniu 
głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w  warunkach do-
mowych, mogą głosować 
korespondencyjnie.

Zamiar głosowanie kore-
spondencyjnego  powinien 
zostać zgłoszony Komisa-
rzowi Wyborczemu do dnia 
23 listopada br. (z wyjątkiem 

w yborcy podlegającego 
w dniu głosowania obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach do-
mowych, który zamiar głoso-
wania korespondencyjnego 
zgłasza do dnia 1 grudnia 
2020 r.

Wyborca niepełnosprawny 
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności,  a także wyborca, który 

w dniu głosowania będzie miał 
ukończone 60 lat, może gło-
sować przez pełnomocnika. 
Wniosek o sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa do głosowa-
nia powinien zostać złożony 
do Wójta Gminy Rudna do 
dnia 27 listopada 2020 r.

Kalendarz Wyborczy znaj-
duje się na www.bip.rudna.pl 
w zakładce Wybory/Wybory 
Uzupełniające 2020.

Powalczy dwóch 
kandydatów

Mieszkańcy trzech miejscowości Gminy 
Rudna - Kliszowa, Olszan i Radomiłowa - 

pójdą do urn. Na 6 grudnia 2020 r. 
Komisarz Wyborczy wyznaczył termin 

przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Rudna.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
Odzież i tekstylia 

 25.11.2020 r. – Brodów, Bytków, Juszowice, Koźlice, Mleczno, 
Rudna, Rynarcice, Toszowice
 26.11.2020 r. – Chobienia, Ciechłowice, Górzyn, Kliszów, Miło-
goszcz, Naroczyce, Olszany, Radomiłów, Stara Rudna, Wądroże
 27.11.2020 r. Brodowice, Chełm, Gawrony, Gawronki, Gwizda-
nów, Kębłów, Nieszczyce, Orsk, Radoszyce, Studzionki, Wyso-
kie 

Meble i odpady wielkogabarytowe
 14.12.2020 r. – Brodowice, Gawronki, Gawrony, Gwizdanów, 
Kębłów, Studzionki, Wysokie
 15.12.2020 r. – Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Naroczyce, 
Nieszczyce, Orsk, Radoszyce
 16.12.2020 r. – Górzyn, Kliszów, Miłogoszcz, 
Olszany, Radomiłów, Wądroże
 17.12.2020 r. – Brodów, Bytków, Rudna, Stara Rudna
 18.12.2020 r. Koźlice, Juszowice, Mleczno, Rynarcice  

MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt rozpoczęty! 

PIERWSZY ETAP WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK 
OSP – GMINA WSPIERA OCHOTNIKÓW

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej 
i Chobieni otrzymali dodatkowy sprzęt. Wyposaże-
nie, które pomoże strażakom ochotnikom w pracy 
zakupione zostało ze środków z budżetu gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej wzbogaci się o trzy pary skó-
rzanych butów strażackich,  cztery węże tłoczone do gaszenia po-
żarów w mieszkaniach oraz dwa komplety ubrań koszarowych.
Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Chobieni otrzyma defibryla-
tor AED Lifeline. Koszt zakupu specjalistycznego 
sprzętu to 8.092,22 zł.
Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wkrótce do jednostek trafi kolejne wyposa-
żenie m.in. mundury, hełmy, buty.  

Jak poinformował nas redaktor naczelny „Gazety 
Wrocławskiej” do tytułu Sołtys Roku nominowani 
zostali:

 Marzena Tomaszewicz – sołtys Sołectwa 
Radomiłów,
Marzena Ostrowska – sołtys Sołectwa Rudna,
Magdalena Piecyk – sołtys Sołectwa Orsk,

Jadwiga Wrębiak – sołtys Sołectwa Naroczyce,
Anna Płatek – sołtys Sołectwa Radoszyce. 

4 listopada poznamy sołtysów, którzy awansowali do 
drugiego etapu plebiscytu. 

Informacje o akcji można znaleźć w serwisie inter-
netowym pod adresem www.gazetawrocławska.pl/agro

MISTRZOWIE AGRO to największy w Polsce plebiscyt wiejski 
i rolniczy. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i ma-
gazyn dla rolników „Strefa Agro” oraz dzienniki regionalne 
ukazujące się w każdym województwie. Co roku przyznawane 
są prestiżowe nagrody w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Ro-
ku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku. 

Kuchnia 
w Rynarcicach gotowa
Zakończył się remont kuchni na świetlicy wiejskiej 
w Rynarcicach. 

Zakres inwestycji obej-
mował m.in. wymianę 

instalacji oświetleniowej, ga-
zowej, wentylacji, instalacji 
centralnego ogrzewania oraz 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. W ramach prac zdemonto-
wano kratę pomiędzy kuchnią 

a salą główną. Oprócz tego za-
budowane zostało okno po-
dawcze i wnęka na ścianie łą-
cząca kuchnię z sanitariatami. 
Rozebrane zostały stare tynki, 
a w pomieszczeniu ułożono no-
we płytki.

Koszt remontu wyniósł 
66.727,93 zł brutto.

We wrześniu odbyło się spotka-
nie, w którym uczestniczyli soł-

tysi miejscowości, w których będzie 
realizowany projekt, przedstawiciele 
Urzędu Gminy oraz przedstawiciele 
fi rmy FIBEE.

W pierwszym etapie inwestycja 
realizowana będzie w miejscowoś-
ciach: Chełm, Chobienia, Górzyn, 
Kliszów, Mleczno, Naroczyce, Nie-
szczyce, Olszany, Orsk, Radoszyce, 
Radomiłów, Toszowice i Wądroże. 
Punkty adresowe, do których do-
prowadzona zostanie sieć światło-
wodowa przygotowało Ministerstwo 
Cyfryzacji, na podstawie danych 
otrzymanych z Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Otwarta sieć świat-
łowodowa umożliwi mieszkańcom 

gminy korzystanie z różnych dostaw-
ców usług internetowych.

Przewody światłowodowe zo-
staną poprowadzone na istniejącej 
infrastrukturze słupowej lub pod 

ziemią, na działkach będących włas-
nością gminy i osób prywatnych. 
Budowa sieci będzie możliwa po 
uzyskaniu zgód od właścicieli dzia-
łek przez które będzie przebiegała 
sieć. Odmowa ze strony właścicieli 

na doprowadzenie sieci uniemożliwi 
jej wykonanie. 

W związku z tym sołtysi powyż-
szych miejscowości zorganizują spot-
kania z  mieszkańcami, na których 

przedstawiciele fi rmy FIBEE udzielą 
szczegółowych informacji o projekcie 
oraz odpowiedzą na wszystkie zadane 
pytania. W ramach współpracy sołty-
si będą pozyskiwać zgody na realizację 
inwestycji w swoich miejscowościach. 

Program 
Operacyjny 

Polska 
Cyfrowa 

w gminie

W ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
finansowanego ze środków 
unijnych na terenie gminy Rudna 
ruszy budowa otwartej sieci 
światłowodowej.

Budowa sieci będzie możliwa po uzyskaniu zgód od 
właścicieli działek przez które będzie przebiegała sieć. 
Odmowa ze strony właścicieli na doprowadzenie sieci 
uniemożliwi jej wykonanie.
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Noś odblaski - bądź 
widoczny na drodze!
Deszcz, mgła i coraz krótsze dni znacząco wpływają na widoczność pie-
szych na drogach. Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, na drodze 
poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów 
odblaskowych. 

Warto przypomnieć, 
że po zmroku pieszy, 

który ma na sobie ubranie 
w stonowanych szaro - czar-
nych kolorach i nie posiada 
na wierzchniej odzieży ele-
mentów odblaskowych jest 
widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości zale-
dwie około 40 metrów. Na-
tomiast osoba piesza, mają-
ca na sobie „odblaski”, staje 
się widoczna nawet z odle-
głości ponad 150 metrów.

Przypominamy, że zgod-
nie z  nowelizacją Prawa 
o ruchu drogowym, która 
obowiązuje już kilka lat, 
każdy pieszy poruszający 
się po zmierzchu, na drodze 
poza obszarem zabudowa-
nym, ma obowiązek uży-
wania elementów odblasko-
wych. Należy pamiętać, że 
w konfrontacji z pojazdem 
pieszy zawsze jest na stra-
conej pozycji. Nie chroni 

go przecież zderzak, maska 
samochodu ani poduszka 
powietrzna.

Najczęstszymi przy-
czynami potrąceń śmier-
telnych z winy kierujących 
jest niedostosowanie pręd-
kości jazdy do warunków 
panujących na drodze, 
a  tak że nieudzielenie 
pierwszeństwa.

Analogicznie porów-
nując z  winy pieszego 
najczęstsze przyczyny, to 
nieostrożne wejście przed 
jadący pojazd oraz prze-
kraczanie jezdni w miejscu 
niedozwolonym. Pośpiech, 
przebieganie przez jezd-
nię, wchodzenie bez zasta-
nowienia na przejście dla 
pieszych, przechodzenie 
przy czerwonym świetle lub 
w  miejscach niedozwolo-
nych są to zachowania, któ-
re bardzo często doprowa-
dzają do śmierci pieszego.

- Stosowanie elementów 
odblaskowych w różnej for-
mie czy to, zawieszki, opaski, 
kamizelki bądź też torby na 
zakupy z elementami odbla-
skowymi, zwiększają szansę 
pieszego na uniknięcie po-
trącenia w czasie złej widocz-
ności. Prawidłowo noszone 
odblaski powinny być umiesz-
czone w takim miejscu, aby 
znalazły się w polu działania 
świateł samochodowych i by-
ły zauważalne dla kierujących 
nadjeżdżających z obydwu 
kierunków - informuje Syl-
wia Serafin, oficer prasowy 
lubińskiej komendy powia-
towej. - Obowiązek noszenia 
elementów odblaskowych 
przez wszystkich pieszych 
poruszających się po zmierz-
chu poza obszarem zabudo-
wanym wszedł w życie w dniu 
31 sierpnia 2014 roku. Za brak 
elementu odblaskowego grozi 
mandat do 100 zł.

W dniu dzisiejszym za-
cieśniła się współpraca 

w zakresie szkolenia naszej 
młodzieży - mówi wójt Adrian 
Wołkowski.

- Podpisane porozumie-
nie da ogromną możliwość 
młodym, utalentowanym za-
wodnikom Sparty szkolenia 

się pod okiem profesjonali-
stów, pobudzi także większe 
zainteresowanie sportem 
jakim jest piłka nożna. Mam 
nadzieję, że w przyszłości bę-
dziemy mogli oglądać wycho-
wanków gminnego klubu na 
stadionie Zagłębia - dodaje.

W ramach porozumie-

nia trenerom i zawodnikom 
Sparty Rudna zostanie umoż-
liwiony udział w zajęciach 
szkoleniowych, stażach oraz 
kursach. Ponadto zawodnicy 
będą mieli okazję brać udział 
w turniejach i sparingach 
organizowanych przez Klub 
Zagłębia. 

MLECZNO  -  WYSOKIE  -  CHOBIENIA

Atrakcyjne działki na sprzedaż 
pod budownictwo jednorodzinne

ZAMIESZKAJ
W GMINIE RUDNA

Działki od 8 do 20 arów

informacje pod numerem tel. 76/ 749 21 24

Sparta Rudna 
klubem partnerskim 

Zagłębia Lubin
Dnia 23 października w siedzibie klubu w Lubinie Wójt Gminy 
Rudna Adrian Wołkowski, Prezes Klubu Sportowego Sparta Rudna 
Dariusz Wisłocki podpisali porozumienie z Arturem Jankowskim 
Prezesem Zagłębia Lubin.
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W związku z realizacją 
zadania publicznego   

z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego pt. 
„Czyste środowisko dla dobra 
ludzi i zwierząt”,  Stowarzy-
szenie Pszczelarzy Zagłębia 
Miedziowego „Rudna” po-
czątkiem września w Chobie-
ni zorganizowało spotkanie 
z mieszkańcami i strażakami 
z   O ch ot n ic z e j  St r a ż y 
Pożarnej.

Dzięki dotacji z  gminy 
Stowarzyszenie Pszczelarzy 
w trakcie spotkania przeka-
zało dla OSP sprzęt niezbęd-
ny do pracy przy usuwaniu 
gniazd – odzież ochronną 
oraz wyposażone rojnice.

Sprzęt przekazany straża-
kom to jedna z kilku inicjatyw 
przeprowadzonych w ostat-
nich tygodniach. Razem 
z pszczelarzami posadzono 
drzewa i krzewy w miejsco-

wości Koźlice. Rośliny te są 
przyjazne pszczołom i  na 
wiosnę upiększą okolicę.

Przypominamy, że wrze-
sień w gminie Rudna był mie-
siącem sprzątania świata. 
Udział w akcji wzięło wiele 
sołectw, a rezultaty przeszły 
nasze najśmielsze oczeki-
wania. Worki pełne śmieci 
trafi ły na wysypisko śmieci, 
a władze gminy zapewniają, 
że takie akcje będą powta-
rzane regularnie.

Również przedszkolaki 
i uczniowie szkół podstawo-
wych przyłączyli się do akcji 
prowadzonej przy współpra-
cy z  Urzędem Gminy. „Pla-
stik? Rezygnuję, redukuję, 
segreguję” – to hasło, które 
przyświecało tegorocznemu 
sprzątaniu świata.

Najmłodsi i ci nieco starsi 
w ramach zajęć wysłuchali 
prelekcji i brali udział w zaję-
ciach, które mają inspirować 

do działań mających na celu 
dbanie o nasze środowisko 
naturalne. Były wykłady 
o recyklingu i segregacji od-
padów. Dzieci razem z opie-
kunami ciężko pracowały. 
Wszyscy zaopatrzeni w ręka-
wice ochronne i plastikowe 
worki na odpady sprzątali 
tereny wokół szkół i przed-
szkoli, a także pobliskie parki 
i skwery.

Również na wodzie trwało 
wielkie sprzątanie. Członko-
wie Gminnego Klubu Żeglar-
skiego Marina na katamara-
nie „Szuwarek” wyłowili 
śmieci z Odry.

Przedszkola,  szkoł y, 
świetlice wiejskie oraz wilki 
morskie z terenu gminy spi-
sali się na medal. Dziękuje-
my każdemu, kto choć trochę 
przyczynił się do poprawy na-
szego otoczenia.

Dbajmy o naszą przyrodę 
codziennie.

Nasza gmina dba 
Sprzątanie świata, sadzenie roślin na terenach należących do gminy – to 

tylko jedne z wielu działań proekologicznych prowadzonych przez Urząd 
Gminy w Rudnej. Gmina dba o to by zarówno najmłodsi i ci starsi wiedzieli 

jak dbać o przyrodę i angażowali się w takie akcje. o środowisko naturalne!



27 października 2020 9SPRZĄTANIE ŚWIATA

FO
T.

 P
R

ZE
M

YS
ŁA

W
 C

ZE
CH

Nasza gmina dba 
o środowisko naturalne!
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Na jesienne wieczory...  

Literatura dla dzieci
Malicka Magda 
- „SĄSIAD SZPIEG” 

Dlaczego nowy sąsiad tak dziwnie się za-
chowuje  – Lila i Nina podejrzewają, że musi 
być  szpiegiem! Dziewczynki muszą wyjaśnić 
tajemnicę znikających kasztanów oraz zmie-
rzyć się z duchami mieszkającymi w piwnicy. 
Przeczytaj koniecznie opowiadania o niesamo-
witych przygodach dzieci i zobacz, co z nich wynikło.
O serii „Już czytam sylabami” - to opowiadania do pierwszej sa-
modzielnej lektury. 
Dzięki krótkim, zabawnym historyjkom z wesołymi, kolorowymi 
ilustracjami odkryjesz, jak wielką przyjemnością może być lektu-
ra, i z chęcią sięgniesz po kolejne  książki.
Prosty i barwny język oraz duża czcionka  sprawią, że  czytanie 
stanie się  dla ciebie miłą formą  spędzania czasu!
Dzięki słowniczkowi poznasz znaczenie trudniejszych wyrazów. 
Znajdujące się zaś na końcu książki zadania nie tylko sprawdzą, 
czy zrozumiałeś czytaną  historię, ale będą też świetną zabawą!

Literatura młodzieżowa
Senator Martyna 
- „NAJGŁOŚNIEJ KRZYCZY SERCE” 

Martyna Senator, ulubiona autorka nasto-
latków i dorosłych, stworzyła powieść, o któ-
rej będziecie pamiętać przez długie tygodnie. 
Nina jest młodą i wrażliwą dziewczyną, po-
nad wszystko kocha taniec. Jej na pozór ide-
alne życie z dnia na dzień zamienia się w kosz-
mar. Ta poruszająca książka o gniewie, nieuzasadnionej nienawi-
ści, przemocy w szkole i hejcie otwiera oczy na sytuacje, które 
mogą dotyczyć każdego z nas. 

Literatura dla dorosłych
Chmielarz Wojciech 
- „WYRWA” 

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego 
żona Janina zginęła w wypadku samochodo-
wym, myśli, że wali mu się cały świat. 
Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie 
straciły matkę? Jak ma teraz funkcjonować, 
gdy dotychczasowe, spokojne życie nagle sza-
rzeje i zmienia się w ciąg udręk? Maciej nie ma jednak pojęcia, dla-
czego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powie-
działa mu, że jedzie na delegację pod Kraków.Pomyliła się? Okła-
mała go? Gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, 
Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. „Wy-
rwa” to opowieść o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę 
i będą musieli zmierzyć się z tajemnicą jej śmierci.

MCI

Dokładnie 52 zdjęcia poka-
zujące jak wyglądała uro-

czystość zaślubin i dziewięć mo-
nideł czyli retuszowanych 
portretów namalowanych na 
podstawie zdjęć ślubnych mogli-
śmy zobaczyć na tej wyjątkowej 
wystawie.

- To już 70-ta wystawa organi-
zowana w Multimedialnym Cen-
trum Informacji – powiedziała 
nam Wanda Poskart. – Wszyst-
kie fotografie i  obrazy, które 
prezentowaliśmy pochodziły ze 
zbiorów mieszkańców gminy. Na 
wystawie oprócz zdjęć mogliśmy 
również obejrzeć monografię, 
zawierającą fotografi e z opisami.

Na pytanie skąd pomysł na 
wystawę pani Wanda przyznaje, 
że te podsuwają sami mieszkań-
cy, którzy chętnie dzielą się swo-
imi pasjami i zainteresowaniami. 
- Na początku musiałyśmy za-
chęcać  mieszkańców do wzięcia 
udziału w wystawie, do pokazania 
swoich prac, teraz chętnie w nich 
uczestniczą – dodaje pani Wan-
da, która wystawę przygotowała 
razem z panią Ewą Kopystiańska.

W Multimedialnym Centrum 
Informacji mogliśmy już oglądać 
wystawy obrazów namalowa-
nych przez lokalnych artystów, 
były też amatorskie fotografi e, 
a nawet kolekcje starych radio-
odbiorników czy dziadków do 
orzechów. Pomysłów nie braku-
je – cztery kolejne wystawy w ra-
mach cyklu „Ludzie z pasją” już 
są zaplanowane.  

Stare fotografie 
ślubne na wystawie

Portrety, które zdobiły 
ściany w domach 

nowożeńców, 
pamiątkowe 

fotografie ze ślubów 
i uroczystości – to 

wszystko mogliśmy 
podziwiać na wystawie 
zorganizowanej  przez 

Multimedialne 
Centrum Informacji 
w bibliotece Szkoły 

Podstawowej 
w Rudnej.
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Zapraszają do wspólnego świętowania 
Dnia Niepodległości w sieci

Centrum Kultury w Rudnej
Soltys i Rada Sołecka Kliszowa

UTW Online

Spotkania w grupach na Facebook’u CKwR:
- Smartphony i komputery - informatyka dla seniora
- Język angielski 
- Wykłady 
- Ćwiczenia relaksacyjne 
- - Trening pamięci
- ABC komunikacji
- Latino 

Konkursy z nagrodami dla studentów !

ck
w
r@

ck
w
r.e
u

- „Biało - czerwona w naszym domu” 
Konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu i przesłaniu zdjęcia  
z flagą Polski, która zdobi dom lub ogród

- „Przysmaki Piłsudskiego po kliszowsku” 
Kulinarne inspiracje instruktorów z niespodzianką! 

- „Nasza Mała Ojczyzna- cudze chwalicie, swego nie znacie” 
filmfilmowy projekt edukacyjny
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Ogródek z warzywami 
i owocami
Podopieczni  gminnego żłobka w Rudnej mają swój 
własny ogródek. Na kawałku ziemi rosną owoce 
i warzywa, a maluchy mogą uczyć się jak dbać o 
uprawy.

Pomysł przygotowania takiego ogródka zrodził się wśród 
pracowników placówki. Bardzo szybko zebrano sadzon-

ki i nasiona, które zapoczątkowały małą uprawę. Dzieci mogły 
przyglądać się jak w żłobkowym ogródku rosną i dojrzewają 
pyszne maliny, jak  spod liści zaczynają wyglądać dorodne cu-
kinie czy olbrzymie dynie.

Niedaleko ogródka rosną też drzewa owocowe. Niedawno 
dzieciaki mogły zebrać kilka gruszek i orzechy włoskie. Zna-
lazły się również małe jabłuszka z dzikiej jabłonki.

Pracownicy żłobka chcą rozwijać i rozbudować ogródek. 
Planują zadbać również o drzewka owocowe, tak by rodziły 
więcej owoców. 

VI Ogólnopolski Maraton 
Przedszkolaków
Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego 
w Rudnej wiedzą, że trzeba żyć aktywnie 
i zdrowo, a pomaga w tym sport. 

Dlatego maluchy dzielnie rywalizowały w VI 
Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków. 

Akcja prowadzona pod hasłem „Sprintem do Mara-
tonu” ogłoszona została przez wydawnictwo Bliżej 
Przedszkola. Jej celem jest popularyzowanie biegów 
wśród dzieci, upowszechnianie zdrowego stylu życia, 
zachęcenie do aktywności fizycznej, wyrabianie 
w najmłodszych dzieciach nawyku aktywnego spę-
dzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przed-
szkolaki, wspólnie z Panią Dyrektor Elżbietą Banach, 
nauczycielkami i pracownikami przedszkola, poko-
nały wyznaczoną trasę biegu. Łącznie w maratonie 
wzięło udział 185 osób.   

Dzieci - dzieciom 
Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Chobieni  razem ze swoimi opiekunami zorganizowały 
zbiórkę artykułów higienicznych, zabawek, oraz innych rzeczy, które zostały przekazane dzieciom 
przebywającym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.  

W zbiórce chętnie udział wzięli 
również rodzice i osoby zaprzy-

jaźnione z przedszkolem. Bardzo szyb-
ko zaczęły pojawiać się pierwsze rze-
czy. Podopieczni Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych „Wios-
na” prowadzonych przez Zgromadze-

nie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
otrzymali mnóstwo artykułów.  Zna-
lazły się tam pieluchy, chusteczki hi-
gieniczne, pasty do zębów, szczotecz-
ki, różnorodne kremy i oliwki, a także 
kaszki smakowe i ręczniki. Aby dzie-
ciom z  domu dziecka uprzyjemnić 

chwile spędzane w placówce, szcze-
gólnie w czasach gdy ze względu na 
pandemię koronawirusa, możliwość 
opuszczania miejsca jest znacznie 
ograniczona, nie zapomniano też 
o   z a b a w k a c h ,  k s i ą ż e c z k a c h 
i pluszakach.

PAŹDZIERNIK W OBIEKTYWIE

Wyspa przy Centrum Kultury w Rudnej

Pociąg na trasie Wrocław-Rudna

Aleja prowadząca do stacji kolejowej

Droga z Radoszyc do Chobieni 

Grzyby z naszych lasów 

Nowy podział obowiązuje nas od dnia 24 październi-
ka. Razem z podziałem w życie weszły nowe obostrze-

nia. W strefi e czerwonej obowiązuje:
 limit w komunikacji publicznej (zajętych do 50 proc. 
miejsc siedzących lub do 30 proc. wszystkich miejsc), 
 obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościo-
wych (wesela, konsolacje itp.),
 podczas uroczystości religijnych max. 1 osoba na 7 mkw,
 zgromadzenia publiczne mogą odbywać się do 10 osób. 
 w  godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnie-
je obowią przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod 
opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: 
kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, 
a także w weekendy, 
 ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza 
osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane 
z wykonywaniem czynności zawodowych,  zaspokaja-
niem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi spra-
wami życia codziennego,  sprawowaniem lub uczestnicze-
niem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności 
lub obrzędów religijnych, 
 sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z moż-
liwością dokończenia już rozpoczętych turnusów, 
 obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. 
Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywa-
niu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie, 
 współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarze-
nia sportowe są organizowane bez udziału publiczności. 

Nie działają baseny siłownie i aquaparki. W wydarze-
niach kulturalnych w czerwonej strefi e może brać udział 25 
proc. publiczności, mecze oraz inne wydarzenia sportowe 
odbywają się bez publiczności.

W strefi e czerwonej uczniowie szkół podstawowych klas 
IV -VIII, szkół ponad podstawowych oraz uczelnie wyższe 
prowadzą nauczanie zdalne. Przedszkola i żłobki działają 
stacjonarnie. 

Gmina Rudna 
w czerwonej strefie
Przypominamy, że  nasza gmina, objęta 
została tzw. czerwoną strefą ze względu 
na znaczny wzrost zachorowań na 
koronawirusa.

#
W

spieraj Seniora

Sąsiedzie, jesteś osobą starszą,
samotną bądź niepełnosprawną?
Chętnie Ci Pomogę!

Nie musisz wychodzić z domu, żeby poznać życzliwych sąsiadów.

Chętnię zrobię dla Ciebie zakupy, wykupię leki w aptece,

odbiorę pocztę, wyprowadzę psa na spacer, albo pomogę 

w innej sprawie.
zrobimy
zakupy

wyrzucę
śmieci

odbierzemy
pocztę

wyprowadzimy
pupila
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imię:
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W PLACÓWKACH ARIMR MOŻNA POTWIERDZIĆ LUB ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

Chcesz potwierdzić lub założyć Profi l Zaufany? Możesz uczy-
nić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa utworzyła 

331 punktów na terenie całego kraju, 
gdzie można potwierdzić lub założyć 
Profil Zaufany. Punktu rozlokowane są 
w centrali ARiMR, oddziałach regional-

nych oraz biurach powiatowych. Przy-
pomnijmy, Profil Zaufany pozwala na 
przekazywanie dokumentów oraz za-
łatwianie spraw urzędowych drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
ePUAP oraz portalu obywatel.gov.pl.

We wszystkich uruchomionych punk-
tach istnieje także możliwość jedno-
czesnego założenia i potwierdzenia 
na miejscu Profilu Zaufanego, korzy-
stając z udostępnionego stanowiska 
komputerowego. Ważne, by mieć 
przy sobie telefon komórkowy oraz 
dowód osobisty lub paszport. W celu 
założenia Profilu Zaufanego należy 
wypełnić formularz znajdujący się na 
stronie pz.gov.pl, zarejestrować się, 
a następnie podpisać wniosek ko-

dem otrzymanym SMS-em na numer 
telefonu podany przy rejestracji. 
W kolejnym kroku pracownik Agencji 
na podstawie dokumentu tożsamo-
ści dokonuje potwierdzenia Profilu 
Zaufanego.
Szczegółowe informacje dotyczące 
adresów placówek ARiMR pełniących 
funkcję punktów potwierdzających 
Profil Zaufany znajdują się na stronie 
pz.gov.pl. 
  

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą 
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli 

straty spowodowane przez co najmniej jed-
ną z następujących klęsk żywiołowych: po-
wódź, deszcz, suszę, przymrozki wiosenne, 
ujemne skutki przezimowania, obsunięcie 
się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie 
pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnio-
skować rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabi-
cie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania ASF.

Pomoc finansową mogą uzyskać rolni-
cy, którzy ponieśli straty w roku, w którym 
jest składany wniosek o przyznanie pomo-
cy lub w  co najmniej jednym z  dwóch lat 
poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich czy rybach uprawnia-
jąca do starania się o pomoc musi wynieść co 
najmniej 30 proc. średniej rocznej produk-
cji rolnej oraz straty te muszą jednocześnie 
dotyczyć składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesienia kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie, określa komisja powołana 
przez wojewodę.

Natomiast w przypadku poniesienia strat 
w związku z afrykańskim pomoru świń o po-
moc mogą ubiegać się rolnicy, którym powia-
towy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń 
lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania 
ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te 

stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących 
w posiadaniu rolnika.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik w całym okresie realizacji 
PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, 
z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 
80 proc. kosztów kwalifi kowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywio-
łowych dotacja może być przyznana na in-
westycje odtwarzające zniszczone składniki 
gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji 
wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonej 
infrastruktury, czy zakup nowych maszyn lub 
urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego 
gospodarstwo zostało poszkodowane przez 
ASF może otrzymać dofi nansowanie na inwe-
stycje, które nie są związane z produkcją świń.

Od 26 października, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski w ramach „Wsparcia inwe-
stycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, 
czyli na tzw. małe przetwórstwo 
i rolniczy handel detaliczny. 

Na złożenie dokumentów w tym je-
siennym naborze rolnicy będą mieli 

czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, 
która finansowana jest z budżetu PROW na 
lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch 
grup beneficjentów.
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź 
małżonkowie rolników, którzy zdecydują się 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwarzania produktów rol-
nych. Rejestracja działalności musi nastąpić 
przed złożeniem wniosku o płatność. Ta gru-
pa wnioskodawców może ubiegać się 
o wsparcie do 500 tys. zł.
Druga grupa obejmuje rolników lub ich mał-
żonków prowadzących lub podejmujących 
prowadzenie działalności przetwórczej 
i sprzedaży produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu detalicznego 
(RHD). W tym przypadku nie jest wymagane 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
a maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 100 tys. zł.
Pomoc, jaką można otrzymać ramach 
„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, 
przyznawana jest w formie refundacji do 50 
proc. kosztów kwalifikowanych poniesio-
nych na realizację inwestycji służących: prze-
twórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i wa-
rzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu 
produktów rolnych na cele energetyczne czy 
zamrażaniu lub przechowywaniu produktów 
rolnych.
Katalog inwestycji, na które można otrzymać 
wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudo-
wę lub modernizacji budynków wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności prze-
twórczej; zakup oraz instalację maszyn lub 
urządzeń do przetwarzania i magazynowania; 
aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwesty-
cje związane z dostosowaniem pomieszczeń 
pomocniczych służących przygotowaniu po-
siłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodar-
czych służących do przechowywania produk-
tów żywnościowych oraz zakup maszyn czy 
urządzeń służących ochronie środowiska.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą 
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką 
pocztową.  
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, 
w punktach informacyjnych w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR 
oraz pod numerem bezpłatnej in-
folinii – tel. 800-38-00-84.   

300 tys. zł 
na odtworzenie potencjału produkcji rolnej
Od dnia 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 
straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach 
operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. 
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ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
- PUP W LUBINIE 
OGŁOSIŁ NABÓR 

Powiatowy Urząd Pracy w Lu-
binie ogłosił nabór na jedno-
razowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej dla 
23 osób bezrobotnych. Część 
funduszy przeznaczona jest 
wyłącznie dla mieszkańców 
terenów wiejskich. Średnia 
kwota dotacji to 20 tys. zł. 
Wnioski będą przyjmowane 
i rozpatrywane na bieżąco.

Pieniądze na rozpoczęcie działalno-
ści przeznaczone są dla:

 7 osób bezrobotnych, które utraciły 
możliwość zarobkowania w okresie 
pandemii COVID – 19, tj. po 15 marca 
2020 r.  w związku z utratą pracy 
(w ramach umowy o pracę, umo-
wy zlecenia, umowy o dzieło) lub za-
kończeniem działalności gospodar-
czej. Dotacje będą finansowane w ra-
mach dodatkowych środków pozy-
skanych w ramach rezerwy Ministra 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 
w związku z wystąpieniem 
COVID-19.

 
 5 osób bezrobotnych mieszkańców 
terenów wiejskich i miejsko – wiej-
skich (mieszkańcy powiatu lubiń-
skiego za wyjątkiem mieszkańców 
miasta Lubin). Dotacje będą finanso-
wane w ramach dodatkowych środ-
ków pozyskanych w ramach rezerwy 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

 
 7 osób bezrobotnych do 30 roku 
życia. Dotacjecje będą finansowane 
w ramach projektu: „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie lubińskim 
(V)» współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO 
WER).

 
 4 osób bezrobotnych powyżej 30 
roku życia, będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osób z nie-
pełnosprawnościami, osób długo-
trwale bezrobotnych (czas pozosta-
wania bez pracy nieprzerwanie przez 
okres 12 miesięcy - zalicza się tu rów-
nież okres gotowości do pracy i ak-
tywnego poszukiwania pracy rów-
nież przed rejestracją w urzędzie).

Dotacje będą finansowane w ramach 
projektu: „Aktywizacja osób powyżej 30 
roku życia, zwłaszcza tych, które znajdu-
jącą się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy w powiecie lubińskim” współfi-
nansowany ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020 (RPO WD). 
 
Wnioski są do pobrania na 
stronie internetowej pod 
adresem https://lubin.pra-
ca.gov.pl/
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Dobry start 
– nie wszyscy złożyli wnioski
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przypomina 
mieszkańcom naszej gminy 
o zbliżającym się termi-
nie składania wniosków 
o świadczenie Dobry Start, 
czyli tzw. 300+. Z danych 
urzędu wynika, że jeszcze 
nie wszyscy uprawnieni ta-
kie wnioski złożyli.

 
Mieszkańcom gminy Rud-
na, którzy mają dzieci 

w wieku szkolnym i są uprawnieni 
do pobierania świadczenia Dobry 

Start, czyli 300 złotych wypłaca-
nych na początku roku szkolnego 
z przeznaczeniem na wyprawkę 
dla ucznia, przypominamy, że 
ostateczny termin złożenia wnio-
sku o przyznanie pieniędzy mija 
30 listopada.

Do tej pory Gminny Ośro-
d e k  P o m o c y  S p o ł e c z n e j 

w Rudnej wypłacił świadcze-
nia dla 968 uczniów. Z danych 
urzędu w ynika, że nie są to 
wsz ystkie osoby uprawnio-
ne do świadczenia. Wnioski 
przyjęte po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Przypominamy również, że 
zasiłki rodzinne wraz z dodatka-
mi przyznane w ubiegłym roku 
obowiązują do 31 października 
2020 r. W tym momencie z terenu 
gminy Rudna pobiera je 140 ro-
dzin na 258 dzieci. GOPS rozpo-
czął już przyjmowanie wniosków 
na kolejny okres zasiłkowy, który 

rozpocznie się 1 listopada bieżą-
cego roku.

 
500+ przyznane 
do maja 2021 roku!

Świadczenia na dzieci, tzw. 
500+ przyznane zostało do 31 
maja 2021 roku. W  związku 
z tym w tym roku nie ma potrze-
by składania nowych wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego. W tym momen-
cie świadczenia te wypłacane sa 
na 967 dzieci zamieszkujących na 
terenie naszej gminy. 

Mieszkanki naszej gminy informujemy, 
że uruchomiono infolinię dla kobiet znaj-

dujących się w trudnym życiowo momencie, 
potrzebujących rozmowy ze specjalistą 
w kwestii znalezienia korzystnych rozwiązań 
swoich problemów, które dotyczą osobistych 
obszarów życia, kwestii rodzinnych lub 
zawodowych.

Zapraszamy zainteresowane kobiety do 
udziału w telefonicznych konsultacjach z tera-
peutami, którzy pełnią dyżury w poniedziałki 
w godz. 17:00- 21:00 oraz w czwartki w godz. 

10:00-14:00 pod bezpłatnym nr tel. 800-909-
444. Specjaliści zapewniają poufność oraz 
anonimowość, z  poszanowaniem każdej 
dzwoniącej osoby.

Przedstawiciele Fundacji zapewniają po-
moc informacyjną oraz wsparcie w sytuacjach:

 przeżywania silnego stresu,
 obniżonego nastroju, depresji,
 kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,
 trudności wychowawczych,
 problemów w życiu zawodowym,

 nieradzenia sobie z trudnymi emocjami 
i traumą,
 uzależnienia,
 doświadczenia przemocy fizycznej 
i psychicznej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać 

na stronie internetowej: https://infowire.pl/
generic/release/568531/za-tydzien-rusza-
-projekt-pilotazowy-kobieca-infolinia-gede-
on-richter-i-fundacja-edukacji-spolecznej-
-w-trosce-o-zdrowie-kobiet 

Kiedy potrzebujesz 
pomocy… ruszyła 

bezpłatna infolinia

Fundacja Edukacji Społecznej 
prowadzi bezpłatną infolinię 

wsparcia dla kobiet. Każda 
pełnoletnia kobieta może uzyskać 

pomoc z zakresu życia 
rodzinnego, zawodowego 

i w obszarze osobistym.
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Hasło krzyżówki z nr 6/2020 Nowin 
Gminnych brzmi:„ Doświadczenie jest 
produktem rozumu’’. 

Nagrodę otrzymuje pani Maria Grycz z 
Chełmu. Prosimy o kontakt pod nr telefo-
nu 76/ 749 21 01 w celu uzgodnienia od-
bioru nagrody. Serdecznie gratulujemy! 
Państwa zapraszamy do zabawy! Rozwią-
zania krzyżówki prosimy przesłać na adres 
mailowy: promocja@rudna.pl lub pocztą 
tradycyjną: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwy-
cięstwa 15, 59 – 305 Rudna.

POZIOMO:
1. lokalizacja; 7. aerostat z własnym napę-
dem silnikowym i sterami umożliwiający-
mi kierowany lot; 11. obojętnie jaki; 13. 
tajpejczanka; 15. wykaz stawek opłat; 16. 
skomplikowanie; 19. antonim przodu; 20. 
po zdrowie lub przez płotki; 22. symbol 
chemiczny Arsen; 24. wyspa na O. Atlan-
tyckim; 25. ton; 27 .debiutantka; 28. klub 
z Moskwy 
lub Kijowa; 29. wykonawca; 30. nie po-
ziom; 31. ruch powietrza względem po-
wierzchni Ziemi; 35. talent; 37. dorobkie-
wicz najwyższą pozycję w społeczeń-
stwie; 39. budynek z eksponatami; 42. 
perfumeryjne ziele naszych babć; 43.”ku-
zyn” śruby; 44. granice, dawniej okole;
PIONOWO:
1. mrzonka; 2.kryty skórą namiot Indian 
Ameryki Płn. z terenów prerii; 3 .rozmach; 
4. turecka pieczeń z jagnięcia z cebula, 
pieprzem, jajami i ryżem; 5. dla okupu; 6. 
piaszczysta wydma nadmorska; 8. najem 
całego statku lub jego części na rejs bądź 
określony czas; 9. realizuje dzieło po-
przednika; 10. ochrona przed epide-
mią;12. szmugiel; 14. pomorza żaglowiec 
szkolny, 16. czasu lub krwi; 17.sprawność; 
18. określona postawa; 21.  prowadzenie 
zakładów żywienia zbiorowego;  23. nad-
mierne wydzielanie kwasu solnego przez 
komórki błony śluzowej żołądka;  26. bez-
barwny, szlachetny gaz bez zapachu i bez 
smaku; 32. film z B. Lindą; 33. zakład opie-
kuńczo-wych. dla dzieci w wieku od 6 ty-
godni do lat 3; 34. ze stolicą w Kampali; 
36. tumult; 38. jednostka napięcia elek-
trycznego; 40. protestancka świątynia a 
także nazwa kościoła w Polsce do XVI; 41. 
siła; 

Krzyżówka
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