
ISSN 1734-2546 Liczymy się 
dla Polski  
1 kwietnia rozpoczyna Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca 
2021 r. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe. 
Na stronie spis.gov.pl dostępna jest już aplikacja, 
za pomocą której będzie można dokonać samospisu. 
„Samospis internetowy”  jest podstawową formą 
uczestnictwa w spisie, a metodami uzupełniającymi są 
spis telefoniczny lub spis bezpośredni dokonany przy 
pomocy rachmistrza spisowego.
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WYDARZENIA 

DŹWIĘKOWY 
SZLAK ODRY 

Pułapki akustyczne, służące słu-
chaniu dźwięków natury pojawiły 
się w Krainie Łęgów Odrzańskich. 
Pierwszy dźwiękowy przystanek 
znajduje się w Marinie Chobienia. 
Można tam podsłuchać, co dzieje 
się w Naroczyckim Łęgu i Bieli-
szowskiej Kropli. Dźwiękowy 
szlak, to sieć miejsc przyrodniczo 
cennych, w których odbywają się 
w określonych terminach spekta-
kle przyrodnicze wyznaczające 
rytm życia cennej przyrodniczo 
rzeki Odry.

GMINA RUDNA 
STAWIA NA 
SPORT!

587.924 zł to kwota dotacji dla 
gminnych klubów oraz stowa-
rzyszeń sportowych na realiza-
cję zadań z zakresu sportu. 
Kwota wsparcia na kulturą fi-
zyczną na przestrzeni ostat-
nich trzech lat systematycznie 
rośnie. W całym regionie gmi-
na Rudna jako jedyna przezna-
czyła tak duże środki na reali-
zację zadań z zakresu sportu. 
Pieniądze wykorzystane zosta-
ną na szkolenie i rozgrywki za-
równo dla dorosłych, jak rów-
nież dzieci i młodzieży. 
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Zadziwiają precyzją wykonania 
i wyjątkowym wyczuciem smaku. 
Wprowadzają w świąteczny nastrój 
i dają nadzieję na wiosenne, nowe 
otwarcie. Te prawdziwe dzieła sztuki, 
uwiecznione na fotografiach – to 
efekty kilkutygodniowej, mozolnej 
pracy instruktorów Centrum Kultury 
Gminy Rudna. Wszystko po to, by 
ozdobić gminne instytucje, szkoły, 
przedszkola, ośrodki zdrowia, a tym 
samym wprowadzić klimat świąt 
i wiosenną atmosferę.
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Sztuka na wynos – świąteczna sesja Centrum Kultury Gminy Rudna 
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Wesołego Alleluja! 
Niech najbliższe dni będą dla Państwa okresem wytchnienia i radości. Wytchnienia od pracy, 

codziennych obowiązków i nowej epidemicznej rzeczywistości. 
Święta Wielkanocne i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to czas nadziei i wiary, 

że życie wygra ze śmiercią,  a dobro ze złem. 
Pamiętajmy o Najbliższych, patrzmy w przyszłość z optymizmem i miejmy tylko pozytywne myśli!

Radosnych dni, mokrego śmigusa-dyngusa i wiary! 
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Gdy przed rokiem dzieliłem 
się z Państwem wielkanocnymi 
życzeniami, byłem przekonany, 
że normalność zabrano nam tylko 
na chwilę. Stało się inaczej – przez 
ponad dwanaście miesięcy zmagamy 
się z pandemią, która wywróciła 
nasze życie do góry nogami. 

Zasłonięte maskami twarze, 
społeczny dystans i  izolacja 
stały się – niestety - naszym 
chlebem powszednim. Przyszło 
nam zmierzyć się z wyjątkowo 
trudnym egzaminem, egzaminem 
społecznej empatii, wyrozumiałości, 
szacunku dla drugiego człowieka 
i odpowiedzialności. Myślę, że 
zdajemy go celująco, choć nie brakuje 

chwil zwątpienia i rezygnacji. 
Ważne jednak, by wyboje pokonywać 
i wychodzić na prostą. 

Przed nami kolejne święta 
Zmartwychwstania Pańskiego, które 
spędzimy inaczej niż byśmy chcieli. 
Niech będzie to mimo wszystko 
wyjątkowy czas, który wypełnią 
wiara, nadzieja i miłość. 

Z całego serca, życzę, by łaska 
płynąca z Tajemnic Paschalnych 
była skuteczną pomocą w naszych 
codziennych zmaganiach, a nadzieja 
podtrzymywała nas i łagodziła 
zrozumiałe poczuciu lęku o naszych 
najbliższych. 

Życzę spokojnych, pełnych nadziei 
i wzajemnej serdeczności świąt 

Wielkanocnych. 
Niech te dni upłyną 
Państwu zdrowo i bezpiecznie, niech 
w trudnym dla nas wszystkich czasie 
przyniosą prawdziwe wytchnienie 
i pokrzepienie.

Wesołego Alleluja! 
 Adrian Wołkowski 
 Wójt Gminy Rudna 

Wielkanocnych. 
Niech te dni upłyną 
Państwu zdrowo i bezpiecznie, niech 
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudna, 
Szanowni Państwo, 

ZWOLNIENIE 
Z PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI 
Przedsiębiorcy, którzy odczuli fi nansowe skutki 
pandemii mogą zostać zwolnieni z podatku od 
nieruchomości za pierwsze półrocze 2021 r. Pro-
jekt uchwały w tej sprawie, złożony przez wójta 
Adriana Wołkowskiego, przyjęty został przez 
Radę Gminy Rudna.

Uchwała określa warunki zwolnień od podatku od nieru-
chomości dla mikroprzedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem ne-
gatywnych konsekwencji ekonomicznych COVID-19.
– Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej do-
tknęły wiele branż, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji 
finansowej przedsiębiorców, także na terenie naszej gminy. 
Stąd decyzja o zwolnieniu podatkowym, które – mamy nadzie-
ję – choć w niewielkim stopniu tę sytuację poprawi – mówi Ad-
rian Wołkowski, wójt gminy Rudna.
Zwolnienia dotyczą podatku od nieruchomości: gruntów, bu-
dynków i budowli należnego za styczeń, luty, marzec, kwie-
cień, maj i czerwiec 2021 r.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie, określonych 
uchwałą dokumentów, nie później niż do dnia 30 czerwca 
2021 r. Niezbędne dokumenty dostępne będą na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy Rudna po opub-
likowaniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Świąteczne dary dla kresowian

Pamiętamy, 
pomagamy

Celem akcji była zbiórka najpo-
trzebniejszych rzeczy, które tra-

fi ą do Skałatu w Obwodzie Tarnopol-
s k i m  n a  U k r a i n i e .  D z i ę k i 
zaangażowaniu  Urzędu Gminy Rudna 
udało się zebrać kilkanaście kilogra-
mów produktów spożywczych oraz 
chemii gospodarczej, które przed świę-
tami Wielkiej Nocy mają trafić do 
kresowiaków.

Strażacy z Chobieni już przygo-
towują kolejną akcję charytatywną. 
Tym razem będą zbierać dary na rzecz 
szpitala „Przylądek Nadziei” we Wroc-
ławiu. Potrzebne są woda butelkowa-

na, artykuły higieniczne i biurowe. 
Zbiórka odbywać się będzie przy 
świetlicach Centrum Kultury Gmi-
ny Rudna. Akcję koordynuje Sławo-
mir Lechman z OSP Chobienia, tel. 
605 324 157. 

Urząd Gminy przyłączył się do akcji 
„Wielkanocna paczka dla 
kresowiaka od strażaka”, której 
koordynatorem na Dolnym Śląsku 
jest Ochotnicza Straż Pożarna 
z Chobieni.
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ZMIANA 
TERMINU 
WYBORÓW

Decyzją Wojewody Dolno-
śląskiego  zmieniony został 
termin wyborów uzupełnia-
jących do rady Gminy Rud-
na. Mieszkańcy Kliszowa, 
Olszan i Radomiłowa mają 
wybrać swojego radnego 
dopiero 9 maja 2021 r.  

To już piąty termin wyznacza-
ny przez wojewodę. Kolejne 

przesunięcia spowodowane są sytu-
acją epidemiczną w kraju. 
W związku z tym zmianie ulegają 
terminy wykonania niektórych czyn-
ności, wynikających z kalendarza 
wyborczego: 
– do 4 maja 2021 r. do godz. 24.00 – 
zgłoszenie Komisarzowi Wyborcze-
mu w Legnicy zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wybor-
ców, podlegających w dniu głosowa-
nia obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji w warunkach domowych , 
– 7 maja 2021 r. o godz. 24.00 – za-
kończenie kampanii wyborczej, 
– 8 maja 2021 r. – przekazanie prze-
wodniczącemu obwodowej komisji 
wyborczej spisu wyborców,
– 9 maja 2021 r. – godz. 7.00 – 21.00 
– przeprowadzenie głosowania. 

WYDARZENIA

Niezwykłe spotkanie z Ludwiką Ogorzelec

Plastikowe serca na nakrętki 
w Rudnej i Chobieni 

Na terenie gminy Rudna pojawiło się pięć koszy w kształ-
cie serca. Pierwsze plastikowe nakrętki trafi ły już do 
pojemników. 

Kosze zamontowane zostały 
w  Rudnej przy żłobku, 

przedszkolu oraz przy szkole pod-
stawowej. W Chobieni nakrętki 
wrzucać można do pojemników 
znajdujących się na terenie przed-
szkola i szkoły.

Zamontowane pojemniki będą 
służyć akcjom charytatywnym 
na rzecz potrzebujących, 
łącząc ten szczytny cel 
z  edukacją ekolo-
giczną, a konkret-
nie z  ponownym 
wykorzystaniem 
plastiku. Nie są to 
pierwsze tego ty-
pu kosze w naszej 
gminie. W tamtym 

roku w Koźlicach stanął pojem-
nik również w  kształcie serca, 
który został wykonany przez 
mieszkańców.

Wystarczyło zaledwie parę 
dni, by pojemniki się wypełniły. 
Przedszkolaki z Rudnej oraz Cho-
bieni nie traciły czasu i od razu 
przystąpiły do zapełniania serc 

nakrętkami. 
Do pojemników moż-

na wrzucać wszelkie 
plastikowe nakręt-
ki, bez względu na 
kształt, czy kolor. 
Mogą to więc być 
nakrętki, np. po 

napojach, kawie, 
mleku, czy jogur-

tach. W  pojemniku zostawić 
możemy również zakrętki po 
chemii gospodarczej, po pły-
nach do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Ważne, by 
nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów.

Drodzy mieszkańcy, serca cze-
kają na Wasze nakrętki. Jest to 
nie tylko proekologiczne przed-
sięwzięcie, ale przede wszyst-
kim mające pomóc najbardziej 
potrzebującym.

Z sentymentem 
do Chobieni 

 Wójt Gminy Rudna 
Adrian Wołkowski 
spotkał się z polską 
rzeźbiarkę mieszkającą 
na stałe w Paryżu 
Ludwiką Ogorzelec. 
Artystka realizowała 
swoje projekty m.in. 
w Szwecji, USA, Grecji, 
Szwajcarii, Japonii, 
Kostaryce, Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, 
Bułgarii, Hiszpanii, 
Australii, Kanadzie, 
Chinach, Korei 
Południowej czy 
Bangladeszu. 

Gminne zabytki 
wsparte kwotą 
450 tys. zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego rozstrzygnął 
I etap Programu „Ochrona za-
bytków”. Gmina Rudna otrzy-
mała wsparcie fi nansowe na 
kwotę 450 tys. zł. W ramach 
dofi nansowania przeprowa-
dzone zostaną prace remonto-
we i konserwatorskie.

– To kolejne wsparcie ze strony 
Ministerstwa Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego. Dzięki pozyska-
nym funduszom możemy przywrócić 
dawny blask zapomnianym i zanie-
dbanym zabytkom na terenie naszej 
gminy oraz wspierać lokalne parafi e 
– mówi Wójt Adrian Wołkowski.

Pozyskana dotacja zostanie prze-
znaczona na wykonanie prac budow-
lanych w zabytkowym kościele w Sta-
rej Rudnej i zabezpieczenie go przed 
dalszą degradacją. Ta średniowieczna 
budowla wpisana jest do rejestru za-
bytków. Na ten cel przeznaczonych 
zostanie 390 tys. zł. Kwota 60 tys. zł 
przyznana została na remont ceglane-
go hełmu wieży kościoła w Olszanach.

Podczas wizyty w urzędzie gmi-
ny rzeźbiarka opowiadała 

o swoich pracach, a także o sentymen-
cie do Chobieni, z której pochodzi.  

– Cieszę się, że mogłem poznać 
panią Ludwikę osobiście, tym bar-

dziej, że światowej sławy artystka 
pochodzi z naszej gminy. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem jej 
twórczości - mówi Wójt Gminy 
Rudna Adrian Wołkowski.

Wójt złożył gratulacje z okazji 
pierwszej indywidualnej wysta-
wy w Polsce oraz pierwszej – na 
tak szeroką skalę – prezentacji 
dorobku artystycznego, która od-
była się w Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie. Wyrazem uznania 
były kwiaty i symbol gminy Rud-
na – anioł, wykonany w pracowni 

ceramicznej wręczony przez dy-
rektor Centrum Kultury Gminy 
Rudna Annę Badecką.

Pani Ludwika była pracowni-
kiem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chobieni, a w latach siedemdzie-
siątych pełniła funkcję dyrektora 
tej instytucji. W  naszej gminie 
odwiedza rodzeństwo.

Ostatni wernisaż prac, który 
odbył się w Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie można zobaczyć  na 
kanale YouTube  (https://tiny.pl/
rn77v).
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REKOMPENSATY 
ZA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I ASF 

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spo-
wodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 
r. mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa  wnioski o wsparcie fi nansowe z PROW 
2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody 

spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywioło-
wych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, 
uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, któ-
rym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie 
świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w któ-
rym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jed-
nym z dwóch lat poprzednich.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru 
świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz wete-
rynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalcza-
nia ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 
30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

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

Utrzymanie porządku 
na chodnikach, w rowach 
przydrożnych i melioracyjnych
Przypominamy mieszkańcom o zasadach 
dotyczących czystości na chodnikach przy-
legających do nieruchomości oraz utrzy-
mania rowów przydrożnych, zjazdów wraz 
z przepustami oraz rowów melioracyjnych. 

Do obowiązków 
właściciela nieru-

chomości należy m.in. 
uprzątnięcie chodnika 
z zanieczyszczeń powsta-
łych z błota, śniegu czy 
lodu. Natomiast  do właś-
ciwego zarządcy drogi 
należą sprawy z zakresu 
utrzymania i  ochrony 
dróg. Tym samym utrzy-
manie czystości rowów 
przydrożnych leżących 
w pasie drogowym należy 
do zarządcy, czyli odpo-
wiednio do:

 wójta/burmistrza/
prezydenta miasta 
w przypadku dróg 
gminnych;

 zarządu powiatu 
w przypadku dróg 
powiatowych;
 zarządu wojewódz-
twa w przypadku 
dróg 
wojewódzkich;
 Generalnego Dy-
rektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad 
w przypadku dróg 
krajowych.

Ustawa o  drogach 
publicznych reguluje 
również kwestie doty-
czące zjazdów, łącznie 
ze znajdującymi się pod 
nimi przepustami. Obo-
wiązki w  tym zakresie 
należą do właścicieli lub 

użytkowników gruntów 
przyległych do drogi, 
a dokładniej do właści-
ciela czy też  użytkowni-
ka posesji korzystających 
z tych zjazdów.  

Natomiast obowią-
zek utrzymania rowów 
melioracyjnych należy 
do właścicieli gruntów, 
przez których działkę 
rów ten przebiega, a je-
żeli urządzenia te są ob-
jęte działalnością spółki 

wodnej działającej na 
terenie gminy lub związ-
ku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona 
spółka wodna działająca 
na terenie gminy – do tej 
spółki lub tego związku 
spółek wodnych (art. 205 
ustawy Prawo wodne). 

Pamiętajmy, że utrzy-
mując czystość wokół nas 
dbamy nie tylko o  sie-
bie, ale również o nasze 
środowisko.  

„Samospis internetowy” 
jest podstawową formą 

uczestnictwa w spisie, a meto-
dami uzupełniającymi są spis 
telefoniczny lub spis bezpo-
średni dokonany przy pomocy 
rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o staty-
styce publicznej, udział w Na-
rodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i  Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym 
będą objęte:

 osoby fi zyczne stale za-
mieszkałe i czasowo 
przebywające w miesz-
kaniach, budynkach 
i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach 
niebędących mieszka-
niami na terenie Polski, 
osoby fi zyczne niema-
jące miejsca 
zamieszkania;
 mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne za-
mieszkane pomiesz-
czenia niebędące 
mieszkaniami.
 Osoby, które nie mają 
możliwości dokonania 
samospisu (np. z powo-
du braku dostępu do 
urządzeń i Internetu) 

mogą to zrobić w Gmin-
nym Biurze Spisowym 
w Urzędzie Gminy Rud-
na po wcześniejszym 
umówieniu pod nr tel. 
76/ 749 21 06 lub 76/ 
749 21 05.

Samospisu będzie można 
także dokonać w urzędach sta-

tystycznych i pozostałych jed-
nostkach statystyki publicznej 
oraz urzędach wojewódzkiech.

Lista miejsc, gdzie będzie 
można dokonać samospisu 
będzie opublikowana na stro-
nie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach (gdy oso-

ba objęta obowiązkiem 
spisowym nie będzie mogła 
wypełnić w  żaden sposób 
formularza elektronicznego) 
rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi oso-
bami telefonicznie lub osobi-
ście, aby pomóc w dopełnie-
niu obowiązku spisowego.

Narodowy Spis Powszechny 2021 

Liczymy się dla Polski 
1 kwietnia rozpoczyna Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 czerwca 2021 r. Uczestnictwo 
w spisie jest obowiązkowe. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest już aplikacja, za pomocą której będzie można dokonać samospisu.

„Samospis internetowy” 
jest podstawową formą 
uczestnictwa w spisie, 
a metodami uzupełniającymi 

są spis telefoniczny lub spis bezpośredni 
dokonany przy pomocy rachmistrza 
spisowego.
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REHABILITACJA 
W DOMU PACJENTA 

Specjalistyczna rehabilitacja w domu 
pacjenta – to nowa usługa, którą od 
15 marca 2021 r. świadczy Cuprum-Med. 
Mogą z niej skorzystać osoby, które po-
siadają skierowanie na takie zabiegi i są 
zaooptowane w przychodniach w Rudnej 
i Chobieni. 

Usługi są bezpłatne, wymagana jest wcześ-
niejsza rejestracja pod numerami telefonów: 

76 759 12 00, 76 754 46 10 lub 76 754 61 11. 
W przychodni Cuprum Med w Rudnej działa 

także stacjonarny dział rehabilitacji ambulatoryj-
nej i hydroterapii, który niedawno przeszedł grun-
towny remont. 

Laser, urządzenia do hydroterapii i fi zykotera-
pii, rowery stacjonarne i bieżnia – to część nowych 
urządzeń zakupionych przez Cuprum-Med, z któ-
rych mogą już korzystać pacjenci. 

Do korzystania z usług rehabilitacyjnych po-
trzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego 
kontaktu lub lekarza specjalisty. 

500+ drogą 
elektroniczną
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy-
pomina, że w maju 2021 r. kończy się okres, 
na który świadczenie wychowawcze zostało 
przyznane. Aby otrzymywać dalszą wypłatę 
świadczenia 500 + należy złożyć wniosek. 
GOPS zachęca do składania wniosków dro-
gą elektroniczną. 

 Wnioski o ustale-
nie prawa do 

świadczenia wycho-
wawczego przyjmowa-
ne są od 1 lutego 
w wersji elektronicz-
nej za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.
pl, profi lu zaufanego, PUE ZUS oraz ban-
kowości elektronicznej, a  od 1 kwietnia w  wersji 
papierowej.

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne i przyj-
mowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5 (wejście 
przez podwórze od strony parkingu przy Kościele 
Prawosławnym) w godz. od 7.00 do 11.00 i od 11.30 
do 15.00.

Ponadto wzór wniosku na nowy okres dostępny 
będzie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej, w zakładce 
Świadczenia Rodzinne>Świadczenia wychowawcze.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej 
niż jedno dziecko należy złożyć tylko jeden wniosek na 
wszystkie dzieci, wskazując numer rachunku banko-
wego, na który mają być przekazywane świadczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pra-
cowników GOPS w Rudnej pod nr telefonu 76/847-
90-31, 76-847-90-33. 

Ruszają remonty dróg powiatowych na terenie gminy Rudna

Z rządowym 
dofinansowaniem 

Rozpoczął się 
remont drogi 

powiatowej nr 
1203D relacji 

Brodowice-Orsk 
w miejscowości 

Chełm. To pierwszy 
z trzech odcinków 

dróg, które 
wyremontowane 

zostaną dzięki 
dotacji z rządowego 

Funduszu Dróg 
Samorządowych 

i finansowemu 
wsparciu gminy 

Rudna.

pl, profi lu zaufanego, PUE ZUS oraz ban-

Zakończyło się poda-
wanie drugiej dawki 
szczepionki przeciwko 
COVID-19 mieszkańcom 
gminy Rudna, którzy 
ukończyli 70 lat. Ozna-
cza to, że zaszczepione 
są już dwie grupy wieko-
we, w sumie 1280 osób.

– Wszyscy pacjenci 
w wieku 70 i 80+ zaopto-

wani w  naszych przychod-
niach w  Rudnej i  Chobieni, 
którzy wyrazili chęć przyjęcia 
szczepionki, zostali już za-
szczepieni. Jeśli na terenie 
gminy Rudna są jeszcze osoby 
z tych grup wiekowych, któ-

rym nie udało się zaszczepić, 
a chciałyby to zrobić, nawet 
jeśli nie są naszymi pa-
cjentami, to prosimy 
o kontakt z przychod-
niami w Rudnej i Cho-
bieni – mówi Danuta 
Dróżdż, prezes Cu-
prum Med.

W  uzasadnionych 
przypadkach sczepienie 
może odbyć się w domu 
pacjenta.

– Dotyczy to osób ze wska-
zanych grup wiekowych, któ-
re z powodu stanu zdrowia nie 
mogą stawić się przychodni. 
Muszą być jednak pacjenta-
mi Cuprum Med i wówczas 
szczepienie odbywa się w ra-
mach wizyty domowej. Pa-

cjenci należący do innych niż 
nasza placówek medycznych, 
muszą się zgłosić do swojej 
przychodni lub szpitali węzło-
wych, na naszym terenie są to 

MCZ i RCZ w Lubinie – dodaje 
prezes Danuta Dróżdż.

Oprócz grup wiekowych, 
objętych programem, po-
za kolejnością mogą być 
szczepieni pacjenci ob-
łożnie chorzy, m.in. oso-
by dializowane z powodu 
niewydolności nerek, oso-

by dotknięte nowotworami 
i pacjenci po przeszczepach.

Pacjentom w  Rudnej 
i Chobieni podawane są szcze-
pionki fi rmy Pfi zer.

Szczegółowe informacje 
udzielane są w  przychod-
niach Cuprum Med w Rudnej 
i Chobieni:

Rudna: 76 759 12 00, 76 
754 46 10 i 76 754 61 11

Chobienia:  76 759 12 01 

Seniorzy w wieku 70 i 80+ 
z gminy Rudna już zaszczepieni 

Przebudowa dróg w 80 procentach 
fi nansowana będzie ze środków rzą-

dowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych, 20 proc. kosztów pokryje gmina 
Rudna.

W miejscowości Chełm na drodze re-
lacji Brodowice-Orsk wyremontowany 
zostanie odcinek o długości 580 m. Za-
kres zadania obejmuje ścinkę poboczy, 
frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
wykonanie podbudowy z kruszywa ła-
manego, warstwy wiążącej i ścieralnej 
nawierzchni asfaltowej, czyszczenie ro-
wów z wyprofi lowaniem dna i skarp, wy-
cinkę drzew i krzewów oraz wykonanie 
poziomej i pionowej organizacji ruchu.
Wartość inwestycji wyniesie 445.037,89 
zł, z czego  89 007,58 zł sfi nansowane zo-
stanie ze środków gminy Rudna.

Na drodze powiatowej nr 1205D prze-
budowany zostanie dwukilometrowy 

odcinek od skrzyżowania z drogą powia-
tową nr 1209D w miejscowości Wysokie 
w kierunku Kębłowa.

Prace polegać będą na ścince po-
boczy, frezowaniu nawierzchni bitu-
micznej, wykonaniu podbudowy z kru-
szywa łamanego, warstwy wiążącej 
i  ścieralnej nawierzchni asfaltowej, 
czyszczeniu rowów z  wyprofilowa-
niem dna i skarp oraz wykonaniu po-

ziomej i  pionowej organizacji ruchu.
Kwota  umowna inwestycji wynosi 1 427 
445,01 zł, a kwota gminnej dotacji 285 
489,00 zł.

Trzeci z zaplanowanych remontów 
przeprowadzony zostanie na drodze 
powiatowej nr 1211D od skrzyżowania 
z drogą nr 1209D w kierunku Olszan  
(na terenie Gminy Rudna) do granicy 
z  gminą Ścinawa. Odcinek liczy 741 
metrów.

Zakres prac obejmuje ścinkę poboczy, 
frezowanie nawierzchni bitumicznej, wy-
konanie podbudowy z kruszywa łamane-
go, wykonanie warstwy wiążącej i ścieral-
nej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie 
rowów z wyprofi lowaniem dna i skarp, 
wycinkę krzewów oraz wykonanie pozio-
mej i pionowej organizacji ruchu. Kwota 
umowna zadania to – 1 465 897,54 zł, 
a kwota gminnej dotacji 100 138,82 zł. 

Przebudowa dróg 
w 80 procentach 
fi nansowana będzie 
ze środków rządowego 

Funduszu Dróg Samorządowych, 
20 proc. kosztów pokryje gmina 
Rudna.



6 31 marca 2021 EKOLOGIA

Problem wraca jak bumerang, mimo apeli i grożących kar DZIEŃ 
SOŁTYSA 2021 

11 marca, obchodzony jest Dzień 
Sołtysa. Jest to świetna okazja 
do wyrażenia szacunku dla soł-
tysów, a także podziękowania za 
ich ciężką pracę i zaangażowanie 
w działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej.

Do sołtysów z gminy Rudna trafi ły 
upominki z najlepszymi życzeniami 

od Wójta Gminy Adriana Wołkowskiego. 
Te piękne prezenty przygotowane zostały 
przez Centrum Kultury Gminy Rudna.

Do 5 tys. zł 
dotacji na 
zbieranie 
deszczówki
Program priorytetowy „Moja wo-
da” skierowany jest do właścicieli 
domów jednorodzinnych zdecydo-
wanych na instalację zatrzymującą 
wody opadowe lub roztopowe.

Dotacja zostaje przyznana w 80 % ponie-
sionych kosztów jednak nie więcej niż 5 

tys. zł. Koszty kwalifi kowane obejmują zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji takich jak np., 
zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wod-
ne, instalacje do nawadniania lub innego za-
trzymania wykorzystanej wody itp.

Nowy nabór planowany jest na II kwartał 
2021 r. Wnioski należy składać przez portal be-
nefi cjanta na stronie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Zaktualizowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej już do wglądu 
Wójt Gminy Rudna 
podaje do publicznej 
wiadomości informację 
o możliwości zapoznania 
się z dokumentem pn.: 
„Aktualizacja Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Rudna”.

Aktualizacja Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Rudna to dokument 
strategiczny, stanowiący ak-
tualizację Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Rudna, przyjętego Uchwa-
łą Nr XVIII/172/2016 Rady 
Gminy Rudna z dnia 4 listo-
pada 2016 r., zawierający ak-
tualne dane:

 dane dotyczące zużycia 
wposzczególnych paliw 
i  energii na terenie 
Gminy,
 informacje wynikające 
z  inwentaryzacji źródeł 
emisji na terenie Gminy,
 dane dotyczące możli-
wych źródeł finansowa-
nia posz c z ególnych 
działań
 wskaźniki redukcji zuży-
cia energii, emisji oraz 
wykorzystania OZE na 
terenie Gminy,
 wykaz zadań: termomo-
dernizacja istniejących 
obiektów, instalacje OZE 
w  istniejących budyn-
kach, wykonanie audy-
tów energetycznych dla 

budynków, instalacja 
energooszczędnego 
oświetlenia, moderni-
zacja oświetlenia ulic, 
promocja OZE i zacho-
wań proekologicznych 
i inne.

Powyższy dokument wyło-
żony jest do wglądu na okres 21 
dni, tj. od dnia 22.03.2021 r. do 
dnia 12.04.2021 r. (włącznie).

Aktualizacja Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Rudna jest dostępna na stro-
nach internetowych: www.bip.
rudna.pl i www.rudna.bipgmi-
na.pl w zakładce: Informacje 
o  środowisku/Realizacja z wy-
konania Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Wszyscy zainteresowani 
mają prawo składać wnioski, 
zastrzeżenia i uwagi do ww. 
dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. do-
kumentu mogą być wnoszone 
w formie ustnej, pisemnej do 
protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich 
kwalifi kowanym pod-
pisem elektronicznym 
(adres e-mail: sekreta-
riat@rudna.pl). 

Wypalanie traw szkodzi, 
a mimo to wiosną każdego 

roku słyszymy o licznych poża-
rach łąk, pastwisk, nieużytków 
i trzcinowisk, które zostały świa-
domie wywołane przez ludzi. Mi-
mo licznych ostrzeżeń osoby wy-
palające trawy wydają się 
nieświadome szkód, które wyrzą-
dzają przyrodzie i zagrożenia jakie 
sprowadzają na ludzi.

Wiosenne wypalanie traw 
często związane jest z  chęcią 
usunięcia niezebranego, ostat-
niego odrostu trawy. Wypale-
nie wierzchniej, najżyźniejszej 
próchniczej warstwy gleby pocią-
ga za sobą obniżenie jej wartości 
użytkowej nawet na kilka lat. 
Zahamowane zostają naturalne 
procesy rozkładu pozostałości 
roślinnych, dzięki którym tworzy 
się urodzajna warstwa gleby. Wy-
soka temperatura niszczy roślin-
ność, powoduje degradację gleby 

i stanowi poważne zagrożenie dla 
zwierząt.

Wypalanie łąk, trzcinowisk 
i  zakrzaczeń powoduje śmierć 
organizmów, żyjących w wierzch-
nich warstwach gleby, o istnieniu 
których większość z nas nawet nie 
wie, a których obecność wpływa 
na właściwą kondycję gleby. Giną 
małe zwierzęta, takie jak dżdżow-
nice, które niezwykle efektywnie 
poprawiają strukturę i właściwo-
ści fi zyczne gleb. Wymierają całe 
kolonie mrówek, które jako zwie-
rzęta drapieżne regulują populacje 
szkodliwych owadów. Wypalanie 
uśmierca także biedronki, które są 
sprzymierzeńcem człowieka w wal-
ce z mszycami.

Dym uniemożliwia trzmielom 
i pszczołom zapylanie kwiatów, co 
w konsekwencji obniża plonowanie 
roślin. Pożary traw oznaczają także 
śmierć wielu pożytecznych zwie-
rząt kręgowych, takich jak płazy 

i gady oraz małych ssaków (krety, 
ryjówki, jeże, młode zające, nornice 
i inne drobne gryzonie). Zniszcze-
niu ulegają też miejsca lęgowe pta-
ków, a pożary stanowią szczególnie 
poważne zagrożenie dla przedsta-
wicieli gatunków gnieżdżących się 
na ziemi lub w zaroślach. Ofi arami 
stają się także większe zwierzęta 
leśne, takie jak sarny, jelenie czy 
dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Trzeba pamiętać, że po zimie 
trawy są wysuszone i palą się bar-
dzo szybko. W rozprzestrzenianiu 
się ognia pomaga także wiatr. Oso-
by, które wypalają trawy, przekona-
ne są, że w pełni kontrolują sytuację 
i w razie potrzeby, w porę zareagują. 
Niestety mylą się i czasami kończy 
się to tragedią. W przypadku gwał-
townej zmiany kierunku wiatru 
pożary bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. Nie-
jednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia lu-
dzi. Co roku w pożarach wywoła-
nych wypalaniem traw giną ludzie, 

w tym podpalacze, przypadkowe 
osoby oraz strażacy.

Pamiętajmy, że wypalanie traw 
jest prawnie zakazane. W ustawie 
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody wprowadzono zakaz wy-
palania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. Za łamanie tego zaka-
zu grożą sankcje karne w postaci 
grzywny albo aresztu.

Zakaz wypalania traw jest rów-
nież jednym z wymogów dobrej 
kultury rolnej. Ich przestrzega-
nie jest konieczne między innymi 
w ramach systemu dopłat bezpo-
średnich i stanowi jedną z tzw. za-
sad wzajemnej zgodności – katalo-
gu wymogów i ograniczeń, jakim 
podlegają rolnicy korzystający 
z tych dopłat. Za wypalanie traw 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa może nało-
żyć na rolników karę finansową 
w postaci zmniejszenia (od 5 do 
25%), a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania wszystkich ro-
dzajów dopłat bezpośrednich za 
dany rok. 

Wiosenne 
wypalanie traw

Problem powtarza się 
co roku,  zanim jeszcze 
wiosna rozpocznie się 

na dobre. Ogień, który 
płonie na łąkach 

i nieużytkach nie tylko 
zabija wszystko co 

spotka na swojej 
drodze, ale też łatwo 

może wymknąć się 
spod kontroli 

i spowodować wiele 
szkód. 

Wypalanie traw jest prawnie zakazane. Za łamanie tego za-
kazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.

Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom 
zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża 
plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają 

także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, 
takich jak płazy i gady oraz małych ssaków
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Gmina Rudna wy-
pełniając obowiązki 
nałożone ustawą 
o ochronie zwierząt, 
a także w trosce o zwie-
rzęta – „naszych braci 
mniejszych”, od wielu 
lat organizuje system 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi.

Odnalezione bezdomne 
psy i koty są przewożo-

ne na zlecenie gminy Rudna 
specjalistycznym, spełniają-
cym wymagania dobrostanu 
zwierząt transoptorem do 
miejsca tymczasowego po-
bytu lub jeżeli zwierzę jest 
poszkodowane albo jego stan 
zdrowia tego wymaga, do 
lecznicy weterynaryjnej. Le-
karze weterynarii oglądają 
troskliwie każde zwierze 
i podejmują decyzję czy może 
ono zostać przetransporto-
wane do schroniska czy 
przed transportem wymaga 

zaopatrzenia lekarskiego 
bądź też krótkiego pobytu 
w lecznicy celem „podkuro-
wania” i nabrania sił. W tym 
czasie gmina zamieszcza na 
stronie internetowej zdjęcia 
zwierzęcia w nadziei, że od-
najdzie się jego właściciel.

Na terenie gminy Rudna 
odławianiem i transportem 
do schroniska bezdomnych 
zwierząt w  2021 roku, na 
podstawie zawartej umowy, 
zajmuje się Pan Zbigniew 
Wirkus prowadzący działal-
ność gospodarczą pod nazwą 
„Hotel dla psów i agrotury-
styka” w Przemkowie.

Zakres usług obejmuje 
m.in.:

 Wyłapanie i transport 
bezdomnych zwierząt 
przebywających na te-
renie gminy Rudna do 
wskazanego schroni-
ska dla zwierząt na te-
renie kraju.
 Transport zwierząt 
z miejsca ich czasowe-

go pr z e tr z y mania 
w Rudnej, ul. Witosa do 
wskazanego schroni-
ska dla zwierząt na te-
renie kraju.

- Wyłapanie i  transport 
bezdomnych zwierząt prze-
bywających na terenie gminy 
Rudna do miejsca ich czaso-
wego przetrzymania w Rud-
nej przy ul. Witosa.

- Ponadto gmina pod-
pisała również umowę 
na zapewnienie opieki 

w schronisku bezdomnym 
zwierzętom pochodzącym 
z  terenu gminy Rudna, 
w ramach której zwierzęta 
przewożone są do Schroni-
ska w Miedarach.

Opiekę nad bezdomnymi 
i dzikimi zwierzętami, w tym 
również poszkodowanymi 
w  wypadkach drogowych, 
zgodnie z zawartą umową, 
sprawuje lekarz weterynarii 
Pan Krzysztof Żurawicz, ul. 
Kominka 2, Polkowice. Za-

kres ww. usług weterynaryj-
nych obejmuje m.in. całodo-
bowe wyjazdy do wypadków, 
w których poszkodowane są 
bezdomne oraz dzikie zwie-
rzęta .

Do zadań własnych gmi-
ny należy m.in. zapewnie-
nie zbierania, transport 
i  unieszkodliwianie zwłok 
bezdomnych zwierząt lub 
ich części z dróg i innych te-
renów gminnych oraz współ-
działanie z przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność 
w tym zakresie. Wypełniając 
obowiązek, Gmina zawarła 
umowę z Panem Alfredem 
Małym prowadzącym dzia-
łalność pod nazwą DDD 
ALFRED MAŁY Brenno 
Ostrów w Wijewie.

Obowiązki utrzymania 
czystości i  porządku na 
drogach publicznych nale-
żą do zarządcy drogi, tzn. 
usuwanie zwłok padłych 
zwierząt z  dróg powiato-
wych należy do Starostwa 

Powiatowego, a z dróg wo-
jewódzkich do Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu.

Aby zaopiekować się 
zwierzęciem informacja 
musi trafić do Urzędu.
Problematyką zwierząt, z te-
renu gminy Rudna, zajmują 
się pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska, Go-
spodarki Wodnej, Rolnictwa 
i Leśnictwa – tel. 76/ 74 92 
132/131  od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:30  
do 15:30 .

Po godzinie 15:30 oraz 
w dni wolne od pracy (week-
endy i święta), w przypadku 
zwierząt poszkodowanych 
w  wypadkach drogowych, 
padłych zwierząt, znajdu-
jących się na drogach i nie-
ruchomościach gminnych, 
a także bezdomnych zwie-
rząt wymagających odło-
wienia, wszelkie informacje 
należy zgłaszać funkcjona-
riuszom policji.

Gdy odnajdziesz bezdomne zwierzę 
na terenie Gminy Rudna…

Coraz więcej wilków w polskich lasach 

Wilki są zwierzętami stadny-
mi, tworzą grupy osobników 

określanych jako watahy. Wielkość 
watahy może być różna. Wilki żywią 
się głównie średniej i dużej wielkości 
ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, 
sarny), nie gardząc mniejszymi 
zwierzętami czy padliną,a jeśli sta-
do jest duże, wspólnie polują także 
na większe ssaki lub ich stada.

Chociaż wilki są drapieżnikiem, 
które w  pewnych szczególnych 
okolicznościach mogą być niebez-
pieczne dla człowieka, to jednak 
z reguły boją się ludzi i unikają z ni-
mi kontaktu.

Uregulowania ww. aktu praw-
nego wprowadzają liczne zakazy 
w stosunku do zwierząt objętych 
ścisłą ochroną gatunkową, w tym 
m.in.: zakaz umyślnego zabijania, 
zakaz umyślnego przemieszczania 
z miejsc regularnego przebywania 
na inne miejsca, zakaz niszczenia 
siedlisk lub ostoi, będących ich 
obszarem rozrodu, wychowu mło-
dych, odpoczynku, migracji lub 
żerowania, zakaz umyślnego unie-
możliwiania dostępu do schronień, 
czy też zakaz umyślnego płoszenia 
lub niepokojenia.

Istnieje jednak możliwość uzy-
skania zezwolenia na odstępstwo od 
zakazów wobec wilków w celu wyeli-
minowania zagrożenia, np. umyślne 
płoszenie czy zabijanie. Zezwolenia 
wydawane są wyłącznie na wniosek 
podmiotu zainteresowanego uzy-
skaniem odstępstwa przez:

 właściwego miejscowo Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w zakresie umyśl-
nego płoszenia;
 Generalnego D y rek tora 
Ochrony Środowiska w zakre-
sie umyślnego zabijania;
 Ministra Środowiska, w przy-
padku gdy czynności mają być 
wykonane na terenie parku 
narodowego.

W sytuacjach nagłych, wyma-

gających natychmiastowej inter-
wencji tj. zagrażających życiu bądź 
zdrowiu ludzi lub zwierząt, ww. 
decyzje mogą być wydane w for-
mie ustnej, po rozpatrzeniu wnio-
sku złożonego drogą telefoniczną. 
W tym celu należy kontaktować się 
telefonicznie z  właściwym orga-
nem, a ustalenia te mają taką sama 
rangę jak pisemne.

W  przypadku pojawienia się 
niepokojących sygnałów o sytua-
cjach niebezpiecznych, wynikają-
cych z niezachowania przez wilki 
właściwego dystansu od człowieka 
i zabudowań, możliwe jest również 
uzyskanie prewencyjnego zezwole-
nia na płoszenie wilków.

Ponadto informujemy również, 
że za szkody wyrządzone przez wil-
ki, a także bobry odpowiada Skarb 
Państwa. W przypadku zaistnienia 
takich okoliczności, oględzin i sza-
cowania szkód, a także ustalenia 
wysokości odszkodowania i  jego 
wypłaty, dokonuje właściwy miej-
scowo Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska. Zawiadomienie 
o powstałej szkodzie powinno być 
przekazane niezwłocznie, aby moż-
na było wykonać niezbędne czynno-
ści. Ponadto, hodowca inwentarza 
ma obowiązek wykazania, że szkodę 
wyrządziły wilki m.in. poprzez spo-
rządzenie dokumentacji fotogra-
fi cznej czy zabezpieczenie śladów 
zdarzenia. Powstałe szkody należy 
również zgłosić do lekarza wetery-
narii w celu określenia cennych in-
formacji ułatwiających rozpatrzenie 
wniosku o odszkodowanie. 

Zwierzęta 
nadal pod 

W ostatnim czasie w Polsce wzrosła liczba doniesień na temat 
sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilków. Ich obecność 

potwierdzona została także na terenie gminy Rudna. W Polsce 
wilki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Istnieją jednak 

odstępstwa od tego przepisu, jeśli zwierzęta stanowią 
zagrożenie dla ludzi. Za szkody wyrządzone przez wilki 

odpowiada Skarb Państwa. ochroną
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Własnoręcznie wykonane 
wianki, kwiaty, ozdobne kart-

ki, zajączki, ozdoby ceramiczne, 
naturalne stroiki z wykorzystaniem 
juty i wstążek, okraszone techniką 
szydełkową i haftem krzyżykowym 

- różnorodność, pomysłowość i ory-
g i n a l n o ś ć  z a p i e r a j ą  d e c h 
w piersiach. 

Wszystko po to, by ozdobić 
gminne instytucje, szkoły, przed-
szkola, ośrodki zdrowia, a  tym 

Sztuka na wynos – świąteczna sesja Centrum Kultury Gminy Rudna

Wielkanocne 

W trudnej sytuacji związanej z pandemią, chcemy 
naszą twórczością wywołać uśmiech, ale też 
utrzymać kontakt mieszkańców ze sztuką, nie tylko 
w internecie. 

Zadziwiają precyzją wykonania i wyjątkowym wyczuciem 
smaku. Wprowadzają w świąteczny nastrój i dają nadzieję na 

wiosenne, nowe otwarcie. Te prawdziwe dzieła sztuki, 
uwiecznione na fotografiach – to efekty kilkutygodniowej, 

mozolnej pracy instruktorów Centrum Kultury Gminy Rudna. cuda 
Efekty pracy instruktorów 

można podziwiać na faceboo-
kowym profilu CKGR. 
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samym wprowadzić klimat 
świąt i wiosenną atmosferę.

- Brak możliwości organi-
zowania koncertów, warszta-
tów i spotkań w świetlicach 
nie powstrzymał nas przed 
działaniem, nawet „na wy-
nos”. Poza działalnością on-
line próbujemy świąteczny 
klimat wprowadzać różnymi 
sposobami. W trudnej sytu-
acji związanej z pandemią, 
chcemy naszą twórczością 
wywołać uśmiech, ale też 
utrzymać kontakt miesz-
kańców ze sztuką, nie tyl-
ko w internecie – mówi 
Anna Badecka, dyrektor 
Centrum Kultury Gmi-
ny Rudna. 

Efekty pracy instruk-
torów można podziwiać 
na facebookowym profi lu 
CKGR(www.facebook.com/
CentrumKultur yGminy-

Rudna). Tam również można 
wylosować jedną z rękodziel-
niczych prac. Instruktorzy 
Centrum Kultury Gminy 
Rudna po raz kolejny udo-
wodnili, że mimo braku zajęć 
z dziećmi, za którymi oczywi-
ście wszyscy bardzo tęsknią, 
można mieć pełne ręce robo-
ty... i to jakiej pięknej! 

FOTOREPORTAŻ

Dni Tradycji 
Wielkanocnych 
online
W ubiegłorocznych planach przedświątecznych zro-
dził się pomysł zorganizowania kilkudniowych war-
sztatów  rękodzielniczo- kulinarnych nawiązujących 
do Wielkanocnych tradycji zwieńczonych degusta-
cją tradycyjnych potraw przy udekorowanym stole. 

Wtedy pandemia wymusiła zmianę formy realizacji 
pomysłu na online, niestety w tym roku sytuacja 
również nie pozwoliła, by spotkać się w realu. 
Na profilu facebook Centrum Kultury Gminy Rudna 
można oglądać materiał filmowy przygotowany 
przez pracowników CKGR. Instruktorzy zdradzą taj-
niki wyplatania świątecznego koszyczka z wikliny 
oraz zapoznają widzów z tradycyjnym dekorowa-
niem jajek metodą batikową. W tym roku tradycja-
mi kulinarnymi dzielą się panie z zespołów folklory-
stycznych. Nie tylko różnorodność kultur, ale też 
kreatywność i pasja do gotowania bohaterek filmu 
zaskoczy niejednego na przykład chrzanową pianką 
do jajek! Dodatkowo poznamy sprawdzone przepi-
sy na mazurka, babę majonezową, albo świąteczną 
pastę jajeczną. 
Panie z „Sasanki” i „Roztoki” opowiedzą też o trady-
cjach Wielkanocnych z ich rodzinnych domów.
Dni Tradycji Wielkanocnych, to chęć zwrócenia 
uwagi na tradycje i klimat tych Świąt, a gdy już bę-
dzie możliwość, wspólne przygotowania, tworzenie 
dekoracji i potraw. Właśnie za tym najbardziej wszy-
scy tęsknimy, za gwarem w kuchni, zapachami, roz-
mowami i atmosferą wspólnego tworzenia na na-
szych świetlicach. Mimo wszystko, zapraszamy do 
przygotowań Wielkanocnych z Centrum Kultury 
Gminy Rudna podczas Dni Tradycji Wielkanocnych 
online! 

Na Facebooku można wy-
losować jedną z tych wy-

jątkowych prac. 
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WYNIKI XXVII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 
 Kategoria 3-6 lat 

I. Martyna Chajnowska
II. Kacper Petryszyn
III. Zofia Petryszyn

 Kategoria 7-10 lat
I. Paweł Czech
II. Aleksander Mozga

 Kategoria 11-15 lat 
I. Anna Haspert
II. Jagoda Jasinowska
III. Dominika Staszewska

 Kategoria od 16 lat
I. Anna Frańczak
II. Maria Kucy
III. Monika Chajnowska

 Kategoria grupowa
I. Przedszkole Rudna - gr. Misie
II. Przedszkole Rudna - gr. Słoniki
III. Przedszkole Rudna - gr. Owieczki.

Serca 
internautów 
skradła 
jednak 

wesoła, wiosenna, 
wykonana z papieru 
palma autorstwa 
przedszkolaków z 
grupy Misie, Gminnego 
Przedszkola w Rudnej 
zdobywając łącznie 455 
głosów.

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną 2021 

Internauci wybrali
Dzięki realizacji konkursu w sie-
ci, palmy z gminy Rudna mogło 

zobaczyć wiele osób z całego kraju, 
bowiem w samych głosujących było 
ponad 1770!

Imponująca rozpiętość wiekowa 
uczestników konkursu ukazuje żywe 
zainteresowanie podtrzymywaniem 
pięknej palmowej tradycji. W po-
przednich latach to właśnie panie ze 
świetlic często pomagały w przygoto-
wywaniu palm wielkanocnych. Brak 
możliwości wspólnego tworzenia nie 
zatrzymał kultywowania tradycji i na 
świetlicach. 

Instruktorzy Centrum Kultury 
Gminy Rudna stworzyli unikatowe 
palmy, które przekazane zostały do 
wszystkich kościołów w gminie. 

Wykonane palmy w tegorocznym 
konkursie w większości  charaktery-
zowały się  połączeniem  naturalnych 
gałązek z  kunsztem bibułkarskim. 
Była palma ozdobiona kwiatami ze 
wstążki oraz wykonana tylko z natu-
ralnych suszków. Serca internautów 
skradła jednak wesoła, wiosenna, 

wykonana z papieru palma autorstwa 
przedszkolaków z grupy Misie, Gmin-
nego Przedszkola w Rudnej zdoby-
wając łącznie 455 głosów. Wszyscy 

laureaci otrzymali nagrody, a dodat-
kowo wylosowano nagrodę spośród 
osób biorących udział w głosowaniu. 
Gratulacje! 

Jak co roku przed Świętami, Centrum Kultury Gminy Rudna zachęcało do 
własnoręcznego wykonania palmy wielkanocnej. Tym razem w rolę jurorów 
konkursowych wcielili się internauci. Na profilu Facebook zamieszczone zostały 
zdjęcia wykonanych palm, pod którymi każdy mógł oddać swój głos. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, a dodatkowo wylosowano nagrodę 
spośród osób biorących udział w głosowaniu.
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Dźwiękowy Szlak Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich 

BARDZO EKO 
Zadanie nie było proste, 

polegało bowiem na 
własnoręcznym wyszy-

ciu wiosennego wzoru 
na materiałowej torbie. 

W każdej świetlicy 
CKGR  można było ode-

brać pakiet niezbęd-
nych rzeczy do wykona-
nia pracy artystycznej, 

a w sieci skorzystać z in-
struktarzu. Potem trze-

ba było się pochwalić 
zdjęciem, na którym uwiecznione zostało wykonanie 

zadania. 
Wszystkie nadesłane fotografie gotowych ekotoreb im-

ponują precyzją i estetyką wykonania. Instruktorzy 
CKGR już szykują kolejne pakiety do wspólnego tworze-

nia, więcej informacji na profilu facebookowym Centrum 
Kultury Gminy Rudna, tym razem też będzie bardzo eko !

DLA PAŃ I PANÓW 

Specjalnie dla mieszkanek gminy 
Rudna pracownia ceramiczna CKGR 
przygotowała biżuterię zapakowa-

ną w uszyte przez instruktorów 
ozdobne woreczki. Na panie czekały 

tulipany wykonane ze wstążki 
w świetlicy w Rydnarcicach. Dzień 

Kobiet w sieci przygotowali duzi 
chłopcy: Zespół The Pozyt, panowie z sołectwa Toszo-
wice i mali dżentelmeni: aktorzy z teatru Non Simplex 

oraz chłopcy ze świetlic w Gawronach i Chobieni. 
A z okazji Dnia Mężczyzn młode damy z warsztatów 

wokalnych Julia, Dąbrowska, Wiktoria Poźniak i Wik-
toria Sołtys, uraczyły wszystkich panów przygotowa-

ną piosenką wyśpiewując, że „Z Tobą łatwiej dzielić 
dzień za dniem”.

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ LASU

Z okazji przypadającego 21 marca 
Międzynarodowego Dnia Lasu CKGR 

zrealizował film edukacyjny. Gdzie 
przechowuje się sadzonki drzew? Na 

co leśnicy nastawiają pułapki w lesie? 
Na te i inne pytania ciekaw-

skiego rodzeństwa z Ga-
wron, Magdy i Piotrka od-

powiadają leśnicy z leśnictwa Rudna.

SZTUKA NA WYNOS 

W ramach operacji własnej Krai-
na Łęgów Odrzańskich realizuje 

działania, które mają na celu promocję 
i  rozszerzenie oferty turystycznej 
„Szlaku Odry”.

Dźwiękowy szlak, to sieć miejsc 
przyrodniczo cennych, w których od-
bywają się w określonych terminach 

spektakle przyrodnicze wyzna-
czające rytm życia cennej przy-
rodniczo rzeki Odry. Stworzona 
mapa ma posłużyć zaintereso-
wanym osobom i fi rmom zajmu-
jącym się birdwatchingiem, czyli 
podglądaniem ptaków, a także 
muzyką czy przewodnictwem 

przyrodniczym do przygotowywania 
eventów polegających na oglądaniu i  
słuchaniu dźwięków przyrody z wyko-
rzystaniem rozstawionych nowator-
skich i autorskich mobilnych pułapek 
akustycznych (dźwięko-ławek), dzięki 
którym turyści będę mogli posłuchać 
wzmocnionych dźwięków natury.

Pułapki akustyczne będą przewożo-
ne na okres zdiagnozowanych spekta-
kli przyrodniczych, gdzie posłużą do 
skupienia w celu nagrania dźwięków 
natury

Zanim jednak ruszysz w  teren 
przygotuj się do wy-
cieczki. Na stronie 
ht t p s: //d z w ie ko -
wyszlakodry.com/ 
umieszczono dźwię-
ki jakich możesz się 
spodziewać.

  

Słuchając 
przyrody 

FILMOWE 
ZAPROSZENIE 
NA KONCERTY 
NATURY! 
Dźwiękoławki powstały dzięki 
ludziom z pasją. To specjalnie 
skonstruowane wygodne ław-
ki, w których można usłyszeć 
więcej odgłosów ptaków, 
dźwięków rzeki, a przy tym wy-
ciszyć się i oddać pełni relaksu. 
Jesteśmy dumni, że to właśnie 
ludzie z naszej gminy przyczy-
nili się do tego przedsięwzięcia 
wraz z Krainą Łęgów Odrzań-
skich! Oni sami najlepiej opo-
wiedzą i zaproszą Was do ko-
rzystania z dziwiękoławek w 
przygotowanym przez cen-
trum Kultury Gminy Rudna ma-
teriale filmowym. Warto nad-
mienić, że wykonawcą unikato-
wych ławek jest rzemieślnik 
Krainy Łęgów Odrzańskich Ja-
nusz Szwiec. Prezes LGD Krai-
na Łęgów Odrzańskich Jaro-
sław Paczkowski, mieszkańcy 
gminy Rudna: Alfred Ogorze-
lec i Michał Zygmunt oraz wójt 
Gminy Rudna Adrian Wołkow-
ski zapraszają na koncerty na-
tury!  

Pułapki akustyczne, 
służące słuchaniu 
dźwięków natury pojawiły 
się w Krainie Łęgów 
Odrzańskich. Pierwszy 
dźwiękowy przystanek 
znajduje się w Marinie 
Chobienia. Można tam 
podsłuchać, co dzieje się 
w Naroczyckim Łęgu 
i Bieliszowskiej Kropli.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej  ja-
ko   pierwsza w Polsce szkoła rolnicza wdrożył zamontowany 
system rolnictwa precyzyjnego . Co to takiego jest? Jest to 
inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych gospodarstw 
rolnych, ułatwiające pracę na roli. 

System ten wykorzystywany 
jest do mapowania czyli tworzenia 
elektronicznej wersji mapy pola, 
która jest niezbędna podczas prac 
polowych. Pozwala także na prowa-
dzenie równoległe czyli wyznacza-
nie optymalnych ścieżek przejazdu 
w oparciu o charakterystykę i wy-
miary sprzętu. 

Zapewnia powtarzalność pozy-
cji czyli określenie pozycji maszyny 
na polu z dokładnością do 2 cm, słu-
ży do automatycznej kontroli dawek 

nawożenia i pozwala na precyzyjną 
pracę nocą. 

Cały zakupiony zestaw składa się 
z walizki treningowo szkoleniowej, 
umożliwiającej naukę planowania 
poszczególnych zadań w pracowni 
mechanizacji oraz systemu nawi-
gacji z układami sterowania ciąg-
nikiem  do przeprowadzenia prac 
polowych. Filip już przetestował 
nasze urządzenie na szkolnym po-
lu i był pod wielkim wrażeniem,  jak 
możne ułatwić  pracę zamontowany 

system. Szkoła do wiosennych prac 
polowych ma już wszystko: nowo-
czesny ciągnik z nawigacją, zestaw 
do uprawy gleby i zestaw do siewu. 

Placówka dysponuje nowoczes-
ną  pracownią językową,  sprzę-
tem i programami do nauczania 
w zawodzie  technik   architektury 

i krajobrazu,  tworzony jest szkol-
ny ogród oraz rozbudo-
wywana i  doposażona 
szkolna pasieka. 

Rolnictwo precyzyjne w szkole w Rudnej   

Światowy Dzień Zespołu Downa 

Tego dnia w szczególny sposób 
chcemy zwrócić uwagę na 

godność osób z Zespołem Downa. 
W tym roku nasze przedszkole rów-
nież wzięło udział w kolejnej edycji 
obchodów Światowego Dnia Zespo-
łu Downa. Przedszkolaki oraz pra-
cownicy przedszkola założyli skar-
petki w różnych kolorach i nie do 
pary, które były symbolem solidar-
ności oraz miały na celu zamanife-
stowanie odrębności, z której po-

czuciem na co dzień zmagają się 
osoby z Zespołem Downa. Ponadto 
dzieci miały możliwość udziału 
w zajęciach dotyczących emocji, in-
ności, szacunku i tolerancji. Mogły 
również rozwijać swoją aktywność 
twórczą poprzez tworzenie pięk-
nych kolorowych skarpetek.

Częstość występowania zespołu 
Downa wynosi przeciętnie 1:600 
urodzeń. 

W  okresie prenatalnym 1:80 
z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci 

przeżywają i obserwujemy ciąże ob-
umarłe lub poronienia samoistne. Po-
daje się, że co siódme dziecko z triso-
mią 21 przeżywa do terminu porodu.

Powszechnie i długo uważało się, 
że zespół Downa jest najczęstszą 
przyczyną upośledzenia umysło-
wego. Przy czym rozumiano je jako 
obniżenie ogólnych zdolności po-
znawczych, mierzonych testem ilo-
razu inteligencji (IQ) oraz istotnym 
ograniczeniem zdolności adaptacyj-
nych co najmniej w dwóch sferach, 
takich jak komunikowanie się, sa-
moobsługa, twórczość itp. Jak rozu-
miano, tak działano - nie podejmując 

żadnych działań umożliwiających 
realizowanie rzeczywistych potrzeb 
dzieci, powodowano niejako „wtór-
ne” upośledzenie. Dziś wiadomo, 
że zdolności intelektualne i rozwój 
społeczny osób z zespołem Downa 
w dużej mierze mogą być kształto-
wane przez warunki środowiskowe 
i mam nadzieję, że wczesna stymu-
lacja i  specjalna pomoc pedago-
giczna w sposobie wychowywania 
dzieci, wspomaganie ich rozwoju, 
dostrzeganie ich rzeczywistych po-
trzeb i wykazywanie różnych umie-
jętności w istotny sposób poprawią 
obraz zespołu Downa. 

 Kolorowe Skarpetki  
na znak solidarności 

21 marca obchodzimy 
Światowy Dzień Zespołu 

Downa – Dzień 
Kolorowej Skarpetki. 
Wypada on 21 dnia 3 

miesiąca w roku, 
ponieważ to właśnie 

dodatkowy, trzeci, 
chromosom w 21 parze 

składających się 
z łańcuchów DNA 

chromosomów 
w ludzkich komórkach 

powoduje występowanie 
tej wady genetycznej. 

Przedszkolaki oraz pracownicy 
przedszkola założyli skarpetki 

w różnych kolorach i nie do pary, 
które były symbolem solidarności

Dzieci miały 
możliwość udziału 
w zajęciach 
dotyczących 

emocji, inności, szacunku 
i tolerancji.
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Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Rudnej po raz kolejny 
przystąpiła do programu ,Adop-
tuj Pszczołę’’. Jest to akcja spo-
łeczna Greenpeace, dzięki której 
już od ośmiu lat tysiące osób 
wspólnie angażują się w poma-
ganie pszczołom, a Polska staje 
się coraz bardziej przyjazna tym 
pożytecznym owadom.

Akcję zrealizowały nauczycielki – 
wychowawczynie ze świetlicy 

szkolnej.
– Zebrane podczas kiermaszu chary-

tatywnego pieniądze pozwoliły nam za-
adoptować pszczelą rodzinkę. Wiemy, że 
każda zaadoptowana przez nas pszczoła, 
to realna szansa na poprawę sytuacji tych 
pracowitych owadów, którym tak wiele 
zawdzięczamy – mówią organizatorki.

Niestety od jakiegoś czasu pszczo-
łom wiedzie się coraz gorzej, w dużej 
mierze przez działalność człowieka, 
w tym wykorzystywane w rolnictwie 
toksyczne pestycydy, zanikanie natural-
nych siedlisk zapylaczy, a także postępu-
jącą zmianę klimatu. Pamiętajmy, że każ-
dy i każda z nas może pomóc pszczołom 
miodnym i dziko żyjącym oraz innym 
zapylaczom również we własnym zakre-
sie. Możesz stworzyć pszczeli raj w swoim 

ogrodzie czy balkonie, możesz też stwo-
rzyć własny hotelik dla zapylaczy. Dodat-
kowym działaniem był cykl zajęć świetli-
cowych mający na celu zainteresowanie 
naszych uczniów losem pszczół i innych 
owadów zapylających. Nauczycielki sko-
rzystały z przygotowanego przez Green-
peace zestawu scenariuszy lekcji. 

Szkoła Podstawowa w Chobieni w programie „Bezpieczny Dolnoślązak” 

Przełamać strach 
Udział w XIX edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Bezpieczny i przyjazny żłobek” or-
ganizowanego przez Studium Prawa Euro-
pejskiego przyniósł zamierzony cel. Żłobek 
w Rudnej otrzymał certyfi kat, potwierdza-
jący, że jest placówką przyjazną dzieciom 
i bezpieczną.

 W ramach za-
dań konkur-

sowych w  żłobku 
w p r o w a d z o n o 
„Politykę ochrony 
d z i e c i  p r z e d 
krzywdzeniem”, 
realizowano rów-
n i e ż  z a j ę c i a 
z  dziećmi w  cy-
klach tematycznych takich jak: 
„Pogoda to nie przeszkoda”, „Pysznie, zdrowo, kolo-
rowo”, „Wesołe wygibasy” czy „Mały odkrywca”.

Dodatkowo, dzieci wykonały grupowe prace pla-
styczne pt.  „Owocowa przygoda”, a w ramach kar-
nawału zorganizowano „Dzień wymarzonego boha-
tera”. Jadłospisy żłobka oceniane były przez jury pod 
względem urozmaicenia posiłków i ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami. Uroczyście obcho-
dzono Dzień babci i dziadka, natomiast wspólnie 
z rodzicami, dzieci wykonywały ozdoby choinkowe, 
które później ozdobiły żłobkowe drzewko.

Zwieńczeniem wszystkich działań podejmowa-
nych w ramach zadań konkursowych jest uzyskany 
certyfi kat. Projekt koordynowała  Oliwia Herejczak. 

Oszustwa metodą na BLIK 
– policjanci ostrzegają! 
Wyłudzone kody płatności transakcji 
BLIK – to najnowsza metoda interne-
towych przestępstw. Oszuści podszy-
wają się pod znajomych na portalach 
społecznościowych i zwracają z pilną prośbą o pożyczkę. 
W ostatnim czasie policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie po raz kolejny zostali powiadomieni 
o oszustwach za pomocą popularnego komunikatora 
społecznościowego. Oszuści przełamując elektro-
niczne zabezpieczenia do komunikatora, w imieniu 
pokrzywdzonych wysyłali wiadomości do znajomych 
z prośbą o pożyczenie pieniędzy poprzez wygenero-
wanie numeru kodu BLIK w systemie płatności elek-
tronicznej. Swoją prośbę tłumaczyli różnie: chwilo-
wym brakiem gotówki, pilną potrzebą zapłaty ra-
chunku czy zrobieniem przelewu oraz niemożnością 
zrobienia tego ze swojego konta.
Na czym polega oszustwo metodą na BLIK? Otóż na 
wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon. Osoba lo-
gując się do swojego banku, musi wygenerować w apli-
kacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać 
go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płat-
ności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą te-
go kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu 
wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca 
z niego pieniądze. Proceder robi się coraz bardziej po-
pularny. W ostatnich dniach ofiarą oszustów padło kil-
ku mieszkańców powiatu lubińskiego.
Za każdym razem pokrzywdzeni byli przekonani, że 
kod BLIK przekazują swoim znajomym. 
22 - letnia mieszkanka Lubina straciła również swoje 
oszczędności w kwocie 3.700 złotych, po tym jak na 
jednym z portali społecznościowym zainteresowała 
się kupnem robota kuchennego. Skontaktowała się 
ze sprzedającą i przekazała jej 4 razy kod BLIK. 
Oszustka po przelaniu pieniędzy na swoje konto, 
urwała kontakt z pokrzywdzoną i towaru nie wysłała.  
www.lubin.policja.gov.pl

Żłobek w Rudnej 
– przyjazny 
i bezpieczny

klach tematycznych takich jak: 

– policjanci ostrzegają! 

Uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Rudnej 
RATUJĄ PSZCZOŁY! 

Wykorzystywane w rolnictwie 
toksyczne pestycydy, zanikanie 
naturalnych siedlisk zapylaczy, 
a także postępująca zmiana kli-
matu bardzo negatywnie wpły-
wają na pszczoły. 

Celem programu jest 
podnoszenie świadomo-

ści dolnośląskich uczniów 
w zakresie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa oraz 
umiejętności współdziałania 
ze służbami i organizacjami 
powołanymi w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa.

Organizatorem programu 
jest Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, a realizato-
rem programu jest Wydział 
Bezpieczeństwa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego; Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli we Wrocławiu.

Tuż przed zamknięciem 
szkół udało się zrealizować 
kolejną akcję. Były to zajęcia 
dla klas I-III przeprowadzone 
przez strażaków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chobieni: 
Wojciecha Korpaka, Sławomi-
ra Lechmana, Jakuba Lech ma-
na, Artura Żaka, Władysława 
Welgosa. Zajęcia miały formę 
interaktywną i odbyły się w sa-
li gimnastycznej, osobno dla 
poszczególnych klas i z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa 
i reżimu sanitarnego. 

Podczas zajęć interak-
tywnych w formie zabawy na 
torze przeszkód, uczniowie 
w  praktyce ćwiczyli umie-

jętności udzielania pierw-
szej pomocy. Poznali zasady 
wzywania pomocy, podsta-
wowe numery alarmowe i in-
formacje na temat pierwszej 
pomocy. Mali bohaterowie 
ratowali milusińskiego mi-
sia z zadymionego budynku. 
Pokonywali tor przeszkód, 
operowali sprzętem służą-
cym do gaszenia pożarów. 
Na koniec akcji ratowniczej 

każdy uczeń w ykony wał 
masaż serca, pod czujnym 
okiem strażaka ratownika. 
Po zakończonych zajęciach 
praktycznych był czas, na 
zwiedzanie pojazdu służą-
cego na co dzień do prowa-
dzenia akcji ratowniczych 
i oglądanie profesjonalnego 
sprzętu gaśniczego. 

- Większość bezpośred-
nich świadków zdarzeń ogra-
nicza swoją pierwszą pomoc 
do wezwania służb ratow-
niczych. Pomóc poszkodo-
wanemu można znacznie 
skuteczniej wykonując RKO- 
resuscytację krążeniowo – 
oddechową. Wystarczy prze-

łamać strach!!! Podejmując 
działanie, dajemy czas po-
szkodowanemu na przyjazd 
służb ratunkowych. Nasze 
szkolenie przez zabawę sta-
nowi zalążek kształtowania 
odpowiedzialnych młodych 
obywateli i oswaja lęk, tak aby 
w przyszłości nie paraliżował, 
a  motywował do działania – 
tłumaczy Izabela Tetera, ko-
ordynator projektu.  

„Wiem, potrafię – jestem bezpieczny” to projekt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Chobieni  realizowany w ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. 
Tegoroczna edycja programu kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony 
danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej.  

Podczas zajęć interaktywnych w formie zabawy na torze 
przeszkód, uczniowie w praktyce ćwiczyli umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy.

Większość bezpośrednich świadków 
zdarzeń ogranicza swoją pierwszą 
pomoc do wezwania służb ratowniczych. 
W oczekiwaniu na ich przyjazd można 

uratować ludzkie Życie. 
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 Najwyższe w regionie dotacje dla klubów i stowarzyszeń   POLUBIĆ CZYTANIE WIOSNĄ… 

W ramach projektu „Polubić czytanie” uczniowie klas 
drugich Szkoły Podstawowej w Chobieni uroczyście 

przywitali tegoroczną wiosnę. Był montaż słowno 
– muzyczny pt. „Witaj wiosenko”, kwiaty z kolorowe-
go papieru i bibuły oraz kolorowy wiosenny korowód. 

Dzieci przyswoiły wiele informacji na temat 
tej pory roku. 

Klasa II b w marcu 2021r. rozpoczęła realizację pro-
gramu EkoEksperymentarium pod patronatem Mini-

stra Klimatu i Środowiska. Projekt realizowany bę-
dzie za pomocą gier online oraz dodatkowych scena-
riuszy, materiałów, plakatów, infografik. Opracowa-

ny jest zgodnie z podstawą programową edukacji 
przyrodniczej. Celem projektu jest m.in. rozwijanie 
dobrych praktyk ekologicznych u dzieci. W wirtual-
nym domu dzieci odwiedzą łazienkę, kuchnię, salon 
i pokój, gdzie ukryte zagadki pomogą zrozumieć im, 

na czym polega oszczędzanie energii i wody.

Program „Przyjaciele Zippiego” wdrożono do realiza-
cji w klasach początkowych w Szkole Podstawowej 
w Chobieni w roku szkolnym 2020-2021. Celem pro-

gramu jest rozwijanie umiejętności społecznych 
i emocjonalnych dzieci. 

W ciągu dwudziestu czterech spotkań, poprzez słu-
chanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń, dzieci 

uczą się jak znaleźć swoje własne rozwiązania prob-
lemów.  Program został  wprowadzony  po to, aby 

dzieci nauczyły się radzić sobie w trudnych dla nich 
momentach, korzystały z pomocy i wsparcia ze stro-
ny innych oraz aby miały poczucie własnej wartości. 

Zajęcia mają sprawiać dzieciom przyjemność, ucznio-
wie mają czuć się podczas nich bezpiecznie, wygodnie 

i dzielić się swoimi odczuciami i opiniami. Miejscem 
spotkań stał się „kącik Zippiego”, w którym umiesz-
czony jest plakat przedstawiający bohaterów opo-

wiadań, kodeks z zasadami, arkusze do 
ćwiczeń i rysunki dzieci. W kąciku mieszka-

ła też klasowa maskotka Zippiego, wyko-
nana przez jednego z rodziców.

EKOEKSPERYMENTARIUM 
DLA KLIMATU 

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Treści programowe za-
jęć szachowych są do-

stosowane do wieku, po-
t r z e b,  z a i nt e r e s owań 
i możliwości uczniów, a ich 
realizacja i poszerzanie może 
wpływać na rozwój psychicz-
ny, społeczny i intelektualny 
na różnych płaszczyznach.

Cele programu:
 Rozwijanie zaintereso-
wań poprzez przekaza-
nie szachowej pasji.
 Wdrażanie do samo-
dzielnej pracy i zdobywa-
nia wiedzy.
 Wspieranie rozwoju 
twórczości, intuicji 
i umiejętności podejmo-
wania decyzji.
 Ćwiczenie pamięci oraz 
zwiększenie cierpliwo-

ści, wytrwałości i kon-
centracji uwagi.
 Rozwijanie umiejętności 
analitycznego i logiczne-
go myślenia oraz rozwój 
inteligencji wielorakich: 
interpersonalnych, kine-
tycznej, matematyczno – 
logicznej i wizualno 
– przestrzennej.

 Wspieranie pozytyw-
nych sfer osobowości, 
wychowania, odpowie-
dzialności i rozwoju 
emocjonalnego zgodne-
go z normami 
społecznymi.
 Kształtowanie konse-
kwencji, wytrwałości 
i samodyscypliny.

 Wzbudzanie poczucia spra-
wiedliwości i potrzeby prze-
strzegania zasad fair play.
 Rozwój umiejętności 
rozwiązywania proble-
mów oraz przetwarzania 
informacji.
 Wspieranie rozwoju me-
chanizmów uczenia się 
dziecka.

Szachy w szkole – wspieranie 
rozwoju myślenia 
W Szkole Podstawowej w Chobieni od kilku lat realizowany jest w klasach II i III program „Szachy 
w szkole”. Program  zajęć szachowych wykorzystuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do-
tyczące możliwości korzystania z różnych metod wspierania rozwoju myślenia uczniów oraz respek-
towania wartości wychowawczych w procesie nauki gry w szachy. 

Przyznane dotacje na 
zadania z zakresu spor-

tu dla poszczególnych klubów 
sportowych:

 Gminny Klub Sporto-
wy „Sparta” Rudna 
Szkolenie sportowe se-
niorów w dyscyplinie 
piłka nożna w miejsco-
wości Rudna oraz 
współzawodnictwo 
sportowe poprzez orga-
nizację i udział w roz-
grywkach piłkarskich – 
193 000,00 zł.
Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w dy-
scyplinie piłka nożna 
w miejscowości Rudna 
oraz współzawodni-
ctwo sportowe poprzez 
organizację i udział 
w rozgrywkach piłkar-
skich – 120 000,00 zł.
 Stowarzyszenie Spor-
towe „Odra” Chobie-
nia 
Szkolenie sportowe se-
niorów w dyscyplinie 
piłka nożna w miejsco-

wości Chobienia oraz 
współzawodnictwo 
sportowe poprzez orga-
nizację i udział w roz-
grywkach piłkarskich – 
54 000,00 zł.
Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w dy-
scyplinie piłka nożna 
w miejscowości Chobie-
nia oraz współzawodni-
ctwo sportowe poprzez 
organizację i udział 
w rozgrywkach piłkar-
skich – 53 000,00 zł.
 Stowarzyszenie Spor-
towe „Błysk” Stu-
dzionki 
Szkolenie seniorów 
w dyscyplinie piłka noż-
na w miejscowości Stu-

dzionki oraz współza-
wodnictwo sportowe 
realizowane poprzez 
organizację i udział 
w rozgrywkach piłkar-
skich – 28 000,00 zł.
 Klub Sportowy „Skar-
pa” Orsk 
Szkolenie seniorów 
w dyscyplinie piłka noż-
na w miejscowości Orsk 
oraz współzawodni-
ctwo sportowe poprzez 
organizację i udział 
w rozgrywkach piłkar-
skich – 24 500,00 zł.
 Uczniowski Klub 
Sportowy „SHARK” 
Rudna 
Szkolenie i współza-
wodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży 
w pływaniu – 65 000,00 
zł.
 Uczniowski Klub 
Sportowy „Sparta” 
Chobienia 
Szkolenie i współza-
wodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży 
w badmintonie i uniho-
keju – 21 540,00 zł.
 Karate Goju Ryu Shu-
seikan Chobienia 
Prowadzenie szkolenia 
sportowego dzieci 
i młodzieży oraz orga-
nizacja i udział we 
współzawodnictwie 
sportowym w karate – 
16 884,00 zł.
 Gminny Klub Żeglar-
ski „Marina” Chobie-
nia 
Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w za-
kresie sportów wod-
nych – 12 000,00 zł.

Kwota wsparcia dla stowa-
rzyszeń zajmujących się kul-
turą fizyczną na przestrzeni 
ostatnich 3 lat systematycz-
nie rośnie. W całym regionie 
gmina Rudna jako jedyna 
przeznaczyła tak duże środki 
na realizację zadań z zakresu 
sportu.

Gmina Rudna 
stawia na sport!

587.924,00 zł to 
kwota dotacji dla 
gminnych klubów 
oraz stowarzyszeń 
sportowych na 
realizację zadań 
z zakresu sportu. 
Jest to o 100 tys. 
więcej jak w 2018 
roku. 

Dotacja przekazana klubowi „Sparta” Rudna 
przeznaczona zostanie na szkolenie oraz rozgrywki 

dorosłych i dzieci.
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LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis 
ziemny – to dyscypliny, które można było upra-
wiać w ramach realizowanego od 1 marca 2021 
roku programu Lokalny Animator Sportu, reali-
zowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzi-
ctwa Narodowego i Sportu.

Treningi odbywające się na Orliku w Rudnej przy ul. Leś-
nej z powodu lockdownu zostały czasowe zawieszone. 

Dzieci wrócą na boisko, gdy tylko ograniczenia zostaną polu-
zowane. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu. Specjalną 
ofert e w postaci gier i zabaw przygotowano także dla 
najmłodszych.
Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwią-
zaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktyw-
ności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa 
Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.
Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu 
w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego pro-
gramu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej in-
frastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrud-
niani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego za-
rządzające Boiskami Orlik.

Rośnie kadra „Sparty” Rudna Bambinis 
w natarciu Bambinis – to najmłodsza grupa wiekowa GKS „Sparta” 

Rudna, która powstała w ciężkim, bo naznaczonym 
pandemią roku. Maluchy spotykają się dwa razy w 

tygodniu, by aktywnie spędzić swój wolny czas.

Odnowiona hala ba-
senowa, nowe słupki 
startowe, zgodne 
z przepisami FINA, 
a w saunach boazeria 
ze świerka skandy-
nawskiego i siedziska 
z afrykańskiego drew-
na abachi z progra-
mowanymi barwami 
światła – to tylko 
część zmian, wpro-
wadzonych podczas 
modernizacji obiek-
tu sportowego przy 
Szkole Podstawowej 
w Rudnej. 

Pływalnia działała za-
ledwie trzy tygodnie. 

Niestety z powodu wprowa-
dzonych  obostrzeń przez 
najbliższe tygodnie znów 
będzie nieczynna. 

Nowe oblicze zyskały 
basen, sala gimnastyczna, 
sauna oraz siłownia. 

Przeprowadzono nie-
zbędne przeglądy w Stacji 
Uzdatniania Wody z wymia-
ną zużytych podzespołów, 
wykonano wiele drobnych, 
ale istotnych dla użytkow-
ników prac naprawczych 
i  malarskich. Największe 
zmiany dotyczą samej hali 
basenowej, na której pojawi-

ły się zupełnie nowe kratki 
przelewowe, a dzięki środ-
kom pozyskanym z Urzędu 
Gminy zamontowane zosta-
ły nowoczesne słupki star-
towe, zgodne z przepisami 
FINA. W zmodernizowanej 
saunie usprawniony został 

obieg ciepła, wykonano 
nową boazerię i siedziska. 
Energooszczędne oświet-
lenie LED zmienia barwy 
światła na takie, które naj-
lepiej odzwierciedla samo-
poczucie znajdujących się 
w saunie osób.  

Wyremontowany basen 
w Rudnej z powodu lockdownu 
znów zamknięty  

Dokładnie we wrześniu 
2020 roku zrodził się 

pomysł utworzenia najmłod-
szej grupy zawodników 
„Sparty” Rudna. Dziś na tre-
ningi uczęszcza ok. 30 dzieci 
w wieku od 5 do 7 lat.

Z  młodymi piłkarzami 
spotkał się wójt gminy Rudna 
Adrian Wołkowski.

– Cieszę się, że dzieci 
w naszej gminie mają możli-
wo ś ć 

rozwijania swoich zaintereso-
wań piłką nożną. Ma to szcze-
gólne znaczenie teraz, kiedy 
dzieci w wieku szkolnym są 
odcięte od normalnych za-
jęć wychowania fi zycznego. 
Młodym piłkarzom życzę 

wielu sportowych sukcesów, 
ale przede wszytkim dobrej 
zabawy – mówi szef rudnow-
skiego samorządu. 

Wójt Adrian Wołkowski 
oraz prezes „Sparty”, dzię-
kując za zaangażowanie, 

ciężką pracę oraz uczestni-
ctwo w zajęciach, wręczyli 
zawodnikom medale i małe 
upominki.

– Mam nadzieję, że dzi-
siejsze spotkanie zmobilizuje 
dzieci do dalszego uczestni-
ctwa w zajęciach i rozwijania 
sportowej pasji – podsumo-
wał Dariusz Wisłocki, prezes 
GKS „Sparta” Rudna.

Treningi odbywają się 
w grupach mieszanych pod 
okiem trenera Daniela Syg-
natowicza. Aktualnie zo-
stały zawieszone, ale mali 
piłkarze, mają nadzieję po 9 
kwietnia wrócić na murawę.  

Dokładnie we wrześniu 2020 roku 
zrodził się pomysł utworzenia 
najmłodszej grupy zawodników „Sparty” 
Rudna. Dziś na treningi uczęszcza 

ok. 30 dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Wójt Adrian Wołkowski 
oraz prezes „Sparty” wrę-
czyli zawodnikom medale 
i małe upominki.
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Hasło krzyżówki z nr 2/2021 No-
win Gminnych brzmi: „Nadzieja 
jest snem 
na jawie” 
Nagrodę otrzymuje Pani Marianna 
Pele z Rudnej. Prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 76/ 749 21 01 w 
celu uzgodnienia odbioru nagrody. 
Serdecznie gratulujemy! Państwa 
zapraszamy do zabawy! Rozwiąza-
nia krzyżówki prosimy przesłać na 
adres mailowy: promocja@rudna.
pl lub pocztą tradycyjną: Urząd 
Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 
59 – 305 Rudna.

Poziomo:

1.konferencja; 8.handluje prasą; 

9.złocień; 11.kara za cara; 13.człowiek 

śniegu; 15.komplikacja; 17.soczewkowy 

przyrząd optyczny do obserwacji ciał 

niebieskich; 18.prawodawstwo; 20. nie 

wzbogaca, lecz popłaca; 21.okowy; 

23.nakład gospodarczy; 25. np. pers; 

27.liczko; 29. przywracanie wartości 

zdeprecjonowanemu pieniądzu; 

33.ręczna broń palna; 34.rozliczenie; 35. 

jeden z objawów wścieklizny; 36. 

ojczyzna Mozarta; 38.niebezpieczny 

w rzece; 39. wprawa w wykonywaniu 

czegoś; 40.abonament;

Pionowo:

2.członek społeczeństwa; 3.z wyrokiem 

sądu; 4.gwiazdozbiór; 5.na kawior; 

6.państwo ze Sztokholmem; 7.mocny 

u zapaśnika; 9.prędko na recepcie; 

10.królewski fotel; 12.przenośny 

komputer; 14.wybuchający grzyb; 

16.skała lub samolot; 

18.zbrodnia,eksterminacja; 19.magnat; 

22.centrum dowodzenia; 24.Pazura; 

26.pudełko na tabakę; 28.tuz; 

29.mistrzowsko; 30.Bóg Izraela; 

31.krawędź, kant; 32.czasowy system 

płacy; 37.dźwięk; 

Krzyżówka
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