
ISSN 1734-2546 CHOK i CKwR 
połączone  
Centrum Kultury w Rudnej oraz Chobieński 
Ośrodek Kultury zostały połączone. Nowa 
instytucja rozpoczęła działalność 1 stycznia 2021 r. 
pod nazwą Centrum Kultury Gminy Rudna. 
Pracownicy CKwR i CHOK stali się pracownikami 
Centrum Kultury Gminy Rudna, zachowując 
uprawnienia wynikające z art. 23¹ Kodeksu Pracy
– co oznacza utrzymanie dotychczasowych 
warunków pracy i płacy.
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OD LAT RAZEM, 
NA DOBRE I ZŁE

Burz, a czasem nawet nawałnic 
w życiu uniknąć się nie da. Naj-
ważniejsze jednak, by wyjść z nich 
cało, wyciągnąć wnioski i iść dalej. 
To właśnie udało się jedenastu 
parom z gminy Rudna, którym 
medale Prezydenta RP za długo-
letnie pożycie wręczył wójt Ad-
rian Wołkowski. 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego świętowa-
ło dziesięć par, jedna para obcho-
dziła Diamentowe Gody. 
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BUDŻET 
UCHWALONY 

- 

Nie zwalniamy tempa, mimo 
pandemii systematycznie reali-
zujemy zaplanowane zadania 
i zamierzamy ten kierunek utrzy-
mać. To dobry, zrównoważony, 
inwestycyjny budżet – ocenia te-
goroczną uchwałę budżetową 
Adrian Wołkowski, wójt gminy 
Rudna.  Dochody zaplanowane 
zostały na poziomie 66 mln 
698 tys. zł, wydatki wynieść mają 
79 mln 547 tys. zł. Deficyt wyno-
szący blisko 12 mln 850 sfinanso-
wany zostanie nadwyżką budże-
tową z lat ubiegłych. 
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www.rudna.pl     zeskanuj mnie

Interaktywne wyzwania i zadania  
Ferie zimowe on-line - to niełatwe zadanie, ale podjęli się go instruktorzy Centrum Kultury Gminy Rudna. Każdego 
dnia na uczestników czekały nowe zadania i wyzwania przygotowane w materiale fi lmowym.  Przez dwa tygodnie 
można było zbierać punkty i walczyć o tytuł Wielkiego Odkrywcy. 
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Dzięki finansowemu wsparciu gminy 
Rudna miejscowy komisariat policji 
otrzymał nowoczesny radiowóz. Hyundai 
Tucson wykorzystywany będzie do 
patrolowania ulic, interwencji oraz 
kontrolowania kierowców. Kluczyki 
do nowego auta z rąk wójta Adriana 
Wołkowskiego odebrała szefowa 
rudnowskiego komisariatu asp. Anna 
Muniak.  Str. 3 

Policjanci z Rudnej mają nowy radiowóz

Szybciej, 
sprawniej, 

bezpieczniej 
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Dla Was, o Was i z Wami 
Kochani, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Nowin Gminnych. Mamy nadzieję, że zainteresują Was poruszone 

w nim tematy. Piszemy m.in. o przychodniach zdrowia w Rudnej i Chobieni, które jak się okazuje – mimo czarnowidztwa 
niektórych – funkcjonują doskonale i mamy nadzieję spełniają Wasze oczekiwania. Polecamy także fotorelację 
z tegorocznych ferii zimowych – innych niż zwykle, ale jak się okazuje także udanych i ciekawych. W tym wydaniu 
odwiedzamy także jubilatów, którzy świętowali 60 i 50-lecie pożycia małżeńskiego. 

Zapraszamy Was gorąco do współtworzenia Nowin Gminnych. Jeśli robicie coś ciekawego i chcecie się tym podzielić 
z innymi, coś Was urzekło, a może jesteście z czegoś niezadowoleni – piszcie do nas na promocja@rudna.pl lub korzystając 
z poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59 – 305 Rudna.

Pozdrawiamy i życzymy miłej lektury. 
 Redakcja 

Szanowni Państwo, 200.000 TYS. ZŁ 
DLA GMINY RUDNA 
Z FUNDACJI KGHM 
POLSKA MIEDŹ 
Kolejne dwa wnioski Gmi-
ny Rudna zostały pozy-
tywnie rozpatrzone przez zarząd Funda-
cji KGHM Polska Miedź. Dofi nansowanie 
w wysokości 100 tys. zł przyznane zosta-
ło na zakup sprzętu dla jednostek OSP, 
taka sama kwota przekazana zostanie na 
zakup urządzeń do plenerowych siłowni 
w Chobieni i Toszowicach. 

-  Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków
to dobre otwarcie nowego roku. Wierzę, że ta-

kie będą także kolejne miesiące. Nie ustajemy w przygo-
towywaniu kolejnych wniosków i opracowywaniu projek-
tów, które chcemy zrealizować z funduszy zewnętrznych 
– mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna. 
Szef gminnego samorządu podkreśla, że przyznane da-
rowizny są wyjątkowo ważne, służyć będą poprawie bez-
pieczeństwa w gminie, a także zdrowia mieszkańców. 
-  Jednostki OSP w naszej gminie wymagają pilnego do-
posażenia, by były w stanie zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom. Stworzenie plenerowych siłowni w Cho-
bieni i Toszowicach – to część gminnego programu „Ak-
tywny Senior”, którego celem jest zachęcenie osób star-
szych do aktywności sportowej. Przypomnę, że pod ko-
niec ubiegłego roku, również z Fundacji KGHM Polska 
Miedź, otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 85 tys. zł, 
która przeznaczona zostanie na stworzenie plenerowej 
strefy aktywności sportowej i rehabilitacyjnej w miejsco-
wości Rynarcice – dodaje wójt Adrian Wołkowski. 
Kwota 100 tys. zł przekazana na wsparcie OSP przezna-
czona zostanie na zakup sprzętu oraz środ-
ków ochrony indywidualnej służących do 
przeprowadzania akcji ratowniczych i usu-
wania skutków zagrożeń. 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego  zmie-
niony został termin wyborów uzupełnia-
jących do rady Gminy Rudna. Mieszkańcy 
Kliszowa, Olszan i Radomiłowa mają wybrać 
swojego radnego dopiero 11 kwietnia 2021 r. 

Wybory ogłoszone zostały w związku ze śmiercią rad-
nego Tomasza Glazera. To już czwarty termin wyznaczany 
przez wojewodę. Kolejne przesunięcia spowodowane są sy-
tuacją epidemiczną w kraju. 

W związku z tym zmianie ulegają terminy wykona-
nia niektórych czynności, wynikających z kalendarza 
wyborczego: 

 do 6 kwietnia 2021 do godz. 24.00 – zgłoszenie Komi-
sarzowi Wyborczemu w Legnicy zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców, podlegających 
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izola-
cji w warunkach domowych, 
 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampa-
nii wyborczej, 
 10 kwietnia 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu 
obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców, 
 11 kwietnia 2021 r. – godz. 7.00 – 21.00 – przeprowa-
dzenie głosowania.
O mandat radnego gminy Rudna w okręgu nr 11 obej-

mującym miejscowości Kliszów, Olszany i Radomiłów 
ubiega się dwóch kandydatów: Sebastian Kuchar i Roman 
Pastuch.  

Nowy termin wyborów 
uzupełniających 

- Jazda na deskorolce, rolkach czy ro-
werach BMX – to sport, który w ostat-

nich latach bardzo dynamicznie się rozwija. 
Coraz więcej młodych ludzi decyduje się 
uprawiać te dyscypliny. Tak jest również 
u nas, dlatego chcemy stworzyć miejsce, 
w którym młodzi, aktywni ludzie będą mieli 
możliwość uprawiania swojego ulubionego 
sportu. Teraz kiedy dzieci i młodzież spę-
dzają przy komputerach tyle czasu, każda 
aktywność jest bardzo ważna – mówi Ad-
rian Wołkowski, wójt gminy Rudna. 

Skatepark znajdować się będzie po-
między ulicą Polkowicką, a Gminnym 
Klubem Sportowym Sparta Rudna. 
Jego powierzchnia użytkowa wyniesie 
ok. 495 metrów kwadratowych. Na tym 
terenie znajdą się urządzenia, z których 
śmiało będą mogli korzystać użytkow-
nicy deskorolek, rolek i rowerów BMX. 
Będą to między innymi bank ramp, 
platforma z grindboxem, funbox z lon-
grailem, wulkan, bank wall i  funbox 
z poręczą. 

Skatepark 
w Rudnej 
na wakacje 

Zakres zadania obejmuje 
m.in. przygotowanie terenu, 
wykonanie przyłącza 
energetycznego do 
oświetlenia, wykonanie płyty 
żelbetonowej skateparku, 
budowę utwardzonych dojść, 
montaż lamp parkowych, 
ławek, stojaków na rowery 
i wykonanie monitoringu. 
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113-TKA POJEDZIE TAKŻE DO CHOBIENI? 

Gmina Rudna kontynuuje współpracę z Powiatem Lubińskim w zakresie  powiatowych przewozów komunikacyjnych. 
Wójt Adrian Wołkowski wystąpił właśnie o przedłużenie linii 113 do Chobieni. 

Nowy rozkład autobusu linii 113, po 
wydłużeniu trasy, obsługiwałby kurs 

relacji Lubin-Koźlice- Mleczno-Juszowice-
-Rudna- Gwizdanów-Studzionki-Nieszczy-
ce-Chobienia – Rynek dwa razy dziennie.  

Obecnie prowadzone są rozmowy z przed-
stawicielami Powiatu Lubińskiego na temat 
zasad funkcjonowania linii, zmiany rozkładu 
jazdy i kosztów. Przedłużenie kursu 113-tki 
możliwe będzie od marca bieżącego roku. 

Dofinansowanie do gminnej 
komunikacji 

Komunikacja gminna realizowana 
jest na 5 liniach komunikacyjnych o  nr 
30,31,32,33,34 (szczegółowy rozkład jazdy 
znajduje się na stronie urzędu w zakładce 
„Rozkład jazdy”).  Operatorem przewozów 
jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polko-
wicach. Gmina Polkowice, która przejęła 
od Gminy Rudna zadania w zakresie trans-

portu zbiorowego zawarła umowę z Woje-
wodą Dolnośląskim na dopłatę w formie 
dofinansowania zadań własnych organi-
zatorów w zakresie przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicz-
nej. W rezultacie Gmina Rudna otrzyma 
dofi nansowanie w wysokości ok. 800 000 zł 
do przewozów komunikacyjnych, co ozna-
cza zmniejszenie kosztów jednego wozoki-
lometra o ok. 3 zł.   

AKTUALNOŚCI

Policjanci ostrzegają. Seniorze nie daj się oszukać! 

„Halo, dzień dobry, tu policja, prowadzimy akcję 
przeciwko szajce, która okrada konta bankowe, Pa-
ni pieniądze są zagrożone, musi Pani natychmiast 
przekazać je w bezpieczne miejsce ...” - to tylko 
jedno z możliwych powitań, jakie mogą usłyszeć 
w słuchawce telefonu osoby starsze. 

Od tego jak daleka bę-
dzie ich świadomość na 

temat niebezpieczeństwa, 
z jakim wiąże się kontynuacja 
takiej rozmowy, będzie zale-
żało to, czy stracą oszczędno-
ści swojego życia, a niejedno-
krotnie także to, czy zaciągną 
zobowiązania finansowe, 
z którymi borykać się będą 
przez następne lata swojego 
życia. 

Przestępcy nie mają skru-
pułów, nie zastanawiają się 

nad tym, jaką tragedię spro-
wadzają na osobę, od której 
w yłudzają oszczędności 
życia gromadzone latami, 
przy wielu wyrzeczeniach. 
Seniorzy odmawiają sobie 
wiele przyjemności, niejed-
nokrotnie planując odłożenie 
większej sumy „na wszelki 
wypadek”.

Wielokrotnie zdarza się, 
że przesłuchiwani w  cha-
rakterze osoby pokrzyw-
dzonej seniorzy zeznają, iż 

wiedzieli z różnych progra-
mów prewencyjnych Policji 
o przestępczych prakty-
kach oszustów działa-
jących metodą na tzw. 
„wnuczka”, „policjan-
ta”, „funkcjonariusza 
CBŚP” czy „CBA”, 
ale nie skojarzyli 
z chwilą odebrania te-
lefonu od przestępcy, 
że taka sytuacja może 
dotknąć ich osobiście.

Ważnym w tym miej-
scu wydaje się zwrócenie 
jeszcze raz uwagi najbliższe-
go otoczenia osób starszych 
na budowanie i odświeżanie 
wiedzy seniorów na temat 
praktyk przestępców. Zwróć-
my, jako rodzina, uwagę na-
szych dziadków i babć na tą 
najważniejszą kwestię, z któ-

rej wynika, że ilekroć ktoś 
w słuchawce mówi o tym, że 
OSZCZĘDNOŚCI TRZEBA 
PRZEKAZAĆ na bezpiecz-
ne konto, bądź osobie która 
się po nie pojawi, albo pozo-

stawić w wyznaczonym miej-
scu, to powinna się im zapalić 

przysłowiowa „czerwona 
lampka”. Policja bowiem, 

ani inne służby, nigdy 
nie nakażą wykonania 
takiej czynności ko-
mukolwiek, w imię ja-
kiejkolwiek akcji.

Zwróćmy uwagę 
seniorów na to, że wie-

lokrotnie przestępcy, 
aby wprowadzić w nich 

błędne przekonanie o tym, 
że dzwonią z  policji, każą 
BEZ ROZŁĄCZANIA SIĘ, 
WYBRAĆ NR ALARMO-
WY 112 LUB 997. Wtedy 
słuchawka przekazywana 
jest innemu przestępcy, 
który udaje, że jest dyżur-
nym policji. Senior musi 
wiedzieć, że nikt nie może 

nakazać mu działania pod 
presją, działania pochopne-
go i bez możliwości skontak-
towania się z najbliższymi.
W momencie podejrzanego 
telefonu, powinien zadziałać 
sprawny mechanizm obron-
ny - o  jego kondycję musi 
natomiast zadbać najbliższa 
rodzina i otoczenie.

Lubi ńs c y  p ol ic ja nc i 
stworzyli spot na podstawie 
prawdziwej historii, która 
wydarzyła się na terenie ich 
powiatu, aby zobrazować 
w jaki sposób działają spraw-
cy. Warto obejrzeć ten film 
i  zwrócić uwagę na auten-
tyczne elementy technik psy-
chomanipulacji, jakie stosuj 
przestępcy. Film można zo-
baczyć na stronie interneto-
wej www.policja.lubin.gov.pl. 

Policjanci z Rudnej mają nowy radiowóz

Szybciej, sprawniej, 
bezpieczniej 

Kluczyki do nowego auta z rąk wójta 
Adriana Wołkowskiego odebrała sze-

fowa rudnowskiego komisariatu asp. Anna 
Muniak.

– Wierzę, że nowe auto umożliwi szyb-
kie i  sprawne dotarcie do mieszkańców 
i rozwiązanie zgłaszanych problemów, po-
prawiając tym samym poziom bezpieczeń-
stwa w naszej gminie. Jednocześnie życzę, 
by tych problemów w nowym roku było jak 
najmniej – mówił Adrian Wołkowski, wójt 
gminy Rudna.

Za zrozumienie potrzeb policji i dofi nan-
sowanie zakupu radiowozu podziękowała 
Komendant Powiatowa Policji w Lubinie 
mł. insp. dr Joanna Cichla. Nowy radiowóz 
jest napędzany benzynowym turbodołado-
wanym silnikiem 1.6 T-GDI/177 KM, który 
współpracuje z 6-biegową przekładnią ma-
nualną oraz układem 4×4. Kupiony został 
w ramach dostaw centralnych, realizowa-
nych przez Komendę Główną Policji przy 
fi nansowym wsparciu gminy Rudna, które 
wyniosło 58.149,00 zł.

Dzięki finansowemu wsparciu gminy 
Rudna miejscowy komisariat policji 

otrzymał nowoczesny radiowóz. 
Hyundai Tucson wykorzystywany będzie 

do patrolowania ulic, interwencji oraz 
kontrolowania kierowców.
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KGHM 
DOTRZYMAŁ 
SŁOWA, 
MONTAŻ 
NADAJNIKÓW GSM 
ZAKOŃCZONY

Jak poinformowało biuro prasowe KGHM 
Polska Miedź sukcesem zakończył się 
montaż nadajników GSM na szybie L-VI 
w Rynarcicach w ramach projektu „Po-
prawa zasięgu i jakości sygnału telefonii 
komórkowej w Rynarcicach, Juszowicach 
i Koźlicach”.

Prace prowadziła fi rma Polkomtel, która te-
stowo uruchomiła urządzenia. Aktualnie 

mieszkańcy tych miejscowości na próbę mogą ko-
rzystać z telefonów komórkowych i mają dostęp do 
internetu. Testowo, ponieważ instalacja wymaga 
jeszcze uzgodnień i akceptacji Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. UKE wydaje ostateczną zgodę na 
uruchomienie stacji bazowej. Z informacji przeka-
zanych przez fi rmę Polkomtel wynika, że otrzyma-
nie formalnej zgody UKE może potrwać do kilku 
tygodni.

– Przypominamy, że KGHM nie jest wykonawcą 
tej inwestycji, natomiast w poczuciu odpowiedzial-
ności i mając na uwadze dobro sąsiedzkie relacje 
z mieszkańcami zapewniamy o naszym zaanga-
żowaniu w tę sprawę. Informacje o urzędowych 
uzgodnieniach będziemy – podobnie jak do tej pory 
– na bieżąco przekazywać do zainteresowanych sa-
morządów – czytamy w komunikacie przesłanym 
do Urzędu Gminy Rudna.

Trzy samorządy 
sąsiadujące ze sobą 
przy zbiorniku 
osadowym Żelazny 
Most zacieśniają 
współpracę. 
W siedzibie gminy 
Grębocice z wójtem 
Romanem 
Jabłońskim spotkali 
się wójt Gminy 
Rudna Adrian 
Wołkowski oraz 
burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki.

Aby wzmocnić siłę dzia-
łań w zakresie zapewnie-

nia bezpieczeństwa mieszkań-
com trzech gmin oraz aby móc 
w  przyszłości realizować 
wspólną politykę rozwoju ob-
szarów położonych przy 
zbiorniku, przedstawiciele 

Gminy Polkowice, Gminy 
Rudna i  Gminy Grębocice 
spotkali się aby omówić kwe-
stie zacieśnienia dotychczaso-
wej współpracy w tych obsza-
rach. Wspólnota interesów 
jest bowiem w tym przypadku 
oczy wista. Korzyści dla 
mieszkańców – ogromne.

– Łączy nas bardzo wiele, 
zarówno w obszarze dbałości 
o bezpieczeństwo mieszkają-
cych w cieniu zbiornika ludzi, 
jak i  pod względem planów 
rozwojowych tych trzech 
gmin, które powinny wza-
jemnie łączyć się i uzupełniać 
– uważa burmistrz Łukasz 
Puźniecki. – Wspólne dzia-
łania dawał yby większe 
możliwości radzenia sobie 
z problemami na tym terenie, 
zwiększyłyby potencjał już 
realizowanych przedsięwzięć 
i dawałyby większe szanse na 
realizację inicjatyw i planów 
w przyszłości – dodaje.

Do najważniejszych tego 
typu inicjatyw uczestnicy spot-
kania zaliczyli ochronę zdro-
wia i środowiska oraz przedsię-

wzięcia społeczne, kulturalne 
i turystyczno-rekreacyjne.

– Ważne jest także odpo-
wiednie zagospodarowanie 
terenów wokół osadnika tak, 
aby spełniając wysokie wymo-
gi bezpieczeństwa, mogły być 
równocześnie atrakcyjnym 
terenem do inwestycji oraz re-
kreacji i wypoczynku – zwraca 

uwagę Roman Jabłoński, wójt 
Gminy Grębocice. – Budowa 
wspólnej, międzygminnej sie-
ci dróg rowerowych byłaby na 
początek dobrym przykładem 
takiej współpracy – zwraca 
uwagę Roman Jabłoński.

W trakcie spotkania zgo-
dzono się, że w celu osiągnię-

cia synergii działań, potrzeb-
ne jest stworzenie formalnego 
związku trzech gmin sąsiadu-
jących przy zbiorniku osado-
wym Żelazny Most.

– Mogłoby to przynieść 
optymalne wykorzystanie 
potencjału działań trzech 
samorządów w  realizacji 
wspólnych planów oraz da-

łoby możliwość mówienia 
jednym głosem w sprawach 
istotnych dla mieszkańców 
naszych trzech gmin – uwa-
ża Adrian Wołkowski, wójt 
Gminy Rudna.

Projekt tej propozycji ma 
być omawiany podczas kolej-
nego spotkania. 

Łączy 
nas wiele 

- Stworzenie formalnego związku trzech 
gmin mogłoby przynieść optymalne 
wykorzystanie naszego potencjału i dało 
możliwość mówienia jednym głosem 

w sprawach istotnych dla mieszkańców naszych trzech 
samorządów – uważa Adrian Wołkowski, wójt Gminy 
Rudna.

Spotkanie samorządowców z Rudnej, Grębocic i Polkowic 
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RUSZYŁA GMINNA INFOLINIA 
W SPRAWIE TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA 

15 stycznia 2021 r. uruchomiony został gminny te-
lefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełno-
sprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodziel-
nie dotrzeć do punktu szczepień. 

Transport przeznaczony jest dla osób:
 posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami;
 mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. 

osoby starsze niemające możliwości samodzielnego do-
jazdu do punktu szczepień).

Zalecenie w tej sprawie wydał Wojewoda Dolnośląski. Jego 
celem jest pomoc  osobom z ograniczoną mobilnością w  zorga-
nizowaniu transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają 
one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym 
zakresie.

Numer telefonu 76/ 749 21 13 dostępny  będzie 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30, począwszy od dnia 15 stycznia 2021 r.

 W  poniedziałek 18 stycznia 
2021 r.   do przychodni Cu-

prum Med  zaoptowanych było 5 tys. 
pacjentów, dzień później liczba ta 
zbliżała się już do sześciu tysięcy.

– Początki naszej działalności 
w  gminie Rudna nie były łatwe. 
Podczas pierwszych spotkań z soł-
tysami prosiłam o danie nam szan-
sy i  taką szansę dostaliśmy. Nie 
chcemy jej zmarnować. Punkt po 
punkcie realizujemy złożone obiet-
nice i deklaracje. Zapewniamy pod-
stawową opiekę medyczną, pracują 
specjaliści, szczepimy przeciwko 
COVID-19. Przyjmowani są wszy-
scy pacjenci. Do osób, którym nie 
udało się z nami skontaktować – 
oddzwaniamy – mówi prezes Da-
nuta Dróżdż.

W pierwszym dniu funkcjonowa-
nia nowego operatora medycznego 
w przychodni w Rudnej na pacjen-
tów od rana czekało dwóch lekarzy 
POZ Małgorzata Paluch, specjalista 
chorób wewnętrznych, pulmono-
logii i medycyny paliatywnej oraz  
Piotr Piechowicz – lekarz interni-
sta i  okulista. Popołudniowy dyżur 
pełnił Leszek Szklarz, specjalista 
chorób wewnętrznych medycyny 
rodzinnej, który w pierwszej czę-
ści dnia dyżurował w przychodni 
w Rudnej. 

- W styczniu, który jest naszym 
pierwszym miesiącem funkcjono-
wania w gminie Rudna, lekarz Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej będzie 
przyjmował trzy razy w tygodniu. 
Jeśli pacjenci zadeklarują korzy-

stanie z naszych usług, lekarz POZ 
dostępny będzie przez cały tydzień 
– wyjaśnia prezes Danuta Dróżdż. 

W Rudnej pracę rozpoczął także 
lekarz pediatra, zgodnie z harmo-
nogramem przyjmują lekarze spe-

cjaliści, pracuje gabinet zabiegowy 
i punkt pobrań.  

Gruntowny remont przepro-

wadzono w  poradni rehabilita-
cyjnej. Zakupione zostały nowe 
urządzenia. 

Niewykluczone, że w  najbliż-
szym czasie w  budynku przy-
chodni w Rudnej powstanie sklep 
medyczny.

– Prowadzimy rozmowy z NFZ, 
ponieważ z  przeprowadzonych 
wywiadów wynika, że sklep z ma-
teriałami do pielęgnacji i sprzę-
tem medycznym byłby tu bardzo 
potrzebny, rozwiązałby problem 
wielu osób. Mamy wolne pomiesz-
czenie, więc warto je wykorzystać 
– dodaje.

By złożyć deklarację wyboru le-
karza w przychodni trzeba pojawić 
się osobiście. Wszystkie informacje 
udzielane są pod numerami telefo-
nów: 76/ 759 12 00, 76/ 754 46 10 
i 76/ 754 61 11 w Rudnej oraz : 76/ 
759 12 01 w Chobieni.

Przychodnie w Rudnej i Chobieni pracują pełną parą 

Zgodnie 
z deklaracjami 

Prawie sześć tysięcy deklaracji wyboru lekarza wpłynęło 
w pierwszych trzech tygodniach  funkcjonowania nowej 

przychodni Cuprum Med w Rudnej. – Dziękujemy za 
zaufanie, którym obdarzyli nas mieszkańcy gminy Rudna. 

Zrobimy wszystko, by go nie zawieść i jak najlepiej 
wypełniać swoje obowiązki – deklaruje Danuta Drożdż, 

prezes Cuprum Med.

By złożyć deklarację wyboru lekarza w przychodni 
trzeba pojawić się osobiście.

- Punkt po punkcie 
realizujemy 
złożone obietnice 
i deklaracje. 

Zapewniamy podstawową 
opiekę medyczną, pracują 
specjaliści, szczepimy 
przeciwko COVID-19. 
Przyjmowani są wszyscy 
pacjenci. Do osób, którym nie 
udało się z nami skontaktować 
– oddzwaniamy – mówi 
Danuta Dróżdż, prezes 
Cuprum Med. 

 W przychodni w Chobieni na 
razie lekarz POZ przyjmuje 
trzy razy w tygodniu. Jeśli 

będzie taka  potrzeba,
 dostępny będzie przez 

cały tydzień. 
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Maszt z flagą stanie w gminie Rudna  SKORZYSTAJ Z POMOCY 
EKSPERTÓW 

Masz pytanie związane z rządową 
pomocą, udzielaną w ramach Tarczy 
Antykryzysowej? Odpowie na pra-
cownik ZUS. 
Najbliższy dyżur pracowników Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych odbędzie się 3 lutego, w go-
dzinach 8.00-13.00, nr infolinii 76 876 43 80  – 
Tarcza Antykryzysowa: świadczenia postojowe 
oraz  10 lutego, w godzinach 8.00-13.00, nr info-
linii 76 876 43 80 – Tarcza Antykryzy-
sowa: ulgi bez opłaty prolongacyjnej 
– odroczenie lub rozłożenie na raty . 
 

Nowy ciągnik 
usprawni pracę 
ZGKiM
Gmina Rudna kupiła nowy ciągnik Zetor 
Major CL 80 wraz z osprzętem, który 
wykorzystywany będzie w codziennej 
pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

Nowa maszyna będzie służyła do obsługi 
oczyszczalni ścieków, wykaszania poboczy 

oraz do prac związanych z utrzymaniem zieleni. 
Ciągnik przystosowany jest do montażu innych 
urządzeń m.in. kosiarki, zamiatarki oraz pługu, 
posiada również specjalne obciążniki kół, które 
usprawnią prace ziemne i  remontowo 
-budowlane.

Koszt zakupu ciągnika wyniósł 167.280,00 zł.

Odmiennie niż w latach 
poprzednich, w tym 
roku informacje roczne 
zostały przekazane 
przedsiębiorcom drogą 
elektroniczną. Papiero-
wy list od ZUS otrzymali 
jedynie nieliczni klienci 
z nadpłatami na kon-
tach, którzy jeszcze nie 
mają założonych kont 
na Platformie.

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych udostępnił 

w całej Polsce 2,5 mln płatni-

ków składek informację o sal-
dzie na koniec grudnia 2020 
r. i rozliczeniu wpłat z 2020 
roku. Informacje zostały za-
mieszczone na ich indywidu-
alnych kontach na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS).

Na Dolnym Śląsku infor-
macje są na kontach 243 163 
aktywnych płatników skła-
dek, w tym na obszarze dzia-
łania legnickiego oddziału 
ZUS do 63 528.

– Warto wejść na swoje 
konto, żeby sprawdzić czy za-
płaciliśmy wszystkie składki 
do ZUS i czy na naszym kon-

cie nie ma długu lub nadpłaty 
– mówi Iwona Kowalska-Ma-
tis regionalny rzecznik praso-
wy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ważne jest, aby każdy 
płatnik składek, który otrzy-
ma elektroniczną korespon-
dencję z  ZUS dokładnie ją 
przeczytał. Może się w niej 
pojawić choćby informacja 
o  nawet groszowej czy kil-
kugroszowej niedopłacie lub 
nadpłacie. Przedsiębiorcy 
powinni wykaz wpłat z 2020 
r. przesłane przez ZUS ze-
stawić ze swoimi księgami fi -
nansowymi. Jest to dla przed-
siębiorców podstawa, aby 

zweryfikować, czy sytuacja 
przedstawiona przez Zakład 
zgadza się z tą, którą mają po 
swojej stronie.

– Jeżeli z naszej informacji 
ktoś się dowie, że ma zadłuże-
nie w ZUS może podjąć decy-
zję jak dług spłacić. Czy zrobić 
to jednorazowo czy wystąpić 
do ZUS o układ ratalny – do-
daje Kowalska-Matis.

Przy niewielkich kwotach 
niedopłaty lub nadpłaty moż-
na je skorygować pomniej-
szeniem lub powiększeniem 
najbliższej płatności. Przy 
w yższ ych niedopłatach 
trzeba zdawać sobie sprawę 

z konieczności doliczenia od-
setek, do czego pomocny jest 
kalkulator na stronie zus.pl. 
Jeżeli przedsiębiorca nie jest 
w stanie jedną wpłatą spłacić 
zaległości, Zakład poleca i za-
chęca do zawarcia układu ra-
talnego i tym samym wstrzy-
mania naliczania odsetek za 
zwłokę.

Możliwość przedstawie-
nia przedsiębiorcom stanu 
bieżących rozliczeń skład-
kowych to efekt projektu e-
-składki, czyli wprowadzenia 
indywidualnych numerów 
rachunków składkowych 
dla każdego płatnika skła-

dek. Dziś przedsiębiorca 
zamiast trzech lub czterech 
przelewów dokonuje tylko 
jednej płatności, a  Zakład 
sam rozksięgowuje wpłatę 
na poszczególne fundusze 
i ubezpieczenia. Informacja 
o stanie rozliczeń z ZUS jest 
przesyłana przedsiębiorcom 
każdego roku. Od bieżącego 
roku na konta płatników na 
PUE.

(źródło: ZUS)

ZUS apeluje: zaloguj się na swoje konto, 
sprawdź saldo 

Gmina Rudna wzięła 
udział w  projekcie 

“Pod biało-czerwoną”, ogło-
szonym przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, pod honorowym 
patronatem premiera Mate-
us z a  Mor aw ie ck ie go. 
Z wszystkich gmin powiatu 
lubińskiego, gmina Rudna 
uzyskała najwięcej głosów!

Celem projektu było god-
ne upamiętnienie zwycię-
stwa wojsk Rzeczypospoli-
tej nad armią bolszewicką 
w  Bitwie Warszawskiej 
1920 roku. Umieszczenie 
flagi na maszcie w  wyjąt-
kowym miejscu to dowód 
na to jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. 
Te, za które życie w walce 
o wolność ojczyzny poświę-
cali nasi przodkowie.

Celem jest także integra-
cja lokalnych i ponadlokal-
nych społeczności w duchu 
tradycji, jedności oraz no-
woczesnego patriotyzmu 
oraz podtr z y my wanie 
tradycji narodowej, popu-
laryzowanie historii, pie-
lęgnowanie polskości oraz 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.  

Mieszkańcy 
nie zawiedli 

Udało się! 
W gminie Rudna 

już wkrótce 
stanie maszt 

z biało-czerwoną 
flagą. Jego zakup 

sfinansuje rząd, 
a wszystko dzięki 

mieszkańcom 
naszej gminy, 

którzy oddawali 
swoje głosy. 

DZIĘKUJEMY!

Projekt zakłada sfinansowanie za-
kupu masztów i flag oraz ich insta-

lacji, co ma nastąpić do końca 
czerwca bieżącego roku.  

Dziękujemy za oddane głosy!
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RUSZA BUDOWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH PRZY 
KAPLICY W ORSKU 

Wkrótce rozpocznie się dłu-
go oczekiwana inwestycja 
w Orsku. Przy Kaplicy Nie-
pokalanego Serca Maryi po-
wstanie parking. Podpisano 
właśnie umowę z fi rmą, 
która realizować będzie to 
zadanie.

Teren wokół kaplicy należącej 
do Parafi i Św. Urszuli w Gwizda-
nowie znajduje się w strefi e obser-
wacji archeologicznej oraz ochro-
ny konserwatorskiej. Wykonawca 
zobowiązany został do optymal-
nego wykorzystania powierzchni 
i wyznaczania maksymalnej ilo-
ści miejsc parkingowych, które 
wykonane zostaną z ażurowych 
płyt typu meba. Teren zostanie 
odwodniony.

Koszt inwestycji wyniesie 73 
tys. 898 zł. Parking ma być gotowy 
do końca kwietnia bieżącego roku. 

Uwaga kierowcy, 
zmiana 
organizacji 
ruchu 
w Kliszowie

Kierowców wjeżdżających do 
Kliszowa od strony Wądroża 
prosimy o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. W miejscu 
zdemontowanego progu zwal-
niającego ustawiono nowe 
znaki.

Uruchomienie komunikacji 
publicznej na terenie gminy wią-

że się ze zmianami. Na drogach, po 
których poruszają się autobusy nie 
może być progów zwalniających.

Taki próg zlikwidowany został 
właśnie w  Kliszowie. Zastąpiła go 
szykana – element umieszczany na 
drodze, w celu wymuszenia zmniej-
szenia prędkości.

To pierwsze tego typu rozwiąza-
nie, które ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa w gminie Rudna.

Kolejnych 19 lamp zamontowanych zostało w gminie Rudna. Postawiono na  
energooszczędną technologię LED, która stopniowo zastępuje tradycyjnie 
stosowane lampy sodowe. 

Niskie zużycie 
energii oraz wy-

soka trwałość i żywot-
ność tego typu oświetle-

nia jest nowoczesnym 
rozwiązaniem.

Nowe słupy oświetleniowe 
stanęły w Olszanach (2 latarnie), 
w  Brodowicach, (2 latarnie), 
w Rynarcicach (1 latarnia), w To-
szowicach (1 latarnia), w Mlecz-
nie (1 latarnia), w  Koźlicach 

(3 latarnie) i w Juszowicach (9 
latarni). 

Koszt rozbudowy i moderni-
zacji oświetlenia wyniósł ponad 
135 tys. zł. Planowane są kolejne 
inwestycje w tym zakresie.  

Coraz jaśniej w naszej gminie! 

Dochody zaplanowane zo-
stały na poziomie 66  mln 

698 tys. zł, wydatki wynieść mają 
79 mln 547 tys. zł. Defi cyt wyno-
szący blisko 12 mln 850 sfi nanso-
wany zostanie nadwyżką budżeto-
wą z lat ubiegłych.

Skatepark w  Rudnej, budo-
wa obiektu usług rekreacyjno 

- sportowych w  Juszowicach, 
wodociągu łączącego wodo-
ciąg Brodowice z wodociągiem 
Chełm, modernizacja i przebu-
dowa gminnych dróg, tworze-
nie mieszkań socjalnych i chro-
nionych – to tylko część zadań, 
których realizację zaplanowano 
w tym roku. 

- Cały czas aplikujemy o środki 
zewnętrzne zarówno rządowe, jak 
i unijne. Wierzę, że pod tym wzglę-
dem będzie to rok jeszcze lepszy 
od poprzedniego – deklaruje wójt 
Adrian Wołkowski. 

Największy udział w tegorocz-
nych dochodach budżetu stano-

wią wpływy z podatków i opłat 
– 30 mln  709 tys. 127 zł,  udziały 
w podatku dochodowym od osób 
fi zycznych i prawnych – 9 695 470 
zł, dotacje celowe na zadania zleco-
ne z zakresu administracji rządowej 
– 11 718 585 zł i część oświatowa 
subwencji ogólnej – 7 990 588 zł. 

W budżecie na zadania z zakre-
su pomocy społecznej i rodziny 

zaplanowano kwotę 15 111 565 zł. 
Zadania realizuje Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Środki 
te również pokrywają wydatki 
związane z prowadzeniem Żłobka 
Gminnego w Rudnej.

W  budżecie zabezpieczono 
również środki dla jednostek po-

wiązanych z  budżetem gminy 
poprzez otrzymywane dotacje, 
przedmiotowe dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej oraz podmiotowe i celowe 
dla instytucji kultury i biblioteki.

W  kolejnych miesiącach do 
budżetu zostaną wprowadzo-
ne nowe zadania inwestycyjne 
i remontowe. 

Radni przyjęli  budżet gminy Rudna na 2021 rok 
- Nie zwalniamy tempa, mimo 

pandemii systematycznie realizujemy 
zaplanowane zadania i zamierzamy 

ten kierunek utrzymać. To dobry, 
zrównoważony, inwestycyjny budżet – 

ocenia tegoroczną uchwałę 
budżetową Adrian Wołkowski, wójt 

gminy Rudna. 

Inwestycje 
i rozwój 

- Cały czas aplikujemy o środki zewnętrzne 
zarówno rządowe, jak i unijne. Wierzę, że pod 
tym względem będzie to rok jeszcze lepszy od 

poprzedniego – mówi wójt Adrian Wołkowski
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Mieszkańcy Gminy Rudna uhonorowani przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie 

Burz, a czasem nawet nawałnic 
w życiu uniknąć się nie da. 
Najważniejsze jednak, by wyjść 
z nich cało, wyciągnąć wnioski 
i iść dalej. To właśnie udało się 
jedenastu parom z gminy Rudna, 
którym medale Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie wręczył wójt 
Adrian Wołkowski. 

Medalami z okazji Złotych Godów czyli 
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 

odznaczonych zostało dziesięć par, jedna para 
świętowała Diamentowe Gody - 60. rocznicę 
ślubu. 

„W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej, na mocy postanowienia z dnia 14 września 
2020 r. przyznaję Państwu medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie” – tymi słowami witani byli 
Jubilaci. 

– Trzeba wielu wyrzeczeń, wysiłku i dużo mi-
łości, aby móc świętować tak piękną rocznicę. 
Wszystkim parom składam serdeczne, płynące 
z serca gratulacje. Życzę kolejnych lat w zdrowiu, 
pełnych szczęścia i radości – mówi Adrian Woł-
kowski, wójt gminy Rudna. 

Medale wręczone zostały w obecności Mał-
gorzaty Regmunt, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rudnej. Były gratulacje, kwia-
ty, upominki oraz anioły z gminnej pracowni 
ceramicznej.

– Trzeba wielu 
wyrzeczeń, 
wysiłku i dużo 
miłości aby 

móc świętować, tak piękną 
rocznicę – mówi Adrian 
Wołkowski, wójt gminy 
Rudna. 

Od lat razem, na dobre i złe
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Mieszkańcy Gminy Rudna uhonorowani przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie KLARA 
I JAKUB 
WIODĄ PRYM, 
WIĘCEJ 
CHŁOPCÓW NIŻ 
DZIEWCZYNEK, 
MNIEJ 
ROZWODÓW 
NIŻ ŚLUBÓW 

Urząd Stanu Cywilnego 
w Rudnej podsumował 
ubiegły rok. Liczbę 
urodzeń i zgonów od-
notowano na podob-
nym poziomie jak rok 
wcześniej.

Liczba mieszkańców 
naszej gminy – zamel-

dowanych na pobyt stały - 31 
grudnia 2020 r. wynosiła 7 
506 osób.

Zw i ą z e k  m a ł ż e ń s k i 
w 2020 roku zawarły 63 pa-
ry. Jest to najmniejsza liczba 
osób, które stanęły na ślub-
nym kobiercu w przeciągu 
ostatnich pięciu lat. Na pod-
stawie prawomocnych orze-
czeń sądów okręgowych – 
rozwiodło się 20 małżeństw. 

W 2020 roku urodziło się 
58 dzieci, w tym 33 chłopców 
i 25 dziewczynek. Rodzice 
przy wyborze imion stawiali 
na klasykę oraz na panującą 
już od kilku lat modę. Wśród 
dziewczynek najczęściej 
nadawane imiona to Klara, 
Zofi a, Hanna. Dla chłopców 
wybierano imię Jakub, Fran-
ciszek, Stanisław.

WYJĄTKOWE JUBILEUSZE 
60- lecie pożycia małżeńskiego – Diamentowe Gody 
Irena i Bernard Dykta

50-lecie pożycia małżeńskiego - Złote Gody 
Elżbieta i Jan Sulżyccy 
Maria i Izydor Drozda 
Lila i Wiesław Błaszczyk 
Justyna i Piotr Wołczak 
Maria i Piotr Grycz 
Maria i Józef Sokołowscy 
Anna i Piotr Stafiniak 
Lidia Gutkowska-Dziwak i Stanisław Dziwak
Helena i Stanisław Brozińscy 
Arleta i Zdzisław Szymańscy 

Od lat razem, na dobre i złe
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Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
udostępniła na stronie in-
ternetowej pod adresem 
www.arimr.gov.pl/pomoc-
-krajowa wzory formularzy 
o udzielenie pożyczki na 
sfi nansowanie spłaty zadłu-
żenia powstałego w związku 
z prowadzeniem działalności 
rolniczej.  

Podmioty zainteresowane re-
strukturyzacją swoich zadłu-

żonych gospodarstw rolnych mogą 
składać wnioski do właściwego 
miejscowo biura powiatowego 
ARiMR. Pożyczki na spłatę zadłu-

żenia mogą być udzielane nie póź-
niej niż do 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie Agencja przypomi-
na, że zgodnie z Zasadami udziela-
nia pożyczek na sfi nansowanie spła-
ty zadłużenia powstałego w związku 
z prowadzeniem działalności rolni-
czej (symbol NP3) o pożyczkę mo-
że ubiegać się podmiot prowadzący 
gospodarstwo rolne, który:

1)   jest osobą fizyczną, osobą 
prawną albo jednostką organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną,

2)   ma miejsce zamieszkania 
albo siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

3)   jest właścicielem gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 
1669 i 2244),

4)   jest małym, średnim lub du-
żym przedsiębiorstwem, 

5)   co najmniej od 3 lat prowadzi 
działalność rolniczą w rozu-
mieniu przepisów ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym, zwaną da-
lej „działalnością rolniczą”

6)   jest niewypłacalny w ro-
zumieniu przepisów 
ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłoś-
ciowe, albo jest zagrożony 
niewypłacalnością. 

Przedmiotem restrukturyzacji 

mogą być wymagalne i niewyma-
galne długi o charakterze pienięż-
nym powstałe w związku z prowa-
dzeniem działalności rolniczej 
w  gospodarstwie rolnym, 
w  kwotach wynikających 
z  planu restrukturyza-
cji, przy czym pożyczka 
może zostać udzielo-
na wyłącznie na długi 
wymagalne.

Szczegółowe Zasa-
dy udzielania pożyczek 
na sfi nansowanie spłaty 
zadłużenia powstałego 
w związku z prowadzeniem 
działalności rolniczej (sym-
bol NP3) zamieszczone są na 
stronie internetowej ARiMR. 

Złóż wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia

Wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 
nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje 

gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Agencja oferuje także pomoc spółkom wodnym lub związkom 

spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt 
służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji 

wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw 
rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 

lutego 2021 r.

ASF 
nadal groźny 

Wsparcie „Inwestycji zapobiegają-
cych zniszczeniu potencjału pro-

dukcji rolnej” to propozycja pomocy fi -
nansowana z budżetu PROW 2014-2020. 
W ramach tego działania o pomoc mogą 
wystąpić rolnicy, którzy zajmują się cho-
wem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk 
świń lub zrealizowali zobowiązania rol-
no-środowiskowo-klimatyczne w ramach 
wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras 
świń” i chcą wykonać inwestycje chronią-
ce ich gospodarstwa przed rozprzestrze-
nianiem się wirusa ASF. Na tego typu 

przedsięwzięcia mogą otrzymać maksy-
malnie 100 tys. zł w całym okresie reali-
zacji PROW 2014-2020, a wysokość dofi -
nansowania nie może przekroczyć 80% 
kosztów kwalifi kowalnych poniesionych 
na realizację takiej inwestycji. Pomoc 
można otrzymać na:

- utworzenie lub zmodernizowanie 
niecki dezynfekcyjnej,

- wyposażenie gospodarstwa rolnego 
w urządzenie do dezynfekcji,

- wykonanie inwestycji, dzięki której 
trzoda chlewna będzie utrzymywana 
w odrębnych, zamkniętych pomieszcze-
niach z osobnym wejściem, nie łączących 
się z pomieszczeniami, w których znajdu-
ją się inne zwierzęta

Wsparcie może być również przyzna-
ne na wykonanie ogrodzenia chlewni. 
Wówczas pomoc przyznaje się w formie 
standardowych stawek jednostkowych 

w  wysokości 80% kwoty stanowiącej 
sumę:

Drugą grupą, do której kierowana 
jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwe-
stycje zapobiegające zniszczeniu poten-
cjału produkcji rolnej”, są spółki wodne 
lub związki spółek wodnych, w których 
większość członków stanowią rolnicy po-
siadający grunty rolne. Pomoc udzielana 
jest na inwestycje w sprzęt zmechanizo-
wany służący do utrzymania w dobrym 
stanie urządzeń melioracji wodnych 
wykorzystywanych do celów ochrony 

gospodarstw przed skutkami powodzi, 
podtopień lub deszczu nawalnego. Mak-
symalna wysokość wsparcia to 1 mln zł 
w całym okresie realizacji PROW 2014-
2020. Limit dofi nansowania wynosi 80 
proc. kosztów kwalifi kowanych zrealizo-
wanej inwestycji. Pieniądze można wyko-
rzystać na zakup np. koparek, ciągników, 
rębaków do drewna, kos spalinowych czy 
kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać osobiście lub przez upoważnioną 
osobę w oddziałach regionalnych lub biurach 
powiatowych ARiMR, poprzez platformę 
ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie www.
arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej in-
folinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach 
informacyjnych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych Agencji. 

Rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość 
dofi nansowania nie może przekroczyć 80% kosztów 
kwalifi kowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. 
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Jak segregować 
odpady?

Segregacja odbywa się zgodnie 
z określonymi zasadami.

1) Pojemnik brązowy z napi-
sem BIO

Wrzucamy:
 obierki i skórki warzyw 
i owoców
 fi ltry po kawie i herbacie ra-
zem z papierowym fi ltrem;
 odpady kuchenne 
i spożywcze;
 odpady zielone (odpady z pie-
lęgnacji ogrodów i trawników, 
m.in. skoszona trawa, liście, 
drobne gałęzie.

Nie wrzucamy:
 kości (do odpadów 
zmieszanych),
 mięsa (do odpadów 
zmieszanych),
 kamieni (do odpadów 
zmieszanych),
 popiołu (do odpadów 
zmieszanych)
 ziemi (do odpadów 
zmieszanych),
 odchodów zwierzęcych (do 
odpadów zmieszanych).

2) Pojemnik zielony z napisem 
SZKŁO

Wrzucamy:
 opakowania ze szkła, np. bu-
telki, słoiki;
 stłuczkę szklaną wolną od za-
nieczyszczeń metalami i two-
rzywami (bez kapsli, zakrę-
tek, obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy:
 luster (do odpadów 
zmieszanych),
 porcelany (do odpadów 
zmieszanych),
 fajansu i szkła zbrojonego (do 
odpadów zmieszanych),

 zużytych żarówek (oddajemy 
podczas zbiórek zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego lub do PSZOK),
 lamp neonowych(oddajemy 
podczas zbiórek zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego lub do PSZOK),
 termometrów (oddajemy 
podczas zbiórek zużytego 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego lub do PSZOK),

3) Pojemnik niebieski z napi-
sem PAPIER

Wrzucamy:
 książki,
 gazety,
 zeszyty,
 torby papierowe,
 kartony,
 tekturę,
 foldery,
 katalogi.

Nie wrzucamy:
 opakowań z domieszką two-
rzywa sztucznych (do odpa-
dów zmieszanych),
 folii aluminiowych,
 papieru tłustego i zabrudzo-
nego (do odpadów zmiesza-
nych) ,
 kartonów po napojach (do po-
jemnika na plastik)

4) Pojemnik żółty z napi-
sem METALE i TWORZYWA 
SZTUCZNE

Wrzucamy:
 niezakręcone butelki typu 
PET,
 opakowania wielomateriało-
we (zgniecione kartoniki po 
napojach, kubki po produk-
tach mlecznych, niezakręco-
ne opakowania po chemii go-
spodarczej, np. po płynach do 
mycia naczyń, płynach do ką-
pieli, szamponach itp.;
 folię i torebki z tworzyw 
sztucznych,
 puszki aluminiowe.

Nie wrzucamy:
 styropianu (do odpadów 
zmieszanych),
 butelek i pojemników po ole-
jach niespożywczych (chłod-
niczych, silnikowych) – do 
PSZOK,

 naczyń jednorazowych (do 
odpadów zmieszanych),
 plastikowych zabawek (do od-
padów zmieszanych),
 szczoteczek do zębów (do od-
padów zmieszanych),
 strzykawek (PSZOK),
 szklanych i plastikowych opa-
kowań po lekach (do aptek)
 opakowań po lekach i produk-
tach biobójczych (do aptek).

Uwaga! Przed wrzuceniem 
opakowania koniecznie je zgnieć!

Godziny otwarcia punktu:
7.00-15.00 

każdy poniedziałek
10.00-15.00
każda środa
10.00-18.00 

pierwsza sobota miesiąca.

Selektywna zbiórka 
obowiązkowa 

Nowy harmonogram odbioru odpadów, zasady segregacji bez zmian 
Od 1 stycznia 2021 r. 
w gminie Rudna 
obowiązuje nowy 
harmonogram odbioru 
odpadów. 
Przypominamy, że 
segregacja śmieci jest 
obowiązkowa, 
a właściciele 
nieruchomości, na 
terenie których odpady 
nie będą segregowane 
obciążeni zostaną 
podwyższoną stawką 
opłaty, ustaloną na 
poziomie 58 zł 
miesięcznie za osobę.

Harmonogram 
odbioru odpadów 
komunalnych na 
2021 r. dostępny 

jest na stronie internetowej 
gminy Rudna www.rudna.
pl w zakładce „Mieszkańcy”, 
w katalogu „Gospodarowanie 
odpadami komunalnymi”. 

Właściciele 
nieruchomości, 
którzy 
zadeklarowali 

zbiórkę bioodpadów 
w pojemniku lub worku, 
mogą zostać wyposażeni 
w dodatkowe worki. Więcej 
informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 76/74 92 
120 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wspólnie dla 
środowiska 
Przypominamy, że zbieranie osob-
no papieru, szkła, tworzyw sztucz-
nych wraz z metalem i opakowa-
niami wielomateriałowymi, a tak-
że oddzielanie bioodpadów po-
zwala uzyskać najbardziej pełno-
wartościowe surowce do ponow-
nego przetworzenia.
Praktyka pokazuje, że na terenie 
gminy Rudna pojawiają się duże 
problemy z segregowaniem odpa-
dów z papieru.
W związku z powyższym przypo-
minamy, że karton po mleku czy 
soku to przykład opakowania wie-
lomateriałowego. Wyrzucamy je 
do pojemnika na metale i tworzy-
wa sztuczne. Papierowe ręczniki 
powinniśmy umieszczać w pojem-
niku na odpady zmieszane, ponie-
waż zabrudzone, tłuste lub mokre 
ręczniki papierowe nie nadają się 
do recyklingu. Ta sama zasada do-
tyczy chusteczek higienicznych. 
Do pojemnika na papier nie należy 
wrzucać również tapet, parago-
nów sklepowych czy worków po 
materiałach budowlanych.
Ponadto należy pamiętać, że 
przed wrzuceniem odpadów z pa-
pieru i tektury do pojemników, na-
leży usunąć wszelkie elementy 
z innych tworzyw, takich jak: spi-
nacze biurowe, zszywki, płócienne 
okładki, foliowe okienka z kopert.
Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych na 2021 r. dostępny 
jest na stronie internetowej gmi-

ny Rudna www.rudna.pl w za-
kładce „Mieszkańcy”, w katalo-
gu „Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej” www.
bip.rudna.pl. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Rudna mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady 
w ramach uiszczanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.
Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 odpady zmieszane,
 żużle, popioły,
 szyby samochodowe i części samochodowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne,
 odpady niewłaściwie zabezpieczone, np. w pękniętych, uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych opakowa-
niach, a także te, w przypadku których niemożliwa jest identyfikacja.

Ponadto pozostałości po odpadach płynnych powinny się znajdować w oryginalnych opakowaniach zawierających 
czytelną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację rodzaju odpadu oraz nie mogą być zanieczyszczone inny-
mi substancjami niebezpiecznymi.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane również bioodpady pochodzące z nie-
ruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostowni-
kach, z zastrzeżeniem, jak niżej.
Dopuszcza się przekazanie do PSZOK- u bioodpadów, powstałych na nieruchomościach jednorodzinnych, których ja-
kość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak:

 rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników,
 grube gałęzie, igliwia, choinki, krzewy, konary, karpy drzew,
 zużyte oleje i tłuszcze jadalne.

Segregacja odbywa się zgodnie z określonymi zasadami.

Zbieranie osobno papieru, 
szkła i tworzyw sztucz-
nych pozwala uzyskać 

najbardziej pełnowar-
tościowe surowce do 

ponownego przetwo-
rzenia.



12 27 stycznia 2021 WYDARZENIA

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawo-
wej w Rudnej udział w akcji po raz pierwszy wzięli 
10 lat temu. Już ponad 3 tysiące 
listów oraz kartek 
z życzeniami trafi ło 
do maluchów, które 
walczą z ciężkimi 
chorobami.

Marzycielska Poczta 
to ogólnopolska akcja do-
broczynna, która polega na 
pisaniu tradycyjnych listów 
i kartek do ciężko chorych 
dzieci. Akcja ma na celu 

wsparcie psychiczne dzieci, a tak-
że ich rodzin.

Dzięki udziale w  projekcie, 
uczestnicy stali się bardziej em-
patyczni, wrażliwsi na potrzeby 
innych oraz tolerancyjni. Koordy-
natorzy akcji w SP w Rudnej mówią 
o ogromnym wsparciu ze strony 
uczniów.

Udział szkoły w  akcji został 
doceniony przez Fundację Dobry 
Uczynek. Szkoła Podstawowa 
w Rudnej otrzymała Złote Certyfi -
katy za krzewienie wśród uczniów 
idei bezinteresownej pomocy oraz 
wrażliwości na cierpienie 
innych.

Gratulujemy !

„Marzycielska Poczta – piszemy listy do chorych dzieci”

300 tys. na wyposażenie placówek oświatowych gminy Rudna 

akcji po raz pierwszy wzięli 
10 lat temu. Już ponad 3 tysiące 

pisaniu tradycyjnych listów 
i kartek do ciężko chorych 
dzieci. Akcja ma na celu 

Nowe wyposażenie zostało zaku-
pione w ramach projektu „Cyfrowa 

i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna”.
– Darowizna przekazana przez KGHM 

Polska Miedź S.A.  dla naszej gminy to 
ogromne wsparcie – mówi wójt Adrian Woł-
kowski. – Wyposażenie placówek oświato-
wych w tak nowoczesny sprzęt otwiera nowe 
możliwości nie tylko dla uczniów, ale także 
dla nauczycieli. – dodaje.

Szkoła Podstawowa w Chobieni otrzy-
mała 200.000,00 zł darowizny. Placówka 
wyposażona została w:

 interaktywne monitory dotykowe I3 
TOUCH EX75 w ilości 9 szt. o przekąt-
nej ekranu 75” z wbudowanym kom-
puterem OPS I5-7200U i oprogramo-
waniem o łącznej wartości 112 500,00 
zł,
 projektory ultra krótkoogniskowe EP-
SON EB-680 o łącznej wartości 17 
596,00 zł,
 roboty edukacyjne Makeblock prze-
znaczone do nauki programowania na 
poziomie szkoły podstawowej do wy-
korzystania na zajęciach z robotyki 
o łącznej wartości: 14 143,77 zł,
 sprzęt audio ( słuchawki z mikrofo-
nem do pracowni językowych, radio-
odtwarzacze CD, mobilna kolumna, 
zestaw mikrofonów bezprzewodo-
wych) o łącznej wartości: 31 630,00 zł,
 sprzęt i pomoce dydaktyczne do pra-
cowni  chemiczno – fi zycznej o łącznej 
wartości  26 833,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rudnej otrzyma-
ła 85.000,00 zł darowizny. Placówka zosta-
ła wyposażona w 10 monitorów interak-
tywnych. Natomiast Przedszkole Gminne 
w Chobieni otrzymało 15.000,00 zł darowi-
zny. Placówka zakupiła 2 monitory interak-
tywne oraz 2 komputery. Nowe monitory 
już służą dzieciom nie tylko w edukacji, ale 
także w zabawie oraz podczas ćwiczeń jogi.

Cyfrowa 
i nowoczesna 

szkoła

Do Szkoły Podstawowej w 
Chobieni, Szkoły Podstawowej 
w Rudnej oraz Przedszkola 
Gminnego w Chobieni trafił już 
nowy sprzęt zakupiony dzięki 
darowiźnie, którą KGHM Polska 
Miedź S.A. przekazało dla 
Gminy Rudna.
Suma przekazanej darowizny to 
300.000,00 zł.
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Zamiast dwóch dotychczas odrębnie funkcjonujących ośrodków kultury 
- jedno centrum, które zajmować się będzie organizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie całej gminy. 

Radni gminy Rudna przyjęli uchwałę, na 
mocy której połączone zostały Centrum 
Kultury w Rudnej oraz Chobieński 
Ośrodek Kultury.

Telewizja 
dla Seniorów 
– ponad 60 
kanałów 
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, 
prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO – wy-
dawcę magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, rea-
lizowany jest także projekt telewizji internetowej 
Głos Seniora TV.

Projekt polega na produkcji, promocji i emisji specjal-
nych materiałów fi lmowych dedykowanych seniorom. 

W ubiegłym roku wyprodukowano ponad 60 pro-seniorskich 
programów, które przez media społecznościowe dotarły do 
ponad pół miliona widzów.

Programy można znaleźć na kanale Youtube – Głos Seniora 
TV. Najpopularniejsze z nich to: „Jak uchronić się przed koro-
nawirusem”, „Jak wykonać przyłbice w 2 minuty”, „Stylowi 
Seniorzy”, czy też „Witaminowy shot z kurkumą i imbirem”. 
Zachęcamy do oglądania!

Czy wiecie, że co 
roku na świecie zu-
żywa się około 
60 milionów 
ton jedno-
razowych 
„siatek”. 
Każda 
z nich służy 
nam średnio 
około 20 mi-
nut. Potem staje 
się odpadem i trafi a 
na wysypiska. 

Jedna torba roz-
kłada się 100, 

a nawet 400 lat i przez 
cały ten czas uwalnia 
szkodliwe substancje che-
miczne. Sukcesywnie spadają 
światowe zasoby ropy naftowej, z której wytwarza się 
plastik do produkcji między innymi toreb.

Z okazji przypadającego 23 stycznia „Dnia bez folio-
wych opakowań” w Centrum Kultury Gminy Rudna po-
wstały torby wielokrotnego użytku na warzywa i owoce, 
uszyte przez instruktor Gosię Krupę. Można się w nie 
zaopatrzyć w Rudnej w Centrum Kultury przy ul. Weso-
łej 13 oraz w Chobieni przy wejściu do biblioteki w godz. 
8.00-15.00.

Bądźcie eko! Zadbajcie o naszą Planetę! 

W Centrum Kultury Gminy 
Rudna powstają torby na 
zakupy wielokrotnego użytku  

kanałów 
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, 
prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO – wy-
dawcę magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, rea-
lizowany jest także projekt telewizji internetowej 
Głos Seniora TV.

W ubiegłym roku wyprodukowano ponad 60 pro-seniorskich 
programów, które przez media społecznościowe dotarły do 
ponad pół miliona widzów.

TV. Najpopularniejsze z nich to: „Jak uchronić się przed koro-
nawirusem”, „Jak wykonać przyłbice w 2 minuty”, „Stylowi 
Seniorzy”, czy też „Witaminowy shot z kurkumą i imbirem”. 
Zachęcamy do oglądania!
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roku na świecie zu-
żywa się około 
60 milionów 
ton jedno-
razowych 
„siatek”. 

z nich służy 
nam średnio 
około 20 mi-
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się odpadem i trafi a 
na wysypiska. 

Jedna torba roz-
kłada się 100, 

a nawet 400 lat i przez 
cały ten czas uwalnia 
szkodliwe substancje che-
miczne. Sukcesywnie spadają 
światowe zasoby ropy naftowej, z której wytwarza się 
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W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, 
prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO – wy-
dawcę magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, rea-
lizowany jest także projekt telewizji internetowej 
Głos Seniora TV.

W ubiegłym roku wyprodukowano ponad 60 pro-seniorskich 
programów, które przez media społecznościowe dotarły do 
ponad pół miliona widzów.

TV. Najpopularniejsze z nich to: „Jak uchronić się przed koro-
nawirusem”, „Jak wykonać przyłbice w 2 minuty”, „Stylowi 
Seniorzy”, czy też „Witaminowy shot z kurkumą i imbirem”. 
Zachęcamy do oglądania!

Czy wiecie, że co 
roku na świecie zu-
żywa się około 

nut. Potem staje 
się odpadem i trafi a 
na wysypiska. 

Jedna torba roz-
kłada się 100, 

a nawet 400 lat i przez 
cały ten czas uwalnia 
szkodliwe substancje che-
miczne. Sukcesywnie spadają 

Nowa instytucja rozpo-
c z ę ł a  d z i a ł a l n o ś ć 

1 stycznia 2021 r. pod nazwą 
Centrum Kultury Gminy 
Rudna. Pracownicy CKwR 
i CHOK stali się pracownika-
mi Centrum Kultury Gminy 
Rudna, zachowując upraw-
nienia wynikające z art. 23¹ 
Kodeksu Pracy – co oznacza, 
utrzymanie dotychczaso-
w ych war unków prac y 
i płacy.

Główna siedziba Centrum 
Kultury Gminy Rudna mieści 
się w Rudnej przy ul. Wesołej 13.

W  zakresie działalności 
nowej instytucji znalazły się 
zadania realizowane wcześ-
niej przez CHOK i CKwR, po-
legające na upowszechnianiu 
kultury i sztuki oraz czynne-
go wypoczynku, rekreacji 
i turystyki. CKGR zajmować 
będzie się także działalnością 

biblioteczną oraz promocją 
gminy m.in. poprzez tworze-
nie rękodzieła artystycznego.

Połączenie ośrodków 
kultury ma zapewnić pro-
wadzenie spójnej działal-

ności kulturalnej na terenie 
całej gminy, koordynację 
działań podejmowanych 

w obszarze kultury i umoż-
liwić sz ybsz y przepł y w 
informacji.  

Dyrektorem Centrum 
Kultury Gminy Rudna zosta-
ła Anna Badecka. 

połączone 
CHOK i CKwR 
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Wśród wielu 
ciekawych 
propozycji 
udostępnionych 

w interaktywnej  formie 
znalazły się  aktywności, które 
miały na celu rozbudzić i odkryć 
kreatywność i pomysłowość 
każdego uczestnika. 

Mali odkrywcy, wielka zabawa – podsumowanie ferii zimowych z CKGR 

Każdego dnia ferii w internecie 
czekały nowe zadania i wyzwa-

nia, przygotowane w materiale fi lmo-
wym przez Odkrywcę. 

Przez dwa tygodnie można było 
zbierać punkty i walczyć o tytuł Wiel-
kiego Odkrywcy. 

Wśród wielu ciekawych propozy-
cji udostępnionych w interaktywnej  
formie znalazły się  aktywności, któ-
re miały na celu rozbudzić i odkryć 
kreatywność i pomysłowość każdego 
uczestnika: gry, zabawy, zagadki, 
prace plastyczne do samodzielnego 
wykonania,  kubusiowy szyfr, skar-
petkowy challenge oraz kulinarne 
inspiracje. 

Instruktorzy zachęcali także do 
wychodzenia z domu na spacery, by 
ulepić bałwana czy zrobić ciekawe 
zdjęcia. Zadania zostały tak przygo-
towane, by mogły być wykonywane 
na świeżym powietrzu, z  rodziną 
podczas wspólnego gotowania, czy 
tworzenia dekoracji. 

Wszystko po to, by uczestnicy 
mogli odpocząć od nauki zdalnej 
i spędzania czasu przed monitora-
mi i ekranami. Grupa teatralna Non 
Simplex przygotowała humory-
styczne wydanie „Faktów” w formie 
filmu, który udostępniony został 
w internecie. 

Na zakończenie ferii odbył się kar-
nawałowy pokaz makijażu i zabawa 
z  balonami. Efekty swoich zabaw
i  zmagań z zadaniami uczestnicy wy-
syłali pocztą elektroniczną do Cen-
trum Kultury Gminy Rudna, gdzie 
komisja przyznawała im punkty 
(zgodnie z regulaminem). 

Wśród zgłoszonych drużyn 
i uczestników indywidualnych wyło-
niono  Wielkiego Odkrywcę, który 
zdobył największa liczbę punktów. 

Tak zaszczytny tytuł wywalczy-
ło rodzeństwo: Dominika, Zosia 
i  Kacper Staszewscy-Petryszyn. 
GRATULUJEMY! 

Połączone siły kreatywności i po-
zytywnej energii do działania pra-
cowników nowego CKGR zaowoco-
wały projektem, który mimo formy 
zdalnej, rozwijał twórczo, skłaniał 
do aktywnego wypoczynku i  zapew-
ne zapisze  się we wspomnieniach 
uczestników. 

Interaktywne wyzwania i zadania  
Ferie zimowe on-line to niełatwe 

zadanie, ale podjęli się go instruktorzy 
Centrum Kultury Gminy Rudna. Jak 

widać po uśmiechniętych minach 
uczestników zdalnego zimowiska –  

wykonane zostało na szóstkę!

Każdego dnia ferii na uczestników czekały nowe zadania i wyzwania, przygotowane w materiale filmowym przez Odkrywcę. 
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Mali odkrywcy, wielka zabawa – podsumowanie ferii zimowych z CKGR 

Interaktywne wyzwania i zadania  
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Poziomo: 1.knajpka portowa; 4.wydzielony teren, nieruchomość; 11.dochód autora z jego dzieła; 12.ma 7 dni; 
13.kąśliwy owad; 14.jad; 17.austarlijski struś; 19.osoba odpowiadająca za transport rzeczny; 22.indiańskie 
plemię; 24.klomb; 26.brat Kaina; 27.oszlifowany diament; 30.był nim August II Mocny; 31.mały pies myśliwski; 
32.podłogowa belka; 33.niedźwiadek; 34.smaczliwka; 35.żeton, szton; 38.dawny niewolnik; 39.kolor w kartach; 
40.promieniotwórczy pierwiastek; 42.japoński utwór poetycki; 43.rabarbar; 44.rodzaj haftu ażurowego; 
47.szlachetny kamień; 49.opas; 51.krasnal; 53.strażacka zajezdnia; 57.twarz; 58.kierownica statku; 60.świecąca 
blaszka ozdobna; 62.wpada do nie bila; 63.jadalny małż morski; 65.pracownia artysty; 69.nocny motyl; 
70.indonezyjska wyspa; 71.bar w pociągu; 72.lada; 73.drapieżna ryba słodkowodna; 74.wysyła list; 

Pionowo: 1.ajer; 2.koszt; 3.zaniedbany budynek, rudera; 4.sytuacja bez wyjścia w szachach; 5.rodzaj zapasów 
japońskich; 6.sterta, stóg; 7.turecka niewola; 8.owoc z pióropuszem; 9.ujemny stan konta; 10.stolica 
Azerbejdżanu; 14.czerwona plamka hinduski; 15.partner Barbie; 16.klosz na lampę; 18.abaka; 20.izloator prądu; 
21.mniszek lekarski; 22.krąży w żyłach; 23.dyscyplina, karność; 25.najwyższa karta; 27.urzędowe pismo do 
wypełnienia z rubrykami; 28.gorącokrwisty rumak; 29.ostre narzędzie chirurgiczne; 35.przyrząd optyczny 
używany do oglądania odległych przedmiotów; 36.dawniej władał Rosją; 37.orka: 41.ofiarodawca, fundator; 
44.wypowiedź jednej osoby; 45.ciasto z bakaliami; 46.lina służąca do ustawiania żagla; 48.jaskinia, grota; 
50.osoba zuchwałą; 52.na rogatkach miasta; 54.opiekunka Nel; 55.kumpel, kolega; 56.daw. uraza; 59.boja; 
61.uświęca środki; 64.gat. tapira; 66.atrybut dawnej praczki; 67.szarpany instrument strunowy; 68.trawi żelazo;   

Hasło krzyżówki z nr 8/2020 Nowin 
Gminnych brzmi: „Zwykle po szkodzie 
człowiek mądrzejszy”.
Nagrodę otrzymuje pan Tomasz Buda. 
Prosimy o kontakt pod nr telefonu 76/ 
749 21 01 w celu uzgodnienia odbioru na-
grody. Serdecznie gratulujemy! Państwa 
zapraszamy do zabawy! Rozwiązania krzy-
żówki prosimy przesłać na adres mailowy: 
promocja@rudna.pl lub pocztą tradycyj-
ną: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 
15, 59 – 305 Rudna.

 POZIOMO: 1.knajpka portowa; 4.wydzielony 
teren, nieruchomość; 11.dochód autora z jego 
dzieła; 12.ma 7 dni; 13.kąśliwy  owad;  14.jad;  
17.austarlijski struś;  19.osoba  odpowiadająca za  
transport  rzeczny;  22.indiańskie plemię; 
24.klomb; 26.brat Kaina; 27.oszlifowany 
diament; 30.był nim August II Mocny; 31.mały 
pies myśliwski; 32.podłogowa belka; 
33.niedźwiadek; 34.smaczliwka; 35.żeton, szton; 
38.dawny niewolnik; 39.kolor w kartach; 
40.promieniotwórczy   pierwiastek;   42.japoński   
utwór   poetycki;   43.rabarbar;   44.rodzaj   haftu   
ażurowego; 47.szlachetny kamień; 49.opas; 
51.krasnal; 53.strażacka zajezdnia; 57.twarz; 
58.kierownica statku; 60.świecąca blaszka  
ozdobna;  62.wpada  do  nie  bila;  63.jadalny  małż  
morski;  65.pracownia  artysty;  69.nocny  motyl; 
70.indonezyjska wyspa; 71.bar w pociągu; 
72.lada; 73.drapieżna ryba słodkowodna; 
74.wysyła list;

PIONOWO: 1.ajer; 2.koszt; 3.zaniedbany 
budynek, rudera; 4.sytuacja bez wyjścia 
w szachach; 5.rodzaj zapasów japońskich; 
6.sterta, stóg; 7.turecka niewola; 8.owoc 
z pióropuszem; 9.ujemny stan konta; 10.stolica 
Azerbejdżanu; 14.czerwona plamka hinduski; 
15.partner Barbie; 16.klosz na lampę; 18.abaka; 
20.izloator prądu; 21.mniszek lekarski; 22.krąży 
w żyłach; 23.dyscyplina, karność; 25.najwyższa 
karta; 27.urzędowe pismo do wypełnienia  z  
rubrykami;  28.gorącokrwisty  rumak;  29.ostre  
narzędzie  chirurgiczne;  35.przyrząd  optyczny 
używany do oglądania odległych przedmiotów; 
36.dawniej władał Rosją; 37.orka: 
41.ofiarodawca, fundator; 44.wypowiedź jednej  
osoby; 45.ciasto z  bakaliami; 46.lina służąca do  
ustawiania żagla;  48.jaskinia, grota; 50.osoba 
zuchwałą; 52.na rogatkach miasta; 54.opiekunka 
Nel; 55.kumpel, kolega; 56.daw. uraza; 59.boja; 
61.uświęca środki; 64.gat. tapira; 66.atrybut 
dawnej praczki; 67.szarpany instrument 
strunowy; 68.trawi żelazo;

Krzyżówka
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