
ISSN 1734-2546 Gmina Rudna 
w czerwonej 
strefie 
W związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim 
pomorem świń (ASF), a także potwierdzonymi 
przypadkami wystąpienia ASF u dzików, Gmina 
Rudna  została włączona do strefy czerwonej, tj. 
obszaru objętego ograniczeniami. Choroba nie 
stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale 
jest poważnym problemem dla hodowców trzody 
chlewnej. 
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WYDARZENIA 

RAZEM 
DLA WOŚP 

Pomaganie w naszej gminie to 
już tradycja, jednak po raz pierw-
szy w tym roku połączyły siły dwa 
sztaby, by wraz z Centrum Kultu-
ry Gminy Rudna i wójtem Adria-
nem Wołkowskim WOŚP zagrał 
na szerszą skalę, mimo ograni-
czeń związanych z pandemią. By-
ło wesoło i kolorowo m.in. za 
sprawą ponad 800 miękkich ser-
duszek w formie zawieszek, któ-
re razem z taką samą ilością na-
dmuchanych balonowych serc 
rozdano w gminnych miejsco-
wościach. W sumie udało się ze-
brać ok. 41 tys. zł.  

KORZENIE 
LOKALNEJ 
TOŻSAMOŚCI 

Fundacja „Korzenie i Skrzydła” 
otrzymała od Fundacji KGHM 
Polska Miedź darowiznę w wyso-
kości 30 tys. zł., która pozwoli sfi-
nalizować budowę pomnika pa-
mięci pierwszych mieszkańców 
gminy Rudna. Obelisk znajdujący 
się  w Gwizdanowie, upamiętniać 
będzie przymusowo przesiedlo-
nych mieszkańców Trembowli i 
okolicznych miejscowości z Kre-
sów Wschodnich, którzy rozpo-
częli nową, powojenną historię 
naszej gminy.  
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Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół 
podstawowych gminy Rudna
Od 22 lutego do 5 marca 2021 r. można składać wnioski o przyjęcia dziecka do przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach gminy Rudna na rok szkolny 2021/2022. Zapisy pierwszoklasistów do szkół podstawowych 
odbywać się będą od 1 marca do 31 marca 2021 r. 

W Urzędzie Gminy 
Rudna odbyło się 
spotkanie wójta Adriana 
Wołkowskiego z 
wicemarszałkiem 
Województwa 
Dolnośląskiego 
Marcinem 
Krzyżanowskim. Celem 
spotkania było 
podpisanie Deklaracji 
Współpracy w ramach 
koalicji samorządowej 
na rzecz „Profilaktyki i 
wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka 
przewodu 
pokarmowego – 
badanie na krew utajoną 
w kale dla kobiet i 
mężczyzn”.
Str. 3 

Deklaracja Współpracy w sprawie profi laktyki nowotworowej podpisana

Razem wygramy 
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z rakiem! 
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Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca na-
desłanych tekstów i materiałów. Redakcja 
ma prawo do skracania i redagowania mate-
riałów oraz wyboru zdjęć ilustrujących dany 
tekst. 

Gdy zaczynaliśmy przygotowywać 
do druku to wydanie Nowin Gminnych, 
działo się to w absolutnie zimowej 
scenerii. Kilka dni później, gdy 
wysyłaliśmy gazetę do druku za oknem 
witała nas wiosna. Cóż się dziwić – 
luty na fi niszu, a przecież w marcu, jak 
w garncu. Wiosny życzymy Państwu 
zarówno w przyrodzie, jak i w sercach, 
oddając w Wasze ręce kolejny numer 
Nowin Gminnych. 

W nich również wiele się dzieje. 
Piszemy m.in.  o deklaracji współpracy 

w sprawie profi laktyki nowotworowej 
podpisanej przez wójta Adriana 
Wołkowskiego i wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Marcina Krzyżanowskiego – bardzo 
ważnym dla mieszkańców dokumencie. 
Przyglądamy się zmianom zasad 
programu „Czyste Powietrze” 
i podsumowujemy ubiegłoroczny projekt 
wymiany starych pieców. 

Zapraszamy Państwa także 
w sentymentalną podróż, która 
zaprowadzi nas do Gwizdanowa, 

gdzie dzięki grupie wyjątkowych ludzi 
powstaje pomnik pamięci pierwszych 
mieszkańców gminy Rudna, którzy 
przybyli tu z okolic Trembowli 
i Krowinki. 

Mamy dobre informacje dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Umowa podpisana i wszystko 
wskazuje na to, że w pierwszych 
dniach wakacji nowoczesny skatepark 
w Rudnej będzie do Waszej dyspozycji. 

Życzymy miłej lektury. 
 Redakcja  

Szanowni Państwo, TRACĄ WAŻNOŚĆ 
WNIOSKI 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
informuje, że w maju 2021 r. kończy się 
okres, na który świadczenie wychowaw-
cze zostało przyznane.
Aby otrzymywać dalszą wypłatę świad-
czenia należy złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego przyjmowane są od 1 lutego w 

wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mr-
pips.gov.pl, profilu zaufanego, PUE ZUS oraz banko-
wości elektronicznej, a od 1 kwietnia w wersji papie-
rowej.
Wnioski w wersji papierowej będą dostępne i przyj-
mowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudnej przy  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.
Szczegółowe informacje można uzyskać od 
pracowników GOPS w Rudnej pod nr tele-
fonu 76/847-90-31, 76-847-90-33.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami tra-
sa autobusu nr 113 przedłużona zostaje do 
Chobieni. Nowy rozkład jazdy obowiązywać 
będzie od 1 marca 2021 roku.

O wydłużenie linii w ramach Lubińskich Przewo-
zów Pasażerskich wnioskował wójt gminy Rudna 

Adrian Wołkowski. Autobusy będą kursowały z Lubi-
na do Chobieni przez Koźlice, Mleczno, Juszowice, 
Rudną, Gwizdanów, Gawronki, Gawrony, Studzionki, 
Brodowice, Nieszczyce i Radoszyce (z powrotem z 
Chobieni przez Chałupki, Nieszczyce, Brodowice, 
Studzionki, Gawrony, Gawronki, Gwizdanów, Rudną, 
Juszowice, Mleczno, Koźlice) – dwa razy dziennie.

Godziny odjazdów zostaną umieszczone w zaktua-
lizowanym rozkładzie jazdy.

Od 1 marca 113-tka 
przedłużona 
zostaje 
do Chobieni

Pod względem zaplanowanych i zreali-
zowanych inwestycji oraz pozyska-

nych środków – bilans ostatnich miesięcy 
w gminie Rudna wypada wyjątkowo korzyst-
nie. Fundusz Dróg Samorządowych, Tarcza 
Antykryzysowa dla Samorządów, Fundacja 
KGHM Polska Miedź, ale także programy 
unijne istotnie wsparły budżet gminy Rudna 
w 2020 i 2021 roku.

– To znaczący zastrzyk środków fi nan-
sowych, który mimo pandemii pozwala na 
utrzymanie wysokiego poziomu oraz szyb-
kiego tempa realizowanych inwestycji – mó-
wi wójt Adrian Wołkowski.

Prawie 3,3 mln złotych z FDS przezna-
czono na modernizację dróg. Kolejne 3 mln 
zł gmina pozyskała z rządowego Funduszu 

Przeciwdziałania COVID, 585 tys. zł z Fun-
dacji KGHM Polska Miedź, a z innych – rzą-
dowych i unijnych – funduszy i programów 
ponad 2,6 mln zł.

Wśród zrealizowanych inwestycji zna-
lazły się m.in. modernizacja drogi powia-
towej nr 1203D relacji Brodowice – Orsk 
w miejscowości Chełm, drogi powiatowej nr 
1205D od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1209D w kierunku Kębłowa czy drogi po-
wiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą 
nr 1209D w kierunku Olszan.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 
rządowego Funduszu Przeciwdziałania 
COVID niebawem w Rudnej ruszy budowa 
skateparku oraz nowoczesnej świetlicy wiej-
skiej w Juszowicach.

W ramach programu „Zdalna szkoła” 
kupionych zostało 17 komputerów stacjo-
narnych, 17 laptopów i 10 tabletów. Dzięki 
środkom z programu „Cyfrowa i Nowo-
czesna Szkoła” do placówek oświatowych 
trafiło 21 monitorów interaktywnych, 
3 komputery oraz pomoce dydaktyczne do 
zajęć z robotyki.

Darowizna z  Fundacji KGHM Pol-
ska Miedź przeznaczona zostanie na bu-
dowę siłowni zewnętrznych w Chobieni 
i Toszowicach.

Dotacja z  Urzędu Wojewódzkie-
go, znacząco zmniejszy koszty gmi-
ny ponoszone na przewozy autobu-
sowe o  charakterze uż y teczności 
publicznej. 

Ponad 9,5 miliona pozyskanych środków zewnętrznych

Inwestycje i rozwój 
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PROJEKT
„POLSKA 
CYFROWA” 
NA TERENIE 
GMINY RUDNA 

Trwają prace projektowe 
sieci światłowodowej, któ-
ra ma zostać wybudowana 
na terenie gminy Rudna 
w ramach Projektu Opera-
cyjnego „Polska Cyfrowa”. 
Projekt realizowany jest ze 
środków unijnych i własnych 
inwestora  fi rmy FiBEE I. 

Prowadzone są konsultacje 
z  mieszkańcami Górzyna, 

Olszan, Mleczna, Toszowic, Naro-
czyc oraz Chobieni. W  najbliż-
szych dniach konsultacje rozpo-
czną się w   miejscowościach 
Mleczno i Toszowice oraz Naro-
czyce i Chobienia. 

Konsultantami na tym obszarze 
są Krzysztof Stępień oraz Michał 
Juruś i Monika Juruś, co można  
potwierdzić u sołtysów wymienio-
nych miejscowości lub telefonicz-
nie pod nr 603-618-320. 

Informacje dotyczące projektu: 
 Inwestycja dla mieszkańców 
jest bezkosztowa w świetle 
realizacji projektu i budowy 
sieci z przyłączami. 
 Projekt i budowa są realizo-
wane ze środków unijnych 
i własnych Inwestora (Fi-
BEE I). 
 Uzyskane dane w kierowa-
nych do Państwa dokumen-
tach są pozyskane w Staro-
stwie Powiatowym 
w Wydziale Geodezji na 
podstawie Ustawy Prawo 
Budowlane i Prawo 
Geodezyjne. 
 Przekazane przez Państwa 
informacje zostaną użyte 
w ramach realizacji niniej-
szego zadania, a dane oso-
bowe będą chronione zgod-
nie z RODO. 
 Konsultant nie pobiera żad-
nych opłat. 
 Powstająca sieć jest siecią 
„otwartą” to znaczy, że 
wszyscy Operatorzy Teleko-
munikacyjni (lokalni i ogól-
nokrajowi) mogą świadczyć 
swoje usługi (telewizja i in-
ternet) na najwyższym 
poziomie.  

WYDARZENIA

Deklaracja Współpracy w sprawie profilaktyki nowotworowej podpisana

Kolejne rzeczowe wsparcie dla uczniów 
ze szkół w Rudnej i Chobieni 

Sprzęt komputerowy wartości prawie 54 tys. złotych trafi ł właśnie do szkół 
podstawowych gminy Rudna. Zakup nowoczesnych komputerów sfi nansowany 
został ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu „Zdalna szkoła” ku-
piono 17 zestawów komputerów stacjo-

narnych. Siedem z nich przekazanych zostało 
Szkole Podstawowej w Chobieni, dziesięć Szko-
le Podstawowej w Rudnej.

Sprzęt trafi do uczniów z  wielo-
dzietnych rodzin oraz jednego ucznia 
z niepełnosprawnością.

Celem Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś I Powszech-
ny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich przepustowościach 
jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom 
i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia 
szkolne.

Wartość projektu wyniosła 53 947,80 zł.
To kolejne wsparcie naszych szkół. W ostat-

nich tygodniach do placówek w  Rudnej 
i Chobieni trafi ł nowoczesny sprzęt w postaci 
interaktywnych monitorów dotykowych, pro-
jektora ultra krótkoogniskowego oraz sprzętu 
audio i pomocy dydaktycznych kupiony dzięki 
darowiźnie w wysokości 300 tys. przekazanej 
gminie Rudna przez Fundację KGHM Polska 
Miedź. 

poziomie.  

Nowotwór jelita grubego to 
podstępna odmiana raka, da-

je o sobie znać w bardzo zaawanso-
wanym stadium. Dlatego ważne, 
aby było więcej takich inicjatyw, jak 
ta w gminie Rudna, które pomogą 
wcześnie zdiagnozować chorobę i 
wdrożyć odpowiednie leczenie – 
powiedział wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski. - Chciałem podzię-
kować za zrozumienie i otwartość, 
kwestie zdrowia i profilaktyki to 
sprawa wspólna. Cieszę się, razem 
możemy zrobić coś dobrego 
- dodał. 

Pod względem śmiertelności 
rak jelita grubego zajmuje trzecią 
pozycję wśród wszystkich nowo-
tworów, zarówno w przypadku 
kobiet, jak i mężczyzn.

- Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że wczesne wykrycie nowo-
tworu daje wielką szansę na wy-
zdrowienie, dlatego namawiam, 

zachęcam i proszę naszych miesz-
kańców, by skorzystali z bezpłat-
nych badań – mówi wójt Adrian 
Wołkowski.

Szef rudnowskiego samorzą-
du deklaruje, że to pierwszy, ale 
na pewno nie ostatni program 
profilaktyczno – zdrowotny re-

alizowany w ramach koalicji 
samorządowej.

- Wierzę, że nasza współpraca 
będzie się stale rozwijać. W tym 
trudnym czasie pandemii wszy-
scy zrozumieliśmy jak ważne jest 
nasze zdrowie – dodaje wójt.

Razem 
wygramy 
z rakiem! 

W Urzędzie Gminy Rudna odbyło się spotkanie wójta 
Adriana Wołkowskiego z wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego Marcinem 
Krzyżanowskim. Celem spotkania było podpisanie 
Deklaracji Współpracy w ramach koalicji samorządowej 
na rzecz „Profilaktyki i wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla 
kobiet i mężczyzn”.

BEZPŁATNE BADANIA 
By wziąć udział w programie należy wypełnić ankietę uczestnictwa i pobrać ze-
staw do badania. Pobraną próbkę trzeba przynieść do przychodni w Rudnej, 
skąd przekazana zostanie do Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Badania są bezpłatne, a w programie mogą wziąć udział:

 osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 
 osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u 
którego rozpoznano raka jelita grubego, 
 osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Szczegółowe informacje można uzyskać w przychodni zdrowia 
Cuprum-Med w Rudnej tel.: 76 759 12 00, 76 754 46 10 i 76 754 61 11. 

Nowotwór 
jelita grubego 
to podstępna 
odmiana raka, 

daje o sobie znać w bardzo 
zaawansowanym stadium. 

Wójt Adrian Woł-
kowski deklaruje, 

że to pierwszy, ale 
na pewno nie ostat-

ni program profi-
laktyczno – zdro-

wotny, realizowany 
w ramach koalicji 

samorządowej.
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POŻAR SADZY 
W KOMINIE MOŻE 
BYĆ PRZYCZYNĄ 
TRAGEDII!
Zaniedbane kominy mogą doprowadzić 
do tragedii. Rokrocznie w okresie grzew-
czym dochodzi do licznych pożarów, pod-
truć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. 

 Przepisy w tej sprawie nie budzą wątpliwości 
i nakładają na właścicieli oraz zarządców dwa 

obowiązki: przeglądu oraz czyszczenia kominów.
Częstotliwość przeglądów reguluje rozporzą-

dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.

W obiektach w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usu-
wa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych 
i spalinowych:

 cztery razy w roku w domach opalanych pali-
wem stałym (np. węglem, drewnem),
 dwa razy w roku w domach opalanych pali-
wem ciekłym i gazowym,
 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywienia i  usług 
gastronomicznych,
 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyjnych.

W okresach zimowych kiedy temperatura na 
zewnątrz spada poniżej zera, aby utrzymać ciepło 
w domach, urządzenia ogrzewcze pracują na więk-
szych obrotach, nawet wtedy gdy nikt tych urzą-
dzeń nie dozoruje. W tym właśnie czasie dochodzi 
do pożarów sadzy w kominie, które stanowią zagro-
żenie dla całego budynku. Najgroźniejsze pożary są 
gdy nikogo nie ma w domu.

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie 
należy:

 wykonać połączenie na numer alarmowy 998 
lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, 
podając szczegółowo co się dzieje i jak doje-
chać do danego budynku,
 wygasić ogień w piecu, kominku,
 zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu 
i od góry (z braku powietrza ogień z czasem 
wygaśnie),
 przez cały czas dozorować całą długość prze-
wodu kominowego od strony pomieszczeń,
 zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki 
gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty 
wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku,
 udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbęd-
nych informacji przybyłym strażakom.

Warto pomyśleć również o montażu, mogących 
uratować życie, czujników czadu.

 (źródło: gov.pl)  

Zaproszenie do współtworzenia 
zintegrowanej strategii LGOF
32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Stra-
tegia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2021-2027”.

 Zachęcamy organizacje 
społeczno – gospodar-

cze działające na terenie na-
szej gminy oraz LGOF do 
wsparcia naszych działań 
i  zgłoszenie chęci uczestni-
ctwa w  procesie tworzenia 
i konsultowania dokumentu.

Link do ankiet y dla 
partnerów społeczno-go-
spodarczych: https://an-
kieta.deltapartner.org.pl/
lgof_organizacje

W  województwie dol-
nośląskim tr wają prace 
dot yczące zastosowania 
podejścia ter y torialnego 
w  realizacji polityki spój-
ności z  w ykorzystaniem 

środków UE w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2021-2027.

Zarząd Województ wa 
Dolnośląskiego poprzez 
delimitację Miejskich Ob-
szarów Funkcjonalnych 
wskazał międz y inny mi 
Legnicko-Głogowski Obszar 
Funkcjonalny (LGOF) jako 
ten, na terenie którego roz-
wój terytorialny winien być 
prowadzony za pomocą me-
chanizmu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT), w oparciu o przygoto-
waną strategię terytorialną 

(tzw. Plan dzia-
łań ZIT).

Na  a k t u -
alnym etapie 
prac rozważa-
ne są następu-
jące kierunki 
działania:

 Rozwój 
szkolni-
ctwa 
ponadpodstawowego,
 Rozwój profesjonalnych 
usług publicznych ukie-
runkowanych na 
wszystkich mieszkań-
ców LGOF,
 Budowa zintegrowane-
go systemu 
transportowego,
 Czyste powietrze,
 Odnawialne Źródła 
Energii,
 Termomodernizacje,
 Efektywne oświetlenie,

 Rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej,
 Utworzenie wspólnego 
produktu 
turystycznego.

Zachęcamy organizacje 
społeczno – gospodarcze 
działające na terenie naszej 
gminy oraz LGOF do wsparcia 
naszych działań i zgłoszenie 
chęci uczestnictwa w proce-
sie tworzenia i konsultowania 
dokumentu. 

(tzw. Plan dzia-

ponadpodstawowego,

 W  programie „Czyste 
Powietrze” mogą brać 

udział właściciele i współwłaś-
ciciele domów jednorodzin-
nych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą. 

W  nowej wersji program 
„Czyste Powietrze” podzielono 
na dwa poziomy dofi nansowa-
nia. Ubiegając się o dofinan-
sowanie w ramach poziomu 
podstawowego spełniać należy 
następująca warunki: 

 roczny dochód benefi -
cjenta pochodzący z róż-
nych źródeł nie może 
przekroczyć 100 000 zł,
 brany jest pod uwagę 
tylko dochód benefi -
cjenta bez konieczności 
przeliczania dochodu 
na każdego członka go-
spodarstwa domowego,
 maksymalna kwota do-
tacji jeśli benefi cjent 
wymienia wysokoemi-
syjne źródło ciepła na 
pompę ciepła nie może 

przekro-
czyć 25 000 
zł,
 w przypadku wymiany 
wysokoemisyjnego 
źródła ciepła na inne 
źródło ogrzewania niż 
pompa ciepła kwota do-
fi nansowania nie może 
przekroczyć 20 000 zł,
 możliwy jest również do 
uzyskania „bonus” 
w postaci dodatkowych 
5 000 zł na instalację fo-
towoltaiczną ,
 maksymalna kwota do-
tacji na przedsięwzięcie 
np. na ocieplenie bu-
dynku, wymianę okien, 
a w którym nie bierze 
się pod uwagę wymiany 
wysokoemisyjnego 
źródła ciepła, nie może 
przekroczyć 15 000 zł.

Więcej 
i n f o r m a c j i 

na temat Programu 
Czyste Powietrze można uzy-
skać pod adresem: https://
wfosigw.wroclaw.pl/czyste-
-powietrze/o-programie

W  celu uzyskania za-
świadczenia o  przeciętnym 
miesięcznym dochodzie, aby 
uzyskać podwyższony po-
ziom dofi nansowania, należy 
udać się do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Rud-
nej, przy Plac Zwycięstwa 5, 
tel. 76 724 68 51.

Dodatkowo nadmienia się, 
że w Urzędzie Gminy Rudna 
znajduje się Punkt Konsulta-
cyjny, którego zadaniem jest 
wsparcie mieszkańców Gminy 
poprzez:

 pomoc w przygotowy-
waniu wniosków 
o dofi nansowanie,
 wstępna weryfi kacja 
wniosków o dofi nanso-
wanie złożonych przez 
benefi cjentów w gminie 
Rudna w formie 
papierowej,
 przekazanie zweryfi ko-
wanych wniosków o do-
fi nansowanie do Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,
 pomoc w przygotowy-
waniu wniosków o płat-
ność wraz z wymagany-
mi załącznikami.

Wsparcia w ww. zakresie 
udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Rudna od poniedział-
ku do piątku po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 
konsultacji pod numerem tel.: 
76 74 92 131 lub 76 74 92 132.

Nowe zasady rządowego programu „Czyste Powietrze” 

Ma być szybciej i łatwiej  - taki jest cel zmian 
wprowadzonych do rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. Przyspieszono proces 
rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, 
uproszczono dokumentację. W Urzędzie 
Gminy Rudna znajduje się Punkt 
Konsultacyjny, w którym mieszkańcy 
mogą uzyskać wsparcie w zakresie 
przystąpienia do programu. 

Maksymalna kwota dotacji może wynieść 
nawet 25 000 zł. Możliwy do uzyskania jest 
„bonus” w postaci dodatkowych 5 tys. zł 
na instalację fotowoltaiczną.  

Punkt konsultacyjny 
w urzędzie 
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PIERWSZE GRANTY WYPŁACONE, WKRÓTCE KOLEJNY KONKURS 
NA WYMIANĘ STARYCH PIECÓW 

Gmina Rudna wypłaciła już pierwsze granty dla 
mieszkańców z terenu gminy Rudna w ramach 
projektu „Poprawa efektywności energetycz-
nej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru 
Interwencji”. 

 Z dotacji w ramach ww. 
Projektu skorzystały 72 

gospodarstwa domowe. 
Łączna kwota wypłaconych 
dotacji z tytułu zakupu eko-
logicznych źródeł ciepła to 
844 694,76 zł.

W  ramach programu 
wyeliminowano z  terenu 
gminy Rudna wysokoemi-
syjne źródła ciepła w ilości 
72 sztuk.

W zamian za zlikwidowa-
nie ww. nieefektywnych źró-
deł ciepła zakupiono:

 piece gazowe w ilości 
49 szt.
 pompy ciepła w ilości 
10 szt.

 kotły na pellet w ilości 
10 szt.
 dwa piece elektryczne 
wraz z fotowoltaiką
 jeden hybrydowy sy-
stem grzewczy.

W tym roku Gmina Rud-
na ogłosi dla mieszkańców 
kolejny Konkurs Grantowy 
na wymianę wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła, niespeł-
niających norm unijnych. 

O dotacje ubiegać się będą 
mogli właściciele nierucho-
mości z terenu gminy Rudna, 
którzy zdecydują się na nowe 
źródło ogrzewania, inne niż 
piece węglowe (uwaga: piece 
na ekogroszek i piece posia-

dające wymienne lub wysu-
wane ruszta nie będą podle-
gały dotacji). 

Maksymalne wsparcie bę-
dzie mogło wynieść do 70% 
wartości inwestycji, jednak 
nie więcej niż 20.000,00 zło-
tych na jedno gospodarstwo.

Przypominamy, że po-
wyższe jest efektem  podpi-
sanego Porozumienia inten-
cyjnego przez Gminę Rudna 
oraz  Gminy: Ścinawa, Cho-
cianów, Prochowice i Gmi-
nę Miejską Lubin w  spra-
wie współpracy dotyczącej 
opracowania wspólnej do-
kumentacji aplikacyjnej 
o dofi nansowanie Projektu 
pn.: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez wy-
mianę wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach 
i  lokalach mieszkalnych 
na terenie Gmin Legnicko 
Głogowskiego Obszaru In-
terwencji”, a następnie zło-
żonego wspólnego wniosku 
do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego o  dofinansowanie 
ww. Projektu Grantowego 
w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020, 
Działanie 3.3  „Efektywność 
energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym” 
Poddziałanie 3.3.1 OSI 
„Efektywność energetycz-
na w  budynkach użytecz-
ności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym – konkurs 
horyzontalny OSI”, Typ 3.3 
Modernizacja systemów 
grzewczych i  odnawialne 
źródła energii – projekty 
dotyczące zwalczania emisji 
kominowej.

Dzięki udziałowi w kon-
kursie i  jego pozytywnym 
rozstrzygnięciu przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, pięć 
wymienionych wyżej samo-
rządów uzyskało wsparcie 
łącznie na poziomie ok. 16 
mln złotych, z czego ok. 4 
mln złotych otrzymała Gmi-
na Rudna, a  tak naprawdę 
mieszkańcy i właściciele nie-
ruchomości na jej terenie.

W  2021 roku Gmina 
Rudna przeznaczyła na pie-

cowe granty kwotę ponad 3 
mln złotych, taka kwota 
zapisana jest w  budżecie 
gminy. 

Każda zgłoszona do kon-
kursu inwestycja, zgodnie 
z wymogami, musi posiadać 
uproszczony audyt ener-
getyczny. Na stronie inter-
netowej Gminy Rudna jest 
dostępna lista audytorów, 
którzy będą przygotowywali 
uproszczone audyty energe-
tyczne dla zgłaszanych inwe-
stycji. To Grantobiorca, czyli 
osoba wnioskująca o wspar-
cie na wyminę źródła ciepła 
będzie zobowiązana wybrać 
audytora z listy rekomendo-
wanej oraz opłaci jego pracę. 
Koszt pracy audytora jest 
kosztem kwalifikowalnym 
i  podlegać będzie również 
refundacji.

Bal karnawałowy 
z superbohaterami 

Przedszkolaki należą do nielicznych, którzy 
mimo pandemii mogli bawić się podczas 
tegorocznego karnawału. Bal – to wydarze-
nie, na które dzieci czekają odliczając dni na 
paluszkach. 

 Kolorowe sale ozdobione balonami i serpentyną, 
wesoła muzyka i niespodzianka, którą przygoto-

wały nauczycielki – tak rozpoczął się ten dzień 
w Przedszkolu Gminnym w Rudnej. 

Po śniadaniu dzieci przebrane w biedroneczki, 
królewny, księżniczki, policjantów, strażaków i Spi-
der-Manów wybrały się w wielką podróż po Bajkowej 
Krainie. Jej celem było wykonanie specjalnych zadań, 
dzięki którym bajki mogły wrócić do książki. Dzieci 
odwiedziły stację Baby Jagi, zamek Królewny Śnież-
ki, egzotyczną wyspę Madagaskar, Krainę Lodu, dom 
Kopciuszka, bajkowego Rycerza Grzesia. Dzięki wy-
trwałości dzieci wszystkie bajki znalazły się znowu 
w książce.

Z całą pewnością, tegoroczna zabawa karnawało-
wa, dzięki przygotowanym atrakcjom, na długo pozo-
stanie w pamięci przedszkolaków. 

 – Cieszymy się, że kolejną naszą in-
westycję zrealizujemy tutaj w Rud-

nej – mówi Szymon Ziń pełnomocnik 
fi rmy 4SKATE Sp. o.o. – Jak tylko pogoda 
pozwoli, rozpoczniemy przygotowanie 
terenu pod tę inwestycję, a potem przy-
stąpimy do montażu urządzeń, z których 
będą mogli korzystać użytkownicy desko-
rolek, rolek i rowerów BMX – dodaje.

Cały obiekt skateparku zostanie wypo-
sażony w oświetlenie, monitoring, dojścia 
oraz elementy małej architektury, takie 
jak ławki i kosze na śmieci.

– Do końca czerwca w Rudnej powsta-
nie miejsce, w którym dzieci i młodzież 
będą mogli aktywnie spędzać czas. Mam 
nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje 
naszych planów i będziemy mogli ofi cjal-

nie wraz z mieszkańcami gminy Rudna 
świętować otwarcie – mówi wójt Adrian 
Wołkowski.

Koszt budowy skateparku to 1 092 240,00 
zł  brutto, z czego 906 796,00 zł stanowi dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.

Termin realizacji zadania to 30 czerw-
ca 2021 r. 

Umowa na budowę skateparku w Rudnej podpisana 

Wakacje 
z deskorolką 

Wójt gminy Rudna 
Adrian Wołkowski 

podpisał umowę 
z firmą 4SKATE 

z Jeleniej Góry na 
budowę skateparku 

w Rudnej. 
Inwestycja ma być 

gotowa na początku 
tegorocznych 

wakacji.
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Lp. Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszko-
la wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym.

  od 22 lutego 2021 r.
do 5 marca 2021 r.
do godz. 15:00

 od 17 maja 2021 r.
do 21 maja2021 r.
do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawo-
wej i  dokumentów potwierdzających speł-
nianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

od 8 marca 2021 r.
do 12 marca 2021 r.
do godz. 15:00

od 24 maja 2021 r.
do 28 maja 2021 r.
do godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i kandydatów niezakwali-
fikowanych.

12  marca 2021 r.
do godz.12:00

28 maja2021 r.
do godz. 12:00

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświad-
czenia.

od 15 marca 2021 r.
do 30 marca 2021 r.
do godz. 15:00

od 31 maja 2021 r.
   do 4 czerwca 2021 r.
do godz. 15:00

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 marca 2021 r.
do godz. 15:00

7 czerwca 2021 r.
 do godz. 15:00

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych gminy Rudna

Czas na 
złożenie 
wniosków 

Od 22 lutego do 5 marca 2021 r. 
można składać wnioski o przyjęcie 

dziecka do przedszkoli 
publicznych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach gminy 
Rudna na rok szkolny 2021/2022. 

Zapisy pierwszoklasistów do szkół 
podstawowych odbywać się będą 

od 1 marca do 31 marca 2021 r.  

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów oraz niezbędne 
dokumenty do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami pub-

licznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudna:

Na podstawie uchwały Nr XXVII/276/2018 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 2018 r.

Lp. Kryterium Punkty
Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium

1.
Rodzeństwo kandydata spełnia 
obowiązek szkolny 
w danej szkole

5
oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o 
uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata

2.

Kandydat uczęszczał w roku 
szkolnym poprzedzającym re-
krutację do przedszkola w Gmi-
nie Rudna

4

oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o 
uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzają-
cym rekrutację, do przedszkola w Gminie  Rud-
na

3.

Miejsce pracy co najmniej jedne-
go z rodziców ( opiekunów 
prawnych) znajduje się w obwo-
dzie szkoły

4

oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o 
miejscu pracy lub prowadzonej działalności go-
spodarczej lub gospodarstwa rolnego w obwo-
dzie szkoły, do której kandydat ubiega się
o przyjęcie

4.

W obwodzie szkoły zamieszkuje 
członek rodziny kandydata: peł-
noletnie rodzeństwo lub dziad-
kowie, wspierający rodziców/
opiekunów prawnych w zapew-
nieniu mu należytej opieki

3

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kan-
dydata o zamieszkaniu w obwodzie szkoły 
określonych w uchwale członków rodziny
kandydata wspierających rodziców/opiekunów 
prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki

5.
Miejsce zamieszkania kandydata 
graniczy z obwodem szkoły

2
oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o 
miejscu zamieszkania kandydata,

6. Niepełnosprawność kandydata 2 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych 
szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej  wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2021 r.
  do 31 marca 2021 r.
do godz. 15:00

od 2 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podsta-
wowej i  dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym, w tym doko-
nanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mo-
wa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

do 9 kwietnia 2021 r.
do godz. 15:00

do 25 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów zakwalifikowanych i kandyda-
tów niezakwalifikowanych.

12  kwietnia 2021 r.
do godz.12:00

26 sierpnia 2021 r.
do godz. 12:00

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia.

od 12 kwietnia 2021 r.
do 16 kwietnia 2021 r.
do godz. 15:00

od 26 sierpnia 2021 r.
 do 27 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych.

19  kwietnia 2021 r.
do godz. 15:00

30 sierpnia 2021 r.
 do godz. 15:00

Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  pub-
licznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Rudna:

Na podstawie uchwały Nr XXVII/275/2018 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 2018 r.

L.p. Nazwa kryterium
Wartość 

punktowa

1.
Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

4

2.
Dziecko, którego rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pra-
cuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie 
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

4

3.
Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przed-
szkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

3

4.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta ro-
dziny.

2

5. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola. 1

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata
kryteriów organu prowadzącego:

1) Wniosek zgłoszeniowy,
2) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora (kopia),

3) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej,

4) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
5) Oświadczenie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicz-
nych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

wniosków 
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W 2021 roku poradnictwo 
specjalistyczne przy 
Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Rudnej 
prowadzone jest przez:

 psychologa – we wtorki 
w godz. 11.30 – 15.30 – 
obowiązują wcześniejsze 
zapisy u pracowników so-
cjalnych: tel. 76/847-70-
26, 76/847-90-27, 76/847-
90-28, 76/847-90-32,
 radcę prawnego – w środy 
w godz. 11.00 – 13.00,  

obowiązują wcześniejsze 
zapisy u pracowników 
socjalnych.

Radca prawny udziela porad 
z  zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lo-
katorów oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie;

 specjalistę psychoterapii 
uzależnień – w piątki 
w godz. 14.00-17.00.

Punkt świadczy pomoc oso-
bom uzależnionym i zagrożo-
nym uzależnieniami, współ-

uzależnionym oraz ofiarom 
przemocy domowej. Specjalista 
psychoterapii uzależnień świad-
czy pomoc w zakresie: informo-
wania o możliwościach podjęcia 
leczenia w placówkach leczni-
ctwa odwykowego, motywowa-
nia do podjęcia leczenia, moty-
wowania do zmiany szkodliwego 
wzoru picia, edukacji w zakresie 
uzależnienia, współuzależnie-
nia i szkodliwego picia, udziela-
nia wsparcia po zakończonym 
leczeniu.

Istnieje również możli-

wość konsultacji telefonicznej 
w  godzinach przyjęć specja-
listów pod numerem telefonu 
76/847-90-35.

Ponadto osoby zainteresowa-
ne wsparciem w trzeźwości mo-
gą uczestniczyć w spotkaniach 
grupy samopomocowej A A 
“Przemiana Rudna”. Spotkania 
grupy odbywają się w Centrum 
Kultury Gminy Rudna przy 
ul. Ścinawskiej 21,  mitingi za-
mknięte – w niedziele o godz. 
18.30, mitingi otwarte – według 
potrzeb.

Specjalistyczne poradnictwo w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

Laser, urządzenia do hydrote-
rapii i fizykoterapii, rowery 

stacjonarne i bieżnia – to część no-
wych urządzeń zakupionych przez 
Cuprum-Med, z których będą mogli 
korzystać pacjenci. 

Zgodnie z deklaracjami przepro-
wadzono także generalny remont tej 
części budynku.  

- To pierwszy etap remontu dzia-
łu rehabilitacji. Spieszyliśmy, by jak 
najszybciej mogli z niego korzystać 
pacjenci – mówi Danuta Drożdż, 
prezes Cuprum-Med. 

Do korzystania z usług rehabili-
tacyjnych potrzebne jest skierowa-
nie od lekarza pierwszego kontaktu 
lub lekarza specjalisty. 

Po styczniowym, ge-
neralnym remoncie 
działu rehabilitacji i 
hydroterapii Przy-
chodni Zdrowia 
w Rudnej, na po-
czątku lutego do 
użytku oddano 
dwa gabinety, 
które został y 
zmodernizowa-
ne, odświeżone i 
doposażone. 

W nowoczes-
nych gabine t ach 
przyjmują już pacjen-
tów lekarze: endokryno-
log i laryngolog. Jeden z nich 
służy także jako pracownia USG. 

- Generalnego remontu wymaga 
cały budynek, ale prace musimy roz-
łożyć tak, by nie zakłócać funkcjono-
wania przychodni. Małymi krokami, 
gabinet po gabinecie - dostosujemy 
ten obiekt do obecnie obwiązują-
cych standardów – mówi Danuta 

Dróżdż, 
prezes Cu-

prum Med. 
W następnej kolejności remon-

towane będą gabinety: ginekolo-
giczny i laryngologiczny. Zmoder-
nizowane zostały także toalety, 
które dostosowane zostały do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.  

Rehabilitacja w Rudnej otwarta po generalnym remoncie 

Przychodnia 
w nowej odsłonie 

Z nowymi urządzeniami i po gruntownym remoncie 
w przychodni zdrowia w Rudnej rozpoczął pracę dział 
rehabilitacji ambulatoryjnej. Pacjenci przyjmowani są 
w godzinach od 7.00 do 14.35, ale w przypadku 
dużego zainteresowania  usługami rehabilitacyjnymi 
godziny pracy zostaną wydłużone. 

Laser, urządzenia do hydroterapii i fizykoterapii, rowery stacjonar-
ne i bieżnia – to część nowych urządzeń zakupionych przez Cuprum-

-Med, z których będą mogli korzystać pacjenci. 

Na początku lutego do użytku oddano dwa gabinety, które zostały 
zmodernizowane, odświeżone i doposażone. 

W wyremontowanych gabinetach przyjmują już 
pacjentów lekarze: endokrynolog i laryngolog. 
Jeden z gabinetów służy także jako pracownia USG. 
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- tradycji stało się zadość 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rudna

Pracownicy Centrum Kultury 
Gminy Rudna zadbali o to, by 

mimo wszystko święto pomagania 
miało swój kolorowy i wesoły klimat. 
Instruktorzy uszyli ponad 800 mięk-
kich serduszek w formie zawieszek, 
które razem z taką samą ilością na-
dmuchanych balonowych serc rozda-
wano w gminnych miejscowościach. 

Wspólne pomaganie 
Wójt Adrian Wołkowski dołączył 

do wolontariuszy w Studzionkach 
oraz w Rudnej, a hojność ludzi i chęć 
wspólnego pomagania w gminie 
Rudna zaowocowała zebraną kwotą 
ok. 41 tys. złotych. To na razie wstęp-
ne wyliczenia, które zatwierdzić musi 
Fundacja WOŚP. 

Wszystkim wolontariuszom towa-
rzyszyli instruktorzy CKGR. Central-
nymi miejscami  kwest były okolice 

wszystkich gminnych kościołów, ale 
kwestujących, którym towarzyszyły 
pęki kolorowych balonów i muzyka z 
wośpmobilu, a nawet kuszący aromat 
świeżo upieczonych pączków, można 
było spotkać na ulicach przez cały sło-
neczny dzień.

Licytacje z aniołami 
Wójt Gminy Rudna przekazał na 

aukcje do obydwu sztabów komplety 
gadżetów promocyjnych gminy Rud-
na, zawierających m.in.  wygrawero-

wany zestaw przyborów do pisania 
oraz vouchery na kolację dla dwojga 
w restauracji i obiad dla pięciu osób 
od chobieńskiej fi rmy cateringowej.

Artyści z Centrum Kultury w Rud-
nej przekazali swoje rękodzielnicze 

prace na aukcje sztabów w postaci 
prac z makramy, wikliny, wiosennych 
zajączków oraz ceramiki użytkowej. 

Słynne rudnowskie anioły i tym 
razem rozwinęły skrzydła… poleciały 
nawet na Pomorze! Dwa z nich wyli-

cytował teatr z Gdyni. Podczas aukcji 
można było również wylicytować vo-
uchery na kurs tańca towarzyskiego 
i kurs j. angielskiego z coachingiem 
przekazane przez fi rmy na co dzień 
współpracujące z CKGR.

Grają od 21 lat! 
Chobieński sztab zbiera pienią-

dze do wielkoorkiestrowych puszek 
już 21 lat!

W tym roku nie mogły odbyć 
się występy artystyczne, turnie-

je sportowe, czy loteria fantowa 
i smakowita kawiarenka, jednak 
dzięki zaangażowaniu gorących 
ludzkich serc udało się przeka-
zać na szczytny cel pokaźną sumę 
przekraczającą 33 tys. złotych.

Jak podaje szefowa sztabu Jo-
anna Bagińska,  kwota zebrana 
przez wolontariuszy to 17732,86 
zł, sztabową puszkę stacjonarną 
zasiliło 969,36 zł, e-skarbonka 
wypełniona została na poziomie 
2336,00zł, a na aukcjach inter-

netow ych udało się zebrać aż 
12436,87 zł!

Panie ze szkolnej stołówki upiekły 
ponad 600 pączków, a o godz. 20:00 
na Rynku w Chobieni zaświeciło sym-
boliczne światełko do nieba, w inter-
necie został wyświetlony fi lm z tego 
wydarzenia z 2010 roku.

Z sercem na dłoni 
W Rudnej po raz pierwszy za 

sprawą Małgorzaty i Natalii Kie-
dos, naucz ycielek miejscowej 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rudna

Kolorowo
i z uśmiechem mimo  

Tegoroczne święto pomagania miało swój kolorowy 
i wesoły klimat, a hojność ludzi i chęć wspólnego 
pomagania w gminie Rudna zaowocowała zebraną 
kwotą ok. 41 tys. złotych.

Pomaganie w naszej gminie to już tradycja, jednak po raz pierwszy w tym 
roku połączyły siły dwa sztaby, by wraz z Centrum Kultury Gminy Rudna i 

wójtem Adrianem Wołkowskim WOŚP zagrał na szerszą skalę, mimo 
ograniczeń związanych z pandemią.pandemii
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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rudna

netow ych udało się zebrać aż 
12436,87 zł!

Panie ze szkolnej stołówki upiekły 
ponad 600 pączków, a o godz. 20:00 
na Rynku w Chobieni zaświeciło sym-
boliczne światełko do nieba, w inter-
necie został wyświetlony fi lm z tego 
wydarzenia z 2010 roku.

Z sercem na dłoni 
W Rudnej po raz pierwszy za 

sprawą Małgorzaty i Natalii Kie-
dos, naucz ycielek miejscowej 

szkoły podstawowej, orkiestrowy 
hymn rozbrzmiewał na rudnow-
skim rynku, a na ulicach można 
było spotkać kolorow y, wesoły 
wośpmobil.  Puszki sztabu dzia-
łającego przy SP 10 w Lubinie, z 
którym od lat mieszkanki Rudnej 

współdziałają, na naszym tere-
nie przekazały na szczytny cel 
6111,50zł, a licytacje z przekaza-
nych przez darczyńców z naszej 
gminy to kwota 1578,50 zł.

- Spotkaliśmy samych uśmiech-
niętych i życzliwych ludzi. Podczas 

spacerów ulicami Rudnej rozdawa-
liśmy serducha ufundowane przez 
Centrum Kultury Gminy Rudna, był 
z nami pan Adrian Wołkowski, wójt 
gminy Rudna, byli mieszkańcy, pra-
cownicy CKGR, wspierały nas lokal-
ne instytucje. Dziękujemy za dobro, 

uśmiech, miłe słowo - mówiła  Małgo-
rzata Kiedos.

Zebrane w tym roku pieniądze 
przeznaczone zostaną na zakup 
sprzętu dla dziecięcych oddziałów 
laryngologii, otolaryngologii oraz 
diagnostyki głowy.

i z uśmiechem mimo  pandemii
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Zastanawiasz się wyborem szkoły średniej? Zespół Szkół w Rudnej zaprasza  

Internetowi oszuści chwytają się różnych sposobów. Często 
podszywają się pod fi rmy kurierskie i wysyłają sms-y z infor-
macją o konieczności dopłaty do przesyłki. Poszkodowany 
klika w link, który ma podany w odebranej wiadomości. Wpro-
wadza dane do swojego konta i zamiast niewielkiej sumy, któ-
rą ma rzekomo dopłacić, często traci kilka tysięcy złotych. 

Policjanci apelują!!! Nie doko-
nujcie płatności poprzez linki 

w sms-ach, nie ściągajcie aplikacji pro-
ponowanych w sms-ach. Firmy kurier-
skie nie żądają dopłat do paczek od 
odbiorców, gdy przesyłka została już 
opłacona przez nadawcę.

Fałszywe sms-y z prośbą o dopłatę 
stały się stałym procederem naciąga-
czy. Dlatego robiąc zakupy przez Inter-
net zachowajmy ostrożność. W świecie 
wirtualnym nie brakuje nieuczciwych 
sprzedawców, którzy w łatwy i szybki 
sposób chcą osiągnąć zysk.

Jedną z internetowych metod, po 
które sięgają oszuści, jest tak zwany 
phishing. Oszuści podszywają się pod 
fi rmy kurierskie, sklepy internetowe, 
dostawców prądu czy gazu. Wysyłają 
sms-y o konieczności dopłaty. Zazwy-
czaj, kwota jaką należy wpłacić jest 
niska. Aby usprawnić nam szybkie 
załatwienie sprawy, w wiadomości 
podają link, który przekierowuje na 
stronę łudząco podobną do banku lub 
operatora płatności. Kiedy kliknie-
my w niego, następnym krokiem jest 
wprowadzenie danych wrażliwych, 

które oszust przechwytuje i dzięki nim 
może się zalogować na nasze bankowe 
konto.

Jak się chronić przed taką utratą 
pieniędzy?

Przede wszystkim nie klikajmy 
w nieznane linki w wiadomościach czy 

mailach. A jeśli nam się to zdarzy, do-
kładnie sprawdzajmy, na jakiej stronie 
się znajdujemy. Czytajmy też dokład-
nie wiadomości od rzekomych ope-
ratorów czy kurierów - bardzo często 
pełne są literówek czy błędów - a także 
sms-y z banku. Poświęcenie kilku se-

kund na sprawdzenie, jaką transakcję 
mamy zaakceptować, może uratować 
nas przed stratą pieniędzy.

Pamiętajmy również, że bank ni-
gdy nie prosi nas o wpisanie całego 
hasła, a jedynie kilku znaków w nim 
zawartych. Kiedy musimy wpisać 
całe hasło to sygnał, że nie jesteśmy 
na platformie banku, tylko łudząco 
podobnej stronie stworzonej przez 
oszustów.

Oszuści nie wiedzą do kogo wy-
syłają te smsy, nie wiedzą czy rze-
czywiście użytkownik oczekuje na 
przesyłkę lub czy posiada konto w wy-
mienionym serwisie. Na tym właśnie 
polega phishing, na „złowieniu” ko-
goś i trafi eniu w oczekiwaną usługę. 

Źródło: 
www.lubin.

policja.gov.pl

Oszukane SMS-y, przeczytaj zanim klikniesz!  

Uczniowie klas 
ósmych szkół 
podstawowych 
wkrótce przystąpią 
do trudnego wyboru 
szkoły średniej. 
Może należałoby 
wziąć pod uwagę 
taki kierunek 
kształcenia, który 
prowadzi 
współczesnego 
człowieka do 
poprawy środowiska 
naturalnego i życia 
w harmonii 
z przyrodą? 
Przygotowaniem do 
realizacji tak 
ważnego celu 
zajmuje się Zespół 
Szkół Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
w Rudnej.

Szkoła przez lata kształ-
ciła przede wszystkim 

w zawodach rolniczych. Ab-
solwenci z Rudnej mają do 
dzisiaj swój teoretyczny 
i praktyczny udział w podno-
szeniu kultury rolnej nie tylko 
na naszym terenie. Dyrekcja 
szkoły i grono pedagogiczne 
zawsze wychodziło naprze-
ciw aktualnym potrzebom 
szkolnictwa zawodowego. 
Także tegoroczna propozycja 
jest atrakcyjna ze względu na 
potrzeby rynku pracy:

Technikum
 agrobiznes,
 architektura 
krajobrazu.

Branżowa Szkoła 
I Stopnia

 rolnik, 
 kucharz.

Szkoła oferuje również 
Kwalifikacyjny Kurs Zawo-
dowy dla dorosłych ROL-
04 – prowadzenie produkcji 
rolniczej.

- Możemy zapewnić, że 
szkoła jest przygotowana do 
realizacji potrzeb edukacyj-
nych przyszłych uczniów i kur-
santów. Szkoła jako jedyna na 

naszym terenie jest szkołą mi-
nisterialną i  funkcjonuje pod 
patronatem Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Placów-
ka wyposażona jest w bardzo 
dobrą bazę lokalową i dydak-
tyczną. Wszystkie pracownie 
zajęć ogólnokształcących 
i zawodowych są zaopatrzone 
w nowy sprzęt szkolny oraz sta-
nowiska do prezentacji multi-
medialnych – zachęca Ewa 
Janiszewska, dyrektor ZSCKR 
w  Rudnej.

 Dla uczniów dostępna jest 
skomputeryzowana biblioteka 
z literaturą piękną i fachową, 
wyposażona także w podręcz-
niki. Praktyki zawodowe odby-
wają się na terenie szkoły oraz 
w podmiotach stanowiących 
potencjalne miejsca zatrud-
nienia absolwentów lub zgod-
nie z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej po 
ukończeniu szkoły.

W szkole istnieje pasieka 
i plantacja drzew Oxytree. 

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego ak-
tywnie współpracuje z insty-
tucjami, urzędami, firmami 
i  lokalną społecznością na 
różnych polach i w rozmaitych 
formach.

Atutem szkoły jest internat, 
który znajduje się na jej terenie. 
Uczniowie, mieszkający w 2, 

-3, -4 osobowych pokojach, 
mogą liczyć na dobre warun-
ki do nauki a  także na roz-
rywkę sportową i kulturową 
przygotowaną zgodnie z ich 
zainteresowaniami. 

Wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna tworzy przy-
jemną i  życzliwą atmosferę 
sprzyjającą zdobywaniu wie-
dzy przez ucznia. Pracę wycho-
wawczą wspomaga pedagog 
szkolny.

Uczniowie szkoły mają też 
możliwość rozwoju, uczestni-
cząc w konkursach, olimpia-

dach, dodatkowych zajęciach 
i kursach. Młodzież uczestni-
czy też w zagranicznych prak-
tykach zawodowych w ramach 
programu ERASMUS+.

- Atrybutem naszej szkoły 
jest kameralność, mała spo-
łeczność, co pozwala stworzyć 
miłą, serdeczną atmosferę. 
Żaden uczeń nie jest ano-
nimowy i  może w  każdym 
momencie liczyć na pomoc 
i  życzliwość. Wolny czas, 
przed i  pomiędzy lekcjami, 
można spędzić w przytulnym 
ogrodzie przy szkole  - dodaje 
dyrektor placówki. 

Najlepszą ocenę szko-
le wystawił uczeń cytu-
jąc Kurta Vonnegut’a  , że 
„Nauka w  naszej szkole
  to czary, które naprawdę 
działają”. 

Czary, które działają

Młodzież uczestniczy też w zagranicznych praktykach 
zawodowych w ramach programu ERASMUS+.

- Atrybutem naszej szkoły jest kameralność, mała społeczność, co 
pozwala stworzyć miłą, serdeczną atmosferę. Żaden uczeń nie jest 
anonimowy i może w każdym momencie liczyć na pomoc 
i życzliwość – mów dyrektor Ewa Janiszewska.  
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Dla dorosłych 
Holly Miller

„Nas dwoje” 

Są książki, które sprawiają, że serce czytelnika rozpada się na mi-
lion kawałków. Poruszają, skłaniają do refleksji i wywołują morze 
łez. Taką powieścią jest „Nas dwoje”, zachwycający debiut litera-
cki Holly Miller. To historia o miłości z góry skazanej na niepowo-
dzenie oraz o trudnych wyborach i decyzjach, które zaważają na 
całym życiu. Jedna z najpiękniejszych a zarazem najsmutniejszych 
powieści tego roku!
Joel jest singlem od czasu, gdy poprzy-
siągł sobie, że już nigdy się nie zakocha. 
Wie, że jeśli obdarzy kogoś uczuciem, tę 
osobę może spotkać coś złego. Kiedy 
jednak na swojej drodze spotyka przeu-
roczą Callie, jest przekonany, że długo 
nie wytrwa w swoim postanowieniu...
Niesamowity i pięknie napisany wyci-
skacz łez o przeznaczeniu, snach i bez-
interesownej miłości. Książka, która ła-
mie serce i afirmuje życie.  Polecamy.

Dla dzieci 
Begona Ibarolla 

„Nowe bajki, które uczą jak być szczęśliwym” 

Szczęście to stan harmonii i wewnętrznego spełnienia. To osobi-
sty stosunek do życia, sposób jego przeżywania i odczuwania. 
Różni ludzie, sytuacje, miejsca i rzeczy ułatwiają nam lub utrud-
niają osiągnąć szczęście, ale nikt nie może nam go podarować ani 
odebrać.
Jako rodzice i dorośli możecie wybrać sposób wychowania, który 
promuje rozwój zdrowy, szczęśliwy i zrównoważony. Taki, które-
go efektem będą dzieci szczęśliwe, do-
brze rozwinięte intelektualnie, inteli-
gentne emocjonalnie, otwarte na in-
nych i zintegrowane ze społeczeń-
stwem. Jeśli chcecie pomóc swoim 
dzieciom osiągnąć ten cel, w tej książce 
znajdziecie liczne wskazówki, jak wyko-
nać to satysfakcjonujące zadanie.

Dla młodzieży 
Klaudia Bianek 

„Najcenniejszy podarunek” 

Poznaj historię, która nie da o sobie zapomnieć.
“Najcenniejszy podarunek” to ciepła opowieść obyczajowa, która 
bez wątpienia poruszy serca czytelników. Każdy chyba cieszy się 
na święta. Ten szczególny czas, który można spędzić w rodzinnym 
gronie, naprawdę zbliża i powoduje same pozytywne emocje. 
Niestety Oliwia nie może się rzucić w wir beztroski, choć bardzo 
chciałaby oderwać się na moment od ponurej rzeczywistości. Jej 
rodzina właśnie się rozpadła. A wszyst-
ko przez to, że jej matka opuściła kraj,    
by wyjechać do Anglii. W życiu Oliwii na-
stąpiły poważne zmiany. Mając 20 lat, 
zostaje brutalnie rzucona na głęboką 
wodę i musi w jednej chwili stać się doj-
rzała. Jest bowiem jedyną osobą, która 
może objąć opieką chorego ojca i swoją 
młodszą siostrę. 

Dla małych i dużych – biblioteka poleca  

Pomysł budowy pomnika ma już 
ponad 10 lat. Kilku mieszkańców 

gminy Rudna postanowiło przywrócić 
pamięć historyczną tych, którzy po II 
wojnie światowej powrócili na te tereny, 
zasiedlając je i odbudowując. Po latach 
starań, Fundacja Korzenie i Skrzydła 
rozpoczęła realizację projektu.

- Pragniemy upamiętnić w szcze-
gólny sposób pierwszych polskich 
osadników na tych terenach. Miesz-
kańcy Krowinki i Trembowli stworzyli 
rdzeń polskiego Gwizdanowa i okolic, 
współtworzyli polską gminę Rud-
ną. Chcemy się tą historią podzielić 
z najmłodszymi mieszkańcami, któ-
rzy dziś nie mają już kontaktu z żywym 
przekazem, dotyczącym własnych ko-
rzeni i lokalnej tożsamości. W naszej 
okolicy nie ma symbolu, który godnie 
upamiętniałby zasługi powojennej 
społeczności, a także wskazywał po-
chodzenie naszych dziadków, ojców 
i matek – tłumaczy Marzena Smulska, 
prezes Fundacji Korzenie i Skrzydła. 

Projekt jest bardzo ambitny, wyma-
gający, czasochłonny, a przede wszyst-
kim bardzo kosztowny. 

- Staramy się odtworzyć -  rzec, by 
można - historyczną tkankę. Rekon-
struujemy nieistniejący już pomnik na 
podstawie skąpej dokumentacji. Wiele 
prac wykonaliśmy na zasadzie wolon-
tariatu, jednak bez wkładu i znacznych 
zobowiązań fi nansowych jego realiza-
cja pozostałaby tylko pięknym marze-
niem – dodaje Marzena Smulska. 

Budowa pomnika zbliża się ku 
końcowi, wkrótce zostaną wykonane 
ostanie prace kamieniarskie, pomnik 
zostanie również zabezpieczony przed 

wpływem warunków atmosferycz-
nych, by jak najdłużej zachował swą 
świetność. Zagospodarowania wyma-
ga również teren wokół obelisku. 

- Darowizna, którą otrzymaliśmy 
właśnie od KGHM - to kluczowa 
pomoc w kluczowym momencie, 
kiedy nadchodzi czas największych 
płatności. Bez niej, mimo prze-
prowadzonej zbiórki, hojności 
darczyńców i własnego zaangażo-
wania wciąż brakowało nam sporo 
środków – tłumaczy prezes Funda-
cji Korzenie i Skrzydła. 

Lista osób, dzięki którym projekt 
zostanie zrealizowany jest długa 

 - Chcemy serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom 
Gwizdanowa i innym osobom, które 
pozytywnie odpowiedziały na naszą 
inicjatywę udzielając nam wsparcia 
osobistego i  pomocy finansowej. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy 
na ręce ks. proboszcza Tomasza 
Hęsia za życzliwe przyjęcie naszego 
projektu i zgodę na posadowienie 
pomnika na terenie parafialnym, 
pomoc przy organizacji zbiórki 
i prezentacji projektu oraz zachęty 
do jego wsparcia – wylicza Marzena 
Smulska. 

Wśród osób zaangażowanych w re-
alizację projektu jest także wójt gminy 
Rudna Adrian Wołkowski. 

 -  Mogliśmy liczyć na wsparcie 
i życzliwość wójta Adriana Wołkow-
skiego od momentu, kiedy przed-
stawiliśmy mu założenia projektu. 
Z rzadko dziś spotykaną świadomoś-
cią historyczną wsparł nasze wysiłki, 
by przywrócić i ocalić pamięć o waż-
nym czynniku lokalnej kultury i hi-
storii gminy Rudna, jakim pozostają 
pierwsi polscy osadnicy na tych tere-
nach i dziedzictwo ich stron ojczystych. 
Pierwsi osadnicy to nasi przodkowie, 
współbudowniczowie polskiej Gminy 
Rudna i Zagłębia Miedziowego. Takie 
wsparcie władz lokalnych jest nieod-
zownym elementem umożliwiającym 
efektywne przekazywanie pałeczki 
w sztafecie pokoleniowej i ciągłości 
kulturowej Gminy.  Warto dodać, że 
to, co nie udało się na poziomie kra-
jowym czyli należyte upamiętnienie 
zwycięstw 1920 r. stało się możliwe na 
poziomie gminnym w gminie Rudna. 
Pomnik zawiera bowiem odniesienie 
również do tych wydarzeń – mówi 
prezes Marzena Smulska. 

Zespół, który koordynuje realiza-
cję projektu – oprócz szefowej Fun-
dacji Korzenie i Skrzydła - tworzą jego 
pomysłodawca Marcin Groński, ko-
ordynator Tomasz Soróbka oraz Jan 
Kościelniak. 

Pomnik pamięci pierwszych mieszkańców gminy Rudna 

Fundacja „Korzenie i Skrzydła” otrzymała od Fundacji 
KGHM Polska Miedź darowiznę w wysokości 

30 tys. zł., która pozwoli sfinalizować budowę 
pomnika pamięci pierwszych mieszkańców gminy 

Rudna. Obelisk ma stanąć w Gwizdanowie, 
upamiętniając przymusowo przesiedlonych 

mieszkańców Trembowli i okolicznych miejscowości 
z Kresów Wschodnich, którzy rozpoczęli nową, 

powojenną historię naszej gminy. 

Mieszkańcy Krowinki i Trembow-
li stworzyli rdzeń polskiego 

Gwizdanowa i okolic, współtwo-
rzyli polską gminę Rudną.

Zespół koordynujący realizację projektu: (od lewej) Marcin Groński, 
Jan Kościelniak, Marzena Smulska i Tomasz Soróbka. 

- Staramy się odtworzyć -  rzec, by można - 
historyczną tkankę. Rekonstruujemy nieistniejący 
już pomnik na podstawie skąpej dokumentacji 
– mówi Marzena Smulska. 

Korzenie 
lokalnej 
tożsamości 
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Znakowanie psa poprzez czipowanie to doskonała meto-
da zapobiegania bezdomności zwierząt, która umożliwia 
w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie 
właściciela.

Czipowanie zwierząt polega na 
wszczepieniu w ich ciało mikropro-
cesora, w którym znajduje się kod 
w postaci numeru identyfi kacyjne-
go składającego się z piętnastu cyfr. 
Specjalnym czytnikiem można od-
czytać numer czipa i po sprawdze-
niu w elektronicznej bazie danych 
uzyskać informację o właścicielu i  
zwierzęciu. Elektroniczne znako-
wanie jest także niezbędnym wy-

mogiem, żeby podróżować z psem 
po krajach Unii Europejskiej.

Gmina Rudna, od kilku lat 
umożliwia mieszkańcom bez-
płatnie znakowanie psów. W na-
stępstwie tego od 2012 roku 
zostało zaczipowanych 680 czwo-
ronogów.  Na realizację zadania 
pn.: „Świadczenie usług weteryna-
ryjnych z zakresu elektronicznego 
znakowania psów, których właści-

ciele są mieszkańcami Gmi-
ny Rudna” w 2021 roku wy-
brano ofertę złożoną przez 
Pana Krzysztofa Żurawicza 
prowadzącego Gabinet we-
terynaryjny i DDD Krzysztof 
Żurawicz, przy ulicy Kominka 2 
w Polkowicach. W celu zaczipowa-
nia psa należy skontaktować się ze 
wskazanym gabinetem weteryna-
ryjnym pod numerem telefonu 889 
251 421 lub stawić się osobiście.

Dane oznakowanych czworo-
nogów bezpłatnie wpisywane są 
do Międzynarodowej Bazy Da-
nych SAFE-ANIMAL. Dostęp do 
bazy można uzyskać po zarejestro-

waniu się na stronie https://www.
safe-animal.eu/ i założeniu indy-
widualnego konta.

Właściciel zaczipowanego psa 
powinien go wyrejestrować z bazy 

w przypadku śmierci 
lub przekazania do 
adopcji.

Wszystkich właś-
cicieli psów na terenie 

gminy Rudna zachę-
camy do jak najszybsze-

go oznakowania swoich 
pupili.
W przypadku pytań zaprasza-

my do kontaktu z pracownikami 
Referatu Ochrony Środowiska, Go-
spodarki Wodnej, Rolnictwa i Leś-
nictwa w Urzędzie Gminy Rudna 
pod numerem telefonu 
76 74 92 131/132.

Bezpłatne czipowanie psów 

STOP dla niewłaściwej segregacji papieru na terenie gminy Rudna Przeterminowane 
leki – jak z nimi 
postępować, by 
chronić siebie 
i środowisko?
Leki zawierają substancje medyczne, które stwa-
rzają zagrożeni dla środowiska naturalnego i zdro-
wia człowieka. Związki chemiczne zawarte w le-
kach działają niszcząco na glebę i wodę, a także 
zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta. 

Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiór-
ki i właściwego unieszkodliwienia. Przeterminowanych 

leków nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunal-
nymi, wszelkie produkty medyczne należy zanieść do apteki 
i wrzucić do specjalnego pojemnika.

Do pojemnika na leki możemy wrzucać:
tabletki lub kapsułki w blistrach,
syropy w buteleczkach,
maści i kremy w tubkach,
aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
zastrzyki w ampułkach.

Należy również pamiętać, że papierowe pudełka po lekach 
i ulotki wyrzucamy do pojemnika na papier, natomiast puste 
blistry po lekach do pojemników na odpady zmieszane.

Ponadto do pojemników na leki nie należy wrzucać igieł 
i strzykawek. Są to tzw. odpady niekwalifi kujące się do od-
padów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, które przyjmowane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnej 
przy ulicy Witosa.

Papier jest surowcem, który bar-
dzo łatwo i wielokrotnie może być 

poddany recyklingowi. Jest to niezwy-
kle rozpowszechniony surowiec, a ze-
brana selektywnie makulatura może 
być łatwo  wykorzystana. 

Praktyka pokazuje, że na terenie 
gminy Rudna pojawiają się duże prob-
lemy z segregowaniem odpadów z pa-
pieru. Po raz kolejny w tym roku odpa-
dy papieru odebrane z terenu Gminy 
nie zostały przyjęte w instalacji, jako 
frakcja papieru z uwagi na zbyt duże 
zabrudzenie. 

Niewłaściwe segregowanie odpa-
dów przez mieszkańców uniemoż-
liwia przekazanie papieru do recy-
klingu i  wpływa na osiągane przez 
Gminę poziomy recyklingów, co z kolei 
w przypadku ich nieosiągnięcia przed-
kłada się na nałożenie na Gminę kary. 

Przypominamy, że do niebieskiego po-
jemnika z napisem papier wrzucamy: 
książki, gazety, zeszyty, torby papiero-
we, kartony, tekturę,  foldery, katalogi.

Nie wrzucamy natomiast opakowań 
z domieszką tworzyw, folii aluminiowych, 
papieru mokrego, tłustego i zabrudzone-
go, które należy wrzucać do odpadów 
zmieszanych. Nie wrzucamy również 
kartonów po napojach i po mleku.

W związku z powyższym karton po 
mleku czy soku to przykład opakowa-
nia wielomateriałowego. Wyrzucamy 
je do pojemnika na metale i tworzywa 
sztuczne. Papierowe ręczniki powinni-
śmy umieszczać w pojemniku na odpa-
dy zmieszane, ponieważ zabrudzone, 
tłuste lub mokre ręczniki papierowe 
nie nadają się do recyklingu. Ta sama 
zasada dotyczy chusteczek higienicz-
nych. Do pojemnika na papier nie nale-
ży wrzucać również tapet, paragonów 
sklepowych czy worków po materia-
łach budowlanych.

Należy również pamiętać, że przed 
wrzuceniem odpadów z papieru i tek-
tury do pojemników, należy usunąć 
wszelkie elementy z innych tworzyw, 
takich jak: spinacze biurowe, zszyw-
ki, płócienne okładki, foliowe okienka 
z kopert.

Ponadto przypominamy, że zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w przypad-
ku niedopełnienia przez właści-
ciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, podmiot odbierają-
cy odpady komunalne przyjmuje je 
jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i  powiadamia 
o tym wójta, który na podstawie po-
wiadomienia, wszczyna postępowa-
nie w sprawie określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi stosując wysokość 
stawki opłaty podwyższonej, tj. 58 
zł od osoby. 

Wspólnie dla 
środowiska 

Zbieranie osobno papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych 
wraz z metalem i 
opakowaniami 
wielomateriałowymi, a 
także oddzielanie 
bioodpadów pozwala 
uzyskać najbardziej 
pełnowartościowe 
surowce do ponownego 
przetworzenia. Praktyka 
pokazuje, że na terenie 
gminy Rudna pojawiają się 
duże problemy z 
segregowaniem odpadów 
z papieru.

Do pojemnika z napisem papier wrzucamy: książki, gazety, zeszyty, torby 
papierowe, kartony, tekturę,  foldery, katalogi. Papierowe ręczniki czy 

chusteczki powinniśmy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 

 Po raz kolejny w tym 
roku odpady papieru 
odebrane z terenu 
gminy Rudna nie 

zostały przyjęte w instalacji, jako 
frakcja papieru z uwagi na zbyt 
duże zabrudzenie. 
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KRUS 
rozpoczął 
wysyłanie 
PIT-ów
Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszy-
scy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku 
chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze 
świadczenie emerytalno-rentowe (np. eme-
ryturę rolniczą, okresową emeryturę rol-
niczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności 
do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające.

 Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobra-
ły tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie 

zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmar-
łemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub ali-
menty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez 
KRUS. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie 
PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 1 marca 2021 r. 

Osoba, która otrzyma PIT-11A lub PIT-11 powinna 
sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 
lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w 
formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nie-
przekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku. 

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/
rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych 
lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź 
z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam 
składa zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) 
we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 
1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubie-
głym, organizacji pożytku publicznego powinien zło-
żyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. 

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finan-
sów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT do-
stępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 
lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną auto-
matycznie przygotowane przez Krajową Administra-
cję Skarbową indywidualne zeznania podatkowe dla 
każdego emeryta i rencisty. 

ARiMR ostrzega rolników 
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dotarły informacje o anonimowej osobie, która poda-
jąc się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, 
oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie 
dofinansowania. 
Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kuriero-
wi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do 
wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. 
W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsię-
biorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną 
propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pienię-
dzy. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie 
ma nic wspólnego z tego typu działaniami.   

Ptasia grypa – ważne informacje
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Lubinie przekazuje informacje 
na temat przenoszenia wirusów 
wysoce zjadliwej grypy wśród 
ptaków i drobiu oraz apeluje do 
mieszkańców o zgłaszanie przy-
padków padłych dzikich ptaków 
do inspekcji weterynaryjnej.

 Wirusy grypy przenoszą ptaki dzikie, 
przede wszystkim gatunki związane 

ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi 
i łabędzie. Inne gatunki mogą w ograniczo-
nym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrze-
nianiu wirusa na bliskie odległości.

Drób może się zakazić, jeśli korzysta 
z tych samych siedlisk np. zbiorników 

wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały 
ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, 
aby użytkowanie tych miejsc odbywało 
się w tym samym czasie. Wirus może bo-
wiem przeżyć w wodzie przez wiele dni, 
a nawet tygodni, szczególnie w niskiej 
temperaturze. Tak więc zbiorniki wod-
ne, na których przebywały dzikie ptaki, 

mogą być w miesiącach jesienno -zimo-
wych długotrwałym źródłem zakażenia 
dla drobiu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego we Wrocławiu apeluje 
o zawiadamianie powiatowych lekarzy 
weterynarii o miejscach znaleziska pad-
łych ptaków. Zgłoszenia przyczynią się 
do szybszego podejmowania działań 
przez inspekcję weterynaryjną i mini-
malizowania ryzyka dalszego przeno-
szenia choroby, a to z kolei przyczyni się 
do podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa hodowli ptactwa przyzagrodowego 
i fermowego.

Jeśli więc zauważyłeś padłe dzikie 
ptaki poinformuj powiatową inspekcję 
weterynaryjną. 

W związku 
z rozprzestrzeniającym się 
afrykańskim pomorem świń 
(ASF), a także 
potwierdzonymi 
przypadkami wystąpienia 
ASF u dzików, Gmina Rudna  
na podstawie decyzji 
wykonawczej komisji UE 
2021/175 z dnia 12 lutego 
2021 r. została włączona do 
strefy czerwonej, tj. obszaru 
objętego ograniczeniami.

Choroba nie stanowi bezpośrednie-
go zagrożenia dla ludzi, ale jest po-

ważnym problemem dla hodowców trzo-
dy chlewnej. Wirus atakuje świnie 
domowe, świniodziki oraz dziki. Roz-
przestrzenia się w bardzo szybkim tempie 
i obejmuje duży odsetek osobników w sta-
dzie. Śmiertelność zwierząt wynosi nawet 
100%.

W  czerwonej strefi e, w której znalazła 
się nasza Gmina, obowiązują następujące 
zasady przemieszczania świń:

1) w obrębie strefy 
czerwonej:

 przesyłka świń do innych gospo-
darstw albo do rzeźni możliwa po 
wystawieniu przez urzędowego le-
karza weterynarii świadectwa zdro-
wia oraz uzyskaniu decyzji powiato-
wego lekarza weter ynarii na 
przemieszczenie świń,
 po uzyskaniu tych dokumentów 
świnie przemieszcza się bezpośred-
nio do innego gospodarstwa lub 
rzeźni w obrębie tej strefy, 
 nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem muszą być zba-
dane przez urzędowego lekarza 
weterynarii,
 istnieje możliwość zgromadzenia 
świń przemieszczanych do rzeźni 

w miejscu przeznaczonym na skup 
zwierząt lub przeznaczonym na 
targ; miejsce to musi znajdować się 
na obszarze objętym ograniczenia-
mi; takie przemieszczenie jest moż-
liwe po uzyskaniu pozwolenia po-
wiatowego lekarza weterynarii 
(należy wcześniej złożyć do niego 
wniosek o wydanie pozwolenia).

2) poza strefę czerwoną 
w granicach Polski: 

 przesyłka musi być zaopatrzona 
w świadectwo zdrowia,
 dodatkowe wymagania weteryna-
ryjne dla przemieszczanych świń:

•  muszą przebywać w gospodarstwie 
30 dni bezpośrednio przed prze-
mieszczeniem lub od urodzenia,

•  pochodzą z gospodarstwa, do które-
go w okresie 30 dni przed przemiesz-
czeniem nie wprowadzono świń 
pochodzących z obszarów zagroże-
nia albo objętego ograniczeniami 
w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń, 

•  pochodzą z gospodarstwa, do któ-
rego w okresie 30 dni przed prze-
mieszczeniem nie wprowadzono 
świń pochodzących ze strefy nie-
bieskiej (obszarów zagrożenia), 
ani czerwonej (obszaru objętego 
ograniczeniami),

•  zostały poddane badaniu laborato-
ryjnemu w  kierunku ASF z  wyni-
kiem ujemnym w ciągu15 dni przed 
przemieszczeniem,

•  nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem zostały poddane 
badaniu klinicznemu przez urzę-
dowego lekarza weterynarii i  nie 
wykazywały objawów klinicznych 
ASF–następnie urzędowy lekarz 
weterynarii wystawia świadectwo 
zdrowia.

3) warunki transportu 
zwierząt: 

 środki transportu, którymi są prze-
wożone zwierzęta, po rozładunku 
muszą być czyszczone i odkażane 
najszybciej jak to możliwe, a doku-
ment potwierdzający przeprowa-
dzenie oczyszczenia i odkażania po 
ostatnim przemieszczeniu zwierząt 
(albo jego kopia) muszą być przewo-
żone w tym środku transportu i udo-
stępniane na żądanie urzędowego 
lekarza weterynarii,
 każdy dzik padły na terenie całego 
kraju podlega obowiązkowemu 
urzędowemu badaniu w kierunku 
ASF,
 każdy dzik odstrzelony na obszarze 
ochronnym lub objętym ogranicze-
niami jest niezwłocznie dostarcza-
ny, wraz z  wszystkimi częściami 
ciała, do położonego na tym samym 
obszarze punktu skupu dziczyzny 
lub zakładu obróbki dziczyzny lub 
innego zakładu nadzorowanego 
przez Inspekcję Weterynaryjną 
i podlega urzędowemu badaniu la-
boratoryjnemu w kierunku afrykań-
skiego pomoru świń oraz obligato-
ryjnie badaniu w kierunku włośni.

Rozwój sytuacji na bieżąco kontrolu-
je powiatowy lekarz weterynarii. 

Wszelkie przypadki wykrycia na te-
renie gminy Rudna martwych zwierząt 

dzików, świń, świniodzików należy jak 
najszybciej zgłosić do Powiatowego In-
spektora Weterynarii w Lubinie, nr tel. 
76 844 28 25. 

Wzrasta zagrożenie ASF 

Gmina Rudna 
w czerwonej strefie
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 Opiekunka grupy teatralnej 
z Chobieni szyje stroje do przy-

szłych sztuk wystawianych przez 
Non Simplex. W Gawronkach i Bro-
dowie tworzy się multimedialna bi-
blioteka zdjęć sprzed ostatnich kil-
kunastu lat naszej działalności. 
W Gwizdanowie powstają - dopra-
cowane w każdym szczególe - kartki 
świąteczne. Wysokie i Koźlice, to 
nasze oddziały krawieckie. Powsta-
ją tu, cieszące się sławą, krasnale 
i zające oraz inne ręcznie robione 
zabawki. Olszany i Kliszów, to ko-
lebka rękodzieła naturalnego - wi-
klina, juta, mech i drewno, te surow-
ce, które bez wątpienia, wiodą 
prym. Mleczno, Rynarcice, Górzyn 
i Miłogoszcz, to oddziały kwiatów. 
Tylko wstążka, bibuła i papier, w po-
łączeniu z mozolną pracą dają efekt 
wow, będzie można się o tym prze-
konać podziwiając modne dekoracje 
ścienne do wypożyczenia i gigan-
tyczne palmy Wielkanocne. Chełm, 
Radoszyce i Naroczyce, to nasze 
makramowe odkrycie!

W Rudnej i Starej Rudnej, Kębło-
wie, Brodowicach i Radomiłowie 
tworzona jest unikatowa biżuteria. 
W Nieszczycach i Ciechłowicach 
powstają ręcznie szyte woreczki, 
a w Orsku zaś wyszywane ekotorby. 
W Wądrożu kilometry nici przemie-

niają się w szydełkowe cuda. W Stu-
dzionkach i Gawronach powstają 
fi lmiki i nagrania zasilające naszą 
pracę w sieci. 

Eko w życiu codziennym 
i rękodziele

Ostatnio można było odebrać 
z naszych ośrodków w Rudnej i Cho-
bieni ceramiczne serduszka z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Była to zachę-
ta do własnoręcznego ozdobienia 
(nie kupowania!) prezentów, a tym 
samym współtworzenia z instrukto-
rami, nawet na odległość. 

Nasi instruktorzy uszyli ekotorby 
na zakupy, by zachęcić mieszkańców 
gminy do ograniczenia używania 
plastikowych reklamówek w życiu 
codziennym. Gdyby nie ogranicze-
nia, te torby uszyliby uczestnicy war-
sztatów, ale cóż, siła wyższa. 

Również w duchu eko, stworzone 
zostały zapachowe, naturalne de-
koracje w kształcie serc. Wielogo-
dzinna praca i kupione przez CKGR 
naturalne składniki zaowocowały 
rękodziełem, które w bezpieczny 
sposób zostało przekazane  miesz-
kańcom naszej gminy. 

Ta i poprzednie akcje spotkały się 
z pozytywnym odzewem, co bardzo 
nas ucieszyło i zainspirowało do dal-
szego działania. Idziemy o krok dalej 

i wychodzimy do Państwa ze sztuką 
w postaci „sztuki na wynos”. Pakiety 
materiałów do stworzenia własnych 
prac artystycznych będzie można od-
bierać w świetlicach, a na profi lu Cen-
trum Kultury Gminy Rudna zostanie 
umieszczony instruktaż (więcej infor-
macji na plakacie – str. 15).

Działamy w sieci
Z okazji Dnia Zakochanych na 

profi lu CKGR zorganizowany został 
konkurs fotograficzny, w którym  
nagrodą główną były bilety do kina. 

Nadesłane zdjęcia pokazały różne 
oblicza miłości, od tej do przyjacie-
la, pupila, rodziny po zakochanych 
zwariowanych i tych sprzed lat. Naj-
większą ilość wirtualnych serduszek 
zebrało zdjęcie małżeństwa Kamili 
i Michała. Gratulujemy!

Piękne walentynkowe piosenki 
w wykonaniu naszej instruktorki 
śpiewu i życzenia dla zakochanych 
zawierał koncert życzeń w  sieci. 
Poza tym, tradycyjnie można by-
ło zainspirować się pomysłami na 
własnoręcznie wykonany prezent, 
a  nawet przepis na kolację dla 
dwojga…

Leśne 
zwirzęta

Z  okazji Dnia Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej powstał ciekawy 
fi lm nagrany przy kilkunastostop-
niowym mrozie w środku lasu. Wy-
stąpili w nim milusińscy z Gawron 
i  leśnicy z  Nadleśnictwa Lubin. 
Ciekawie podana garść praktycz-
nych informacji okazała się lekcją 
przyrody w najlepszym wydaniu. 
Tym samym zachęcamy do zdro-
wego spędzania czasu wolnego na 
świeżym powietrzu. 

Nowa Strona 
Kultury

Zapraszamy do odwiedzania na-
szej nowej strony internetowej www.
ckgr.pl!

Całkiem nowa szata  grafi czna, 
uporządkowane informacje na te-
mat naszej działalności oraz wiele 
materiałów edukacyjnych w jednym 
miejscu. Prace nad naszą przestrze-
nią w sieci jeszcze trwają. Udosko-
naloną (po połączeniu instytucji) 
przestrzenią w sieci CKGR będzie-
my się chwalić jeszcze nie raz. Za-
praszamy do odwiedzania naszego 
profilu na Facebooku: Centrum 
Kultury Gminy Rudna. Czekamy 
na Was! 

Centrum Kultury Gminy Rudna w covidowej rzeczywistości 

Na przekór 
czasom 

Brak możliwości prowadzenia zajęć z dziećmi, 
organizowania wydarzeń artystycznych i sportowych 

nie ograniczył działalności CKGR. Na profilach fb 
zachęcamy do akcji i konkursów online, ale to nie 
wszystko! W świetlicach każdego dnia powstają 

prawdziwe dzieła sztuki. 
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 Wystawa prac rzeźbiarskich Lu-
dwiki Ogorzelec pozwala prze-

śledzić ewolucję oryginalnego progra-
mu twórczego artystki, realizowanego 
przez blisko czterdzieści lat. 

Ludwika Ogorzelec urodziła się 
5 stycznia 1953 roku w Chobieni, 
w 1983 roku ukończyła Akademię 
Sztuk pięknych we Wrocławiu, 
obecnie mieszka w Paryżu. Swoje 
prace realizowała w Szwecji, USA, 
Grecji, Szwajcarii, Japonii, Kostary-

ce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Bułgarii, Hiszpanii, Australii, 
Kanadzie, Chinach, Korei Po-
łudniowej, Bangladeszu.

Na wystawie prezentowane 
są wczesne prace artystki, które 
powstały w ramach dwóch cykli. 

Pierwszy, realizowany od lat 80. 
XX w., pod nazwą „Przyrządy 

równoważne”, obejmuje rzeźby mo-
bilne skonstruowane w odniesieniu 

do linii drzewa. Są to rzeźby budowa-
ne jako ażurowe struktury z użyciem 
twardej, ale jednocześnie bardzo 
delikatnej linii. Mimo że wrastają 
w przestrzeń, pozostają obiektami 
przenośnymi, które można oglądać 
z zewnątrz. Wpisują się w tradycyjną 
formułę rzeźby.

Jej monumentalne rzeźby naj-
częściej tworzone są w otwartej prze-
strzeni, często w architektonicznie 

ukształtowanym otoczeniu, we wnę-
trzach ekspozycyjnych sal muzealnych 
i galerii.  Tworzywem rzeźb jest sama 
przestrzeń, a linia z drewna, metalu czy 
szkła jest jedynie konturem dla „krysz-
tałów przestrzeni”. 

Pani Ludwika była pracownikiem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chobie-
ni, a w latach siedemdziesiątych pełniła 
funkcję dyrektora tej instytucji. W na-
szej gminie odwiedza rodzeństwo. 

Wystawa prac Ludwiki Ogorzelec w Zamku Ujazdowskim

Szukam momentu 
równowagi 

To była pierwsza indywidualna wystawa 
w Polsce oraz pierwsza – na tak szeroką skalę - 

prezentacja dorobku artystycznego 
pochodzącej z Chobieni Ludwiki Ogorzelec. 

Ekspozycja prezentowana jest 
w  CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. 
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Hasło krzyżówki z nr 1/2021 Nowin 
Gminnych brzmi: „Nie dokonuje odkrycia 
kto nie bada niemożliwości”
 Nagrodę otrzymuje Pani Bobowska Kry-
styna z Brodowa. Prosimy o kontakt pod 
nr telefonu 76/ 749 21 01 w celu uzgod-
nienia odbioru nagrody. Serdecznie gra-
tulujemy! Państwa zapraszamy do zaba-
wy! Rozwiązania krzyżówki prosimy prze-
słać na adres mailowy: promocja@rudna.pl 
lub pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Rudna, 
Plac Zwycięstwa 15, 59 – 305 Rudna.

 Poziomo:
1.wujek z żoną; 7. angielski grosz; 8. brak 

środków do życia, bieda; 10.metoda badania 

serce; 13.na wyposażeniu karetki; 14. dawniej 

nazywany żakiem; 16. doskwiera, gdy brak zajęć; 

17. część ręki od barku do łokcia; 18. pieniądze 

w nim bezpieczne; 19. potoczne określenia

kogoś bardzo upartego; 22. znak obniżający 

dźwięk o pół tonu; 24. opowiadana na dobranoc; 

25. zastrzeżenie lub warunek w umowie; 

26. królewski orszak; 27. wznoszony na czyjąś 

cześć; 29. dawniej używana w lampach; 32. imię 

Puchatka; 34. do zamka lub gęsi na niebie; 

36. gwóźdź z szeroką główką; 38. np. na zdjęcia; 

39. podobno największy 13-go; 41. obozowanie 

pod gołym niebem; 43. może być drogowy; 

44. górnicze święto; 45. wykonuje ilustracje do 

tekstu; 46. papierek z tekstem reklamowym; 

47. stary, zabytkowy przedmiot; 48. przypinana 
odznaka lub taniec
 

Pionowo:
1. wielki ssak morski; 2. ”Czarnoksiężnik 

z krainy….”; 3. powiększony gruczoł tarczycy; 

4. inaczej atest, świadectwo; 5. np. balowa; 

6. zalicza się do nich muchy; 9. do zjeżdżania zimą 

z górki; 11. złośliwy skrzat; 12. cecha charakteru 
człowieka skłonnego do kompromisów, 

ustępstw; 15. wynalazek Gutenberga; 18. przed 

niedzielą; 20. inaczej sensor, wychwytuje sygnały 

z otoczenia; 21. jednostka długości w krajach 

anglosaskich; 23. australijski nielot; 25. część 
Pomorza zamieszkiwana przez Kaszubów; 

28. choroba jak rzeka; 30. wystawa; 31. co kraj, to 

…; 33. do kupienia na receptę; 35. literacki bądź 

muzyczny; 37. dziwaczny lub staromodny pojazd; 

40. popularne buty sportowe; 41. wyścig na 
sankach z kierownica i hamulcem po torze; 

42. ozdoba męskiej szyi; 44. w ręce króla

Krzyżówka
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