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Kultury Gminy Rudna!
Mimo że świetlice muszą pozostać jeszcze zamknięte, 
a większość  naszych działań nadal realizowana jest w 
sieci, stworzyliśmy ofertę zajęć na gminnych 
obiektach sportowych. Po długim czasie spędzonym 
przed monitorami komputerów podczas pracy i nauki 
zdalnej, każdemu wyjdzie na zdrowie skorzystanie z 
aktywności na świeżym powietrzu. Powrócą ulubione 
zajęcia dla dorosłych i dzieci, takie jak: Zumba, Stron 
Nation, Zdrowy Kręgosłup, stretching, aerobic, 
fitness, tenis, czy taniec nowoczesny.
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WYDARZENIA 

NAJLEPSZA 
ZAWODNICZKA 
PUCHARU POLSKI

Duży sukces Adeli Piskorskiej, za-
wodniczki UKS Shark Rudna. Pod-
czas odbywającej się w Warsza-
wie trzeciej edycji zawodów Are-
na Grand Prix Polski w pływaniu 
podopieczna trenera Adriana 
Szajnickiego dwukrotnie stawała 
na podium wśród seniorek. 

BUDOWA 
PARKINGU 
W ORSKU 
WSTRZYMANA! 

Mimo wprowadzenia zmian 
w dokumentacji technicznej 
i uwzględnieniu uwag dolno-
śląskiego konserwatora zabyt-
ków – wstrzymał on budowę 
parkingu w Orsku. To zupełnie 
niezrozumiała decyzja dla 
władz gminy, proboszcza para-
fii oraz mieszkańców, którzy 
zaangażowali się w tę inicjaty-
wę, przekazując na ten cel pry-
watne grunty. Wójt Adrian 
Wołkowski zapowiada odwoła-
nie od tej decyzji. 
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Świadomie, ekologicznie, w zgodzie z naturą 
Już nie szpecą poboczy i lasów, trafi ły tam, gdzie ich miejsce czyli na wysypisko odpadów. Z okazji Światowego Dnia 
Ziemi zorganizowano akcję sprzątania gminy Rudna, w której wzięły udział 122 osoby. Śmieci trafi ły na wysypisko.
  Str. 8-9  

Zapraszamy do wspólnego świętowania 

Majówka 2021 

STR. 5

STR. 15

w sieci Dawniej Święta Majowe w gminie 
Rudna obchodzone były podczas 
festynów, występów artystycznych, 
turniejów sportowych, pokazów 
strażackich albo gry w bule. W tym 
roku, ze względu na 
pandemię, Centrum Kultury Gminy 
Rudna zaprasza na Majówkę w sieci. 
Od 1 do 3 maja na profilu fb CKGR 
prezentowane będą projekty, 
przygotowane z pełnym 
zaangażowaniem i sercem . Z okazji 
Dnia Flagi przygotowaliśmy akcję 
„Biało-czerwona dla Ciebie”… 
 Str. 11 
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NIEODPOWIEDZIALNE 
FAŁSZYWKI! 
„Schizofrenik twierdzi, że podłożył bombę w naszym przedszkolu! 
Detonacja ma nastąpić o godzinie 10 rano. Ratujcie dzieci!” – wiado-
mość mailową takiej treści otrzymała dyrektor Przedszkola Gminnego 
w Chobieni. Był to trzeci fałszywy alarm bombowy w tym roku w tej 
placówce!

Po odczytaniu maila zachowaliśmy wszelkie procedury związane z bezpieczeń-
stwem – mówi Agnieszka Cidyło, dyrektor Przedszkola Gminnego w Chobieni. 

– To ciężki okres dla przedszkolaków. Powrót po dłuższej przerwie do placówki w czasie 
pandemii, procedury związane z obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa jakie zo-
stały wprowadzone tu na miejscu są wystarczająco stresujące dla tak małych dzieci, 
dlatego z naszej strony zachowana została szczególna ostrożność i spokój – dodaje.

O rzekomym ładunku wybuchowym natychmiast poinformowana została Komenda 
Policji w Lubinie, która na miejsce wysłała funkcjonariuszy z Komisariatu 
Policji w Rudnej. Budynek przedszkola został dokładnie sprawdzony przez 
Specjalistyczną Grupę Interwencyjną z Lubina. Na szczęście ewakuacja 
dzieci nie była potrzebna.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU 
– PRZEJMIJ UŻYCZONY SPRZĘT NA WŁASNOŚĆ!

Do 19 maja 2021 r. trwa okres trwa-
łości projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na obsza-
rze Gminy Rudna”, w ramach któ-
rego przekazano w użytkowanie 
sprzęt komputerowy oraz fi nanso-
wano dostęp do Internetu. Bene-
fi cjenci projektu mogą otrzymać 
użytkowany sprzęt na własności 
w formie darowizny.

Osoby zainteresowane muszą jednak 
spełnić następujące warunki:

- Zadzwonić  w godz. od 8.00 do 15.00 
pod numer 76/749 21 28 w  celu umó-
wienia się na termin podpisania umowy 
darowizny.

- W umówionym terminie przyjechać do 
Urzędu Gminy Rudna wraz z dowodem oso-
bistym i podpisać umowę darowizny. Umowę 
darowizny może podpisać jedynie beneficjent 
projektu.

 

 Dodatkowe
informacje:

 do dnia 19.05.2021 r. obowiązują zapisy 
umowy użyczenia;
 od dnia 20.05.2021 r. obowiązują zapisy 
umowy darowizny;
 od dnia 20.05.2021 r. każda osoba we 
własnym zakresie zapewnia sobie dostęp 
do Sieci Internet oraz Serwis sprzętu 
komputerowego.

Ponieważ tegoroczna wiosna bardzo 
nieśmiało się z nami wita, 
postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw. 
Przy Urzędzie Gminy Rudna oraz na 
rondzie przy Ścinawskiej zrobiło się 
kolorowo i wiosennie. 
Wszystko za sprawą Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Rudnej, który 
nasadził w tych miejscach kilkaset 
wielobarwnych bratków. To dopiero 
początek ukwiecania gminy. 
Zamówiono już kwiatowe kaskady 
z pelargonii, które pod koniec maja 
ozdobią centralne miejsca w Rudnej 
i Chobieni.  

Wiosennie w gminie Rudna 
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NOWOCZESNY 
DOJAZD DO 
GRUNTÓW

Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego podjął uchwałę 
w sprawie udzielenia samo-
rządom pomocy fi nansowej 
na ochronę, rekultywację 
i poprawę jakości gruntów 
rolnych. Gmina Rudna otrzy-
mała na ten cel 113 tys. 500 zł.

Pieniądze zarezerwowane 
w tegorocznym budżecie Wo-

jewództwa Dolnośląskiego trafią do 
gmin w formie dotacji celowych. 
W gminie Rudna środki przeznaczo-
ne zostaną na przebudowę drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w Cho-
bieni od ul. Głogowskiej w kierunku 
Chałupek.
Powstanie droga o nawierzchni 
tłuczniowej z powierzchniowym 
utrwaleniem jej emulsją asfaltową. 
Inwestycja realizowana będzie na 
działkach 148/1 i 148/2 w obrębie 
Chobienia. 

AKTUALNOŚCI

Budowa skateparku w Rudnej na półmetku Remont drogi 
gminnej 
w Mlecznie

Popękana na-
wierzchnia asfal-
towa, osuwający 
się chodnik, 
uszkodzone 
krawężniki i za-
padnięta zatoka 
autobusowa – tak obecnie 
wygląda droga w Mlecznie. 
Wkrótce przejdzie gruntowną 
przebudowę. Gmina Rudna 
otrzymała właśnie dotację na 
ten cel w wysokości 814 tys. 
złotych z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju.

Zakres zadania pod nazwą „Re-
mont drogi gminnej nr 101170D 

w miejscowości Mleczno” obejmie 
przebudowę ponad kilometrowego 
odcinka.

Ułożona zostanie nowa asfaltowa 
nawierzchnia, powstaną nowe pobo-
cza, wyremontowany zostanie chod-
nik na odcinku prawie 900 metrów, 
wymienione zostaną także uszko-
dzone części obrzeży i krawężników. 
Wzdłuż skarp  przewiduje się montaż 
oporników na ławie betonowej.

W zatoce autobusowej przełożo-
na zostanie nawierzchnia z  kostki 
betonowej, wykonana zostania tak-
że regulacja istniejących studzienek 
kanalizacyjnych.

Inwestycja, której wartość osza-
cowana została na 1 628 055 mln zł 
fi nansowana będzie w 50 proc. z bu-
dżetu gminy Rudna oraz Rządowego 
Funduszu Rozwoju.

Zakres zadania obejmuje m.in. 
przygotowanie terenu, wyko-

nanie przyłącza energetycznego do 
wykonania oświetlenia, wykonanie 
płyty żelbetonowej skateparku, bu-

dowę utwardzonych dojść, montaż 
lamp parkowych, ławek, stojaków na 
rowery i wykonanie monitoringu. 

Skatepark znajdować się bę-
dzie pomiędzy ulicą Polkowicką, 
a Gminnym Klubem Sportowym 
Sparta Rudna. Jego powierzchnia 
użytkowa wyniesie ok. 495 metrów 
kwadratowych. Na tym terenie znaj-
dą się urządzenia, z których śmiało 
będą mogli korzystać użytkownicy 
deskorolek, rolek i rowerów BMX. 
Będą to między innymi bank ramp, 
platforma z grindboxem, funbox 
z longrailem, wulkan, bank wall i 
fanbox z poręczą. 

Termin realizacji zadania to 30 
czerwca 2021 r.

Deskorolki, rolki 
i BMX na start! 

Na ternie obiektu znajdą się m.in. 
bank ramp, platforma z grindbo-

xem i funbox z longrailem. 

Pełną parą idą prace 
związane z budową 
skataparku w Rudnej. 
Wszystko wskazuje na to, 
że termin odbioru 
inwestycji zaplanowany 
na koniec czerwca 
zostanie dotrzymany. 
Koszt budowy obiektu to 
1 092 240 000 zł brutto, 
z czego 906 796 zł to 
pochodzi z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

- Skatepark nabiera kształtów z czego bardzo się cieszę 
– mówi wójt Adrian Wołkowski. 
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1,2 mln zł na modernizację obiektu sportowego w Chobieni

Na poboczach 
Gmina Rudna wyłoniła fi rmy, które zaj-
mować się będą utrzymaniem i pielęg-
nacją poboczy dróg gminnych. Z uwagi 
na duży obszar, zadanie podzielono na 
dwie części.

Prace ruszą od maja br., a umowa będzie 
obowiązywała do 30 listopada 2021 r. W 

ramach prac wykonawcy będą dokonywali kosze-
nia traw i chwastów przy drogach gminnych, zlo-
kalizowanych na terenie gminy Rudna.

Zadanie nr I obejmuje miejscowości: Bytków, 
Brodowice, Chełm, Radoszyce, Gawrony, Ga-
wronki, Gwizdanów, Kębłów, Orsk, Studzionki, 
Wysokie.

Zadanie nr II obejmuje miejscowości: Bro-
dów, Ciechłowice, Górzyn, Juszowice, Koźlice, 
Mleczno, Kliszów, Miłogoszcz, Naroczyce, Nie-
szczyce, Olszany, Radomiłów, Rynarcice, Stara 
Rudna,Toszowice, Wądroże.

Każdy z wykonawców mógł złożyć ofertę na 
jedno bądź oba zadania. W sumie oferty złożyło 
siedmiu wykonawców, przy czym najkorzystniej-
szą okazały się oferta fi rmy „AMP Usługi Adam 
Pyrz” dla zadania nr I oraz oferta fi rmy „Usługi 
geodezyjne Jerzy Kołoszyc” dla zadania nr II.

Koszt realizacji pierwszego z zadań wyniesie 
40 tys. 176 zł, a drugiego 43 tys. 800 zł. 

Trwa naprawa 
„pozimowych” ubytków 
w gminnych drogach

Gmina Rudna wyłoniła wykonawcę 
bieżących napraw gminnych dróg. Obo-
wiązkiem fi rmy, która została wyłonio-
na w drodze zapytania 
ofertowego będzie 
także dokonywanie 
systematycznych 
przeglądów ich stanu 
technicznego, ale 
potrzebę wykonania 
bieżącej naprawy 
mogą zgłaszać również 
mieszkańcy.

Zakres zadania obejmuje: uzupełnianie 
ubytków powstałych w nawierzchni dróg, 

poboczach, wymianę uszkodzonych wpustów 
ulicznych, wymianę uszkodzonego odwodnienia 
liniowego czy wykonanie dylatacji w nawierzchni 
asfaltowej.

Zadania będą zlecane każdorazowo po za-
istnieniu potrzeby napraw bieżących. Umowa z 
wykonawcą będzie obowiązywała do 30 listopada 
2021 r.

Obecnie, w technologii „na zimno”, wykony-
wane są naprawy ubytków w drogach, które po-
jawiły się po sezonie zimowym.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sugestie dotyczące 
bieżącej naprawy gminnych dróg pod numerem 
telefonu 76/ 749-21-24  lub 76/ 749-21-25.

Zagospodarowanie cmentarza 
komunalnego w Chobieni 

Trwają konsultacje społeczne 
w sprawie projektowanego zago-
spodarowania terenu cmentarza 
w Chobieni. Pismo w tej sprawie 
trafi ło już do sołtysa Sołectwa 
Chobienia Stanisława Biadala. 

Zakres prac, które mają zostać wykona-
ne w ramach rewitalizacji cmentarza komu-
nalnego w miejscowości Chobienia objąć 
mają m.in.: wykonanie oświetlenia przy 
głównej alei cmentarnej, budowę boksów 
na pojemniki na odpady, wykonanie nowej 
nawierzchni alei głównej i alejek bocznych, 
a także rozbudowę istniejącego przyłącza 
wody w górnej części cmentarza. 

Niezbędne może być wycięcie części 
drzew, ponieważ w chwili obecnej ich roz-
rośnięty system korzeniowy  powoduje 
uszkodzenia nawierzchni alei głównej oraz 
krawężników. System korzeniowy unie-
możliwia również dokonywanie nowych 
pochówków.

Chobieński kompleks sportowy zo-
stanie gruntownie przebudowany.

Zakres inwestycji obejmie wykonanie 
nowej nawierzchni trawiastej boiska, wy-
mianę nawierzchni kortów tenisowych 
i boiska wielofunkcyjnego, przebudowę 
trybun, wykonanie instalacji nawodnie-
nia boiska, wykonanie instalacji solarnej 
do podgrzewania ciepłej wody w budynku 
sanitarnym, budowę oświetlenia terenu, 
montaż piłkochwytów i ogrodzenia. Obiekt 
wyposażony zostanie w nowoczesny sprzęt 
sportowy.

– To niezmiernie ważna inwestycja nie 

tylko dla Chobieni, ale całej gminy. My-
ślę, że mało, która społeczność może się 
pochwalić tak malowniczo położonym 
obiektem sportowym. Cieszę, się, że przy-
wrócimy temu miejsce jego ważne funkcje 

sportowo-rekreacyjne, ale także społeczną, 
bo było to przecież miejsce rodzinnych i to-
warzyskich spotkań – mówi Adrian Woł-
kowski, wójt gminy Rudna.

Chobieński OSiR, to baza treningowa 
i rozgrywkowa „Odry” Chobienia.

Powróci do dawnej 
świetności W czasach swojej świetności 

był to obiekt, który przyciągał 
nie tylko mieszkańców 

Chobieni, ale także 
okolicznych miejscowości. 

Dziś miejsce raczej nie 
zachęca. To się jednak zmieni. 

Gmina Rudna otrzymała 
z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 1,2 mln 
zł na modernizację obiektu 

sportowego OSiR w Chobieni.

Zakres inwestycji obejmie wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska, wymianę 
nawierzchni kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego, przebudowę trybun

- Cieszę, się, że 
przywrócimy temu 
miejsce jego ważne 
funkcje sportowo-

rekreacyjne, ale także społeczną, bo 
było to przecież miejsce rodzinnych 
i towarzyskich spotkań – mówi 
Adrian Wołkowski, wójt gminy 
Rudna.
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WÓJT PODZIĘKOWAŁ 
MEDYKOM 

Dzień Pracownika Służby Zdrowia był 
okazją do złożenia życzeń i podziękowań 
medykom, których praca w czasie pan-
demii nabiera szczególnego znaczenia. 
Wójt gminy Rudna odwiedził przychodnie 
w Rudnej i Chobieni. 

- Państ wa 
praca, to mi-

sja i pełna poświę-
ceń służba. Z całe-
go serca dziękuję 
za zaangażowa-
nie, które wkłada-
cie w walkę o życie 
i zdrowie innych, 
za wasz trud, po-
święcenie, odwa-
gę, cierpliwość 
i wyrozumiałość. 
Dzień Pracowni-
ka Służby Zdro-
wia oraz Świato-
wy Dzień Zdrowia 
to okazja do złoże-
nia wsz ystkim 
pielęgniarkom, 
lekarzom i  pra-
cownikom służby zdrowia życzeń bezpiecznej pra-
cy oraz pomyślności i szczęścia w życiu osobistym 
– mówił wójt Adrian Wołkowski. 

Planujesz 
inwestycje, 
odwiedź 
nasz portal 
mapowy
W ostatnich latach 
obserwujemy in-
tensywny rozwój 
budownictwa 
na terenie gmi-
ny Rudna. Jeśli 
planujesz inwe-
stycję, sprawdź 
koniecznie, jaki 
rodzaj budynku może stanąć na 
danej działce.

 Wszystkie informacje dotyczące działek w danej 
miejscowości na ternie gminy Rudna można zna-

leźć w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, który dostępny jest na stronie interneto-
wej gminy pod adresem: www.bip.rudna.pl lub na 
Gminnym Portalu Mapowym dostępnym pod linkiem: 
w w w.mapa.inspire -hub.pl /#/gmina _r udna.
Jeżeli takiego planu nie ma, konieczne jest wystąpienie 
o warunki zabudowy. Wypełniony wniosek o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy, który można pobrać 
ze strony internetowej www.bip.rudna.pl wraz z wy-
maganymi załącznikami oraz opłatą skarbową należy 
złożyć w Urzędzie Gminy lub doręczyć za pośredni-
ctwem poczty.
Co ważne – nie musisz być właścicielem działki, 
by uzyskać takie dane. Dzięki temu będziesz mógł 
wszystko sprawdzić jeszcze przed podjęciem decyzji 
o zakupie ziemi.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw 
Komunalnych pod nr telefonu 76/ 749-21-24.

Konserwator zabytków wstrzymał budowę parkingu w Orsku

Będzie 
odwołanie

Mimo wprowadzenia 
zmian 

w dokumentacji 
technicznej 

i uwzględnieniu 
uwag dolnośląskiego 

konserwatora 
zabytków – 

wstrzymał on 
budowę parkingu 

przy Kaplicy 
Niepokalanego Serca 
w Orsku. To zupełnie 

niezrozumiała 
decyzja dla władz 

gminy, proboszcza 
parafii oraz 

mieszkańców, którzy 
zaangażowali się w tę 

inicjatywę, 
przekazując na ten 

cel prywatne grunty.

rodzaj budynku może stanąć na 

Odnowiona i doposażo-
na poradnia dziecięca 
– to kolejny zakończony 
etap modernizacji przy-
chodni zdrowia w Rud-
nej. Nowy sprzęt trafi ł 
także do poradni stoma-
tologicznej, a poradnia 
kardiologiczna wypo-
sażona została w nowe 
EKG i bieżnię do próby 
wysiłkowej.

Zgodnie z zapowiedziami 
od początku roku w przy-

chodni zdrowia Cuprum Med 
w Rudnej prowadzone są prace 
remontowe. Rozpoczął je gene-
ralny remont działu rehabilitacji 
i hydroterapii. 

Poradnia rehabilitacyjna 
została odnowiona, powięk-

szona i wyposażona w nową 
bieżnię, rower do próby wysił-
kowej i lasery. Hydroterapia 
została przeniesiona do no-
wego pomieszczenia. 

Teraz przyszedł czas na po-
radnie dziecięcą, która została 
odnowiona oraz wyposażona 
w nowe wagi i sprzęt pediatrycz-
ny. W poczekalni pojawiły się 
przyjazne dzieciom ilustracje. 

W  poradni stomatolo-
gicznej znajduje się nowy 
autoklaw oraz mieszalnik 
amalgamatu. 

Powstały także trzy nowe 
gabinety lekarskie, pracow-
nia densytometryczna, od-
nowiono i przystosowano do 
potrzeb pacjentów poradnię 
okulistyczną do badania pola 
widzenia. 

Wykorzystywany w przy-
chodni sprzęt przeszedł 
komplek s ow y pr z egląd 
techniczny.

Powstała dodatkowa toa-
leta, a te dotychczas istniejące 
przeszły generalny remont. 

Nowy blask zyskała rów-
nież przeniesiona do central-
nej części przychodni rejestra-
cja. Powstały także szatnie dla 
pacjentów. 

W  laboratorium swoje 
usługi świadczy Diagostyka, 
największa w Polsce sieć la-
boratoriów medycznych po-
siadająca najbogatszy wybór 
badań laboratoryjnych.  

Przychodnia w Rudnej 
przyjazna dzieciom 

– Za całą pewnością odwołamy się 
od tej decyzji. Trudno się z nią zgo-

dzić ponieważ konserwator zabytków na 
bieżąco informowany był o szczegółach 
powstającej dokumentacji technicznej, 
uwzględniane były wszystkie jego zalece-
nia. Dlatego wstrzymanie robót budow-
lanych jest dla nas zaskakujące i zupełnie 
niezrozumiałe – mówi Adrian Wołkow-
ski, wójt gminy Rudna.

Od dawna wiadomo, że na terenie, na 
którym miał powstać parking znajdował 
się kiedyś ewangelicki kościół, który po-
wstał w XV wieku.

W tym miejscu przez wiele lat funk-
cjonował pawilon handlowy, a  potem 
straszyło wyglądem gruzowisko, które 
po nim pozostało. Parafianie podczas 

uroczystości kościel-
nych wykorzystywali to 
miejsce do parkowania 
samochodów. 

Zagospodarowanie tego miejsca 
i stworzenie parkingu było bardzo ocze-
kiwaną inwestycją. Na wniosek kierow-
nika legnickiej delegatury Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu pierwotnie zaplanowaną na-
wierzchnię z kostki betonowej zmieniono 
na ażurową, którą miał wypełnić humus 

i trawa, a droga dojazdowa miała zostać 
wysypana żwirem.

Niestety dostosowanie się do zaleceń 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
nie wystarczyło, by rozpoczęta już inwe-
stycja, mogła zostać zrealizowana zgod-
nie z planem.

Koszt inwestycji oszacowany został na 
73 tys. 898 zł. Parking miał być gotowy do 
końca kwietnia bieżącego roku. 

- Konserwator zabytków na bieżąco informowany był o szczegółach powstającej doku-
mentacji technicznej, uwzględniane były wszystkie jego zalecenia. Dlatego wstrzyma-
nie robót budowlanych jest dla nas zaskakujące i zupełnie niezrozumiałe – mówi wójt 
Adrian Wołkowski. 
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Narodowy Spis Poszechny wydłużony o trzy miesiące  

Nowe zasady kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
W związku z panującą pandemią ko-
ronawirusa, MSWiA i MON podjęły 
decyzję o wprowadzeniu nowych 
zasad przeprowadzania kwalifi kacji 
wojskowej w tym roku. Będzie ona 
mogła zostać przeprowadzona od 
kwietnia do lipca lub od sierpnia do 
listopada.

Tegoroczne zmiany w terminach prze-
prowadzania kwalifikacji wojskowej 

związane są z panującą pandemią COVID-19 
i faktem, że lekarze oraz pozostały personel 
medyczny odpowiedzialny za organizację 
kwalifi kacji, jest obecnie skierowany do wal-
ki z koronawirusem.

W powiecie lubińskim kwalifi kacja woj-
skowa rozpoczęła się 7 kwietnia i trwać bę-
dzie do 13 maja br., dla mieszkańców gminy 
Rudna został wyznaczone terminy od 6 do 10 
maja 2021 roku – mężczyźni i 11 maja 2021 
roku – kobiety.

Kwalifi kacja wojskowa odbędzie się w sie-

dzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lu-
binie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 
(dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Lubinie).

Do kwalifi kacji wojskowej w 2021 r. zosta-
ną wezwani:

  mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
 mężczyźni urodzeni w  latach 1997-
2001, którzy nie posiadają jeszcze okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej,
 osoby urodzone w latach 2000–2001, 
które wcześniej zostały uznane przez 
powiatowe komisje lekarskie za czaso-
wo niezdolne do czynnej służby wojsko-
wej ze względu na stan zdrowia,
 kobiety urodzone w latach 1997-2002 
posiadające kwalifi kacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, a także ko-
biety pobierające naukę w celu uzyska-
nia tych kwalifikacji, które w  roku 
szkolnym lub akademickim 2020/2021 
kończą naukę w szkołach lub uczel-

niach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych 
albo będące studentkami lub absol-
wentkami szkół lub kierunków: anality-
ka medyczna, farmacja, lekarski, lekar-
sko-dentystyczny, pielęgniarstwo, 
psychologia, ratownictwo medyczne, 
weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze 
określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej, mogą być wezwa-

ne również osoby, które ukończyły 18 
rok życia i zgłoszą się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie 
posiadają jeszcze określonej zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostaną wezwane do kwali-
fi kacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument po-
twierdzający tożsamość,

posiadaną dokumentację medyczną,
aktualną fotografię o wymiarach 35 

mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
Natomiast ci, którzy do kwalifi kacji pod-

chodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo 
zabrać ze sobą dokumentację medyczną do-
tyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym 
wyniki badań specjalistycznych przepro-
wadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) 
miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Szczegółowe zasady kwalifi ka-
cji wojskowej przeprowadzanej 
w 2021 r. znajdują się w rozporzą-
dzeniu MSWiA i MON. 

Głównym celem noweliza-
cji ustawy jest wydłużenie 

czasu realizacji NSP w warun-
kach zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 
30 września 2021. 

Po raz pierwszy w historii pol-
skiej statystyki publicznej samospis 
internetowy jest podstawową i obo-
wiązkową formą udziału w spisie.

Osobom, które ze względu na 
zaawansowany wiek, stan zdro-
wia czy niepełnosprawność nie są 
w stanie dokonać samospisu, po-
mogą rachmistrze – bezpośrednio 
i telefonicznie.

Spisać można się również na in-
folinii spisowej, obsługiwanej przez 
pracowników statystyki publicznej 
pod numerem – 22 279 99 99.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi 
podlegają “osoby fizyczne stale 
zamieszkałe i czasowo przebywa-
jące w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących miesz-

kaniami na terenie Polski oraz 
osoby fi zyczne niemające miejsca 
zamieszkania”. Podlegają mu tak-
że “mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami”.

Podstawową formą jest samospis 
w formule online. Można go dokonać 
bezpiecznie, bez wychodzenia z do-
mu, za pośrednictwem strony spis.
gov.pl, gdzie jest dostępna interaktyw-
na aplikacja do uzupełnienia wpisu. 
Dostępne są tam formularze w języ-

ku polskim, angielskim, ukraińskim 
oraz rosyjskim. Takie rozwiązanie 
jest wygodne nie tylko ze względu na 
pandemię, ale również wygodę wy-
pełniania takiego formularza – spisu 
można dokonać o dowolnej godzinie 
przez siedem dni w tygodniu.

Internetowy obowiązek spisowy  

Prezydent Andrzej 
Duda podpisał  ustawę 
z dnia 30 marca 2021 r. 

o zmianie ustawy 
o Narodowym Spisie 

Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 

2021.

Po raz pierwszy w 
historii polskiej 
statystyki 

publicznej samospis 
internetowy jest podstawową 
i obowiązkową formą 
udziału w spisie. 

SPISZ SIĘ PRZEZ 
INTERNET 
I GRAJ 
O NAGRODY 
W LOTERII!
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 
września 2021 r. Nie czekaj do ostat-
niej chwili! Spisz się przez Internet i 
weź udział w loterii. Daj sobie szanse 
na wygraną! 
Aby wziąć udział w loterii należy:

 Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać 
się w dogodnej dla siebie chwili.
 Pobrać i zachować unikatowy, 
10-znakowy kod uprawniający 
do udziału w loterii.
 Zgłosić kod na stronie loteria.spis.
gov.pl.  od 22 kwietnia r. do 7 lipca 
2021 r.
 Sprawdzać wyniki losowania w me-
diach społecznościowych i na stro-
nie loteria.spis.gov.pl – pierwsze lo-
sowanie już 7 maja 2021 r.

Do wygrania są karty przedpłacone 
o wartości 500 zł, 1000 zł (nagrody 
I-ego stopnia), a w losowaniu finało-
wym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. 
– 16 samochodów osobowych!
Im szybsze zgłoszenie do loterii tym 
większa szansa na wygraną! Jeden 
kod może wziąć udział w wielu loso-
waniach. Wszystkie zarejestrowane 
zgłoszenia wezmą udział w losowaniu 
finałowym.
Organizatorem loterii jest Unique 
One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W sprawie pytań dotyczących loterii 
prosimy także o kontakt z pod numer 
22 871 99 21 (infolinia czynna w dni 
robocze w godz. 9.00–17.00, koszt po-
łączenia zgodnie z taryfą operatora).



30 kwietnia 2021 7WYDARZENIA

To autorski projekt, 
który Telewizja Polska 
S.A. realizuje od 2012 
roku, a którego widow-
nia już w  2015 roku 
przekroczyła pierwszy 
milion. Projekt oparty 
jest na idei promowania 
i przybliżania teatru 
poprzez realizacje 
transmisji spektakli 
z teatrów w całej Pol-
sce wszędzie tam, gdzie 
dostęp do ich oferty 
jest ograniczony. 

Odbiorcami comie-
sięcznych transmisji 

teatralnych na żywo, reali-
zowanych przy wsparciu 
każdego z 16 ośrodków re-

gionalnych Telewizji Pol-
skiej, są uczniowie szkół 
i placówek oświatowych róż-
nego szczebla, oddalonych 

od wielkomiejskich ośrod-
ków kulturalnych i  arty-
stycznych (ze wsi i małych 
miasteczek) bez łatwego 

dostępu do oferty wydarzeń 
teatralnych. Koordynato-
rem cyklicznego projektu 
w naszej szkole jest Multi-
medialne Centrum Informa-
cji Szkoły Podstawowej 
w Rudnej.

W  ramach tego projek-
tu tylko w tym roku kalen-
darzowym odbyły się dwie 
transmisje spektakli teatral-
nych dla uczniów klas I-III. 
Były to spektakle pt.„Adonis 
ma gościa” transmitowany 
z Teatru im. Sewruka w El-
blągu, którego autorem jest 
dramatopisarz Fred Apke 
oraz „Daszeńka”  z Teatru 
Powszechnego im. J. Ko-
chanowskiego w Radomiu. 
To z kolei adaptacja utworu 
Karla Čapka.

Obydwa ostatnio obej-
rzane przez uczniów spekta-
kle niosą mądre przesłania, 
uczą świata, przyjaźni, od-
powiedzialności, szacunku 
i tolerancji. 

 

iTeatr  - Teatr Internetowy dla Szkół 

Ambasada wina i agroturystyki w gminie Rudna 

Założyciel „Łemkowskiej Do-
liny” Ryszard Budziński jest 

wnukiem pierwszych osadników, 
których po II wojnie światowej de-
portowano na obecne tereny gminy 
Rudna w ramach akcji „Wisła”. Do 
uprawy winorośli zainspirowali go 
znajomi z lubuskich winnic. Pan Ry-
szard wybrał miejscowość Wysokie 

i ziemie po swoich przodkach, by 
stworzyć przestrzeń dla kolejnych 
pokoleń. Efekty pierwszych prac są 
imponujące. Na ogrodzonym tere-
nie stoją już pierwsze zabudowania, 
na razie jest to lokum dla zwierząt 
zagrodowych oraz zbiornik wodny z 
turkusową taflą. W planach pana 
Ryszarda są także domki rekreacyj-

ne dla gości, warzywnik oraz bardzo 
popularne alpaki. To wyjątkowe 
miejsce odwiedził wójt gminy Rud-
na Adrian Wołkowski w towarzy-
stwie sołtys miejscowości Wysokie 
Ireny Habury. 

Wysokie już wkrótce stanie się kolejną turystyczną 
wizytówką gminy Rudna. W otoczonej lasami 

„Łemkowskiej Dolinie” będzie można aktywnie 
wypocząć, spotkać zagrodowe zwierzęta, a nawet 
alpaki oraz raczyć się winem z miejscowej winnicy.

Koordynatorem cyklicznego projektu w naszej szkole 
jest Multimedialne Centrum Informacji Szkoły Podsta-

wowej w Rudnej.

Przestrzeń 
dla kolejnych pokoleń 

Efekty pierwszych prac są imponujące. 
Na ogrodzonym terenie stoją już pierwsze 
zabudowania, na razie jest to lokum dla zwierząt 

zagrodowych oraz zbiornik wodny z turkusową tafl ą.



8 30 kwietnia 2021 DZIEŃ ZIEMI

Przedszkolaki sadzą, rysują i „Listy dla ziemi” piszą… 
Przedszkole jest rów-
nież miejscem, gdzie się 
promuje i uczy zacho-
wań proekologicznych, 
dlatego też, jak co roku, 
Przedszkole Gminne 
w Rudnej świętowało 
„Dzień Ziemi”. 

Dzieci zastanawiały się, 
między innymi skąd się 

biorą motyle i jak się prawidło-
wo sadzi drzewa. Przyroda to 
nieodłączny element naszego 
życia, więc dbanie o nią jest na-
szym obowiązkiem. Dlatego od 

najmłodszych lat przedszkole 
w Rudnej uczy przedszkolaków 
zasad recyklingu oraz kształtu-
je w nich postawę ekologiczną. 
Maluchy uczestniczyły 
w przygotowanych i prowa-
dzonych przez nauczycieli 
pokazach, działaniach, zaba-

wach ruchowych i dydaktycz-
nych oraz  zajęciach plastycz-
nych, które mają ich przygo-
tować do tego, jak od 
najmłodszych lat każdy mię-
dzy sobą może dbać o naszą 
planetę, a nie tylko czerpać 
z niej korzyści.

W akcję zaangażowały się 122 
osoby. Objęła ona swoim zasię-

giem lasy i pobocza dróg miejscowo-
ści: Brodów, Gawronki, Gwizdanów, 
Stara Rudna, Wądroże, Wysokie, 
Rudna i Osiedle Leśna w Rudnej.

Wydarzenie zorganizowane zosta-
ło przez Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Rudnej, a przebiegało pod 
kierownictwem zastępcy dyrektora 
szkoły Aliny Zawadki. Opiekę spra-
wowali także nauczyciele, rodzice 
oraz instruktorzy z Centrum Kultury 
Gminy Rudna.

W organizację tego dnia włączył się 
także Urząd Gminy Rudna, który prze-
kazał worki na śmieci oraz rękawiczki, 
Nadleśnictwo Lubin- Leśnictwo Rudna, 
Orsk, Żelazny Most, które podarowało 
sadzonki lip i sosny, zakupiło również 
worki i  rękawiczki dla uczestników 
sprzątania. Centrum Kultury Gminy 
Rudna przekazało pakiety nasion roślin 
miododajnych w ramach akcji „Sztuka 
na wynos” – Kwiaty dla Ziemi. Ponad-
to w sieci ukazał się film edukacyjny 
i instruktaż samodzielnego wykonania 
doniczki z recyklingu. Wszystko po to, 
by zwrócić uwagę na dbanie o środowi-
sko, o to czym jest jego ochrona i w jaki 
sposób możemy pomóc naszej planecie.

Do akcji sprzątania świata włączyły 
się również dzieci i młodzież z miejscowo-
ści Koźlice pod opieką Sołtys Aleksandry 
Kurek, kontynuując tradycję sołectwa 
pod hasłem „Czyste Koźlice- Wspólna 
Sprawa”.

Śmieci było bardzo dużo. Do worków 
trafi ły m.in. szklane i plastikowe butel-
ki. Były również fotele, telewizor, czę-
ści samochodowe, otuliny kabli, słoiki 
z zawartością. 

Już nie szpecą poboczy i lasów, trafiły tam, gdzie ich 
miejsce czyli na wysypisko odpadów. Z okazji 

Światowego Dnia Ziemi – Szkoła Podstawowa w 
Rudnej zorganizowała akcję sprzątania gminy Rudna.  
Centrum Kultury Gminy Rudna  i Nadleśnictwo Lubin 

zadbały o to, by naszych lasach więcej było lip i sosen, a 
w przydomowych ogródkach rozkwitły kolorowe 

kwiaty- kwiaty dla Ziemi.

Świadomie, 
ekologicznie, 
w zgodzie z naturą 

Wielkie, wspólne sprzątanie z okazji Światowego Dnia Ziemi 
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PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ
Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie ob-

chodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej 
i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.
Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego sena-
tora Gaylorda Nelsona.
Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologicz-

na ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Według wstęp-
nych szacunków, z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy 

galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich 
zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat.

Każdego roku, uroczystości w ramach Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki. Tego-
roczne hasło Dnia Ziemi brzmi ‚’Przywróć naszą ziemię’’.  

DZIEŃ ZIEMI

Przedszkolaki sadzą, rysują i „Listy dla ziemi” piszą… 

wach ruchowych i dydaktycz-
nych oraz  zajęciach plastycz-
nych, które mają ich przygo-
tować do tego, jak od 
najmłodszych lat każdy mię-
dzy sobą może dbać o naszą 
planetę, a nie tylko czerpać 
z niej korzyści.

Natomiast przedszkolaki z naj-
starszych grup po raz kolejny 
włączyły się do Akcji „Listy dla 
Ziemi”. To edukacyjna akcja 
proekologiczna zainicjowana 
przez Fundację Ekologiczną AR-
KA. Akcja prowadzona jest przy 
współpracy z Urzędem Gminy 

Rudna. Głównym celem akcji 
„Listy dla Ziemi 2021” jest pisa-
nie listów o tematyce ekolo-
gicznej. Listy dzieci z przed-
szkola w Rudnej zostały „napi-
sane” - narysowane na specjal-
nym papierze listowym wyko-
nanym z makulatury, który 

przedszkole otrzymało od Fun-
dacji Ekologicznej ARKA. 
Pięciolatki  wzięły natomiast 
udział w kolejnej akcji SADZI-
MY TLEN (sadzenie drzew). 
Sadzenie drzew to jedno 
z najbardziej ważnych działań 
ekologicznych. Dzieci posa-
dziły drzewa owocowe (1gru-
sza,
1 jabłoń), drzewa „leśne” (4 
sadzonki sosen i 3 olchy). 
A dodatkowo przed budyn-
kiem przedszkola wysadziły 
sadzonki kwiatów – begonii.
Wszystkie grupy poradziły so-
bie znakomicie z zadaniami. 

W RAMACH AKCJI „SZTUKA 
NA WYNOS” POSADZONO 
MIODODAJNE ROŚLINY 

Świadomie, 
ekologicznie, 
w zgodzie z naturą 
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Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”

Mali architekci krajobrazu

DorastaMY
asertywNIE

Jak co roku, 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej w 
Rudnej brali udział 
w ogólnopolskiej 
kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł ”, która 
przebiegała pod 
hasłem 
„DorastaMY 
asertywNIE”.

Ogólnopolski program profi laktyki czer-
niaka realizowany jest w szkołach podsta-
wowych w Rudnej i Chobieni. Jego głównym 
celem jest budowanie świadomości wystę-
powania czerniaka, odpowiedzialnych za-
chowań oraz prozdrowotnych postaw wśród 
młodzieży.

W ramach programu uczniowie poznają czynni-
ki ryzyka oraz metody skutecznej profi laktyki. 

Skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły pod-
stawowej. W ramach programu został opracowany 
scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzi-
nę lekcyjną wraz  z niezbędną obudową dydaktyczną 
– ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film 
tematyczny.

Podczas zajęć uczniowie poznają złote zasady profi -
laktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania 
skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o cha-
rakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na 
podstawie zasady ABCDE:

A–  asymetria (ang. asymetry) -zmiana kształtu 
znamienia z okrągłej na niesymetryczną,

B–  brzegi, granica (ang. border) -nierówne, po-
strzępione brzegi znamienia,

C-c zerwony, czarny lub niejednorodny kolor 
(ang. colour) zmiana w zabarwieniu znamie-
nia: ściemnienie, rozjaśnienie, różne kolory 
w obrębie tego samego znamienia,

D- duży rozmiar, średnica znamienia (ang. dia-
meter) -oceniepowinny być poddane wszelkie 
znamiona o wielkości powyżej 6 mm,

E- ewolucja (ang. evolving over time) -postępujące 
zmiany zachodzące w znamieniu.

 
Projekt realizowany jest na zaproszenie Studen-

ckiego Koła Naukowego Onkoma działającego przy 
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodo-
wym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badaw-
czego (SKN ONKOMA). 

Razem wygramy 
z rakiem – 
profilaktyka 
w gminnych 
szkołach

Mimo ograniczeń wynika-
jących z pandemii korona-

wirusa, odbyło się wiele zajęć 
edukacyjnych oraz konkursów 
dla uczniów, także w formie on-
-line. W działania byli zaangażo-
wani niektórzy wychowaw-
cy (Ewa Ostrowska, Magdalena 
Bybel, Urszula Książek, Karolina 
Kornobis-Madera, Iwona Bęt-
kowska,  Daniel Sygnato-
wicz,  Małgorzata Marciniak, Ag-
nieszka Szade) i nauczyciele ze 
świetlicy szkolnej (Alicja Stra-
szewska, Renata Sułek, Małgo-
rzata Kiedos, Izabela Krzemiń-
ska), a  koordynatorami 
poszczególnych działań były: 
Anna Podczaszy – nauczyciel ze 
świetlicy i Marzena Kurant – pe-
dagog szkolny.

Podczas realizacji ogólnopol-
skich konkursów kampanii na-
uczyciele świetlicy przeprowa-
dzili wszystkie proponowane 
konkursy i wysłali 70 prac kon-
kursowych.  W  konkursach 
tych,  które przeprowadzili 
wychowawcy brali udział ucz-

niowie klas: II a –„Tymek i Tola 
na ekologicznej ścieżce” oraz 
,,Sport, to zdrowie – pocztówka 
dla przyjaciela”, IV a – ,,Sport, 
to zdrowie – pocztówka dla 
przyjaciela”,  „Rozwiąż krzy-
żówkę”  oraz wielu uczniów 
indywidualnie –  łącznie  123 
osoby. Ponadto uczniowie po-
szczególnych klas brali również 
udział w wybranych konkursach 
on-line indywidualnie.

Przeprowadzone  zostały 
także dodatkowe, szkolne kon-
kursy: plastyczny pt. „Mój ulu-
biony bohater  z bajki dla klas 
I-IV oraz literacki „Kłopoty za 
płoty” dla klas V-VIII.

W  konkursach ogólno-
polskich laureatem nagrody 
głównej (oczyszczacz powie-
trza i dyplom) została grupa 
uczniów z klasy II a, która pod 
opieką wychowawcy p. Ewy 

Ostrowskiej w  konkursie fo-
tograficznym „Tymek i  Tola 
na ekologicznej ścieżce” przy-
gotowała przestrzenną pracę 
plastyczną (praca zespołowa: 
Kornelia Jachimek, Zuzanna 
Kazimierczak, Nikola Szusz-
kiewicz, Gabriel Kazimierów, 
Kacper Chodaniewicz).

Ponadto w  ogólnopolskim 
konkursie literacko-plastycz-
nym „Wehikuł czasu” nagrody 
indywidualne (książki) otrzy-
mali: Krzysztof Godlewski – kl. 
1 a, Magdalena Filarowska – 1 c, 
Hanna Rychlik – kl. 1 c, Szymon 
Soboń – kl. 1 c, Kalina Sośnicka 
– kl. 2 a, Zuzanna Świercz – kl. 2 
a, Iga Majcher – 2 c, Kosma Szka-
rupski – 2 c, Nikola Kazimierów 
– kl. 3 b.

W konkursach dodatkowych 
(szkolnych) kampanii nagrodze-
ni zostali następujący uczniowie:

– w konkursie plastycznym 
pt.: „Mój ulubiony bohater 
z bajki” (org. nauczyciele ze 
świetlicy szkolnej) przepro-
wadzonym w formie online dla 
klas I-IV: Aleksandra Walasek 
– kl. 1a, Xawier Szlama – kl. 1b, 
Wojciech Kołodziej – kl. 1c, Wik-
toria Kula – kl. 1c, Łukasz Uch-
manowicz – kl. 1c, Laura Pie-
karska – kl. 1c, Julia Majkiewicz 
– kl.1c, Fabian Woźniak – kl. 1c, 
Szuszkiewicz Nikola – kl. 2a), 
Sułek Justyna – kl. 2a, Kiedos 
Filip – kl. 2a, Książek Agnieszka 
– kl. 3a;

– w konkursie literackim 
pt.: „Kłopoty za płoty” (org. 
Magdalena. Bybel) przepro-
wadzonym w formie online dla 
klas V-VIII: Fabian Znaczko – kl. 
5a, Urszula Sochaj – kl. 5a, Julian 
Iwanicki – kl. 5 a.

 Gratulujemy!

Uczniowie  klasy II b Szkoły 
Podstawowej w Chobieni w  ra-
mach realizacji projektu UNI-
WERSYTET DZIECI W KLASIE 
pracowali nad scenariuszem 
pt. „ Jaką rolę odgrywają 
drzewa w mieście?” Podczas 
zajęć zdalnych poszerzali 
swoje wiadomości na temat 
ważnej roli zielonych roślin 
w naszym życiu. Projektowa-
nie zieleni to jedno z zadań, 
które wykonywali. Wcielili się 
w architektów krajobrazu i na 
podstawie zdobytej wiedzy 
projektowali zieleń, ustawia-
jąc makiety drzew i krzewów 
na wcześniej przygotowanych  
mapach. W swoją pracę włoży-
li wiele wysiłku, a efekty moż-
na podziwiać na przesłanych 
przez nich zdjęciach. Kto wie? 
Może w przyszłości zaprojek-
tują zieleń wokół nas. Gratu-
lujemy wspaniałych prac.
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Zapraszamy do wspólnego świętowania  

KARTKI Z KALENDARZA 

Majówka 2021 

Dawniej Święta Majowe w gminie Rudna obchodzone były podczas festynów, 
występów artystycznych, turniejów sportowych, pokazów strażackich, albo gry 
w bule. W tym roku, ze względu na pandemię, Centrum Kultury Gminy Rudna 
zaprasza na Majówkę w sieci. 

Mimo że nie możemy się spot-
kać wszyscy razem, prezenta-

cje twórczości patriotycznej publi-
kowane od 1 do 3 maja na profi lu fb 
CKGR będą różnorodne i przygoto-
wane z pełnym zaangażowaniem 
i  oddaniem serca. Przedszkolaki 
z Chobieni i Rudnej opowiedzą swo-
imi słowami o obchodzeniu świąt 
narodowych, instruktorzy przygo-
towali ciekawy fi lm, będzie też nie-

spodzianka z dawnych lat. Nie może 
zabraknąć  również pieśni  i piose-
nek patriotycznych! Do wspólnego 
śpiewania zapraszają mali i duzi- 
dzieci, młodzież z grupy wokalnej 

i zespół Sasanka. Z okazji Dnia Flagi 
przygotowaliśmy akcję „Biało-czer-
wona dla Ciebie”, z której fotorelację 
będzie można śledzić także na fb 
Centrum Kultury Gminy Rudna.

w sieci 

1 maja 
Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata; 
upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku - protest 
został brutalnie stłumiony przez policję. Pierwsze obchody Święta 

Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już 
w 1890 roku.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obcho-
dzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece 

i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premio-
wany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste ob-

chody praktycznie zanikły po upadku PRL.
W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako 

święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu 
krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wy-

jazdu za miasto.

2 maja 
Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie 

święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku.  

Data nie została jednak wybrana przypadkowo. Pierwszym powodem 
było to, że w czasach PRL-u w tym dniu zdejmowano flagi państwowe 
po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze 
komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było za-

łożenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycię-
stwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie przez polskich żoł-

nierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec. 

3 maja 
Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później 

Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Euro-
pie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbio-
rów Polski. Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie świato-

wej, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe 
w 1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Kon-
stytucji 3 Maja było zakazane. Po drugiej wojnie światowej komuni-

styczne władze w Warszawie zmierzały do likwidacji trzeciomajo-
wych obchodów ze względu na odwoływanie się do tradycji niepodle-

głości Polski oraz ich narodowo-katolicki charakter. W 1990 roku, po 
upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powró-

cono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano dzień 3 
maja świętem narodowym. 

Zapraszamy na faceboookowy profi l CKGR, gdzie 
przedszkolaki z Rudnej i Chobieni opowiedzą,jak 
powinniśmy celebrować majowe święta.  
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Trzeciego koncertu w gminie Rudna nie udało się zorganizować… 

Parostatkiem 
w piękny rejs… 

Krzysztof Krawczyk ( 8.09.1946 r.- 5.04.2021 r.) 
polski piosenkarz, kompozytor i gitarzysta. Jego 

przeboje goszczą od lat w repertuarze większości 
imprez i stacji radiowych. W tym miesiącu żegnała 
go cała Polska, w niejednym oku zakręciła się łza i 

ożyły wspomnienia związane z przebojami 
Krawczyka… również w gminie Rudna.

Tylko tyle i aż tyle!

Przylądek Nadziei to Ponadregional-
ne Centrum Onkologii Dziecięcej we 
Wrocławiu, gdzie każdego roku walczy 
o życie około dwóch tysięcy chorych na 
raka dzieci.

Mieszkańcy 
gminy Rud-

na wsparli to 
miejsce nie tylko 
darami, ale też 
wielkim sercem.

 S ł a w o m i r 
Lechman z OSP 
Chobienia koor-
dynował kolejną 
szlachetną akcją 
char y t at y w ną 
w  naszej gmi-
nie. Tym razem 
we wszystkich 
świetlicach Cen-
trum Kultury Gminy Rudna zbierane były dary 
dla chorych dzieci. Do akcji przyłączyli się też 
dyrektorzy szkół w Chobieni i w Rudnej, moty-
wując uczniów do udziału w akcji dodatkowymi 
punktami za aktywność w szkole.

Kolejny raz pokazano, że małe gesty wielu lu-
dzi potrafi ą zdziałać cuda. Mimo, że to tylko bu-
telki wody, artykuły higieniczne oraz przybory 
do pisania i malowania - pokazują wielkie serca, 
empatię, chęć niesienia bezinteresownej pomocy 
i otwartość na drugiego człowieka.  

Kolejne dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury
Pomnik pamięci ofi ar hit-
lerowskiego totalitary-
zmu w Chełmie w gminie 
Rudna zostanie odrestau-
rowany. Złożony przez 
samorząd wniosek o dofi -
nansowanie tego zadania 
został pozytywnie roz-
patrzony przez Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu. Przy-
znana dotacja wynosi 10 
tys. zł.

Pomnik w Chełmie, na któ-
rym znajduje się tablica 

„Miejsce uświęcenia męczeństwa 
krwią Polaków rozstrzelanych 
w styczniu 1945 r. przez oddział 
SS” – to hołd oddany Polakom, 
przymusowym robotnikom, któ-
rzy padli ofi arą esesmanów, ustę-
pujących przed napierającymi 
wojskami radzieckimi. 

Pomnik znajduje się przy 
skrzyżowaniu dróg przy wjeź-
dzie do Chełmu od strony 
Orska, w miejscu widocznym 
i często odwiedzanym nie tyl-
ko przez mieszkańców wsi, ale 
także przez turystów.

Prace restauratorskie 
obejmą:

 roboty rozbiórkowe i de-
montażowe- rozbiórka 
elementów konstrukcji 
betonowych, rozebranie 
kostki brukowej wokół 
pomnika oraz rozbiórka 
zniszczonych elementów 
ogrodzenia z cegły,
 renowację pomnika – 
oczyszczenie pomnika, 
uzupełnienie ubytków, 
montaż płyty, impregna-
cja pomnika środkami za-
bezpieczającymi przed 
niszczeniem,
 ułożenie nowej kostki 
brukowej wokół pomnika,
 oczyszczenie ogrodzenia 
i uzupełnienie ubytków 
nowymi cegłami oraz 
impregnacja,
 montaż donic z kamienia,
 zagospodarowanie terenu 
roślinnością- obsianie tra-
wą, obsadzenie kwiatami,
 prace porządkowe - wy-
wóz gruzu i uporządko-
wanie terenu po pracach 
remontowych. 

P i o s e n k a r z 
gościł  dw u-

krotnie na scenie 
ówczesnego Rud-
nowskiego Ośrod-
ka Kultury przy ul. 
Ścinawskiej 21. 

- W  styczniu 
tego roku przeglą-
dałam stare kro-
niki, w  których 
znalazłam wpisy 
i  zdjęcia z  kon-
certów sprzed 25 
lat. Baryton swo-
imi koncertami 
uświetnił Dzień 
Kobiet i Święto 

Niepodległości w  Rudnej. 
Wtedy zrodził się pomysł, by 
ponownie zaprosić Krzysz-
tofa Krawczyka do naszej 

gminy. Odłoż yłam 
stare zdjęcie wraz z za-
proszeniem do Rudnej, 
które miało poczekać 
do czasu, kiedy będzie 
można znów organizo-
wać koncerty. Niestety nie 
zdążyliśmy się spotkać na 
koncercie po raz kolejny 
w Rudnej, dlatego dzielimy 
się z  Państwem skarbami 
z naszych kronik - mówi An-
na Badecka, dyrektor CKGR. 

Ze wspomnień uczest-
ników muzycznych wizyt 
Krzysztofa Krawczyka w na-
szej gminie dowiedzieliśmy 
się, że był to człowiek bardzo 

ciepły i  otwarty. 
Osobiście wręczał kwiaty 
żeńskiej części publiczności 
podczas koncertu z  okazji 
Dnia Kobiet, a po występie 
biesiadował z mieszkańcami 
przy wspólnym stole. Cen-
trum Kultury Gminy Rudna 
pracuje nad cyfrową wersją 
dawnych nagrań i fotografi i 
również  innych ważnych wy-
darzeń artystycznych minio-
nych lat.

Odłożyłam stare zdjęcie wraz 
z zaproszeniem do Rudnej, które miało 
poczekać do czasu, kiedy będzie można 
znów organizować koncerty.

krotnie na scenie 
ówczesnego Rud-
nowskiego Ośrod-
ka Kultury przy ul. 
Ścinawskiej 21. 

gminy. Odłoż yłam 
stare zdjęcie wraz z za-
proszeniem do Rudnej, 
które miało poczekać 
do czasu, kiedy będzie 
można znów organizo- ciepły i  otwarty. 



30 kwietnia 2021 13ROZMAITOŚCI

RozkFITnij na wiosnę z Centrum Kultury Gminy Rudna!

Powrócą ulubione zajęcia 
dla dorosłych i dzieci, takie 

jak: Zumba, Stron Nation, Zdro-
wy Kręgosłup, stretching, aero-
bic, fitness, tenis, czy taniec 
nowoczesny.

W  wielu miejscowościach 
pojawią się też nowości- gimna-
styka prozdrowotna dla dzieci, 
hip-hop, Zumba Kids oraz za-
jęcia taneczno-rozwojowe z no-
wym instruktorem z akademii 
artystycznej „ Ancymonek”. Nie 
zabraknie również zajęć rucho-
wych i gier zespołowych prowa-
dzonych przez pana Jacka Zająca 
oraz Pana Rafała Urbaniaka, na-
uczycieli z gminnych szkół.

Na Orliku w Rudnej codzien-
nie prowadzone są zajęcia w ra-
mach projektu „Lokalny Ani-
mator Sportu”, można na nich 
nauczyć się grać w tenisa, poznać 

podstawy koszykówki, albo roze-
grać profesjonalny turniej piłki 
nożnej.

Informacje dotyczące zapisów 
i zasad uczestniczenia w zaję-
ciach sportowych podane są na 
plakatach. Zachęcamy do śle-
dzenia profi lu facebook Centrum 
Kultury Gminy Rudna.

Przypominamy o  możliwo-
ści uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych online, można 
dołączyć do grupy wokalnej, 
gdzie można pobierać też lekcje 
indywidualne,  teatralnej i nauki 
języka angielskiego.

Zapraszamy do udziału w za-
jęciach prowadzonych przez wy-
kwalifi kowanych instruktorów, 
a przede wszystkim ludzi z pasją. 
Wystarczy przyjść, ruszać się 
z nami, by z radością i zdrowiem 
rozkFITnąć na wiosnę!

Wracamy 
Mimo że świetlice 

muszą pozostać 
jeszcze zamknięte, 

a większość  naszych 
działań nadal 

realizowana jest 
w sieci, stworzyliśmy 

ofertę zajęć na 
gminnych obiektach 

sportowych. Po długim 
czasie spędzonym 
przed monitorami 

komputerów podczas 
pracy i nauki zdalnej, 
każdemu wyjdzie na 

zdrowie skorzystanie 
z aktywności na 

świeżym powietrzu. 

do gry 
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Rozwijają wyobraźnię, rozbudzają ciekawość świata, wzbogacają język POLECEMY 

Literatura dla dorosłych
EDYTA  ŚWIĘTEK 
- „ DOM LALEK”

Historia młodej kobiety, któ-
ra dorastała w cieniu niepełno-
sprawnej intelektualnie sio-
stry. Upokorzenia i krzywdy do-
znawane z tego powodu rzutu-
ją na jej charakter oraz dorosłe 
życie. Obciążona kompleksami 
Anita marzy o szczęśliwym ży-
ciu.
Czy będzie jej dane szczęście u 
boku ukochanego mężczyzny. “Dom lalek” to po-
wieść, którą można pochłonąć niemal za jednym za-
machem! Jest tu realizm, jest psychologiczna wni-
kliwość, jest i sporo tajemnic, które kładą się cie-
niem na romantycznym wątku relacji Anity i Mikoła-
ja. Ta powieść otwiera nam oczy na wiele istotnych 
problemów, które, choć mają swoje korzenie w 
dzieciństwie, to wywierają wpływ na całe dorosłe 
życie. Od najwcześniejszych lat w człowieku kształ-
tuje się bowiem poczucie własnej wartości, a fakt 
bycia ofiarą przemocy (także psychicznej) brutalnie 
to poczucie tłamsi.

Literatura młodzieżowa
TINA BERK   
„TA JEDNA GWIAZDA”

Gdy spotykasz kogoś na-
prawdę wyjątkowego, pozwól, 
by rozświetlił twoje życie swo-
im blaskiem.
Tom Auggie to nieśmiały, tro-
chę wycofany nastolatek, któ-
rego największą pasją jest as-
tronomia. Liczy się dla niego 
tylko kosmos, gwiazdy i wszyst-
ko, co z nimi związane. Wkrótce jednak w jego życiu 
pojawi się coś znacznie ważniejszego od jego kos-
micznego hobby, a to za sprawą Skye Logan, nieule-
czalnie chorej dziewczyny, która zarazi Toma swoją 
miłością do fotografii. Ta przypadkowa znajomość 
okaże się dla obojga początkiem niezwykłej przy-
jaźni. Przyjaźni, która zostanie wystawiona na naj-
trudniejszą próbę, jaką można sobie wyobrazić...
„Ta jedna gwiazda” to wzruszająca powieść o nie-
oczekiwanych spotkaniach, które mają moc odmie-
niania życia i o nadziei dającej siłę do walki z tym, co 
wydaje się nas przerastać.

Literatura dla dzieci
ANNA CZERWIŃSKA – RYDEL 
 „GEN I  JUŻ! 

Zasługi Stefana Banacha dla 
nauki są porównywalne z zasłu-
gami Marii Skłodowskiej-Curie 
czy Mikołaja Kopernika, a jednak 
nie jest on powszechnie znany. 
Banach tworzył matematykę, ja-
kiej wcześniej nie znano. Rewolu-
cję, której był jednym z ojców, 
można porównać do powstania 
teorii względności Einsteina. Wie-
my, co zawdzięczamy teorii Kopernika, jaki wkład w na-
ukę ma Maria Skłodowska-Curie. A kto z nas wie, co za-
wdzięczamy Banachowi? Sam Stefan Banach zdziwiłby 
się, gdyby mu powiedziano, że po nie więcej niż pół 
wieku używa się rezultatów jego teorii do komputero-
wego modelowania niemal wszystkich skomplikowa-
nych konstrukcji lub systemów przy wznoszeniu bu-
dynków, produkcji samochodów czy logistyce.
Porzucony jako dziecko, wychowywany przez właś-
cicielkę pralni w Krakowie, która dostrzegła w nim 
niezwykłe zdolności. Poznajcie ekscentrycznego 
geniusza, Stefana Banacha, który do dziś jest dru-
gim po Euklidesie najczęściej przywoływanym na-
ukowcem w matematyce powszechnej.

Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego
Święto to ma za zadanie przypo-
mnieć wszystkim narodom, jak 
ważny jest szacunek do języka 
ojczystego i dbałość o jego prze-
trwanie. Ma na celu również pod-
kreślenie różnorodności językowej 
świata oraz zwrócenie uwagi na ję-
zyki zagrożone i powoli ginące. Ma 
również przypomnieć, że chroniąc 
język ojczysty - dbamy o tożsamość 
kulturową. 

Z tej okazji Multimedialne Centrum 
Informacji  Szkoły Podstawowej 

w Rudnej, przygotowało wiele atrakcji dla 
uczniów i czytelników dorosłych. W tym 
dniu w naszej szkole odbyły się lekcje, na 
których uczniowie uczyli się dostrzegać 
piękno i  znaczenie języka polskiego 
w codziennym życiu. Postanowiliśmy 
udowodnić, że język polski nie ma dla 
nas tajemnic. Każdy uczeń mógł wziąć 
udział,  sprawdzając swoje umiejętności, 
językowe w  pięknym  czytani łamańców 
językowych. Super pomysł na zabawę 
słowną na prawie każdą okazję. Ucznio-
wie otrzymali również  gazetkę, która 
informowała o historii i znaczeniu tego 
szczególnego dnia, w której można było 

rozwiązać:  rebusy, krzyżówki, zagadki 
ortograficzne, ukryte słowa, łamańce 
językowe, rymy.  Biblioteka zadbała tak-
że o czytelników dorosłych, którzy  mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę, w  quizie 
z poprawności języka polskiego. Obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Języka Oj-

czystego upłynęły zatem w bardzo miłej 
i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, 
że uczniowie choć w niewielkim stopniu 
uświadomili sobie, że język polski jest 
naszym skarbem oraz symbolem naro-
dowym i wszyscy powinniśmy o niego 
dbać.

Celem akcji jest promowa-
nie czytelnictwa i bibliote-

ki wśród uczniów.  
Czytanie książek jest dla 

dzieci niezwykle ważne. Nawet 
najmłodsze dzieci potrzebują 
kontaktu z książkami do doty-
kania i oglądania. Ten pierwszy 
kontakt dziecka z książką z bie-

giem czasu zmieni się w radość 
czytania. Mądra książka jest dla 
dzieci czymś pięknym i niezwy-
kłym. Mamy nadzieję pomóc 
w tym ważnym zadaniu, umoż-
liwiając dzieciom łatwy kontakt 

z biblioteką i służąc radami przy 
wyborze lektury. Dzieci obcując 
z książką, rozwijają wyobraźnię, 
rozbudzają w sobie ciekawość 
świata, a nowe słowa i pojęcia, 
niezwykle wzbogacają ich ję-

zyk. Kształtujmy u dzieci nawyk 
czytania na każdym etapie jego 
rozwoju. Ułatwi im to naukę 
w  szkole, również w  później-
szym okresie, pomoże odnieść 
sukces oraz poszerzy ich wiedzę. 

Książki 
z mobilnej 
biblioteki

Wiedząc jak istotna jest edukacja 
czytelnicza dzieci w młodszym 

wieku szkolnym, Multimedialne 
Centrum Informacji Szkoły 

Podstawowej w Rudnej 
postanowiło wyjść z książkami do 

dzieci.

Mądra książka 
jest dla dzieci 
czymś pięknym 
i niezwykłym.
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PŁYWACZKA UKS SHARK NAJLEPSZĄ ZAWODNICZKĄ PUCHARU POLSKI

Duży sukces Adeli Piskorskiej, za-
wodniczki UKS Shark Rudna. Pod-
czas odbywającej się w Warszawie 
trzeciej edycji zawodów Arena 
Grand Prix Polski w pływaniu pod-
opieczna trenera Adriana Szajnickie-
go dwukrotnie stawała na podium 
wśród seniorek. 

Zawodniczka zajęła II miejsce w konku-
rencji 200 m stylem grzbietowym i III miej-

sce w konkurencji 100 m również stylem grzbie-
towym. W klasyfikacji juniorek we wszystkich 
swoich startach Adela była pierwsza zostając 
przy tym najlepszą zawodniczką Pucharu Polski.

Wyjątkowego sukcesu pogratulował Adeli wójt 
gminy Rudna Adrian Wołkowski, który w Ratu-
szu spotkał się z zawodniczką i trenerem. Szef 
rudnowkiego samorządu życzył pływaczce dal-
szych doskonałych wyników, które wyznaczają 
nie tylko jej osobistą, sportową karierę, ale tak-

że promują gminę Rudna. 
- Sukces, to nie przypadek. To ciężka praca, wy-
trwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede 
wszystkim miłość do tego co robisz 
– podsumował wójt Adrian Woł-
kowski.  

Sportowcy oraz trenerzy  z gminy Rudna nagrodzeni

Z pasją 
i zaangażowaniem  

Wójt Gminy Rudna nagrodził wyróżniających się zawodników i trenerów z gminy Rudna za 
wyniki osiągnięte w 2020 r. Do laureatów trafiło w sumie 26 tys. złotych.  Z powodu pandemii 
nie odbyło się tradycyjne spotkanie, listy gratulacyjne przesłane zostały pocztą.

Pasja do sportu i  wy-
trwałość to kombinacja 

cech pomagająca odnieść 
sukces, a każdy sukces na-
szych sportowców przyjmuję 
z radością i satysfakcją. Przy-
znana nagroda sportowa jest 
uznaniem za zaangażowanie 
i ciężką pracę, która przełoży-
ła się na osiągnięte wyniki 
sportowe – w liście gratula-
cyjnym do wyróżnionych na-
pisał Wójt gminy Rudna, Ad-
rian Wołkowski.

W  tym roku nagrodzo-
nych zostało 17 sportowców.

Pływanie:
 Dominika Świątek – 
UKS „Shark” Rudna – 
I miejsce – Międzyna-
rodowe Zawody 
Pływackie
 Aleksandra Kościel-
niak – UKS „Shark” 
Rudna – I miejsce – 
Międzynarodowe Za-
wody Pływackie
 Szymon Misiak – UKS 
„Shark” Rudna – 
I miejsce – Międzyna-
rodowe Zawody 
Pływackie
 Mateusz Trzpil –UKS 
„Shark” Rudna – 
I miejsce – Międzyna-
rodowe Zawody 
Pływackie

MMA:
 Karina Papaj –Obam-
ma Fight Team – III 
miejsce – Mistrzostwa 
Europy
 Paweł Pelc – Stowarzy-
szenie Strefa Walk Lu-
bin – II miejsce – Woje-
wódzkie Zawody 
w Amatorskiej Lidze 
MMA

Karate:
 Zafi a Pachucka – Kara-
te Goju Ryu Shuseikan 

Chobienia- II miejsce – 
Wojewódzki Turniej 
Karate
 Michał Pachucki – Ka-
rate Goju Ryu Shusei-
kan Chobienia – I miej-
sce – Wojewódzki 
Turniej Karate
 Jaromir Stepa – Karate 
Goju Ryu Shuseikan 
Chobienia – I miejsce – 
Wojewódzki Turniej 
Karate
 Elena Kujawska – Ka-
rate Goju Ryu Shusei-
kan Chobienia – II 

miejsce – Wojewódzki 
Turniej Karate
 Dominik Kujawski – 
Karate Goju Ryu Shu-
seikan Chobienia – II 
miejsce- Wojewódzki 
Turniej Karate
 Michał Wróbel – Kara-
te Goju Ryu Shuseikan 

Chobienia – I miejsce – 
Wojewódzki Turniej 
Karate
 Nina Rylokowska – Ka-
rate Goju Ryu Shusei-
kan Chobienia – I miej-
sce – Wojewódzki 
Turniej Karate
 Antonina Kijewska –
Karate Goju Ryu  Shu-
seikan Chobienia – 
I miejsce 
– Międzynarodowe Za-
wody Karate

Piłka ręczna:
 Wiktoria Kocińska – 
MKS Zagłębie Lubin – 
I miejsce – Mistrzostwa 
Polski w Piłce Ręcznej 
Kobiet

Piłka nożna:
 Karolina Sajak – UKS 
Bielawianka Bielawa – 
I miejsce – Mistrzostwa 
Wojewódzkie w Piłce 
Nożnej Kobiet
 Dawid Rozkosz – Klub 
Sportowy AKS SMS 
Łódź – I miejsce – Wo-

jewódzkie Mistrzostwa 
Piłki Nożnej

Nagrody przyznane zo-
stały również trenerom pro-
wadzącym szkolenie zawod-
ników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w  krajo-
wym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sporto-
wym. Nagrody przyznaje się 
za osiągnięcia indywidualne 
lub zespołowe.

W tym roku nagroda trafi -
ła do trzech trenerów:

 Tomasz Bąk – Karate 
Goju Ryu Shuseikan 
Chobienia
 Adrian Szajnicki – UKS 
„SHARK” Rudna
 Andrzej Pakuła – UKS 
„Shark” Rudna

Nagrody przyznawane 
są na podstawie Uchwały 
Rady Gminy Rudna osobie 
fi zycznej zamieszkałej na te-
renie gminy Rudna, która jest 
członkiem klubu sportowego 
mającego siedzibę na terenie 
gminy lub jest członkiem klu-
bu sportowego spoza terenu 
ale jego miejsce zamieszkania 
znajduje się na terenie gminy 
Rudna.

Gratulujemy ubiegłorocz-
nych osiągnięć. Mamy na-
dzieję, że ten rok przyniesie 
kolejne sukcesy.

Przyznana nagroda sportowa jest 
uznaniem za zaangażowanie i ciężką 
pracę, która przełożyła się na osiągnięte 
wyniki sportowe

Wójt Adrian Wołkowski życzył pływaczce dalszych doskonałych wyników, które wyznaczają nie tylko jej osobistą, 
sportową karierę, ale także promują gminę Rudna. 
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Hasło krzyżówki z nr 3/2021 Nowin 
Gminnych brzmi: „Ludzka siła wyra-
sta ze słabości”. 
Nagrodę otrzymuje Pani Alicja Perun z 
Mleczna. Prosimy o kontakt pod nr telefo-
nu 76/ 749 21 01 w celu uzgodnienia od-
bioru nagrody. Serdecznie gratulujemy! 
Państwa zapraszamy do zabawy! Rozwią-
zania krzyżówki prosimy przesłać na adres 
mailowy: promocja@rudna.pl lub pocztą 
tradycyjną: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwy-
cięstwa 15, 59 – 305 Rudna. 

Poziomo: 1. 
obrzędowa uczta daw. Chrześcijan; 
4. etui; 8. kolor lub owoc; 10. otwór w pniu 
drzewa; 11. kupalnik górski;
13. najwyższy głos męski; 15. dyscyplina, 
rygor; 16. odmiana śliwy; 19. ekshaustor; 
21. mieszanina różnych rzeczy; 
23. złośliwa ironia, szyderstwo; 25. twarożek 
sojowy; 26. gr. bogini mądrości; 27. rodz. 
kieszonkowego noża; 
30. żołnierz przed przysięgą; 31. uczucie 
niechęci do kogoś; 33. rakarz; 34. ciepły 
pantofel domowy; 35. ajer; 38. opera 
z muzyką Verdiego; 39. znana pszczółka; 
40. kszyk; 43. postrach kierowców; 
45. narząd wzroku; 48. wasal; 50. tnąca 
krawędź; 51. obóz cygański; 52. osiada na 
meblach; 53. samiec pszczoły miodnej; 
54. dźwięk w telefonie lub bodziec; 
56. udo dużego zwierza; 57. statek Noego; 
59. poziome drzewce omasztowania; 60. 
cienka, prześwitująca tkanina; 61. internat, 
akademik;  
Pionowo: 
1. kontrola przedsiębiorstwa; 
2. negatywny jon; 3. międzynarodowy język 
pomocniczy; 4. skrzydło szyku bojowego; 
5. człowiek bojaźliwy; 6. grajek bez talentu; 
7. słona kropla; 8. osoba wybitnie 
inteligentna; 9. zapora; 
12. oddaje ją honorowy dawca;14. mocny 
napar herbaciany; 17. jedwabna tkanina ze 
złotą nicią; 18. dzierżawca; 19. japoński 
wojownik; 20. ustalony schemat, wzór; 22. 
zaloty ptaków; 23. daw. Instrument dęty lub 
lud z Etiopii; 24. jest dźwignią handlu; 25. trwa 
7 dni; 28. czarno biały ssak z koniowatych; 29. 
rano na trawie; 32. dzienny zarobek; 34. 
drobny przedmiot;36. cymes; 37. bicz, batog; 
41. uraz; 42. zmowa; 44. kolejowa 
poczekalnia; 46. Zegarowy ptak; 47. słodkie 
ciastko z piany; 49. materiał opatrunkowy; 
52. kolor w kartach; 55. między prezbiterium 
a kruchtą; 58. niski głos żeński

Krzyżówka
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