
ISSN 1734-2546 Ponad 7 tys. osób 
zaszczepionych w Rudnej 
i ok. 600 w Chobieni
Wszyscy zainteresowani  szczepieniami mieszkańcy 
gminy Rudna przyjęli już szczepionkę. Punkt 
szczepień Cuprum Med wybierały także osoby spoza 
gminy m.in. z Legnicy, Głogowa i Polkowic, a także 
dalszych części kraju m.in. z Krakowa, Gliwic czy 
Warszawy. Wśród nich znalazł się pochodzący 
z Polkowic aktor i reżyser Andrzej Chyra. 
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WYDARZENIA 

BADAJ SIĘ 
I WYPRZEDŹ 
CHOROBĘ

Przychodnia Zdrowia Cuprum – 
Med w Rudnej zaprasza do skorzy-
stania z bezpłatnych badań profi-
laktycznych: wczesnego wykry-
wania czerniaka i raka skóry, cho-
rób układu krążenia oraz  profilak-
tyki gruźlicy. Jednym z celów pro-
wadzonych badań jest wykrycie 
choroby na wczesnym etapie 
i wdrożenie jak najszybszej terapii 
i leczenia. Badania są bezpłatne. 

REMONT 
ZABYTKOWEJ 
WIEŻY 
W OLSZANACH 

100 tys. zł z Fundacji KGHM 
oraz 60 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu otrzymała Para-
fia pw. Św. Michała Archanioła 
w Olszanach. Przyznana dota-
cja przeznaczona zostanie na 
remont ceglanego hełmu wie-
ży zabytkowego kościoła. Pra-
ce mają się rozpocząć w poło-
wie czerwca. Całkowity koszt 
remontu to ok. 180 tys. zł.
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Pierwsze spotkanie gminnego zespołu 
ds. oświaty
Analiza obecnej sytuacji oraz działania, których efektem będzie systematyczne podnoszenie jakości edukacji w szko-
łach gminy Rudna – to zadanie powołanego przez wójta gminy Rudna Zespołu ds. Oświaty. W skład zespołu weszli dy-
rektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rudna.   Str. 6 

Gminny Dzień Dziecka w Rudnej i Chobieni 

Wracamy do 

STR. 5

STR. 7

normalności 
To było prawdziwe święto dzieci. Wielobarwne atrakcje miały rozpieścić najmłodszych, 
dostarczyć samych pozytywnych wrażeń i co najważniejsze, sprawić by uśmiech nie schodził z 
ich twarzy. Nawet kaprysy pogody nie przeszkodziły w osiągnięciu wspólnego celu wójta i 
Centrum Kultury Gminy Rudna. - Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Naprawdę 
dobrze było spędzić razem czas – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna. 
 Str. 8 – 9  
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Spotkanie z przedszkolakami oraz  Dzień Dziecka 
w Rudnej i Chobieni dały mi nadzieję na powrót do 
normalności. Luzowanie obostrzeń nie zwalnia nas 
z obowiązku „uważania na siebie”, bo Covid wciąż jest 
groźny, ale możemy się już spotykać, cieszyć i świętować 
razem. Jeszcze niedawno nikt nie zdawał sobie sprawy, 
jakie to ważne. Dziś, po wielu miesiącach izolacji, wiemy, 
że jesteśmy sobie bardzo potrzebni. 

Z całego serca dziękuję wszystkim Państwu, 
Mieszkańcom gminy Rudna za odpowiedzialność, jaką 
wykazaliście się w czasie pandemii, za zrozumienie, chęć 
niesienia pomocy i wyrozumiałość. Zdaliście egzamin 
celująco i jestem za to bardzo wdzięczny. 

Poziom zaszczepienia mieszkańców naszej gminy daje 
poczucie bezpieczeństwa. Jak wynika z nieofi cjalnych 
danych, jest najwyższy w powiecie lubińskim. To 
także dobry prognostyk na przyszłość i kolejny powód, 
by podziękować Państwu za poczucie społecznej 
odpowiedzialności i odpowiedzialność za siebie. 

Mam także inne dobre informacje. Mimo pandemii nie 
zwalnialiśmy tempa. Inwestycje idą pełną parą. To m.in. 
budowa chodników w Rudnej ul. Witosa, w Chobieni, 
z Chobieni do Naroczyc oraz w Studzionkach, remont 
chodników w Radoszycach, budowa parkingu przy ul. Leśnej 
w Rudnej, rozbudowa oświetlenia ulicznego i modernizacja 
istniejących punktów świetlnych m.in. w Chobieni 
i Nieszczycach, nowy plac zabaw w Brodowicach, remonty 
świetlic w: Olszanach, Chobieni, Rynarcicach, remont 
remizy OSP Chobienia, zagospodarowanie terenu świetlicy 
w Radoszycach, przebudowa świetlicy w Ciechłowicach, 
montaż klimatyzacji w świetlicach w Orsku, Naroczycach, 
Chełmie, Chobieni, adaptacja budynku w Brodowie na 
lokale mieszkalne, przebudowa OSiR w Chobieni,  budowa 
świetlicy w Juszowicach, tereny rekreacyjne w Toszowicach 
oraz Rynarcicach, budowa remizy OSP w Górzynie,  
przebudowa ronda oraz wymiana nawierzchni w Rudnej oraz 
w Koźlicach, Chobieni, Mlecznie, budowa oraz remonty dróg 
gminnych.  

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania 
pracowników Urzędu Gminy Rudna i przychylności 
mieszkańców, za co serdecznie dziękuję. 

 Adrian Wołkowski
 Wójt Gminy Rudna 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudna,  

Mam nadzieję, że będący na ostatniej prostej skatepark 
w Rudnej stanie się miejscem uprawiania sportu , ale tak-

że bezpiecznych spotkań najmłodszych mieszkańców – 
mówi wójt Adrian Wołkowski. 

Niestety z takim właśnie 
przekazem mamy do 

czynienia w  gminie Rudna. 
Radny Robert Roskosz prze-
kracza granice, wprowadza 
w błąd mieszkańców i manipu-
luje faktami. Dlatego odpowia-
d a m y ,  t ł u m a c z y m y 
i uspokajamy! 

Radny zobowiązany jest 
reprezentować  mieszkań-
ców, którzy go wybrali i kie-
rować się dobrem wspólnoty 
samorządowej. Powinien też 
posiadać wiedzę, niezbędną 
do wykonywania mandatu, 
a przynajmniej podjąć próbę 
jej zdobycia czy pogłębienia. 
Przecież za to właśnie pobie-
ra wynagrodzenie! Niestety 
z ostatniej aktywności radnego 
Roberta Roskosza jasno wyni-
ka, że swoje prawa doskonale 
zna, ale o obowiązkach zapo-
mina. Niewiedza nie tłumaczy 
kłamstwa. Zbójeckie prawo 
opozycji ma swoje granice, a te 
zostały przekroczone. Dlate-
go za pośrednictwem strony 
gminy Rudna oraz „Nowin 
Gminnych”, będziemy reago-
wać, tłumaczyć i  prostować 
nieprawdziwe informacje, 

które pojawią się w przestrze-
ni publicznej, wyjaśniać, co jest 
faktem, a co mitem. 

Certyfikat 
Przejrzystości 
Publicznej 

MIT: W  ocenie radnego 
Roberta Roskosza ma on tyle 
wspólnego z przejrzystością, 
co niebo z piekłem. „Śmiech 
i kpina czego to już dzisiaj nie 
można kupić?” – pyta na swo-
im profi lu facebookowym. 

FAKT: Certyfikat Przej-
rzystości Publicznej jest świa-
dectwem posiadania strony 
podmiotowej BIP, zgodnej 
z aktualnymi przepisami pra-
wa i  zasadami dostępności 
dla użytkowników z niepełno-
sprawnościami. Wydawany 
jest automatycznie po podpisa-
niu umowy na wdrożenie stro-
ny. Posiadanie BIP jest ustawo-
wym obowiązkiem gminy!

Kontrola Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 

MIT:  Radny Rober t 
Roskosz na swoim facebooko-
wym profi lu pozwolił sobie na 
bardzo śmiałe stwierdzenie, że 

„pan wójt okłamuje radnych 
i mieszkańców”. Dowodem tej 
„tezy” ma być pismo Regional-
nej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu sporządzone po 
przeprowadzonej na wniosek 
R. Roskosza kontroli, dotyczą-
cej naliczania i wypłacania do-
datków specjalnych pracowni-
kom Urzędu Gminy w Rudnej. 

FAKT: R zeczy wiście 
w  piśmie przewodnim RIO 
informuje o nieprawidłowoś-
ciach w systemie naliczania 
i wypłacania dodatków spe-
cjalnych. Tyle tylko, że ten sy-
stem obowiązuje w UG Rudna 
od… 2009 roku. Wskazane 
nieprawidłowości dotyczą za-
tem ostatnich 11 lat. Szkoda, 
że tej wyjątkowej gorliwości 
do sprawdzania gminnych 
wydatków wieloletni przecież 
radny, nie wykazywał wcześ-
niej. Na wniosek wójta Adria-
na Wołkowskiego, natych-
miast po przesłaniu wniosków 
pokontrolnych Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, system 
naliczania i wypłacania dodat-
ków specjalnych został zmie-
niony zgodnie z wytycznymi 
RIO. 

„Wyrzucanie z gminy 
Miedziowego Centrum 
Zdrowia” 

MIT: Wpis na Faceboo-
ku, dotyczący zmian w służ-
bie zdrowia Robert Roskosz 
sygnował także nazwiskiem 
radnego Mariusza Bunkie-
wicza, twierdząc, że obaj 
„nie zgadzają się na wyrzu-
cenie przez wójta z  gminy 
MCZ”. Zapewniał, że nie zo-
stawi mieszkańców bez opie-
ki Miedziowego Centrum 

Zdrowia. Obiecał powstanie 
nowej przychodni w Rudnej 
i  dostęp do lekarzy POZ, 
kreśląc czarne scenariusze 
współpracy gminy z nowym 
podmiotem medycznym 
czyli Cuprum Med. I w tym 
przypadku czarnowidztwo 
radnego zupełnie się nie 
sprawdziło. 

FAKT: Do przychodni 
w Rudnej i Chobieni prowa-
dzonej od 1 stycznia 2021 ro-
ku przez Cuprum Med należy 

dziś ponad 7 tys. pacjentów, 
także spoza gminy. Wzorco-
wo realizowany jest program 
szczepień przeciwko Covid-19. 
Przychodnia w Rudnej została 
wyremontowana, zakupiono 
nowoczesny specjalistyczny 
sprzęt, zwiększono zakres 
usług specjalistycznych. O no-
wej siedzibie MCZ, która rze-
komo miała powstać dotych-
czas nikt nie słyszał. 

Ciąg dalszy z  pewnością 
nastąpi…  

Okiem uważnego obserwatora 

Zbójeckie prawo opozycji nie 
tłumaczy arogancji i niewiedzy 

Konstruktywna krytyka pomaga. Niewątpliwie jest potrzebna. 
Gorzej gdy staje się czystym populizmem, czyli graniem na 
emocjach, zastraszaniem i przedstawianiem własnych poglądów 
jako jedynie słusznych. Jeszcze gorzej, gdy opiera się na kłamstwie 
i niewiedzy. 

Radny powinien też posiadać wiedzę, niezbędną do wykonywania mandatu, za to właś-
nie pobiera wynagrodzenie! Niestety z ostatniej aktywności radnego Roberta Rosko-

sza jasno wynika, że swoje prawa doskonale zna, ale o obowiązkach zapomina.
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– W pierwszej kolejności 
zaszczepieni zostali miesz-

kańcy gminy Rudna. Kontakto-
waliśmy się ze wszystkimi na-
szymi pacjentami. Obecnie 
szczepimy wyłącznie osoby spo-
za gminy, co pozwala zakładać, 

że wszyscy zainteresowani 
szczepieniem już się do nas zgło-
sili. Pozostała nam do podania 
końcówka drugich dawek. 
Wszyscy szczepieni byli prepa-
ratem Pfizer –  mówi Danuta 
Dróżdż, prezes Cuprum Med.

Przychodnie w  Rud-
nej i Chobieni rozpoczęły 
szczepienia jako jedne 
z pierwszych w regionie, już 
w trzeciej dekadzie stycznia.

–  System nie generuje 
danych dotyczących miejsca 
zamieszkania szczepionych 
osób, ale z naszych statystyk 
wynika, że zaszczepionych 
zostało ok. 60, może nawet 70 
proc. populacji gminy Rudna – 
dodaje prezes Danuta Dróżdż. 

NOWE, BEZPIECZNE 
OZNAKOWANIE 
GMINNYCH DRÓG

Gmina Rudna wyłoniła fi rmę, która 
dokona uzupełnienia i montażu 
znaków drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na gminnych drogach.

Zakres zadania obejmie wymianę 
i montaż luster, progów zwalniających, 

zniszczonych znaków drogowych oraz barier 
stalowych. Dokonany zostanie również prze-
gląd oznakowania na drogach gminnych. Za-
dania będą zlecane każdorazowo po zaistnie-
niu potrzeby wykonania ww. prac. Umowa 
z wykonawcą będzie obowiązywała do dnia 
30 listopada 2021 r.
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Ponad 7 tys. osób zaszczepionych w Rudnej i ok. 600 w Chobieni 

 Przychodnie w Rudnej i Chobieni rozpoczęły 
szczepienia jako jedne z pierwszych w regionie, 
już w trzeciej dekadzie stycznia. 

Trwają konsultacje 
w sprawie sieci 
internetowej 

Na terenie gminy Rudna trwają pra-
ce projektowe i prace wykonawcze 
związane z realizacją zadania pt. „Wy-
eliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopas-
mowego internetu o wysokich prze-
pustowościach w podregionie leg-
nicko-głogowskim”. Benefi cjentem 
dotacji unijnej jest Spółka FIBEE I. 
Zadanie dofi nansowane jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.  

Ważne informacje dla Mieszkańców:
 Inwestycja dla mieszkańców jest bezkoszto-
wa w świetle realizacji projektu i budowy 
sieci z przyłączami.
 Projekt i budowa są realizowane ze środków 
unijnych i własnych Inwestora (FIBEE I).
 Uzyskane dane w kierowanych do Państwa 
dokumentach są pozyskane w Starostwie 
Powiatowym w Wydziale Geodezji na pod-
stawie Ustawy Prawo Budowlane i Prawo 
Geodezyjne.
 Przekazane przez Państwa informacje zo-
staną użyte w ramach realizacji niniejszego 
zadania, a dane osobowe będą chronione 
zgodnie z RODO.
 Konsultant nie pobiera żadnych opłat.
 Powstająca sieć jest siecią „otwartą” to zna-
czy, że wszyscy Operatorzy Telekomunika-
cyjni (lokalni i ogólnokrajowi) mogą świad-
czyć swoje usługi (telewizja i internet) na 
najwyższym poziomie.
Aktualnie trwają prace projektowe w miej-

scowości Nieszczyce. Do projektowania i re-
alizacji projektu na przełomie maja i czerwca 
zaplanowane zostały Orsk oraz Chełm.

Z mieszkańcami Nieszczyc w najbliższych 
dniach będzie kontaktował się konsultant 
– Krzysztof Stępień. Osoby związane z rea-
lizacją projektu można uwierzytelniać (auto-
ryzować) u Pani Sołtys, która przed przystą-
pieniem do prac jest poinformowana o statusie 
prac lub telefonicznie pod nr 603-618-320.

Więcej informacji dot. budowy sieci można 
znaleźć na stronie Benefi cjenta www.fi bee.pl, 
oraz pod nr tel. 22 247 77 01, tel. 61 102 10 00.

Jedno mieszkanie chro-
nione i dwa mieszkania 
socjalne powstaną w bu-
dynku dawnej kotłowni 
przy ul. Leśnej w Rudnej. 
Wójt gminy Rudna Adrian 
Wołkowski podpisał umo-
wę z wykonawcą, który ma 
zrealizować inwestycję 
w ciągu najbliższych sied-
miu miesięcy.

– Bardzo się cieszę, że mo-
żemy pomóc naszym 

mieszkańcom, którzy z różnych 
powodów potrzebują pomocy 
i wsparcia. Samorząd nie może 
być obojętny, musi reagować 
i pomagać tym, których los nie 

oszczędza. Mam nadzieję, że no-
we lokum będzie pierwszym 
krokiem do rozpoczęcia nowe-
go, lepszego życia – mówi Ad-

rian Wołkowski, wójt gminy 
Rudna.

Adaptacja budynku obejmie 
rozbiórkę istniejącego komi-

na, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonanie kanali-
zacji sanitarnej, instalacji wodo-
ciągowej, elektrycznej i gazowej.

Budynek wyposażony zosta-
nie w centralne ogrzewanie, wy-
konana zostanie termomoderni-
zacja oraz ułożone nowe płytki 
i panele. Zmieni się teren wokół 
budynku, powstaną chodniki, 
dojazd oraz miejsca postojowe.

Inwestycja w 45 proc. fi nan-
sowana jest z rządowego Fundu-
szu Dopłat, bezzwrotnego pro-
gramu wsparcia budownictwa.

Gmina Rudna podpisała 
z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie umowę w tej 
sprawie. Bank udzieli Gminie 
Rudna dotację na realizację zada-
nia do kwoty 512 536,92 zł. 

Umowa podpisana, będą nowe 
mieszkania socjalne w Rudnej

Inwestycja w 45 proc. finansowana jest z rządowego Fundu-
szu Dopłat, bezzwrotnego programu wsparcia budownictwa.

Wyprzedzić 
Covid-19

Wszyscy zainteresowani  
szczepieniami mieszkańcy gminy 

Rudna przyjęli już szczepionkę. Punkt 
szczepień Cuprum Med wybierały 

także osoby spoza gminy m.in. 
z Legnicy, Głogowa i Polkowic, a także 
dalszych części kraju m.in. z Krakowa, 

Gliwic czy Warszawy. Wśród nich 
znalazł się pochodzący z Polkowic 

aktor i reżyser Andrzej Chyra.

Wśród osób, które za-
szczepiły się w przychodni 
w Rudnej znalazł się aktor 

i reżyser Andrzej Chyra.
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PIERWSZE, PO COVIDOWYCH OGRANICZENIACH, SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI

Dzień Samorządu Tery-
torialnego był okazją 
do pierwszego – po 
zniesieniu obostrzeń 
– spotkania wójta 
Adriana Wołkowskie-
go z najmłodszymi 
mieszkańcami gminy 
Rudna. Przedszkolaki 
z Przedszkola Gminne-
go w Rudnej i Chobieni 
wstąpiły ze specjalnie 
przygotowanym na 
tę okazję programem 
artystycznym.

– Dziękuję bardzo za 
zaproszenie , cieszę się, 

że w końcu nadszedł długo 
wyczekiwany moment i mo-
żemy się spotykać osobiście. 
Przedszkolakom należą się 
ogromne brawa za wyjątkową 
oprawę Dnia Samorządu Te-

rytorialnego. Wykorzy-
stam tę okazję, by Wam 
również złożyć serdeczne 
życzenia z okazji zbliżającego 

się Dnia Dziecka, które bę-
dziecie mogli świętować 
wspólnie z  rówieśnikami – 
mówił Adrian Wołkowski, 
wójt gminy Rudna.

Dzień Samorządu Tery-
torialnego to polskie święto, 

obchodzone corocznie 27 
maja, uchwalone przez Sejm 
RP w 2000 roku. Upamiętnia 
pierwsze wybory 
s a m o r z ą d o we , 
które odbyły się 27 
maja 1990 roku.

Dzień Św. Floriana 2021

Na terenie gminy Rudna działa 
pięć jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych, które zrzeszają 
łącznie 90 druhów i 30 członków dru-
żyn młodzieżowych.

– Trudno dziś wyobrazić sobie na-
szą gminę bez OSP. Odgrywają one 
niezwykle ważną rolę, dając poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańcom, ale 
także aktywnie uczestnicząc w życiu 
naszej społeczności na wielu płasz-
czyznach. Serdecznie dziękuję za 
ofi arność, odwagę i zaangażowanie 
w pełnioną służbę oraz wyjątkową 
umiejętność łączenia pracy zawodo-
wej, obowiązków domowych i spo-
łecznej misji. Przekłada się to na 
bardzo wysoki poziom społecznego 
zaufania i daje przykład młodszemu 
pokoleniu – mówił wójt Adrian Woł-
kowski, który spotkał się ze strażaka-
mi gminnych jednostek OSP.

Dzień Św. Floriana był także oka-
zją do podsumowania współpracy 
samorządu z Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi. Wójt Adrian Wołkowski 

poinformował, że do gminnych 
jednostek wkrótce trafi  sprzęt, które-
go zakup sfi nansowany został z wy-
noszącej 100 tys. zł dotacji Fundacji 
KGHM Polska Miedź S.A. Będą to 
m.in. ubrania, węże tłoczone, deski 
ortopedyczne, wytwornice, drabiny.

Szef gminnego samorządu zade-
klarował także wsparcie dla młodzie-
żowych drużyn OSP w Gwizdanowie 
i Rudnej, które łącząc siły mają szansę 
powalczyć o pozycję lidera nie tylko 
w regionie, ale także w kraju.

W  dniu patrona strażaków nie 
mogło zabraknąć życzeń i prezentów. 
W opiece nad strażakami od dziś św. 
Floriana, wspomagać będą rudnow-
skie anioły, które przekazane zostały 
wszystkim gminnym jednostkom.

3 maja w intencji strażaków i oj-
czyzny odprawione zostały uroczyste 
eucharystie. W  Chobieni i  Olsza-
nach uczestniczył w nich wójt Adrian 
Wołkowski.  

Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek 

Za ofiarność, odwagę 
i zaangażowanie, ale 

także umiejętność 
łączenia pracy 

zawodowej i wyjątkowej 
społecznej służby 

podziękował strażakom 
wójt gminy Rudna Adrian 

Wołkowski. Obchody 
Dnia Świętego Floriana 

uczczono także wspólną 
modlitwą.

Do gminnych jednostek OSP trafi  wkrótce sprzęt, 
którego zakup sfi nansowany został z wynoszącej 100 
tys. zł dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź S.A

– Dziękuję bardzo za za-
proszenie, cieszę się, że 
w końcu nadszedł dłu-
go wyczekiwany mo-
ment i możemy się 
spotykać osobiście – 
mówił wójt Adrian 
Wołkowski. 
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Nowoczesne 
oświetlenie 
w kolejnych 
miejscowościach 
gminy Rudna

Energooszczędne latarnie zamontowane 
zostały w miejscowościach Wysokie, Rado-
szyce i Wądroże. W sumie to 21 nowoczes-
nych punktów świetlnych.

 Właściwe oświetlenie ma 
duży wpływ na bezpie-

czeństwo zarówno pieszych, 
jak i zmotoryzowanych, zwięk-
sza też poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. Dlatego budo-
wa, rozbudowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego – to jedno 
z ważniejszych zadań wśród zapla-
nowanych inwestycji

W Radoszycach zamontowano siedem słupów 
wraz z oprawami LED, osiem w Wądrożu i sześć w  
Wysokiem. Wartość inwestycji wyniosła  52 410,54 
zł w Radoszycach, 55 203,14 zł w Wądrożu oraz 36 
343,30 zł w miejscowości Wysokie.

dofinansowany!
100 tys. zł z Fundacji KGHM oraz 60 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymała 
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach. 
Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na remont 
ceglanego hełmu wieży zabytkowego kościoła.

– Prace remontowe wieży kościoła 
należy przeprowadzić jak najszyb-

ciej, aby budynek nie ulegał dalszemu 
niszczeniu. Obiekt jest w bardzo złym 
stanie technicznym, ponieważ dostająca 
się do wnętrza wieży woda niszczy ele-
menty drewniane. Wraz z parafianami 
bardzo dziękujemy panu wójtowi Adria-
nowi Wołkowskiemu za okazaną nam 
pomoc i wsparcie. Cieszę się, że wspólnie 

możemy zadbać o nasze zabytki, ratując 
je dla kolejnych pokoleń – mówi ksiądz 
Daniel Biszczanik, proboszcz Parafi i Św. 
Michała Archanioła.

Zakres prac restauracyjnych obej-
mie roboty zewnętrzne i wewnętrzne 
polegające na m.in.: oczyszczaniu ce-
glanego hełmu wieży, chemicznym i me-
chanicznym usunięciu roślin, grzybów 
i porostów, naprawie pęknięcia hełmu, 

wymianie spoin i uszkodzonych cegieł. 
Przeprowadzona zostanie konserwacja 
wykonanego z piaskowca zwieńczenia 
hełmu oraz renowacja i montaż krzyża. 
W szczycie hełmu wieży wykonana zosta-
nie wentylacja grawitacyjna.

Prace mają się rozpocząć w połowie 
czerwca. Całkowity koszt remontu to ok. 
180 tys. zł., wkład własny parafi i wynosi 
20 tys. zł.

REMONTY ŚWIETLIC 

Zakończył się remont dachu świetlicy 
w Brodowie, rozpoczynają się remonty 
kolejnych świetlic, tym razem w Rynarci-
cach i Olszanach.

Zakres prac w Brodowie obejmował m.in. uło-
żenie papy, wymianę obróbek blacharskich, 

remont kominów i gzymsu. Inwestycja została już 
odebrana. Jej koszt wyniósł 31 tys. 666 zł.

W świetlicy w Rynarcicach pomalowane zosta-
ną ściany, sufi ty oraz drewniane i metalowe we-
wnętrzne elementy więźby dachowej. Wymieniona 
zostanie podłoga sceny i instalacja elektryczna na 
głównej sali. Koszt prac wynieść ma 46 tys. 933 zł.

Zakres prac remontowych w Olszanach obejmie 
położenie nowych płytek w sali głównej, w kuchni 
i w korytarzu, usunięcie pęknięć na ścianach i su-
fi cie oraz pomalowanie wszystkich pomieszczeń.

Wartość inwestycji oszacowana została na 59 
tys. 632 zł.

Rewitalizacja cmentarza w Chobieni
Wykonanie nowej nawierzchni alei głównej, budo-
wa oświetlenia i rozbudowa przyłącza wody – to 
główne założenia przygotowywanej dokumentacji 
projektowej rewitalizacji cmentarza komunalnego 
w Chobieni. 

Obecny stan cmentarza nie 
wyklucza wstrzymania dal-
szych pochówków na tej ne-
kropoli. Rozrośnięty system 

korzeniowy spowodował licz-
ne uszkodzenia nawierzchni 
alei głównej oraz krawężników. 
Stąd konieczność jak najszyb-

szej rewitalizacji cmentarza. 
Zarządca Cmentarza, którym 
jest Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Rud-
nej niejednokrotnie wystę-
pował do gminy z wnioskiem 
o wycinkę drzew. Konsultacje 
w tej sprawie przeprowadzone 
zostały z sołtysami Chobieni, 
Naroczyc, Nieszczyc, Brodo-
wic Radoszyc i Chełmu.

P r oje k t  r e w it a l i z ac j i 
cmentarza obejmie: w y-
konanie oświetlenia przy 
głównej alei cmentarnej, 
budowę bok sów na od-
pady,  w ykonanie nowej 
nawierzchni alei głównej 
i  nowych alejek bocznych 
oraz rozbudowę istniejące-
go przyłącza wody w górnej 
części cmentarza.

zabytkowej wieży w Olszanach
Remont 
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Pomóżmy dzieciom przetrwać pandemię! 

Pierwsze spotkanie gminnego zespołu ds. oświaty
Analiza obecnej sytuacji 
oraz działania, których 
efektem będzie systema-
tyczne podnoszenie ja-
kości edukacji w szkołach 
gminy Rudna – to zadanie 
powołanego przez wójta 
gminy Rudna Zespołu ds. 
Oświaty. W skład zespo-
łu weszli dyrektorzy i wi-
cedyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu 
gminy Rudna.

 – Jako organowi prowa-
dzącemu zależy nam na 

jak najlepszych wynikach na-
szych dzieci, na umożliwieniu 
im właściwego rozwoju i stwo-
rzeniu jak najlepszych warun-

ków do nauki, uprawiania 
sportu czy zabawy. Ostatnia 
kontrola przeprowadzona w 
naszych instytucjach oświato-
wych przez niezależnego au-
dytora pokazała, że pewne 
zmiany w systemie zarządza-
nia są konieczne. Stąd powo-
łanie zespołu, który wskaże 
tempo i kierunek rozwoju – 
mówi Adrian Wołkowski, wójt 
gminy Rudna.

Choć zadnia oświatowe 
powinny być fi nansowane z 
budżetu państwa, subwencja 
nie pokrywa rzeczywistych 
wydatków. Samorządy mu-
szą do oświaty dopłacać.

– Placówki edukacyjne po-
winny posiadać specjalistyczną 
bazę dydaktyczną i nowoczesny 

sprzęt, by dzieciom i młodzieży 
zapewnić właściwy start. Sy-
stematycznie je doposażamy i 
deklaruję, że będziemy to robić 
nadal – dodaje wójt.

Spotkania powołanego 
zespołu odbywać będą się 
raz w miesiącu.

 – Jest to idealny moment 
do tego, abyśmy mogli wy-
razić swoje zdanie i opinie na 
różne tematy, cieszę się, że 
wójt wyszedł z taką inicjatywą. 
Cieszę się, że mamy możliwość 
dyskusji i prawo wyboru. To 
bardzo ważne w tych trudnych 
dla placówek oświatowych cza-
sach – mówi Elżbieta 
Banach, dyrektor 
Przedszkola Gmin-
nego w Rudnej.

 Dzięk i  wspó łprac y 
z Województwem Dol-

nośląskim gmina Rudna 
przystąpiła do programu 
UPRIGHT, który jest projek-
tem badawczym fi nansowa-
n y m  p r z e z  K o m i s j ę 
Europejską.

– Zdalne nauczanie, brak 
możliwości spotkania się z ko-
legami i koleżankami z klasy, 
wiele godzin spędzanych przed 
ekranem komputera, poczucie 
izolacji społecznej – to proble-
my, z którymi mierzą się ostat-

nio dzieci i młodzież. W trosce 
o zdrowie i komfort psychiczny 
najmłodszych przystępujemy 
do programu, który pomoże 
nam monitorować i reagować 
stan zdrowia psychicznego 
uczniów – mówi wójt Adrian 

Wołkowski. – W dzisiejszych 
czasach bardzo ważne jest 
uświadomienie sobie i innym 
znaczenia problemu zaburzeń 
psychicznych szczególnie 
u młodzieży – dodaje szef rud-
nowskiego samorządu.

Nadrzędnym celem pro-
gramu jest promowanie do-
brostanu psychicznego oraz 
zapobieganie powstawaniu 
zaburzeń psychicznych po-
przez zwiększenie odporności 
psychicznej młodzieży dzięki 
zintegrowanemu podejściu. 
Program obejmuje nastolat-
ków (w wieku 12-14 lat), ich 
rodziny oraz nauczycieli i pra-
cowników szkół. Promowa-
nie dobrostanu psychicznego 
i  zapobieganie przyszłym 
zaburzeniom psychicznym, 
emocjonalnym poprzez zwięk-
szenie odporności psychicznej 
u młodych ludzi.

W programie UPRIGHT 
ważną rolę odgrywają rodzi-

ce oraz społeczność szkolna. 
Zachowanie rodziców stano-
wi model, który bezpośred-
nio wpływa na zdrowie i za-
chowanie dzieci. W związku 
z  tym, program UPRIGHT 
angażuje w  treningi także 
rodziców w celu rozwinięcia 
u nich umiejętności związa-
nych z odpornością psychicz-
ną oraz przekazania wiedzy 
dotyczącej stanu zdrowia 
psychicznego.

Udział w  Programie 
UPRIGHT pozwala rozwi-
nąć kompetencje społeczno-
-emocjonalne u dzieci, dzięki 
czemu są lepiej przygotowane 
do stawienia czoła wyzwaniom 
okresu dorastania.

Przygotowana specjalnie 
platforma dla rodziców, szko-
ły i społeczności jest źródłem 
wiedzy i informacji o tym waż-
nym okresie w życiu dzieci oraz 
stwarza szanse na coraz lepsze 
kompetencje rodzicielskie. Po-
nadto zaangażowanie nauczy-
cieli i całej społeczności szkol-
nej w program stwarza szanse 
na zbudowanie nowej kultury 
organizacyjnej sprzyjającej 
zachowaniu dobrej kondycji 
psychicznej całej społeczności 
szkolnej.

Województwo dolnoślą-
skie jest jedynym regionem 
w  Polsce, w  którym reali-
zowany jest innowacyjny 
program promocji zdrowia 
psychicznego UPRIGHT. 
Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego jest jednym 
z partnerów tego międzyna-
rodowego projektu. 

Horyzont 2021 Właściwy rozwój 
psychiczny dzieci 
i młodzieży – jest 
głównym celem 

programu 
„Horyzont 2021 – 

badania 
i innowacje”, który 

realizowany będzie 
w gminie Rudna. 

Z wicemarszałkiem 
Województwa 

Dolnośląskiego 
Marcinem 

Krzyżanowskim 
rozmawiał na ten 

temat wójt Adrian 
Wołkowski, odbyła 

się konferencja 
dyrektorów szkół 

w Chobieni i Rudnej 
z Iwoną Mazur, 

dyrektor Dziennego 
Ośrodka Psychiatrii 

i Zaburzeń Mowy dla 
Dzieci i Młodzieży 

we Wrocławiu. 

- W trosce o zdrowie i komfort psychiczny najmłodszych 
przystępujemy do programu, który pomoże nam monitorować 
i reagować stan zdrowia psychicznego naszych uczniów – mówi wójt 
Adrian Wołkowski.

Spotkania powołanego zespołu odbywać będą się raz w miesiącu.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
i wójt Adrian Wołkowski. 

W zdalnej konferencji na temat przyczyn zaburzeń 
u najmłodszych uczestniczyli dyrektorzy szkół w Chobie-

ni i Rudnej. 
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Weź dotację i wymień stary piec na nowoczesne źródło ciepła 

Szef rudnowskiego samorządu zwyciężył w plebis-
cycie Gazety Wrocławskiej w kategorii: Polityka, 
samorządność i społeczność lokalna. Wyprzedził 
m.in. prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, 
burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyłę i wójta 
gminy Lubin Tadeusza Kielana. 

  Bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy w plebiscycie 
na Osobowość Roku 2020. To dla mnie ogromna niespo-

dzianka i motywacja do dalszej pracy – napisał na Facebooku 
Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.  Gratulujemy!  

Wójt Adrian Wołkowski 
osobowością roku 2020 
w Powiecie Lubińskim

Dyrektor oraz kadra opiekuńcza Żłobka Gminnego 
w Rudnej uczestniczyła w szkoleniu podnoszącym 
kompetencje psychologiczno - pedagogiczne. 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicz-
nych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Podczas szkolenia pracownicy zdobyli wiedzę z zakresu 
psychologii małego dziecka oraz logopedii. Poznali także 

podstawy sensoplastyki i skorzystali z doświadczeń wykwali-
fi kowanych trenerek, prowadzących zajęcia nie tylko teore-
tyczne, ale także praktyczne. Szkolenie było bardzo rozwijają-
cym doświadczeniem, a także świetną okazją do wymiany 
spostrzeżeń z pracownikami z innych placówek. 

Kadra gminnego żłobka 
po szkoleniu w zakresie 
psychologii i logopedii Badaj się i wyprzedź chorobę. 

Profilaktyka w gminie Rudna
Przychodnia Zdro-
wia Cuprum – Med 
w Rudnej zaprasza 
do skorzystania 
z bezpłatnych badań 
profi laktycznych: 
wczesnego wykrywa-
nia czerniaka i raka 
skóry, chorób układu 
krążenia, profi lakty-
ki gruźlicy. Jednym 
z celów prowadzonych 
badań jest wykrycie 
choroby na wczesnym 
etapie i wdrożenie jak 
najszybszej terapii 
i leczenia.

Badania są całkowicie 
bezpłatne i pozwalają 

na dokładniejszą ocenę stanu 
zdrowia. Z badań skorzystać 
mogą mieszkańcy, którzy są 
pacjentami przychodni.

Program Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia 
skierowany jest dla osób 
w wielu 35, 40, 45, 50 i 55 
lat, które obciążone są 
czynnikami ryzyka takimi 
jak: nadciśnienie tętnicze, 
podwyższone stężenie cho-
lesterolu, nadwaga, palenie 
papierosów. Na badania nie 
jest potrzebne skierowanie, 
wystarczy wizyta u lekarza 
pierwszego kontaktu.

Gruźlica to bakteryjna 
choroba zakaźna. Do ob-
jawów należą m.in.: kaszel 
połączony z  odkrztusza-
niem wydzieliny, krwioplu-
cie, bóle w klatce piersiowej, 
spadek masy ciała, bladość 
skóry. Aby skorzystać z Pro-
gramu Profi laktyki Gruźlicy 
należy zgłosić się do pielęg-
niarki podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Program Profilaktyki 
i  wczesnego wykrywania 
czerniaka i raka skóry skie-
rowany jest do pacjentów ze 
zmianami skórnymi. Bada-
nia są bezbolesne i odbywa-
ją się poprzez konsultacje 
z chirurgiem onkologiem. 
Pamiętajmy, że rak skóry 
jest jednym z  najczęściej 
występujących nowotwo-
rów, stanowi około 1/3 
wszystkich nowotworów 
złośliwych.

Realizacja pro-
gramów profilak-
tycznych przez 
P r z y c h o d n i ę 
Zdrowia w  Rud-
nej, to przede 
wszystkim dostęp 
do specjalistycz-
nych badań, świad-
czeń, poradni, a także 
podniesienie świado-

mości społecznej i edukacja 
pacjentów.

Więcej informacji dot. 
p r og r a m ó w  p r of i l a k-
tycznych można uzyskać 
w  Przychodni Zdrowia 
w Rudnej oraz pod nr tel. 
76/ 754-46-11.

Programy profi laktyczne 
są autorskie i fi nansowane 
przez Cuprum-Med.

 Konkurs Grantowy jest efektem 
podpisanego, w dniu 12 kwietnia 

2019 r. Porozumienia intencyjnego 
przez Gminę Rudna oraz  Gminy: Ści-
nawa, Chocianów, Prochowice i Gminę 
Miejską Lubin w sprawie współpracy 
dotyczącej opracowania wspólnej do-
kumentacji aplikacyjnej o dofi nanso-
wanie Projektu pn.: „Poprawa efek-
tywności energetycznej poprzez 
wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie Gmin Legnicko Gło-
gowskiego Obszaru Interwencji”, a na-
stępnie złożonego wspólnego wniosku 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego o dofi nanso-
wanie ww. Projektu Grantowego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 
3.3  „Efektywność energetyczna w bu-

dynkach użyteczności publicznej i sek-
torze mieszkaniowym” Poddziałanie 
3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym – konkurs 
horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Moderni-
zacja systemów grzewczych i odna-
wialne źródła energii – projekty doty-
czące zwalczania emisji kominowej.

Przypominamy, że każda zgłoszona 
do konkursu inwestycja, zgodnie z wy-
mogami, musi posiadać uproszczony 
audyt energetyczny. Na stronie interne-
towej Gminy Rudna www.bip.rudna.pl 

w zakładce: Informacje o środowisku/
Konkurs grantowy na wymianę wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła jest dostęp-
na lista audytorów. To Grantobiorca, 
czyli osoba wnioskująca o wsparcie na 
wymianę źródła ciepła, jest zobowiąza-
ny wybrać i opłacić audytora z listy reko-
mendowanej. Koszt pracy audytora jest 
kosztem kwalifi kowalnym i podlegać 
będzie również refundacji.

Dotacji nie podlegają piece na eko-
groszek i piece posiadające wymienne 
lub wysuwane ruszty.  

Ogłoszenie o  otwartym naborze 
wniosków o udzielenie grantu dostęp-
ne jest również na stronie internetowej 
www.bip.rudna.pl w zakładce Informa-
cje o środowisku/Konkurs grantowy 
na wymianę wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła/ Edycja II.

Termin składania wniosków: 17.05.2021 
– 17.06.2021 r. od pn. – pt.  w godz. 9:00 – 
14:00, biuro podawcze na parterze w Urzę-
dzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15 lub 
za pośrednictwem poczty.

Punkt konsultacyjny: wtorki 
i czwartki w godz. 9.00 – 14.00.

Więcej informacji dot. konkursu 
grantowego udzielają pracownicy Re-
feratu Ochrony Środowiska, Gospo-
darki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa 
pod nr tel. 76-749-21-31.

Alokacja przewidziana na granty 
w ramach II naboru to 1 562 496,34 zł.

Bądź eko! Ruszyła II edycja Konkursu 
Grantowego na wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła, niespełniających 
norm unijnych. O dotacje 
ubiegać mogą się 
właściciele nieruchomości 
z terenu gminy Rudna, 
którzy zdecydują się na 
nowe źródło ogrzewania, 
inne niż piece węglowe. 
Maksymalne wsparcie 
może wynieść do 70% 
wartości inwestycji, jednak 
nie więcej niż 20.000,00 
złotych na jedno 
gospodarstwo.

Wnioski składać można do 17 czerwca 2021 r. 
Konkurs Grantowy jest efektem podpisanego, w dniu 
12 kwietnia 2019 r. Porozumienia intencyjnego przez 

Gminę Rudna oraz  Gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice 
i Gminę Miejską Lubin
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Gminny Dzień Dziecka w Rudnej i Chobieni

Ten postawiony sobie 
cel udało się osiągnąć, 

dowodziły tego uśmiechnięte 
buzie najmłodszych, a kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat. Naprawdę dobrze 
było spędzić razem czas. 
Mam nadzieję, że to pierwsza 
z  wielu imprez, w  których 
w tym roku będziemy razem 
uczestniczyć, że to pierwszy 
krok do normalności, której 
tak bardzo potrzebujemy po 
covidowej izolacji – mówi Ad-
rian Wołkowski, wójt gminy 
Rudna. 

Animatorzy tym razem nie 
stawali na głowie, a wzbijali 
się ponad swoje możliwości 
i... nie tylko ! Kilkumetrowi 
piraci   na szczudłach, za-
bawne maskotki Miki, Pluto 
i Minionek oraz przezabawni 
wodzireje zabaw sprawili, że 
każdy mógł poczuć się jak 
w bajce. Scenerii sprzyjały 
wszechobecne bańki mydla-

ne, te z maszyny, gigantyczne 
banie, a nawet te osobiste. Bo 
każde dziecko biorące udział 
w zabawach otrzymało w pre-
zencie własne bańki mydlane. 
Nie zabrakło też różowej waty 
cukrowej, która kolorowała 
nie tylko buźki, ale cały kra-
jobraz, podobnie jak specjal-
ne farby do włosów i tęczowe 
warkoczyki, czy brokatowe 
tatuaże. To wszystko oraz 
koniki, pieski, szable i niemal 
każdy kształt, który milusiń-
scy sobie zażyczyli potrafi ły 
skręcić z baloników instruk-
torki CKGR. Oprócz konku-
rencji zręcznościowych, któ-
re dowiodły, że ruch i zabawa 
to ważna sprawa, można było 
podziwiać kuglarzy i praw-
dziwe pokazy ognia! 

Za to strażacy z gminnych 
OSP poprzez zabawę dali 
wszystkim lekcję bezpieczeń-
stwa i zdradzili tajniki ich co-
dziennej pracy. To jeszcze nie 

wszyst-
ko! Do 
d z i e c i 
przyjechał 
znany Teatr 
Avatar z cieka-
wym, zabawnym 
i pouczającym spek-
taklem. Stroje, charakte-
ryzacja i aktorski kunszt za-
chwyciły również rodziców. 

W Rudnej można było po-
dziwiać  super maszyny Sek-
cji Motocyklowej Iskra. In-
struktorzy Centrum Kultury 
Gminy Rudna, animatorzy, 
maskotki, kuglarze i szczud-
larze, aktorzy teatru w plene-
rze, strażacy i motocykliści, 

w s z y -
scy w  tym 

dniu byli oddani i  zaanga-
żowani, by dzieci poczuły 
się beztrosko i  radośnie. 
Podczas imprez w  Rudnej 
i Chobieni był z dziećmi tak-
że wójt gminy Rudna Adrian 
Wołkowski 

 - Impreza była zorgani-
zowana zgodnie z obecnymi 
zasadami bezpieczeństwa. 

Choć to jeszcze nie do 
końca forma spotkania 

jaką pamiętamy sprzed 
pandemii, to wszystko sku-
piało się przede wszystkim 
na dzieciach, by mogł y 
wspólnie oddać się bez-
troskiej zabawie. Hasło 
Centrum Kultury Gminy 
Rudna brzmi „Tworzymy 
z  sercem”. Gminny Dzień 
Dziecka 2021, zapisał się 
w pięknych wspomnieniach 
najmłodszych, właśnie dzię-
ki sercu włożonemu w jego 
przygotowanie – podsumo-
wuje Anna Badecka, dyrek-
tor Centrum Kultury Gminy 
Rudna.  

Wracamy do
W ostatnią sobotę maja odbyło się prawdziwe święto dzieci. Wielobarwne atrakcje miały rozpieścić najmłodszych, 

dostarczyć samych pozytywnych wrażeń i co najważniejsze, sprawić by uśmiech nie schodził z ich twarzy. Nawet 
kaprysy pogody nie przeszkodziły w osiągnięciu wspólnego celu wójta Adriana Wołkowskiego i Centrum Kultury 

Gminy Rudna. 

znany Teatr 
Avatar z cieka-
wym, zabawnym 
i pouczającym spek-
taklem. Stroje, charakte-

w s z y -
scy w  tym 

Choć to jeszcze nie do 
końca forma spotkania 

jaką pamiętamy sprzed 
pandemii, to wszystko sku-
piało się przede wszystkim 
na dzieciach, by mogł y 
wspólnie oddać się bez-
troskiej zabawie. Hasło 
Centrum Kultury Gminy 

normalności 

Kilkumetrowi piraci  na szczudłach, zabawne maskotki Miki, 
Pluto i Minionek oraz przezabawni wodzireje zabaw sprawili, że 
każdy mógł poczuć się jak w bajce. Do dzieci przyjechał znany Teatr 
Avatar z ciekawym, zabawnym i pouczającym spektaklem. Stroje, 

charakteryzacja i aktorski kunszt zachwyciły również rodziców. 
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Gminny Dzień Dziecka w Rudnej i ChobieniWracamy donormalności 
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Kampania prewencyjna KRUS 

Ministerialna gwarancja spłaty kredytu 

Postaw na 
bezpieczeństwo!

Upadki osób 
w gospodarstwie 

rolnym, to najliczniejsza 
grupa spośród 

wszystkich zdarzeń 
wypadkowych corocznie 

zgłaszanych do KRUS. 
Skutkiem takiego 

wypadku może być 
trwałe, długotrwałe 
kalectwo lub śmierć. 

„Rola rolnika by upadku 
unikał” – to jedna 

z kampanii 
prewencyjnych Kasy 

Rolniczego 
Ubezpieczenia 

Społecznego w 2021 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego informują o możliwości 
skorzystania z Funduszu Gwarancji 
Rolnych. FGR to pomoc skierowa-
na do rolników i przedsiębiorców 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Oferuje wsparcie w dostępie do fi -
nansowania poprzez zabezpieczenie 
kredytu oraz dopłatę do oprocento-
wania kredytu obrotowego.

MRiRW oraz BGK zachęcają: gospodarstwa 
rolne (producentów produkcji podstawo-

wej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spo-
żywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Fun-
duszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finanso-

wania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz 
zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredy-
tu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. do-
płata do oprocentowania kredytu obrotowych). 
Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie: 

gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rol-
nik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 

miesięcy (dla pomocy de minimis)
Po więcej informacji zapraszamy na stronę 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-
-gwarancji-rolnych oraz na stronę  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/
gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

WNIOSKI 
O DOPŁATY 

BEZPOŚREDNIE 
DO 17 

CZERWCA 
Trwa nabór wniosków o przyzna-

nie dopłat bezpośrednich i płatno-
ści obszarowych finansowanych 
z PROW za 2021 r. Decyzją Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – 
Grzegorza Pudy, termin ich skła-

dania został wydłużony do 17 
czerwca. Wnioski przyjmowane 

będą również po tej dacie – do 12 
lipca, z tym że za każdy dzień ro-

boczy opóźnienia należna kwota 
płatności, zostanie pomniejszona 

o 1 proc.
Od bieżącego roku Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przyjmuje wnioski jedynie 

za pośrednictwem aplikacji eW-
niosekPlus. Oznacza to, że do rol-
ników nie będą wysyłane sperso-

nalizowane wnioski papierowe. 
Nie będzie także możliwości skła-
dania oświadczeń o braku zmian 

w stosunku do roku ubiegłego.
Rolnicy, którzy nie posiadają kom-

putera lub obawiają się, że sami 
sobie nie poradzą  z wypełnieniem 

e-wniosku, mogą liczyć na pomoc 
pracowników biur powiatowych 

ARiMR. W placówkach Agencji 
przygotowano specjalne stanowi-

ska, by można było wysłać wnio-
sek, a wsparciem w kwestiach 

technicznych będą służyć 
eksperci.

Ze względu na ograniczenia wpro-
wadzone w związku z COVID-19 

zaleca się, aby rolnicy, którzy chcą 
odwiedzić biura powiatowe 

ARiMR, umówili się telefonicznie 
na konkretny termin i nie zwlekali 

ze złożeniem dokumentów do 
ostatniej chwili. Pozwoli to unik-

nąć kolejek i zadbać o bezpieczeń-
stwo beneficjentów i pracowni-
ków Agencji. Ponadto, wniosek 

złożony bez zbędnej zwłoki ozna-
cza szybciej wypłacone pieniądze 

na konto rolnika.

Do upadków osób w trakcie 
pracy w gospodarstwie rol-

nym dochodzi najczęściej w wyniku 
złego stanu nawierzchni podwórza 
i ciągów komunikacyjnych, używa-
nia nieodpowiedniego obuwia, nie-
prawidłowego sposobu wchodzenia 
i schodzenia z maszyn rolniczych, 
bałaganu w obejściu, pomieszcze-
niach gospodarczych i produkcyj-
nych, niestosowania drabin i pode-
stów do pracy na wysokości, 
użytkowania niebezpiecznych i nie-
prawidłowo skonstruowanych dra-
bin, braku poręczy i barierek przy 
schodach, zbyt wysokich i nieozna-
kowanych progów, niezabezpieczo-
nych otworów zrzutowych i kana-
łów gnojowych, przebywania na 
ładunkach podczas transportu.
Większości wypadków przy pracy 
można zapobiec, jeżeli zostaną 
wcześniej podjęte odpowiednie 
działania zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa.

ROLNIKU PAMIĘTAJ:
 Sprzątaj trakty komunikacyjne.
 Likwiduj nierówności terenu.
 Składaj narzędzia w wyznaczo-
nych stałych miejscach.
 Progi i nierówności oznacz tak, 
by były widoczne dla osób poru-
szających się po gospodarstwie 
np. poprzez pomalowanie inten-
sywnym kolorem.
 Dbaj o właściwe odprowadzenie 
wody opadowej, zasypuj i niwe-
luj nierówności terenu, w któ-
rych może zbierać się woda.
 Sprzątaj i naprawiaj na bieżąco 
ciągi komunikacyjne w obrębie 
gospodarstwa, a w okresie zimo-
wym systematycznie je 
odśnieżaj.
 Posypuj materiałem sypkim (np. 
piasek) śliskie miejsca podwó-
rza po przymrozkach.

 Nie dźwigaj ciężarów przekra-
czających Twoje możliwości. Jeśli 
coś podnosisz – rób to w pozycji 
ugiętych kolan. Gdy już niesiesz, 
pamiętaj, by ładunek nie zasła-
niał Ci drogi.
 Stosuj właściwe obuwie robocze, 
tj. za kostkę z antypoślizgową po-
deszwą, która zmniejsza ryzyko 
poślizgnięcia. Dbaj o jego stan 
i dobieraj do wielkości stopy.
 Zadbaj o właściwe oświetlenie 
obejścia, budynków gospodar-
czych i produkcyjnych.
 Używaj drabin bezpiecznych tj. 
wykonanych z mocnych podłuż-
nic, mocnych i solidnie przymo-
cowanych do podłużnic szczebli 
posiadających zabezpieczenia 
przed przechyłem i poślizgiem 
np. u góry -haki zaczepowe, u do-
łu – zakończenia gumowe lub 
ostre dostosowane do podłoża.

 Schody utrzymuj w czystości, 
zabezpieczaj na bieżąco przed 
poślizgiem.
 Pamiętaj, że nie należy przewo-
zić osób na załadowanych 
przyczepach.
 Używaj pasów transportowych 
lub taśm do zabezpieczenia 
transportowanych materiałów.
 Przy wchodzeniu i schodzeniu 
z załadowanej przyczepy, czy 
wozu stosuj odpowiedniej dłu-
gości drabinę, którą powinna 
przytrzymywać druga osoba.
Celem kampanii KRUS „Rola 

rolnika, by upadku unikał” jest zmia-
na świadomości i postaw rolników 
w zakresie zapobiegania wypadkom 
przy pracy i rolniczym chorobom 
zawodowym – stosujmy się do zasad 
bezpieczeństwa pracy, bo to pozwoli 
zapobiec, a nawet może uniknąć zda-
rzeń wypadkowych.  (KRUS) 
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BRATKI, PELARGONIE, SZAFIRKI I GAZANIE W SZKOLNYM OGRODZIE 

Rolnicy 
gospodarujący na 

gruntach o słabszej 
jakości, które nie 

zapewniają 
odpowiednich 
plonów, mogą 

posadzić na nich las 
i uzyskać na ten cel 

dofinansowanie 
z Agencji 

Restrukturyzacji 
i Modernizacji 

Rolnictwa. 
O „Wsparcie na 

zalesianie 
i tworzenie terenów 

zalesionych” 
finansowane 

z budżetu PROW 
2014-2020 można 

się będzie starać od 
1 czerwca do 2 

sierpnia 2021 r.

Poddziałanie zalesie-
niowe skierowane jest 

do rolników (osób fi zycznych 
lub prawnych, jak i grup ta-
kich osób), którzy są właści-

cielami lub współwłaściciela-
mi gruntów przeznaczonych 
do zalesienia lub grunty te 
stanowią własność małżon-
ka. Pomoc może otrzymać 
rolnik, któremu został nada-
ny numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji pro-
ducentów. Beneficjentami 
mogą być również jednostki 
samorządu terytorialnego 
i  jednostki organizacyjne 
g m i n,  p ow iat ów or a z 
województw.

Wsparcie na zalesienie ma 
charakter jednorazowej, zry-
czałtowanej płatności, która 
ma zrekompensować koszty 
wykonania zalesienia oraz 
jego ochrony. Wysokość po-
mocy uzależniona jest m.in. 
od tego czy sadzone będą 
drzewa liściaste czy iglaste, 
rodzaju gruntów, nachylenia 
terenu, czy wyboru sposobu 
zabezpieczenia uprawy leśnej 
i waha się od 8 307 zł/ha do 
12 707 zł/ha.

Ponadto w  kolejnych la-
tach do zalesionych gruntów 
rolnik może otrzymać dodat-
kową pomoc:

 przez 5 lat – premię pielęg-
nacyjną w  wysokości od 
794 zł/ha do 1 628 zł/ha;
 przez 12 lat – premię zalesie-

niową, która jest rekompen-
satą za wyłączenie gruntu 
z produkcji rolniczej, w wy-
sokości 1 215 zł/ha.
Działka, na której ma być 

posadzony las, musi mieć co 
najmniej 0,1 ha i minimum 
20 m szerokości, chyba że 
graniczy z lasem – wtedy sze-
rokość gruntu nie ma zna-
czenia. W 2021 r. powierzch-
nię maksymalną, do której 

można ubiegać się o pomoc, 
zwiększono do 40 ha. Bardzo 
ważnym dokumentem, który 
trzeba posiadać, aby posadzić 
las, jest plan zalesienia spo-
rządzony przez nadleśnicze-
go Lasów Państwowych. Jego 
kopię, z potwierdzeniem za 
zgodność z oryginałem, nale-
ży bezwzględnie dołączyć do 
wniosku o przyznanie wspar-
cia. Grunty przeznaczone 

do zalesienia, co do zasady, 
powinny być położone poza 
obszarami Natura 2000, re-
zerwatów przyrody, parków 
narodowych czy krajobrazo-
wych lub ich otulin.

Wnioski o dofi nansowanie 
w ramach tego poddziałania 
należy składać do biur po-
wiatowych Agencji, właści-
wych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy. Można je 
składać osobiście, przeka-
zywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP lub wy-
słać rejestrowaną przesyłką 
pocztową.

Szczegółowe informa-
cje na temat poddziałania 
„Wsparcie na zalesianie i two-
rzenie terenów zalesionych” 
znajdują się stronie interneto-
wej: www.arimr.gov.pl 

Weź pieniądze i posadź las
 –rusza nabór wniosków 

W Szkole Pod-
stawowej 
w Chobieni zor-
ganizowana zo-
stała akcja sa-
dzenia roślin na 
klombach przed 
głównym wej-
ściem do szkoły. 
Akcja miała za-
chęcić uczniów 
do troski o śro-
dowisko natu-
ralne, a także 
do dbania o oto-
czenie naszej 
szkoły. Uczniom 
bardzo spodo-
bał się pomysł 
sadzenia roślin 
i z dużym zaan-
gażowaniem, 
z pomocą pani 
woźnej praco-
wali sadząc 
bratki, pelargo-
nie, szafirki, ga-
zanie…

To była wspa-
niała lekcja 
przyrody, do 
której przyłą-
czyli się rodzice 
uczniów.  

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co 
najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy 
z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 
r. powierzchnię maksymalną, do której można ubiegać się 
o pomoc, zwiększono do 40 ha.
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Pobierz aplikację, aby sprawdzić tożsamość rachmistrza!

Narodowy Spis 
Powszechny 

W związku z rozpoczęciem pracy przez 
rachmistrzów telefonicznych, informujemy, że 

tożsamość rachmistrzów można sprawdzić przez 
specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na 

stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ oraz 
poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 

22 279 99 99.

Senior on-line. Policjanci doradzają, jak dbać 
o swoje bezpieczeństwo. 
Komenda Powiatowa Policji 
w Lubinie zaprasza wszyst-
kich seniorów do kolejnego 
spotkania z cyklu „Senior 
Online”, które odbędzie się 7 
czerwca w godzinach od 9.00 
do 9.30. 

Policjanci lubińskiej komendy 
będą ponownie łączyli się przy 

wykorzystaniu sieci internetowej 
z mieszkańcami z terenu całego 
powiatu. 

Koncepcja „Senior Online” 
to pierwszy w kraju pomysł re-
alizacji szkoleń w sieci na ży-
wo we wszystkich jednostkach 
powiatowych województwa 
w jednym czasie, których celem 
jest przede wszystkim kontakt 
Policji z seniorami i uwrażliwienie 
społeczeństwa na sytuacje, w któ-
rych osoby starsze stają się ofi arami 

przestępstwa. Uświadomienie, co 
jest powodem takiego stanu rzeczy 
i wskazanie, jak można zatrzymać 
ten proces. Spotkania te mają na 
celu zapoznanie seniorów ze sku-
tecznymi metodami zapobiegający-
mi negatywnym zjawiskom, takim 

jak oszustwa, kradzieże, rozboje 
oraz podniesienie ich świadomości 
z  zakresu własnego bezpieczeń-
stwa. Mieszkańcy uczestniczący 
w takim spotkaniu profi laktycznym 
uzyskują informacje, do jakich zda-
rzeń z udziałem seniorów doszło na 
danym terenie, jak również mogą 
zadawać pytania, na które w trakcie 
spotkania lub po odpowie policjant.

7 czerwca bieżącego roku w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Lu-

binie, odbędzie się kolejne spot-
kanie policyjnych profi laktyków 
z seniorami, przy wykorzysta-
niu sieci internetowej. Linki 
do spotkań dostępne są dla 
wszystkich zainteresowanych 
na stronie internetowej lubiń-
skiej komendy.

- Ostatnie ze szkoleń kolejny 
raz przyciągnęło uwagę blisko 

1300 seniorów z  terenu całego 
województwa. Liczymy na to, że do 

udziału w przedsięwzięciu, które 
ma na celu systematyczną edukację 
mieszkańców na najważniejsze te-
maty związane z bezpieczeństwem, 
przystąpi jeszcze większa rzesza 
zainteresowanych – mówi asp. szt. 

Sylwia Serafi n, ofi cer prasowy lu-
bińskiej policji. 

Serdecznie zapraszamy już 7 
czerwca o godzinie 9.00 w serwisie 
YOUTUBE - profil Komendy Po-
wiatowej Policji w Lubinie.

Aby spisać się bezpiecznie należy 
pamiętać, że: 
 Rachmistrzowie będą dzwonić z 
numeru 22 828 88 88 i aż do od-
wołania nie będą odwiedzać re-
spondentów w domach.
 Rachmistrz spisowy ma ofi cjalny 
identyfi kator wydany przez Wo-
jewódzkie Biuro Spisowe zawie-
rający imię i nazwisko,  numer, 
godło, informację o przetwarza-
niu danych osobowych.

 - Jeśli obowiązek spisowy został już 
zrealizowany przez Internet albo po-
przez infolinię spisową nikt nie będzie 
dzwonić do respondentów w tej spra-
wie. Takie kontakty mogą być próbą 
wyłudzenia danych.

-  Rachmistrz nie zapyta o zarobki, 
oszczędności, cenne przedmioty w 
domu, numer konta, PIN do karty czy 
dane logowania do bankowości inter-
netowej. Takie pytania mogą wskazy-
wać na próbę wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wąt-
pliwości co do wiarygodności i rzetel-
ności rachmistrza spisowego, prosimy 
zaistniały incydent niezwłocznie zgła-
szać na infolinię spisową lub do właś-
ciwego Gminnego Biura Spisowego w 
swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfi kacji rachmistrza i uzy-
skaniu pewności, że dzwoni w celu 
przeprowadzenia spisu, prosimy 
mieć na uwadze, że zgodnie z usta-
wą nie można odmówić mu podania 
danych.

Przypominamy, że wszystkie dane 
przekazane w spisie są objęte tajem-
nicą statystyczną regulowaną przez 

ustawę o statystyce publicznej i służą 
wyłącznie zbiorczym analizom staty-
stycznym. Każda osoba biorąca udział 
w spisie ma zapewnioną pełną ano-
nimowość. Osoby wykonujące prace 
spisowe są zobowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. Za jej 
niedotrzymanie grożą sankcje, w tym 
kara pozbawienia wolności. 

-  Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer 
konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania 
mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

POMÓŻ SENIOROWI 
SPISAĆ SIĘ BEZPIECZNIE
Jeśli wśród Państwa bliskich, 
znajomych, sąsiadów są osoby 
starsze, które nie posiadają 
komputera lub mają kłopot 
z obsługą telefonu, pomóżmy im 
bezpiecznie zrealizować 
obowiązek spisowy 
w najdogodniejszej dla nich 
formie: samospisu internetowego 
(w domu lub punkcie spisowym) 
albo w formie rozmowy 
telefonicznej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą 
mogli samodzielnie spisać się 
poprzez formularz internetowy 
lub telefoniczne na infolinii 
spisowej, zostaną spisani przez 
rachmistrzów telefonicznie. 
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Projekt „Uniwersytet Dzieci” w Szkole Podstawowej w Chobieni 

Wiedzę do wykonania zadania 
zdobywali podczas zajęć ogląda-

jąc filmy edukacyjne, rozmawiając 
z nauczycielem na podany temat oraz 
obserwując swoje najbliższe otoczenie. 
Prezentując swoje domy uzasadniali 
zastosowane rozwiązania i wyjaśniali, 
w jaki sposób sprzyjają one środowi-
sku. Następnym etapem projektu było 
stworzenie wystawy. Dzięki temu po-
wstało osiedle przyjazne środowisku. 

Praca w ramach dziecięcego uni-
wersytetu zakończyła wpracowaniem 
wniosków, z  których wynika, że: 

osiedle domów ekologicznych może 
stworzyć wiele wspólnych rozwiązań, 
z  których będą korzystać wszyscy 
mieszkańcy, łatwiej jest prowadzić 
przyjazny środowisku dom, kiedy 

wszyscy sąsiedzi również to robią i po-
dejmują wspólne działania, działania 
zespołowe mają większą skuteczność, 
stąd ważne byśmy dla dobra środowi-
ska działali wspólnie.

Wierzymy mocno, że wiedza zdoby-
ta podczas zajęć pomoże w przyszłości 
naszym dzieciom budować i tworzyć 
same ekologiczne rozwiązania i żyć 
zgodnie z naturą. 

W realizacji zadania pomagali ro-
dzice uczniów kl. II b.   

Ekologiczne 
Uczniowie klasy II b 

Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów 

Westerplatte 
w Chobieni, realizując 
projekt „Uniwersytet 

Dzieci”   wykonywali 
makiety domów 

ekologicznych. 
Wykorzystując różne 

pomysły oraz 
rozwiązania tworzyli 

domy, które są jak 
najbardziej przyjazne 

środowisku. 

domy  
Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Szkoły 
Podstawowej w Chobieni odwiedzili miejscową 
remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Z ogrom-
ną uwagą i zaciekawieniem słuchali opowieści 
o trudnej, odpowiedzialnej i bardzo niebez-
piecznej pracy strażaków.

 W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z cieka-
wostkami związanymi z ich pracą, przestrzeganiem za-

kazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy 
oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach 
można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą po-
żary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko 
samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie 
wzbudził wóz strażacki. Dzieci mogły go z bliska oglądać oraz 
podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas 
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy Przy okazji utrwaliły 
sobie numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmo-
wy –   112. Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli 
poczuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i umun-
durowanie. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie 
spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, która 
utrwalana będzie przy każdej okazji.
Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom i życzyły wy-
trwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami lo-
su. Wręczyły także pamiątkową kartkę z życzeniami, wykona-
ną przez nie podczas zajęć świetlicowych. Po spotkaniu ze 
strażakami dzieci przyznały, że ten zawód chociaż jest niebez-
pieczny, bardzo im się podoba. Ta wizyta z pewnością na dłu-
go zostanie w ich pamięci.

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW 

„Wiem, potrafię 
– JESTEM BEZPIECZNY!” 
Filmy instruktażowe, pomagające odnaleźć się 
w trudnych sytuacjach, przygotowane przez kla-
sy III były ostatnim zadaniem projektu „Wiem, 
potrafi ę – JESTEM BEZPIECZNY!” , realizowa-
nym w Szkole Podstawowej im. Bohaterów We-
sterplatte w Chobieni . 

 Uczniowie klasy IIIa 
i IIIb po powrocie do 

nauki stacjonarnej przygo-
towali nagrania pod opieką 
pani Jolanty Karpiak i Anny 
Zdobylak, na których pre-

zentują prawidłowy sposób 
zachowania podczas wzy-
wania służb ratunkowych, 
w różnych trudnych sytua-
cjach. O tym bardzo waż-
nym temacie opowiadał 

nam również strażak ratow-
nik Jakub Lechman na jed-
nym z fi lmów. 

Organizatorem progra-
mu jest Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
a realizatorem Dolnośląski 
Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu. 
Celem programu jest wspar-
cie szkół w projektowaniu 
działań mających na  celu 
podniesienie świadomości 
uczniów na temat bezpiecz-

nych zachowań oraz prak-
tycznego wykorzystania 
umiejętności współdziała-
nia ze służbami i organiza-
cjami powołanymi w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa.

Prezentując swoje domy dzieci uzasadniały 
zastosowane rozwiązania i wyjaśniały, w jaki sposób 
sprzyjają one środowisku.
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 Znów możemy razem tworzyć! Wracają ulubione warsztaty i zajęcia POLECEMY 

Literatura dla młodzieży
GUIDO SGARDOLI - „SIÓDMY ELEMENT”

„Siódmy element” to historia 
kilku niezwykłych miesięcy z ży-
cia trzynastoletniego Liama i je-
go przyjaciół, ale też ciągu nad-
zwyczajnych zdarzeń, do jakich 
dochodzi na terenie wyspy Le-
vermoir.
Opowieść zawiera dwie bardzo 
interesujące warstwy: pierwsza 
z nich, to codzienność mieszkańców rybackiej spo-
łeczności, druga, świat mitycznych postaci, legend 
celtyckich. Połączenie wątków realistycznych i baśnio-
wych sprawia, że możemy mieć namiastkę tego, czym 
jest Irlandia – młode państwo o prastarej kulturze.
Wszystkich fascynują Kamienne Kręgi, słynne 
i mniej znane, opisywane przez badaczy. W książce 
Siódmy element czytelnik dowie się, jak to jest żyć 
obok tak niezwykłej budowli i jaki może mieć ona 
wpływ na mieszkańców. Jest to też opowieść o wal-
ce Dobra ze Złem – skrywającym się pod wieloma 
postaciami. Oprócz tego mitycznego, które przy-
biera tu najgroźniejszą postać powracającego prze-
kleństwa sprzed stuleci, po zło samotności, które 
przeżywa każde z czwórki młodych bohaterów.

Literatura dla dzieci
CAROLA BENEDETTO, LUCIANA 
CILIENTO  -„HISTORIE DLA DZIEWCZYN 
I CHŁOPCÓW, KTÓRZY CHCĄ 
URATOWAĆ ŚWIAT”

Co łączy gwiazdy filmowe 
Emmę Watson i Leonarda Di-
Caprio, laureatkę Pokojowej 
Nagrody Nobla Wangari 
Maathai, wielokrotnie nagra-
dzanego fotografa Sabastião 
Salgado, zdeterminowaną 
szwedzką aktywistkę Gretę 
Thunberg i lokalnych aktywi-
stów w rozmaitych rejonach świata? Każda z tych 
osób w pewnym momencie swego życia dostrze-
gła, jak człowiek niszczy środowisko i zrozumiała, że 
należy uczynić wszystko, aby ratować świat. Miłość 
do Ziemi i poczucie wspólnoty ze wszystkimi istota-
mi kazały im podjąć w codziennym działaniu misję 
walki o ochronę środowiska. Każde z nich zaanga-
żowało się na swój sposób, ale wszyscy stanęli 
w pierwszym szeregu z konkretnymi inicjatywami, 
które miały i będą mieć duże znaczenie.
Siedemnaścioro bohaterów przedstawionych 
w szesnastu opowieściach, które niosą niezwykle 
ważne przesłanie: nigdy nie jest się zbyt małym, że-
by móc zmieniać świat.

Literatura dla dorosłych
KRISTIN HANNAH -  „ ODLEGŁE BRZEGI”

Elisabeth i Jack mają za sobą 
dwadzieścia lat małżeństwa. Kie-
dy ich córki wyprowadzają się 
z domu, dociera do nich, że ich 
związek się wypalił - stał się kon-
wencjonalny i pozbawiony miło-
ści. Rozmyślania o niewykorzy-
stanych szansach doprowadzają 
do separacji, która jednak nie 
przynosi im szczęścia.
Choć każde z nich odnosi sukcesy zawodowe, to oboje od-
krywają, że bez siebie nie będą mogli być szczęśliwi. Czy 
uda się na nowo rozpalić namiętność i poczuć miłość?
Kristin Hannah, przypomina nam o najcenniejszych 
darach, jakie dostajemy od życia: przyjaciołach, rodzi-
nie, a także sile potrzebnej do dokonywania potrzeb-
nych zmian... i odwadze do przebaczania.
„Kristin Hannah w piękny sposób ukazuje kobietę 
na rozdrożu. Szokuje czytelników determinacją Eli-
zabeth Shore, która stara się zrozumieć swoją prze-
szłość i odnaleźć szczęście. Jest w tej książce praw-
da życiowa i wspaniała nauka, a wszystko opowie-
dziane śmiało, szczerze i z dużym poczuciem humo-
ru. Ta opowieść na pewno wam się spodoba.” Ad-
rianna Trigiani, autorka „Big Stone Gap”.

Święto Pszczoły w Koźlicach
W zeszłym roku mieszkańcy Koźlic wraz ze Stowarzyszeniem Pszczela-
rzy  Zagłębia Miedziowego „Rudna” zasadzili przy świetlicy miododajne 
rośliny. Tegoroczny Dzień Pszczoły był okazją do ponownego spotkania 
i sprawdzenia wzrostu lawend i budlei, ale nie tylko. 

20 maja prezes stowarzyszenia, Zbi-
gniew Smoła  spotkał się z dziećmi, by 

opowiedzieć im więcej szczegółów z życia 
pszczół. W  altanie odbyła się prelekcja 
z  prezentacją multimedialną na temat 
ścieżki życia pszczoły oraz pozyskiwania 
i  zastosowania produktów pszczelich. 

Uczestnicy spotkania przekonali się o sze-
rokim zastosowaniu cennej pracy pszczół 
podczas warsztatów własnoręcznie wyko-
nywanych  naturalnych świec woskowych. 

Dzieci nie tylko poznały tajniki pra-
cy w pasiece,  mogły  także poczuć się jak 
prawdziwy pszczelarz w profesjonalnym 

stroju. Właśnie ze środków  gminnych za-
kupiono pszczelarską odzież ochronną, 
która pozwala na uczestniczenie dzieci 
i  młodzieży w  zajęciach edukacyjnych. 
Gmina Rudna, jako przyjazna dla zapyla-
czy, w każdym roku dba o pszczoły w pa-
siekach znajdujących się na terenie gminy. 
Spotkania z młodym pokoleniem i przeka-
zywanie wiedzy poprzez zabawę to najlep-
szy sposób na zwiększenie świadomości 
o ważności pszczół w naszym życiu, a mo-
że również  inspiracja do założenia własnej 
pasieki.

Zapisy na zajęcia cały czas trwają, szcze-
góły podawane są na bieżąco na facebo-

okowym profilu Centrum Kultury Gminy 
Rudna. Otwarta jest również pracownia cera-
miczna, w której organizowane są warsztaty 
dla dzieci oraz  spokojne poranki z ceramiką 
dla dorosłych. Pracownia tkacka również 
wznawia swoją działalność, także tę wyjazdo-
wą. Jeszcze w maju przygoda z krosnami 
i włóczkami, na którą zapraszamy do Mleczna 
i Orska. W Ciechłowicach, Radoszycach, Wą-
drożu i Koźlicach będzie można własnoręcznie 
stworzyć zabawki, podusie i inne wytwory wy-
obraźni za pomocą igły, nitki i kolorowych  
materiałów podczas warsztatów szycia. 

 Aby w naszych ogrodach na wiosnę za-
gościł artystyczny duch, zorganizowaliśmy 
warsztaty wykonywania donic cementowych. 
Efekt „łał”  i satysfakcja gwarantowane wraz 
z niepowtarzalną aranżacją w ogrodzie, war-
sztaty rozpoczynamy w Kębłowie i w Starej 
Rudnej. 

Ponownie wspól-
nie będziemy tworzyć 
makramy w Naroczy-
cach, Chełmie, Gwiz-
danowie i Toszowi-
cach. Nieszczyce, 
Studzionki i Górzyn 
- to świetlice, w któ-
rych zapraszamy do 
spróbowania swoich 
sił w ekologicznych 
warsztatach two-
rzenia mydełek.

Nasze pracow-
nie i  warsztaty 
znów będą od-
wiedzać wszyst-
kie świetlice, by każdy mógł skorzystać 
z oferty CKGR, rozwinąć pasje, zrelaksować 
się i mieć kontakt ze sztuką. 

W świetlicy w Chobieni trwa właśnie re-
mont, dlatego mieszkańcy muszą chwilę po-

czekać, zanim wrócą do nowych, artystycz-
nych przestrzeni, o których będziemy jeszcze 
informować.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z za-
chowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa 
związanych z pandemią COVID-19. Obowią-
zują zapisy, więcej szczegółów na facebooku 
Centrum Kultury Gminy Rudna.  

Świetlice Centrum Kultury Gminy Rudna 
mogą znów być otwarte. Powracają 

ulubione warsztaty mieszkańców i zajęcia 
świetlicowe. W Rudnej przy ul. Ścinawskiej 

21 oprócz zajęć sportowych takich jak 
zdrowy kręgosłup, Stron Nation i Joga 

będą odbywały się też zajęcia wokalne i 
Gordonki- umuzykalniające zajęcia 

rozwojowe dla maluszków. 

 Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywają 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

Ponownie wspól-
nie będziemy tworzyć 

kie świetlice, by każdy mógł skorzystać 
z oferty CKGR, rozwinąć pasje, zrelaksować 

#tęskniliśmy

Otwarta jest pracownia ceramiczna, w której organizowane 
są warsztaty dla dzieci oraz  spokojne poranki z ceramiką 
dla dorosłych. Wznawia działalność pracownia tkacka. Aby 
w naszych ogrodach na wiosnę zagościł artystyczny duch, 

zorganizowaliśmy warsztaty wykonywania donic cementowych. 
Efekt „łał”  i satysfakcja gwarantowane! 
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MŁODZI, AMBITNI 
I WALECZNI 
Z GMINY RUDNA 

Mają na swoim koncie wiele sukce-
sów. Mierzą się z najlepszymi w kra-
ju. Ostatnio znaleźli się w gronie 16 
najlepszych zawodników z całej Pol-
ski w wadze 70 kg. Jakub Kaczmarski 
z Górzyna oraz Paweł Pelc z Orska 
stanęli do walki w kolejnej gali 
MMA, tym razem w Łodzi. Tuż przed 
wyjazdem spotkali się z wójtem gmi-
ny Rudna, Adrianem Wołkowskim.

Jakub i Paweł są zawodnikami klubu 
Strefa Walk Lubin, na swoim koncie mają 

już wiele osiągnięć, a jak sami przyznają to do-
piero początek ich drogi.
– Zaczęło się od kopania piłki na boisku w Or-
sku, ale z czasem chciałem więcej i tak w tech-
nikum rozpocząłem swoją przygodę z MMA – 
mówi Paweł Pelc.
– Trenujemy codziennie od poniedziałku do 
piątku, a weekend przeznaczamy na regenera-
cję – dodaje Jakub Kaczmarski, który swoje po-
czątki z MMA zaczynał w OBAMMA Fight 
Team.
MMA, czyli mieszane sztuki walki, to w dzisiej-
szych czasach jedno z najpopularniejszych wi-
dowisk sportowych. Obaj zawodnicy przyzna-
ją, że regularne treningi poprawiają siłę, wy-
trzymałość, a także samopoczucie.  
Zawodnicy mimo tak młodego wieku mogą po-
chwalić się spektakularnymi osiągnięciami. Ja-
kub Kaczmarski ma na swoim koncie m.in. ju-
niorskie mistrzostwo Europy w wadze 77 kg, 
tytuł Mistrza Dolnego Śląska ALMMA 162 Ju-
nior – 70kg czy pierwsze miejsce ALMMA 145 
o puchar Wielkopolski. 
Sukcesy Pawła Pelca to m.in. dwukrotne mi-
strzostwo Dolnego Śląska w MMA, mistrzo-
stwo Gór  Sowich (MMA) oraz wicemistrzostwo 
Polski MMA 2019 SEMI PRO i Polski Centralnej 
(BJJ).
– Jestem pełen podziwu dla zaangażowania, 
pasji i osiągnięć tak młodych ludzi. Cieszę się, 
że w gminie Rudna mamy utalentowanych za-
wodników, którzy postawili sobie za cel sukces 
i konsekwentnie do niego dążą. Mogą liczyć na 
nasze wsparcie – mówi Adrian Wołkowski, wójt 
gminy Rudna.
Życzymy dalszych sukcesów. 

Akcja „RozkFITnij na wiosnę” ruszyła pełną parą

Ćwiczymy 
i tańczymy  

Mimo mało łaskawej 
tegorocznej aury udało się 

zorganizować zajęcia sportowe 
w plenerze w ramach akcji 

„RozkFITnij na wiosnę”. Pogoda 
dopisała zarówno małym jak 
i nieco większym aktywnym 
mieszkańcom gminy Rudna. 

Akcja nadal rozkwita, 
pojawiły się już nowe 
zajęcia. Można 
dołączyć do grup 

w każdej chwili.

650 zawodników z całego kraju wzięło udział w Ogól-
nopolskich Zawodach Pływackich „Bijemy rekordy 
na Termach“, które odbyły się w Poznaniu. 

Niekwestionowaną gwiaz-
dą zawodów została Adela Pi-
skorska, podopieczna „UKS 
SHARK Rudna“ i trenera 
Adriana Szajnickiego. Adela 
zdobyła cztery medale, tytuł 
najlepszej zawodniczki, wypeł-
niając normę „B” na igrzyska 
Olimpijskie w Tokio i popra-
wiając Rekord Polski juniorów 
18 lat w konkurencji 50 m sty-
lem grzbietowym.

Obecne sukcesy są konty-
nuacją dobrej passy sprzed 
miesiąca kiedy to Adela zosta-
ła najlepszą juniorką w Polsce 
podczas Arena Grand Prix 
Polski w Warszawie, a na-
stępnie po dwóch tygodniach 
zdobyła brązowy medal w kon-
kurencji 50 m stylem grzbie-
towym podczas Głównych 
Mistrzostw Polski w Lublinie. 
Gratulujemy! 

Rekord Polski 18-letnich juniorów w wykonaniu Adeli Piskorskiej

Aerobic, zajęcia taneczno-
-rozwojowe dla dzieci, 

gimnastyka prozdrowotna, hip-
-hop, stretching, Strong Nation, 
taniec nowoczesny, gry zespoło-
we, Zumba i Zumba Kids, tenis 
ziemny oraz zajęcia na Orliku 
w ramach projektu Lokalny Ani-
mator Sportu to wachlarz pro-
pozycji aktywnego spędzania 
czasu wolnego od Centrum Kul-
tury Gminy Rudna. 

Akcja nadal rozkwita, bo poja-
wiły się już nowe zajęcia. W parku 
w Rudnej i nad Odrą w Chobieni 
w każdy sobotni poranek można 

zrelaksować się podczas spotkań 
z instruktorem jogi. 

Od 21 maja można już orga-
nizować zajęcia także w murach 
świetlic, zatem kaprysy pogody 
nie staną na przeszkodzie w re-
alizacji naszego planu, również 

w innych miejscowościach. Nie 
ma zamkniętych zapisów na za-
jęcia, można dołączyć do grup 
w każdej chwili. Szczegóły doty-
czące terminów i lokalizacji zajęć 
dostępne są na profi lu facebook 
Centrum Kultury Gminy Rudna. 
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Hasło krzyżówki z nr 4/2021 Nowin 
Gminnych brzmi: „Kiedy w marcu desz-
czu wiele, nieurodzaj zboża ściele”. 
Nagrodę otrzymuje Pan Marcin Szymań-
ski z Gwizdanowa. 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 Rud-
na.

POZIOMO:

1.reguluje barwę i siłę dźwięku; 6.etui; 

11.przysmak, cymes; 13.ssak z długą szyją; 

14.malowidło ścienne; 15.Lubaszenko, polski 

aktor; 16.czasomierz; 17.waleń; 19.owad 

dorosły; 20.ospałość, powolność; 

21.cygańskie imię żeńskie; 26.ostrze broni 

siecznej; 27.statua; 30.uciążliwa grupa ludzi; 

32.zdobione pudełko japońskie; 33.łupina 

orzecha; 34.pracownik laboratorium; 35.urok, 

czar; 37.letnie ferie; 39.błazen; 41.ma 7 dni; 

44.jednostka siły; 46.ciasto na tort; 48.pusta 

cyfra; 50.bulion; 52.pasmo górskie w Rosji; 

53.szarłat; 54.narzędzie żniwiarza; 

56.specjalista; 57.olejek różany; 58.kostium 

plażowy;

PIONOWO:

1.stagnacja; 2.prowadzi orkiestrę; 

3.dorastające dziecko; 4.rzeźnicki nóż; 

5.składnik gołąbków; 6.twierdza; 7.tworzywo 

pokrywające patelnię; 8.wodnopłat; 

9.narzędzie ogrodnika; 10.robi naczynia z 

klepek; 12.jasne piwo angielskie; 

18.dociekliwość, ciekawość; 22.forma 

zabezpieczenia kredytu; 23.wynik, efekt; 

24.sylaba; 25.sos z jajek i oliwy; 26.cukinia; 

28.część goleni cielęcej; 29.świeżo po ślubie; 

31.zioło, afrodyzjak; 36.sportowy strój; 

38.tura; 40.kiwi z Nowej Zelandii; 42.opad; 

43.atleta; 44.armata; 45.koczownik 

plemienny; 47.papier zwinięty w stożek; 

48.zabronienie; 49.mgła; 50.tylna część 

statku; 51.pora dnia; 55.owocowy ogród;  

Krzyżówka
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