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Akcja lato
Zobacz, jak wyglądała 
Akcja Lato w naszej gminie. 
Zapraszamy do obejrzenia 
fotoreportażu.  

Nowinyminne
STR. 19

WYDARZENIA 

WALKA O MOST 
NA WENECJĘ

W Wysokiem mówią, że mają tu-
taj swoją Wenecję. Obie nazwy 
zaczynają się na literę W. W obu 
miejscowościach tryska woda. 
Tylko w Wenecji mostów jest 
ponad 400. A w Wysokiem wal-
czą o chociaż jeden.  

KOŚCIÓŁ 
W MAŁEJ 
OJCZYŹNIE

To było chyba z siedem albo 
osiem lat temu. Usłyszeliśmy 
straszny huk w okolicy kościo-
ła. Na miejscu okazało się, że 
zawalił się dach nad główną 
nawą. Czyli dokonało się to, 
co przewidywaliśmy, bo wia-
domo, że był mocno zniszczo-
ny. W sumie nikt nie robił tu-
taj żadnych remontów. A po-
tem to już poszło szybko. 
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www.rudna.pl     zeskanuj mnie

Mobilne szczepienia w Gminie Rudna 
W Cuprum Med., czyli gminnej przychodni w Rudnej, uruchomiono mobilny punkt szczepień przeciwko COVID – 19. 
Każda osoba, która nie może osobiście zgłosić się do punktu szczepień w Rudnej, może zadzwonić do przychodni i po-
prosić o transport. Wyślemy samochód, którym pacjent wygodnie przyjedzie na szczepienie i wróci do domu. A jeżeli 
jest taka potrzeba, nasz zespół medyczny pojedzie do pacjenta i wykona szczepienie u niego w domu.    Str. 4 

MÓJ PIES 

STR. 12-13

STR. 11

O szóstej rano 
Szymon Misiak ze 

Starej Rudnej jest już 
na basenie w Rudnej. 

Skok do wody 
i mozolny trening. Co 

najmniej półtorej 
godziny. Potem 

biegiem do szkoły, 
a po lekcjach 

z powrotem na 
basen. Tym razem 

dwie godziny 
treningu i powrót do 
domu. Ot, zwyczajny 

dzień 16 – latka. 
Str. 23

boi się wody 
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DNI GMINY

Inaczej niż w znanej piosence 
chciałbym szczerze powiedzieć, że 
mnie nie jest szkoda lata. To dla naszej 
gminy był bardzo dobry czas. Dla dzieci 
wakacje, a dla pracowników świetlic 
i centrum kultury wytężona praca dla 
zapewnienia naszym mieszkańcom 
rozrywki na odpowiednim poziomie. 
Szkoły, przedszkola i żłobek solidnie 
przygotowywały się do wyzwań nowego 
roku szkolnego. Chciałbym za to 
wszystkim pracownikom serdecznie 
podziękować.

Pozyskaliśmy pieniądze na remonty 
naszych zabytków i teraz podziwiamy 
remont wieży kościoła w Olszanach 
i cerkwi w Studzionkach. Będziemy 
kontynuować prace zabezpieczające 

kościół w Starej Rudnej. Modernizujemy 
sieć wodociągową, zadbaliśmy także 
o właściwe nawodnienie naszego boiska.

Nie ma najmniejszej przesady 
w stwierdzeniu, że w naszej gminie 
realizujemy niezwykle ambitny plan 
inwestycji w wielu dziedzinach. 
Chcemy, aby nasze otoczenie było coraz 
piękniejsze, a życie w gminie Rudna 
sprawiało nam więcej zadowolenia 
i satysfakcji.

Mieszkańcy naszej gminy są ambitni, 
pracowici i wytrwali w dążeniu do 
realizacji osobistych celów i spełnienia 
marzeń. Szesnastoletni Szymon 
Misiak ze Starej Rudnej, Mistrz 
Polski Juniorów w pływaniu stylem 
dowolnym i motylkowym na dystansie 50 

metrów, którego podziwiamy i któremu 
najserdeczniej gratulujemy, najlepiej 
pokazuje, do czego są zdolni mieszkańcy 
naszej gminy. 

Ale, żeby nie mówić tylko 
o zadaniach, inwestycjach i sportowych 
zmaganiach, warto przypomnieć, że 
jaki kto do roboty, taki do zabawy. Przed 
nami Dni Gminy Rudna i tradycyjne 
Dożynki. Zapraszam wszystkich 
mieszkańców w ostatni weekend 
sierpnia! Jestem przekonany, że dumni 
z naszych osiągnięć, będziemy godnie 
świętować i doskonale się 
bawić! 

 
 Adrian Wołkowski
 Wójt Gminy Rudna

Drodzy Mieszkańcy,

MOBILNY GMINNY 
PUNKT NARODOWEGO 
SPISU POWSZECHNEGO 

W gminie działa mobilny 
punkt Narodowego Spisu 

Powszechnego. Mieszkańcy 
mogą wygodnie wziąć udział 
w spisie podczas zebrań sołe-
ckich i gminnych imprez.  
- Część naszych mieszkańców, 
zwłaszcza osoby starsze zdecy-
dowanie wybierają bezpośredni 
sposób spisania się. Dlatego uruchomiliśmy spe-
cjalny gminny punkt mobilny, gdzie można wygod-
nie i szybko wziąć udział w obowiązkowym spisaniu 
się – wyjaśnia Marzena Rzeszowska, kierownik Re-
feratu Organizacyjno-Administracyjnego Gminy 
Rudna. 
Mobilne punkty spisowe są czynne podczas gmin-
nych imprez oraz zebrań sołeckich. Przedstawiciele 
gminy jako rachmistrzowie spisowi, na miejscu 
w sołectwach wypełniają arkusze pytań Narodowe-
go Spisu Powszechnego. Każda osoba, która zgłosi 
się do punktu, może od ręki zrealizować obowiązek 
spisania się. 
Narodowy Spis Powszechny kończy się 30 września. 
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. 
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na in-
folinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rach-
mistrz dzwoni z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99. Przypomnijmy, że brak udziału w spi-
sie zagrożony jest karą do 5 000 złotych.
Zachęcamy mieszkańców do spisania się podczas 
święta gminy 28 i 29 sierpnia. Będzie działał mobil-
ny punkt spisowy.   

CHCESZ BEZPŁATNIE 
USUNĄĆ AZBEST? ZŁÓŻ 
WNIOSEK DO GMINY

Włókna i pył azbestowy są przyczyną pylicy 
oraz nowotworów. Drobiny azbestu latami 

odkładają się w płucach. Początkowo choroba nie 
daje żadnych objawów, może się rozwijać nawet 
przez kilkanaście lat. Azbest był niegdyś popular-
nym składnikiem materiałów izolacyjnych. Wyko-
rzystywano go przede wszystkim do produkcji eter-
nitu. W Polsce zakaz produkcji i stosowania wyro-
bów zawierających azbest wprowadzono w 1998 
roku. Podobny zakaz wprowadzono w całej Europie 
w 2005 roku. W naszej gminie od wielu lat prowa-
dzimy akcje bezpiecznego usuwania tej substancji.  
Już teraz zachęcam do składania wniosków o usu-
nięcie azbestu w następnym roku. Zgłoszenia są 
przyjmowane w Referacie Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Wnioski 
będą rozpatrywane po uchwaleniu budżetu gminy 
na nowy rok.  

Ewelina Bilańska, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Więcej informacji:
T: 76 749 21 31 wew. 132
email: ebilanska@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 206

Do tegorocznej akcji usuwania azbestu zgłosi-
ło się 24 właścicieli nieruchomości. Na akcję 
gmina wyłoży 40 000 złotych. Gmina złożyła 
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska o częściową refundacje ponie-
sionych kosztów. 

Radosław Malisz, właści-
ciel domu w Rudnej, nie 

może się nachwalić gminnej 
inicjatywy. W ogóle jest zwo-
lennikiem ekologii w połącze-
niu z ekonomią. 

 - Programy wymiany sta-
rych pieców to strzał w dzie-
siątkę i moim zdaniem nie ma 
lepszych inicjatyw. Osobiście 
zdecydowałem się na pompę 
ciepła i mogę z przekonaniem 
powiedzieć, że takie rozwiąza-
nie to lepsza ekonomia, a prze-
de wszystkim ekologia. W swo-

im domu mam już instalację 
fotowoltaiczną. Po instalacji 
pompy ciepła mój budynek 
staje się zeroemisyjny. Kiedyś 
miałem w domu piec na eko-
groszek, ale był ciągły problem 
ze składowaniem opału i wy-
rzucaniem popiołu. Teraz jest 
całkiem inaczej, wygodniej. 
A w dodatku nie zanieczysz-
czam środowiska – mówi.

76 wnioskodawców, którzy 
złożyli odpowiedni wniosek 

i znaleźli się na liście granto-
biorców, realizują już inwesty-
cje. Wymieniają stare piece, 
tzw. kopciuchy, na nowe piece 
gazowe lub pompy ciepła. 

- O dofi nansowanie projektu 
grantowego w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego ubiegaliśmy się 
razem z Gminą Ścinawa, Cho-
cianów, Prochowice i Gminą 
Miejską Lubin. W efekcie mo-
żemy sukcesywnie zmniejszać 
liczbę starych pieców, które 
nadal używane są przez miesz-
kańców naszej gminy, jednak 
nie spełniają norm unijnych. 
Dzięki temu będziemy wszyscy 
oddychać zdrowszym powie-
trzem – wyjaśnia Adrian Woł-
kowski, wójt Gminy Rudna. 

W  ubiegłym roku gmina 
podpisała z mieszkańcami 73 
umowy grantowe na łączną 
kwotę ponad 844 000 złotych. 
W tym roku z dofi nansowania 
skorzysta 76 gospodarstw do-
mowych, które łącznie otrzy-
mają ponad 1 308 000 zł. 

Stare na noweMieszkańcy Gminy 
Rudna wymieniają 

kopciuchy na nowe 
źródła ogrzewania. 

Dofinansowanie jest 
w ramach projektu 

grantowego, którego 
celem jest 

zmniejszenie liczby 
wysokoemisyjnych 

źródeł energii

Maksymalne wsparcie fi nansowe wynosi 
do 70% wartości inwestycji, jednak 
nie więcej niż 20 000 złotych na jedno 
gospodarstwo domowe.  

UWAGA! 
7 września o godzinie 17.00 
w budynku Centrum Kultury 
Gminy Rudna przy ul. Wesołej 
odbędzie się spotkanie 
informacyjne dla osób 
zainteresowanych dotacjami 
na wymianą starego pieca na 
nowoczesne ogrzewanie. 
 
Punkt 
informacyjny 
w Urzędzie 
Gminy w Rudnej 
Mieszkańcy, którzy 
zainteresowani są złożeniem 
wniosku w dostępnych 
programach, mogą uzyskać 
potrzebne informacje 
dotyczące wymiany pieców 
w urzędowym punkcie 
konsultacyjnym. Znajduje się 
on w Referacie Ochrony 
Środowiska, Gospodarki 
Wodnej, Rolnictwa 
i Leśnictwa UG Rudna, telefon 
76 749 21 31. 

Program „Czyste 
Powietrze” 
Przypominamy, że wymiana 
starych pieców jest możliwa 
także w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. 
Mieszkańcy, którzy nie 
korzystali jeszcze z takich 
dotacji, mogą cały czas 
składać wnioski w Urzędzie 
Gminy Rudna. W razie 
akceptacji wniosku, będą oni 
zobowiązani do zakończenia 
całej inwestycji najpóźniej do 
31 grudnia 2021 roku.  
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Wartość inwestycji wynosi ponad 895 000 złotych. 
Część środków gmina pozyskała z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Aby się zaszczepić przeciw COVID -19 wystarczy zadzwonić. 
Zespół medyczny przyjedzie do pacjenta.  

Nowy plac zabaw w Brodowicach 

W Cuprum Med czyli 
gminnej przychodni 

w Rudnej uruchomiono 
mobilny punkt 

szczepień przeciwko 
COVID – 19. 

300 000 ZŁOTYCH 
DOTACJI NA ZABYTKI 
W GMINIE RUDNA 
Do 30 września można składać wnioski 
o dofi nansowanie na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
i budowlanych w obiektach zabytkowych 
na terenie naszej gminy. 

Z dotacji mogą skorzystać właściciele obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych 

na obszarze administracyjnym Gminy Rudna lub znaj-
dujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 
Rudna.
Dotacja może być udzielona:

 do 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac
 w szczególnych przypadkach do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie prac, jeżeli są to prace 
o charakterze interwencyjnym lub jeśli zabytek po-
siada wyjątkową wartość historyczną

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem 
tel. 76 749 21 08. 

Dotacja przeznaczona jest na remont dachów 
i elewacji. Ostateczna kwota dotacji dla wniosko-
dawcy będzie zależeć od stanu zabytku. Dofinan-
sowanie zostanie przyznane procentowo od war-
tości kosztorysowej planowanych robót.  

Nieznani sprawcy włamali się do oczyszczal-
ni w Orsku i Gawronach. Policja szuka spraw-
ców i zapowiada częstsze patrole. 

Włamywacze zniszczyli m.in. skrzynki energe-
tyczne oraz ukradli akumulatory z alarmów an-

tywłamaniowych. – Złodzieje byli bardzo dobrze zo-
rientowani co do infrastruktury gminnych obiektów. 
Zniszczyli skrzynki energetyczne, aby budynki nie 
miały dostępu do energii elektrycznej – informuje Ha-
lina Zbroińska z ZGKiM w Rudnej. 

Z powodu włamania oczyszczalnia w Gawronach 
nie pracowała przez około 10 godzin. Skradziono 
m.in. miedziane okablowanie z szafek rozdzielczych. 

- Na szczęście w nocy temperatury powietrza były 
niskie. Gdyby było cieplej, osady ściekowe zaczęłyby 
fermentować. Wówczas straty mogłyby być naprawdę 
bardzo wysokie, a za to wszystko trzeba by było zapła-
cić z gminnego budżetu – dodaje Halina Zbroińska. 

Każde zniszczenie trzeba naprawić. Koszty ponosi 
gmina, czyli mieszkańcy. Pieniądze te moglibyśmy 
przeznaczyć na rzeczy, które są bardziej pożyteczne, 
niż usuwanie skutków włamań. 

Dlatego bardzo proiszę o informowanie o wszelkich 
aktach dewastacji czy kradzieżach. Są to sytuacje, któ-
re nie powinny mieć miejsca, jeśli chcemy dbać o nasze 
wspólne dobro. 

Włamania do 
oczyszczalni ścieków  

 Każda osoba, która nie 
może osobiście zgłosić 

się do punktu szczepień 
w Rudnej, może zadzwonić do 
naszej przychodni i poprosić 
o transport. Wyślemy samo-
chód, którym pacjent wygod-
nie przyjedzie na szczepienie 
i wróci do domu. Równolegle, 

jeżeli jest taka potrzeba, nasz 
zespół medyczny pojedzie do 
pacjenta i wykona szczepienie 
u niego w domu – wyjaśnia 
Marta Dróżdż, kierownik Cu-
prum Med w Rudnej. 

W  gminnej przychodni 
wykonano do tej pory ponad 
8,5 tys. szczepień prepara-
tem Pfizer. Codziennie na 
szczepienia zgłaszają się ko-
lejne osoby.

Adrian Wołkowski, Wójt 
Gminy Rudna zna mieszkań-
ców i wie, że większość z nich 

z nich rozumie 
powagę zwią-
zaną z  za-
g r o ż e n i e m 
COVID – 19. 
– Jestem za-

s z c z epiony, 
bo chcę chro-

nić najbliższych 
i wszystkie osoby, 

z którymi na co dzień 
spotykam się. Doceniam 

inicjatywę gminnej przychod-
ni, dlatego zachęcam, aby jak 
najwięcej osób skorzystało 
z mobilnego punktu szczenień 
– mówi. 

 Anna Amarowicz, specja-
lista pielęgniarstwa ratowni-
czego potwierdza, że w Rud-
nej jest wysoka świadomość 
szczepień. – Kolejek nie ma, 
ale umawiamy pacjentów na 
konkretne godziny. Szczepi-
my też dzieci od 12 roku życia. 
Szczepionka jest podawana na 
prośbę i za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. Muszą 
oni być obecni podczas szcze-
pienia dziecka oraz podać jego 
nr PESEL – przypomina. 

Mobilny punt szczepień 
przeznaczony jest dla osób, 
które w wyjątkowych sytua-
cjach nie mają możliwości do-
jazdu do przychodni. Działa 
on na mocy podpisaniu poro-
zumienia z grupą ratowniczą 
Dziesław.    

- Większość moich znajo-
mych i członków rodziny jest 
już zaszczepionych. Jak wszy-
scy się szczepią, to jest coś 
dobrego – dodaje na koniec 
Ewelina Grabowska.  

Mobilne szczepienia 
w Gminie Rudna 

Anna Amarowicz, 
specjalność 

pielęgniarstwo 
ratunkowe, Cuprum-Med.

Marta Dróżdż, kierownik 
Cuprum-Med

Popłynie 
woda 
Na razie widać wykopy. Ale już niedługo miesz-
kańcy Orska i Chełma poczują nowy smak wody. 

Trwa budowa wodociągu z Brodowic do dwóch sąsied-
nich miejscowości. Dzięki temu gmina przestanie 

kupować wodę od Huty Orsk, a w domach mieszkańców 
popłynie ona z głębinowych ujęć zlokalizowanych na terenie 
miejscowości Wysokie. Tamtejsza woda uznawana jest za 
jedną z najlepszych jakościowo w naszym regionie. Jej za-
soby w tym rejonie są bardzo duże. ZGKiM w Rudnej nie 
pobiera dobowo nawet połowy wody, jaką można byłoby 
czerpać zgodnie z aktualnym zezwoleniem. Oznacza to, że 
źródło ma ogromne zapasy wody. 

- Robimy wpięcie do czynnego wodociągu DN 160 
w Brodowicach, przechodzimy przez teren pasa drogowe-
go drogi wojewódzkiej nr 323, układamy sieć wodociągową 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1203 D i spinamy z istniejącym 
wodociągiem DN 90 w Chełmie. Nowa sieć będzie miała 
prawie 1,7 km długości.  – wyjaśnia Halina Zbroińska, dy-
rektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Rudna. 

Kolejny etap prac obejmie budowę pompowni wody wraz 
z instalacjami technologicznymi w Orsku oraz moderniza-
cję pompowni wody w Chełmie. Inwestycja ma być gotowa 
do końca listopada.   

Na osiedlu przy ul. Leśnej 
w Rudnej powstanie 10 no-
wych miejsc postojowych, 
w tym dwa dla osób niepeł-
nosprawnych. Parking będzie 
utwardzony i wyłożony eko 
kostką. Samorząd wyłożył 
z własnego budżetu na ten cel 
ponad 86 tysięcy złotych. 

Przypomnijmy, że na ten rok 
gmina zaplanowała wyłożyć na 

inwestycje z własnego budżetu prawie 
15 milionów 878 tysięcy złotych.   

Będzie chodnik 
Chobienię z Naroczycami połą-
czy chodnik. Prace po połowie 
sfi nansują gmina z własnego 
budżetu oraz Województwo 
Dolnośląskie. Droga nr 292, 
przy której pojawi się chodnik 
jest wojewódzka. Aby prace 
mogła wykonać gmina, ko-
nieczne było zawarcie porozu-
mienia z Województwem Dol-
nośląskim. Uzgodnienia w tej 
sprawie oraz przygotowanie 
projektu trwały niemal rok. 

 Wykonamy ten chodnik na proś-
bę mieszkańców. Cała operacja 

stała się możliwa dzięki podjęciu 
uchwały w sprawie pomocy rzeczowej 
dla Województwa Dolnośląskiego. 

Radni zgodzili się na częściowe sfi nan-
sowanie z gminnych środków przebu-
dowy fragmentu drogi wojewódzkiej. 
Cieszę się, że razem z Radą Gminy 
działamy dla naszych mieszkańców – 
mówi Adrian Wołkowski. 

 
Przypomnijmy, że na 2021 rok 

Gmina Rudna zaplanowała drogowe 
wydatki inwestycyjne w wysokości po-
nad 3 mln 190 tysięcy złotych. Będą to 
wydatki ze środków własnych gminy jak 
i pozyskane fi nansowanie zewnętrzne.

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzy-
mała dofinansowanie z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
1 220 000 złotych.  

Prace rozbiórkowe, w tym de-
montaż komina, już niemal 

zakończono. Obecnie trwa wymia-
na wszystkich instalacji. Jakie 
mieszkania powstaną?

Mieszkania socjalne:
 35 m2 – pokój z aneksem ku-
c h e n n y m ,  ł a z i e n k a , 
przedpokój
 72 m2 - pokój z aneksem ku-
chennym, trzy sypialnie, ła-
zienka, przedpokój

Mieszkanie chronione w zaso-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej:

 97,5 m2 – pokój z aneksem ku-
chennym, 4 sypialnie, łazien-
ka, przedpokój.

- Mieszkania będą miały odpo-
wiedni standard wykończenia. Na 
podłogach położymy panele, a na ścia-
nach w kuchniach i łazienkach płytki. 
Wszędzie zostanie zamontowana ar-
matura sanitarna oraz nowe instalacje 
elektryczne i gazowe. W mieszkaniach 
pojawią się nowe okna i  parapety. 
Przed budynkiem zostanie wykona-
ny parking dla nowych mieszkańców. 
Mieszkania będę gotowe do końca ro-
ku – wylicza Małgorzata Sosnowska 
z Referatu Inwestycji Gminy Rudna.  

 Przypomnijmy, że obecnie 
w  Gminie Rudna znajduje się 28 
mieszkań socjalnych, 93 mieszkania 
komunalne oraz jedno tymczasowe.

Gminne lokale mają zróżnico-
wany czynsz uzależniony od stan-
dardu. Najniższe opłaty są w loka-
lach socjalnych – te zaczynają się 
od 1,63 za m2. W mieszkaniach 
komunalnych mamy czynsze od 
1,65 zł za m2 do 7,34 zł za m2. Ta 
ostatnia stawka dotyczy mieszkań, 
które przeszły kapitalny remont – 

wyjaśnia Halina Zbroińska, dyrek-
tor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Gminie 
Rudna. 

Wszystkie lokale mają po-
wierzchnie od 25 m2 do 80 m2. 
Łączna powierzchnia mieszkań 
gminnych wynosi ponad 5 850 m2. 

 Nowy parking

Władze gminy chcą także zadbać o nadwyrężone drogi powiatowe, od lat nie re-
montowane. Są one zarządzane przez Starostę, dlatego na każdy remont musi 
wydać zgodę powiat lubiński i Rada Gminy Rudna. Obie strony muszą ustalić za-
kres finansowania zadań. Proces wymaga czasu, ale sukcesywnie prace będą reali-
zowane.   
Wykonanie i nadzór inwestorski będą kosztować łącznie ponad 302 500 zł. Połowę 
z tej kwoty wyłoży Gmina Rudna, a drugą część wydatków pokryje budżet woje-
wództwa. W ubiegłym roku nasza gmina przygotowała jeszcze projekt tej drogi. 
Kosztował on prawie 33 000 zł. 

nowe mieszkania socjalne 
Budujemy

Trzy gminne lokale pojawią się 
w dawnym budynku kotłowni 

przy ulicy Leśnej w Rudnej. 

Lubię podróżować. Przez 15 lat 
mieszkałam w Meksyku, chciałabym 
tam pojechać, dlatego właśnie dzisiaj 
przyjęłam drugą dawkę. Ludzie 

chorują, dlatego trzeba się szczepić – mówi Ewelina 
Grabowska z Rudnej, z którą rozmawiamy w punkcie 
szczepień w Rudnej.

Na terenie placu zabaw zamontowano 
huśtawkę typu bocianie gniazdo i po-
dwójną huśtawkę wahadłową. Ponad-
to pojawiły się tam orbitrek, twister 
stojąco-siedzący i huśtawka wagowa 
podwójna. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy rudna mogą już 
korzystać także z  domku ze zjeżdżalnią 

i miejsca do wspinaczki. Dla rodziców przewidzie-
liśmy miejsca do odpoczynku. Plac w Brodowicach 
to kolejne miejsce w naszej gminie, w którym moż-
na spędzać wolny czas aktywnie – mówi Bogusła-
wa Szocik z Referatu Inwestycji Gminy Rudna. 

Wartość całej zrealizowanej inwestycji to 
45 600 złotych



6 24 sierpnia 2021 24 sierpnia 2021 7EDUKACJAEDUKACJA

Nowy rok szkolny z nowoczesnymi 
pomocami naukowymi
KGHM doposaża 
placówki oświatowe 
w Gminie Rudna 

 Monitory interaktyw-
ne, nowoczesne projek-

tory, sprzęt audio, pomoce dy-
daktyczne do zajęć z robotyki 
oraz chemii i fi zyki. Takie wy-
posażenie otrzymały szkoły 
i przedszkola w naszej gminie 
w ramach projektu „Cyfrowa 
i nowoczesna szkoła w Gminie 

Rudna”, realizowanego przez 
KGHM Polska Miedź SA. 

W ramach środków, jakie 
Gmina Rudna pozyskała od 
KGHM Polska Miedź SA, 
zakupiono 21 zestawów 
monitorów interaktywnych. 
Trafiły one do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w  Rudnej, Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów We-
sterplatte w Chobieni oraz 
Przedszkola Gminnego 
w Chobieni. 

Gminne placówki eduka-
cyjne wzbogaciły się także 
o  pomoce dydaktyczne do 
zajęć z robotyki, w tym 4 ze-
stawy robotów edukacyjnych 
Makeblock, przeznaczonych 
do nauki programowania na 
poziomie szkoły podstawowej. 
W nowym roku szkolnym ucz-
niowie będą mogli korzystać 
także z  nowoczesnych pro-
jektorów oraz sprzętu audio, 
m.in. słuchawek z mikrofona-
mi w pracowniach językowych. 

- Duży nacisk położyli-
śmy na wyposażenie pra-
cowni chemiczno-fi zycznej. 
Dzięki nowym pomocom 
dydaktycznym, uczniowie 
będą mieli możliwość sa-
modzielnego wykonywania 
doświadczeń oraz zdoby-
wania wiedzy metodą pro-
jektów edukacyjnych. W ten 
sposób chcemy umożliwić 
naucz ycielom sprawne 
uzupełnianie zajęć o treści 
rozszerzające, z naciskiem 

na kształcenie kompetencji 
matematycznych – wyjaśnia 
Agnieszka Kozak-Skorynów 
z gminnego Referatu Oświa-
ty, Zdrowia, Kultury, Sportu 
i Turystyki. 

Wartość całego sprzętu 
i pomocy dydaktycznych to 
ponad 312 tysięcy złotych. 

Cały czas staramy się 
o pozyskanie środków fi nan-
sowych na nowoczesny sprzęt 

i pomoce edukacyjne, które 
zapewniają atrakcyjność lek-
cji i lepsze efekty nauczania. 
Wiemy, jak dla młodzieży 
ważna jest znajomość no-
wych technologii. Właśnie 
dlatego w naszej gminie wy-
korzystujemy wszystkie moż-
liwe okazje, aby pracownie 
w naszych szkołach były jak 
najlepiej wyposażo-
ne – mówi Adrian 
Wołkowski, wójt 
Gminy Rudna.  

Dwujęzyczne dzieci
We wrześniu startuje w na-
szej gminie program Po-
wszechnej Dwujęzyczności 
„Dwujęzyczne Dzieci”. Dzie-
ci będą miały codziennie 
dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego. Początek 
przygody rozpocznie się 
w żłobku i będzie kontynuo-
wany w przedszkolu. 

- Program Powszechnej 
Dwujęzyczności wykorzy-

stuje pierwszą na świecie przeło-
mową metodę przyswajania języ-
ka angielskiego we wczesnym 

dzieciństwie równolegle do języka 
ojczystego. Jest to specjalnie wy-
kreowany świat bohaterów, piose-
nek, filmów animowanych oraz 
przygotowanych na tej podstawie 
zabaw językowo-muzyczno-ru-
chowych zarówno indywidual-
nych, jak i grupowych – wyjaśnia 
Agnieszka Kozak-Skorynów, kie-
rownik Referatu Oświaty, Zdro-
wia, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Program jest przygotowany dla 
najmłodszych dzieci, od pierw-
szych miesięcy do 6 roku życia. 
Wszystkie zajęcia są dostosowa-
ne do możliwości i zainteresowań 
malucha w tym wieku.  

Pracujecie, ale nie 
zapomnijcie o zabawie
Sprawdźmy, jaki dodatkowy program przygotowano dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni.

  Uczniowie szkoły w Chobieni wezmą udział 
w wielu projektach i programach:
 Sprawny Dolnoślązaczek - program 
aktywnego wychowania fi zycznego bę-
dzie realizowany w klasach pierwszych. 
Poprzez dobrą zabawę, dzieci będą na-
bywać nowe umiejętności i zdobywać 
określone sprawności. 
 Szkolne Kluby Sportowe – w naszej 
szkole od kilkunastu lat realizowany jest 
program Szkolny Klub Sportowy. Te do-
datkowe zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu w grupach 15 osobowych.  
 Projekt ,,Umiem Pływać’’-   od nowego 
roku naukę pływania rozpoczną dwie 
grupy z klas I-III.
 Edukacja przez ,, Szachy’’- celem pro-
gramu jest nauka gry w szachy najmłod-
szych uczniów szkoły klas II i III. Umie-
jętność gry w  szachy ma wpływ na 
osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny 
dzieci. Rozwija inteligencję człowieka, 
a szczególnie myślenie logiczno-mate-
matyczne i przestrzenne.

Szkoła przechodzi również remonty 
i inwestuje:

 wymiana posadzek w części zaplecza 
biurowego szkoły – wartość inwestycji to 
ponad 36 000 złotych
 przystąpienie szkoły do rządowego pro-
gramu „ posiłek w domu i w szkole”

Wartość zadania wynosi 80 000 zł, z cze-
go ponad 63 500 złotych to rządowa dotacja. 

Pozostałe środki są zabezpieczone w budżecie 
gminy. Za te pieniądze zostanie doposażona 
szkolna kuchnia i stołówka

 trwa również remont budynku po byłej 
kotłowni.

Motto dla uczniów;
Uczcie się,  pracujcie, ale nie zapomnijcie 

o zabawie. Dążcie do sukcesu, ale w drodze 
do niego nie zagubcie najważniejszego; do-
bra, piękna, prawdy.

Renata Kucharzów
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obroń-

ców Westerplatte w Chobieni   

Chcielibyśmy 
uczyć się stacjonarnie
Wakacyjne miesiące wykorzystano na odmalowanie 
pomieszczenia stołówki szkolnej. A już wkrótce w najbardziej 
nasłonecznionych salach pojawia się rolety. 

  W najbliższym roku pla-
cówka będzie realizować 

ogólnopolskie i autorskie pro-
gramy oraz projekty edukacyjne. 
Obejmują one tematykę ekolo-
giczną- projekt „Czyste powie-
trze” finansowany przez Urząd 
Gminy z funduszy Ochrony Śro-
dow iska ora z wspó ł praca 
z   W W F.  Ws p ó ł p r a c u j ą c 
z  UNICEF przybliżamy prawa 
dzieci na całym świecie oraz niesiemy pomoc 
dzieciom w rejonach zagrożonych wojną, 
brakiem wody pitnej, brakiem jedzenia czy 
dostępu do edukacji. Uczniowie wezmą 
udział w wielu projektach, m.in.:  „Czyścio-
chowo”, „Lekturki spod chmurki”, „Zacho-
waj trzeźwy umysł”, „Aktywny powrót do 
szkoły”. Są one realizowane w czasie zajęć 
lekcyjnych i zajęć świetlicowych.

Obie gminne szkoły przystąpiły do ogól-
nopolskiego, unijnego programu UPRIGHT. 
Nauczyciele będą uczyć się, jak pracować 
z dziećmi i młodzieżą, aby zwiększać dobro-
stan psychiczny dzieci i młodzieży.

 Jakie plany na ten rok? 
- Przed nami rok pełen niepewności, cały 

czas jesteśmy informowani o zagrożeniach 
kolejną falą epidemii, ale i nadziei, że w końcu 
wszystko wróci do stanu, jaki znamy sprzed 
dwóch (niemal) lat. Liczymy, że uda nam się 
zrealizować wyjazd na zieloną szkołę, bo to za-
wsze jest najlepszy czas na integrację, zabawę 
i naukę – mówi Zbigniew Grabowski, dyrektor 
szkoły.

W nowym roku zaplanowane są wycieczki 
do kina i teatru, wyjazdy, zajęcia terenowe i in-

tegracyjne. Kadra pedagogiczna 
liczy, że nic nie zakłóci tradycyj-
nych szkolnych świąt takich jak 

uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego, ślubowanie klas I, jasełka, 
akcja krwiodawstwa, pożegnanie 
klas ósmych czy zakończenie ro-
ku szkolnego. Jak co roku szkoła 
weźmie udział w Sprzątaniu Świa-
ta. Pierwszy dzień wiosny zostanie 
powitany artystycznie konkursem 

„Zostań artystą”, a zimą odbędzie się piłkar-
ski „Turniej Mikołajkowy”

Czego życzymy sobie 
i uczniom?

Byśmy byli zdrowi. By udało się zreali-
zować naukę w ciągu całego roku stacjo-
narnie, w szkole. By czas spędzony w szkole 
pozwolił na nowo zintegrować się uczniom 
i nauczycielom. Życzymy uczniom sukce-
sów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

kadra pedagogiczna 

Do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 za-
pisanych jest 418 uczniów, w 23 oddziałach. Do 
klas pierwszych w tym roku zapisanych jest 47 
uczniów. Cztery oddziały to klasy sportowe z 10 
godzinami zajęć sportowych z rozszerzonym pro-
gramem pływania. Do szkoły w Rudnej uczęsz-
czają dzieci z 17 miejscowości naszej gminy. 

 Wszyscy uczniowie są dowożeni bezpłat-
nym transportem rano i odwożeni po lekcjach 
o  różnych godzinach. Wszyscy uczniowie, 
zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, otrzy-
mują bezpłatnie wszystkie podręczniki i nie-
zbędne materiały edukacyjne (czyli ćwiczenia) 
do niektórych przedmiotów.

Zbigniew Grabow-
ski dyrektor szko-

ły podstawowej 
w Rudnej

Renata Kucharzów dyr. SP Chobienia

SP Chobienia - sala gimnastyczna

STYPENDIUM 
SZKOLNE 
Od 1 do 15 września będzie 
można składać wnioski 
o przyznanie stypendium 
szkolnego. Przypomina-
my, że pomoc materialna 
o charakterze socjalnym 
przysługuje: 

 uczniom szkół publicznych, 
niepublicznych i niepublicz-
nych szkół artystycznych 
o uprawnieniach publicznych 
szkół artystycznych oraz słu-
chaczom kolegiów pracowni-
ków służb społecznych - do 
czasu ukończenia kształce-
nia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24. roku życia; 
 wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków 
rewalidacyjno-wychowaw-
czych - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;
 znajdującym się w  trudnej 
sytuacji materialnej, w której 
miesięczny dochód na osobę 
w  rodzinie nie przekracza 
kwoty 528,00 zł w szczegól-
ności, gdy w rodzinie tej wy-
stępuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alko-
holizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest nie-
pełna lub wystąpiło zdarze-
nie losowe.        

Sytuacja dochodowa rodzin 
ustalana będzie na podstawie do-
chodów uzyskanych w  sierpniu 
2021 r. 

Terminy składania wniosków 
na rok szkolny 2021/2022:

 od 1 września do 15 września 
2021 r. - wnioski składają 
uczniowie szkół,  w których 
zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze rozpoczynają od 
01.09.2021 r.;
 od 1 września do 15 paździer-
nika 2021 r. - wnioski składają 
słuchacze kolegiów pracowni-
ków służb społecznych.

Wnioski wraz dokumentami 
potwierdzającymi sytuację do-
chodową należy składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Rudnej,  pl. Zwycięstwa 5. 

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy socjalni GOPS 
- tel. 76 8479027, 76 8479028, 
76 8479026, 76 8479032.

Wnioski będą do pobrania 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej naszej gminy oraz na 
stronie internetowej – www.gops.
rudna.pl.  w zakładce „stypendium 
szkolne” od 1 września 2021 r.

- Nie ma lepszej wizytówki 
naszej gminy, jak młodzi 

ambitni ludzie, którzy konse-
kwentnie realizują swoje marze-
nia. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem starań naszych młodych 
mieszkańców, aby osiągać tak 
znakomite wyniki naukowe i 
sportowe. W naszej gminie moc-
no wspieramy rozwój uczniów, 
inwestujemy w pomocne nauko-
we, tak aby za kilka lat stypendy-
stów było co najmniej dwa razy 
tyle. Wręczone stypendia – to jed-
ne z najlepiej wydanych gminnych 
pieniędzy – podkreśla Adrian 
Wołkowski, Wójt Gminy Rudna. 

Najwyższą średnią 5,65 punk-
tów uzyskała Karina Papaj z Gwiz-
danowa, tegoroczna maturzystka 
w Niepublicznym Liceum Ogólno-
kształcącym Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Piłce Ręcznej MKS 
Zagłębie Lubin w Lubinie. Karina 
od 4 lat trenuje sporty MMA. Ma 
na swoim koncie Mistrzostwo 
Polski Juniorów, III miejsce na Mi-

strzostwach Europy i II miejsce w 
Pucharze Polski.

 – Trenuję średnio 3 godziny 
dziennie. Dużo uczyłam się dojeż-
dżając codziennie do szkoły pocią-
giem – wykorzystywałam ten czas 
na naukę. A jak miałam większe 
sprawdziany, to trener czytał mi 
materiały na głos, a ja trenowałam 
równocześnie na macie – zdradza 

sekret tak dobrych wyników na-
ukowych i sportowych. Od paź-
dziernika, Karina rozpoczyna 
studia na wrocławskim AWF. 

Arkadiusz Matijczak z Toszo-
wic, zdał w tym roku maturę w II 
LO w Lubinie w klasie o profilu 
matematyczno – geografi cznym. 
– Od stycznia codziennie uczyłem 
się bardzo dużo. Wziąłem jeszcze 
cztery przedmioty dodatkowe. Na 
maturze wszystko poszło świetnie, 
zwłaszcza matematyka - przyzna-
je. Od października rozpoczyna 
studia na Politechnice Wroc-
ławskiej. W przyszłości chce być 
geodetą.  

Stypendia naukowe 
wręczone

25 uczniów szkół średnich z Gminy Rudna otrzymało jednorazowe 
stypendia naukowe. Wszyscy nagrodzeni mieli w roku szkolnym 
2020/2021 bardzo dobre wyniki w nauce. Każdy z tegorocznych 
stypendystów otrzymał od gminy 2 000 złotych. Łącznie na ten cel 
zabezpieczono w budżecie gminy 50 000 zł.

 Młodość to wyjątkowy czas na poznawanie 
świata. Życzę zrealizowania wszystkich planów 
i spotykania na swojej drodze samych dobrych 
ludzi –  Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna 
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Skrzat Lucuś 
wita dzieci
W małym domku przy 
żłobku zamieszkał niety-
powy gość. To skrzat Lu-
cuś, który od progu wita 
najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Ceramiczna 
fi gurka to prezent, którą 
placówka otrzymała od 
Kuźnia Przypadku Duszy 
i Pyłu - lokalnej pracowni 
ceramicznej. 

Lucuś ma też swoją histo-
rię, autorem której jest 

mały Franek z rodzicami:

Nasze dzieciaczki ze Żłobka Gminnego
poznały na spacerze w parku przyjaciela nowego.
Przyjaciel był dziwny, bardzo malutki
Był to skrzat leśny, bardzo słodziutki.
Wrócił wraz z nimi do żłobka naszego
Gdzie nazwali go Lucuś bez wahania większego.
Bawi się skrzatek przez dzień calutki
Przytula maluszki i odpędza smutki.
 autor: Franek wraz z rodzicami 

Skrzat pojawił się przed żłobkiem nieprzypadkowo. 
Wita maluchy i pomaga oswajać obawy związane z pierw-
szym rozstaniem z rodzicami. 

MALUCHY DBAJĄ O OWADY

Dzieci ze żłobka w Rudnej, razem z pomocą 
pań opiekunek, wykonały domki i poidełka 
dla owadów. A wszystko to w ramach projek-
tu ekologicznego „Woda źródłem życia”. 

Nowe domki powstały z drewna, kamieni, słomy, 
szyszek, trawy oraz innych elementów, które 

stworzyła natura. Poidełka uzupełniane są przez dzie-
ci regularnie, dzięki czemu drewniane domki zyskały 
już pierwszych mieszkańców. 

Gminny żłobek w rud-
nej dysponuje łącznie 

36 miejscami w  dwóch 
18-osobowych grupach, do 
których od września zaczną 
uczęszczać nowe maluchy. 
W nowym roku nic nie zmie-
ni się w opłatach za miejsce 
w żłobku. Jak do tej pory, ro-
dzice będą płacić stałą mie-
sięczną opłatę w wysokości 
90 złotych za dziecko. Wszel-
kie koszty powyżej tej kwoty 
pokryje gmina. 

- Nasz żłobek w Rudnej 
jest od 2018 roku dotowany 
z rządowego programu Ma-
luch+. W  tym roku gmina 
także złożyła odpowiedni 
wniosek, dzięki czemu uzy-
skaliśmy dofinansowanie 
w wysokości ponad 32 000 
złotych – informuje Katarzy-
na Jarosz, dyrektor żłobka.

Remonty, remonty
Co jednak zmieniło się 

w gminnym żłobku? Okres 
wakacyjnego zamknięcia pla-
cówki wykorzystano na prace 
remontowe w salach dziecię-
cych. Zostały one odmalo-
wane i obecnie są na bieżąco 
doposażane. Na najbliższe 

miesiące zaplanowano także 
rozbudowę ogrodzenia wokół 
całego budynku. Pomiesz-
czania kuchni wzbogaciły się 
z kolei o nowe klimatyzatory 
sfi nansowane z budżetu gmi-
ny, które znacznie poprawią 
warunki pracy szefów kuch-
ni i pomocy kuchennych. Bę-
dzie chłodniej i przyjemniej. 

Będą nowe 
programy 
dla maluchów 

- Startujemy z  nowymi 
programami dla naszych 
maluchów. Jednym z nich bę-
dzie program „Dwujęzyczne 
dzieci”. Twórcy programu 
chcą aby angielskie słówka 

i zwroty stały się dla dzieci 
naturalne. Nauka ta będzie 
kontynuowana w przedszko-
lu – dodaje Katarzyna Jarosz. 

Równolegle ze szkoleniem 
nauczycieli do programu 
dwujęzyczności trwa adapta-
cja dzieci, które od września 
rozpoczną swoją przygodę 
ze żłobkiem. Maluchy uczest-
niczą w  zajęciach razem 
z rodzicami, korzystając ze 

specjalnych książeczek ad-
aptacyjnych przygotowanych 
przez placówkę. Od września 
w żłobku będzie realizowany 
także projekt „Woda źródłem 
życia”, który ma służyć rozwo-
jowi właściwych postaw eko-
logicznych u wychowanków. 

Co słychać 
w gminnym 
żłobku? 

Nowy rok szkolny za 
pasem. Sprawdźmy, co 

zmieniło się w placówce 
w ostatnim czasie i jakie 

nowości czekają na 
dzieci w roku 

2021/2022. 

Katarzyna Jarosz dyrektor  
żłobka w Rudnej

Ponad 32 500 zł z programu Maluch+ 2021
Gmina Rudna otrzymała z budżetu państwa dofi nansowanie w ramach pro-
gramu „Maluch+” 2021. Środki są przeznaczone na zapewnienie funkcjono-
wania 34 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku gminnym w 
Rudnej. 

Gminne przedszkole 
w Chobieni 
– jak minęły wakacje?
Przedszkole w Chobieni dysponuje łącznie 125 miejscami 
rozlokowanymi w 5 oddziałach liczących po 25 miejsc. Obecnie do 
przedszkola przyjętych jest 116 dzieci. 

Co zrobiono podczas wakacji?
W czerwcu zamontowano klimatyzatory 

we wszystkich salach przedszkolnych. Na pla-
cach zabaw pojawiły się zadaszenia piaskow-
nic w postaci pergoli. Ponadto odmalowano 
w całości 4 sale. Przearanżowano jedną z sal 
dydaktycznych z powrotem na sale gimna-
styczną. W trakcie roku planowane jest suk-
cesywne doposażanie sal w pomoce i sprzęt 
dydaktyczny.

- W ostatnim tygodniu sierpnia mamy za-
jęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych. I po 
raz pierwszy będzie realizować program ję-
zykowy „Dwujęzyczne dzieci” – informuje 
Agnieszka Cidyło, p.o. dyrektora przedszkola. 

Dzieci mogą spodziewać się wielu atrak-
cji w nadchodzącym roku edukacji. Przed-
szkole weźmie udział w kilku programach 
ogólnopolskich:

Kreaty wne przedszkole- twórczy 
maluch

Uczymy dzieci programować”
 Cała Polska czyta dzieciom”, „Mały miś 
w świecie wielkiej literatury”

Będą także działania ekologiczne: 
Sprzątanie świata
Listy dla Ziemi

Dzień Ziemi Autorski
 program ekologiczny Klimatyczne ABC, 

każde dziecko o tym wie
Projekt „Czyste powietrze wokół Nas”

Będą kontynuowane akcje charytatywne 
między innymi zbiórka plastikowych zakrę-
tek, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt 
oraz wsparcie WOŚP. 

-Powstanie u nas kółko teatralne, będziemy 
prowadzić ogródek z nauką sadzenia roślin 
i ich pielęgnacji. Pojawią się programy pro-
fi laktyczne Przyjaciele Zippiego oraz Spójrz 
inaczej. Dzieci będą brały udział w cyklicz-
nych zajęciach kulinarnych, eksperymental-
nych czy techniczno – kreatywnych – dodaje 
Agnieszka Cidyło.  

Agnieszka Cidyło po dyrektora  
przedszkola w Chobieni

,Na podstawie zawartej 1 lipca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość 
uzyskanego dofi nansowania wyniosła 32 640 zł. 

Rządowy program „Maluch+” 2021 ma na celu zwiększenie dostępności 
miejsc opieki w żłobkach, a także podwyższenie standardów opieki. 

W nowym roku edukacyjnym życzę wszyst-
kim naszym dzieciom wspaniałej przygody z 
przedszkolem, poszerzania horyzontów, nie-
zapomnianych wrażeń i pięknych przyjaźni. 
Obyśmy bez zakłóceń mogli spotykać się w 
przedszkolu przez cały rok

Gminne przedszkola są 
bezpłatne. Rodzice płacą 
jedynie 4 złote dziennie za 
wyżywienie. Gmina dowozi 

również dzieci do placówek i odwozi do 
domu.    

Przedszkole Rudna  
– świat pełen beztroski 
i wspaniałych przygód
Na nowy rok szkolny 2021/2022 do przedszkola przyjęto do 8 
oddziałów 200 dzieci. Czekają na nie ciekawe programy 
edukacyjne:

 patriotyczny - Rozgrzewamy Polskie Serca
 promocji zdrowia - Bezpieczeństwo 
w życiu przedszkolaka
 edukacyjny - Zdrowo i sportowo, Bez-
pieczny przedszkolak, zdrowia psy-
chicznego dla małych dzieci oraz Przy-
jaciele Zippiego
 ekologiczny - Gdy o czyste powietrze 
dbamy, zdrowe organizmy mamy”

Placówka będzie także realizować projekty 
edukacyjne:

 Mały miś w świecie wielkiej literatury
 W świecie baśni i bajek
 Miejscowość moją znamy i dla niej serca 
rozgrzewamy
 Cyferki, literki w  świecie wierszy 
i piosenki
 Pierwsza pomoc ważna sprawa
 Wszystkie dzieci muszą być bezpieczne 
w sieci

Wszystkie dzieci będą brały udział w zaję-
ciach dodatkowych w ramach koła przyrodni-
czego Mali Badacze oraz w zajęciach muzyczno 
– ruchowych. Maluchy będą poznawać tajniki 
zdrowego przygotowywania posiłków i sa-
modzielnie przygotowywać proste potrawy. 
Zajęcia kulinarne Kuchenkowo, to prawdziwy 
hit wśród dzieci! Ponadto kadra pedagogiczna 

przygotowała zajęcia korekcyjne oraz ćwicze-
nia gimnastyczne z elementami jogi. 

W najbliższych miesiącach, o ile nie po-
krzyżuje ich sytuacja epidemiologiczna, 
przedszkolaki z przedszkola w Rudnej będą 
zwiedzać nasz region. Zaplanowano wyciecz-
ki do Parku Wrocławskiego w Lubinie i mini 
ZOO w tym parku, Ośrodków Edukacji Eko-
logicznej w Jakubowie i Dziewinie, ZOO we 
Wrocławiu. Nie zabraknie wycieczek, które 
przybliżą dzieciom pracę w różnych miej-
scach. Między innymi zaplanowano wyciecz-
kę do kopalni ZG Lubin oraz do oczyszczalni 
ścieków w Rudnej. Na zakończenie wielka 
wyprawa do Sali zabaw OK Park w Głogowie. 

Drogie Dzieci, życzę wam świata pełnego 
beztroski i wspaniałych przygód, które cze-
kają na was w murach naszego przedszkola. 
Niech uśmiech zawsze promienieje na Wa-
szych twarzach, a dziecięca ciekawość świata 
towarzyszy Wam zawsze.

Dyrektor Przedszkola w Rudnej
Elżbieta Banach

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:
na wniosek rodzica,

na wolne miejsce,
pierwszeństwo mają dzieci z gminy,

w przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci spoza gminy,
szczegółowe kryteria przyjęcia i terminy rekrutacji określa organ prowadzący na podstawie Prawa Oświatowego. 
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- Mówię ludziom, żeby przy-
szli na budowę. A oni, że idą 

w pole żniwować. No to ja, że będzie 
deszcz. A jaki tam deszcz, mówią. 
No i spadł deszcz, a parafi anie przy-
szli na budowę – żartuje. 

Nowa cerkiew będzie nieco 
wyższa od tej starej. Nowy dach 
podtrzyma solidny wieniec. Jak 
mówi proboszcz, pójdą ze 2 tony 

stali. Pojawią się też ozdobne ze-
wnętrzne kolumny podtrzymujące 
dach z jednej strony. 

- No trzeba było tego remontu. 
Od wielu lat – przyznaje sołtys 
Studzionek Piotr Witiak. 

Pierwsze nabożeństwo odpra-
wiono tutaj w 1947 roku , w starej 
zniszczonej wiejskiej kaplicy. W la-
tach 60-tych dobudowano część 
ołtarzową. 30 lat później budynek 
poszerzono i nieco wydłużono. 

- A  moje zadanie, aby ją 
nieco podw yższyć – znowu 
żartuje proboszcz. Parafianie 
dorzucają, że trzeba było pod-
nieść dach, bo ksiądz wysoki 
( śmiech). Atmosfera wesoła, 
ale prace idą migiem. Na razie, 
nawet bez dachu , nabożeństwa 
odby wają się pod chmurką. 
Ksiądz liczy, że przed jesien-
nymi deszczami pojawi się 
zadaszenie.  

NASZE SPRAWY NASZE SPRAWY

Walka 
o most na Wenecję

Ten mostek to wyszedł trochę 
przez przypadek. A wszystko 

zaczęło się od pomysłu, by przywró-
cić staremu parkowi jego dawny 
blask. 

– Jak przyjechali tutaj pierwsi 
osadnicy w 1945 roku, to pałac był 
już w ruinie. Został zniszczony pod-
czas wojny. Ale pałac stał w pięknie 
zaplanowanym parku, na lekkim 
podwyższeniu. O tutaj widać to nie-
wielkie wzgórze – pokazuje Irena 
Habura, sołtys miejscowości.

Wzgórek wbija się klinem w spo-
rej wielkości staw, tworząc malow-
niczy obraz. Staw jest zasilany stru-
mieniem, mocno już zarośniętym 
trawą, ale obudowanym zniszczo-
nymi kamieniami i cegłami. Ogrom-
ne drzewa, w tym dwa dęby szypuł-
kowe o obwodzie pięć i pół metra 
każdy, pamiętają jeszcze XVIII 
wiek, kiedy park zakładano przy 
zespole dworskim. Przylegał on do 

fosy od strony wschodniej i z trzech 
stron otaczały go rowy wodne. Póź-
niej do ogrodowego krajobrazu 
włączono naturalne wzgórze i nie-
wielki wąwóz z obudowanym stru-
mieniem. Utworzono w ten sposób 
park o charakterze krajobrazowym. 
Do dzisiaj ma on swój mikroklimat. 
Zachodzące słońce połyskuje w tafl i 
wody. Zwisające gałęzie drzew nie-
mal dotykają powierzchni stawu. 

- Pięknie tutaj mamy, prawda? 
I chcieliśmy, żeby było jeszcze ład-
niej, aby to miejsce służyło naszym 
mieszkańcom – mówi Irena Habu-
ra, sołtys Wysokie.

 - Bo nasze sołectwo jest zinte-
growane i dba o otoczenie. Zmieni-
ło się tutaj wiele. 30 lat temu brzegi 
stawu zostały obmurowane kamie-
niami. Pojawiły się także betonowe 
przepusty i ogromne betonowe ko-
ryto, z którego kiedyś pojono zwie-
rzęta. Dzisiaj metalowe elementy 

tych konstrukcji zżera rdza. Krów 
od dawna nikt nad stawem nie poi. 
Czasy inne. Chcemy to wszystko 
uporządkować, postawić ładne 
ławki no i mały drewniany mostek 
łączący brzeg stawu z naszą Wene-
cją – dodaje. 

Całości dopełnia nieustanny 
lekki szum wody wypływającej 
z głębinowego źródła. Wody moż-
na zaczerpnąć prosto z  wygię-
tej rury. Woda pyszna, chłodna 
i orzeźwiająca. 

– Przyjeżdżają tutaj ludzie po tę 
naszą wodę z butlami z całego po-
wiatu. Chcemy ich dobrze przyjąć, 
zrobić coś z tymi niezbyt już pięk-
nymi rurami i betonami- podkreśla 
radny Michał Nagrant.   

I w tym miejscu do akcji wkracza 
konserwator zabytków. Okazuje 
się, że można zrobić wiele, ale jak-
by niewiele. Bo park jest zabytkowy 
i nic nie można zmieniać. – Ciekawy 

jestem, czy jak budowali wieżę Eiffl a 
w Paryżu, to też pytali o zgodę kon-
serwatora zabytków – denerwuje 
się Roman Rybak, członek Rady 
Sołeckiej. Konserwator zablokował 
część prac zaplanowanych przez 
gminę, czyli postawienie niewielkie-

go mostku łączącego brzeg stawu 
z Wenecją. Jest zgoda konserwatora 
na oczyszczenie stawu i odnowienie 
betonowych elementów. 

– Ale jakie to zabytki? -  dopytuje 
się pan Roman. - Przecież bez jakiej-
kolwiek zgody ludzie to wybudowali 
w latach 90 – tych. I teraz tego nie 
można ruszyć. Albo te kamienne 
brzegi. Przecież to też zrobili 30 lat te-
mu. Jakoś konserwator nie nakazuje 
rozbierać. A ładnego mostku postawić 
nie da rady. Jakbyśmy tak we wszyst-
kim przywracali to co było, to nic 
nowego nie pojawiłoby się na świecie 
– podsumowuje dobitnie na koniec. 

Gmina, zgodnie z  pozwole-
niem konserwatora, planuje prace 
oczyszczające staw, odkrzaczanie 

dopływów i odnowienie istniejących 
elementów małej architektury. Po-
jawi się utwardzony dojazd do sta-
wu i ławki. Więcej zrobić nie może. 
Chociaż chciałaby.

 - Dlatego wystosowaliśmy skar-
gę do Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków na decyzję legnickiej 
delegatury Konserwatora w sprawie 
tego małego mostku. Pod prośbą 
o zgodę na budowę podpisało się 
ponad 50 mieszkańców – informuje 
Irena Habura.

W ofi cjalnym piśmie mieszkańcy 
piszą, że park ma dla nich szczegól-
ną wartość. Chcą mieć możliwość 
korzystania z jego walorów. Chcą, 
aby był wizytówką całej gminy. 
A projektowany mostek miał pod-
nieść atrakcyjność rekreacyjną i tu-
rystyczną parku oraz zachęcić do 
jego odwiedzania. Przypominają, 
że dzisiaj należy kłaść większy na-
cisk na rozwój infrastruktury w ma-
łych miejscowościach w  celu ich 
uatrakcyjnienia dla potencjalnych 
turystów i aby przyciągnąć nowych 
mieszkańców. Podkreślają, że jako 
społeczność łemkowska chcieliby, 
korzystając ze zrewitalizowanej 
infrastruktury, krzewić i prezento-
wać odwiedzającym walory kultu-
ry, historię i wielobarwną tradycję 
Łemków. 

- Liczymy, że nasza prośba o wy-
danie zgody na posadowienie most-
ku nad fosą łączącego wyspę z tere-
nem parku zostanie pozytywnie 
rozpatrzona przez Konserwatora 
Zabytków – podsumowuje radny 
Michał Nagrant. 

Na razie Wenecję dzieli od lądu 
co najmniej 8 metrów. Na głębo-
kość będzie ze 2 metry. I drugie tyle 
mułu. 

Z daleka widać wysokie drzewa. Z bliska okazuje się, że stary park kryje 
jeszcze coś. W Wysokiem mówią, że mają tutaj swoją Wenecję. Obie nazwy 

zaczynają się na literę W. W obu miejscowościach tryska woda. Tylko 
w Wenecji mostów jest ponad 400. A w Wysokiem walczą o chociaż jeden. 

Chcielibyśmy, aby ten piękny zabytkowy teren znalazł 
się na liście obiektów turystycznych Polski, wartych 
odwiedzenia. Niewątpliwie mostek łączący Wysokie 
z Wenecją pozwoliłby zrealizować ten cel. 

W walkę o kładkę zaangażował się radny Michał Nagrant

Roman Rybak, członek Rady Sołeckiej denerwuje się, 
że nie można nic nowego zrobić

Chcemy, aby było u nas po prostu 
ładne - mówi Irena Habura, soł-

tys miesjcowości Wysokie

Remont 
wieży 
kościoła 
w Olszanach
Trwają prace remontowe przy 
wieży kościoła w Olszanach. 
Gmina pomogła zdobyć parafi i 
prawie 90% potrzebnych na ten 
cel pieniędzy.

Czyszczony jest ceglany hełm wieży 
oraz usuwane są rośliny, jakie naro-

sły tam przez wiele lat. Ekipy naprawiają 
pęknięcia, wymieniają spoiny oraz 
uszkodzone cegły. Zabiegi konserwacyj-
ne przechodzi wykonane z piaskowca 
zwieńczenie hełmu. Po remoncie para-
fianie zobaczą odnowiony krzyż oraz 
wentylację grawitacyjną w szczycie heł-
mu. Prace mają się zakończyć w połowie 
października. 

Przypomnijmy, że Parafi a pw. Św. Mi-
chała Archanioła w Olszanach otrzymała 
100 000 zł z Fundacji KGHM oraz 60 000 
zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Przyznaną dota-
cję przeznaczono na remont ceglanego 
hełmu wieży zabytkowego kościoła. 
20 000 tysięcy parafi a dołożyła z własne-
go budżetu.

Obiekt jest w bardzo złym stanie 
technicznym, ponieważ dostają-
ca się do wnętrza wieży woda 
niszczy elementy drewniane. 
Wraz z parafianami bardzo dzię-
kujemy panu wójtowi Adrianowi 
Wołkowskiemu za okazaną nam 
pomoc i wsparcie. Cieszę się, że 
wspólnie możemy zadbać o na-
sze zabytki, ratując je dla kolej-
nych pokoleń 

ksiądz Daniel Biszczanik

Pomnik pamięci upamięt-
nia Polaków rozstrzela-
nych w styczniu 1945 roku 
przez niemieckie oddziały 
SS. Na monumencie widnie-
je 16 nazwisk zamordowa-
nych osób, które uciekały 
z przymusowych robót do 
Polski. Pamiątkowy po-
mnik wzniesiono w miejscu 
zbrodni. Jest on wpisany do 
ewidencji miejsc pamięci 
narodowej, usytuowanych 
na terenie Gminy Rudna. 

- Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby historia naszej gmi-

ny nie została zapomniana. Właś-
nie dlatego wykorzystujemy 

wszelkie możliwości pozyskiwa-
nia dofi nansowań. Odnowa po-
mnika pozwoli nam ocalić histo-
ryczne miejsca przed degradacją 
oraz upowszechnić wiedzę na te-
mat wydarzeń, które miały miej-

sce w naszym rejonie kilkadzie-
siąt lat temu – mówi Adrian 

Wołkowski, wójt Gminy 
Rudna. 

Zakres prac obejmie 
rozbiórkę kostki bru-
kowej wokół pomnika 
oraz zniszczonych ele-
mentów ogrodzenia 
z cegły. Pomnik zostanie 

oczyszczony, a napisy od-
tworzone. Cały monument 

będzie także zaimpregno-
wany i  zabezpieczony przed 

niszczeniem. 
Całkowity koszt odnowienia 

pomnika to 22 000 złotych. Bli-
sko połowa tej kwoty została już 
pozyskana z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. 

 Pomnik w Chełmie będzie odnowiony  

Na generalną przebudowę czekała od zawsze. Doczekała się 
dopiero teraz. Świątynia w Studzionkach przechodzi prawdziwą 
metamorfozę. 

Dzięki staraniom Adriana Wołkowskiego, Wójta 
Gminy Rudna, parafi a zyskała 100 000 dotacji 
na prace od Fundacji KGHM Polska Miedź SA.  

Z budynku zostały tylko fundamenty i mury. Też nie do końca pełne, 
bo od środka tynki skuto do samej cegły. Dachu nie ma. Na budowie 
uwija się sporo osób. Wśród nich, w kraciastej koszuli i zwykłych 
rękawicach, ksiądz Sławomir Sorokanycz, proboszcz parafii pw. św. 
Kosmy i Damiana.  

Cerkiew od nowa
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Dostępu do ruiny 
broni solidne 

ogrodzenie. Na 
bramie wisi kłódka 

z łańcuchem. Teren 
trzeba było 

zabezpieczyć, bo 
ciekawskich sporo. 
Wejść można tylko 

z przedstawicielem 
gminy, który ma 
klucz do bramy. 
Wokół kościoła 
soczysta zieleń 

krzewów, pokrzyw 
i bluszczu, który 

swobodnie 
opanował 

okoliczne drzewa. 

Stąpać trzeba uważ-
nie, bo pod grubą war-

stwą chwastów kryją się ka-

mienie, resztki cegieł i sporo 
gruzu. Po delikatnym odsło-
nięciu liści widać w niektó-
rych miejscach resztki płyt 
nagrobnych. To pozostało-
ści starego cmentarza. Im-
ponujące wrażenie robią 
drzewa. Część z nich to sa-

mosiejki, które zawładnęły 
terenem wokół świątyni i sa-
mą świątynią. Jedno z nich 
wrasta niemal w pozostało-
ści prezbiterium. Rozpycha 
się gałęziami i coraz mocniej 

naciska na resztki ścian. 
Sceneria jak z powieści Za-
czarowany Ogród. 

Małgorzata Dańczak, 
mieszkanka Starej Rud-
nej i  nauczycielka historii 

w szkole podstawowej w Rud-
nej codziennie patrzy na 
kościół. 

– To było chyba z siedem 
albo osiem lat temu. Usłysze-
liśmy straszny huk w okolicy 

kościoła. Na miejscu okaza-
ło się, że zawalił się dach nad 
główną nawą. Czyli dokonało 
się to, co przewidywaliśmy, 
bo wiadomo, że był mocno 
zniszczony. W sumie nikt nie 
robił tutaj żadnych remontów. 
A potem to już poszło szybko. 
Woda lała się do środka i wa-
liły się kolejne części kościoła. 
Teraz wygląda to przygnębia-
jąco – mówi ze smutkiem. 

Kościół rodził się 
na raty i na raty 
umierał.     

Na początku było samo 
wzgórze i miejsce starosło-
wiańskiego kultu. Potem 
w  XII wieku zbudowano 
niewielką świątynię chrześ-
cijańską z  dostępnego po-
wszechnie drewna. Miała 
duże znaczenie dla ducha, ale 
i rozwoju regionu. Była cen-
trum diecezji, a wierni przy-
jeżdżali tutaj na nabożeństwa 
z odległego Lubina. Kościół 
stał w nienaruszonym stanie 
dwa i pół wieku, aż strawił 
go doszczętnie pożar, który 
zniszczył większość zabudo-
wań wsi. Mieszkańcy odbudo-
wali świątynię, ale tym razem 
z solidnego kamienia. Dostał 
drugie życie. Kolejne zmiany 
czekały go w  XVIII wieku, 

kiedy ówcześni właściciele 
Starej Rudnej postanowili 
go przebudować. I w takim 
stanie dotrwał do 1945 roku! 
Po wojnie świątynia nie miała 
szczęścia do stałego gospoda-
rza. Z roku na rok popadała 

w zapomnienie. Na zdjęciach 
sprzed 20 lat stoi jeszcze 
w miarę pewnie. Dzisiaj po-
zostały tylko mury i wysokie 
drzewa. 

Ocalałe resztki 
świątyni

Jeszcze w 2018 roku koś-
ciół miał duży żelazny krzyż. 
Pewnego dnia mieszkańcy 
odkryli, że zniknął. Nigdy 
nie odnalazł się ani krzyż, 
ani sprawca tej kradzieży. 
Więcej szczęścia miał ołtarz. 
Kiedy jeszcze nad prezbite-
rium pysznił się dach, do Sta-
rej Rudnej przyjechało kilka 
osób na czele z księdzem z pa-
rafi i w Dziesławiu, w gminie 

Ścinawa. Ołtarz załadowa-
no, potem odrestaurowano 
pieczołowicie i dzisiaj można 
go podziwiać w kościele pw 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Dziesławiu. 
Natomiast kamienne epitafi a 

znalazły dla siebie miejsce na 
terenie cerkwi w Rudnej. 

Wspomnienia 
Hansa

- Potomek ostatnich 
właścicieli majątku w Starej 
Rudnej przyjeżdżał tutaj na 
emeryturze regularnie co 
dwa lata. Wspominał dzie-
ciństwo, pokazywał stare 
fotografi e. Zawsze wpadał do 
nas na kawę i coś słodkiego – 
wspomina pani Małgorzata. 
Na fotografii sprzed lat wi-
dać przystojnego mężczyznę 
w amerykańskim mundurze. 
To Hans von Schweinitz. Kie-
dy skończyła się wojna, miał 
12 lat. Wcześniej, przed na-

dejściem rosyjskiego frontu, 
razem z całą rodziną uciekł 
najpierw do Drezna, a póź-
niej do zachodniej części 
Niemiec. Mówił, że zapach 
spalonych ciał od wybuchów 
bomb prześladował go przez 

całe życie. Jako młody 23- let-
ni człowiek wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych. Nie znał 
języka, ciężko pracował, po 
latach przyjął obywatelstwo 
amerykańskie. Zatrudnił się 
w wojsku, dużo podróżował. 
Do Polski zaczął przyjeżdżać 
dopiero w latach 90 – tych. 

– Przydał się mój angielski 
jeszcze ze studiów. Mocno za-
pomniany, ale przy dobrej wo-
li obu stron można nawiązać 
nić porozumienia – śmieje się 
nasza rozmówczyni. 

Dobra von 
Schweinitz  

Rodzina von Schweinitz  
była właścicielem okolicznych 

dóbr od końca XVIII wieku do 
1945 roku. Największą dumą 
napawał ich pałac i otaczają-
cy go ogród o powierzchni 11 
hektarów. Pałac został wznie-
siony przez rodzinę hrabiego 
von Nostitz, a następnie prze-
budowany przez barona von 

Sack. Pałac i ogród zyskały 
modny wówczas francuski 
styl. Wszystko zaprojektowa-
no z godną podziwu regular-
nością. Były oryginalne na-
sadzenia roślin, symetryczne 
żwirowe alejki, kaskady wody 
spływające do parkowego sta-

wu. W XIX wieku pałac uno-
wocześniono. Piętrowy budy-
nek miał trzy skrzydła. Parter 
zwieńczały oryginalne tzw. 
żaglaste sklepienia. Wcho-
dzących witało imponujące 
wejście z herbem właścicieli. 
Jak można przeczytać w hi-
storycznych opracowaniach, 
francuski ogród w Alt Rauden 
odwiedzali turyści z całego 
Dolnego Śląska. Dzisiaj ru-
iny pałacu należą do Lasów 
Państwowych i od lat nie ma 
możliwości bezpiecznego 
oglądania pozostałości po 
dawnych zabudowaniach.

Pamiątki 
dawnego życia

- Przed laty Stara Rudna 
mogła pochwalić się sporym 
bogactwem. Były tutaj dwa 
nieźle prosperujące folwarki, 
browar, gorzelnia, cegielnia 
i trzy młyny – wylicza Remi-
giusz Szlama, entuzjasta hi-
storii naszego regionu, współ-
autor opracowań dotyczących 
dziejów powiatu lubińskiego 
i mieszkaniec Starej Rudnej. 
Tuż obok siatki okalającej te-
ren dawnego kościoła można 
oglądać pozostałości pomnika 
sprzed 100 lat upamiętniające-
go żołnierzy poległych w  I woj-
nie światowej. Takie pomniki 
stawiano wtedy powszechnie 
w całych Niemczech. 

– Nie wiemy, kiedy po-
wstał ten pomnik, ale znamy 
nazwisko rzeźbiarza – mówi 
Remigiusz Szlama. Monu-
ment wykonał rzeźbiarz Paul 

Schultz. A sam zniszczony po 
II wojnie pomnik pięć lat temu 
odnalazł właśnie pan Remi-
giusz. – Pomnik zawiera na-
zwiska 54 żołnierzy ze Starej 
Rudnej, Toszowic, Brodowa, 
Juszowic i Wądroża. Zrobio-
ny z piaskowca pomnik ma 
pęknięcie przez całą długość. 
Dlatego na razie leży. Mam 
nadzieje, że kiedyś uda nam 
się go postawić, jako pamiąt-
kę z minionych czasów naszej 
miejscowości – dodaje.

Ratowanie kościoła 
Na razie władze gminy 

próbują ratować pozostałości 
po dawnym kościele. Rok te-
mu przeprowadzono remont 
ściany szczytowej północno-
-zachodniej oraz części mu-
rów. Dzięki temu nie grozi im 
już zawalenie. Do końca roku 
mają być przeprowadzone ko-
lejne prace.

 – Przede wszystkim 
oczyścimy świątynię z zalega-
jącego gruzu, a ściany z roślin, 
które pojawiły się w ostatnich 
latach. W dalszej kolejności 
wyrównamy ściany, gzymsy 
i wieńce obwodowe. Następ-
nie zabezpieczymy konstruk-
cję ściany południowej nawy 
głównej, ścian prezbiterium 
i naroża północno-wschod-
niego nawy głównej. Będą 
naprawione spękania i  zo-
stanie zabezpieczona ściana 
prezbiterium. Podczas prac 
zabezpieczymy przed ścieka-
jącą wodą naprawione ściany, 
gzymsy i sklepienie nad prez-
biterium – wylicza Renata 
Michalik z Referatu Inwestycji 
Urząd Gminy w Rudnej.

Dzięki staraniom władz 
gminy udało się pozyskać na 
obecne prace 390 tysięcy zło-
tych dotacji. Fundusze prze-
kazało Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Pozostałe 25 tysięcy 
dołożyła gmina z własnego 
budżetu. – Pamięć o historii 
świadczy o nas. Pamiętamy 
i pielęgnujemy wspomnienia 
z Kresów, ale tak samo ważne 
jest dziedzictwo losów zie-
mi, na której dzisiaj żyjemy.  
Dzieje naszej gminy sięgają 
wiele wieków wstecz. Ruiny 
kościoła w Starej Rudnej są 
niemym świadkiem żywej 
historii. Bo historię tworzą 
ludzie i  ich wspomnienia 
z  małych ojczyzn. Dbajmy 
o to co nas łączy – mówi Ad-
rian Wołkowski, Wójt Gminy 
Rudna, mocno zaangażowa-
ny w ratowanie zabytkowych 
obiektów na naszym terenie. 

HISTORIAHISTORIA

Kościół
w małej 
ojczyźnie 

MAŁA OJCZYZNA
Mieszkańcy naszej gminy pochodzą z różnych stron obecnej 
i dawnej Polski. Tuż po wojnie pierwsi polscy mieszkańcy 
przyjechali tutaj jako repatrianci z dawnego województwa 
tarnopolskiego, przede wszystkim z Trembowli 
i Boryczówki. Swoją ojczyznę pozostawili wiele kilometrów 
od nowych domów. Nasi dziadkowie doskonale pamiętają 
trudne początki. Ból po stracie swojego miejsca na 
Wschodzie i lęk przed przyszłością na nieznanej ziemi. 

Minęło wiele lat. Dzisiaj wszyscy pielęgnujemy pamięć 
swoich rodzin i przodków z Kresów Wschodnich. Ale 
rozumiemy też tęsknotę byłych mieszkańców i pragnienie 
ocalenia niezwykłych pamiątek historii naszego regionu.
- Hans von Schweinitz  zmarł cztery lata temu. Kiedy 
widzieliśmy się ostatni raz, miał ponad 85 lat. Pamiętam, jak 
siedzieliśmy latem w naszym ogrodzie. Powiedział mi wtedy 
– Gosia, mój Heimat to teraz twój Heimat. To nasz Heimat – 
mówi ze wzruszeniem Małgorzata Dańczak. 
Heimat to po polsku mała ojczyzna.  

Kościół od lat popadał w ruinę. Zdecydowałem, że musimy 
ratować go przed dalszą degradacją. Dzięki pozyskanemu 
dofi nansowaniu możemy zabezpieczyć ten zabytek. 
W przyszłości chcielibyśmy udostępnić go do zwiedzania, 

planowane są także lekcje historii w tym miejscu dla dzieci z naszej gminy 
– mówi Wójt Adrian Wołkowski.

Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna, osobiście nadzoruje prace renowacyjne.

Mieszkańcy pokazują przedwojenne 
 fotografie wnętrza kościoła

Małgorzata Dańczak, nauczycielka historii w szkole 
podstawowej w Rudnej, mieszka niepodal obok ruin 

kościoła i starego pomnika.

Był straszny huk. Nikt nie wiedział co się stało. Potem okazało się, że to był początek jego końca. 

Remigiusz Szlama od lat interesuje 
się historią swojej miejscowości.

Przedwojenne zdjęcie 
wnętrza pałacu.

Remigiusz Szlama znalazł stare 
fotografie pomnika pamięci zoł-

nierzy z I wojny światowej.

Hans von Schweinitz, 
potomek 

ostatnich właścicieli 
pałacu w Starej 

Rudnej, przez 
lata służył 

w amerykańskiej armii.
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Wspieramy 
Ochotnicze Straże Pożarne 

Prawie 94 500 zł 
przeznaczyła w pierwszym 
półroczu tego roku Gmina 

Rudna na utrzymanie 
jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

Producenci rolni z terenu naszej gminy mogą już wystę-
pować o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji 
rolnej. Wnioski, wraz fakturami VAT na zakup oleju, są przyj-
mowane do 31 sierpnia. 

Więcej informacji – UG Rudna – pokój nr 111, tel. 076 749 
21 19.  

Warsztaty dla dzieci
Ratownicy marzeń i Cu-
der Junior to warsztaty, 
w jakich w Rudnej, Orsku 
i Górzynie wzięły udział 
dzieci z naszej gminy. Za-
jęcia dla dzieci w wieku od 
7 do 13 lat miały motywa-
cyjny i ogólnorozwojowy 
charakter. 

W dwóch edycjach programu 
Cuder Junior wzięło udział 37 

osób. Celem tych warsztatów był 
rozwój kompetencji emocjonalno-
-społecznych. Dzieci uczyły się 
zrozumienia odczuwanych przez 
nie emocji. Uświadamiały sobie 
różnicę pomiędzy emocjami prze-
żywanymi i  okazywanymi oraz 
zachowaniami, jakie pod ich wpły-
wem są podejmowane. Podczas 
warsztatów dzieci była zabawa 
z chustą animacyjną Klanza, quiz 
i ćwiczenia aktywujące. Na koniec 
dzieci obejrzały bajkę o przygo-
dach Tytusa. 

Uczestnicy zajęć ocenili 
program wysoko. Średnia wy-
niosła 5,21, w skali szkolnej od 
1 do 6. 

Z  kolei w  warsztatach Ra-
townicy marzeń wzięło udział 
łącznie 25 osób. Celem zajęć 
było wzmocnienie w młodzieży 
poczucia własnej wartości, kon-
kretyzacja marzeń oraz zachęta 
do rozwijania i realizacji zain-
teresowań. Uczestnicy obejrze-
li multimedialną prezentację, 
wzięli udział w aktywizujących 

ćwiczeniach i motywującym dia-
logu. Warsztaty zakończyły się 
pokazem fi lmu  

„Most do Terabithii”. Uczest-
nicy zajęć ocenili program wyso-
ko. Średnia wyniosła 5,47, w skali 
szkolnej od 1 do 6.

Warsztaty zostały przeprowa-
dzone w ramach realizacji Gminne-
go Programu Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Rudna na 2021 rok.

  Anna Glinkowska 

Zespół nauczycielski z przedszkola gminnego w Rudnej złożył 
do konkursu grantowego projekt Rozgrzewamy polskie serca”. 
Jego celem jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz inte-
gracji lokalnej społeczności wokół kultury, tradycji, wydarzenia 
lub pamięci historycznej.

W ramach realizacji projektu dzie-
ci będą miały okazję zwiedzić naj-

ważniejsze miejsca i zabytki Rudnej pod 
opieką przewodnika, pojechać na wy-
cieczkę do kopalni ZG Lubin, wziąć udział 
w spotkaniu patriotycznym, przeglądzie 
piosenki, konkursie fotograficznym, qui-
zie, w spektaklu teatralnym, w występie 

artystycznym, w festiwalu folklorystycz-
nym poznać ciekawych ludzi, uczestni-
czyć w warsztatach artystycznych, kuli-
narnych, ceramicznych. Mamy nadzieję, 
że napisany projekt spodoba się komisji 
konkursowej. Trzymamy kciuki!     
Zespołu ds. promocji przedszkola  
w środowisku lokalnym 

WSPARCIE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Rudna pozyskała 47 
556,36 zł na realizację progra-
mu Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej. Środki te 
pochodzą z Funduszu Solidar-
nościowego w ramach resor-
towego Programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

Program polega 
na udzieleniu 

wsparcia przez asy-
stenta w wykonywa-
niu codziennych czyn-
ności oraz funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym osób niepełnoprawnych za-
mieszkujących na terenie gminy Rudna. 
Wsparciem mogą zastać objęte dzieci 
do 16 roku życia z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi   do udzielenia tego rodzaju wsparcia 
oraz osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Chodzi m.in.  o po-
moc przy przemieszczaniu się w wybra-
ne miejsca (dom, placówki oświatowe, 
placówki służby zdrowia, świątynie, re-
habilitacja, urzędy, znajomi, wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe, społeczne, 
sportowe), wspólne dokonywanie zaku-
pów. Uczestnik programu za usługi asy-
stenta nie ponosi odpłatności.
 Program realizowany będzie do grud-
nia 2021 r. przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Rudnej.
Dorota Wojtun – Koblańska
dyrektor GOPS w Gminie Rudna 

Rozgrzewamy polskie serca

Fundusze przeznaczono na wyna-
grodzenia 7 kierowców konserwa-

torów pojazdów pożarniczych, którzy są 
strażakami w OSP Rudna, Chobienia, 
Gwizdanów, Górzyn oraz Orsk; na 
utrzymanie samochodów ratowniczych, 
na koszty administracyjne utrzymania 
remiz oraz na wypłaty ekwiwalentu dla 
strażaków za udział w akacjach. 

Na terenie naszej gminy funkcjo-
nuje 5 jednostek ochotniczej straży 
pożarnej: w Rudnej, Górzynie, Orsku, 
Gwizdanowie i Chobieni. Działa w nich 
90 strażaków. Jednostki OSP posiadają 
7 samochodów strażackich, z czego 2 
lekkie (OSP Górzyn, OSP Orsk) oraz 5 
średnich (OSP Rudna, OSP Gwizdanów 
i OSP Chobienia).

Strażacy wyjeżdżali w ciągu ostat-
nich sześciu miesięcy 82 razy do róż-
nych zdarzeń. Rok temu takich wyjaz-
dów było 89. 

Będzie nowa instalacja gazowa, 
elektryczna i wodno-kanali-
zacyjna. Nowy wygląd zyskają 
kuchnia i pomieszczenia sanitar-
ne. Wartość inwestycji wynosi 
ponad 118 000 zł. 

Remontujemy 
świetlicę 
w Mlecznie

Wnioski o zwrot
podatku akcyzowego 
dla producentów 
rolnych

Nasza rehabilitacja cieszy się 
dużym zainteresowaniem pa-

cjentów, dlatego zdecydowaliśmy 
o  wydłużeniu czasu pracy. Od 
września potrzebujący będą mogli 
korzystać z zabiegów w godzinach 
od 7.00 do 18.00 – informuje Marta 
Dróżdż, kierownik przychodni. 

W ciągu godziny przychodnia re-
habilitacyjna przyjmuje minimum 
pięciu pacjentów. Wykonywane 
są zabiegi z zakresu kinezyterapii, 
fizykoterapii, masażu lecznicze-
go, hydroterapii, fototerapii, elek-
troterapii, magnetoterapii oraz 
światłolecznictwa.

- Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz 
ćwiczyć! – zachęca mgr Monika Pa-
chucka, specjalista rehabilitacji i do-
daje – Zabiegi rehabilitacyjne spraw-
dzają się, kiedy chcemy zmniejszyć 
dolegliwości bólowe spowodowane 
zwyrodnieniami, urazami i stanami 

zapalnymi. Pacjenci, którym opra-
cowuję zestaw zabiegów i ćwiczeń, 
mogą część z nich wykonywać także 
w domu – dodaje. 

Rehabilitanci z  Cuprum-Med 
przyjeżdżają również do domów 
pacjentów. Od września planowane 

jest zwiększenie ilości wizyt domo-
wych do 4 każdego dnia.

Zabiegi rehabilitacyjne są bez-
płatne dla pacjentów przychodni 
oraz dla pacjentów należących do 
innych świadczeniodawców, jeśli 
posiadają skierowanie. Z bezpłat-
nej rehabilitacji korzystają rów-
nież mieszkańcy gminy Rudna, 
w ramach tak zwanego „pakietu 
gminy”.

Osoby, które chorowały na CO-
VID-19 mogą w ciągu 6 miesięcy 
od wyjścia ze szpitala, izolato-
rium lub zakończenia kwarantan-
ny skorzystać z tzw. covidowych 
świadczeń rehabilitacyjnych. Są 
one realizowane w ramach lecze-
nia NFZ. W przychodni w Rudnej 
z zabiegów fizjoterapeutycznych 
dla osób po COVID-19 można ko-
rzystać w  godzinach od 7.00 do 
18.00. Wymagane jest skierowanie 
od lekarza, bądź zabiegi dobierze 
fi zjoterapeuta. 

Rehabilitacja 
na dwie zmiany 

Od września pacjenci 
w przychodni Cuprum-Med 

będą mogli korzystać 
z rehabilitacji 

w wydłużonych godzinach. 
Zwiększy się także liczba 

wizyt domowych. 

Monika Pachucka 
mgr rehabilitacji
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Pokazaliśmy, wspólnie z sołty-
sami, że można się równie do-

brze bawić w naszej małej ojczyźnie!  
Sąsiedzkie spotkania, spora dawka 
zabawy dla dzieci, konkursy z na-
grodami, góry klocków, animacje, 
wieczorne tańce i tysiące zrobionych 
kolorowych warkoczyków, brokato-
wych tatuaży i balonowych stworów 

to krótkie podsumowanie zorgani-
zowanych wspólnie z sołectwami 
już niemal dwudziestu festynów 
wiejskich. Również w gminie Rudna 
padł chyba rekord, na spotkanie z al-
pakami i wizytę w pałacu w Radomi-
łowie przybyło prawie trzysta osób! 
Feerię barw i  kolorowych zabaw 
zaserwował nam Klaun Żak ze swo-

imi animacjami i  dmuchańcami, 
a mobilny Pizza Bus zrobił furorę 
w wielu miejscowościach gminy. 
Nowością tych wakacji była wizyta 
Indian ze swoją wioską, w której 
można było przenieść się w świat 
innej kultury i przede wszystkim 
dobrze się bawić budując wspólnie 
tipi bądź słuchając ciekawych 
opowieści. 

Cotygodniowo odbywały się 
zajęcia rozwojowo-taneczne z An-
cymonkiem, muzyczne zajęcia dla 
maluszków „Gordonki” oraz war-
sztaty wokalne i teatralno- fi lmowe. 
Te ostatnie zaowocowały nagra-
niami przedstawień „Calineczka”, 
„Królowa Śniegu” i  „Bambi”. 
Artystyczne lato zagwarantowa-
ły liczne warsztaty świetlicowe: 
makramy, szycia, ekologicznych 
mydełek, betonowych donic i tka-
ckie.      W pracowni wikliniarskiej 
i ceramicznej spędzali twórczo czas 
i mali i duzi, bo mamy również zaję-

w Gminie Rudna 
Akcja LATO  
Mimo że wakacje jeszcze trwają, za nami niemal 
50 wydarzeń Akcji Lato w Gminie Rudna. Podczas 
tegorocznych wakacji można było z nami zdobyć 
Śnieżkę, poznać nowe miejsca, niecodzienne zabawy 
i przygody. Jednak to nie liczby mają znaczenie, 
a zadowolenie mieszkańców gminy, w szczególności 
dzieci. To one skorzystały już z wycieczek 
organizowanych przez Centrum Kultury Gminy 
Rudna do Term Maltańskich i Deli Parku, 
wrocławskiego ZOO, Karpacza i Kowar, Kłodzka 
Błędnych Skał i kopalni Złoty Stok oraz na spływ 
pontonowy do Bardo. Nie brakowało też 
wakacyjnego szaleństwa w parkach wodnych 
w Legnicy, Lubinie i Polkowicach. 

Podczas festynu w Nieszczycach młodzi piłkarze z sąsiednich wsi rozegrali turniej piłki nożnej

Deli Park - w drodze do Poznania 
na Termy Maltańskie

Archer Tag- strzelanie 
z łuku w Orsku

Alpaki to bar-
dzo przyja-

zne  i spokoj-
ne zwierzęta, 

lubią się 
przytulać

Festyn Rodzinny na Osiedlu 
Leśna w Rudnej

Festiwal Kolorów 
na Marinie w Chobieni

Festyn w GórzynieAch ten zapach...Ognisko pod-
czas wakacji- obowiązkowe!

AnDreo i Karina - duet, z którym śpie-
waliśmy w Rudnej  - Felicita  i  Ci Sara

Kolorowe 
warkoczyki 
to hit tegorocznych 
festynów

Andrzej Rybiński i  Nie liczę godzin i lat 
w rudnowskiej altanie

Były zjeżdżalnie, baseny z kulkami, zdmuchane place za-
baw, bramka zręcznościowa, ale big baller to prawdzi-

wie zręcznościowa zabawa!

POLECAMY 

Literatura dla młodzieży
GINGER SCOTT  
„CHŁOPAK TAKI JAK TY”

„Chłopak taki jak ty”, to wcią-
gająca powieść z gatunku New 
Adult, która ukazuje problemy 
nastolatków i wyzwania, z jaki-
mi muszą się zmierzyć nie tylko 
w szkole. To wciągająca po-
wieść młodzieżowa o proble-
mach, tajemnicach i znajomoś-
ciach, które zmieniają życie.
Uratował jej życie, a potem 
z niego zniknął. Czy tajemniczy Wes to tak napraw-
dę Christopher, bohater z dzieciństwa, który ocalił 
Josselyn? Dzień, w którym powinna zginąć, był tym 
samym dniem, w którym rozpadła się jej rodzina, 
a Josselyn Winters przestała być miłą dziewczynką 
z sąsiedztwa, organizującą wyścigi dla wszystkich 
dzieci. Tego samego dnia zniknął też Christopher, 
chłopiec, który uratował jej życie.

Literatura dla dzieci
„12 WYJĄTKOWYCH POSTACI. POLSCY 
AUTORZY O MARZENIACH”

Dzieci mają marzenia. W wy-
obraźni osiągają wielkie cele, 
są zwycięskie, radosne, wyjąt-
kowe. Warto te emocje pielęg-
nować, zachęcać do dzielenia 
się opowieściami o marze-
niach, towarzyszyć dzieciom 
w grze wyobraźni. Na tym 
gruncie buduje się poczucie 
własnej wartości i świadomość, 
że nawet ambitne cele są osiągalne.
Dwunastu autorów napisało 12 opowieści o… ma-
rzeniach. O tym, jak mali stawali się Wielkimi. Zdo-
bywali sławę i uznanie. 
Zanim jednak zostali sławnymi Polkami i Polakami, 
byli dziećmi – jak czytelnicy tej książki.
Książka pokazuje, że każdy, nawet Najsławniejszy 
Człowiek Świata, był kiedyś dzieckiem. Okruchy 
dziecięcych marzeń pomagały realizować dorosłe 
plany, dążyć do celu, być niezwyciężonym. 
Przeczytacie o ludziach niezwykłych - odważnych, 
wytrwałych, silnych, cierpliwych, utalentowanych, 
oddanych, gotowych na poświęcenia, z głowami 
pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kochających 
życie, którzy pozostawili nam tak wiele. 

Literatura dla dorosłych
ROBERT MAŁECKI  - „ZMORA’

„Zmora” to kolejna świetna 
powieść autorstwa Roberta 
Małeckiego - twórcy bestselle-
rów, który specjalizuje się głów-
nie w gatunku kryminałów.
Kama Kosowska, niespełniona 
dziennikarka, wraca do Torunia 
i otrzymuje propozycję udziału 
w programie o tajemniczym za-
ginięciu z 1986 roku. Wtedy też 
przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, sied-
mioletni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, 
które ponad trzydzieści lat temu jako ostatnie wi-
działy chłopca żywego. Gdy po wielu latach akta 
starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Kor-
cza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, 
a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Ka-
my, emerytowanego policjanta, Waldemara Ko-
sowskiego. 
Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, 
dziennikarka będzie musiała również stanąć oko 
w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci 
swojej matki. 
Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas 
tamtych tragicznych wakacji? 

- Każda lalka ma swoją własną historię. 
Kiedyś pomagały mi one mi w mojej pra-

cy. Służyły m.in. podczas zajęć terapeutycz-
nych z dziećmi. Obecnie zajmują ważne miej-
sce w  moim domu – mówi właścicielka 
kolekcji. 

Na wystawie są pacynki, lalki teatralne, kukiełki 
na kijach i marionetki, które pani Beata zgromadzi-
ła podczas swoich licznych podróży. Znajdziemy tu 
lalki m.in. z Indii, Nepalu, Chin czy Indonezji, w tym 
wyspy Bali. W zbiorach są również liczne marionet-
ki z Czech, Niemiec czy Anglii.  

z całego świata
Marionetki 
w Rudnej 

Imponujący zbiór 
marionetek Beaty Stasiak 
z Koźlic można podziwiać 

w Multimedialnym 
Centrum Informacji 

w Szkole Podstawowej 
w Rudnej. Pani Beata jest 

z wykształcenia 
psychoterapeutką, 

a z zamiłowania 
podróżniczką, pasjonatką 

tkactwa oraz twórczynią 
fenomenalnych makram, 

gobelinów i przedmiotów 
użytkowych. Od 30 lat 

kolekcjonuje lalki. 
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cia tylko dla dorosłych. Instruktorki 
świetlic dbały by dzieciaki nie miały 
czasu na nudę, wspólnie malowały, 
wycinały,gotowały, spacerowały a na-
wet oglądały gwiazdy. 

Letni czas sprzyja aktywnościom 
na świeżym powietrzu, dlatego zor-
ganizowaliśmy rozgrywki w laserowy 
paintball i strzelania z bezpiecznych 
łuków. Tradycyjnie pod koniec lipca 
odbył się Turniej Dzikich Drużyn na 
osiedlu ul. Leśna w Rudnej, w Cho-
bieni gminne kluby sportowe walczy-
ły o puchar Wójta Gminy Rudna. Za 
nami turnieje siatkówki w Chełmie, 
Miłogoszczy i Radomiłowie, piłkar-
ski podczas festynu w Nieszczycach, 
a w sierpniu zmierzą się ze sobą tre-
nujący w wakacje tenisiści w Chobieni 
i kolejni miłośnicy piłki siatkowej, tym 
razem w  Gwizdanowie. Wytrwale 
trenują też grupy Nordic Walking, 

a jeśli pogoda sprzyja na Przystani 
Kajakowej organizowane są weeken-
dowe spływy, gdzie gościliśmy w lip-
cu uczestników Jubileuszowego Flisu 
Odrzańskiego Wrocław- Berlin. 

Niedzielne popołudnia to czas na 
relaks podczas koncertów na wodzie, 
których wykonawcy zabierają słucha-
czy w muzyczne podróże. Tańczyliśmy 
wspólnie Zorbę na koncercie greckim, 

śpiewaliśmy włoskie hity, spotkaliśmy 
gwiazdę polskiej estrady Andrzeja 
Rybińskiego, a 22 sierpnia w Chobieni 
bawiliśmy się na wieczorze cygańskim 
z synem króla Cyganów, Dzianim. 
Zespoły Folklorystyczne koncer-
tują na letnich scenach, a studenci 
UTW uczestniczą w zajęciach na 

basenie, gimnastyki oraz tańca latino 
i fl amenco.  

Kulinarne wariacje na temat ziem-
niaka w Olszanach i cukinii w Kliszo-
wie pokazują, że ten rodzaj spotkań 
przypadł do gustu mieszkańcom, 
dlatego jeszcze w sierpniu odbędzie 
się konkurs „Gratka sałatka” w Miło-
goszczy.  Na deser kreatywnych waka-
cji zapraszamy do udziału w Letnich 
Warsztatach Artystycznych, których 
fi nisaż planowany jest w ostatni dzień 
wakacji. 

Żeby wakacje przebiegały radośnie, 
ale też bezpiecznie, nasi pracownicy 
przeszli szkolenie pierwszej pomocy. 
Podczas Akcji Lato możemy także za-
wsze liczyć na pomoc z gminnych 
OSP i  Grupy Ratowniczej 
Dziesław, dziękujemy! 
Cały zespół CKGR 

pracuje na pełnych obro-
tach, żeby lato w naszej 

gminie było barwne, 
dawało wiele pięk-

nych wspomnień 
i  niezapomnia-
nych wrażeń. 
Zapraszamy do 
śledzenia pro-
filu facebook 
Centrum Kultu-

ry Gminy Rudna, 
tam znajdziecie 

szczegóły planowa-
nych wydarzeń, a jeszcze 

będzie się działo!
Dziękujemy wła-

dzom naszej Gminy, 
Radnym i Wójtowi, za 
zabezpieczenie środ-
ków finansowych na 
tegoroczną Akcję Lato. 

Anna Badecka
dyrektor Centrum Kultury 

w Rudnej 

AKCJA LATO AKCJA LATO

w Gminie Rudna 
Akcja LATO  

Festynowe konkurencje w Nie-
szczycach

Grecki Koncert na wodzie- Nikos 
Rusketos i Orfeusz

Podróżnicy z gminy Rudna zwie-
dzają Błędne Skały

Instruktorki CKGR w akcji, tutaj 
brokatowe tatuaże

Pogoda sprzyjała bańkowym 
pokazom

Konie i kucyki to nowa atrakcja 
towarzysząca podczas imprez

Pałac w Radomiłowie

Hura! Śnieżka zdobyta!

Festyn Rodzinny 
na Osiedlu Leśna 
w Rudnej

Festiwal Kolorów na Marinie w Chobieni

Występ teatru 
w Nieszczycach

Strażacy z 
gminnych 
OSP nie tylko 
czuwali nad 
bezpieczeń-
stwem, czę-
sto serwowa-
li też orzeź-
wiające wod-
ne zabawy!

Podczas war-
sztatów tea-
tralno-filmo-
wych w Cho-

bieni dzieci na-
grały sztukę 
Bambi. Cha-

rakteryzacja 
zachwycająca!

Radocha na basenie

Święto Cukinii w Kliszowie, po-
trawy z cukinią w roli głównej

Spływ pontonowy, Bardo

Termy Maltańskie w Poznaniu

Laserowy Paintball 
w Kębłowie

Orsk nie opuszczał parkietu nawet 
na chwilę podczas zabawy tanecznej

W oczekiwaniu na pachnącą, 
własnoręcznie przygotowaną 

pizzę w opalanym drewnem pie-
cu Pizzo Busa

W Kłodzku było prawdziwie wystrzałowo!

Z okazji 30-lecia świetlicy w Kli-
szowie wspólne  Sto lat

 z Sasanką i Roztoką
Sami budowaliśmy wioskę 
indiańską w Radoszycach 

i Wysokiem

Pokaz MMA podczas festynu 
w Orsku

Puchar Wójta Gminy Rudna 
w tym roku w rękach GKS Sparta 
Rudna

ZOO Wrocław

Rada 
parafialna 
w Rudnej 
serwowała 
same 
specjały
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GRATULACJE DLA 
MISTRZA

16-letni Szymon Misiak, mieszka-
niec Starej Rudnej i zawodnik Shark 
Rudna zdobył tytuł Mistrza Polski 
Juniorów na ostatnich krajowych mi-
strzostwach w Warszawie. Szymon 
zdobył dwa tytuły mistrzowskie i je-
den wicemistrzowski.

 Szymon okazał się najlepszy na dystan-
sie 50 metrów stylem dowolnym. Kolej-

ne złoto zdobył na 50 metrów stylem motyl-
kowym oraz srebro na dystansie 100 metrów 
stylem dowolnym. W każdym starcie znako-
mity pływak z naszej gminy poprawił swoje 
życiowe rekordy. Do pobicia rekordu Polski 
zabrakło mu 0,03 sekundy.

Zawodnika chwali trener, Andrzej Paku-
ła: – Szymon jest pracowity, wytrwały i sku-
piony. Świetnie godzi naukę z treningami. To 
chłopak, który lubi planować.

Sam Szymon jeszcze rok temu nie wie-
rzył, że może zostać mistrzem Polski. Taki 
sukces cieszy wszystkich mieszkańców na-
szej gminy.  Młodemu mistrzowi gratula-
cje złożył także wójt Gminy Rudna, Adrian 
Wołkowski:

- Ten potrójny sukces to zarazem trzy 
słowa: podziw, uznanie i gratulacje. To zna-
komite osiągnięcie Szymona pokazuje, że 
nasza gmina to dobre miejsce dla ludzi mło-
dych, ambitnych, wytrwałych w dążeniu do 
celu. Zawsze będziemy wspierać takich lu-
dzi i takie postawy – zapewnia wójt Adrian 
Wołkowski.

O życiu i sukcesach Szymona Misiaka pi-
szemy więcej na stronie 23. 

Murawie boiska w Rudnej nie 
zabraknie wody. Kibice będą 
mogli cieszyć się soczystą 
zielenią a zawodnicy odpo-
wiednią nawierzchnią do gry 
w piłkę. 

Boisko w Rudnej zyskało system 
automatycznego nawadniania. 

Na płycie i wokół niej zamontowano 
zraszacze podłączone do wykonanej 
studni głębinowej i dodatkowego 
przyłącza wodociągowego. 

System nawadniania składa się z 11 
zraszaczy. Trzy zraszacze wynurzalne 
obrotowe 360 stopni są zamontowane 
w płycie boiska, na polu gry. Osiem zra-
szaczy wynurzalnych o regulowanym 
kącie 45 – 360 stopni zamontowano 
wzdłuż boiska. Wykonane są również 
przyłącza do pomp zasilających system, 
wraz z właściwymi zabezpieczeniami 
dla układu pompowego i sterownika. 

Cały system ma czujniki opadów, 
które odłączają instalację podczas 
deszczu. Instalacja jest podłączona 

do studni głębinowej i dodatkowego 
przyłącza wodociągowego.

- System jest gotowy, teraz czas na 
przeszkolenie osób odpowiedzialnych 
za obsługę. Mamy również zapew-
niony przez wykonawcę bezpłatny 
serwis i przeglądy systemu w okresie 
gwarancji – informuje Iwona Michalik 
z Referatu Inwestycji Gminy Rudna. 

Woda do nawadniania boiska bę-
dzie pochodzić ze studni głębinowej 
wykonanej kosztem ponad 70 000 
zł. Do systemu podłączono także 
pomocnicze źródło zasilania, czyli 
przyłącze wodociągowe, które koszt 
wykonania wraz z projektem wyniósł 
ponad 19 500 zł. System nawadnia-
nia kosztował prawie 66 500 zł.   

Koszt całej inwestycji wyniósł 
ponad 156 000 zł.

Automatyka na boisku w Rudnej 

Renata Michalik w Referatu Inwestycji sprawdza przebieg prac.

W Akademii wzięli udział 
młodzi adepci piłkarstwa 

trenujący na co dzień w naszych 
gminnych klubach. Pod okiem 
doświadczonych trenerów 
uczyli się technik piłkarskich 
i rozgrywali mecze. Mieli rów-
nież okazję zwiedzić stadion 
KGHM Zagłębia Lubin i poznać 
się z kolegami z całego regionu 
biorącymi udział w letnich tre-
ningach Akademii.

- Podobało nam się wszystko 
– przyznają zgodnie Krzysztof 
Okoń i Michał Leciejewski. Obaj 
są uczniami szkoły podstawowej 
w Chobieni i z ogromnym entu-
zjazmem mówią o zajęciach. 

W Akademii wzięli udział mło-
dzi mieszkańcy naszej gminy.  

– Mieli treningi, zwiedzanie 
naszych obiektów i nocowanie 
w bursie Akademii wraz z inny-
mi uczestnikami letnich zajęć. 
Inicjatywa świetna, widzę bar-
dzo pozytywne emocje u dzieci 
– przyznaje Piotr Błauciak, ko-
ordynator grup młodzieżowych 
Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie. 

Zajęciom przyglądał się Mi-
chał Korolewicz, prezes klubu 
Odra Chobienia, który ma am-
bitne plany odbudowy drużyny. 
– Budujemy nowy skład, przed 
nami gruntowna moderniza-
cja obiektu stadionu. Piłkarze 
są ważni, ale robimy to przede 

wszystkim dla mieszkańców. 
Dlatego moja ogromna prośba 
do kibiców – przychodźcie na 
mecze, aby była fajna atmosfe-
ra. Chcemy, aby Chobienia od-
zyskała swój dawny sportowy 
blask – podkreśla. 

Na razie trwa kompleto-
wanie drużyny, a pod bokiem 
powoli rosną młode kadry. 
- Widzimy kilku chłopców, 
którzy już są już lekko ukształ-
towani piłkarsko, ale na razie 
trudno wyrokować jaka będzie 

ich przyszłość – przyznaje 
trener Akademii Przemysław 
Cielewicz. 

- Sportowe emocje zawsze 
łączą ludzi. A fi zyczny rozwój 
dzieci i młodzieży jest ważny 

dla każdego z nas. Dlatego dzię-
kuję władzom KGHM i Funda-
cji za pomoc i zaangażowanie, 
dzięki którym młodzi ludzie 
z całego regionu mogą rozwijać 
swoje sportowe pasje. Jestem 
przekonany, że największym 
podziękowaniem jest ogromną 
radość, którą widzę na twa-
rzach dzieci z naszej gminy – 
mówi Adrian Wołkowski, Wójt 
Gminy Rudna. 

Michał Leciejewski swoją 
przygodę zaczął w  pierwszej 
klasie, czyli kilka lat temu. Py-
tany o piłkarskie plany mówi, że 
marzy tylko o tym, aby dobrze 
grać. 

Letnia Akademia 
Piłkarska dla młodych piłkarzy 

i trenerów z naszej gminy 
Było wiele 
sportowych emocji 
i dużo zabawy. Tak 
wyglądała Letnia 
Akademia Piłkarska 
KGHM Zagłębie dla 
dzieci z naszej gminy. 
Zajęcia, dzięki 
staraniom władz 
gminy, sfinansowała 
Fundacja KGHM 
Polska Miedź SA.   

Letnie zajęcia na obiektach 
Zagłębia udało się zorganizo-
wać dzięki osobistym stara-
niom wójta Adriana Wołkow-
skiego, który przekonał Fun-
dację KGHM do sfinansowa-
nia tego projektu dla dzieci 
z naszej gminy.  

Adrian Wołkowski - Wójt Gminy Rudna, Michał Korolewicz - 
prezes Odra Chobienia oraz Piotr Błauciak - koordynator 

grup młodzieżowych Akademii zgodnie przyznają, że radość 
na twarzach dzieci to najlepsze podziękowanie. 

To są inne treningi niż u nas. Jest więcej 
chłopaków z innych drużyn, można pograć 
i dłużej poćwiczyć.  
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Pływanie Szymona zaczęło się od 
piłki nożnej. A właściwie z miło-

ści do sportu z naciskiem na piłkę.
 – Jak każdy chłopak lubiłem kopać. 

Może nie widziałem się jako zawodnik 
wielkiego klubu, ale futbol mnie zwy-
czajnie pasjonował. Po trzeciej klasie 
podstawówki poprosiłem rodziców 
o zapisanie mnie do klasy sportowej 
w szkole w Rudnej. Chętnych było du-
żo, ale mnie się udało – wspomina dzi-
siaj Szymon. Grał w piłkę i chodził na 
basen. Aż w końcu trzeba było podjąć 
decyzję. Basen albo piłka.

 – Wybrałem i tak sobie dzisiaj pły-
wam – śmieje się Szymon. 

Poukładany, 
ale niezbyt grzeczny. 

Poproszona o scharakteryzowanie 
syna, Krystyna Misiak mówi, że jest 
poukładany. Chociaż, jak to chłopak, 
czasami za grzeczny to nie był. 

– Ale jesteśmy z mężem Ireneu-
szem bardzo dumni z syna. Pomagamy 
mu realizować jego pasje, wspieramy 
go. Kiedy zdecydował się poświęcić 
pływaniu uświadomiliśmy mu, że 
czeka go dużo wyrzeczeń. Ale poma-
gamy, ile możemy. Ktoś przecież na ten 
basen na 6 – tą rano dziecko zawieźć 
musi – mruga żartobliwie okiem pani 
Krystyna. 

Bo pływanie to przede wszystkim 
codzienna harówka i wyrzeczenia. 
Rytm dnia podporządkowany jest pla-
nom treningowym. Tylko wtedy - jak 
zaznacza trener Andrzej Pakuła – za-
wodnik może odnieść sukces. 

Mały Szymek zaczął trenować 
w pierwszej klasie. Jak każde dziecko 
w Gminie Rudna przychodził na szkol-
ny basen i uczył się pływać. Po przej-
ściu do klasy sportowej w wieku 10 lat, 
pływania przybyło. Na basenie był już 
4 razy w tygodniu. W siódmej i ósmej 
klasie doszły zajęcia w klubie Shark. 
Obecnie Szymon ma 10 treningów ty-
godniowo. Na basenie spędza prawie 
100 godzin miesięcznie. 

Warto mieć marzenia 
i warto pływać. 

Jeszcze rok temu nawet nie marzył 
o podium, a co dopiero o złotym me-
dalu. W rankingu pływaków w kate-
gorii młodzieżowej plasował się pod 
koniec pierwszej setki. – W Rudnej, 
w klasach sportowych zależy nam na 
wszechstronnym rozwoju dziecka. 
Dlatego Szymon grał w piłkę, pływał, 
latem jeździł na rowerze, a zimą na 
nartach. Dopiero od roku został moc-
no ukierunkowany na pływanie i zaczął 
szybko doganiać rówieśników z Polski. 
W mistrzostwach kraju wystąpił do-
piero po raz drugi i od razu zdobył złoto 
– mówi z dumą trener Andrzej Pakuła.  

Zawodnik klubu Shark Rudna jest 
mocno skupiony na pływaniu. Wcześ-
niej, jak przyznaje trener Pakuła, Szy-
mon nie do końca wierzył, że chłopak 

z małej miejscowości może osiągnąć 
taki sukces. 

Mistrzowie 
z Shark Rudna 

Stowarzyszenie sportowe UKS 
Shark Rudna działa ofi cjalnie od 2004 
roku, chociaż mniej ofi cjalnie od 21 lat. 
Klub liczy obecnie 100 zawodników, 
którzy trenują na szkolnym basenie 
w Rudnej. Wśród najbardziej utytuło-
wanych zawodników można znaleźć 
Jacka Arentewicza, który zdobył medal 
na Igrzyskach Europejskich w Baku. 
Dzięki stypendium sportowemu Jacek 
studiuje obecnie i trenuje w Stanach 
Zjednoczonych. 19 – letnia Aleksandra 
Kościelniak z Brodowa nadal trenuje 
w Rudnej i osiąga sukcesy. Zdobyła 
IV miejsce na mistrzostwach Polski, 
ma tytuł mistrzyni Dolnego Śląska 
na dystansach 50 i 100 metrów stylem 
motylkowym. Ogromnie obiecującym 
zawodnikiem jest także 16 – letni Ma-
teusz Trzpil z Rynarcic. Podopieczna 
trenera Adriana Szajnickiego, Adela 
Piskorska zdobywa medale w startach 
seniorów. W klasyfi kacji juniorek zo-
stała najlepszą zawodniczką Pucharu 
Polski. 

- Klasy sportowe w Rudnej cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Od 
września będziemy mieli już 6 klas 
o takim profilu. Celem wszystkich 
prowadzonych zajęć jest wszech-
stronny rozwój młodego człowieka 
i powszechna nauka pływania. Jeżeli 

wśród dzieci pojawiają się pływackie 
wybitne talenty, pracujemy z nimi bar-
dziej intensywnie – przyznaje Andrzej 
Pakuła. 

Na ten rok Shark Rudna otrzymał 
65 tysięcy złotych dotacji z budżetu 
Gminy Rudna. Przypomnijmy, że 
działające w  naszej gminie stowa-

rzyszenia dostały 
łącznie niemal 590 
tysięcy złotych 
wsparcia. 

Śpiewanie 
na wodzie.

Pływanie kosz-
tuje trochę – dobre 
okulary, czepek i strój 
startowy to wydatek 
ponad 1 tys. złotych. 
Często do wymiany 
co sezon. Ale Szymon 

myśli o zupełnie czymś innym, kiedy 
pływa tam i z powrotem. – Podśpie-
wuję. Lubię muzykę i kiedy robię po 
kilkadziesiąt basenów, przypominam 
sobie wszystkie ulubione hity – przy-
znaje. I tak czas jakoś leci. 

Start na zawodach to ekscytujące 
wydarzenie w codziennych treningach. 

Szymon głośno mówi, że swój sukces 
zawdzięcza nie tylko sobie, ale przede 
wszystkim rodzicom i trenerowi. Czuje 
wsparcie

- Szymon to nasze najmłodsze 
dziecko, a najbardziej wyrosło – śmie-
je się pani Krystyna. Zawodnik Sharka 
mierzy 192 cm wzrostu i ma stopę nr 

45. Rodzeństwo, czyli starsze siostry 
Gabrysia i Alina oraz starsi bracia Pa-
weł i Łukasz, są niżsi od najmłodszego 
Szymona. 

W życiu zawodnika nie ma mowy 
o dłuższym odpoczynku. Po ostatnich 
Mistrzostwach Polski w Warszawie, 
trener dał swoim podopiecznym 3 ty-
godnie wolnego ze wskazaniem na od-
poczynek od codziennych treningów. 
Nie oznacza to jednak leżenia na kana-
pie. Zamiast 4 godzin na basenie, ma 
być rekreacyjnie rower, piłka czy siat-
kówka. Chodzi o to, by organizm nie 
zapomniał, że należy być aktywnym. 

Mechatronik 
z własną firmą. 

Szymon Misiak ma jasno sprecy-
zowane plany na przyszłość. Jak sam 
przyznaje, nie znosi chaosu i zdecydo-
wanie wybiera planowanie. 

– W podstawówce dobrze się uczył, 
umiał pogodzić sport z książkami. Te-
raz jest tak samo. To ambitny chłopak, 
który wie czego chce – przyznaje pani 
Krystyna Misiak. 

Faktycznie, utalentowany zawod-
nik rudniańskiego klubu Shark z suk-
cesami pływa od wielu lat. Ma zapeł-
niony kalendarz treningów i starów. 
Ale myślami wybiega co najmniej 10 
lat naprzód. 

– Uczę się w lubińskim techni-
kum nr 1 w klasie o specjalności me-
chatronicznej. W przyszłości chcę 
założyć własną fi rmę i być przedsię-
biorcą – mówi. Bo sport i pływanie 
to zajęcie tymczasowe. – Wiadomo, 
że można mieć swoje 5 minut. Ale 
nie można polegać wyłącznie na jed-
nym, na pływaniu. Karierę można 
prowadzić długo, ale nie wiadomo 
jak długo utrzymają się osiągnięcia. 
Dlatego wybrałem mechatronikę, bo 
tacy specjaliści są bardzo poszukiwa-
ni – dodaje. 

Członkiem rodziny jest Atos, szla-
chetny mieszaniec, który nie rozu-
mie tego całego zamieszania wokół 
pływania. Pies idealnie czuje się na 
lądzie, wody nie znosi. Zwyczajnie 
jej się boi.  

Mój pies 
boi się wody

Dzień zaczyna się o 5 -tej nad ranem. Szybki 
prysznic. Potem przygotowanie śniadania do 
szkoły, książki do szkoły i kąpielówki. O 6 – tej 

Szymon Misiak ze Starej Rudnej jest już na 
basenie w Rudnej. Skok do wody i mozolny 

trening. Co najmniej półtorej godziny. Potem 
biegiem do szkoły, a po lekcjach z powrotem 

na basen. Tym razem 2 godziny i powrót do 
domu. Ot, zwyczajny dzień 16 – latka. 

Szymon Misiak zdobył tytuł podwójnego Mistrza 
Polski oraz tytuł Wicemistrza w Mistrzostwach 
Polski Juniorów. Mieszkaniec Starej Rudnej zdobył 
złoty krążek na 50 metrów stylem dowolnym, kolejne 

złoto na 50 metrów stylem motylkowym oraz srebro na dystansie 
100 metrów stylem dowolnym. W każdym starcie, znakomity 
pływak z naszej gminy, poprawił swoje życiowe rekordy. 
Do pobicia rekordu Polski zabrakło mu 0,03 sekundy. 

Szymon MIsiak i Atos 

Gratulacje dla Szymona

Tytuł mistrza zdobyty!

Trener 
Andrzej 
Pakuła  

10 drużyn, w tym 8 z gminy Rudna, wzięło udział w piłkarskim Turnieju Dzikich Drużyn. Najlepszy okazał się zespół BRODSTAR. 

Klasyfikacja 
turnieju:

 I miejsce 
– BRODSTAR
 II miejsce 
Stara Rudna
 III miejsce 
Rudna

Najlepsi piłkarze 
turnieju:

 najlepszy strzelec 
- Kuba Kaczmarski
 najlepszy zawodnik 
- Daniel Sygnatowicz
 najlepszy bramkarz 
– Maciek Książek 

Turniej Dzikich Drużyn 
Drużynę old boy z osied-
la Leśna prowadzi Józef 
Otocki, były zawodnik 
Sparta Rudna, a obecnie 
trener na Orliku w Rud-
nej. Przyglądając się za-
wodnikom od razu wi-
dać, że określenie old 
boy jest trochę na wy-
rost. Najstarszy zawod-
nik ma raptem 50 lat, 
reszta drużyny jest du-
żo młodsza.  – Piłkę ko-
pię od ponad 20 lat – 
śmieje się Józef Otocki. 
– Kiedyś tato zaczął, po-
tem ja i tak już zostało. 
Po prostu pasja.  Piotr 
Jarszak, na co dzień 
pracujący w Zakładzie 
Hydrotechnicznym, też 
gra od dziecka. – Jak 
skończyło się granie 
w drużynach, to spoty-
kamy się teraz co ty-
dzień dla zabawy i dla 
sportu. No i dla zdro-
wia, żeby się poruszać 
troszkę – podkreśla.  

Gorąca pogoda nie zniechęciła zawodników do piłkarskich zmagań. 
Na orliku w Rudnej przy ul. Leśnej stawiło się 10 drużyn wraz z kibicami. Zawodnicy 

mieli od 15 do 50 lat. 

Michał Kret ze Skarpy Orsk 
ma 16 lat. Grę zaczynał od 

sekcji młodzików w Sparcie 
Rudna. Teraz reprezentuje 
Orsk. – Mam dwa treningi 
w tygodniu i zawsze jakiś 

mecz. Myślę o piłce i na pewno 
będę jeszcze w najbliższych 
latach grał – mówi. Na razie 

Michał uczy się w liceum 
w Głogowie i w wolnym czasie 

kopie piłkę. 

Klasyfikacja zawodów:
I miejsce- Sparta Rudna
II miejsce – Sparta Rudna II
III miejsce – Odra Chobienia 
IV miejsce – Skarpa Orsk 
V miejsce – Błysk Studzionki  

 Puchar Gminy Rudna dla Sparty Rudna 

Rodzinne 
święto sportu

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudna pełen emocji
Sparta Rudna zdobyła tegoroczny Puchar Wójta. 
Emocjonujące zawody na OSiR w Chobieni oglądały całe 
rodziny, które skorzystały z pogody i licznych atrakcji dla 
dzieci. Centrum Kultury Gminy Rudna przygotowało 
animacje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie i tor 
przeszkód, było szkolenie z nordic walking, a strażacy 
włączyli na koniec kurtynę wodną. To był prawdziwy hit!
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UWAGA! Zmienił się adres 
mailowy, na który wysyłamy 
rozwiązania z hasłem krzy-
żówki. Teraz to jest adres: no-
winy@rudna.pl. Nie zmienił 
się adres, na który wysyłamy 
rozwiązania krzyżówki po-
cztą tradycyjną: Urząd Gminy 
Rudna, Plac Zwycięstwa 15; 
59-305 Rudna

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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