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Nowe mieszkania 
Już wkrótce do nowych mieszkań 
komunalnych w Rudnej przy 
ul. Leśnej wprowadzą się lokatorzy. 
Budynek byłej kotłowni jest 
nie do poznania! Teraz to piękne 
mieszkania, w tym jedno 
dwupoziomowe. 

Nowinyminne
STR.5

WYDARZENIA 

ORSZAK TRZECH 
KRÓLI PRZESZEDŁ 
ULICAMI CHOBIENI

Była Święta Rodzina, 
diabły i anioły, kolędnicy, 
dowcipne jak zawsze 
spostrzeżenia artystek 
Teatru na Końcu Świata 
i oczywiście Trzej 
Królowie.  

INTERAKTYW-
NE SZKOŁY 

Za ponad 458 tysięcy 
złotych szkoły w Rudnej 
i Chobieni zakupiły 
pomoce naukowe oraz 
nowe wyposażenie. 
Lekcje będą jeszcze 
bardziej atrakcyjne dla 
uczniów.  
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Pałac i kościół w Górzynie  
Historia pałacu w Górzynie liczy prawie 700 lat. Obecną formę architektoniczną zyskał po wielu 
przebudowach w 1880 roku.   Str.11
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O zadaniach na najbliższe 
miesiące i planach na kolejne 
lata rozmawiamy z Adrianem 
Wołkowskim, Wójtem Gminy 
Rudna. 

Tempa 
nie zwalniamy!
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Obie placówki skorzy-
stały z  dofinansowań 

w ramach dwóch programów 
– Cyfrowa i  nowoczesna 
szkoła w Gminie Rudna oraz 
Laboratoria przyszłości. 

Ten pierwszy program, 
przygotowany przez naszą 
gminę, finansuje KGHM 
Polska Miedź SA. W szkole 
w Rudnej za 80 tysięcy ku-
piono wyposażenie pracow-
ni biologiczno-chemicznej, 
geografi czno-przyrodniczej, 
fi zycznej oraz matematycz-
nej. W  szkole pojawiły się 
fantomy ciała ludzkiego, 
modele komórek, zestawy 

demonstracyjno-doświad-
czalne “Energia słoneczna”, 
urządzenie do demonstracji 
powstawania brył obroto-
wych oraz wiele zestawów 
montażowych. Uczniowie 
mogą korzystać z  maszyn 
doświadczalnych do naucza-
nia fi zyki, w tym z generatora 
Van de Graffa czy maszyny 
Wimshursta.

Wcześniej, w ramach tego 
samego programu, zakupio-
no wyposażenie do szkoły 

– między innymi monitory 
interaktywne – za 93 200 
złotych. 

Placówka w  Chobieni, 
w ramach II etapu programu 
Cyfrowa i nowoczesna szko-
ła, zakupiła za łączną kwotę 
68,5 tysiąca złotych Biofee-
dbeck, czyli urządzenie wpły-
wające na kształtowanie uwa-

gi słuchowej oraz dotykowe 
monitory interaktywne.

Nasze szkoły realizu-
ją także rządowy program 
“Laboratoria przyszłości”, 
skierowany do dzieci i mło-
dzieży. Jego celem jest budo-
wanie kompetencji kreatyw-
nych i  technicznych wśród 
uczniów. Szkoły otrzymują 
od państwa wsparcie fi nan-
sowe na zakup wyposażenia 
technicznego niezbędnego 
do rozwoju umiejętności 

praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Do placówki w  Rudnej, 
za łączną kwotę 123 600 
złotych, trafił nowoczesny 
sprzęt rejestrujący wraz 
za akcesoriami (zestawy 
oświetleniowe, panele LED, 
kamera, aparat, lampa bły-
skowa, wyzwalacz lampy, 
statyw, gimbal), drukarka 
3D, zestawy do nauczania 
robotyki – w  tym progra-
mowalne edukacyjne roboty 
humanoidalne, wyposaże-
nie audio-video, hafciarka, 
warsztat wielonarzędziowy 
10 w 1, drony oraz teleskop 
astronomiczny.

Szkoła w Chobieni wzbo-
gaciła się o  2 drukarki 3D 
wraz z osprzętem, stację lut-
niczą, aparat fotograficzny, 
statyw, mikrofon, mikro-
port, zestaw oświetleniowy, 
gimbal, laptop oraz zestaw 
nagłaśniający. Ponadto za-
kupiono wyposażenie do 
pracowni technicznej tj. stoły 
warsztatowe, taborety, regały 
narzędziowe, metalową szafę 
oraz narzędzia. Uczniowie na 
zajęciach technicznych będą 
mogli korzystać z wiertarki, 
imadła, piły ramowej, młot-
ków, zestawu wkrętaków 
i pilników, nożyc do bla-
chy, obcęgów, strugów 

do drewna, brzeszczotów 
do pił, wyrzynarki stołowej, 
suwmiarki, młotków gumo-
wych, dłut i okularów ochron-
nych. Doposażono również 
kącik kuchenny, do którego 
zakupiono stoły robocze, ku-
chenkę elektryczną z piekar-
nikiem, lodówkę, szafki ku-
chenne z blatami oraz sprzęt 
do pracy w kuchni dla ucz-
niów. Łącznie szkoła wydała 
na nowe sprzęty 92 962,80 zł. 

AKTUALNOŚCI

NOWINY GMINNE: 
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu 
Gminy Rudna 
NAKŁAD: 2500 egzemplarzy 
ZNAJDZIESZ NAS NA: www.rudna.pl
www.facebook.com/GMINARUDNA.łączy ludzi 

WYDAWCA: 
Gmina Rudna 
Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Tel. 76 749 21 00 
Fax 76 749 21 11 
Email nowiny@rudna.pl 

DRUK: Drukarnia Polska Press 
ul. Baczyńskiego 25 A, 
41-203 Sosnowiec - Milowice
+48 32 364 21 00
+48 32 364 21 03

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

SZKOŁA

 Na Nowy Rok składamy sobie 
zazwyczaj życzenia spełnienia planów, 
aby ambitne zamierzenia udało się 
zrealizować. Nie inaczej jest w naszej 
społeczności. Rada Gminy uchwaliła 
nowy budżet na 2022 rok, który pozwoli 
nam prowadzić inwestycje, utrzymywać 
usługi komunalne na wysokim poziomie 
czy nadal rozwijać naszą oświatę, 
Uniwersytet III Wieku i pomoc dla 
najbardziej potrzebujących. 

Nie zwalniamy tempa. Przed nami 
remonty dróg, budowy kolejnych 
plenerowych siłowni oraz świetlic. 

Strażacy czekają na modernizacje 
remiz, a wszyscy mieszkańcy na 
ukończenie największej od 30 
lat modernizacji gminnej sieci 
wodociągowo- kanalizacyjnej. Obiecuję, 
że nasza gmina nadal będzie starała się 
pozyskiwać jak najwięcej zewnętrznych 
środków na inwestycje.

Ten ogromny wysiłek jest możliwy 
dzięki naszej wspólnej pracy 
i ogromnemu zaangażowaniu wielu 
osób. Codziennie spotykam się 
z otwartością i życzliwością, które dają 
mi jeszcze więcej energii do działania. 

Takiej energii życzę wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy. Razem 
na pewno zdziałamy więcej. Zrobię 
wszystko, aby rozpoczynający się rok 
był czasem mocnego rozwoju gminy 
i pomyślności naszych mieszkańców.

 

Adrian Wołkowski
Wójt Gminy Rudna

Drodzy Mieszkańcy!

ROZBUDOWA SIECI WODNO-
-KANALIZACYJNEJ W KOŹLICACH 

Kolejny odcinek sieci wod-kan oddano w Koź-
licach. Prace były związane z rozbudową 

osiedla domów jednorodzinnych. Koszt inwestycji 
wyniósł 208 485 złotych. Dzięki rozbudowie do 
gminnej sieci będą mogli się podłączyć mieszkańcy 
nowopowstających domów w Koźlicach. W sołe-
ctwie prowadzonych jest wiele prywatnych inwe-
stycji, dlatego gmina rozbudowuje infrastrukturę.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
W RYNARCICACH

Do końca stycznia ma zostać oddana siłownia 
zewnętrzna przy świetlicy w Rynarcicach. Na 

utwardzonym placu montowane są ostatnie urzą-
dzenia. 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z podwójnego 
urządzenia z ławkami, młynka, ruchomych platform, 
rowerka i tablicy do ćwiczeń pamięci. Zamontowane 
zastaną także sprzęty z funkcjami, tj. biegacz, pomp-
ki, orbitrek, wahadło, twister czy koła Thai-chi.
Realizacja inwestycji to ponad 185 tysięcy złotych. 
85 tysięcy przekazała Fundacja KGHM Polska Miedź 
w ramach projektu „Strefa Aktywny Senior”. 

Nauczyciele są bardzo zadowoleni z wirtualnego laboratorium 
„Empiriusz”. Pozwala ono uczniom na przeprowadzenie 
wszystkich doświadczeń chemicznych w wirtualnym środowisku 
z zastosowaniem specjalnych gogli VR i monitora, na którym 

pozostali uczniowie mogą obserwować przebieg doświadczenia. 

 Największe wpływy do 
gminnej kasy będą z po-

datków i opłat – łącznie ponad 
37 mln złotych. Kolejne 23 mln 
zł będzie pochodzić z udziałów 
we wpływach z podatków, sub-
wencji oraz dotacji. W budżecie 
ujęto również pozyskane środki 
unijne w wysokości 8 mln 266 
tys., z czego większość / 8 mln 
95 tys./ zostanie przeznaczone 
na zadania inwestycyjne. Tylko 
w roku 2022 otrzymamy 4 mln 
506 tysięcy z  Rządowego Fun-
duszu  Polski Ład. Łączna kwo-
ta przyznanych środków to pra-
wie 10 mln zł.

Wydatki zaplanowano na 
ponad 102 mln 72 tysiące zło-
tych. - Najwięcej, bo ponad 32 
mln 471 tysięcy będą stanowiły 
wydatki majątkowe czyli inwe-
stycyjne. Na termomoderniza-
cję budynków szkolnych zapla-
nowano kwotę ponad 14 mln 
złotych. Inwestycje drogowe to 
kwota ponad 3 mln 254 tysięcy, 
a inwestycje w infrastrukturę wo-

dociągową i kanalizacyjną to kwo-
ta ponad 6 mln 134 tys. Ponad 2 
mln 400 tys. złotych to środki 
unijne zaplanowane na kontynu-
ację realizacji projektu wymiany 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 
Gmina zaplanowała również in-
westycje w obszarach związanych 
z gospodarką mieszkaniową, kul-
turą fi zyczną, ochroną zabytków 
oraz kulturą i rekreacją – wyjaśnia 
Dorota Lenczuk, skarbnik Gminy 
Rudna. 

W budżecie roku 2022 za-
planowano również zadania, na 
które opracowywana jest doku-
mentacja projektowa. To baza 
do realizacji kolejnych ważnych 
inwestycji oraz pozyskiwania 
środków zewnętrznych na ich 
realizację. W  kolejnych mie-
siącach będą wprowadzane do 
budżetu gminy nowe zadania 
inwestycyjne i remontowe.

Na wydatki bieżące gmina 
zamierza wydać ponad 69 mln 
600 tysięcy złotych. Wydatki na 
oświatę i edukacyjną opiekę wy-
chowawczą to kwota ponad 22 
mln złotych. Na zadania z za-
kresu pomocy społecznej i ro-
dziny realizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Żłobek Gminny w Rudnej 
zaplanowano kwotę ponad 10 
mln złotych. W budżecie za-
planowano również środki dla 
podmiotów powiązanych z bu-
dżetem gminy poprzez otrzy-
mywane dotacje przedmioto-
we dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, 
podmiotowe dla instytucji 
kultury i biblioteki oraz dota-
cje celowe.

Jedną trzecią tegorocznego budżetu gmina przeznaczy na inwestycje. 
Będą nowe wodociągi, drogi, mieszkania i zmodernizowane budynki szkolne. 

Budżet 2022Na ponad 78 mln 
złotych 

zaplanowaliśmy 
w naszej gminie 

dochody w 2022 roku. 
Wydatki będą wyższe 

o ponad 23 mln 
złotych. Deficyt 

zostanie pokryty 
nadwyżkami 

budżetowymi 
z poprzednich lat oraz 
środkami Rządowego 

Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Bezpieczna szkoła w Rudnej
O nowe ogrodzenie 
oraz system monito-
ringu wzbogaciły się 
obiekty szkoły pod-
stawowej w Rudnej. 
Wpłynie to na bezpie-
czeństwo uczniów i pra-
cowników szkoły oraz 
osób korzystających 
z obiektów sportowych 
i centrum multimedial-
nego zlokalizowanych 
na terenie placówki.

Wokół terenu szkoły 
postawiono 338 me-

trów dodatkowego nowego 
ogrodzenia oraz furtki, bra-

my i słupki. W postawionym 
wiele lat temu ogrodzeniu 
wykonano niezbędne napra-
wy oraz kilkukrotnie je po-

malowano. Koszt 
inwestycji wyniósł 
105 166 zł.

Na terenie pla-

c ó w k i  z a -
montowano 
również no-
w y s y s t e m 

zewnętrznego 
m o n i t o r i n g u 

wizyjnego. W  jego 
skład wchodzi 25 kamer, 
które wraz z całą niezbędną 
infrastrukturą techniczną 
umożliwiają ogląd oraz reje-
strację zdarzeń na terenach 
szkolnych. Koszt tej inwe-
stycji zamknął się kwotą 83 
710,65 zł brutto.

Wszystkie osoby korzystają-
ce z gminnej biblioteki, base-
nu czy innych obiektów spor-
towych mogą bez przeszkód 
wchodzić na teren szkoły. 
Pozostałe osoby są proszo-
ne przez dyrekcję placówki 
o respektowanie granic wy-
znaczonych ogrodzeniem 
i nie wchodzenie na teren 
szkoły, zwłaszcza w godzi-
nach zajęć lekcyjnych. Bez-
pieczeństwo dzieci powinno 
być priorytetem 
dla nas wszystkich.

Nowoczesne pomoce naukowe i nowe wyposażenie otrzymały gminne placówki

Atrakcyjna nauka 
Za ponad 458 tysięcy złotych szkoły 
w Rudnej i Chobieni zakupiły pomoce 
naukowe oraz nowe wyposażenie. Lekcje 
będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla 
uczniów.
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Mniej gruzu do PSZOK od 1 stycznia

JUŻ WKRÓTCE START 
PRZEBUDOWY DROGI 
W KOŹLICACH 

Nowy odcinek połączy się z drogą przebiegają-
cą pod tunelem kolejowym. Gmina Rudna ogło-
siła przetarg na wykonanie inwestycji.

Lada chwila ruszają długo oczekiwane przez mieszkań-
ców sołectwa prace. We wrześniu 2019 roku oddano 

do użytku tunel kolejowy i zlikwidowano uciążliwy przejazd 
kolejowy. Wcześniej jednak ówczesny zarząd gminy nie wy-
konał przebudowy drogi dojazdowej do tunelu, dlatego 
mieszkańcy od 2,5 roku poruszają się wąską i niebezpieczną 
lokalną szosą. Obecne władze gminy obiecały przebudowę 
tej drogi i przez ostatnich kilkanaście miesięcy trwały prace 
przygotowawcze, dokumentacyjne oraz projektowe.
– Udało nam się również zdobyć zewnętrzne finansowanie 
na tę ważną inwestycję. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy 1 172 
110,00 zł. Teraz ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo. Cze-
kamy na oferty i rozstrzygnięcie przetargu. Po podpisaniu 
umowy firma będzie miała 7 miesięcy na realizację prac. Je-
żeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mamy szansę zakoń-
czyć roboty do końca tego roku – informuje Adrian Wołkow-
ski, Wójt Gminy Rudna.
Do przebudowy jest półkilometrowy odcinek drogi. Zakres 
robót obejmuje budowę nowej szerokiej jezdni wraz z chod-
nikiem i zjazdami do posesji. Droga zyska również zmoderni-
zowane oświetlenie.

Powstaje sieć 
światłowodowa
Na terenie gminy prowadzone są prace budowlane 
związane z położeniem światłowodu. Będą mogli 
z niego korzystać operatorzy dostarczający usługi 
internetowe. 

Konkursy na inwestycje 
w 21 obszarach na tere-

nie 7 województw wygrały 
spółki FIBEE. Prace są 
współfinansowane przez 
Unię Europejską. Zbudowa-
na sieć będzie mieć charakter 
otwarty, wszyscy operatorzy, 
również lokalni, będą mogli 
skorzystać z nowoczesnej in-
frastruktury, oferując tam 
swoje usługi. 

W naszej gminie projek-
tem rozbudowy sieci światło-
wodowej w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa (POPC) objęte zostały 
miejscowości: Wądroże, Ra-
domiłów, Kliszów, Górzyn, 
Olszany, Chobienia, Naro-
czyce, Naroczyce Górki, Na-
roczyce Kolonia, Radoszyce, 
Mleczno, Chełm, Nieszczyce, 
Orsk i Toszowice. 

Prace są sukcesywnie re-
alizowane od listopada 2021 
i zakończą się w II kwartale 
2022 roku. Na terenie gmi-

ny Rudna wybudowane zo-
stanie ponad 50 kilometrów 
infrastruktury światłowodo-
wej. Operatorzy działający 
na otwartej sieci Fiberhost 
będą sukcesywnie oferować 
swoje usługi po zakończeniu 
prac inwestycyjnych w  da-
nych miejscowościach. Sta-
tusy dla adresów objętych 
inwestycją można śledzić na 
stronie www.fiberhost.com 
za pośrednictwem zakładki 
,,Sprawdź Zasięg”. 

 

Celem Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 
jest wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w dostę-
pie do szerokopasmowe-
go internetu. Zapewnia 
użytkownikom końcowym 
dostęp do sieci światłowo-
dowej o przepustowości 
co najmniej 100 Mb/s. 

Interaktywne przedszkola 
i żłobek w Gminie Rudna
Przedszkolaki i malu-
chy w żłobku korzy-
stają z nowoczesnych 
sprzętów do rozwija-
nia umiejętności.

Rodzice małych dzieci 
doskonale wiedzą, że 

ich pociechy są zawsze cieka-
we świata i nowych technolo-
gii. Maluchy intuicyjnie sięga-
ją po nowości. Dlatego 
przedszkola i żłobek wzboga-
ciły się o nowe sprzęty. 

Przedszkole Gminne 
w Rudnej wyposażone zosta-
ło w 5 monitorów interaktyw-
nych ze stojakami, 4 laptopy, 
kamerę i aparat cyfrowy. Z no-
woczesnych interaktywnych 
monitorów, sprzętu audio i ro-
botów korzystają także dzieci 
w przedszkolu w Chobieni. 
Placówka otrzymała również 
nowy aparat fotograficzny. 

Monitor 
interak-
t y w n y , 
l a p t o p , 

komputer, 
drukarkę, cy-

frowy aparat i ze-
staw nagłośnieniowy zakupił 
również żłobek. Wszystkie 
sprzęty zakupiono ze środ-
ków KGHM Polska Miedź SA 
w ramach programu Cyfrowa 

i nowoczesna szkoła w gminie 
Rudna. Łącznie, przedszkola 
i żłobek kupiły sprzęty o war-
tości 106 234 ,68 zł.

Przypomnijmy, że to kolej-
ne inwestycje. Jesienią oddano 
do użytku plac do gier i aktyw-
ności sportowych na świeżym 
powietrzu oraz dodatkowe 
elementy placu zabaw przy 
przedszkolu w Rudnej. 

Zajęcia prowadzone 
z wykorzystaniem mul-
timediów są dla dzieci 
bardziej atrakcyjne. 
Rozwijają między inny-
mi kreatywność, spo-
strzegawczość i logicz-
ne myślenie. Natomiast 
kamera i aparat pozwo-
lą uwiecznić ważne wy-
darzenia z życia przed-
szkolaków.

Z terenu świątyni usunięto zale-
gający gruz i oczyszczono ją z ro-

ślin, które pojawiły się w ostatnich la-
tach. Wyrównano ściany, gzymsy 
i wieńce obwodowe, a także konstruk-
cję ściany południowej nawy głównej, 
ściany prezbiterium i naroża północ-
no-wschodniego nawy głównej. Na-
prawiono spękania i zabezpieczono 
ścianę prezbiterium. Przed ściekającą 
wodą zabezpieczono ściany, gzymsy 
i sklepienie nad prezbiterium.

- Zależało mi na ocaleniu tego 
zabytku przed dalszą degradacją. 
W przyszłości chcielibyśmy go udo-

stępnić do zwiedzania – powiedział 
Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna 
przy odbiorze prac. 

G m i n a 
złoż yła już 
wniosek do 
M i n i s t e r -
stwa Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

o dotację na dalsze roboty. W 2020 
roku przeprowadzono remont ściany 
szczytowej północno-zachodniej oraz 
części murów, do końca minionego ro-
ku prace kontynuowano. Koszt II eta-
pu robót wyniósł 471 752,43 zł z czego 
299 876,00 przekazało MKDN.

Zabezpieczyliśmy 
częściowo pozostałości 
po kościele w Starej 
Rudnej

II etap prac przy 
zabezpieczaniu 

zabytkowego kościoła 
w Starej Rudnej został 

zakończony. Roboty 
sfinansowano 

z pozyskanej dotacji 
z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego oraz 

z budżetu gminy.

Rada Gminy wprowadziła zmiany w regulaminie 
odbioru odpadów w naszej gminie. Dotyczą one 
bezpłatnego przyjmowania gruzu do gminnego 
PSZOK.

Radni, na wniosek Wój-
ta, zdecydowali o ogra-

niczeniu bezpłatnego przyj-
mowania każdej i lości 
odpadów budowlanych czy 
rozbiórkowych do Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpa-

dów Komunalnych w ramach 
ponoszonej opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2022 roku 
z jednej zamieszkałej nierucho-
mości, a w przypadku domów 
wielorodzinnych – z jednego 

lokalu, można bezpłatnie od-
dać w ciągu roku kalendarzo-
wego maksymalnie 3 tony 
odpadów budowlanych lub 
rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne.

Jak się okazuje, do gmin-
nego PSZOK zaczęły w ostat-
nim czasie trafi ać spore ilości 
właśnie takich odpadów. Za-
częło to budzić wątpliwości 
co do ich pochodzenia. Warto 
przypomnieć, że gmina, za-
wierając umowę na odbiór od-

padów, płaci stawkę od 1 tony. 
Tymczasem gruz jest odpa-
dem bardzo ciężkim. Dlatego 
przy znaczącym zwiększeniu 
wagi odpadów dostarczanych 
do PSZOK, ogólne opłaty dla 
gminy i wszystkich mieszkań-
ców szybko rosną.

Przyjęty przez Radę Gmi-
ny nowy regulamin przyczyni 
się do ograniczenia rosną-
cych kosztów odbioru i za-
gospodarowania odpadów 
w Gminie Rudna.

Budynek przeszedł 
gruntowną moderniza-

cję, dzięki czemu powstały 
kolejne gminne mieszkania. 
Pierwszy komunalny lokal 
o powierzchni 35 m2 składa 
się z pokoju z aneksem ku-

chennym oraz łazienki. Dru-
gie dwupoziomowe mieszka-
nie ma powierzchnię 72 m2 
i składa się z pokoju z anek-
sem kuchennym, trzech na-
stępnych pokojów oraz ła-
zienki. Trzecie mieszkanie 
chronione jest  w  zasobie 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Na lokal o  po-
wierzchni 97,5 m2 składają 
się pokój z aneksem kuchen-
nym, 4 sy pialnie oraz 
łazienka.

Wszystkie mieszkania 
są wykończone, z  nowymi 

drzwiami, oknami i parape-
tami. Na podłogach znajdu-
ją się panele, a na ścianach 
w  kuchniach i  łazienkach 
płytki. Wszędzie zamonto-
wano armaturę sanitarną, 
nowe instalacje elektryczne 
i gazowe oraz kotły gazowe. 

Nowi mieszkańcy mają do 
dyspozycji własny parking. 
Wartość inwestycji wynio-
sła ponad 895 000 złotych, 
z czego część środków gmina 
pozyskała z Funduszu Do-
płat Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Przypomnijmy, że obec-
nie w Gminie Rudna znajduje 
się 28 mieszkań socjalnych, 
95 mieszkań komunalnych, 
jedno tymczasowe i  jedno 
chronione. Lokale mają po-

wierzchnie od 25 m2 do 97,5 
m2. Łączna powierzchnia 
mieszkań gminnych wynosi 
ponad 6 054,5 m2. 

Już wkrótce wprowadzą się lokatorzy

Mieszkania gotoweBudynek byłej kotłowni w Rudnej przy 
ulicy Leśnej jest nie do poznania! Teraz 

to piękne mieszkania, w tym jedno 
dwupoziomowe. 

– Jestem zadowolony z od-
dania tych nowych miesz-
kań. Zgodnie z przyjętym 
podczas ostatniej sesji Ra-
dy Gminy Rudna wielolet-
nim programem gospoda-
rowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym planujemy 
do 2025 roku modernizację 
i remonty następnych 
mieszkań. Wstępne koszty 
szacujemy na około 11,5 
mln złotych. Moim celem 
jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych mieszkań-
ców o najniższych docho-
dach, dalsze niezbędne re-
monty mieszkań komunal-
nych oraz zamiana ogrze-
wania opartego na pali-
wach stałych na ogrzewa-
nie ekologiczne – informuje 
Adrian Wołkowski, Wójt 
Gminy Rudna. 
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GAWRONKI Z NOWĄ 
WIATĄ PRZYSTANKOWĄ

Mieszkańcy Gawronek mogą już ko-
rzystać z nowej wiaty przystankowej. 
Postawione wiele lat temu stare za-
daszenie było mocno skorodowane, 
z niestabilnymi podporami. Dlatego 
gmina zdecydowała o rozebraniu sta-
rej wiaty i postawieniu nowej. 

W ramach prac budowlanych wykonano 
utwardzone pobocze z kostki betonowej 

o długości około 32 metrów, utwardzenie pod 
wiatę przystankową oraz przepuszczalną opas-
kę gruntową.
– Na przystanku w Gawronkach zamontowano 
również nową wiatę oraz tablicę informacyjną. 
Pasażerowie mogą teraz wygodniej oczekiwać 
na autobusy – informuje Tomasz Cepiński z Re-
feratu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Rudnej. 
Potwierdza to sołtys, Piotr Gambal. – Z naszej 
miejscowości codziennie do szkoły oraz pracy 
do Lubina dojeżdża kilka osób. Nowa linia 113 
kursująca od początku stycznia świetnie się 
sprawdza. Nowy przystanek też wygląda bardzo 
dobrze.
Zagospodarowanie pasa drogowego przy wia-
cie przystankowej w Gawronkach to koszt 59 
380 złotych.

Ruszyła budowa 
drogi osiedlowej 
w Koźlicach 
Wystartowały prace budowlane związa-
ne z budową drogi w Koźlicach od strony 
ogródków działkowych. Inwestycja 
znacznie ułatwi przemieszczanie się 
mieszkańcom nowych domów. 

Ekipy budowlane wydłużą drogę do ostat-
nich posesji, które znajdują się w tej części 

sołectwa. Nowa droga z nawierzchnią z betono-
wej kostki będzie miała łączną długość 105 me-
trów i szerokość 3,5 m. W ramach inwestycji po-
wstaną zjazdy indywidualne, dojścia do posesji 
oraz do miejsc odbioru odpadów. 
Wykonane zostanie także 
odwodnienie. 

Zgodnie z planami 
droga ma zostać oddana 
do użytku pod koniec 
lutego 2022 r. Wartości 
inwestycji wynosi blisko 
186 tysięcy złotych.

Strażacy podsumowują rok
169 razy druhny i druhowie z naszej 
gminy brali udział w zdarzeniach 
i akcjach gaśniczych w 2021 roku. 
Za ostatnie miesiące mogą po-
chwalić się nowym sprzętem zaku-
pionym przez gminę. 

Na terenie naszej gminy działa 5 jed-
nostek OSP liczących łącznie 90 osób. 

Strażacy mają do dyspozycji 7 samocho-
dów strażackich. Gmina zatrudnia 7 kie-
rowców konserwatorów pojazdów pożarni-
czych, którzy są strażakami w OSP Rudna, 
Chobienia, Gwizdanów, Górzyn oraz Orsk. 
Na wynagrodzenie dla kierowców w 2021 
roku gmina przekazała 48 000 zł.

Ogółem w 2021 roku jednostki OSP z te-
renu gminy Rudna brały udział w 169 róż-
nego rodzaju zdarzeniach m.in. miejsco-
wych zdarzeniach oraz pożarach. Oprócz 
wyjazdów do akcji członkowie OSP brali 
udział w kursach i szkoleniach organizo-
wanych m.in. przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. 
Za udział w działaniach ratowniczych oraz 

kursach wypłacono członkom 
OSP ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 33 601,78 zł.

Druhowie z  jednostek OSP 
czynnie uczestniczą i  angażują 
się w prace społeczne na rzecz lo-
kalnej społeczności poprzez pomoc 
i udział w uroczystościach państwowych, 
kościelnych i patriotycznych. W roku 2021 
ubezpieczenie 90 członków OSP oraz 30 
druhów MDP wyniosło 4 290 zł.

W 2021 roku wykonano badanie lekar-
skie dla 1 kierowcy pojazdu uprzywilejo-
wanego oraz 7 strażaków biorących bezpo-
średni udział w działaniach ratowniczych. 

Kwota jaka została wydatkowana z budżetu 
gminy na badania lekarskie oraz zezwole-
nie do kierowania pojazdami uprzywilejo-
wanymi wyniosła 1 019 zł.

Wszystkie jednostki wzbogaciły się rów-
nież łącznie aż o 272 sztuki sprzętu potrzeb-

nego strażakom w codziennej pracy. 
Wśród nich zakupione zostały 

m.in. specjalistyczne kurtki, 
hełmy, gogle, techniczne rę-
kawice żaroodporne, latar-
ki LED czy kamizelki. OSP 
zyskały również potrzebne 
urządzenia np. węże wraz 

z akcesoriami, nożyce, bo-
saki i piły ratownicze, drabi-

ny, maszty oświetleniowe, prą-
downice, butle tlenowe, czujniki 

do sprawdzania obecności gazów, zestawy 
ratownicze, kurtyny wodne i wiele innych. 

Ogólna wartość zakupionego i prze-
kazanego jednostkom sprzętu w 2021 ro-
ku wyniosła 144 066,40 zł z czego kwotę 
w wysokości 92 514,97 zł gmina otrzymała 
w formie darowizny z Fundacji KGHM Pol-
ska Miedź SA. 

Stalowe gotowanie
Kuchnia w świet-
licy w Mlecznie 
błyszczy stalowy-
mi sprzętami. Po 
zakończonym re-
moncie części sani-
tarnej i kuchennej, 
wstawiono nowe 
stalowe stoły, 
zlew, kuchnie ga-
zowe i ogromną 
lodówkę.

- Oceniam pracę naszego ZGKiM bar-
dzo dobrze. Pracownicy świetnie 

sprawdzają się nie tylko w zapewnieniu do-
staw wody czy odbioru ścieków, ale także 
przy utrzymaniu terenów zielonych. Dlatego 
zdecydowaliśmy, że ci sami sprawdzeni lu-
dzie zajmą się utrzymaniem czystości 
w  dwóch największych miejscowościach 
gminy – mówi Adrian Wołkowski, Wójt 
Gminy Rudna. 

Przypomnijmy, że Zakład zarządza rów-
nież mieszkaniami komunalnymi. 

Nowe zadania 
dla ZGKiM

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

otrzymał kolejne zadania. Od 
stycznia odpowiada za 

utrzymanie czystości 
i porządku na terenie Rudnej 

i Chobieni. Utrzymuje również 
w czystości przystanki 

autobusowe na terenie gminy. 

Przy zabytkach 
stanowiących włas-
ność Gminy Rudna 
postawiono tablice 
informacyjne. Zawie-
rają one opis każdego 
z obiektów.

Tablice znalazły się 
przy pozostałościach 

kościołów w Starej Rudnej 
i  Górzynie, spichlerzu 
w  Naroczycach, dworze 
w Nieszczycach oraz relik-
tach kościoła ewangeli-
ckiego w Orsku.

Kościół w Starej Rudnej 
przechodzi obecnie prace 
zabezpieczające. Z terenu 
dawnej świątyni usunięto 
zalegający gruz, zabez-
pieczono ściany, usunięto 
porastającą je roślinność. 
Przed ściekającą wodą za-
bezpieczono ściany, gzym-
sy i sklepienie nad prezbi-
terium. Pochodzący z XV 
wieku kościół pw. św. Mi-
chała w Górzynie w 1945 
roku strawił pożar. Świą-
tyni nie odbudowano i dzi-
siaj w całości zachowała się 
jedynie wieża kościelna. 
W murze dawnego prez-
biterium widać fragmenty 
dwóch renesansowych płyt 
nagrobnych.

Barokowy spichlerz 
wzniesiony w XVIII wieku 
stoi w  Naroczycach nie-
opodal pałacu. Ta ostatnia 
budowla powstała około 
1688 roku dla Frydery-
ka Augusta, przyszłego 
króla Polski. Miał on tutaj 
zatrzymywać się podczas 
podróży między Dreznem 
a Warszawą. Należący do 
gminy dwór w Nieszczy-
cach pełni obecnie funkcję 
mieszkalną. Po remoncie 
znajdują się tutaj miesz-
kania komunalne. W ko-
lejnym etapie planowana 
jest renowacja elewacji 
zewnętrznej. W  Orsku 
można natomiast oglądać 

relikty kościoła ewangeli-
ckiego. Świątynia została 
zniszczona podczas wojny 
i  ostatecznie rozebrana 
w  latach 50 – tych ubie-
głego wieku. Na jej terenie 
wzniesiono istniejącą dzi-
siaj kaplicę i parking.

Wygląd tablic oraz 
miejsce montażu uzgod-
niono z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. Całkowity 
koszt realizacji zadania 
wyniósł 11 439 zł.

Tablice informacyjne 
o zabytkach w Gminie Rudna

W Urzędzie Gminy Rudna działa punkt konsultacyj-
ny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Można tam otrzymać komplet informacji związa-
nych z możliwością otrzymania dofi nansowania 
przy wymianie źródła ciepła. 

Pracownicy pomagają 
przygotować wniosek, 

wstępnie go weryfi kują, przeka-
zują do WFOŚiGW oraz przy-
gotowują wnioski o płatność. 
Mieszkańcy mogą skorzystać 
z trzech opcji dofi nansowania: 

Pierwsza opcja obejmuje 
demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe 
oraz zakup i montaż pompy 
ciepła typu powietrze-woda 

albo gruntowej pompy ciepła 
do celów ogrzewania lub ogrze-
wania i c.w.u., demontaż oraz 
zakup i montaż nowej insta-
lacji centralnego ogrzewania 
lub c.w.u. (w tym kolektorów 
słonecznych), zakup i montaż 
mikroinstalacji fotowoltaicz-
nej, zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem cie-
pła, zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 

drzwi zewnętrznych, drzwi/
bram garażowych (zawiera 
również demontaż) oraz przy-
gotowanie dokumentacji.  

Kwota maksymalnej dotacji 
wynosi 25 000 zł, gdy przedsię-
wzięcie nie obejmuje mikroin-
stalacji fotowoltaicznej lub 30 
000 zł dla przedsięwzięcia z mi-
kroinstalacją fotowoltaiczną.

Druga opcja obejmujące 
demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe 
oraz zakup i montaż innego 
źródła ciepła niż wymienione 
w opcji 1 (powyżej) do celów 
ogrzewania lub ogrzewania 
i c.w.u. albo zakup i montaż 
kotłowni gazowej w rozumie-
niu Załącznika 2 do programu. 

Dodatkowo mogą być wykona-
ne (dopuszcza się wybór więcej 
niż jednego elementu z zakresu) 
demontaż oraz zakup i montaż 
nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub c.w.u. (w tym 
kolektorów słonecznych, pom-
py ciepła wyłącznie do c.w.u.), 
zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej, zakup i mon-
taż wentylacji mechanicznej 
z  odzyskiem ciepła, zakup 
i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż) oraz przygotowanie 
dokumentacji. 

Kwota maksymalnej dotacji 
wynosi 20 000 zł, gdy przedsię-

wzięcie nie obejmuje mikroin-
stalacji fotowoltaicznej lub 25 
000 zł dla przedsięwzięcia z mi-
kroinstalacją fotowoltaiczną.

W trzeciej opcji przedsię-
wzięcie obejmuje zakup i mon-
taż wentylacji mechanicznej 
z  odzyskiem ciepła, zakup 
i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż) lub wykonanie 
dokumentacji. 

Kwota maksymalnej dotacji 
wynosi 10 000 zł.

Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać na stronie 
internetowej https://czystepo-
wietrze.gov.pl/czyste-powie-

trze/ lub w Punkcie Konsul-
tacyjnym w Urzędzie Gminy 
Rudna, który mieści się na II 
piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 
74 92 133.

Program Czyste Powietrze Przypomnijmy, że od 11 paź-
dziernika 2021 roku na Dol-
nym Śląsku działa pilotażowy 
program „Poprawa jakości 
powietrza poprzez wymianę 
źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych”. Efektem 
końcowym pilotażu powinna 
być poprawa efektywności 
energetycznej w ok. 60 wie-
lorodzinnych budynkach 
mieszkalnych i 300 lokalach 
mieszkalnych. Zaplanowano 
wymianę minimum 720 nie-
efektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe.
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TO BĘDZIEMY ROBIĆ 
W 2022 ROKU
INWESTYCJE

  Termomodernizacje szkół w Rudnej 
i w Chobieni 
Działania w ramach programu Polski Ład
  Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

 Budowa studni głębinowych 
w Rynarcicach, Mlecznie, 
Gwizdanowie i Chobieni w celu 
zapewniania bezawaryjnej 
dostawy wody dla mieszkańców 
 Budowa rurociągu magistralnego 
od stacji uzdatniania wody do 
Koźlic i Rynarcic 
 Budowa sieci wodociągowej 
łączącej wodociąg magistralny 
w Nieszczycach z siecią 
wodociągową w Chobieni
 Budowa sieci wodociągowej łączącej 
wodociąg w Górzynie z siecią 
wodociągową w Naroczycach
 Modernizacja oczyszczalni 
w Mlecznie (projekt)
 Rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej m.in. w Koźlicach 
i Juszowicach 

DROGI I TRANSPORT 
  Budowa obwodnicy w Rynarcicach 

  Budowa drogi w Koźlicach 
(z programu Polski Ład)

  Przebudowa drogi nr 230 
w Rynarcicach  

  Remonty dróg i chodników m.in. 
w miejscowościach Mleczno, Rudna, 
Olszany, Radoszyce, przy 
placówkach CK

  Budowy chodników w Gminie Rudna 
m.in. w Chobieni, Rudnej, 
Studzionkach 

  Opracowania dokumentacji na 
budowy dróg gminnych 
w Radomiłowie i Górzynie oraz 
przebudowę drogi w Starej Rudnej 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
  Wsparcie mieszkańców w wymianie 
źródeł ciepła w ramach Projektu 
Grantowego „Poprawa 
efektywności energetycznej 
poprzez wymianę 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gmin 
Legnicko Głogowskiego Obszaru 
Interwencji”
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania 
na wymianę starego źródła ciepła na 
kotły gazowe, kotły na biomasę, 
pompy ciepła lub piece elektryczne.
  Prowadzenie punktu 
informacyjnego w ramach 
Programu „Czyste powietrze”
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania 
do wymiany starych kotłów na 
paliwo oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych. 
  NIE dla azbestu na terenie Gminy Rudna
Gminne dotacje na demontaż, 
załadunek oraz transport zebranych 
odpadów do właściwego miejsca 
zagospodarowania
  Usuwanie odpadów z działalności 
rolniczej 
Wsparcie mieszkańców w usuwaniu 
folii rolniczej, siatek i sznurków do 
owijania balotów, opakowań po 
nawozach oraz opakowań BIGBAG

  Prace przy zbiorniku w Wysokiem 
Zagospodarowanie terenu przy 
ujęciu wody wraz z odmuleniem 
stawu i rowów odprowadzających
  Udrożnienie rowów 
melioracyjnych 
Prace konserwacyjne 
przeciwdziałające zamuleniu 
i zarastaniu rowów roślinnością 
  Wycinka i pielęgnacja drzew 
Prace w celu zabezpieczenia 
mieszkańców i ich domów 

  Urządzanie gminnych terenów 
zielonych 
Utrzymanie zieleni na terenach 
gminnych ośrodków kultury czy 
placówek oświatowych 

SPORT, KULTURA I OCHRONA 
ZDROWIA 

  Przebudowa obiektu sportowego 
OSiR w m. Chobienia

  Budowa budynku świetlicy 
w Juszowicach 

  Budowa boiska i siłowni 
w Toszowicach 

  Budowa nowych ścieżek 
rowerowych (Polski Ład)

  Budowa wiat rekreacyjnych 
w Wądrożu, Radomiłowie 
i Chełmie 

  Przebudowy i remonty świetlic 
w Naroczycach i Ciechłowicach 

  Remonty boisk sportowych 
w Chełmie i Orsku 

  Przygotowanie dokumentacji 
projektowej na urządzenie 
terenów rekreacyjnych w Rudnej 
i budowę tężni w Chobieni 

  Dofinansowanie do biletów na 
dojazd uczniów do szkół 
ponadpodstawowych

  Dotacje na prace przy zabytkach

  Organizacja zielonej szkoły 2022

  Otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych 
w ramach pożytku publicznego 
oraz dotacje dla stowarzyszeń 
sportowych

  Nagrody za osiągnięcia sportowe 
oraz stypendia naukowe dla 
uczniów szkół średnich 
i studentów

BEZPIECZEŃSTWO 
I OCHRONA PPOŻ 

  Przygotowanie dokumentacji 
projektowych na budowę remizy 
OSP w Górzynie i Orsku oraz 
remont remizy w Gwizdanowie 

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 
I KOMUNALNA

  Dokończenie adaptacji  budynku 
nr 15b w Brodowie na lokale 
mieszkalne

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w Kliszowie, Brodowicach, 
Gawronach i Rudnej 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI 
  Wdrożenie zajęć logopedycznych/
fizjoterapeutycznych

  Wykonanie opaski wokół budynku 
żłobka w Rudnej 

  Kontynuacja Programu 
powszechnej dwujęzyczności
(j. angielski dla dzieci) 

Mamy już budżet gminy na 2022 
rok. Jakie ma Pan cele na najbliż-
szych dwanaście miesięcy?

Chcę kontynuować inwestycje 
rozpoczęte w minionych miesią-
cach. Będziemy budować świetlicę 
w Juszowicach, zajmiemy się rów-
nież kompleksową przebudową 
OSiR w Chobieni. W międzyczasie 
będziemy remontować i doposażać 
tereny wokół świetlic. Do tego ko-
lejne boiska i siłownie plenerowe. 
Budujemy solidną sportową bazę, 
z której będą korzystać całe rodziny. 
Widzimy, jak wiele osób ćwiczy 
i wspólnie spędza wolny czas na 
nowo oddanej siłowni zewnętrznej 
przy OSiR w Chobieni. To mnie mo-
bilizuje, by takich miejsc w naszej 
gminie było coraz więcej. Na 2022 
rok mamy także zaplanowane mo-
dernizacje dróg, remiz strażackich, 
a przede wszystkim termomoder-
nizację szkół w Rudnej i Chobie-
ni. Na te zadania pozyskaliśmy 
niemal 12 mln 600 tysięcy złotych 
dofi nansowania.

Ale gmina to przede wszystkim 
zapewnienie mieszkańcom usług 
komunalnych na odpowiednim 
poziomie. 

Nasze sołectwa stały się w ostat-
nich latach bardzo atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania. Wiele 
osób z okolicznych gmin decyduje 
się na przeprowadzkę do nas, ale 
i dorastające dzieci naszych miesz-
kańców zakładają własne rodziny 

i startują z budową domu. To mnie 
cieszy, ale w ślad za tym musimy 
znaleźć pieniądze na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej na po-
ziomie całej gminy. Zaczęliśmy od 
przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Chobieni, zrealizowaliśmy też 
duży odcinek sieci w Koźlicach. 
Już wkrótce ruszamy z kolejnymi 
inwestycjami. 

Zapowiadał Pan zabezpieczenie 
dostaw wody dla  mieszkańców 
na najbliższych kilkanaście lat. 
Jakie prace w 2022 roku zostaną 
zakończone? 

Przed nami wielomilionowe 
inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej lada chwila odda 
do użytku wodociąg Brodowice – 
Orsk. W najbliższych planach jest 
połączenie wodociągowe Nieszczyc 
z Chobienią, Górzyna z Naroczyca-

mi oraz budowa zastępczych studni 
głębinowych na ujęciach Rynarcice, 
Mleczno i Gwizdanów. Wystartuje 
też budowa studni głębinowej dla 
ujęcia wody w Chobieni. Jednym 
słowem, rozbudowa i sprawne 
działanie sieci wodno – kanaliza-
cyjnej będą jednym z priorytetów 
w tym roku, bo trudno mówić 
o błyskotkach, kiedy nie ma wody 
w kranie. Kiedy obejmowałem 
urząd mieliśmy niespodziewane 
awarie czy niskie ciśnienie przy do-
stawie wody. Wybudowana w latach 
90 – tych sieć zaczęła odmawiać 
posłuszeństwa, do tego nie była 
rozbudowywana i dostosowywana 
do zmieniających się potrzeb miesz-
kańców. Dlatego zdecydowałem, że 
trzeba ruszyć z wieloletnim, mądrze 
przygotowanym planem wodno 
– kanalizacyjnym. Realizowane 
obecnie inwestycje pozwalają nam 
ze spokojem patrzeć w przyszłość. 

Ceny nośników energii wystrzeli-
ły w górę, mamy inflację. Czy 
gmina utrzyma obecne ceny za 
wodę i ścieki? 

Gmina Rudna dotuje ceny wody, 
ścieków oraz odbioru odpadów 
i zrobię wszystko, aby je utrzymać 
na obecnym poziomie. Na pewno 
musimy rozsądnie gospodarować 
naszymi wspólnymi pieniędzmi 
i znaleźć równowagę między dopła-
tami a niezbędnymi inwestycjami. 
Chcemy mieć równe drogi, nowe 
chodniki czy oświetlenie. Równo-

cześnie chcemy mieć niskie ceny 
za wodę czy odbiór ścieków, a to 
jest przecież system naczyń połą-
czonych. Obecnie mamy najniższe 
w naszym regionie ceny usług 
komunalnych, sąsiednie gminy już 
zapowiedziały niezbędne podwyż-
ki. My tego na razie nie robimy, ale 
nikt nie jest w stanie przewidzieć co 
przyniesie przyszłość.  

Ale przecież na ten rok zaplano-
wanych jest wiele inwestycji. 
Skąd gmina weźmie na to pienią-
dze? 

Razem z zespołem współpra-
cowników udało mi się stworzyć 
dobrze działający system pozy-
skiwania środków zewnętrznych. 
Wcześniej Gmina Rudna nie starała 
się o dofi nansowania. Kiedy oka-
zało się, że wiele powstałych 30 lat 
temu obiektów potrzebuje moder-
nizacji, trzeba było znaleźć na to 
pieniądze. Najłatwiej oczywiście 
sięgnąć do własnego budżetu, ale 
wtedy stanęlibyśmy przed dyle-
matem, gdzie i komu zabrać. My 
niczego nie zabraliśmy, tylko doda-
liśmy! Pracownicy urzędu nauczyli 
się sprawnie pozyskiwać środki 
ze wszystkich dostępnych źródeł, 
dzięki czemu remontujemy drogi, 
budujemy siłownie, zabezpieczamy 

zabytki, rozbudowujemy wodocią-
gi, dopłacamy do OZE i eko energii 
czy doposażamy nasze placówki 
oświatowe. Kiedy zaczynałem pra-
cę w naszej gminie powtarzałem, że 
nie wyobrażam sobie inwestycji bez 
zewnętrznego wsparcia fi nansowe-
go. Szybko nauczyliśmy się, jak po-
winien funkcjonować nowoczesny 
samorząd, szkolimy się jak korzy-
stać z dostępnych możliwości. 

Czy w 2022 roku uda się pozyskać 
kolejne pieniądze z zewnątrz? 

Schylamy się po każdy pieniądz 
bo wiem, jak bardzo uciążliwy 
w domowym budżecie jest każdy 
nieplanowany wydatek. Pamiętam 
rozmowę z pracownikami kuchni 
w szkole w Chobieni, którzy mó-
wili, że brakuje im podstawowych 
kuchennych sprzętów. No to 
ruszyliśmy głowami i okazało się, 
że można wyposażyć kuchnię i sto-
łówkę z pieniędzy zewnętrznych. 
Trzeba tylko wiedzieć, gdzie i jak 
pisać wnioski. Będziemy chcieli 
utrzymać obecne ceny usług komu-
nalnych i dalej prowadzić niezbędne 
inwestycje, wspierając się mocno 
środkami spoza gminy. 

 
W 2021 roku udało się oddać do 
użytku 15 komunalnych miesz-

kań. Na wiosnę lokatorzy dosta-
ną klucze do następnych 5 miesz-
kań w Brodowie. Jakie są plany 
gminy na najbliższe lata związa-
ne z polityką mieszkaniową? 

Byłem zaskoczony widząc,  jak 
wyglądały mieszkania komunalne 
w 2019 roku, kiedy zaczynałem ka-
dencję. Rozumiem, że mieszkania 
socjalne z założenia nie mają naj-
wyższego standardu, ale zwłaszcza 
rodzina z dziećmi ma prawo do da-
chu nad głową, którego się nie wsty-
dzi. Nie ma nic lepszego, niż widok 
autentycznej radości w oczach 
rodzin, które wprowadzają się do 
wyremontowanego i pachnącego 
nowością mieszkania. Te łzy radości 
widziałem w Kębłowie, w pałacu 
w Nieszczycach i jestem przekona-
ny, że podobnie będzie w Rudnej 
przy ul. Leśnej. Z tej ostatniej 
inwestycji jestem szczególnie zado-
wolony, bo po raz pierwszy w swojej 
historii Gmina Rudna ma do dys-
pozycji duże mieszkanie chronio-
ne. Z takich lokali mogą czasowo 
korzystać osoby znajdujące się 
w bardzo trudnej sytuacji. Zdarzył 
nam się taki problem i pamiętam, 
że wtedy rozważana była możliwość 
czasowego przeniesienia rodziny 
na jedną ze świetlic. Powiedziałem 
dość i stworzyliśmy przyzwoite 
mieszkanie chronione, którego dys-
ponentem jest GOPS. Przebudowa 
niszczejącego budynku po byłej 
kotłowni przy ulicy Leśnej pokazu-
je, że niemal  z niczego można stwo-
rzyć naprawdę ładne mieszkania. 
Na tę inwestycję też pozyskaliśmy 
zewnętrzne dofi nansowanie. Na 
najbliższe lata mamy przygotowany 
plan remontów kolejnych lokali na-
leżących do gminy. Na razie wstęp-
ne koszty szacujemy na około 11,5 
mln złotych.

Rozumiem, że w tych planach jest 
także remont elewacji pałacu 
w Nieszczycach?

W pierwszym etapie wyremon-
towaliśmy wnętrza i oddaliśmy 
gotowe mieszkania lokatorom. 
W drugim etapie zajmiemy się 
elewacją. To zabytek, który urato-

waliśmy przed degradacją. Słyszę 
często pytania, po co gmina anga-
żuje siły i środki w ratowanie takich 
budynków. A ja wtedy odpowia-
dam, że ważne są drogi i wodociągi, 
ale równie ważne jest zachowanie 
dziedzictwa ziemi, na której teraz 
mieszkamy. Pozostałości po koś-
ciele w Starej Rudnej przez całe lata 
były narastającym problemem dla 
samorządu. Nikt nie miał pomysłu 
co z tym zrobić. Zdecydowałem, że 
ratujemy, pozyskaliśmy zewnętrzne 
wsparcie fi nansowe i obiekt udało 

się zabezpieczyć. Liczę, że w przy-
szłości powstanie tam centrum edu-
kacji historycznej. Historia sołectw 
jest fascynująca i cieszy mnie, że 
mamy u nas wspaniałe osoby, które 
zachęcają do jej poznania. Mamy 
w gminie wiele miejsc, które powin-
ny być naszą wizytówką. Na razie 
postawiliśmy tablice informacyjne 
przy gminnych zabytkach. 

Wróćmy jednak do inwestycji. 
Kiedy będziemy mogli przejechać 
rowerem przez całą gminę? 

Prowadzimy prace nad przygo-
towaniem programu funkcjonalno-
-użytkowego pierwszego etapu 
gminnej trasy rowerowej od Gminy 

Lubin do Chełma. Projekt podzie-
liliśmy na trzy etapy. Na pierwszy, 
prowadzący od granicy gminy 
w Koźlicach do Rudnej, złożyliśmy 
wniosek do Polskiego Ładu o dofi -
nansowanie. Jeżeli uda nam się te 
pieniądze zdobyć, to prace budow-
lane mogłyby ruszyć jesienią tego 
roku. Planowana ścieżka będzie 
wiodła przez atrakcyjne widokowo 
tereny i w przyszłości ma się połą-
czyć z Cyklostradą Dolnośląską. 

Na co dzień poruszamy się droga-
mi, których stan bywa różny. O ile 
gminne drogi mają dobrą na-
wierzchnię, o tyle zarządzane 
przez powiat czy województwo 
zaskakują dziurami czy zniszczo-
nym poboczem. Które drogi 
w 2022 roku zostaną naprawio-
ne?

Zawsze podkreślam, że miesz-
kańca nie interesuje, kto jest 
właścicielem drogi. Ma być gładka 
i bezpieczna. Musimy mieć tylko 

świadomość, że naprawa drogi, 
której nie jesteśmy dysponentem 
nie jest prosta. Dlatego od samego 
początku inicjuję działania władz 
wojewódzkich i powiatowych, aby 
we współpracy z nami remontowały 
należące do nich szosy przebiegają-
ce przez naszą gminę. Rozmawiam 
ze starostwem, wskazuję, które od-
cinki należy wyremontować, powiat 
przygotowuje dokumentację i ra-
zem składamy wniosek o dofi nanso-
wanie prac. Ta polityka otwartości 
przekłada się na konkrety. W pierw-
szych miesiącach mojej kadencji 
gmina załatała doraźnie najgorsze 
dziury w drogach powiatowych. 

W 2022 roku będziemy dużo budować i modernizować. Na inwestycje przeznaczyliśmy 32 mln złotych przy 78 mln dochodów. Cześć środków pozyskamy z zewnątrz.

Tempa Budżet gminy na rok 2022 skierowany jest w przyszłość, z mocnym wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. Jest oczywiście elastyczny i będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb. 
O zadaniach na najbliższe miesiące i planach na kolejne lata rozmawiamy z Adrianem Wołkowskim, 
Wójtem Gminy Rudna. 

Bogata gmina 
powinna korzystać 
z zewnętrznych 
środków 

fi nansowych, aby przygotować 
się na niepewne czasy. Dlatego 
właśnie teraz remontujemy 
i budujemy z pomocą pieniędzy 
rządowych czy Województwa 
Dolnośląskiego.  

Trzymam 
się zasady, że 
najpierw szukamy 
pieniędzy na 

zewnątrz, a dopiero na końcu 
w budżecie gminy.  Jestem dumny z osiągnięć naszej młodzieży.

Chcę by szkoły stały się naszymi wizytówkami.

Budowa kolejnych siłowni ple-
nerowych już w tym roku.

 cd. str. 10
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Pałac i kościół 
w Górzynie 
Historia pałacu w Górzynie liczy prawie 700 lat. 
Obecną formę architektoniczną pałac zyskał po 
wielu przebudowach w 1880 roku. 

W XIII wieku powstał 
niewielki, parterowy, 

prostokątny budynek obron-
ny z wewnętrznym dziedziń-
cem. Najszybciej zniknął za-
budowany dziedziniec, 
a później dobudowano dwa 
piętra. Tak zarysował się 
kształt dzisiejszego pałacu.

Pierwszym wymienionym 
w  1267 roku właścicielem 
obiektu był Otto von Dohna. 
Potem w  1639 w  księgach 

można znaleźć Johanna Geo-
rga von Seidlitz, właściciela 
Górzyna oraz zamku w Cho-
bieni. Pod koniec XVIII wie-
ku górzyński dwór przejął 
pułkownik armii pruskiej ba-
ron von Wechmar. Do 1934 
roku, kiedy to pałac przeszedł 
w ręce Niemieckiego Banku 
Przesiedleńczego, kilkakrot-
nie zmieniał właścicieli. W la-
tach 30 – tych odbywały się 
tutaj obozy sportowe, a pod-
czas wojny działał w zamku 
wojskowy lazaret. 

Na starych pocztówkach 
można podziwiać architek-
turę z początku XX wieku. 

Zdjęcia pochodzą z portalu 
www.polska-org.pl, któremu 
dziękujemy za możliwość ich 
udostępnienia. 

Historia naszej gminy 

Jeszcze 30 lat temu w pałacu 
w Górzynie było … przed-
szkole, a w latach 50 i 60 – tych 
ubiegłego wieku kawiarnia 
i mieszkania. W 2009 roku za-
walił się południowo- 
wschodni narożnik pałacu. 
Dzisiaj budynek jest opusz-
czony.
Kościół pw. św. Michała zbu-
dowano prawdopodobnie 
w XV wieku ze zwykłego pol-
nego kamienia. 
Budowla była prosta, miała 
kształt prostokąta z czworo-
boczną wieżą od zachodniej 
strony. Okna oraz wejście 
o ostrołukowym wykroju do-
dawały jej szyku. Zanim koś-
ciół popadł w ruinę, był otyn-
kowany z ceramicznym da-
chem. W połowie XVI wieku 
świątynię na krótko przejęli 
protestanci. Wróciła do kato-
lików i niemal do końca XVII 
wieku była samodzielną para-
fią. Później, bo aż do końca 
1945 roku była kościołem fi-
lialnym parafii katolickiej 
w Chobieni. W 1945 roku 
świątynię podpalili rosyjscy 
żołnierze. Z dawnej świetno-
ści pozostały ruiny. 

Kościół 
w Górzynie 
podpalili 

Rosjanie w 1945 roku.

WOŚP 2022 W GMINIE RUDNA

Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” 
odbędzie się już 30 stycznia. 

Finałowe wydarzenia planowane 
są w Chobieni, Wysokiem oraz 

Rudnej, a ich organizatorami będą gmin-
ne instytucje oraz stowarzyszenia two-
rzące Sztab 3059. Akcja ma charakter 
dobrowolny, opiera się na życzliwości 

i dobroci serca. Będą wydarzenia sporto-
we,  kulturalne i występy artystyczne 
w  CKGR oraz świetlicach wiejskich 
w Chobieni i Wysokiem. Podsumowa-
niem dnia będzie w tych miejscowoś-
ciach światełko do nieba o godz.20.00. 

Wszystkie wydarzenia odbędą się 
z zastosowaniem zasad reżimu sanitar-
nego. Kwestujących wolontariuszy bę-
dzie można spotkać podczas organizo-
wanych wydarzeń oraz na ulicach wielu 
miejscowości w gminie. Całkowity do-

chód ze zbiórki zasili cel 30. Finału: „Dla 
zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. 
Można również przekazywać datki za 
pośrednictwem e-skarbonki oraz uczest-
nicząc w aukcjach Allegro. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy i dziękujemy za 
każde okazane wsparcie.

Sztab #3059
Więcej szczegółów na Facebooku: 

#Sztab Finału WOŚP w Gminie Rudna.

Natalia Kręciołek 
uczyła się w 7 Liceum 

Ogólnokształcącym w Leg-
nicy, w klasie o profi lu poli-
cyjnym. Obecnie zdobywa 
wiedzę o zwalczaniu prze-
stępczości na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Okazuje się, 
że kryminologię prawniczą 
studiuje coraz więcej pań 
i jest to zdecydowanie domi-
nująca grupa na uczelni. 

- Wykładowcy sami śmie-
ją się, że u nas jest więcej ko-
biet niż mężczyzn. Wiem, że 
coraz więcej kobiet ubiega 
się także o pracę w policji. 

To chyba świadczy o naszej 
sile – śmieje się Natalia. 

Badanie zbrodni 
Kryminologia prawnicza 

to bardzo wymagający kie-
runek. Można po nim zostać 
kuratorem sądowym lub pra-
cować w policji, CBŚ, CBA, 
a także w fi rmach świadczą-
cych usługi detektywistycz-
ne. Wcześniej trzeba jednak 
przyjąć solidną dawkę wie-
dzy m.in. wiedzę z prawa kar-

nego, prawa policyjnego czy 
metod identyfi kacji zwłok. 

- To chyba jedne z najcie-
kawszych warsztatów. Na 
tych zajęciach zakładamy 
specjalne gogle. Dzięki nim 
znajdujemy się w wirtualnym 
świecie, w którym symulo-
wana jest konkretna zbrod-
nia. Musimy zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia. Oceniamy 
dowody, zbieramy poszlaki, 
które trzeba dokładnie ana-
lizować. Nie można niczego 

przeoczyć, ponieważ czasem 
tylko jeden dowód pozwala 
określić, czy było to samobój-
stwo czy morderstwo – tłu-
maczy stypendystka. 

Analiza 
przestępstwa 

Zapytana o  przyczyny 
wyboru takiego kierunku 
studiów, odpowiada: 

- Po nauce w klasie policyj-
nej w liceum, coraz bardziej 
zaczęło mnie zastanawiać, 
dlaczego ludzie popełniają 
przestępstwa. Kiedyś patrzy-
łam na to, jak każdy człowiek. 
Kiedy słyszałam o ofiarach 
przemocy domowej, myśla-
łam, że oprawca, to po prostu 
ktoś niezrównoważony. Teraz 
patrzę na to w zupełnie inny 
sposób, bardziej psycholo-
giczny. Analizuję zachowa-
nia, motywy zbrodni. Te stu-
dia zdecydowanie zmieniają 
tok myślenia. 

Natalia Kręciołek pra-
cuje teraz nad swoją pracą 
magisterską. Poruszy w niej 
tematykę oględzin miejsca 
zdarzenia, niewątpliwie jedną 
z najważniejszych czynności, 
która pozwala na uzyskanie 
informacji o danym przestęp-
stwie. Obrona już w czerwcu 
2022 roku. 

Uczy się 
o zbrodniach i morderstwach 
W liceum 
uczęszczała do 
klasy policyjnej, 
teraz studiuje 
kryminologię 
prawniczą. Natalia 
Kręciołek, 
tegoroczna 
stypendystka 
z Rudnej, wiąże 
swoją przyszłość 
zawodową 
właśnie… ze 
światem 
przestępstw. 
Zapytaliśmy, 
dlaczego wybrała 
właśnie taką drogę. 

Naszej stypendystce życzymy 
wielu świetnych wyników w nauce 
oraz rozwoju kariery zawodowej 
w wybranym kierunku! 

Podczas studiów studenci 
uczą się także o przestęp-
czości seksualnej, symulują 
rozprawy sądowe. Są rów-
nież zajęcia z kryminalistyki 
w wirtualnej sali zbrodni.

A następnie udało się wyremonto-
wać drogi powiatowe Gwizdanów – 
Kębłów, Olszany w kierunku Dzie-
sławia oraz w Chełmie. Złożyliśmy 
już kolejny wniosek do Funduszu 
Rozwoju Dróg na odcinek powia-
towy z Olszan do Naroczyc z chod-
nikiem w Naroczycach Kolonii. Jak 
tylko pojawią się środki, to star-
tujemy z robotami. Mam zapew-
nienie Pana starosty, że będziemy 
również wspólnie składać wniosek 
do Polskiego Ładu na przebudowę 
5- kilometrowego odcinka drogi 
powiatowej Stara Rudna – Wądro-
że. Oczywiście gmina współfi nan-
suje te prace, ale to dobrze wydane 
pieniądze. Przed nami niezbędny 
remont powiatowego odcinka z Ju-
szowic do Rynarcic. Stan tej drogi 
jest fatalny, dlatego kiedy dopnie-
my fi nanse na Wądroże i Olszany, 
zajmiemy się Juszowicami. Planu-
jemy dokumentacje i poszukujemy 
środków zewnętrznych. Następny 
w kolejce jest odcinek od Kliszowa 
Kolonii do Dziesławia. 

A co z drogą wojewódzką nr 292? 
Razem z Prochowicami i Ści-

nawą naciskamy Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei w sprawie 
remontu tej drogi. Kilka dni temu 
otrzymaliśmy odpowiedź, że Wo-
jewództwo Dolnośląskie złożyło 
wnioski na dofi nansowanie z Dol-
nośląskiego Ładu remontu tej 
drogi od granicy województwa do 
Studzionek oraz od Naroczyc do 
Prochowic o wartości szacunko-
wej ponad 180 mln złotych. Ma-
my w planie remont fragmentu tej 
drogi w Chobieni wraz z chodni-
kiem. W przyszłości chciałbym 
wykonać chodnik od Rudnej do 
Gwizdanowa. 

Łatwiej prowadzi się remonty 
dróg gminnych?

Zdecydowanie, bo jest mniej 
formalności. Dlatego idą one pełną 
parą. Teraz kończymy przebudowę 
drogi przez całe Mleczno i startuje-
my z budową dróg w Rynarcicach 
i Koźlicach. Na ten rok mamy 
jeszcze zaplanowane budowy dróg 
Miłogoszcz – Górzyn i Brodów – 
Radomiłów oraz chodników w Stu-
dzionkach, Rudnej przy ul. Witosa 
i Ścinawskiej. Chciałbym podkre-
ślić, że na znaczną większość  prac 
pozyskujemy zewnętrzne dofi nan-

sowanie z Rządowego Funduszu 
Dróg Lokalnych. 

Prośby drogowe najczęściej sły-
chać na sołeckich zebraniach? 

Bardzo sobie cenię sołeckie spot-
kania, na których umawiamy się 
na realizację naprawdę najważniej-
szych spraw. Dam przykład z Cie-
chłowic. Na pierwszym spotkaniu 
mieszkańcy powiedzieli, że dla nich 
priorytetem jest droga dojazdowa 
do pól i tę jedną rzecz chcieliby za-
łatwić. Udało się. Po roku poprosili 
o kolejną rzecz – remont świetlicy 
– i to właśnie planujemy. Dzisiaj 

wniosków ze wszystkich zebrań so-
łeckich mamy wiele, jednak żaden 
nie pozostanie bez odpowiedzi. Zo-
stały skatalogowane i sukcesywnie 
będziemy się nimi zajmować. Część 
zadań wpiszemy do budżetu gminy, 
a na pozostałe będziemy bombar-
dować wnioskami wszystkie odpo-
wiednie instytucje. 

Czy jest Pan człowiekiem zada-
niowym?

Zdecydowanie tak. Moje wcześ-
niejsze doświadczenia zawodowe 
były związane z biznesem, gdzie 
samodzielnie prowadziłem projekty. 
Wiem, na czym polega strategiczne 
planowanie i rozumiem, że wszystko 
wymaga czasu. Mogłoby się wyda-
wać, że biznes i gmina to dwa różne 
żywioły. Wręcz przeciwnie! Organi-
zacja pracy jest podobna. W dobrze 
działającej fi rmie mówi się, że nie ma 
spraw niezałatwialnych. Dokładnie 
tak samo jest w gminie, trzeba tylko 

mądrze przygotować projekt, po-
szukać środków i można realizować. 
Wyznaję zasadę, że jeżeli coś obie-
cam, to wykonam. Nie toleruję spraw 
nie dokończonych. 

Po raz pierwszy od wielu lat 
w mijającym roku dostrzeżono 
dokonania naszej gminy na ze-
wnątrz.

Rudna zawsze plasowała się wy-
soko, ale w ostatnich dwóch latach 
zdecydowanie przyspieszyliśmy. 
Jesteśmy w pierwszej trójce najlep-
szych gmin do 20 tysięcy mieszkań-
ców na Dolnym Śląsku w oparciu 
o dane GUS, zajęliśmy też piąte 
miejsce w kraju w rankingu Polskiej 
Agencji Prasowej – Najlepsze miej-
sce do życia. Największą wartością 
gminy są świetni, wspaniali ludzie. 
Wielokulturowość nas zdecydowa-
nie wyróżnia, nasza kultura jest dwa 
razy fajniejsza niż wokół. 

Czy takie nagrody motywują?
Oczywiście! Lubię pracować 

z ludźmi i cieszę się, jak uda się 
załatwić temat. Dam przykład 
z Naroczyc. Mieszkańcy sześć lat 
prosili o chodnik, a przyszedłem, 
obiecałem i jest. W Chełmie jedna 
z mieszkanek śmiała się, że droga do 
domu skróciła się o połowę za mojej 
kadencji, bo nie musi omijać wszyst-
kich dziur. W Orsku przez wiele 
lat mieszkańcy czekali na parking 
przy kościele. Finansowo to nie była 
ogromna inwestycja, ale wymagała 
sporej dokumentacji. Ale im więcej 
kłód pod nogami, tym mocniej 
chcę załatwić sprawę. Parking 

zrobiliśmy. Tak samo pomogłem 
proboszczom z Olszan, Mleczna czy 
Studzionek zdobyć dofi nansowanie 
zewnętrzne na niezbędne prace. 

Rozumiem, że takie starania wy-
magają czasu i kiedy wójta nie 
ma w urzędzie, to nie znaczy , że 
jest na rowerze czy na nartach? 

/Śmiech/ Wiedza jest na ze-
wnątrz, dlatego trzeba jeździć, 
rozmawiać i pytać. Warto przenosić 
sprawdzone w innych miejscach 
mechanizmy. Wcześniej gmina nie 
pozyskiwała środków zewnętrznych, 
teraz to robimy niemal mechanicz-
nie. Nauczyliśmy się. W samorządzie 
nie ma wrogości tylko współpraca 
i fajne pomysły na wyciągnięcie ręki. 
Dzisiaj miarą skuteczności wójta jest 
umiejętność pozyskiwania środków. 
Trzeba podnieść się z fotela i popra-
cować na zewnątrz. Rozmawiam 
z KGHM, marszałkiem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, wojewodą, 
Starostą Lubińskim i innymi samo-
rządowcami czy z przedstawicielami 
ministerstw w Warszawie. Oczywi-
ście, nie może to być kosztem czasu 
dla mieszkańców. Moim zadaniem 
nie jest administrowanie, ale zarzą-
dzanie gminą z korzyścią dla miesz-
kańców, bo samo nic nie przyjdzie. 

Gmina pozyskała dla szkół, 
przedszkoli i żłobka spore środki 
na zakup nowoczesnych pomocy 
naukowych. Nowe tablice inter-
aktywne, roboty, wirtualne go-
gle czy laptopy są już na miejscu. 
Ale rodzice nadal pytają, kiedy 
nasze dzieci będą miały lepsze 
wyniki na egzaminach? 

Trudno było wcześniej wymagać 
od naszych uczniów czy nauczycieli 
świetnych wyników, kiedy sprzętowo 
szkoły zostały w latach 90 – tych. 
Teraz placówki dostały narzędzia 
i liczę, że staną się wizytówką Gminy 
Rudna. Mamy świetnie wyposażo-
ne pracownie, sale gimnastyczne, 
basen, możliwość korzystania z plat-
form do nauki programowania. Za-
tem nic nie stoi już na przeszkodzie, 
by zaczęły się pojawiać dobre wyniki 
nauczania. Największe zadanie stoi 
przed nauczycielami, którzy też 
muszą się uczyć i dokształcać, bo 
najważniejsi są uczniowie! Celem 
powinno być dobre przygotowanie 
młodego człowieka do dorosłego 
życia. Podczas zebrań zdarzają się 
głosy dotyczące poziomu nauczania. 
To jest sygnał, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia. 

I na zakończenie. Jaki duże im-
prezy czekają nas w tym roku? 

Na pewno będą dożynki w Rud-
nej, koncerty na wodzie, festiwal 
Kyczera i Zamczysko z przeglądem 
amatorskich zespołów rockowych. 
Do Gwizdanowa wracają motocy-
kliści. I chcielibyśmy w tym roku 
zainicjować dużą plenerową impre-
zę w Orsku z okazji Dnia Strażaka 
i Dnia Hutnika. Jednak to na razie 
plany, które zależą od sytuacji 
pandemicznej.

Na 2022 rok życzę przede 
wszystkim zdrowia i dziękuję za 
gorące spotkania, świetne zeszło-
roczne festyny, wiele ciepłych słów 
i duży zastrzyk pozytywnej energii. 
Bardzo dobrze je wspominam i już 
czekam na kolejne.
Dziękujemy za rozmowę

Moim celem jest 
zaspokojenie 
potrzeb 
mieszkaniowych 

mieszkańców o najniższych 
dochodach, dalsze 
niezbędne remonty mieszkań 
komunalnych oraz zamiana 
ogrzewania opartego 
na paliwach stałych na 
ogrzewanie ekologiczne. 
W pierwszej kolejności 
mieszkania komunalne będą 
otrzymywać rodziny z dziećmi 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej.  

Współpracuję 
z kadrą 
nauczycielską 
i liczę, że nasze 

szkoły pójdą w górę. Ja mogę 
obiecać, że tempa nie zwolnię. 
Będziemy nadal doposażać 
naszą oświatę i uatrakcyjniać 
ofertę. W Chobieni tworzymy 
pracownię 3D z nauką 
programowania w ramach 
pozyskanych środków 
Laboratoria Przyszłości. 
Chcę, aby dzieci z gminy 
Rudna nie odstawały od 
innych, a nawet były od nich 
lepsze. 

Dożynki to już tradycja Gminy Rudna.

Będziemy bawić się podczas letniego Zamczyska.

Remiza OSP Chobienia po moder-
nizacji, teraz czas na następne.

Szkoły w Rudnej i Chobieni 
przejdą kompleksową termomo-

dernizację.

Mamy plan remontów mieszkań 
komunalnych do 2025 roku
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Ogromne podziękowania 
dla wszystkich, którzy wspar-
li to wydarzenie:

 stowarzyszenie Cho-
bienia od Nowa, które 
8 lat temu zainicjowało 
Orszak w naszej 
gminie 
 nauczyciele i dzieci 
z przedszkola w Cho-
bieni oraz młodzieży 
i wychowawcom ze 
szkoły w Chobieni
 mieszkanki Chobieni, 
które przygotowały 
tradycyjne rogaliki 
z powidłami i gorącą 
herbatę 
 druhowie z OSP 
Chobienia
 mieszkańcy sołectw 
Chobienia, Naroczyce 
i Nieszczyce
 Centrum Kultury Gmi-
ny Rudna 
 Ks. Proboszcz Leszek 
Kowalski 

Orszak Trzech Króli 
przeszedł ulicami Chobieni

Była Święta Rodzina, diabły i anioły, kolędnicy, 
dowcipne jak zawsze spostrzeżenia artystek Teatru 

na Końcu Świata i oczywiście Trzej Królowie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej 
przyjmuje wnioski dotyczące otrzymania rządo-
wego dodatku osłonowego. Nowe świadczenie ma 
zrekompensować wzrost kosztów energii eklek-
tycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które spełniają 
określone kryterium dochodowe:

 dla gospodarstwa jednoosobowego przeciętny miesięcz-
ny dochód na osobę nie może przekroczyć 2 100 zł 
netto
 dla gospodarstw domowych wieloosobowych dodatek 
przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na 
osobę nie przekracza 1 500 zł netto

Dochody ustalane są z roku 2020 – w przypadku wniosku 

złożonego do 31 lipca br. lub z roku 2021 – w przypadku wnio-
sku złożonego po 31 lipca br.

W zależności od źródła ogrzewania dodatek osłonowy 
wynosi rocznie:

 400/500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa 
domowego,
 600/750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego,
 850 zł/1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego,
 1150 zł/ 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się 
z co najmniej 6 osób.

Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, 
gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kafl owy na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników 
GOPS w Rudnej pod nr tel. 76-847-90-31, 76-847-90-33 – 
biuro nr 8 lub na stronie internetowej http://gops.rudna.pl/

Aby otrzymać dodatek osłonowy, wniosek należy złożyć do 
31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Jeśli wniosek 
zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony 
będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zo-
stanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 
2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. 
– dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po 
przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty do-
datku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 
31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

DODATEK OSŁONOWY  

Rząd określił nowe 
kryteria dochodowe 
uprawniające do świad-
czeń pieniężnych, ta-
kich jak zasiłki stałe, 
okresowe czy celowe. 
W gminie Rudna mamy 
dodatkowe programy 
na zakup leków czy bez-
płatne posiłki. 

Od 1 stycznia 2022 roku 
obowiązują w yższe 

ustawowe stawki kryteriów 
dochodowych uprawniają-
cych do świadczeń:

 dla osoby samotnie go-
spodarującej – 776 zł
 dla osoby w  rodzinie – 
600 zł 

W  gminie Rudna ma-
my programy osłonowe 
uchwalone przez Ra-
dę Gminy, które 
uprawniają do 
ś w i a d c z e ń 
przy docho-
dach pr z e -
kraczających 
u s t a w o w e 
kryteria. Jed-
nym z  nich jest 
program osłonowy na 
pomoc przy zakupie leków. 
Mogą z niego korzystać:

 osoby samotnie gospo-
darujące, których mie-
sięczny dochód nie 
przekracza 1 940 zł 
 rodziny, których dochód 
na osobę w rodzinie nie 
przekracza 600 zł

Zasiłki celowe na zakup 
żywności lub w formie pro-
duktów żywnościowych mo-
gą otrzymać:

 osoby samotnie gospoda-
rujące, których dochód 
nie przekracza 1 164 zł
 rodziny, których do-
chód na osobę nie prze-
kracza 900 zł

Bezpłatne posiłki dowo-
żone do miejsca zamieszka-

nia mogą otrzymać osoby 
starsze i niepełnosprawne: 

 osoby samotnie gospoda-
rujące, których dochód 
nie przekracza 1 164 zł
 oraz osoby w rodzinie, 
których dochód nie 
przekracza 900 zł.

Z  posiłków mogą ko-
rzystać osoby starsze i nie-

pełnosprawne, których 
dochód przekracza 

wskazane kryteria,  
jednak wiąże się 
to z  częściową 
lub całkow it ą 
odpłatnością.  

Wzrost kryte-
riów wpływa rów-

nież na podwyższenie 
dochodu uprawniającego 

do bezpłatnych posiłków 
w szkole i przedszkolu. Obec-
nie z bezpłatnych posiłków 
mogą korzystać dzieci z ro-
dzin, których dochód na oso-
bę nie przekracza 900 zł, do 
końca grudnia ta kwota wy-
nosiła 792 zł. 

Więcej informacji - Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Rudnej:

 pokój nr 2a,3, 5 i 6

 tel. 76 84 790 26; 76 847 
90 27; 76 847 90 28; 76 
847 90 32 

NOWE KWOTY KRYTERIÓW 
DOCHODOWYCH 
I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Bezpłatne obiady otrzymu-
ją codziennie osoby starsze 
i niepełnosprawne z niskimi 
dochodami.

Antonina i Mikołaj po-
znali się w rodzinnej 

Czarnej w  powiecie gorli-
ckim na Podkarpaciu. Po-
brali się w  1946 roku 
i w 1947 zostali przesiedleni 
na Dolny Śląsk. Przyjechali 
do Toszowic, gdzie urodził 
się im pierwszy syn. Na po-
czątku było bardzo ciężko. 
Dom był zdewastowany, 
z  wybitymi oknami, bez 

drzwi. Trzeba było to powoli 
remontować. -  Ojciec na po-
czątku myślał, że przyjecha-
li tutaj tylko tymczasowo 
i planowali powrót, ale osta-
tecznie pozostali. Byli nie-
mieccy właściciele tego do-
m u  p r z e z  w i e l e  l a t 
przyjeżdżali do nas w od-
wiedziny. Potem wyrosły 
kolejne pokolenia i kontakt 
osłabł – wspomina Maria 
Budzińska, córka pana 
Mikołaja. 

Liczna rodzina 
Państwo Matijczak do-

chowali się 7 dzieci, 14 
wnuków i  16 prawnuków. 
W Toszowicach na gospo-
darce została tylko pani 
Maria - Każdy stąd uciekał 
do pracy w mieście, tylko 
ja zostałam z rodzicami na 
gospodarstwie. Ale lubi-
łam pracę w polu, wszędzie 
z ojcem jeździłam i nauczy-

łam się gospodarki – mówi. 
Wspominając ojca pod-
kreśla, że do końca czytał 
gazety, oglądał wszystkie 
wiadomości, mówił wiersze 
z  pamięci. - Miał świetną 
pamięć. Interesował się po-
lityką i historią. Do ostat-
nich lat liczył w pamięci, nie 
potrzebował kalkulatora. 
Mój ojciec skończył tylko 4 
klasy szkoły powszechnej, 
ale przez całe życie czytał 
i  interesował się światem. 
Jak zabrakło mu gazet, to 
musiałam jechać do Rudnej 
i kupować mu nowe.

Wojnę spędził w Austrii 
u gospodarza, gdzie został 
wywieziony na roboty. Na-
uczył się podstaw niemie-
ckiego, a  w ostatnich latach 
otrzymywał co miesiąc nie-
wielką zapomogę jako za-
dośćuczynienie za wojenną 
pracę u bauera.  

Bez roweru 
ani rusz 

Pana Mikołaja zapamię-
tali wszyscy jako niezwykle 
pogodną osobę. – Mój ojciec 
lubił się śmiać i żartować. 
Ze wszystkimi żył bardzo 
dobrze. A dzieci chętnie słu-
chały jego bajek i opowieści, 
jak kiedyś się żyło. Pamię-
tam, jak siadaliśmy wokół 
a tato opowiadał. 

Żona pana Mikołaja, 
Antonina, przez ostatnie 
cztery lata miała problemy 

z chodzeniem, była mocno 
schorowana. – A mój tato 
do końca wyprostowany 
jak struna – śmieje się pani 
Maria. – Zawsze był pełen 
wigoru, chętny do zabawy. 
Jeszcze nie tak dawno sam 
jeździł na rowerze do skle-
pu. W końcu mu ten rower 
zabraliśmy, bo ruch na dro-
dze coraz większy i robiło się 
niebezpiecznie. 

Z żoną do końca 
Pan Mikołaj zachorował 

pierwszy. Potem pani Anto-
nina. Kiedy okazało się, że 
to COVID, trafiła do szpi-
tala, gdzie zmarła po trzech 
dniach. – Tato w sumie czuł 
się dobrze i wydawało się, że 
wyjdzie z tego. A potem przy-
szła jakby druga fala. Bardzo 
bolały go nogi i mięśnie. Jak 
się położył do łóżka to już 
nie chciał wstać. Zabrało 
go pogotowie. W  szpitalu 
przeleżał prawie 3 tygodnie 
i też wydawało się, że będzie 
dobrze. W piątek do niego 
pojechałam w odwiedziny, 
a w sobotę rano zadzwonił 
lekarz, że tato zmarł. Mie-
siąc po mamie. Na 2 tygodnie 
przed swoimi 100 urodzina-
mi – opowiada pani Maria.  

Po rodzicach pozostał 
pokój, gdzie razem miesz-
kali. Pełen rodzinnych 
zdjęć i pamiątek. Ale przede 
wszystkim została pamięć 
o wspaniałych ludziach. 

Zawsze miły 
i uśmiechnięty 

Ze zdjęć spogląda 
wysoki, przystojny 

mężczyzna o blond 
włosach. Te 

z młodości są 
bardziej poważne, te 

późniejsze mocno 
roześmiane. Mikołaj 

Matijczak z Toszowic, 
który zmarł 2 

tygodnie przed 
swoimi 100 

urodzinami, został 
zapamiętany jako 

pogodny człowiek 
z otwartą głową.
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15 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 3 b i 4 a Szkoły Podstawowej w Chobieni zakończyli zajęcia w ramach programu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki "WF z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Dzieci uczestniczyły 
w różnych formach aktywności sportowej, które miały wpływ na wszechstronny rozwój organizmu, sprawność 
kondycyjną i koordynacyjną. Mamy wielką nadzieję, że program ponownie będzie kontynuowany w 2022 r. 

WNIOSKI O PRZYZNANIE 
NAGRODY ZA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
SPORTOWE
Do 15 lutego 2022 r. można składać wnioski 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Rud-
na za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 
roku. 

Nagroda może zostać przyznana osobie zamiesz-
kałej terenie gminy, która jest członkiem klubu 

sportowego. Nagrodę może również otrzymać trener 
prowadzący szkolenie zawodników, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynaro-
dowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przy-
znaje się za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
Kto może otrzymać nagrodę?
Nagrodę przyznaje się osobie fizycznej, która w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody zdobyła:
Miejsce I-X na:

 igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub 
mistrzostwach Europy
 igrzyskach paraolimpijskich
 pucharze świata lub pucharze Europy
 mistrzostwach Polski
 ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży lub młodzie-
żowych mistrzostwach Polski
 mistrzostwach Unii Europejskiej

Miejsce I-III na :
 mistrzostwach międzywojewódzkich
 ogólnopolskich turniejach
 międzywojewódzkich turniejach

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów 
potwierdzających osiągnięcia kandydata lub ich kopie, 
potwierdzone przez trenera lub władze klubu. Więcej 
informacji o nagrodach udziela Referat Oświaty, Zdro-
wia, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy Rud-
na, tel. 76 749 21 10.

Wyremontowane i oddane do użytku technicz-
ne zaplecze szkoły to kolejny etap inwestycji 
w gminną oświatę. Docelowo gruntowną mo-
dernizację przejdą szkoły w Rudnej i Chobieni.

Techniczne i konserwatorskie zaplecze chobieńskiej 
placówki zostanie przeniesione do oddanych po-

mieszczeń. Zdecydowanie ułatwi to pracę technicznych 
służb szkoły. Jak podkreśla p.o. dyrektora Renata Kucha-
rzów, szkoła dba o dobry stan budynków i na bieżąco usu-
wa wszystkie zgłaszane usterki, tak aby zapewnić właści-
wą opiekę i bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie placówki. Wartość inwestycji wyniosła ponad 270 
tysięcy złotych.

Szkoła w Chobieni 
ma nowe techniczne 
pomieszczenia

Wybudowany wiele lat 
temu ośrodek czeka 

gruntowny remont. Zakres 
inwestycji obejmie wymianę 
nawierzchni kortów teniso-
wych, boiska wielofunkcyjne-
go oraz bieżni, przebudowę 
trybun z częściowym zada-
szeniem oraz oświetlenia, 
wykonanie instalacji nawod-
nienia murawy boiska, wyko-
nanie instalacji solarnej do 
podgrzewania ciepłej wody 
w budynku sanitarnym, bu-
dowę oświetlenia boiska, 
montaż piłkochwytów i ogro-
dzenia wzbogaconego od 
strony południowej o ekrany 
akustyczne, a także wykona-
nie nowego placu zabaw, no-
wego bulodromu, budowę 
grilla murowanego przy ist-
niejącej wiacie, zakup i mon-
taż nowych wiat dla zawodni-
ków rezerwowych. Obiekt 
wyposażony zostanie w no-
woczesny sprzęt sportowy.

To będzie 
wizytówka 
Chobieni 

– To kolejna z wielu inwe-
stycji realizowanych w naszej 

gminie. Zależy mi na przy-
wróceniu dawnego blasku 
chobieńskiemu OSiR-owi. 
Jesienią oddaliśmy do użytku 
dużą plenerową siłownię przy 
OSiR, z której mieszkańcy 
chętnie korzystają. Kolejnym 

etapem jest gruntowna mo-
dernizacja całego obiektu. Na 
razie jesteśmy w fazie projek-
towania i przed nami jeszcze 
wiele pracy zanim zawodnicy 
wybiegną na boisko. Chcę, 
aby w  przyszłości ośrodek 

stał się miejscem rodzinnych 
spotkań, symbolem dobrych 
sportowych tradycji oraz 
wizytówką Chobieni i całej 
gminy. Bez wątpienia, obok 
żeglarskiej Mariny czy nad-
odrzańskich łęgów, będzie 
to atrakcyjne miejsce wypo-
czynku i sportowych zmagań 
– mówi Adrian Wołkowski, 
Wójt Gminy Rudna.

Skupimy się na roz-
woju sportu wśród dzieci 
i młodzieży 

- Jestem z klubem związa-
ny od  25 lat i jestem dumny, 
że nasz region będzie posia-

dał jeden z najnowocześniej-
szych obiektów sportowych 
na Dolnym Śląsku – dodaje 
Michał Korolewicz, prezes 
stowarzyszenia Odra Chobie-
nia. - Dzięki staraniom władz 
gminy i Wójta Adriana Woł-
kowskiego będziemy mogli 
w komfortowych warunkach 
realizować swoje cele i pro-
jekty dla mieszkańców. To 
bardzo ważne przede wszyst-
kim dla dzieci i młodzieży, 
ponieważ chcemy położyć 
mocny nacisk na ich rozwój, 
a do tego potrzebna jest no-
woczesna baza sportowa.  

Modernizacja OSiR 
w Chobieni coraz bliżej 

Mamy już wstępną koncepcję planowanej modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chobieni. 
Od kilku miesięcy trwają prace dokumentacyjne i projektowe związane z tą inwestycją. Projekt 
przebudowy powinien być gotowy pod koniec lutego, ale już teraz przedstawiamy wstępne 
wizualizacje obiektu po modernizacji. 

Na tę inwestycję gmina pozyskała dotację 
w wysokości 1 200 000 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na zadanie pn. “Przebudowa 

obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia”.
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Rozwiązanie krzyżówki w grudniu: 
LEPSZA MAŁA POMOC NIŻ WIELKIE 
GADANIE
Nagrodę, gminne gadżety, otrzymuje 
pani Sylwia Pyszka z Olszan
W celu odbioru nagrody, prosimy o 
wcześniejszy kontakt telefoniczny z se-
kretariatem UG nr tel. 76 749 21 01 
Rozwiązanie krzyżówki z grudnia prosimy 
wysłać elektronicznie na adres nowiny@
rudna.pl lub pocztą na adres Urząd Gmi-
ny, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

Poziomo: 1. żeglarskie pieśni; 6. uchwyt, 

trzonek, rączka; 9. zabobon; 10. żądanie, 

dezyderat; 11. podziw, uznanie; 

12. konkurentka, przeciwniczka; 15. odkrywca 

jaskiń; 17. sknerus; 18. polny kwiat; 19. pot. 

dryg, spryt; 20. schodki na statek; 21. daw. 

droga, szlak; 23. mimowolny skurcz mięśni; 

25. zanik; 28. część nogi; 30. ogół ludowej 

twórczości artystycznej; 31. guz, gula; 

34. czarownica;  36. imituje towar; 

38. uroczystość po ślubie; 39. zaułek, ustronie; 

41. skarbiec bankowy; 43. sława, renoma; 

47. gat. ryby słodkowodnej; 48. odwrotność 

pozytywu;  50. sędzia, rozjemca; 

51. australijski nielot; 53. polano, drwa; 

54. produkt z mleka;  55. szachowy zastój; 

56. prawy dopływ Odry; 57. artysta cyrkowy; 

58. odmiana jabłoni;

Pionowo: 1. cienki, mocny sznurek; 2. pewnik, 

twierdzenie; 3. duży pakunek, tobół; 4. kunszt; 

5. harcerski pojemnik do posiłków; 

6. koroduje metal; 7. przywódca plemienny; 

8. benzyna; 9. chroni przed deszczem; 

13. zamiast dzwonka przy drzwiach; 

14. ósmak; 16.z manioku; 17. statek 

powietrzny;  21. zwiewna tkanina; 

22. promieniotwórczy pierwiastek;

24. lęk, strach, obawa; 26. sentencja, złota 

myśl; 27. namniejszy ptak na świecie;

29. miejsce składania ofiar; 32. klatka filmowa; 

33. niewypieczone ciasto; 35. mały sportowy

samolot; 36. niski głos kobiecy; 37. rzymskie 

łaźnie; 40. naja; 42. sofa; 44. materiał

ceramiczny; 45. zagrywka; 46. wawrzyn;

49. choroba wieku dziecięcego; 50. stolica

Krzyżówka


