
Matury w reżimie 
sanitarnym
Z miesięcznym opóźnieniem, 
8 czerwca rozpoczęły się matury. 
Uczniowie od godz. 9.00 pisali test 
z języka polskiego na poziomie 
podstawowym.  Do egzaminu 
przystąpiło ok. 130 tegorocznych 
absolwentów liceów 
i techników noworudzkich 
szkół średnich. W całej Polsce 
do matury przystąpiło ponad 
272 tysiące osób

czytaj na str. 3

Do spisu wyborców 
dopisz się 
przez Internet
W wyborach prezydenckich, które 
odbędą się 28 czerwca, wyborca 
nie musi głosować tam, gdzie jest 
zameldowany

czytaj na str. 6

Od 13 czerwca otwarte 
granice
Już od jutra (sobota 13 czerwca) 
Polacy po powrocie do kraju 
nie będą musieli odbywać 
obowiązkowej kwarantanny. 
Również obywatele Unii 
Europejskiej będą mogli bez 
przeszkód wjeżdżać do Polski

czytaj na str. 7

Uroczystość 
Bożego Ciała
– w Nowej Rudzie
– w Słupcu
– Strażacy z Jugowa

czytaj na str. 11

296 pielgrzymka 
noworudzian 
do Matki Bożej
Jak co roku, noworudzianie 
wyruszyli pielgrzymką, aby modlić 
się u stóp Matki Bożej. W tym 
roku, ze względu na kwarantannę 
o. redemptorystów posługujących 
w bardzkim sanktuarium, 
zmieniony został cel pielgrzymki – 
wambierzyckie sanktuarium

czytaj na str. 14-15

ROZLEWNIA  GAZU

7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)
7.00-13.00 (sobota)

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

tel. 74 872 70 17
tel. 74 872 44 87

100%
11 kg gazu
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Dziwna sprawa z mostem
Wielokrotnie pisaliśmy o ewentualnym remoncie mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie. 
Kilka tygodni temu, informowaliśmy, że zarządca drogi – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu, pod koniec maja ma rozstrzygnąć przetarg na remont. Tak się nie stało

Tak dziwnej sytuacji 
jeszcze nie przeżyłem

Sytuację związaną z pandemią zakaźnej choroby COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, odczuły nie 
tylko firmy. Skutki wprowadzonych obostrzeń odczuła też 
kultura. Jakie? – pytamy Wojciecha Kołodzieja, dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie

czytaj na str. 3

W tym roku 
nie popływamy

Już wiadomo, że w tym roku nie skorzystamy z usług basenu przy ul. Fredry 
w Nowej Rudzie

czytaj na str. 7

czytaj na str. 7
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PKS wznawia niektóre kursy

informuje,  
że od 15.06.2020 r.

ponownie otwarte zostaje 
 Biuro Obsługi Klienta

Jednocześnie informujemy,  
że kasa pozostaje zamknięta. 

W związku z powyższym wszelkie 
opłaty prosimy dokonywać 

przez bankowość elektroniczną, 
w placówce banku lub poczty, 

na indywidualne numery rachunków 
bankowych podane na fakturach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o. o. 

w Nowej Rudzie
Koronawirus uderzył w firmy transportowe, które nie mogły świadczyć swoich usług. Nie inaczej 

było w przypadku kłodzkiego PKS. Od poniedziałku 15 czerwca przewoźnik wznawia niektóre kursy.

Ruszyła XVI Edycja Powiatowego Konkursu 
„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w  Kłodzku, które w  ramach własnego budżetu 
wyodrębniło środki finansowe w  wysokości 
35.000,00 zł na wsparcie ważnych inicjatyw spo-
łeczności lokalnych.

Dofinansowaniu podlegają projekty powstałe 
z  inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, 
obejmujące swoim zasięgiem miejscowości na-
leżące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich 
powiatu kłodzkiego. Wnioski o dofinansowanie 

są zgłaszane przez gminy. Każdy wniosek powinien 
zawierać szczegółowy opis planowanego lub 
będącego w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Do 
wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdza-
jące i dokumentujące fazę realizacji lub przygo-
towania do realizacji konkretnego przedsięwzię-
cia (opisy, plany, projekty, koncepcje, itp.) oraz 
szczegółowy plan finansowy zgłoszonej do kon-
kursu inicjatywy.

Regulamin oraz wniosek na: www.powiat.
klodzko.pl/402/najlepsze-inicjatywy-spolecznosci-
lokalnych-xvi-edycja.html
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Matury w reżimie sanitarnym
Z miesięcznym opóźnieniem, 8 czerwca rozpoczęły 
się matury. Uczniowie od godz. 9.00 pisali test 
z języka polskiego na poziomie podstawowym. 
Do egzaminu przystąpiło ok. 130 tegorocznych 
absolwentów liceów i techników noworudzkich 
szkół średnich. W całej Polsce do matury 
przystąpiło ponad 272 tysiące osób

W  Noworudzkiej Szkole Technicznej do matury 
przystąpiło 57 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Henryka Sienkiewicza ponad 60 absolwentów. To 
pierwszy z egzaminów maturalnych, które są przepro-
wadzane od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu 
na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości od-
bywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów 
uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne 
sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS. Z

Egzamin maturalny 2020

– Przede wszystkim po raz kolejny życzymy wam, 
maturzyści, powodzenia na tych najważniejszych, jak 
na razie, dla was egzaminach. Mamy nadzieję, że – mię-
dzy innymi dzięki temu, żeby było kilka tygodni dodat-
kowo, mogliście się bardzo dobrze do nich przygotować 
– wyniki będą takie, jak oczekiwaliście i  dzięki temu 
dostaniecie się na te kierunki studiów, na te uczelnie, 
które sobie wybraliście – powiedział minister edukacji 
narodowej, zwracając się do tegorocznych maturzystów. 
– Dziś rozpoczyna się seria egzaminów. Zaczynamy od 
egzaminu z języka polskiego. Egzaminy będą trwały aż 
do 29 czerwca – dodał minister.

Na zmieniony termin i  odmienną formułę zwrócił 
także uwagę Marcin Smolik, dyrektor CKE:

– Egzamin tegoroczny różni się od ubiegłorocznego 
tym, że odbywa się w  innym terminie i  specyficznej 
sytuacji epidemicznej, ale również tym, że nie jest 
przeprowadzany egzamin w części ustnej – zaznaczył.

Maturzyści 2020

W tym roku przystąpienie do egzaminu maturalne-
go zadeklarowało 272 456 absolwentów liceum ogól-
nokształcących i  techników. Cykl egzaminów rozpo-
częła matura z języka polskiego (8 czerwca). W kolejnych 
dniach maturzyści zdają matematykę (9 czerwca) oraz 
język angielski (10 czerwca).

Dodatkowo do egzaminu przystąpili także absol-
wenci z lat ubiegłych. Ogółem zostanie dla nich prze-
prowadzonych 92 939 egzaminów. Osoby te przystę-

pują w  szczególności po to, aby podwyższyć wynik 
egzaminu, bądź podejść do egzaminu z  kolejnego 
przedmiotu.

Ponadto w tym roku zostaje przeprowadzonych 327 
egzaminów ustnych. Przystąpią do niego maturzyści, 
którzy potrzebują wynik z części ustnej w postępowa-
niu rekrutacyjnym do szkoły za granicą. Będą to egza-
miny z: języka angielskiego (285), języka polskiego (26), 
języka niemieckiego (13), języka rosyjskiego (2) oraz 
języka francuskiego (1).

Egzamin maturalny 2020 – terminy

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko 
zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach 
oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmono-
gramu egzaminu maturalnego. Tegoroczny egzamin 
dojrzałości przeprowadzony jest w  następujących 
terminach:

– termin główny – 8-29 czerwca,
– termin dodatkowy – 8-17 lipca.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia. Sesja 

poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, 
którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, 
zostanie przeprowadzona 8 września (wtorek) o godz. 
14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. 
Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września.

Egzamin maturalny – przedmioty 
obowiązkowe

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do 
egzaminu z:
• języka polskiego na poziomie podstawowym – mini-
mum 30%,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawo-
wym – minimum 30%,
• matematyki na poziomie podstawowym – min. 30%,
• 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym 
albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym 
– egzamin z tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia.

Dodatkowo absolwenci szkół i klas z językiem mniej-
szości narodowych przystępują do egzaminu z języka 
mniejszości narodowej na poziomie podstawowym 
i aby go zdać, muszą otrzymać minimum 30% punktów.

Egzamin maturalny – przedmioty 
dodatkowe

Maturzyści mogą zdawać także egzamin z  przed-
miotów dodatkowych. Wówczas mają do wyboru od 

1 do 5 kolejnych przedmiotów (na poziomie rozszerzo-
nym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycz-
nym) – bez progu zaliczenia.

Wybory maturzystów − liczba wybranych 
przedmiotów dodatkowych:

• 1 przedmiot dodatkowy − 39,7% zdających,
• 2 przedmioty dodatkowe − 31,5% zdających,
• 3 przedmioty dodatkowe − 23,5% zdających,
• 4 i więcej przedmiotów dodatkowych − 5,3% zdających.

Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym 
wybieranym przez maturzystów jest język angielski 
(59,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się: geografia 
(26,6%), matematyka (24,2%), język polski (22,3%), 
biologia (17,2%), chemia (9,4%), fizyka (8,0%), historia 
(7,5%), WOS (6,1%), informatyka (2,4%), język niemiec-
ki (2,2%).

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe (pary) to:
– język angielski i matematyka − 19,8%,
– język angielski i język polski − 14,4%,
– język angielski i geografia − 12,5%,
– chemia i biologia − 10%,
– język angielski i biologia − 9,1%,
– matematyka i fizyka − 7,4%,
– język angielski i fizyka − 6,2%,
– język angielski i chemia − 5,6%,
– matematyka i geografia − 5,4%,
– język angielski i historia − 4,4%.

Arkusze maturalne

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalne-
go w czerwcu przygotowano:
– 388 różnego rodzaju arkuszy (do 24 przedmiotów),
– 78 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych 
nowożytnych, informatyki, historii muzyki).

Arkusze maturalne były gotowe już na termin ma-
jowy (zgodnie z planowanym pierwotnie terminem), 
w związku z czym, na ich pierwszej stronie jest wydru-
kowana data majowa.

Arkusze z pierwszego dnia egzaminu maturalnego 
są dostępne na stronie CKE: www.cke.gov.pl.

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, 
przygotowali wytyczne dotyczące organizowania 
i  przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmo-
klasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzające-
go kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały 
podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zacho-
wania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:
• obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do 
momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
• konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej 
w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był 
co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
• obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzami-
nacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, 
sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden 
zdający;
• konieczność korzystania przez każdego zdającego 
z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora, itd.;
• wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które 
pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed 
szkołą oraz przed salą egzaminacyjną – przed rozpo-
częciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
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Tadeusz Blechinger jest 
znakomitym kronikarzem Nowej 
Rudy. Jego fotografie oddają 
codzienność miasta, jak również 
otaczającą przyrodę – na 
przestrzeni czterech pór roku.
Album zawiera ponad 170 zdjęć, 
na których zawarta jest pasja pana 
Tadeusza. Od wiosny do zimy, 
od świtu do nocy…
Ci, którzy kochają Nową Rudę, 
na pewno będą zachwyceni, 
a którzy jej nie znają – zechcą 
zapewne ją odwiedzić.

Tomasz Proszek

Album w cenie 35 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin” 
w Nowej Rudzie (Rynek 8, I piętro) oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2) 
i księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10) oraz na allegro.pl

Felieton

Stanisław Łukasik

W 1370 roku Kazimierz Wiel-
ki osierocił Koronę Królestwa 
Polskiego. Na mocy wcześniej-
szych umów tron Polski przejąć 
miał jego siostrzeniec Ludwik 
Węgierski i jego synowie. Po-
nieważ Ludwik nie miał syna, a 
polskie prawo nie przewidywa-
ło dziedziczenia po kądzieli, 
wiec za cenę przywilejów dla 
szlachty nadanych przywilejem 
w Koszycach uzyskał zgodę na 
tron wawelski dla jednej ze 
swoich córek. Najstarsza Kata-
rzyna zmarła w dzieciństwie, 
młodsza Maria przeznaczona 
była dla Zygmunta Luksembur-
czyka, syna cesarza Karola IV i 
wnuka śmiertelnego wroga 
Polski ostatnich Piastów, Jana 
Luksemburskiego i dziedziczy-
ła tron węgierski, a wraz z mał-
żonkiem miała przejąć również 
Polski. Zygmunt dwukrotnie 
próbował zainstalować się w 
Polsce i  za każdym razem 
grzecznie acz skutecznie został 
wyproszony. Panowie krakow-
scy pamiętali zasadę Łokietka i 
jego współpracowników – aż 
do gardeł naszych nie chcemy 
Niemca. Wybór padł na naj-
młodszą Jadwigę, która była 
zaręczona a nawet „poślubiona 
na przyszłość” Wilhelmowi 
Habsburgowi. Ponieważ pano-
wie polscy wykluczyli kandyda-
tów niemieckich, tak oto na 
Wawelu na oferty małżeńskie 
czekała jedenastoletnia panna 
urodziwa i posażna. Kandyda-
tem z realnymi szansami, szcze-
gólnie u szlachty wielkopolskiej, 
był Piast z książąt mazowieckich, 
Ziemowit IV. Dzierżący ster rzą-
dów w Polsce panowie krakow-
scy nie byli zainteresowani 
„swojakiem”, który mógłby za-

pomnieć, komu zawdzięcza 
żonę i koronę, wyciągnąć stare 
papiery potwierdzające jego 
prawa do krakowskiego tronu, 
był wszakże potomkiem Krzy-
woustego. Ponadto przed Ko-
roną stały bardzo poważne 
wyzwania, wiec szukali kandy-
data do ręki królowej i sojusz-
nika dla państwa znacznie po-
ważniejszego kalibru niż książę 
mazowiecki. Odzyskanie ziem 
utraconych, to stałe żądanie 
wobec wszystkich kandydatów 
do polskiej korony, od Ludwika 
Węgierskiego począwszy na 
Stanisławie Poniatowskim skoń-
czywszy. Stracone ziemie to 
Śląsk, Pomorze i Ruś Czerwona, 
zdobycz Kazimierza Wielkiego, 
którą zawładnęli Węgrzy. Odzy-
skanie dwóch pierwszych było 
niesłychanie trudne, odzyskanie 
Rusi, korzystając z osłabienia 
Węgier po śmierci Ludwika, 
zdawało się być stosunkowo 
łatwe. Wielka Litwa panująca 
na Wołyniu, Podolu, Rusi Kijow-
skiej, niedawna rywalka w wal-
kach o Ruś Halicką, nadawała 
się na sojuszniczkę. Jednym z 
zadań, jakie stało przed Polską 
była rozprawa z Krzyżakami, a 
Litwa zmagała się z niemieckimi 
misjonarzami, co to z krzyżem 
na piersi a z mieczem w jednej 
ręce i krzesiwem w drugiej przez 
150 lat „krzewili „ chrześcijań-
stwo wśród pogańskich Litwi-
nów. Związek Korony Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wydawał się być 
podstawą mocarstwowości złą-
czonych państw i dawał szanse 
na pokonanie państwa zakon-
nego. Wspólny i śmiertelny 
wróg, dawał podstawę realnego 
sojuszu. Jadwiga, królowa Pol-

ski stawa-
ła się apo-
stołką Li-
twy. Misja: 
światło wiary chrześcijańskiej 
dla pogańskiej Litwy, dziejowa, 
cywilizacyjna rola Polski. O tym 
należy pamiętać, wszakże jeste-
śmy w XIV wieku, gdy rycerze z 
całej Europy Zachodniej, na 
wezwanie Zakonu Szpitalików 
Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego(doskonale zna-
nych nam Krzyżaków), poświę-
cają majątki, zdrowie i życie 
wyruszając na krucjaty przeciw-
ko pogańskiej Litwie. Chrystia-
nizacja, w sposób pokojowy, w 
oparciu o polskie duchowień-
stwo okazała się skuteczną, a 
nie nawracanie krzyżackim mie-
czem. Unia wreszcie zapewnia-
ła bezpieczeństwo wschodnim 
połaciom Korony, przez stulecia 
nękanym napadami litewskich 
kunigasów. Zdaje się, że te oko-
liczności wpłynęły na determi-
nację panów krakowskich(Dy-
mitra z Goraja, Dobiesława z 
Kurozwęk, Jaśka z Tenczyna, 
Spytka z Melsztyna) z jaką prze-
konywali dwunastoletnią pannę 
do zgody na małżeństwo z księ-
ciem litewskim Jogaiłą, po 
chrzcie znanym jako Władysław 
Jagiełło. W ten oto sposób Ja-
dwiga prz ycz yni ła  s ię  do 
ochrzczenia Litwy, czym po 
wiekach zasłużyła na kanoniza-
cję. W unii polsko-litewskiej 
wszyscy sąsiedzi złączonych 
państw widzieli zagrożenie swo-
ich interesów. Teraz przyjdzie 
przyjrzeć się tym, którzy czuli 
się zagrożeni i co z tych obaw 
wynikło. Ot pozwoliłem sobie 
na taki chwyt marketingowy.

Początki mocarstwa Jagiellonów
Poniższe podziękowania zostały umieszczone 
w pierwszej biografii o. Wenantego Katarzyńca:

Warszawa, 13 czerwca 
1924 r.„Z wdzięczności ku 
Bogu i  O. Wenantemu za 
odzyskane zdrowie za jego 
przyczyną, opisuję prze-
bieg mojej choroby, który 
jest następujący.

Począwszy od sierpnia 
1923 r., cierpiałam na bóle 
w okolicy żołądka. Ponie-
waż choroba rozwijała się 
dalej, udałam się po pora-
dę do lekarza dra Markie-
wicza, który po zbadaniu 
osądził, że to owrzodzenie 
dwunastnicy i  zapowie-
dział, że choroba jest cięż-
ka: trzeba leżeć kilka tygo-
dni w łóżku, nic nie jedząc, 
prócz odrobiny mleka. Po 
przebyciu diety zawezwa-
no ponownie lekarza. Po-
wiedział, że jest trochę lepiej i pozwolił nawet jadać lekkie potra-
wy. Tak przetrwałam znów kilka tygodni. Lecz pomimo zachowania 
przepisów i używania lekarstw przez lekarza poleconych, bóle nie 
ustępowały, ale stawały się coraz cięższe do zniesienia, szczególniej 
po spożyciu pokarmów, a nawet po wypiciu mleka.

Udałam się znowu do lekarza, a ten tym razem sam niespokoj-
ny, dając mi nową receptę, powiedział:

– Jeżeli to nie pomoże, musimy się wziąć do innych środków.
Przypuszczam, że miał na myśli operację.
Tego samego dnia wieczorem byłam w kościele OO. Francisz-

kanów, gdzie dowiedziałam się wśród rozmowy z jednym z Ojców, 
że zmarły przed dwoma laty O. Wenanty, zdziałał już kilka cudów. 
W tej samej chwili przyszła mi myśl, że i ja mogłabym być uzdro-
wiona za przyczyną O. Wenantego. Postanowiłam więc nie kupować 
lekarstw, ale jemu się polecić.

Następnego dnia po przyjęciu Pana Jezusa wróciła mi myśl 
wczorajsza. Zaczęłam się modlić, prosząc gorąco Pana Jezusa 
o zdrowie za przyczyną O. Wenantego.

Dnia tego nie czułam już żadnych boleści, ale chcąc się upew-
nić, zaczęłam jeść wszystkie pokarmy zabronione mi surowo przez 
lekarza, nawet mięso.

Od tego czasu upłynęło już dwa miesiące, a ja czuję się zupeł-
nie zdrowa. Za co niech Bogu i O. Wenantemu będą dzięki.

Aby to, co piszę było wiarygodniejsze, pozwalam sobie przed-
stawić jako świadka S. Przełożoną Tercjarstwa Natalię Frankowską, 
która była obecna przy badaniu lekarza i  śledziła cały przebieg 
mojej choroby.”

Modlin, 3 sierpnia 1928 r.
„Dnia 31 lipca b.r. wysłałam przekazem PKO dziesięć złotych na 

Rycerza Niepokalanej, dziękując za otrzymane łaski. Artretyzm, na 
który cierpię, objął mi głowę: przez dwa tygodnie miałam łamania 
i  bóle tak straszliwe, że jedno oko było zupełnie skrzywione; 
wszystko widziałam podwójne, ludzi widziałam o dwóch głowach, 
trudno mi było czytać czy pisać.

Byłam u kilku lekarzy, ale mówili mi, że nie wiedzą, czy to przej-
dzie.

Martwiłam się okropnie tym, że będę ciężarem Zgromadzenia, 
bo bez wzroku co mogę robić?… Naprawdę, chwilami rozpacz 
mnie ogarniała!

Będąc u Sióstr w Warszawie dostałam obrazek O. Wenantego. 
Prosiłam go, by się wstawił za mną do Maryi Niepokalanej.

I  w  parę dni potem wzrok mi się poprawił: obecnie czytam 
i piszę bez trudności – może Bóg pozwoli, że wyzdrowieję zupełnie. 
Zresztą i tak jak jest już mogę pracować.

Minęły również straszne zawroty głowy, przy których nie mo-
głam utrzymać się na nogach.

Za wszystko niech będą nieskończone dzięki Panu Bogu, Mat-
ce Najświętszej i O. Wenantemu!”

Joanna Kaniewska

Siostra Teresa
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Tak dziwnej sytuacji jeszcze nie przeżyłem
Sytuację związaną z pandemią zakaźnej choroby 
COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-
CoV-2, odczuły nie tylko firmy. Skutki wprowadzonych 
obostrzeń odczuła też kultura. Jakie? – pytamy 
Wojciecha Kołodzieja, dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowej Rudzie

– Panie Dyrektorze, jakie są 
skutki ponaddwumiesięcznej 
przerwy związanej z epidemią?

– Tak naprawdę, to skutki 
epidemii dopiero odczujemy, 
bowiem flagowe imprezy w No-
wej Rudzie już odwołaliśmy, albo 
tak naprawdę przyjdzie nam 
odwołać. Dwa i pół miesiąca 
zawieszenia funkcjonowania 
sekcji w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, kina, mniejszych i więk-
szych koncertów – sprawiło, że 
byliśmy w dużej próżni.

– Staraliście się być w kon-
takcie z członkami sekcji on-
-line.

– Oczywiście, część z nas 
pracowała zdalnie, chociażby 
przy takich akcjach jak różnego 
rodzaju konkursy i innych tego 
typu działaniach. To bardzo faj-
nie funkcjonowało, ale nic nie 
zastąpi kontaktu na żywo. Na 
szczęście od dwóch tygodni 
funkcjonują już sekcje indywi-
dualne i część sekcji tanecznych, 
do prób powróciła orkiestra gór-
nicza, „odmrożone” zostało kino, 
chociaż z tytułami na ryku kino-
wym bywa różnie… Serce Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Nowej 
Rudzie zaczyna bić, można do 
nas przyjść po południu i to 
zobaczyć.

– Wspomniał Pan o flago-
wych koncertach związanych z 
szeroko rozumianą imprezą 

„Lato w mieście”, a także Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru 
– co z tymi imprezami?

– Na pewno nie będzie im-
prezy czerwcowej, czyli festiwa-
lu hip-hopu, nie będzie dnia 
koncertowego na którym miały 
wystąpić Sarsa i Margaret, na 
pewno nie będzie festiwalu folk-
loru. Przy tak dużej imprezie 
międzynarodowej to jest zbyt 
duże ryzyko, zresztą wszystkie 
festiwale folkloru w Polsce są 
odwołane. Wiem, że przez trzy 
dni będziemy gościć „Góry lite-
ratury”, ale szczegółów jeszcze 
nie znam. Tli się mała nadzieja, 
że koncert Margaret może się 
odbyć w przedostatni weekend 
września, bo tak też jesteśmy 
umówienia z panią menadżer i 
z Margaret. Gdyby obostrzenia 
pod koniec czerwca, bądź na 
początku lipca pozwoliły orga-
nizować imprezy masowe, to my 
na „zakończenie lata” z przytu-
pem będziemy chcieli pożegnać 
ten kryzys. Nie mniej cieszę się, 
że wróciła działalność sekcji, że 
powróciło kino. Na pewno zary-
sujemy jakiś plan wakacyjny dla 
dzieci, rzecz jasna trzymając się 
wszystkich wytycznych sanitar-
nych. Na pewno skoncentrujemy 
się na mniejszych koncertach, 
możemy organizować takie do 
150 osób – być może ten limit 
się powiększy. Sytuacja jest dy-

namiczna, więc trzeba być ela-
stycznym.

– W ubiegły weekend, po 
częściow ym zniesieniu ob-
ostrzeń sanitarnych, miał być 
pierwszy seans i nie wyszło.

– No właśnie powiem szcze-
rze to była dziwna sytuacja. Przy-
gotowaliśmy perfekcyjnie salę 
kinową, przeprowadziliśmy ozo-
nizację sali, a w piątek dystrybu-
tor filmu nie zezwolił na projek-
cję. Podejrzewam, że bał się tego, 
że będzie mała frekwencja i 
podejrzewam, że ten film wróci 
na ekrany jesienią. Teraz filmow-
cy mają ciężką sytuację. Gdybym 
miał przewidywać ile osób przyj-

dzie do noworudzkiego kina, 
byłoby bardzo trudno to określić. 
To jest kwestia – powiedzmy 
kolokwialnie – przełamania się…

– Może dobrym rozwiąza-
niem byłby jakiś „kasowy” film, 
który by przyciągnął widzów?

– Nie ma teraz takich filmów. 
Wszystkie projekcje filmów typu 
„Bond” zostały przesunięte na 
jesień, wszystkie premiery zo-
stały poprzesuwane. Dystrybu-
torzy boją się strat finansowych.

– Co działo się w trakcie 
„przerwy” w MOK-u?

– Powiedzmy żartobliwie, że 
plusem epidemii jest to, że przez 
ten czas przeprowadziliśmy w 

ośrodku kultury szereg remon-
tów. Myślę, że już niedługo w 
holu kinowym będzie można 
podziwiać „Aleję gwiazd”, a hol 
będzie holem kinowym z praw-
dziwego zdarzenia. Nie mniej 
obecna sytuacja jest wyjątkowa. 
Ćwierć wieku pracuję w kulturze 
i tak dziwnej sytuacji jeszcze nie 
przeżyłem.

– Brak dużych koncertów, 
różnego rodzaju imprez maso-
wych, to dla was z jednej strony 
oszczędność, ale też straty, a 
co  najważniejsze brak kon-
taktu z noworudzianami, z wi-
dzami.

– Nie przeczę, my to napraw-
dę najbardziej odczuwamy. Tu 
zawsze coś się działo, było mnó-
stwo ludzi. Jedne dzieciaki przy-
chodziły na zajęcia, inne wycho-
dziły, wszystko wrzało. Teraz 
mamy bardzo dziwną sytuację, 
ale życie nie lubi próżni. Myślę, 
że jak to wszystko się udrożni, 
to bardzo szybko zapomnimy…

– Panie Dyrektorze ośrodek 
kultury, którym Pan kieruje, w 
tym roku obchodzi okrągłe uro-
dziny – macie już 50 lat.

– Przed pandemią mieliśmy 
plan zorganizowania z tej okazji 
zacnego koncertu, który by uczcił 
rocznicę. Powiem tak, generalnie 
do końca roku mamy jeszcze 
kilka miesięcy, a my „postawieni 
pod ścianą” potrafimy bardzo 
szybko zorganizować dobrą im-
prezę i liczę, że tak się stanie.

– Życząc dalszych sukcesów, 
dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję.
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Do spisu wyborców 
dopisz się przez Internet

Reklama

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że Koło Łowieckie Diana Nowa Ruda roz-
poczyna bezpośrednią sprzedaż dziczyzny. W ofercie znajdziecie 
Państwo świeże tusze zwierząt łownych. Punkt sprzedaży bez-
pośredniej znajduje się w miejscowości Czerwieńczyce, nr 7.  
Zapraszamy chętnych do zakupu ZDROWEJ i SMACZNEJ dziczyzny! 

Tylko w czerwcu, w związku z otwarciem punktu, oferujemy 
tusze w promocyjnej cenie: 

tusza dzika 5,00 zł/kg w skórze oraz
tusza sarny 10,00 zł/kg w skórze.

Zamówienia przyjmowane są w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem: 573 186 311 
– poprzez e-mail: nowaruda.diana@gmail.com 
– poprzez wiadomość na stronie Facebook Koła Łowieckiego 

Diana Nowa Ruda

Ważne!  Tusze dzików przeznaczone do sprzedaży bezpośred-
niej podlegają każdorazowemu i obowiązkowemu badaniu w kie-
runku obecności larw włośni, wykonywanego przez lekarza wete-
rynarii. Opłata za badanie jest wliczona w cenę tuszy.

Punkt sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny prowadzony 
przez Koło Łowieckie Diana Nowa Ruda posiada weterynaryjny 
numer identyfikacyjny 020856163 nadany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Kłodzku. Sprzedaż ta jest nadzorowana przez 
lekarza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku.

W  wyborach prezydenckich, które 
odbędą się 28 czerwca, wyborca nie musi 
głosować tam, gdzie jest zameldowany. 
Wystarczy profil zaufany lub e-dowód do 
tego, by zgłosić chęć głosowania za po-
mocą korespondencji. Zgłoszenie należy 
wysłać najpóźniej 12 dni przed  wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców, wpi-
sanie do rejestru wyborców – czym to 
się różni?

Zacznijmy od tego, co nie dla wszyst-
kich jest jasne: czym się różni dopisanie 
do spisu wyborców od wpisania do reje-
stru wyborców?

Jeśli wyborca chce na stałe zmienić 
miejsce głosowania, czyli od teraz gło-
sować tam, gdzie mieszka, a  nie gdzie 
jest zameldowany i to nie tylko ten jeden 
raz, ale także w  innych, przyszłych wy-
borach – wtedy wyborca powinien wpi-
sać się do rejestru wyborców.

Jeśli wyborca wie, że tylko tego jed-
nego dnia – w dzień wyborów – nie będzie 
go w miejscu zamieszkania, ale poczucie 
obywatelskiego obowiązku mówi mu, że 
powinien zagłosować – wtedy może 
dopisać się do spisu wyborców w miejscu, 
w którym akurat wtedy będzie.

Dopisanie się do spisu wyborców to 
działanie jednorazowe, czyli dotyczy 

tylko wyborów prezydenckich 2020. 
W  następnych wyborach zagłosuje już 
u siebie.

Obie sprawy można załatwić przez 
Internet. 

Jedynym, co powinniście przygoto-
wać, aby skorzystać z  tej e-usługi jest 
profil zaufany i  adres, pod którym wy-
borca będzie w dniu wyborów. Co dalej?

• W serwisie GOV.PL wybierz e-usługę 
Dopisz się do spisu wyborców.

• Kliknij przycisk Dopisz się do spisu 
wyborców i zaloguj się profilem zaufanym 
(lub e-dowodem, jeśli go masz).

• Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla 
którego chcesz dopisać się do spisu wy-
borców.

• Sprawdź wniosek i podpisz go elek-
tronicznie profilem zaufanym (lub e-do-
wodem, jeśli go masz).

• Potwierdzenie złożenia wniosku 
otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie 
Mój GOV (www.GOV.pl) i  adres e-mail 
podany we wniosku.

Ważne
• Dopisanie się do spisu wyborców 

jest bezpłatne.
• E-usługa jest wyłączana na pięć dni 

przed wyborami.
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W tym roku nie popływamy
Już wiadomo, że w tym roku nie skorzystamy 
z usług basenu przy ul. Fredry w Nowej Rudzie

Od 13 czerwca otwarte granice
Już od jutra (sobota 13 czerwca) 
Polacy po powrocie do kraju 
nie będą musieli odbywać 
obowiązkowej kwarantanny. 
Również obywatele Unii 
Europejskiej będą mogli bez 
przeszkód wjeżdżać do Polski

Od 13 czerwca Polska znosi – wpro-
wadzone w marcu – tymczasowe kontro-
le graniczne na granicach wewnętrznych 
UE. To bardzo dobra informacja dla pra-
cujących u w Republice Czeskiej.

– Podjęliśmy decyzję o otwarciu granic. 
Od 13 czerwca granice będą otwarte dla 
państw Unii Europejskiej – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki. – Ograni-
czamy decyzję na razie do państw UE. 

Potrzebne są nam jak najszybciej kontak-
ty z  tymi krajami – żeby powróciły do 
poprzedniego stanu – dodał premier.

W  nocy z  12 na 13 czerwca Polska 
przywraca pełny ruch graniczny w ramach 
granic wewnętrznych Unii Europejskiej. 
Od tego momentu służby obecne na 
granicy będą prowadziły kontrole wyryw-
kowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało 
przed pandemią koronawirusa i wprowa-
dzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Choć Polska otwiera granice dla 
wszystkich krajów UE, to nie wszystkie 
kraje unijne przyjmą Polaków. Oznacza 
to, że od soboty nie będziemy mogli 
swobodnie wjechać do każdego kraju 
w Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne 
UE pozostają jednak zamknięte.

Aneks numer 3 do 
umowy związanej z prze-
budową noworudzkiego 
kąpieliska wydłużał ter-
min zakończenia prac do 
31 lipca 2020 roku. Już 
wiadomo, że jest to nie-
realne. Czy miasto w 
związku z tym będzie 
musiało zwrócić cześć 
dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej? 
Czy wykonawca zadania, 
w związku z nietermino-
wym zakończeniem prac 
poniesie odpowiedzial-
ność? Z takimi pytaniami 
zwróciliśmy się do Toma-
sza Kilińskiego, burmi-
strza Nowej Rudy.

– Na ten moment nie 
widzę zagrożenia dla 
środków unijnych, czyli 
dotacji, którą otrzymuje-
my na realizację tego 
projektu. Co warto pod-
kreślić, ta dotacja została 
zwiększona o milion sto 
tysięcy złotych. Mało 
tego, robimy wszystko, 
żeby tę dotację jeszcze 

zwiększyć – wyjaśnia To-
masz Kiliński. – Czy kon-
sekwencje finansowe 
poniesie wykonawca? – 
Póki co nie. Wszelkie do-
tychczasowe przedłuże-
nia umowy były uzasad-
nione i po analizie kon-
traktów umowy zawartej 
z wykonawcą, to przedłu-
żenie było uzasadnione. 
Jak to będzie wyglądało 
do końca realizacji nie 
mogę przewidywać, być 
może jeszcze coś może 
się pojawić. Sytuacja 
związana ze stanem epi-
demii spowodowała rów-
nież perturbacje związa-
ne z terminową realizacją 
tego kontraktu. Wcześniej 
planowane terminowe 
dostawy towaru i usług 
w określonym terminie 
zostały bardzo wydłużo-
ne. Nie ma na to wpływu 
wykonawca, ani my, jako 
zleceniodawcy. Sytuacja 
na rynku dostaw mate-
riałów została mocno 
zaburzona przez warunki 

związane z epidemią ko-
ronowirusa. Dla przykła-
du powiem, że oczekiwa-
nie na dostawę pomp 
ciepła, to okres naście 
tygodni i prawdopodob-
nie nie uda się pewnych 
rzeczy skrócić. Takie nie-
stety dzisiaj są realia. 
Przepisy, które zostały w 
naszym kraju wprowa-
dzone w związku ze sta-
nem epidemii, dały pew-
ne możliwości wykonaw-
cy do realizacji różnych 
zadań wspierających re-
alizację kontraktu i niwe-
lizację problemów zwią-
zanych ze stanem epide-
mii – bo to praktycznie 
dotk nęło wsz ystk ich 
przedsiębiorców. Chcę i 
do tego zdążamy, aby 
dokończyć realizację kon-
traktu z tym wykonawcą, 
ponieważ uważam, że to 
jest najtańsze i najkrótsze 
rozwiązanie. Data zakoń-
czenia robót, czyli 31 lip-
ca, jest niemożliwa do 
realizacji, chociażby ze 
względu na to, o czym 
wspomniałem, czyli do-
stawy elementów.

Dziwna sprawa z mostem
Wielokrotnie pisaliśmy o ewentualnym remoncie mostu 
na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie. Kilka tygodni 
temu, informowaliśmy, że zarządca drogi – Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, pod koniec maja ma 
rozstrzygnąć przetarg na remont. Tak się nie stało

Kilka tygodni wstecz, infor-
mowaliśmy o ogłoszonym przez 
DSDiK przetargu na remont tego 
mostu. Byliśmy bardzo zdziwie-
ni uzyskując nowe informacje 
od Leszka Locha, dyrektora Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu.

– 3 czerwca 2020 r. Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we Wro-
cławiu zmuszona była unieważ-
nić wszczęte postępowanie 
przetargowe. Droga wojewódz-
ka nr 380, w ciągu której znaj-
duje się most w Nowej Rudzie, 
została bowiem pozbawiona 
kategorii dróg wojewódzkich i 
w konsekwencji przekazana sa-
morządowi powiatu kłodzkiego. 
Uchwała Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego w tej sprawie 
weszła w życie 25 maja br. Do 
chwili jej uprawomocnienia by-
liśmy zobowiązani do kontynu-

owania rozpoczętych procedur 
– mówi dyrektor DSDiK. – W tej 
chwili przygotowujemy projekt 
porozumienia dotyczącego dal-
szej współpracy z nowym za-
rządcą obiektu i przekazania mu 
środków na remont mostu – do-
daje.

Zapytaliśmy o sprawę Toma-
sza Kilińskiego, burmistrza No-
wej Rudy.

– Droga wojewódzka 380 
została przekazana powiatowi 
kłodzkiemu. Powiat kłodzki w 
tym momencie nie miał nic do 
powiedzenia. Samorząd woje-
wództwa, DSDiK zastosowało 
dość dziwne prawo, obniżając 
tę drogę do niższej kategorii, 
pomimo tego, że z Gminą Miej-
ską Nowa Ruda ma zawarte po-
rozumienie dotyczące sposobów 
utrzymania i przekazywania w 
przyszłości drogi. Przypomnę, 

że to miało się stać do 2023 roku. 
Zrobiono coś dziwnego. Prze-
rwano trwającą procedurę prze-
targu na remont mostu. Pan 
dyrektor DSDiK Leszek Loch jed-
nocześnie zaproponował w imie-
niu samorządu wojewódzkiego 
panu wicestaroście powiatu 
kłodzkiego Piotrowi Marchewce, 
że z budżetu wojewódzkiego 
przekażą środki na realizację 
zadania związanego z remontem 
mostu – mówi Tomasz Kiliński. 
– Obecnie rozmawiamy z wła-
dzami powiatu kłodzkiego, żeby 
to, o czym mówił pan dyrektor 
Loch, stało się rzeczywistością. 
To, że miasto ma tę drogę ma 
przejąć, to jest rzecz oczywista, 
aczkolwiek jednym z poważniej-
szych problemów stojących na-
przeciw tego, jest remont tego 
mostu. Mam skromną nadzieję, 
że słowa pana dyrektora, nie 
będą tylko słowami, choć może 
być różnie. My, wspólnie z po-
wiatem kłodzkim, występujemy 
do władz województwa dolno-
śląskiego o przekazanie tej do-
tacji powiatowi, który na tej 

podstawie mógłby wykonać – na 
istniejącej już dokumentacji – 
remont tego obiektu – dodaje.

Zarówno Maciej Awiżeń, sta-
rosta powiatu kłodzkiego, jak i 
jego zastępca Piotr Marchewka, 
całą zaistniałą sytuacją są zdzi-
wieni.

– Niczego jeszcze nie przeję-
liśmy. Umowa między nami z 
urzędem marszałkowskim była 
taka, że owszem, my przejmiemy 
tę drogę, o ile oni najpierw wy-
remontują ten most. Jeżeli tak 
się nie stanie, nie ma mowy o 
przejęciu drogi. Oczywiście, oni 
mogą nas do tego przymuszać, 
ale wcześniej zgodzili się na to, 
że najpierw wyremontują most 
i dopiero nam drogę przekażą, 
a w tej chwili zaczynają się z tego 
wycofywać – powiedział Maciej 
Awiżeń. – Jest tak zwana uchwa-
ła kaskadowa i oni nam tę drogę 
mogą przekazać. Umowa była 
zupełnie inna. Mowa była, że oni 
przekazują to Gminie Miejskiej 
Nowa Ruda, ale słowa nie do-
trzymali, zwłaszcza w kwestii 
remontów drogi. Myślą, że prze-

każą to powiatowi i my to bę-
dziemy robili. Szczerze, mamy 
dwie możliwości: najprawdopo-
dobniej będziemy to zaskarżać, 
bo przekazanie tej drogi uchwa-
łą kaskadową jest – delikatnie 
mówiąc – bardzo niefajne – ar-
gumentuje starosta.

O zdanie w tym temacie po-
prosiliśmy również wicestarostę 
Piotra Marchewkę.

– Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego przyjął tzw. uchwa-
łą kaskadową – uchwałę, dzięki 
czemu przekazał drogę powia-
towi kłodzkiemu. Od początku 
czerwca nasz powiat jest zarząd-
cą tej drogi. Swojego czasu urząd 
marszałkowski podpisał porozu-
mienie zarówno z Gminą Wiejską 
Nowa Ruda, jak i z Gminą Miejską 
Nowa Ruda, że gminy przejmą 
tę drogę, ale od 1 stycznia 2022 
roku. DSDiK miało się wywiązać 
z pewnych zobowiązań dotyczą-
cych m.in. remontu mostu w 
ciągi ul. Piłsudskiego w Nowej 
Rudzie. Nie wywiązali się z tego 
i z tego co wiem, zaproponowa-
li zainteresowanym gminom 
podpisanie jakiegoś aneksu do 
tego porozumienia – wyjaśnia 
Piotr Marchewka.
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Rekrutacja do służby w policji wznowiona

Służby mundurowe 
informują

Zatrzymali poszukiwanego nieletniego. W ponie-
działek 1 czerwca policjanci z Wydziału Prewencji 
Komisariatu Policji w Nowej Rudzie ujawnili i zatrzy-
mali na terenie miasta poszukiwanego nieletniego 
przebywającego na ucieczce z MOW. Nieletni został 
umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy do 
czasu przetransportowania do właściwego Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego.
Spożywał alkohol w miejscu publicznym. W ponie-
działek 1 czerwca dzielnicowi KP Nowa Ruda w toku 
realizacji zadań służbowych na os. Piastowskim w No-
wej Rudzie, podjęli interwencję w stosunku do 31-let-
niego mężczyzny, który w miejscu publicznym spo-
żywał alkohol. Lekceważąco zachowujący się mężczy-
zna został ukarany mandatem w wysokości 400 zł.
Oszukany drogą elektroniczną. W  poniedziałek 
1 czerwca, noworudzcy policjanci przyjęli zgłoszenie 
o  internetowym oszustwie. 39-letni mężczyzna, po-
mimo wpłacenia 324,50 zł za klocki, nie otrzymał 
zamówionego towaru, ani zwrotu pieniędzy, a sprze-
dający zerwał kontakt. Dalsze czynności w kierunku 
art. 286 par 1 kk prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Oszukana na 400 zł. We wtorek 2 czerwca mieszanka 
Nowej Rudy złożyła zawiadomienie w sprawie oszustwa 
dokonanego na jej osobie. Pomimo wpłacenia kwoty 
400 zł za zamówiony za pośrednictwem strony inter-
netowej towaru, do chwili obecnej nie otrzymała 
zamówionego towaru, sprzedający zerwał wszelki 
kontakt z pokrzywdzoną. Czynności prowadzą poli-
cjanci z KP Nowa Ruda.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W środę 3 czerwca na ul. 
Nowa Osada w Nowej Rudzie kierujący samochodem 
osobowym marki Opel nie ustąpił pierwszeństwa 

przejazdu i  doprowadził do zderzenia z  kierującym 
motocyklem. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.
Kolizja w  Ratnie. W  czwartek 4 czerwca w  Ratnie 
Dolnym kierujący samochodem osobowym marki 
Citroen na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu 
doprowadzając do zderzenia bocznego z prawidłowo 
jadącą pojazdem marki Mercedes. Kobieta w  celu 
uniknięcia zderzenia „odbiła” kierownicą w przeciwna 
stronę, w wyniku czego uderzyła w ścianę budynku. 
Nikt z  osób postronnych nie odniósł obrażeń ciała. 
Uczestnicy zdarzenia nie korzystali z pomocy medycz-
nej. Następnie w wyniku sprawdzenia w policyjnych 
systemach ustalono, że kierujący Citroenem jest po-
szukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. 
Mężczyznę zatrzymano i osadzono w PDOZ KP Nowa 
Ruda.
W trosce o sąsiada. W czwartek 4 czerwca noworudz-
cy policjanci w telefonicznej rozmowie ustalili, że do 
sąsiada noworudzianki, dzień wcześniej przyszli zna-
jomi i urządzili libację alkoholową. Następnego dnia 
uczestnicy imprezy wyrzucili gospodarza z mieszkania, 
w związku z czym poprosił o pomoc policję. Podczas 
interwencji patrol ujawnił poszukiwaną do odbycia 
kary pozbawienia wolności kobietę. Przed przekaza-
niem do Zakładu Karnego została osadzona w PDOZ 
KP Nowa Ruda.
Zatrzymany za fałszywy alarm. W czwartek 4 czerw-
ca policjanci z Posterunku Policji w Radkowie zatrzy-
mali 26-letniego nietrzeźwego mieszkańca Nowej 
Rudy, który dzwoniąc na numer alarmowy zawiadomił 
o zdarzeniu, które nie miało miejsca – o podłożeniu 
ładunku wybuchowego. Zatrzymanego po zakończo-
nych czynnościach osadzono w PDOZ KP Nowa Ruda 
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Już następnego dnia 
Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował środek zapobie-
gawczy w  postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy.
Noga z gazu. W piątek 5 czerwca na ul. Głównej w Ju-
gowie kierujący pojazdem marki Volkswagen, w wy-

niku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, 
doprowadził do zderzenia z  pojazdem marki Audi. 
Nikt z  uczestników nie odniósł obrażeń. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem karnym.
Potrzebna interwencja LPR. W piątek 5 czerwca na 
ul. Słowiańskiej w Jugowie 21-latek kierujący samo-
chodem osobowym marki BMW, z  nieustalonych 
przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w skarpę. W wyni-
ku zdarzenia, 14-letni nieprzytomny pasażer został 
przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym do szpitala we Wrocławiu. Kierujący był trzeź-
wy. Wraz z drugim 14-letnim pasażerem przewiezieni 
zostali do SOR w Wałbrzychu. Czynności wyjaśniające 
w tej sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Pożar słupa. W  sobotę 6 czerwca strażacy ugasili 
pożar drewnianego słupa wysokiego napięcia w Ju-
gowie.
Usunęli drzewo. W niedzielę 7 czerwca strażacy usu-
nęli z drogi w Sokolicy powalone drzewo, które unie-
możliwiało przejazd.
Nie dała się oszukać. W poniedziałek 8 czerwca na 
numer telefonu mieszkanki Nowej Rudy zadzwoniła 
osoba podająca się za „funkcjonariusza Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Warszawie” i powiadomiła ją, 
że w  trakcie rozpracowywania grupy przestępczej, 
członkowie tej grupy planowali z rachunku bankowe-
go zgłaszającej pobrać gotówkę w kwocie 35 tys. zł. 
Rozmówca pytał zgłaszającą o to w jakim banku po-
siada rachunek i proponował jego zablokowanie w celu 
uniknięcia kradzieży środków pieniężnych z  konta. 
W związku z powyższym zgłaszająca przerwała roz-
mowę nie udzielając żadnych informacji.
Na 5 dni do więzienia. W  poniedziałek 8 czerwca 
policjanci zatrzymali w Słupcu 43-letnią kobietę po-
szukiwaną przez sąd do odbycia zastępczej kary 5 dni 
pozbawienia wolności za czyn z art. 145 kw. Zatrzy-
maną przed przekazaniem do Zakładu Karnego osa-
dzono w PDOZ KP Nowa Ruda.

Od 8 czerwca osoby zainte-
resowane służbą w policji mogą 
osobiście składać dokumenty 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Kłodzku w Zespole Kadr i Szko-
lenia.

Komenda Powiatowa Policji 
w Kłodzku ponownie prowadzi 
standardową formę rekrutacji.
Osoby zainteresowane pełnie-
niem służby w Policji mogą zło-
żyć już osobiście komplet doku-
mentów w Komendzie Powiato-
wej Policji w Kłodzku pl. Chopi-
na 2.

Poszczególne etapy proce-
dury kwalifikacyjnej będą pro-
wadzone z jednoczesnym zacho-
waniem reżimu sanitarnego, 
w związku z występującymi za-
każeniami wirusem SARS-CoV-2. 
W związku z powyższymi ogra-
niczeniami osoby zainteresowa-
ne złożeniem dokumentów apli-
kacyjnych proszone są o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny 
z Zespołem Kadr i Szkolenia nr 
tel. 47 875 22 35 oraz 47 875 22 
38.

Każdy zainteresowany służbą 
w policji musi spełnić następu-
jące wymagania:

• posiadać polskie obywatel-
stwo,

• posiadać nieposzlakowaną 
opinię,

• nie być skazanym prawo-
mocnym wyrokiem sądu za prze-

stępstwo lub przestępstwo skar-
bowe,

• korzystać z pełni praw pu-
blicznych,

• posiadać co najmniej śred-
nie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią zdol-
ność fizyczną i  psychiczną do 
służby w  formacjach uzbrojo-

nych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, któ-
rej  gotów jest się podporządko-
wać,

• dawać rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymo-
gów określonych w przepisach 
o  ochronie informacji niejaw-
nych,

• osoby podlegające kwalifi-
kacji wojskowej powinny posia-
dać uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza 
osobowego dostępny jest na 
stronach internetowych Komen-
dy Głównej Policji: 
www.policja.pl 
oraz na stronie Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu: 
www.dolnoslaska.policja.gov.pl.
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Od kuchni

Składniki:
pierś z kurczaka – 1 sztuka, przyprawa do pikantnego kurczaka – 2 łyżki, 
ciasto francuskie – 1 opakowanie, pomidorki cherry – 100 gramów, niebieski 
ser pleśniowy –100 gramów, suszone pomidory – 100 gramów, żółtko jaja 
– 1 sztuka, ząbek czosnku –2 sztuki, tymianek –0,5 łyżki, olej do smażenia

Przygotowanie:
Pierś z kurczaka pokrój w paski i oprósz przyprawą do pikantnego kurczaka. 
Suszone pomidory pokrój w paski, czosnek w plastry. Usmaż kurczaka, dodając 
po chwili czosnek oraz pomidory. Mięso odsącz z nadmiaru tłuszczu, przestudź. 
Z ciasta francuskiego wykrój prostokąty. Wymieszaj żółtka z łyżką wody i szczyp-
tą soli do smaku. Każdy prostokąt posmaruj masą żółtkową. Z pozostałego 
ciasta wykrój cienkie paski, nałóż je na boki prostokątów i także posmaruj 
żółtkiem. Przełóż ciasto na blaszkę wyłożoną pergaminem. Na ciasto wyłóż 
przesmażonego kurczaka i pokruszony ser pleśniowy. Posyp tymiankiem lub 
ziołami prowansalskimi. Piecz w nagrzanym do 180ºC piekarniku przez około 
20 min.

To powieść szpiegowska o współczesnej Rosji. Bezwzględna gra i niebez-
pieczna walka pomiędzy dwoma wywiadami – rosyjskim i amerykańskim. 
Agenci, podwójni szpiedzy, wywiady. W środku ona. Dominika Jegorowa. 
Rosyjska agentka, którą wyszkolono wbrew jej woli na tytułową jaskółkę, 
czyli profesjonalną uwodzicielkę. Kobieta ma zdobyć informacje od oficera 
CIA, który wprowadza do Moskwy podwójnego szpiega. Akcja powieści toczy 
się także w Finlandii, Grecji i USA. Oczywiście, żeby ubarwić fabułę, jak to 
zwykle bywa, między agentami rodzi się zakazane uczucie. Dominika zdaje 
sobie sprawę, że ich namiętność może zagrozić nie tylko sojuszom obu państw. 
Musi zakończyć tę operację, ponieważ sprawy zaczęły się komplikować, a ich 
szefowie ze strachu przestali sypiać po nocach.

Autor tej książki jest emerytowanym agentem CIA. W swojej ponadtrzy-
dziestotrzyletniej karierze brał udział w tajnych operacjach i rekrutował 
szpiegów właśnie w byłym bloku sowieckim. Powieść została zekranizowana 
w 2018 r. W rolę Dominiki wcieliła się Jennifer Lawrence. Nawet wciągająca, 
chociaż od lat schemat ten sam – dobrzy Amerykanie i źli Rosjanie. Zdecydo-
wanie książka lepsza od filmu. Dla wielbicieli klimatów służb specjalnych. Dla 
ciekawostki sporo erotyki i... przepisów kulinarnych.

Dobra książka

Krystyna Fecko

To powieść szpiegowska o współczesnej Rosji. Bezwzględna gra i niebez

Jason Matthews

„Czerwona jaskółka”

Smacznego!

Pierś w cieście
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Ubrania sportowe i funk-
cyjne to nie tylko kwestia 
mody, ale przede wszystkim 
wygoda i funkcjonalność. 
Mają za zadanie ułatwiać 
trening i pomagać w utrzy-
maniu właściwej temperatu-
ry ciała. Szczególnie dobry 
biustonosz sportowy powi-
nien być na wyposażeniu 
każdej ćwiczącej pani.

Ta niewielka część garde-
roby jest bardzo ważna w 
trakcie treningu. Ma zapew-
niać prawidłowe podtrzyma-

nie biustu, a więc dawać 
komfort ćwiczeń, ale również 
odciążać kręgosłup. Ma to 
duże znaczenie dla pań z 
obfitym biustem. Wykony-
wanie ćwiczeń bez odpo-
wiedniego podtrzymania jest 
bolesne, piersi podlegają 
wstrząsom, a duża aktywność 
naraża skórę i więzadła pod-
trzymujące na rozciąganie i 
deformację.

Podobnie jak w przypad-
ku doboru codziennego biu-
stonosza, tak i w tym spor-

towym uwzględniamy wiel-
kość miseczki oraz liczbę 
centymetrów pod biustem.

Trzeba pamiętać, że pier-
si przede wszystkim ma trzy-
mać guma pod biustem, a 
ramiączka mają tylko je sta-
bilizować. W zależności od 
typu aktywności będzie on 
uszyty inaczej. Dla pań z ma-
łym biustem sprawdzą się 
staniki kompresyjne, w któ-
rych piersi nie są podzielone, 
lecz są przyciskane do siebie 
i do klatki piersiowej. W sta-

nikach kompresyjnych dla 
większych biustów stosuje 
się dzielenie miseczek i kom-
presję.

Firmy takie, jak Adidas, 
Nike, Intimidao, Reebok i 
Puma przygotowały po kilka 
modeli w pełnej rozmiarów-
ce. Pamiętajmy, by dobrać 
biustonosz do rodzaju ak-
tywności.

Miękkie bezszwowe sta-
niki sportowe doskonale się 
sprawdzą w sportach o małej 
szybkości – pilates, joga, tai-
-chi. Jednak już do fitness i 
sportów walki lepiej wybrać 
nieco bardziej usztywniony 
biustonosz – da lepszą sta-
bilizację i zapewni podtrzy-
manie również w czasie wy-
skoków, biegu, ataków. Le-
piej, by nie miał zapięć na 
haftki i regulowań – takie 
elementy mogą przyczynić 
się do powstania bolesnych 

siniaków na kręgosłupie i 
żebrach.

Dla każdego sportu, który 
nie wymaga kładzenia się na 
plecach lub padania na zie-
mię, najlepiej dobrać stanik 
z zapięciami (np. na rzep) i 
regulacją. Jeśli decydujemy 
się na bardzo dynamiczne 
ćwiczenia, warto kupić stanik 
z funkcją shock absorber. 
Tego typu biustonosze mają 
regulowane zapięcia i zapro-
jektowane są dla biegaczek 
( p o c h ł a n i a j ą  n a j w i ę c e j 
wstrząsów). Sprawdzą się 
również do jazdy konnej jak 
i na szybkich treningach fit-
ness. Ponieważ są to inten-
sywne rodzaje aktywności, 
biustonosz powinien być 
dodatkowo termoaktywny.

Biustonosz to niewielka 
część garderoby, a dobranie 
odpowiedniego modelu 
może zrobić wielką różnicę 
podczas treningu.

Powieść Daniela Malory’ego, który pod pseudonimem wydał swoją pierw-
szą książkę. Treść przypomina Dziewczynę z pociągu Pauli Hawkins. I chociaż 
książka po skutecznym marketingu od razu trafiła na listę bestsellerów, to 
liczba czytelników zachwyconych, co i niezadowolonych jest na równi. To ty-
powy thriller psychologiczny dla kobiet, wciągający z mnóstwem szokujących 
zwrotów akcji.

Tytułową kobietą jest Anna Fox, z zawodu psycholog dziecięca. Jej dobre 
i fajne życie rodzinne pękło z dnia na dzień. W jednej chwili straciła wszystko: 
rodzinę, pracę i zdrowie. Pogrążając się w rozpaczy, od jakiegoś czasu zaczęła 
cierpieć na agorafobię. Paranoiczny lęk przed wyjściem z domu rekompensu-
je sobie podglądaniem sąsiadów. Pozbawiona własnego życia, coraz bardziej 
żyje życiem innych.

Pewnego razu widzi coś, czego nie powinna oglądać. Od tego czasu dla 
Anny nic już nie jest tym, czym się wydaje. Z jej otoczenia powoli na jaw wy-
chodzą szokujące sekrety. Anna nie czuje się bezpiecznie, do tego przez swój 
alkoholizm sama już nie wie, co jest prawdą, a co chorym wyobrażeniem jej 
umysłu. Nikt też nie wierzy Annie – nikt oprócz czytelnika.

Dobra książka

Modele biustonoszy sportowych

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Składniki:
– 3 marchewki obrane 
i starte na tarce o grubych 
oczkach
– 2 pory (białe części) 
pokrojone w piórka
– 2 jajka
– sezam
– olej sezamowy
– sos sojowy
– makaron typu spaghetti 
lub tagliatelle

A.J. Finn

„Kobieta 
w oknie”

Smacznego!

Makaron z jajkiem i warzywami

Wykonanie:
Rozgrzej niewielką ilość oleju 
sezamowego na patelni, na-
stępnie wrzuć przygotowane 
wcześniej warzywa. Wymieszaj 
tak, żeby olej dobrze się rozprowadził. Skrop je sosem sojowym (pamiętaj, że 
jest to słony sos). Wymieszaj. Olej sezamowy jest dość gęsty, więc w pewnym 
momencie nie zaszkodzi dodać trochę wody, żeby warzywa zmiękły i się nie 
przypaliły. Dodaj sezam (ja lubię duuuużo), należy go dodać jak najwcześniej, 
wtedy będzie chrupiący.
Duś warzywa z sezamem, aż zmiękną. W tym samym czasie ugotuj makaron, 
dodaj do warzyw i wbij dwa jajka, nie wyłączając ognia i ciągle mieszając, aż 
jajko się zetnie.
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Uroczystość Bożego Ciała 

Strażacy z Jugowa w Boże Ciało W przededniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Jugowie, na 
czele z prezesem jednostki Adamem Koziołem oraz przedstawi-
ciele Rady Sołeckiej, na czele z Bogusławą Tarassow, sołtysem 
Jugowa, przy silnym wsparciu Tadeusza Bożemskiego, wykona-
li pierwszy ołtarz, który został ustawiony przed kościołem pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jugowie. W tym roku przewod-
nim tematem wykonanego ołtarza była Eucharystia jako źródło 
Miłosierdzia Bożego. Strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jugowie dziękują wszystkim mieszkańcom za ofiary złożone 
na przystrojenie ołtarza pięknymi biało-żółtymi bukietami. Po-
dziękowania kierują również na ręce Macieja Studzińskiego za 
przekazane drewno, które posłużyło do budowy szkieletu  ołtarza.

w Nowej Rudzie 

w Słupcu 
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„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 12 czerwca

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 13 czerwca

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 14 czerwca

„W Rynku” Rynek 23 15 czerwca

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 16 czerwca

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 17 czerwca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 18 czerwca

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 19 czerwca

„Nowa” ul. Teatralna 11 20 czerwca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 21 czerwca

„Familia” ul. Kłodzka 13 22 czerwca

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 23 czerwca

K
A
R
T
K
A

Z

K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

2020

czerwca
piątek

imieniny obchodzą: Bernard, Bolesław, Czesław, 
Ewa, Jan, Kacper, Kazimierz, Leon, Ludwik,
Mieczysław, Piotr, Władysław, Włodzimierz, Zygmunt

wschód słońca: 4.14
zachód słońca: 20.57

12
164 dzień roku

do końca roku pozostało 202 dni
dzień trwa: 16 godz. i 43 min 

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

12-14 czerwca, godz. 18.00 
EMMA 

2D, napisy, komedia, 124 min, 2020, USA, bilet: 15/12 zł

Tzw. Jagiellonka – główna biblioteka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, która 
wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum 
oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowy-
mi tworzy system biblioteczno-informacyjny 
UJ. Stanowi jedną z  największych bibliotek 
w Polsce, stąd też została uznana za część Na-
rodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada 
status biblioteki narodowej – obowiązuje pra-
wo o egzemplarzu obowiązkowym.

Zbiory biblioteczne liczyły na koniec grudnia 
2009 r. 6 603 824, z tego około połowa to wy-
dawnictwa zwarte. Biblioteka posiada także 
kolekcję starodruków, inkunabułów oraz ręko-
pisów. Zajmuje się także dokumentacją 
wydawnictw podziemnych z okresu PRL-
-u, czyli tzw. „drugiego obiegu”.

Historia Biblioteki Jagiellońskiej po-
wiązana jest nieodłącznie z  historią sa-
mego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stąd 
też za datę jej utworzenia uznaje się rok 
1364. Do dzisiaj zachowały się używane 
w XIV w. kodeksy. Przez długi okres zbio-
ry biblioteczne, pochodzące z  darów 
profesorów i wychowanków uniwersyte-
tu, gromadzone były przy poszczególnych 
wydziałach, kolegiach, bursach studenc-
kich. Największy ich zbiór, głównie z za-
kresu teologii i sztuk wyzwolonych, znaj-
dował się w Collegium Maius. Tam też, po 

jego odbudowie na przełomie XV i XVI wieku, 
biblioteka uzyskała osobne pomieszczenie, 
zwane dzisiaj Salą Obiedzińskiego (od nazwiska 
profesora-pomysłodawcy). Aż do1940 r. budy-
nek Collegium Maius był główną siedzibą Bi-
blioteki Jagiellońskiej.

W  XVI w. jej zbiory stale się powiększały, 
dopiero wiek XVII i XVIII przyniósł pewien kry-
zys. Z pomocą bibliotece i całemu uniwersyte-
towi przyszła Komisja Edukacji Narodowej 
w  osobie Hugona Kołłątaja. Na jego wniosek 
połączono rozproszone zbiory i  utworzono 
jedną bibliotekę ogólnouniwersytecką o  cha-
rakterze publicznym.

Tzw. Jagiellonka – główna biblioteka Uni jego odbudowie na przełomie XV i XVI wieku, 

Biblioteka Jagiellońska
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Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 11 czerwca, godz. 20.00) 
jest już prawie 7,5 miliona zarażonych, ponad 
421  tysiąca zgonów i  ponad 3,75 miliona osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 36 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 28.201, liczbą 
zgonów – 1.215 oraz 13.696 wyzdrowiałymi.
W  powiecie kłodzkim – na ten moment – 142 
osoby są zakażone koronawirusem (miasto Dusz-
niki-Zdr. – 3, miasto Kłodzko – 30, miasto Kudowa-
-Zdr. – 2, miasto Nowa Ruda – 8, miasto Polanica-
-Zdr. – 0, gmina Bystrzyca Kł. – 30, gmina Lądek-
-Zdr. – 7, gmina Międzylesie – 11, gmina Radków 
– 2, gmina Stronie Śl. – 5, gmina Szczytna – 7, 
gmina wiejska Kłodzko – 35, gmina Lewin Kł. – 0, 
gmina wiejska Nowa Ruda – 7). Jest 10  ofiar 
śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl. 
– 1, Radkowa – 1, Bystrzycy Kł. – 1, Nowej Rudy 
– 1, Międzylesia – 2, Kłodzka – 3), a 97 osób wy-
zdrowiało. W powiecie kłodzkim 455 osób objętych 
jest kwarantanną.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (2.081.812 chorych / 115.786 zgonów 

/ 810.937 wyzdrowiałych),
Brazylia (787.498 / 40.276 / 396.692),
Rosja (502.436 / 6.532 / 261.150),
Indie (298.283 / 8.501 / 146.972),
Wielka Brytania (291.409 / 41.279 / brak danych),
Hiszpania (242.707 / 27.136 / 150.376),
Włochy (236.142 / 34.167 / 171.338),
Peru (208.823 / 5.903 / 98.031),
Niemcy (186.522 / 8.834 / 170.683),
Iran (180.156 / 8.584 / 142.663),
Turcja (174.023 / 4.763 / 147.860),
Francja (155.561 / 29.346 / 72.149),
Chile (154.092 / 2.648 / 126.444),
(…)
Chiny (83.057 / 4.634 / 78.361),
(…)
Czechy (9.826 / 328 / 7.124).

#zostanwdomu
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296 pielgrzymka noworudzian do Matki Bożej
Jak co roku, noworudzianie wyruszyli pielgrzymką, aby modlić 

się u stóp Matki Bożej. W tym roku, ze względu na kwarantannę 
o. redemptorystów posługujących w bardzkim sanktuarium, zmie-
niony został cel pielgrzymki – wambierzyckie sanktuarium.

Pielgrzymka wyruszyła w sobotę 6 czerwca o godz. 6.00 z pl. Ma-
tejki (dawnego placu Pielgrzymów) w Nowej Rudzie. Pielgrzymi 
poruszali się pieszo, zachowując zalecane przepisami odległości. 
Po kilku godzinach pątnicy dotarli do sanktuarium Matki Bożej 
Wambierzyckiej Królowej Rodzin, gdzie czekali na nich ojcowie 
franciszkanie, z którymi modlili się w czasie Mszy św.
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Ok. 2 miliardy złotych trafiło do przedsiębiorców 
z województwa dolnośląskiego w ramach różnych 
instrumentów tarczy antykryzysowej

Ok. 2 miliardy złotych trafiło do przedsiębiorców 

Tarcza antykryzysowa w regionach

Miliony z ZUS dla przedsiębiorców

– Naszą intencją jest ochrona 
jak największej liczby miejsc 
pracy. Robimy wszystko, żeby 
firmy otrzymywały wsparcie jak 
najszybciej to możliwe – powie-
działa Marlena Maląg, minister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej, podczas konferencji praso-
wej we Wrocławiu.

Ministerstwo Rodziny rozpo-
częło w poniedziałek 1 czerwca 
cykl regionalnych konferencji 
i  spotkań z  przedsiębiorcami, 
którzy otrzymali wsparcie w ra-
mach tarczy antykryzysowej. 
W Jaworzynie Śląskiej, Dzierżo-

niowie i Wrocławiu minister Mar-
lena Maląg o  działaniu tarczy 
antykryzysowej rozmawiała m.in. 
z wojewodą dolnośląskim Jaro-
sławem Obremskim oraz przed-
stawicielami firm Zakłady Por-
celany Stołowej „Karolina” oraz 
spółki Selena. Podczas ponie-
działkowej wizyty na Dolnym 
Śląsku szefowa resortu rodziny 
spotkała się też m.in. z dyrekto-
rem i pracownikami Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy.

– W  takcie poszczególnych 
spotkań podsumowujemy reali-
zację wsparcia z tarczy antykry-

zysowej w  województwach, 
a także rozmawiamy z przedsta-
wicielami firm na temat pomocy, 
jaką otrzymują, oraz bieżącej 
sytuacji i ich potrzeb. Spotykamy 
się również z wojewodami. Chce-
my bliżej przyjrzeć się sytuacji 
w  regionach – mówi minister 
Marlena Maląg.

Z  danych Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wynika, że z  tytułu rożnych in-
strumentów wsparcia przewi-
dzianych w tarczy antykryzyso-
wej do przedsiębiorców w całej 
Polsce trafiło już ok. 23,3 mld 
złotych.

Na Dolnym Śląsku kwota 
wsparcia osiągnęła poziom ok. 
2 mld zł – przeznaczono:

• 602,1 mln złotych ze środ-
ków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na 
ochronę ponad 144,7 tys. miejsc 
pracy,

• 520,6 mln złotych przyzna-
nych pożyczek dla mikroprzed-
siębiorców,

130,6 mln złotych dofinanso-
wania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla firm 
i  organizacji zatrudniających 
ponad 24 tys. osób,

• 202 mln złotych na świad-
czenia postojowe dla ok. 103,5 
tys. osób.

Zwolnienie ze składek ZUS 
na kwotę ponad 538 mln zł.

– To realna pomoc na ochro-
nę miejsc pracy. Tarcza daje 

 firmom narzędzia do przetrwa-
nia  w  tym trudnym okresie. 
 Zależy nam na tym, żeby wspar-
cie trafiało do firm jak najszyb-
ciej  – powiedziała minister ro-
dziny.

Ostatnim z punktów piątko-
wej wizyty minister Marleny 
Maląg było podpisanie z Woje-
wodą Dolnośląskim umowy 
 partnerskiej w sprawie realizacji 
projektu „Wsparcie dzieci umi-
eszczonych w pieczy zastępczej 
w  okresie epidemii COVID-19” 
oraz umów w  ramach progra-
mów: „Usługi opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych” – edy-
cja 2020 i „Opieka wytchnienio-
wa” – edycja 2020.

Przedsiębiorcy i  osoby wykonujące 
umowy cywilnoprawne, których dotknę-
ły finansowe skutki pandemii, mogą liczyć 
na wsparcie finansowe. Do 1 czerwca 
dolnośląskie oddziały ZUS wypłaciły im 
już ponad 160 mln zł świadczeń posto-
jowych. W tym samym czasie aż 92 proc. 
wniosków od przedsiębiorców o  zwol-
nienie z  opłacania składek zostało roz-
patrzonych pozytywnie.

W całym kraju przedsiębiorcy wysłali 
do ZUS łącznie ok. 4 mln wniosków w ra-
mach tarczy antykryzysowej. Postojowe 
popłynęło już do 97 proc. wnioskujących 
na kwotę 2,260 mld zł.

– To są tylko wypłaty za marzec i kwie-
cień przed nami jeszcze wypłaty za maj 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. – Pozostałe 3 procent to wnioski, 
w sprawie których jest prowadzone po-
stępowanie wyjaśniające lub odmowy 
wypłaty – dodaje.

Najwięcej w Polsce, bo aż 304,3 mln 
zł dostali przedsiębiorcy na Mazowszu, 
do dolnośląskich firm popłynęło aż 161 
422 008,79 zł.

Wypłaty postojowego na Dolnym 
Śląsku:
Oddział ZUS w Legnicy: 27 849 895,78 zł
Oddział ZUS w Wałbrzychu: 31 519 143,56 zł
Oddział ZUS we Wrocławiu: 102 052 969,45 zł

– Tylko w  marcu wpłynęło do nas 
w całym kraju 1,6 mln wniosków o zwol-
nienie z  opłacania składek, z  czego 92 
proc. zostało rozpatrzonych pozytywnie 
– zapewnia rzecznik.

W kwietniu do wszystkich placówek 
ZUS w  całej Polsce wpłynęło kolejnych 
1, 65 mln wniosków, z  czego ZUS już 
pozytywnie rozpatrzył 90 proc.

– Ci przedsiębiorcy dostali już infor-
macje o zwolnieniu ich z opłacania skła-
dek lub ich umorzeniu, tylko 1,5 proc. 
wniosków zostało rozpatrzonych odmow-
nie – mówi Kowalska-Matis.

Łączna kwota dotychczas zwolnionych 
lub umorzonych składek to 7,2 mld zł.

W tym samym czasie, czyli do 1 czerw-
ca, w całej Polsce ZUS przekazał 979 tys. 
świadczeń postojowych na łączną kwotę 
1,922 mld zł. 97 Procent wszystkich wnio-
sków złożonych w Polsce zakończyło się 
przekazaniem pieniędzy. Pozostałe 3 

procent wymaga jeszcze przeprowadze-
nia postępowań wyjaśniających lub wy-
dano decyzje odmawiające prawa do 
świadczenia. Świadczenie postojowe 
przeznaczone jest dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub wykonują-
cych umowy cywilnoprawne, których 
dotknęły finansowe skutki pandemii 
koronawirusa. Jednorazowe wsparcie 
wynosi maksymalnie 2080 zł, ale pienią-
dze można otrzymać nawet 3 razy.

Dane za cały kraj:
• W  całej Polsce do 1 czerwca do 

wszystkich placówek ZUS wpłynęło ok. 
4,0 mln. wniosków z Tarczy.

• Wypłacone do 1.06 świadczenie 
postojowe – ZUS wypłacił postojowe na 
kwotę 2,260 mld zł (za marzec i kwiecień), 
co oznacza zrealizowanie 97 proc. wszyst-
kich wniosków tylko 3 proc. wniosków 

zostało rozpatrzonych odmownie lub jest 
prowadzone postępowanie wyjaśniające 
np. z powodu błędów we wnioskach typu 
błędny numer konta.

Zwolnienia ze składek:
• W marcu wpłynęło do ZUS w całym 

kraju – 1,6 mln wniosków, z tego 92 proc. 
firm już dostało decyzję o zwolnieniu lub 
umorzeniu składek.

• Pozostałe 8 proc. to: odmowa ze 
względu na niespełnione warunki (1,6 
proc.) lub postępowanie wyjaśniające 
(6,5 proc.)

• W kwietniu wpłynęło do ZUS w całym 
kraju – 1,65 mln wniosków, z  tego 90 
proc. już dostało decyzję o  zwolnieniu 
lub umorzeniu składek.

Łączna kwota, na jaką przedsiębiorcy 
zostali zwolnieni (lub składki zostały 
umorzone) ze składek to 7,2 mld zł.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Konkurs na wianek świętojański

Pieniądze dla bibliotek

Zabawa nie tylko dla najmłodszych
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 

w Ludwikowicach Kłodzkich zachęca do 
pozostania w domu, ale jednocześnie 
stara się uatrakcyjnić ten okres swoim 
odbiorcom, rozpoczynając cykl konkur-
sów. W ostatnim czasie nasi milusińscy 
mogli zaprezentować zarówno swoje 

talenty recytatorskie, jak i plastyczne. 
Gminny Konkurs Recytatorski dla Przed-
szkolaków oraz Konkurs plastyczny „Mój 
wymarzony prezent na Dzień Dziecka” 
przyciągnęły mnóstwo uczestników i 
sprawiły wielką radość nagrodami – nie-
spodziankami.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa 
Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogło-
szenie o przetargu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej
Świerki nr 5, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 167/20 
z dnia 18 maja 2020 r.

Położenie nieruchomości: Świerki nr 5
Numer działki: 145/2
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 400m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00013798/0 bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal miesz-

kalny nr 4, położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wieloro-
dzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 5 lokalach mieszkalnych. 
Lokal składa się z: 2 pokoi oraz kuchni o pow. użytkowej 32,71m2. Do pomieszczeń 
przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 3,75m2 Udział lokalu w nieruchomości 
wspólnej wynosi 15/100cz. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe, wc dostępne jest w budynku dla ogólnego 
dostępu mieszkańców. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 145/2 o pow. 400m2 prze-
znaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług, i produkcji nie kolidującą 
z funkcją mieszkaniową, w wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków skla-
syfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 18.12.2019 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020 r. za-
kończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 41 500,00 zł
Wysokość wadium: 8 300,00 zł płatne do dnia 22.06.2020 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetar-
gu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka 
„Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetar-
gu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji doty-
czących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzę-
du Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

Dyżury i przerwy wakacyjne placówek oświaty 2020 

 Nazwa placówki Dyżury wakacyjne Przerwa wakacyjna 

1. Żłobek Publiczny 
„Baśniowe Wzgórze” 

w Ludwikowicach Kłodzkich 

01.07.2020 – 17.07.2020 
03.08.2020 – 31.08.2020 

20.07.2020 – 31.07.2020 

2. Przedszkole Samorządowe 
w Ludwikowicach Kłodzkich 

17.08.2020 – 31.08.2020 01.07.2020 – 14.08.2020 

3. Przedszkole Samorządowe 
w Jugowie 

01.07.2020 – 14.07.2020 
17.08.2020 – 28.08.2020 

15.07.2020 – 14.08.2020 

4. Przedszkole Samorządowe 
w Bożkowie 

03.08.2020 – 31.08.2020 06.07.2020 – 31.07.2020 

5. Przedszkole Samorządowe 
w Woliborzu 

20.07.2020 – 31.07.2020 01.07.2020 – 17.07.2020 
03.08.2020 – 28.08.2020 

6. Przedszkole Samorządowe 
w Przygórzu 

01.07.2020 – 17.07.2020 20.07.2020 – 28.08.2020 

 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
w  Ludwikowicach Kłodzkich, Stowarzy-
szenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Roz-
woju Gminy Nowa Ruda zapraszają do 
udziału w  Gminnym Konkursie „Wianek 
Świętojański” pod patronatem Wójt Gmi-
ny Nowa Ruda. Termin dostarczenia prac 
upływa z dniem 22 czerwca 2020 r. Prace 
będzie można składać w  Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowi-
cach Kłodzkich (Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda) lub w jej Filiach: w Jugowie, Dzikowcu, Świerkach, Woliborzu,  Przygórzu 
i Bożkowie w godzinach pracy Bibliotek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 
24 czerwca 2020 r. Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo na stronach CKGNR.

Wspaniała wiadomość dla 
zagorzałych wielbicieli lektur 
– zgodnie z wnioskiem zło-
żonym w ramach „Narodowe-
go Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” Gmina Nowa Ruda 
uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 36 000 zł na zakup 
książek do bibliotek. Całko-
wity koszt zadania to kwota 45 000,00 zł, z czego 9 000,00 zł to środki z budżetu 
Gminy Nowa Ruda. Dzięki tej dotacji szkolne biblioteki zostaną wyposażone w nowe 
pozycje książkowe. W ramach realizacji programu zostaną również przeprowadzo-
ne działania, promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
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Ważne telefonyKRZYŻÓWKA
SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

TAXI – Nowa Ruda
Janusz Świchura (BMW 3), tel. 696 459 798
Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Zbigniew Pawlik (Skoda Octavia), tel. 606 309 062
Szczepan Wąsik (Audi 80), tel. 607 856 682
Andrzej Wójtowicz (Audi 80), tel. 513 170 478
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Piotr Jabłoński (BMW 5 Combi), tel. 512 904 270

TAXI – Radków
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001

TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
Marian Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Kazimierz Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Tomasz Nagadowski (Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669
Henryk Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Jerzy Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Ireneusz Czarnowski (Audi A4), tel. 515 179 693
Ryszard Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Marian Wezner (Audi A4), tel. 601 472 774
Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177

URZĘDY I INSTYTUCJE
Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1, tel. 74 872 03 00
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19, tel. 74 872 10 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 45 72
Ośrodek Pomocy Społecznej Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 16, tel. 74 871 53 82
Urząd Pocztowy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 60
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 872 23 67
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
NTBS Jugów, ul. Główna 83, tel. 74 872 46 22
Noworudzkie Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego 2, tel. 74 872 23 88
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Niepodległości 6-8, tel. 74 872 26 81
Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Ruda, ul. Kościelna 1, tel. 512 707 621
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 283, 9-15 czerwca 2017 r.

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 283

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
Wśród prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody czekają!

Kupony z rozwiązaniem krzyżówki 
prosimy dostarczyć pocztą 
lub bezpośrednio do redakcji 
w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro).

Rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKA.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/

2-osobowe zaproszenie na obiad 
w „Karczmie Pod Sową”

2 bilety do Podziemnej Turystycznej 
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie” 
(muzeum górnictwa)Zobacz co możesz wygrać! 

Prześlij do nas wypełniony kupon!

bilet do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke” 
lub do Kompleksu „Włodarz”

karnet dla 2 osób 
do kina MOK

talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

litr oleju silnikowego Mobil ufundowany przez warsztat 
samochodowy AUTOTECH w Ludwikowicach Kł.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 282 („Dwa stołki, to jeszcze nie fotel”)
nagrody otrzymują: Przemysław Wróbel – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Jan Bródka 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Ewa Bołyga – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Marianna 
Szwedko – bilet do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke”, Lucja Dąbrowska – plan miasta Nowa Ruda, 
Wanda Staszak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marek Koszyński – litr 
oleju silnikowego Mobil

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!

SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

Ważne telefony

TAXI – Nowa Ruda
Janusz Świchura (BMW 3), tel. 696 459 798
Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Zbigniew Pawlik (Skoda Octavia), tel. 606 309 062
Szczepan Wąsik (Audi 80), tel. 607 856 682
Andrzej Wójtowicz (Audi 80), tel. 513 170 478
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Piotr Jabłoński (BMW 5 Combi), tel. 512 904 270

TAXI – Radków
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001

TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
Marian Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Kazimierz Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Tomasz Nagadowski (Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669
Henryk Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Jerzy Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Ireneusz Czarnowski (Audi A4), tel. 515 179 693
Ryszard Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Marian Wezner (Audi A4), tel. 601 472 774
Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177

URZĘDY I INSTYTUCJE
Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1, tel. 74 872 03 00
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19, tel. 74 872 10 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 45 72
Ośrodek Pomocy Społecznej Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 16, tel. 74 871 53 82
Urząd Pocztowy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 60
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 872 23 67
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
NTBS Jugów, ul. Główna 83, tel. 74 872 46 22
Noworudzkie Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego 2, tel. 74 872 23 88
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Niepodległości 6-8, tel. 74 872 26 81
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48

Materiał do
uszczelniania

Sprząta w hotelu
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prześwietlania jaj
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imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 283

KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
Wśród prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody czekają!

Kupony z rozwiązaniem krzyżówki 
prosimy dostarczyć pocztą 
lub bezpośrednio do redakcji 
w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro).

Rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKA.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/

2-osobowe zaproszenie na obiad 
w „Karczmie Pod Sową”

2 bilety do Podziemnej Turystycznej 
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie” 
(muzeum górnictwa)Zobacz co możesz wygrać! 

Prześlij do nas wypełniony kupon!

bilet do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke” 
lub do Kompleksu „Włodarz”

karnet dla 2 osób 
do kina MOK

talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

litr oleju silnikowego Mobil ufundowany przez warsztat 
samochodowy AUTOTECH w Ludwikowicach Kł.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 282 („Dwa stołki, to jeszcze nie fotel”)
nagrody otrzymują: Przemysław Wróbel – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Jan Bródka 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Ewa Bołyga – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Marianna 
Szwedko – bilet do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke”, Lucja Dąbrowska – plan miasta Nowa Ruda, 
Wanda Staszak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marek Koszyński – litr 
oleju silnikowego Mobil

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!

SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

Ważne telefony

TAXI – Nowa Ruda
Janusz Świchura (BMW 3), tel. 696 459 798
Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Zbigniew Pawlik (Skoda Octavia), tel. 606 309 062
Szczepan Wąsik (Audi 80), tel. 607 856 682
Andrzej Wójtowicz (Audi 80), tel. 513 170 478
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Piotr Jabłoński (BMW 5 Combi), tel. 512 904 270

TAXI – Radków
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001

TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
Marian Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Kazimierz Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Tomasz Nagadowski (Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669
Henryk Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Jerzy Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Ireneusz Czarnowski (Audi A4), tel. 515 179 693
Ryszard Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Marian Wezner (Audi A4), tel. 601 472 774
Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177

URZĘDY I INSTYTUCJE
Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1, tel. 74 872 03 00
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19, tel. 74 872 10 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 45 72
Ośrodek Pomocy Społecznej Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 16, tel. 74 871 53 82
Urząd Pocztowy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 60
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 872 23 67
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
NTBS Jugów, ul. Główna 83, tel. 74 872 46 22
Noworudzkie Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego 2, tel. 74 872 23 88
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Niepodległości 6-8, tel. 74 872 26 81
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48

Materiał do
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Sprząta w hotelu

Miasto w Grecji

Chaber

Koreański złoty

Kędziory

Tygodnik lub
kwartalnik

„Brzdąc” w wosku

Model fiata

Limba lub
kosodrzewina

Krzywa zamknięta

Wiecznie zielone
drzewo iglaste;

araukaria

Grecka litera
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Kosmetyk
różany

Pożyczka

Człowiek
wszechstronnie
wykształcony

Chodak z
drewna

Mała, drapieżna
rybka

Kananejska
bogini

płodności

Maksimum lub
minimum

Niewiadoma w
równaniu

Egipski bóg Słońca
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Kierunek w łonie
buddyzmu

Inaczej dźwięk „c”

Rysunek wgłębny
np. w metaluLodołam na

moście

Przesłodzony napój

M-to i rzeka na
Morawach (Czechy)

Grecka litera

Przyrząd do
prześwietlania jaj

Łowy lwa

Zasada, reguła Pierwsze mleko
ssaków

Kropelki na czole

Kapitał panny
młodej

Cienkie w brzuchu
Auto z RosjiOwoc, symbol

dobrego interesu

Ani blondyn, ani
brunet

Jedna z
przypraw

Opatrunkowa
lub szklanaModel fiata
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Do wygrania

Aforyzmy
Jeżeli jesteś po pięćdziesiątce i powiedziano ci, że twój pociąg już 
odjechał, nie przejmuj się: są jeszcze jachty i samoloty!

Każdy potrafi powiedzieć, że mu zależy. Mało kto potrafi to pokazać.

Człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, ale ten, który cieszy 
się wszystkim, co ma.

Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają – na świecie 
byłoby bardzo cicho.

Poszłam umyć głowę – umyłam umywalkę, wannę i ściany… Mam ochotę 
na herbatę, ale boję się wejść do kuchni…
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Londyn Z Paddingtonem”, „Franklin”, „Kiedy („Londyn Z Paddingtonem”, „Franklin”, „Kiedy („Londyn Z Paddingtonem”, „Franklin”, „Kiedy 

śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”), nagrody śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”), nagrody śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”), nagrody 
(zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, 

plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, 

ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, 
Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.

Kącik 
dla dzieci

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Je�  Kinney.

1. Lodowe bryłki z nieba

2. Odgłos psa

3. „Zapomniał wół, jak... był”

4. Śpi głową w dół

5. Zbierany przez pszczoły

6. Młode rybki

7. Ptaki pocztowe

8. Dzieło kreta

9. Przeciwieństwo przegranego

10. Ptaki nad plażą

11. Najwyższe zwierzę

12. Odgłos żaby

13. Ruda wśród zwierząt

14. Przeciwieństwo zamkniętego

15. „Kto się..., ten się lubi”

16. Pazury orła

17. „Nie wtykaj kija w...”

18. 150x2

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKA.imię i nazwisko.treść rozwiązania na numer 
72068 – koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Przysłowie z diagramu

........................................................................................
3. Zagadka

........................................................................................

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 283

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Odgadnięte na podstawie zdjęć wyrazy, wpiszcie do odpowiednich kratek. Takim samym liczbom, 
odpowiadają takie same litery. Po przeniesieniu liter do diagramu, odczytajcie przysłowie.

Uzupełnij diagram sudoku pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, 
w każdej kolumnie i w każdym kwadracie (2x3 pola) cyfry od 
1 do 6 mogą pojawić się tylko jeden raz.

Zagadka
Płynem życia nazywana,

Pij ją od samego rana
Zamiast napojów niezdrowych -

Radę tę wbij dziś do głowy!

Sudoku

1 2 3 4 5 6

7 8 9 6 10 11 4

12 13 14 7 13

7 15 16 17 18 11 17 16

19 10 20 4 3 4 21 11 6 10

3 4 5 11 7 15 5 3 9 10 19 5 9 16 15 18 17 11 2 3 5

6 17 20 10 1 11 4 8 3 4 13 19 21 14 16 10 12 2 3 5
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(zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, 

plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, 

ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: Kasia Ładowska, 
Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.Rafał Serafiński, Grzegorz Janicki.

Kącik 
dla dzieci

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Je�  Kinney.

1. Lodowe bryłki z nieba

2. Odgłos psa

3. „Zapomniał wół, jak... był”

4. Śpi głową w dół

5. Zbierany przez pszczoły

6. Młode rybki

7. Ptaki pocztowe

8. Dzieło kreta

9. Przeciwieństwo przegranego

10. Ptaki nad plażą

11. Najwyższe zwierzę

12. Odgłos żaby

13. Ruda wśród zwierząt

14. Przeciwieństwo zamkniętego

15. „Kto się..., ten się lubi”

16. Pazury orła

17. „Nie wtykaj kija w...”

18. 150x2

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKA.imię i nazwisko.treść rozwiązania na numer 
72068 – koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Przysłowie z diagramu

........................................................................................
3. Zagadka

........................................................................................

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 283

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Odgadnięte na podstawie zdjęć wyrazy, wpiszcie do odpowiednich kratek. Takim samym liczbom, 
odpowiadają takie same litery. Po przeniesieniu liter do diagramu, odczytajcie przysłowie.

Uzupełnij diagram sudoku pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, 
w każdej kolumnie i w każdym kwadracie (2x3 pola) cyfry od 
1 do 6 mogą pojawić się tylko jeden raz.

Zagadka
Płynem życia nazywana,

Pij ją od samego rana
Zamiast napojów niezdrowych -

Radę tę wbij dziś do głowy!

Sudoku

1 2 3 4 5 6

7 8 9 6 10 11 4

12 13 14 7 13

7 15 16 17 18 11 17 16

19 10 20 4 3 4 21 11 6 10

3 4 5 11 7 15 5 3 9 10 19 5 9 16 15 18 17 11 2 3 5

6 17 20 10 1 11 4 8 3 4 13 19 21 14 16 10 12 2 3 5
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

z miejsca zamieszkania pod 

Przewóz Osób 
ricardO

wskazany adres busami i autobusamiwskazany adres busami i autobusami

Niemcy • HolaNdia

Promocja! Niemcy 200 zł
(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

Wynajem autobusów
17-, 20-, 30-, 55-osobowych

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

OGŁOSZENIA DROBNE SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wy-
syłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub 
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzia-
nin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub do 
odwołania przez ogłoszeniodawcę w przypadku gdyby ogłoszenie 
przestało być aktualne.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.  
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm)  przyjmujemy również na ku-
ponie, który można dostarczyć do reda kcji lub przesłać pocztą 
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa  Ruda.
Ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

Kupon na ogłoszenie drobne
Imię i nazwisko: ..................................................................................................

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..................................................... Tel. .......................................................

Tygodnik „Noworudzianin” nr 432

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście 
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!! 

25lat

Reklama

Reklama

* Niedrogo sprzedam łóżko o wy-
miarach 210x170 cm, jasne sosno-
we. Tel. 602 667 621.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej 
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010 
184.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu. Tel. 
609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu 
w Ścinawce Średniej, lub okolicy. 
Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 
Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Sprzedam działkę pod budowę 
domu w Bieganowie. Cena 48000 
zł. Tel. 661 328 096.

* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofag�is@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj-
ska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-
ter, 57,49 m2, centralne ogrzewa-
nie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i 
przedpokój. Do mieszkania przy-
należy piwnica i komórka. Cena 
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-pokojowe 
mieszkanie na Akacjowej w Nowej 
Rudzie 44m2 do remontu.tel. 539 
958 620

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja

dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tap-
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic 
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel. 
600 399 914.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit 
plus mniejsze zestawy. Tanio. Tyl-
ko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę ga-
zową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. Tel. 
724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy, 
2  ławy i 2 komody. Tel. 695 966 
976.
* Sprzedam bieżnię do ćwiczeń. 
Tel. 695 966 976.

* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł – duży worek, 
15 zł – średni, Nowa Ruda. Tel. 724 
010 184.

* Sprzedam Ford Galaxy 2.0 tdci, 
2006 r., przebieg 199800 km. Kpl. 
kół zimowych. Cena 21 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 506 942 610.
* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI, 
140 KM, 2008 r., przebieg 226 tys., 
centralny zamek, elektryczne szy-
by, tempomat, klima, 6-biegowa 
skrzynia biegów, czujnik parkowa-
nia. Cena 16 900 zł (do negocjacji). 
Tel. 663 775 280.

* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej lub wynajmę z opcją wy-
kupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komu-
nalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na 
większe, niskie opłaty, mieszka-
nie po remoncie, I piętro, posiada 
ogrzewanie c.o., możliwość za-
miany z zadłużeniem. Tel. 669 907 
208.
* Kupię kawalerkę lub małe miesz-
kanie w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel. 
609 590 199.

* Dodatkowa praca – wypełnia-
nie ankiet. Kontakt: irena.nocon@
wp.pl
* Sprzedam ponad 1.5 hektara zie-
mi rolnej w Bożkowie klasa 3b. Tel. 
513 842 064.
* Opiekunka – zajmę się osobą 
starszą bądź dzieckiem. Posiadam 
wykształcenie pedagogiczne i 
doświadczenie przedszkolne. Tel. 
530 274 537.
* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.
* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-

ZAMÓW GAZ DO DOMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62

DOMUDOMU

GAZY TECHNICZNE: 
• dwutlenek węgla • tlen 
techniczny • acetylen • argon 
• mix • hel do balonów • azotul. Młyńska 9a

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00
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