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Cena za wodę i ścieki
w górę

35 zł

Na Dolnym Śląsku mieszka
obecnie 176 osób, które mają
więcej, niż sto lat – w Legnicy 18,
w Wałbrzychu 54, a we Wrocławiu
104. Najstarszy mieszkaniec
naszego regionu, to wrocławianin,
który 17 VI skończył 113 lat

czytaj na str. 3

Mam nadzieję,
że to czasowe

We wtorek 22 maja, podczas
posiedzenia zarządu klubu Piast
Nowa Ruda, z funkcji prezesa
zrezygnował prezes Krzysztof
Bolisęga, zrezygnowali też
pozostali członkowie zarządu
oraz kierownik klubu. Jakie są
tego przyczyny, czy na ich decyzję
miała decyzja strategicznego
sponsora o wycofaniu się z dalszej
współpracy, czy teraz miasto
będzie finansowało Klub Sportowy
Piast Nowa Ruda?
czytaj na str. 3

Złodziej recydywista

16 zł

Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro

Zarówno noworudzianie jaki mieszkańcy gminy Nowa Ruda,
od dziś, tj. 19 czerwca będą płacić więcej za wodę i ścieki

czytaj na str. 3

Park ma być przebudowany

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

Pożar pustostanu
w Świerkach
Pożar na Pniakach

Uważajmy w czasie
pieszych wędrówek

Wielu wśród nas, po okresie
związanym z koronawirusem
i wszelkimi z tym obostrzeniami,
korzystając z pięknej pogody,
zamiast do galerii, czy innych tego
rodzaju przybytków, woli wybrać
się z całymi rodzinami do parku,
lasu, nad wodę czy w góry

ZAMÓW GAZ
DO DOMU
zapraSzaMy

czytaj na str. 8

czytaj na str. 9

Reklama

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czySte Garnki

Policjanci z Komisariatu
Policji w Nowej Rudzie,
którzy pracowali nad sprawą
kradzieży elektronarzędzi,
zatrzymali mężczyznę, któremu
postawili zarzuty przestępstw.
Podejrzany dopuścił się kradzieży
w warunkach powrotu do
przestępstwa. Teraz za swoje czyny
odpowie karnie

czytaj na str. 14-15

Oaza zieleni od wielu lat była zapomnianym punktem na mapie miasta.
Wielu noworudzian wielokrotnie mówiło o jego zaniedbaniu, a przecież
jeszcze kilkadziesiąt lat temu park był „perełką miejską”
czytaj na str. 5

Koronawirus – statystyki
strona 16

Nie chcemy obostrzeń
Obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19, mieszkańcy Nowej Rudy przyjęli
z należytymi warunkami i trzeba przyznać, że zdecydowana większość stosowała się
do różnorakich zakazów

czytaj na str. 2

www.wenanty.pl
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o.
w Nowej Rudzie

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.
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Nie chcemy obostrzeń
Obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19,
mieszkańcy Nowej Rudy przyjęli z należytymi warunkami
i trzeba przyznać, że zdecydowana większość stosowała się
do różnorakich zakazów

– Na dzień dzisiejszy mamy
w mieście 20 stwierdzonych
przypadków. Niektórzy są już po,
czyli są tak zwanymi ozdrowieńcami, niektórzy są w trakcie.
Niestety, statystycznie mamy
zanotowany jeden zgon. Myślę,
że nie są to ilości osób, które
stanowią ogromny problem społeczny. Nie chcę mówić o kwestii
testowania, bo to jest wielki
problem w całej Polsce. Mamy
do czynienia z uruchamianiem
różnych obszarów życia społecznego, gospodarki itd., ale reżim
sanitarny niestety jest, powiedzmy był, w różnoraki sposób przestrzegany przez Polaków, my
jako mieszkańcy Nowej Rudy nie
różnimy się przecież niczym pod
tym względem od mieszkańców
innych miast. W zdecydowanej
większości nie chcemy już prze-

strzegać reżimów sanitarnych
związanych ze stanem epidemii.
Cały czas mamy do czynienia z
ujawnianiem nowych przypadków zarażeń, co jest widoczne
w statystykach które monitorujemy i rekordowe dane od marca które obserwujemy np. na
Śląsku. Myślę, że jeszcze w różnych miejscach w naszym kraju
będą wybuchały ogniska koronawirusa, ale to jest związane z
tym, że nagle zaczyna się ludzi
testować. Testy, to jest coś z czym
władze sobie nie poradziły –
mówi burmistrz Tomasz Kiliński.
Epidemia to również skutki
finansowe związane z mniejszymi wpływami do budżetu miasta,
ale co najważniejsze, jej skutki
najbardziej odczuwają przedsiębiorcy i niektórzy z nas, którzy
stracili przez to pracę.

– Oczywiście zarówno my, jak
i przedsiębiorcy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, to wszystko
jest ze sobą związane. My w maju
mieliśmy 40% mniej, kwotowo
to jest 800 tysięcy mniej wpływu
z dochodu z PIT w stosunku do
ubiegłego roku. Bardzo możliwe,
że jeżeli w kolejnych miesiącach
taka sytuacja będzie się powtarzać, będziemy musieli zrezygnować z niektórych rzeczy,
które mamy zaplanowane w
budżecie. Inaczej, może nie do
końca rezygnować, ale zawieszam ich realizację, ponieważ
nie mam pewności, czy będziemy mieli za nie zapłacić – wyjaśnia burmistrz. – Staramy się, na
ile to możliwe, pomóc noworudzkim przedsiębiorcom – odraczamy, umarzamy podatki,
czynsze, wszelkie obciążenia
finansowe, tak, by nie obciążać,
w tym bardzo trudnym czasie
dla przedsiębiorców, ich budżetów – dodaje Tomasz Kiliński.

Nie przenoszą się
Noworudzka filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Kłodzku nie zmienia swojej siedziby.
Przypomnijmy – od wielu lat Powiatowy Urząd
Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie znajduje
się przy ul. Piłsudskiego 14. Ostatnio coraz głośniej
mówi się w mieście o przeniesieniu fili do nowo
wyremontowanego budynku przy ul. Zaułek.

Ile w tym prawdy, zapytaliśmy Krzysztofa Bolisęgę, dyrektora PUP w Kłodzku.
– To są nieprawdziwe informacje. Nie wiem
czemu mające służyć – wyjaśnia. – Nie zamierzam
też przenosić naszej filii w Nowej Rudzie w żadne
inne miejsce, tym bardziej, że jest to budynek
należący do naszego powiatu – dodaje dyrektor.
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Cena za wodę i ścieki w górę
Zarówno noworudzianie jaki mieszkańcy gminy Nowa Ruda,
od dziś, tj. 19 czerwca będą płacić więcej za wodę i ścieki
Podwyżka wynika z decyzji
Wód Polskich z 2018 roku wydanej na okres trzech lat. Na wniosek prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie
zatwierdzone stawki są co roku
podnoszone.
Woda dla gospodarstw domowych kosztować będzie 5,98
zł brutto za metr sześcienny, do
tej pory płaciliśmy 5,77 zł za metr
sześcienny. Zaś za odprowadzanie ścieków zapłacimy 6,32 zł za
metr sześcienny, do tej pory
płaciliśmy 6,17 zł za metr sześcienny.
Więcej zapłacimy też w ramach opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych – 7,51 zł
na odbiorcę miesięcznie i w ramach opłaty za utrzymanie w
gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 6,88 zł na odbiorcę
miesięcznie.
– Powodów podwyżki cen
wody i odbioru ścieków jest
kilka – informuje nas Ryszard
Rzeczycki, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej

Rudzie. – Weszły dodatkowe
opłaty do spółki Wody Polskie,
opłaty, których wcześniej nie
było. Do tego doliczmy koszty
amortyzacji, podwyżkę cen energii elektrycznej. Nie ukrywam,
że wpływ na to mają również
podwyżki dla pracowników.
Wzrosła cena materiałów, wyższe
są też różnego rodzaju opłaty i
podatki, jak np. podatek od nieruchomości, który musimy odprowadzać do gmin. Między
innymi to powoduje wzrost cen
za wodę i odbiór ścieków – nie
kryje szef spółki. – Czy na czas
pandemii nie powinniśmy za-

mrozić cen? Proszę zawrócić
uwagę, że zadaniem spółki, którą kieruję, nie jest przynoszenie
zysków, my działamy dosłownie
po kosztach, bo nikt od nas nie
oczekuje, że mamy na tym zarabiać. Nasza firma, nie jak duże
spółki giełdowe, nie tworzy dywidendy, nie dzielimy się zyskami, bo ich nie mamy. Nie mam
możliwości, żeby obniżyć ceny,
bo jakbym to zrobił, niemożliwe
byłoby dostarczanie wody, albo
np. nie płaciłbym podatków do
miasta, czy gminy – odpowiada
Ryszard Rzeczycki.

Kto ma już sto lat – dostanie
dodatkową emeryturę
Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie 176 osób,
które mają więcej, niż sto lat – w Legnicy 18,
w Wałbrzychu 54, a we Wrocławiu 104. Najstarszy
mieszkaniec naszego regionu, to wrocławianin,
który 17 VI skończył 113 lat. Rok temu, w naszym
regionie mieszkało 121 osób, które przekroczyły
granicę stu lat.
Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe.
Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być
różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej,
która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin.
Stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na
ubezpieczenie społeczne. W tym roku każdy stulatek dostaje 4294,67 zł brutto. Rok wcześniej było
to 3 731,13 zł brutto, a dwa lata temu – 3 536,87 zł.
– Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków
jest ustalana każdego roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego roku następnego, dlatego
w każdym roku jest różna, ale raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości –
mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik
Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Wałbrzyski oddział ZUS wypłaca co miesiąc
dodatkową emeryturę 54 osobom, które już

dawno zdmuchnęły 100 świeczek na urodzinowym
torcie. Najstarszą kobietą jest mieszkanka Ludwikowic Kłodzkich, która ma ukończone 107 lat,
natomiast najstarszym mężczyzną jest mieszkaniec
Jeleniej Góry, który ma już 106 lat.
Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy mieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych
wniosków, ponieważ zostanie przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury
oraz dodatków przysługujących z innych tytułów.
To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to
dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali
w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie
pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom
również należy się dodatek dla stulatków, ale
w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku,
gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający datę
urodzenia (np. akt urodzenia).
– To ważne szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem
oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc
nie mają wypracowanej emerytury – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Mam nadzieję,
że to czasowe
W jednym z poprzednich wydań naszego tygodnika
informowaliśmy, że we wtorek 22 maja, podczas
posiedzenia zarządu klubu Piast Nowa Ruda, z funkcji
prezesa zrezygnował prezes krzysztof bolisęga,
zrezygnowali też pozostali członkowie zarządu oraz
kierownik klubu. jakie są tego przyczyny, czy na
ich decyzję miała decyzja strategicznego sponsora
o wycofaniu się z dalszej współpracy, czy teraz miasto
będzie finansowało klub Sportowy piast nowa ruda?
– Miasto wspiera klub na bieżąco i cały czas w zakresie dotacji, jakie klub otrzymuje. Jednakże wsparcie zewnętrzne od
sponsorów jest tym wsparciem, na które my wpływu nie mamy.
Należy pamiętać, że my go nie uzupełnimy. To nie jest tak, że
nie będzie takiego a takiego sponsora, to nagle miasto da
z budżetu więcej. Nie, na pewno nie – zapewnia burmistrz
Tomasz Kiliński. – Miasto nie będzie finansować transferów,
miasto nie będzie finansować wynagrodzeń, stypendiów, czy
jakbyśmy to nazwali, dla piłkarzy. Nie robiło tego i robić nie
będzie. Jeżeli klub miał na to środki, które pozyskał od sponsorów, mógł to robić we własnym zakresie. To nie jest zadanie
miasta – dodaje.
O powód rezygnacji prezesa. zarządu i kierownika Klubu
Sportowego Piast Nowa Ruda zapytaliśmy Krzysztofa Bolisęgę.
– Działamy i prowadzimy nasz klub już 10 lat i doszliśmy do
wniosku, że czas na zmiany, że potrzeba trochę nowej „świeżej
krwi”, może nowej wizji, nowych pomysłów – odpowiada Krzysztof Bolisęga.
Zapytaliśmy prezesa również o to, jaki wpływ na ich decyzję
miał fakt, że ze sponsorowania klubu wycofał się ZPAS Nowa
Ruda?
– Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bowiem decyzję
podjąłem w sierpniu ubiegłego roku i w grudniu przedłożyłem
to zarządowi, żebyśmy się mogli do tego przygotować w łagodny sposób i żebyśmy znaleźli swoich następców – odpowiada Krzysztof Bolisęga. – Mam nadzieję, że ZPAS wycofał się
ze sponsorowania czasowo, co było związane z tym, iż w czasie
pandemii koronawirusa większe środki przeznaczał na ochronę
zdrowia. Takie uzasadnienie przedstawił nam zarząd spółki.
Zresztą dużo firm, z którymi mamy umowę, na ten czas 2-3
miesięcy, też zawiesiło realizację tych umów. Nadal trwa ten
czas, że firmy mają duże problemy, żeby na obecnym rynku
gospodarki jakoś się odnaleźć – dodał.

Polub nas!
www.facebook.com/Noworudzianin
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Poniższe podziękowania zostały umieszczone
w pierwszej biografii o. Wenantego Katarzyńca:
Warszawa, 25 czerwca
1925 r.
„Z wdzięczności ku
Bogu i Matuchnie Najświętszej Nieustającej Pomocy
i O. Wenantemu za odzyskane zdrowie za jego przyczyną, opisuję przebieg
mej choroby, który był
następujący.
Od miesiąca września
1923 r. cierpiałam na chorobę skórną bardzo dokuczliwą. Zaraz udałam się
do lekarza doktora Kozerskiego, który po zbadaniu
powiedział mi, że jest to
egzema. I polecił zachować
ścisłą dietę, zabronił używać kąpieli, myć się mogłam tylko spirytusem i tak
przetrwałam kilka miesięcy. Nic mi jednak nie pomogło, więc udałam się do doktora Ostowskiego przy klinice dermatologicznej. Nowy lekarz pozwolił mi
wszystko jadać i kąpać się, nawet często, z czego byłam na razie
zadowolona. Lecz po każdej kąpieli czułam się gorzej i w przeciągu miesiąca pogorszyło mi się strasznie. Zniechęciłam się do lekarzy, przestałam się leczyć, ale cierpieć nie przestałam. Zaczęłam
wtedy stosować, co tylko mi kto poradził i nic nie pomagało. Raz
jeszcze próbowałam pomocy lekarza doktora homeopatii p. Hnatkiewicza; po zbadaniu dowiedziałam się od niego, że ta choroba
potrwa długo – trzeba zachować ścisłą dietę i unikać kąpieli. Zaczęłam stosować się wiernie do rad i przepisów lekarskich, choć
mi to sprawiało trudność, bo musiałam używać trzy gatunki lekarstw,
co godzinę inne. Po paru tygodniach takiej kuracji zrozumiałam,
że i to mi nic nie pomoże. Zgłosiłam się do szpitala, by móc łatwiej
stosować się do wskazówek lekarskich: badano mnie tu szczegółowo, wszelką analizę brano ze mnie i każdego dnia coś innego
stosowano – a wszystko na próżno… Po sześciu tygodniach wypisałam się ze szpitala z gorszym zdrowiem niż przedtem, a profesor kliniki dr Franciszek Krzyształowicz powiedział mi, że kuracja
na razie skończona; wiem co miał na myśli: że się nie wyleczę. Dnia
14 października 1924 r. wyszłam ze szpitala, a 27 tego miesiąca
udałam się do lekarza przy szpitalu Dzieciątka Jezus. Na razie zaczęło mi się polepszać, mogłam już sypiać nocami spokojnie, ale
robić nic nie mogłam: skoro bowiem zamoczyłam ręce w wodzie,
to mi strasznie dokuczało – i tak było do miesiąca kwietnia 1925 r.
Skarżyłam się do pewnej osoby (była to Rozalia Napiórkowska),
że strasznie cierpię i że mimo leczenia się nic nie pomaga, a ta
poleciła mi modlić się do O. Wenantego. Wysłuchałam tego bardzo
obojętnie, ponieważ już od początków mojej choroby modliłam
się do różnych świętych o zdrowie, o ile jest to zgodne z wolą Bożą,
a skoro mi się nie polepszało, byłam przekonana, że widocznie
wyzdrowienie moje nie zgadzało by się z wolą Bożą. Mimo to
jednak po paru dniach zaczęłam odprawiać Nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy przez przyczynę O. Wenantego i po
dziewięciu dniach… poczułam się prawie zdrowa. Bez żadnej
kuracji polepszyło mi się i gdy przedtem nie mogłam przeżyć bez
lekarstw ani jednego dnia, teraz dobrze się czuję. Mogę też kąpać
się bez szkody dla zdrowia.
Ażeby to co piszę było bardziej wiarygodne, stawiam na świadków Wiktorię Bojanowską, Annę Pączkiewicz i Czesławę Dąbrowską,
z którymi od początku mej choroby przebywałam razem.”
Władysława Dąbrowska

Felieton

Sąsiedzi – krzyżacy i ich podwaliny
Spośród sąsiadów Polski
Zakon miał szczególne powody do obaw przed rosnącym
polsko-litewskim mocarstwem. Zagarnąwszy orężem
Gdańsk i Pomorze, dzierżąc
na podstawie fałszywych dokumentów Ziemię Chełmińską
mogli się spodziewać od Polski rewanżu. Za oderwaną
Żmudź, za sto pięćdziesiąt lat
trwające misje chrystianizacyjne, a właściwie krzyżackie
rejzy na ziemie litewskie, również mogli spodziewać się, że
Litwa przy polskim wsparciu
wystawi im rachunek. Zamiast opowiadać szkolne wiadomości o Zakonie, przytoczę
obszerne cytaty dzieła XIX-wiecznego historyka-amatora, Karola Szajnochy. Potomek
zniemczonego Czecha albo
Czecha niemieckiego pochodzenia, w dzieciństwie i szkole średniej we Lwowie, jeszcze
„mizernie” władając językiem
polskim, starał się zatrzeć ślady niepolskiego pochodzenia
zmienił nazwisko z Scheynocha de Wtellensky na swojsko
brzmiące – Szajnocha. Prace
historyczne już pisał wyborną
polszczyzną. Studia uniwersyteckie przerwały mu władze
austriackie. Za pisanie „kartek
i wierszy”, uznanych za antyrządowe, spędził półtora roku
w ciężkim więzieniu, gdzie
nabawił się choroby oczu.
Despotyczna władza w każdym czasie bała się i boi wolnej myśli wyrażonej w słowie.
Korzystajmy z okazji, dokąd
jeszcze możemy. Wróćmy do
mistrza Szajnochy, który w
dziele „Jadwiga i Jagiełło” tak
pisał o Krzyżakach: „Padał

przecież stamtąd tak groźny
cień na Polskę, że żaden obraz
jej dziejów nie może się obejść
bez bliższego poznania tej
wiszącej nad nią chmury północnej”. Po nawróceniu Prusów, a raczej po „ostatecznym
rozwiązaniu kwestii pruskiej”:
„Właściwym celem istnienia
Zakonu nad Bałtykiem była
Litwa, głównym czynności
jego przedmiotem wojna z
pogaństwem litewskim. Czując to dobrze cenili sobie Krzyżacy Litwę pogańską, jako
podwalinę swojego bytu.
Jednak dla tegoż samego musieli oni tę podwalinę utrzymywać w stanie niezmiennym, tj. wojując Litwę, musieli ciągle wojować, aby nigdy
nie zawojować. (…) A ten
obłudny stosunek do Litwy
był tak dalece jawnym, że
własne Krzyżaków świadectwo niewątpliwość jego
stwierdzają.” W liście do niemieckiego króla Wacława IV
wielki mistrz napisał: „Jeżeli
zaprzestaniemy wojnę z Litwą,
przepadł nasz zakon, który
tylko dla wojny jest założony.
Ale ponieważ ta wojna nie
miała być nigdy stanowczą,
przeto gdy Kazimierz Wielki
wzywa Krzyżaków do łatwego
w spółce pobicia Litwinów,
Krzyżacy nie tylko w zamiar
króla nie wchodzą, nie tylko
uproszonym przez Kazimierza
papieskim napomnieniom do
wojny wzbraniają posłuszeństwa, lecz owszem sami tajnem z Litwą wiążą się porozumieniem przeszkody upadkowi jej stawią… Toczono
tedy wojnę tylko o tyle a ile
tego potrzeba Zakonu wyma-

gała…, naprzód, aby się w
oczach świata otoczyć blaskiem zasługi ciągłych z poganami zapasów, po wtóre,
aby tym religijnym urokiem
zwabić sobie ze wszystkich
krajów pomoc rycerską (…),
oszczędzając tym samym Zakonowi kosztów zwyczajnego
zaciągania zbrojnych rot. Stało się też z obydwóch względów zadość Krzyżakom (...).
Łatwowierna Europa zwykła
w braci krzyżackiej, albo jak
się zaczęło powszechnie nazywać, w panach pruskich,
szanować męczeńskich
obrońców wiary, którym należy się wszelka cześć, wszelkie współczucie i wszelka
jałmużna modłów i złota”. Do
czasu Grunwaldu te oszustwa
mogły jeszcze uchodzić, ale
już podczas soboru w Konstancji (1414-18) polska delegacja zdarła te listki figowe.
Jagiełło był gorliwym katolikiem, Litwa od 30 lat była
chr ześcijańsk ą, a nawet
uczestnikom soboru przeds t aw i o n o o r yg i n a l nyc h ,
ochrzczonych Żmudzinów,
których dotychczas Krzyżacy
mieli za pogan. Jak Zakon
Szpitala Najświętszej Marii
Panny Domu Niemieckiego
utraciwszy pogańską Litwę,
jako podwalinę swojego bytu
nad Bałtykiem, przegrywając
siedem wojen z Polską, przetrwał jeszcze ponad 100 lat?
Oto jest pytanie.
Stanisław Łukasik

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
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Park ma być przebudowany
Urząd Miasta w Nowej Rudzie ogłosił przetarg na rewitalizację parku
przy ul. Strzeleckiej. oaza zieleni od wielu lat była zapomnianym
punktem na mapie miasta. Wielu noworudzian wielokrotnie mówiło
o jego zaniedbaniu, a przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu park był
„perełką miejską”
Park przy ul. Strzeleckiej stanowi
jedną z najważniejszych przestrzeni
społecznych, o charakterze lokalnym, w
tej części miasta. Park jest odwiedzany
nie tylko przez mieszkańców górnej
części miasta, jest też częścią trasy na
Górę św. Anny. Ten urokliwy zakątek
przyciąga nie tylko w okresie letnim –
spacerowiczów widać tam praktycznie o
każdej porze roku. I to właśnie oni głośno
mówią o zaniedbaniu parku, braku ja-

kichkolwiek remontów itd. Okazuje się,
że to nie jest do końca prawda. Najprawdopodobniej już niedługo rozpocznie
się, warta ok. 1,4 mln. zł, rewitalizacja
parku.
– Ogłoszony przez nas przetarg, dotyczy stricte parku przy ul. Strzeleckiej.
Zadanie to jest realizowane w ramach
projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Intereg V-A Republika Czeska

– Polska – mówi burmistrz Tomasz Kiliński.
Przebudowa parku przy ul. Strzeleckiej
ma na celu jeszcze lepsze udostępnienie
turystom i mieszkańcom wieży widokowej na Górze św. Anny. Zaplanowano, że
ścieżka główna w parku utworzona zostanie z gładkiej nawierzchni, dostępna
będzie dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Boczne ścieżki wyłożone zostaną
kamiennymi płytami. Uzupełniona zostanie roślinność o gatunki głównie rodzime. Skarpy zostaną zabezpieczone
przed erozją. Usunięte zostaną drzewa
w złym stanie sanitarnym, usunięta zostanie też zieleń inwazyjna. Oświetlenie

w parku będzie ograniczone do koniecznego minimum, a strumień światła skierowany będzie w dół, by nie zakłócać
fauny i flory. Odrestaurowana zostanie
kamienna obudowa cieku wodnego, na
którym wybudowana też zostanie, atrakcyjna dla mieszkańców, fontanna.
Odbudowane zostaną trzy kapliczki
dżumowe usytuowane przy szlaku na
Górę św. Anny, z których dziś niewiele
zostało. Kiedyś tworzyły trasę pątniczą
na Górę św. Anny – patronki zadżumionych. Kaplice zostały wzniesione jako
wotum dla tej świętej przez uratowanych
od zarazy, która w 1680 roku uśmierciła
prawie tysiąc mieszkańców Nowej Rudy.

nowy projekt w noworudzkiej Szkole technicznej Rozpoczyna się lato
Noworudzka Szkoła Techniczna
po raz kolejny realizuje projekt unijny. Tym razem uczniowie będą mogli korzystać z płatnych staży zawodowych u pracodawców, kursów
kwalifikacyjnych (baristy, barmański,
kelnerski, animatora czasu wolnego,
spawaczy Mig MAG TIG, prawa jazdy
kategorii B, SEP do 1KV, fotograficzny, obsługi
pojazdów hybrydowych, obsługi pojazdów
z napędem elektrycznym, grafiki komputerowej,
MS Excel funkcje zaawansowane, projektowania
3D MAX), zajęciach specjalistycznych (przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych; drukowanie cyfrowe
i obróbka druków, montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych; planowanie i realizacja usług
w recepcji; obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; montaż i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci; programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i baza-

mi danych; diagnozowanie i napra
naprawa podzespołów i zespołów pojaz
pojazdów samochodowych; organizacja
i prowadzenie procesu obsługi po
pojazdów samochodowych) oraz do
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Dodatkowo uczniowie będą mogli wziąć udział w kursach przygo
przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,
a nauczyciele w kursach specjalistycznych
i studiach podyplomowych. Szkoła dzięki projektowi pozyska sprzęt IT.
Projekt „Szkoły sukcesu zawodowego” jest
finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa: Edukacja, Działanie:
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy. Całkowita wartość projektu to 2 564 531,46 złotych.
Projekt pierwotnie miał być realizowany od
marca 2020 roku, jednak ze względu na COVIT-19
jego rozpoczęcie nastąpi dopiero we wrześniu
2020 roku. Zakończenie projektu przewidziane
jest na luty 2022 roku.

W tym roku kalendarzowe
lato rozpocznie się dokładnie
za trzy dni, czyli w poniedziałek
22 czerwca.
Lato, najbardziej ulubiona
pora roku przez dzieci i młodzież – to z powodu rozpoczynających się lada dzień wakacji, dla dorosłych zazwyczaj
oznacza początek sezonów
urlopowych. Słowo „lato” pochodzi od prasłowiańskiego
„lěto”, które można przetłumaczyć, jako „najcieplejsza pora
roku”. Co ciekawe, z tego określenia wywodzi się także poję-

cie „roku”. Pierwotnie liczono
go od jednego do drugiego
lata. Astronomiczne lato rozpocznie się 21 czerwca podczas
przesilenia letniego. Jest to
najdłuższy dzień w krajach,
które leżą na półkuli północnej.
Dla równowagi, na półkuli południowej jest to najkrótszy
dzień w ciągu roku.
Dobra wiadomość dla
wszystkich uczących się jest
taka, że cztery dni po rozpoczęciu kalendarzowego lata,
rozpoczynają się wakacje.
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Dolnośląskie WORD-y wracają do formy
Minął miesiąc, od kiedy
dolnośląskie WORD-y
przywróciły egzaminy
teoretyczne i praktyczne
na wszystkie kategorie
prawa jazdy

Ośrodki przygotowały się do
ponownego przyjęcia kandydatów na kierowców, przeorganizowały swoją działalność zgodnie z wymogami sanitarnymi i w
ciągu niespełna miesiąca przeprowadziły 9 tys. testów.
Egzaminowanie na Dolnym
Śląsku wznowiono 4 maja – wówczas tylko w ramach kategorii A,
A1, A2, AM, C, C+E i D. Pozostałe kategorie zostały przywrócone 11 maja.
– Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego dokładają starań, żeby egzaminy przebiegały
bezpiecznie, a jednocześnie w
możliwie jak najbardziej kom-

fortowych warunkach. Cały czas
funkcjonujemy jednak w okresie
podwyższonego ryzyka, dlatego
przypominam, abyśmy na co
dzień stosowali niezbędne zasady bezpieczeństwa – mówi
marszałek Cezary Przybylski.
Przed egzaminami teoretycznymi i praktycznymi zdający
mają mierzoną temperaturę ciała. Przystępując do egzaminu
muszą zakładać rękawiczki i maseczki. W podobne środki ochrony osobistej wyposażony jest też
egzaminator. Egzamin teoretyczny zdaje mniejsza liczba osób
jednocześnie. Wszystkie muszą
nosić maseczki i rękawiczki, zachowując do tego odległość
minimum 1,5 metra od innych
kandydatów. Starannie przygotowywane są również pojazdy:
kierownica i gałka biegów owijane są folią, a na fotel kierowcy

zakładany jest pokrowiec jednorazowy.
Najbardziej wyczekiwaną kategorią była kat. B – w niej od
1 do 31 maja na Dolnym Śląsku
przeprowadzono 3 517 testów
teoretycznych i 3 156 praktycznych.
– Do czasu unormowania
sytuacji w kraju, liczba egzaminów w ciągu dnia jest mniejsza,
a ośrodki pracują na dwie zmiany. Stosowane są także środki
zabezpieczające i dezynfekujące
pojazdy oraz pomieszczenia –
informuje Tymoteusz Myrda,
Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego. – Dyrektorzy
WORD-ów na Dolnym Śląsku
zapewniają, że egzaminy odbywają się bez zarzutów, a kandydatów na nowych kierowców
przybywa – dodaje.

bezpieczne wakacje – policja radzi
Nadchodzą kolejne wakacje. Niestety, w tym roku, ze względu na epidemię,
będą zdecydowanie inne. bawmy się, korzystajmy z akwenów wodnych, gór
i innych atrakcji – jednak nie zapominajmy o reżimie sanitarnym
Jak zatem spędzić wakacje bezpiecznie, jak bezpiecznie podróżować,
jak korzystać z wakacyjnych dobrodziejstw? Przede wszystkim przestrzegajmy wszystkich wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Aby bezpiecznie wypoczywać i podróżować, warto pamiętać o kilku praktycznych i technicznych radach, o których
przypominają policjanci.
Podczas podróży na wakacje, środkami komunikacji publicznej
– W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki, zwłaszcza
torebek i neseserów.
– Zwracaj baczną uwagą na podręczny bagaż, w szczególności podczas podróży nocą.
– Torebki, podręczne plecaki staraj się
nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.
– W podróży miej przy sobie tylko
niezbędną kwotę pieniędzy.
– Jeżeli masz przy sobie większą sumę
pieniędzy, nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej
utraty całej kwoty.
– Podróżując koleją, unikaj pustych
przedziałów. Staraj się nie spać w trakcie
podróży.
– Unikaj nocnych podróży, zwłaszcza
w pustych wagonach i przedziałach.

– Cenne przedmioty, pieniądze, karty
bankomatowe czy dokumenty w czasie
podróży staraj się mieć przy sobie.
– Nie przyjmuj poczęstunków od
przypadkowo poznanych osób. Nie trać
kontaktu z otoczeniem.
– Nie spożywaj alkoholu.
– Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych
znajomości w podróży.
Podróż własnym samochodem
– Sprawdź, czy masz aktualne, obowiązkowe ubezpieczenie OC, a w przypadku podróży zagranicznej, także pamiętaj o innych wymaganych dokumentach.
– Nie zapomnij zabrać prawa jazdy
i dowodu rejestracyjnego samochodu.
– Sprawdź, przynajmniej dzień wcześniej, stan techniczny pojazdu, jak również
dodatkowe, obowiązkowe wyposażenie.
– Pamiętaj podczas podróży o zapinaniu pasów bezpieczeństwa wszystkich
pasażerów.
– Pamiętaj, że dzieci w pewnym wieku mogą podróżować wyłącznie w odpowiednich fotelikach lub siedziskach.
– Pamiętaj, aby podczas kierowania
samochodem, do rozmów telefonicznych
używać zestawów słuchawkowych lub
głośnomówiących.
– W czasie przygotowań do podróży
zaplanuj w miarę precyzyjnie trasę i czas
przejazdu.

– Wybieraj drogi główne, unikaj, jeżeli jest to możliwe, dróg bocznych,
słabo lub w ogóle Ci nie znanych. Pamiętaj, że aktualnie prowadzone są intensywne roboty drogowo-modernizacyjne,
jak i budowy nowych odcinków dróg.
Szczegóły podczas planowania możesz
ustalić w Internecie.
– Staraj się planować przejazd w godzinach dziennych, tylko gdy jesteś
zmuszony sytuacją wybieraj się w podróż
w godzinach nocnych. W nocy jest zła
widoczność, przez co podróż jest mniej
bezpieczna. Noc, to naturalna pora odpoczynku dla organizmu.
– Zaplanuj miejsca, gdzie zatrzymasz
się, aby odpocząć. Najlepiej zatrzymuj
się w miejscach uczęszczanych, gdzie są
zorganizowane specjalne parkingi. Może
to być np. motel, bar, stacja benzynowa
lub oświetlony parking strzeżony.
– Jedź tempem dozwolonym przepisami kodeksu ruchu drogowego, nie
wyprzedzaj w miejscach gdzie jest słaba
widoczność, pamiętaj, że obok Ciebie są
również inni użytkownicy dróg.
– Opuszczając samochód weź ze sobą
kluczyki oraz dokumenty pojazdu. Zawsze
włączaj system alarmowy i wszystkie
zabezpieczenia.
– Nie zostawiaj w samochodzie, na
widocznym miejscu, wartościowych
przedmiotów, które mogą być przyczyną
włamania do pojazdu. Cenne przedmioty chowaj do bagażnika.
– Wszystkie te zasady postaraj się
zastosować w drodze powrotnej.
– Przed wyjazdem w podróż zadbaj
o bezpieczeństwo swojego domu czy też

mieszkania. Zamknij dokładnie drzwi
wejściowe na wszystkie zainstalowane
zamki, jak również dokładnie zamknij
okna i drzwi balkonowe.
Wypoczynek nad wodą
– Stosuj środki kosmetyczne, których
zadaniem jest ochrona naszej skóry przed
nadmiernym działaniem słońca oraz wody
(z odpowiednim filtrem UV), który nie
zmyje się w wodzie.
– Stosuj środki chemiczne, które
ochronią Twoją skórę przez ukąszeniami
komarów i kleszczy.
– Wchodź do wody powoli – zanurzaj
się etapami, tak, aby organizm miał czas
na przystosowanie się do niższej temperatury, jeśli zanurzysz się zbyt szybko,
możesz narazić organizm na szok termiczny.
– Jeśli widzisz wywieszoną przez ratowników WOPR na kąpielisku flagę
białą, kąp się śmiało, czerwona oznacza–
zakaz kąpieli, a przy czarnej nie wchodź
w ogóle na kąpielisko.
– Pływaj tylko w miejscach do tego
wyznaczonych, czyli na kąpieliskach
strzeżonych.
– Piłeś alkohol, nie wchodź do wody.
– Piłeś alkohol, zapomnij o korzystaniu
ze sprzętu pływającego (żaglówki, kajaki, łódki, rowery wodne).
– Nie skacz na „główkę” do wody!
Gładka tafla wody bywa zachęcająca, ale
i zdradliwa. Z brzegu czy pomostu nie
ocenisz właściwie głębokości ani budowy
dna, a taki błąd może okazać się tragiczny.
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Służby mundurowe
informują
Źle cofała. We wtorek 9 czerwca, na parkingu przy
ul. Kłodzkiej w Słupcu, kierująca samochodem marki
Skoda, w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru cofania, doprowadziła do zderzenia z pojazdem marki Citroen. Nikt z uczestników nie doznał
obrażeń, sprawca kolizji ukarany mandatem. Policja
przypomina, że rejon parkingu przy Intermarche, to
obszar na drodze wewnętrznej oznaczony znakiem
D-52 „strefa ruchu”, w związku z tym obowiązują na
nim wszystkie przepisy ruchu drogowego, jak na
drodze publicznej.
Strażnicy miejscy w akcji. We wtorek 9 czerwca, na
os. XXX-lecia w Słupcu, funkcjonariusze noworudzkiej
straży miejskiej podjęli interwencję wobec mężczyzny,
który w stanie nietrzeźwości rzucał się na ziemię,
zaczepiał ludzi i był agresywny. Mężczyzna został
doprowadzony i osadzony w PDOZ KP Nowa Ruda, do
wytrzeźwienia.
Kolejny raz znęcał się nad dziećmi i żoną. We wtorek 9 czerwca, w Nowej Rudzie policjanci po raz kolejny zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który z uwagi na agresywne zachowanie w stosunku do konkubiny i stan nietrzeźwości, został zatrzymany do wyjaśnienia w PDOZ KP Nowa Ruda. Już następnego dnia
Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na czas 3 miesięcy, za znęcanie się psychicznie i fizycznie nad konkubiną oraz dziećmi. Pokrzywdzona kobieta jest w stałym kontakcie z Zespołem Interdyscyplinarnym w Nowej Rudzie.
Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. W środę 10 czerwca, w Słupcu, policjanci z Wydziału Kryminalnego KP Nowa Ruda zatrzymali 46-letniego mężczyznę, poszukiwanego na podstawie listu gończego
wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku do
odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymanego
osadzono w ZK Kłodzko.
Na podwójnym gazie. W środę 10 czerwca noworudzcy policjanci zatrzymali we Włodowicach 42-letniego mężczyznę, który pijany kierował motorowerem.
Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma ponad

2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojazd
przekazano osobie wskazanej, kierującego, po wykonaniu czynności, zwolniono.
Nachodzi byłą partnerkę. W środę 10 czerwca, policjanci otrzymali zgłoszenie od jednej z mieszkanek
Nowej Rudy, o nachodzeniu jej przez byłego partnera.
Sprawca interwencji, 27-latek, w obecności patrolu
opuścił budynek i udał się do swojego miejsca zamieszkania. Przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zgłaszającą pouczono o możliwościach
prawnych.
Nigdy nie spuszczajmy z oczu naszych dzieci. W środę 10 czerwca w Nowej Rudzie, 2,5-letnie dziecko,
które znajdowało się pod opieką ojca, wykorzystując
jego nieuwagę, opuściło pojazd i bez nadzoru osób
dorosłych, pieszo przeszło kilka ulic dalej. Odnalezione przez policjanta z Komisariatu Policji w Nowej
Rudzie w czasie wolnym od służby, całe i zdrowe zostało przekazane pod opiekę ojcu.
Zakłócenie spoczynku nocnego. W czwartek 11 czerwca, policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców budynku wielorodzinnego w Nowej Rudzie,
że do jego drzwi dobija się sąsiad. Zgłaszający składał
już jakiś czas temu zawiadomienie z art. 51 KW, jednak
w ostatnim czasie sąsiad ponownie zakłóca mu spokój.
Pouczono o dalszym trybie postępowania. Skierowano wniosek o ukaranie do SR Kłodzko.
Znęcał się nad żoną. W piątek 12 czerwca w Nowej
Rudzie, policjanci podczas interwencji domowej zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który znęcał się
psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. Zatrzymanego
osadzono w PDOZ KP Nowa Ruda celem wyjaśnienia.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kłodzku zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji,
nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się
do pokrzywdzonej. Postępowanie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Noga z gazu. W sobotę 13 czerwca w Radkowie,
mężczyzna kierujący samochodem marki Skoda nie
dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na
pobocze i doprowadził do przewrócenia się pojazdu.
Nie doznał obrażeń ciała, innych uczestników zdarzenia nie było. Kierujący został pouczony.
Znalazł zwłoki kolegi. W sobotę 13 czerwca, mieszkaniec gminy Nowa Ruda powiadomił noworudzkich
policjantów o ujawnieniu zwłok 56-letniego kolegi,
mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który leżał na

drodze przy jednej z posesji w Bożkowie. W toku
wstępnych czynności z udziałem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, nie stwierdzono działania osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w prosektorium szpitala w Kłodzku, celem ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu. Czynności prowadzą policjanci
z KP Nowa Ruda.
Zakłócenie spoczynku nocnego. W niedzielę 14 czerwca, policjanci otrzymali zgłoszenie o krzykach, głośnej
muzyce w mieszkaniu i trzaskaniu drzwiami w budynku wielorodzinnym w Nowej Rudzie. Na miejscu policjanci zastali cztery osoby, które przebywały na
balkonie i jak na tę porę, zbyt głośno dyskutowały,
słuchając przy tym muzyki. Pouczono ich o obowiązku przestrzegania ciszy nocnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Towarzystwo uciszyło się
i weszło do mieszkania.
Spłoszył ich sąsiad. W niedzielę 14 czerwca, dzielnicowi KP Nowa Ruda zatrzymali 27-letniego mieszkańca Nowej Rudy, który wraz z drugim, nieustalonym
sprawcą, uderzając rękoma oraz kopiąc po całym
ciele, doprowadził do stanu bezbronności innego,
31-letniego mieszkańca Nowej Rudy, a następnie
zażądał od niego wydania pieniędzy. Z uwagi na wołanie o pomoc, na miejsce przybył sąsiad pokrzywdzonego, który spłoszył sprawców. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał ogólnych potłuczeń całego
ciała, jednak nie korzystał z pomocy medycznej.
Trwają czynności w celu ustalenia i zatrzymania drugiego ze sprawców. Zatrzymanego osadzono w PDOZ
KP Nowa Ruda do wyjaśnienia.
jechał za blisko. W niedzielę 14 czerwca w Nowej
Rudzie obywatel Czech, kierując pojazdem marki Opel,
w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości
między pojazdami, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki BMW, którym kierowała mieszkanka
Nowej Rudy. Nikt nie odniósł obrażeń, pojazdy zabezpieczone przez użytkowników we własnym zakresie.
Sprawca ukarany na miejscu zdarzenia mandatem.
Zakłócali porządek i spokój publiczny. W niedzielę
14 czerwca, zgłaszający mieszkaniec Nowej Rudy
poprosił o pomoc policjantów w stosunku do uciążliwych sąsiadów, którzy od kilku godzin zakłócali
spokój i krzyczeli na korytarzu. Uczestników interwencji pouczono o zachowaniu porządku prawnego.
Osoby rozeszły się i udały do swoich mieszkań.

Złodziej recydywista
Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, którzy pracowali nad sprawą kradzieży elektronarzędzi, zatrzymali mężczyznę, któremu postawili zarzuty przestępstw. Podejrzany
dopuścił się kradzieży w warunkach powrotu do przestępstwa.
Teraz za swoje czyny odpowie karnie.
Praca policjantów z Wydziału Kryminalnego z Nowej Rudy
nad sprawą kradzieży, doprowadziła do zatrzymania, w piątek
12 czerwca, 28-letniego mieszkańca gminy Nowa Ruda, podejrzanego o popełnienie przestępstw na szkodę jednego ze
sklepów w Nowej Rudzie.
Do kradzieży doszło w okresie od 20 maja do 10 czerwca br.
w jednym ze sklepów w Nowej Rudzie. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, kradł elektronarzędzia, które
następnie sprzedawał napotkanym osobom. Jak się okazało,
dopuścił się czterech kradzieży, powodując straty w wys. 3.700 zł.
Zatrzymany przyznał się do popełnionych przestępstw
i usłyszał zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Jednak teraz, dla 28-latka
może zostać podwyższona nawet o połowę, ponieważ dopuścił
się przestępstw w warunkach recydywy. Podejrzany za swoje
czyny odpowie przed sądem.

Przygnieciony przez
kabinę ciągnika
Tragicznie skończyły się prace
rolne dla mieszkańca gminy Nowa
Ruda. W sobotę 13 czerwca, 64-letni
mieszkaniec Nowej Wsi Kłodzkiej,
wykonując prace ciągnikiem rolniczym na łące przyległej do swojej
posesji o znacznym nachyleniu terenu, przewrócił pojazd i został przygnieciony przez kabinę. Pomimo
przeprowadzonej akcji reanimacyjnej
mężczyzna zmarł. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności
z udziałem prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Kłodzku oraz biegłym
z zakresu techniki samochodowej.
Zwłoki zabezpieczono w prosektorium szpitala w Kłodzku, celem ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu.
Czynności prowadzi KP Nowa Ruda.
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Pożar pustostanu w Świerkach

Pożar na Pniakach

We wtorek 9 czerwca ok.
godz. 3.30, dyżurny Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej
Rudzie otrzymał zgłoszenie o
pożarze budynku przy ul. Pniaki
w Jugowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu
rozpoznania stwierdzono, że
pożarem objęta jest drewniana
przybudówka oraz część dachu
budynku (łaty poszycia dacho-

Kilka jednostek straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru budynku w Świerkach, do
którego doszło w sobotę 13
czerwca.
Zgłoszenie o pożarze strażacy przyjęli ok. godz. 3.25. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia
zastępów straży pożarnej stwierdzono, że pożarem objęty jest
cały budynek mieszkalny (pu-

wego oraz podbitka). Z powodu
braku dostępu od środka, podjęto decyzję o odkręceniu blachy
celem dostania się do ogniska
pożaru. Rozpoznanie ujawniło
także osobę zamieszkującą budynek, która brała bezpośredni
udział przy gaszeniu i zgłaszała
duszności. Na miejsce zdarzenia
wezwano zespół ratownictwa
medycznego.

Policjanci na motorach
Drogi powiatu kłodzkiego
patrolują również policjanci na
motocyklach. Taka forma pełnienia służby przez funkcjonariuszy
pozwala na szybką reakcję na
zdarzenie oraz szybkie dotarcie
do miejsca niedostępnego dla
radiowozu policyjnego.
– Dzięki policyjnym motocyklom, funkcjonariusze są w stanie jeszcze skuteczniej dbać o
bezpieczeństwo na drogach
powiatu kłodzkiego. Ponadto
zapowiadają między innymi kontrole jednośladów i egzekwowanie przestrzegania przepisów
ruchu drogowego – przekonuje
podinspektor Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kłodzku.

Policjanci apelują do kierujących jednośladami, aby zawsze
dostosowywali prędkość do warunków panujących na drodze.
Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów, to niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu,
nieprawidłowe wyprzedzanie i
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Policjanci przypominają również o
korzystaniu z elementów odblaskowych.
– Kolejny raz apelujemy o
trzeźwość za kierownicą! Pijany
kierujący stwarza ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale
również dla innych uczestników przez nietrzeźwych kierujących
ruchu drogowego. Wiele zdarzeń kończy się tragicznie – dodaje
drogowych spowodowanych oficer prasowy.

Nie tylko strażacy pompują
#GaszynChallenge to akcja charytatywna, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla chorego Wojtusia. Zainicjowana
została przez strażaków ochotników z Gaszyna, w województwie łódzkim. Teraz
akcja swoim zasięgiem objęła cały kraj. Do
akcji przyłączyli się również nie tylko
druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie, ale też m.in.
pracownicy jednostek samorządowych,
strażnicy miejscy z Nowej Rudy. Zasady
akcji są bardzo proste, osoby nominowa-

ne muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli
wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum
5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na
konto Wojtusia. Osoby nominowane mają
48 godzin na wykonanie zadania i mogą
nominować minimum 3 osoby. (https://
www.siepomaga.pl/gaszynchallenge)
Wyzwanie jest nagrywane i publikowane w sieci. Pieniądze wpłacane są na
siepomaga.pl. Zebrane pieniądze trafiają
na konto małego Wojtusia, który wymaga
natychmiastowego leczenia.

stostan). Przewody energetyczne były odcięte od budynku –
zwisały ze słupa do ziemi. Podano 3 prądy wody w natarciu na
ognisko pożaru. Z informacji
podanych od sąsiada wynikało,
że w środku nikt się nie znajdował.

Cztery dni na Dolnym Śląsku
Za nami już długi czerwcowy weekend. Dla mieszkańców
był to czas wypoczynku, a dla dolnośląskich policjantów
okres bardzo intensywnej pracy
Podczas czterech dni minionego weekendu funkcjonariusze
przeprowadzili blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji – zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 333 osób oraz zatrzymali 136 osób poszukiwanych. Policjanci czuwali też nad bezpieczeństwem podróżujących. Od czwartku do niedzieli funkcjonariusze ujawnili i zatrzymali 125 nietrzeźwych kierujących.
Długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach przebiegł
dość spokojnie. Mimo znacznie zwiększonego ruchu pojazdów,
ilość zaistniałych zdarzeń nie odbiegła od liczby zdarzeń odnotowywanych często podczas zwykłych dni roboczych. W ciągu 4 minionych dni doszło w naszym regionie do 21 wypadków, w których
22 osoby zostały ranne. Niemniej jednak brak rozwagi i nadmierna prędkość – to wciąż główne przyczyny zaistniałych zdarzeń.
Wśród wymienionych wypadków niestety doszło do jednego
wypadku śmiertelnego. Było to zdarzenie na terenie powiatu bolesławieckiego, gdzie w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł
59-letni mężczyzna, który poruszając się na elektrycznym wózku
inwalidzkim, na skrzyżowaniu dróg, nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu i wyjechał pod nadjeżdżający pojazd marki Opel.
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Od
kuchni
Dobra
książka
Olga Tokarczuk
Pierś
w cieście

Dobra
książka
Od
kuchni

„Anna In
w grobowcach świata”

Sałatka
Sylwia
Kubikz porem i jabłkiem
Składniki:
• 1 por
• 1 jabłko
• 1 papryka żółta
• 2 łyżki majonezu
bardzo fajna, dowcipna i wciągająca. Autorka pokazuje czytelnikom
• 3Książka
łyżki jogurtu
wycinek
z polskiej rzeczywistości. Blaski i cienie, walka ze stereotypami i zanaturalnego
•
sól
ściankowość małej wsi. W historii tej pojawiają się trzy kobiety, które właśnie
• pieprz
na
wsi próbują odnaleźć spokój i odpoczynek od codziennych problemów.
•
1/3
łyżeczki
ostrej
Karolina,
Monika
i Hania. Każda z nich zmaga się ze swoimi bolączkami, radopapryki
(w
proszku)
ściami i smutkami. Rozgrzebując stare rany wciąż nie mogą złapać równowaDodatkowo:
gi.
To miejsce ma im w tym pomóc. Jednak to nie takie proste. Wieś i jej
•
kilka
orzechów
wło- swoje problemy i tajemnice. Teraźniejszość miesza się
mieszkańcy
też mają
skich do posypania
z przeszłością, ciągle obecne są tu wspomnienia z czasów II wojny światowej.
• cytryna do skropienia
Prosta, spokojna opowieść o tym, że kiedy niebo wali się nam na głowę
jabłka
warto mimo wszystko poszukać pomocy u drugiego człowieka. Z książki
Wykonanie:
można
wyciągnąć jedną prawdę życiową: „Zakręty w życiu są potrzebne, bo
Pora
drobno
ugnieść, odstawić na chwilę. Jabłko zetrzeć na tarce,
za
nimi
kryją pokroić,
się noweposolić,
możliwości”.
skropić
sokiem
z
cytryny
i
wymieszać.
w cienkie
paski,
Polecam. Chociaż wiejski spokój i Paprykę
cisza to pokroić
tutaj tylko
pozory.
Jest dodać
jednakdo
jabłka.
Następnie
dodać
wcześniej
pokrojonego
pora.
Zrobić
sos:
wymieszać
jogurt
miłość do natury i pracy, super sąsiedzi i mocna wiara. To wszystko musi
z majonezem, papryką ostrą, solą i pieprzem (do smaku). Wlać do sałatki i wszystko
w końcu dać ukojenie i pogodzenie się z samą sobą. Dla czytelniczek lubiących
razem wymieszać. Orzechy drobno pokroić i posypać nimi sałatkę.
sagi rodzinne. To debiut prozatorski Sylwii Kubik. Książka wydana w serii
Smacznego!
„Opowieści z Wiary”. Polecam.

„Pod naszym niebem”

Krystyna Fecko

Pisarka, jak zwykle stawia na kobiety. Bohaterką jest Inanna, córka boga
i bogini księżyca, władczyni miasta Uruk, bogini miłości. Ignorując to, co ustanowione przez bóstwa, podążając nową drogą, przezwycięża własną śmierć.
Sposób, w jaki pisarka opowiedziała ten mit, a właściwie poskładała go z wielu fragmentów i wpasowała w nową rzeczywistość – sprawdził się doskonale.
Akcja powieści rozgrywa się w pewnym mieście, które jest odzwierciedleniem
świata ze wszystkimi jego bolączkami, radościami i codziennymi sprawami.
Miasto podzielone jest tradycyjnie na górę i dół. Górą władają możni ojcowie,
dół spowity mgłą, oparami i bagnami należy do umarłych. W książce opisana
Składniki:
jest zpodróż
Inanny
do krainy
umarłych.
tą włada
jej bliźniacza
pierś
kurczaka
– 1 sztuka,
przyprawa
do Krainą
pikantnego
kurczaka
– 2 łyżki,siostra
Ereszkigal.
ciasto
francuskie – 1 opakowanie, pomidorki cherry – 100 gramów, niebieski
Uwspółcześniona
boginisuszone
Anna In podświadomie
że wzywa
siostra.
ser pleśniowy
–100 gramów,
pomidory – 100czuje,
gramów,
żółtkojąjaja
Opuszcza
swoje
ziemskie
królestwo
i
rusza
do
podziemi.
Odprowadza
– 1 sztuka, ząbek czosnku –2 sztuki, tymianek –0,5 łyżki, olej do smażeniają jej
wierna służka Nina Szubur (Ninszubur), która przykazane ma szukać pomocy
u władców z góry, gdyby jej pani nie wróciła. Wszyscy wiedzą, że stamtąd nie
Przygotowanie:
ma drogi
powrotu.
O czym
rozmawiają
kiedydo
w końcu
się spotkały
nikt
Pierś
z kurczaka
pokrój
w paski
i oprószsiostry,
przyprawą
pikantnego
kurczaka.
nie
wie,
za
co
Anna
In
zostaje
ukarana
śmiercią
też
nie
wiadomo.
Na
zewnątrz
Suszone pomidory pokrój w paski, czosnek w plastry. Usmaż kurczaka, dodając
została jej przyjaciółka, która próbuje ją uwolnić, jednak bogowie nie chcą
po chwili czosnek oraz pomidory. Mięso odsącz z nadmiaru tłuszczu, przestudź.
pomóc. Bohaterce ostatecznie udaje się powrócić do świata żywych, jednak
Z ciasta francuskiego wykrój prostokąty. Wymieszaj żółtka z łyżką wody i szczypceną za swoją wolność jest życie kogoś, kogo kocha. Warunek taki stawia siotą soli do smaku. Każdy prostokąt posmaruj masą żółtkową. Z pozostałego
stra Anny In – ona chce jej ukochanego.
ciastaNieznana
wykrój cienkie
paski,
nałóż
na boki
prostokątów
i także posmaruj
właściwie
historia
tej je
bogini
to pramit
o nieśmiertelności
i oszużółtkiem.
Przełóż
ciasto
na
blaszkę
wyłożoną
pergaminem.
Na
ciasto
wyłóż
kaniu śmierci. Zainspirował późniejsze legendy w wielu krajach i kulturach
przesmażonego
kurczaka
i pokruszony
ser pleśniowy.
Posyp
lub
o podróży do piekła
i z powrotem.
Książka
ukazała się w
2006tymiankiem
roku w międzyziołami
prowansalskimi.
Piecz
w
nagrzanym
do
180ºC
piekarniku
przez
około
narodowej serii MITY.
Krystyna Fecko
20 min.
Smacznego!

Jaki sport jest najlepszy dla dziecka?
American College of Sports Medicine (ACSM)
niedawno przeprowadziło badanie w którym naukowcy zbadali związek między aktywnością fizyczną dzieci, a ich wynikami w nauce. Badanie przeprowadzono, aby sprawdzić słuszność tezy, że zajęcia
wychowania fizycznego występujące codziennie w
grafiku zajęć dziecka mają pozytywny wpływ na jego
zdolność do sprawniejszego zdobywania wiedzy. Czy
badanie potwierdziło tę tezę?

W badaniu wzięło udział 214 uczniów w wieku
szkolnym. Zebrano dane na temat poziomu aktywności fizycznej dzieci na zajęciach wychowania fizycznego jak i poza zajęciami i porównano z ocenami z takich przedmiotów jak: matematyka, język
angielski i przyroda.
Wyniki okazały się zaskakujące. Codzienna umiarkowana aktywność fizyczna w postaci 30 minutowych
zajęć wf-u przez 5 dni w tygodniu nie miała związku

z lepszymi wynikami w szkole. Znaczący wpływ na
zdolności intelektualne miała natomiast intensywna
aktywność fizyczna wykonywana po szkole. Jak widać,
wcześniejsze zalecenia mówiące o regularnej aktywności fizycznej o dużej intensywności 3 razy w tygodniu po 20 minut są wystarczające. Spontaniczna
aktywność fizyczna jakiej poddaje się większość
dzieci wystarcza, aby zniwelować nudę i poprawić
koncentrację. Sporty uprawiane przez dzieci z zamiłowaniem w czasie wolnym takie jak: piłka nożna,
koszykówka, czy jazda na rowerze korzystniej wpływają na ich zdolności intelektualne ponieważ dzieci
są bardziej zaangażowane i wkładają w nie więcej
wysiłku.
Wniosek z badania nasuwa się sam. Warto, aby
szkolny wf polegał na trenowaniu lubianych przez
dzieci sportów zespołowych, w które młodzi ludzie
wkładają całe serce, przez co intensywność ćwiczeń
jest wysoka. Sport musi sprawiać radość wówczas
In
jest przyjemnością, a nie przykrą koniecznością. Inkoszy
tensywny wysiłek fizyczny np. podczas meczu koszykówki korzystnie wpłynie ponadto na zdolności
motoryczne dziecka, nauczy współpracy, jakże
ważnej w dorosłym życiu, oraz zniweluje problemy
behawioralne.
Jeśli jednak Twoje dziecko nie ma ducha rywalizacji i nie przepada za grami zespołowymi, zachęć
pływa
je do innej aktywności takiej jak rower, rolki, pływanie czy bieganie. Ważne aby znaleźć sport który się
lubi, a nie uprawiać go z przymusu.
Agata Hryciuk
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„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

„Piastowska” ul. Piastów 5

24 czerwca

„Nowa” ul. Teatralna 11

25 czerwca

„pod Szczelińcem” rynek 5 radków

26 czerwca

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie

27 czerwca

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11

28 czerwca

„W Rynku” Rynek 23

29 czerwca

„Aspirynka” ul. Radkowska 22

30 czerwca

k

Repertuar
kina MOK

i
n
o

19-21 czerwca, godz. 18.00

NAPRZÓD

2D, dubbing, animacja, 104 min, 2020, USa, bilet: 15/12 zł
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2020
wschód słońca: 4.14
zachód słońca: 21.00

171 dzień roku
do końca roku pozostało 195 dni
dzień trwa: 16 godz. i 46 min

19

czerwca
piątek

imieniny obchodzą:
Bonifacy, Borzysław, Gerwazy, Juliana, Michalina,
Otto, Protazy, Romuald

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
KFPP Opole – polski
festiwal muzyczny organizowany corocznie w
Opolu, zwykle w czerwcu.
Stanowi podsumowanie
sezonu artystycznego (od
Opola do Opola) polskiego środowiska twórców i
wykonawców piosenek.
Festiwal powstał w
1963 z inicjatywy dziennikarzy, Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygolunasa oraz gospodarza
Opola, Karola Musioła.
Pierwszy KFPP w Opolu został zorganizowany
w nowo wybudowanym
amfiteatrze 19 czerwca
1963 roku. Od następnego
1964 roku głównymi organizatorami festiwalu
zostały: Komitet „Polskie Radio i Telewizja”, oraz
Towarzystwo Przyjaciół Opola, a główne koncerty (nie licząc amfiteatru) odbyły się w Szkole Muzycznej i Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, oraz jako towarzyszące festiwalowi w różnych salach klubowych miasta Opola.
Od tego czasu tylko raz, w roku 1982 festiwal
nie odbył się z powodu wprowadzenia stanu
wojennego.
Głównymi nagrodami festiwalu są:
• Karolinka – nagroda imienia Anny Jantar,
za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
Debiuty (najbardziej charakterystyczna dla tego
festiwalu).

• Grand Prix – nagroda imienia Karola Musioła, za najlepszą premierową piosenkę, przyznawana przez jury.
• Kryształowy Kamerton – nagroda dla najlepszego autora/kompozytora.
• Superjedynka – nagroda przyznawana od
2000, w różnych kategoriach (m.in. najlepszy
wokalista, wokalistka, zespół, piosenka, płyta
pop, płyta rock, płyta hip-hop, płyta alternatywna, teledysk, wydarzenie muzyczne roku).
• Artysta bez granic – nagroda dla najpopularniejszego polskiego wykonawcy za granicą
przyznawana przez TVP Polonia.
• Super Premiera – nagroda dla najlepszej
piosenki podczas konkursu premier.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda
zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie
o przetargu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej
w Dzikowcu nr 136, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda
Nr 160/20 z dnia 18 maja 2020 r.
Położenie nieruchomości: Dzikowiec nr 136
Numer działki: 45/1
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 1100m2
numer księgi wieczystej, obciążenia: Sw2k/00006354/4 – bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 3 lokalach mieszkalnych.
Lokal składa się z: 2 pokoi oraz kuchni i wc o pow. użytkowej 34,56m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100cz. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wc znajduje się poza budynkiem.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Ruda działka nr 45/1 o pow. 1100m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących
z funkcją mieszkaniową w części posiada status drogi publicznej zbiorczej, w wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana 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 2018r. poz. 2204 z póź.
zm.) upłynął w dniu 18.12.2019r.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 30 600,00 zł
Wysokość wadium: 6120,00 zł płatne do dnia 29.06.2020 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu
dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu
zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu
Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

Promesa na parking

W dniu 17 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
Grzegorz Macko spotkał się z Wójt Adrianną Mierzejewską i Sekretarz Marią
Wojcińską w Urzędzie Gminy Nowa Ruda,
by wręczyć promesę w wysokości 112
210 zł na realizację zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez
budowę parkingu na Przełęczy Sokolej
w miejscowości Sokolec”. Gmina Nowa
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda Ruda otrzymała to dofinansowanie w
zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie ramach konkursu Dolnośląski Fundusz
o przetargu:
Pomocy Rozwojowej 2020, organizowaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej
w Bożkowie nr 240, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda nego przez Urząd Marszałkowski we
Wrocławiu. Dofinansowanie jest na buNr 162/20 z dnia 18 maja 2020 r.
dowę parkingu przy szlakach turystyczpołożenie nieruchomości: bożków nr 240

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Numer działki: 14
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 760m2
numer księgi wieczystej, obciążenia: Sw2k/00006943/0 – bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze budynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego, o 4 lokalach mieszkalnych. Lokal składa się z:
2 pokoi, kuchni i przedsionka o pow. użytkowej 51,90m2oraz posiada osobne
wejście od strony wschodniej budynku. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej
wynosi 2605/10000cz. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe, wc dostępne poza lokalem do korzystania przez
wszystkich lokatorów. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 14 o pow. 760m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług, w wypisie z danych ewidencji
gruntów i budynków sklasyfikowana 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 2020r. poz. 65, zm. poz. 248) upłynął w dniu
23.03.2020r.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 000,00 zł
Wysokość wadium: 11 800,00 zł płatne do dnia 29.06.2020 r.
I przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie
Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka
„Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

nych na Przełęcz Sokolą w miejscowości
Sokolec. W ramach inwestycji powstanie
parking z 18 miejscami postojowymi,
który będzie wykorzystywany przez
mieszkańców Sokolca i całej Gminy Nowa
Ruda oraz turystów, licznie odwiedzających Góry Sowie. Planowane są takie
prace jak: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie podbudów, nawierzchni i elementów ulic, odwodnienie
parkingu oraz budowa ściany oporowej.
Dzięki inwestycji, szczególnie w okresach
wzmożonego ruchu turystycznego, tak
w sezonie zimowym, jak i letnim, zwiększy się komfort użytkowania drogi, zarówno przez zmotoryzowanych, jak i
pieszych.

Zostań rachmistrzem!

Zapraszamy do zgłaszania się kandydatów na rachmistrzów terenowych
Powszechnego Spisu Rolnego 2020!
W dniach od 1 września 2020 r. do 30
listopada 2020 r. odbędzie się Powszechny Spis Rolny, w związku z czym, Wójt
Gminy Nowa Ruda ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem swojej kandydatury,
na naszej stronie internetowej, gmina.
nowaruda.pl w zakładce wiadomości
znajdziecie wszystkie niezbędne informacje związane z naborem oraz formularz
zgłoszeniowy.
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Uważajmy w czasie pieszych
Wielu
ielu wśród nas, po okresie związanym
z koronawirusem i wszelkimi z tym obostrzeniami,
korzystając z pięknej pogody, zamiast do galerii,
czy innych tego rodzaju przybytków, woli wybrać się
z całymi rodzinami do parku, lasu, nad wodę czy w góry
Pamiętajmy o czekających
tam na nas niebezpieczeństwach
związanych ze żmijami czy kleszczami.
Uwaga na żmije
Żmija zygzakowata (Vipera
berus) to jedyny wąż jadowity
na terenie Polski. Podlega ochronie gatunkowej. Najczęściej można ją spotkać na terenach podgórskich, łąkach, pastwiskach,
występuje w trzech odmianach:
szarej, brunatnej i czarnej. Rozpoznaje się ją głównie po białym
zygzaku na grzbietowej części
ciała
Jad żmii zygzakowatej jest
stosunkowo słaby. Zawiera hemorraginę (uszkodzenie ściany
naczyń), koagulinę (zatory) i
cytolizynę (uszkodzenie komórek). Szczególnie podatne na
jego działanie są dzieci ze względu na małą masę ciała. Ukąszenie
może być nieuświadomione
przez osobę poszkodowaną,
szczególnie jeśli jest to dziecko.
Jad żmii jest najsilniejszy wiosną
(najbardziej stężony). Nie każde
ukąszenie żmii jest związane z
wprowadzeniem jadu do organizmu człowieka. Zdarzają się
tak zwane „suche ukąszenia”,
kiedy jad nie jest wprowadzany
do ciała (rzadko). Nawet martwe
węże mogą „ukąsić” do kilku
godzin po swojej śmierci! Miejscowo obserwowane są dwa
ślady po zębach jadowych oddalone o 5-10 mm, pojawia się
ból, zaczerwienienie, obrzęk,
martwica. Po różnym czasie (mi-

nuty, godziny) rozwijają się objawy ogólne u około 25% ukąszonych (ból głowy, nudności,
wymioty, biegunka, powiększenie w. chłonnych, niepokój, spadek ciśnienia, duszność, zaburzenia świadomości) prowadzące do wstrząsu. Śmiertelność po
ukąszeniu żmii jest oceniana na
ok. 1%.
Pierwsza pomoc polega na
obmyciu zranienia zimną wodą
i unieruchomieniu kończyny
najlepiej poniżej poziomu ciała.
Nie należy obmywać spirytusem!
Wskazane jest ochłodzenie kończyny za pomocą woreczków z
lodem, okrycie poszkodowanego i podanie płynów najlepiej
pozajelitowo oraz uspokojenie
chorego.
Metody polegające na nacinaniu rany i upuszczaniu krwi są
historyczne i nie powinny być
stosowane. Nie zaleca się również stosowania opasek uciskowych (niektórzy dopuszczają
opaskę uciskającą naczynia żylne powyżej zranienia w przypadku przedłużonego transportu do
szpitala), zabronione są próby
wysysania jadu. Należy monitorować funkcje układów krążenia
i oddechowego. Konieczny jest
transport do szpitala. Przyczynowym postępowaniem jest
podanie surowicy przeciwko
jadowi żmii i chirurgiczne opracowanie zranienia. Postępowanie to powinno odbywać się na
terenie ośrodka dysponującego
zestawem przeciwwstrząsowym,
po próbie uczuleniowej. Suro-

– nosić odpowiednią odzież
wica obligatoryjnie powinna być
zastosowana u dzieci i kobiet w lesie, zakrywającą jak najwięciężarnych, w pozostałych przy- cej części ciała,
– stosować środki odstraszapadkach wg wskazań.
jące kleszcze,
– unikać pobytu w rejonach,
Sezon na kleszcze trwa
Kleszcze są pasożytami, któ- gdzie często występują zakażore egzystują dzięki żywicielowi, ne kleszcze,
– po powrocie z lasu należy
jakim jest m.in. człowiek. Dojrzałe, zapłodnione samice, by zmienić ubranie i wytrzepać
złożyć jajeczka, muszą napić się odzież – kleszcze często nie od
krwi zwierzęcia lub człowieka, razu wczepiają się w skórę, doktórych obecność wyczuwają kładnie obejrzeć całe ciało.
Jeżeli zauważysz ukąszenie,
bezbłędnie z niewielkich odległości. Spadają z liści drzew, natychmiast delikatnie usuń
krzaków lub traw i wczepiają się kleszcza – aby wyciągnąć kleszw skórę. Sam moment przekłucia cza należy go ująć pincetą jak
naskórka i wysysania krwi pozo- najbardziej z przodu, wystarczastaje niezauważony, ponieważ jąco mocno żeby pinceta się nie
wydzielina zwierzęcia działa ześliznęła i wyciągnąć go prosto,
znieczulająco. Dopiero po 2-3 bez kręcenia. Uważaj, by nie
dniach podrażnione miejsce daje zgnieść kleszcza, ponieważ możsię nam we znaki – zaczyna swę- na spowodować wyciśnięcie jego
dzieć, a wypełniony krwią kleszcz zawartości do ciała. Do kupienia
powiększa się, przez co staje się w aptece są specjalne przyrządy
lepiej widoczny. W miejscu ukłu- do wyciągania kleszczy, pozwacia może wystąpić obrzęk, ból, lające na proste i bezpieczne
usunięcie kleszcza w całości bez
swędzenie, zaczerwienienie.
Najczęstszymi miejscami uką- względu na jego rozmiar.
Smarowanie kleszcza olejem,
szenia u człowieka są głowa i
uszy, miejsca zgięcia dużych kremem, masłem lub jego wystawów, ręce i nogi, pępek. Nie- kręcanie może spowodować
które kleszcze są zakażone bak- wstrzykniecie przez kleszcza
teriami i wirusami wywołujący- jeszcze większej ilości materiału
mi choroby, do zakażenia czło- zakaźnego do ciała. Miejsce ukłuwieka dochodzi w trakcie ssania cia po wyciągnięciu kleszcza
krwi przez kleszcza. Najczęściej należy zdezynfekować
występujące w Polsce choroby
Odkleszczowe zapalenie
przenoszone przez kleszcze, to
borelioza i wirusowe odklesz- mózgu
Jest to ostra wirusowa choczowe zapalenie mózgu. Obie
choroby nie leczone, zagrażają roba zakaźna, która dotyczy
niebezpiecznymi dla zdrowia głównie ośrodkowego układu
nerwowego. Może mieć różne
powikłaniami.
Jedynym sposobem uniknię- postacie – od bezobjawowego
cia przykrych skutków choroby, zakażenia do zapalenia mózgu
jest zapobieganie. W tym celu zagrażającego życiu. Maksimum
konieczne jest stosowanie kilku zachorowań występuje w czerwcu/lipcu i w październiku – czyprostych zasad. Należy:
li z około 4 tygodniowym opóźnieniem w stosunku do aktywności kleszczy.
Okres wylęgania choroby
trwa od 2 do 28 dni od momentu ukąszenia. Najczęściej zakażenie jest bezobjawowe. U ok.
30% osób choroba jest objawowa.
Szczepienia
Szczepienia zaleca się osobom przebywającym na terenach
endemicznych: zatrudnionym
przy eksploatacji lasów, stacjonującemu w lasach wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej
praktyki oraz turystom, uczestnikom obozów i kolonii.
Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest

zalecane przez Ministerstwo
Zdrowia.
Dla zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia niezbędne
jest uodpornienie podstawowe
przez podanie szczepionki. Żeby
szczepionka działała pewnie i
długoczasowo, pobudza się
układ obronny organizmu do
tworzenia ciał obronnych przez
trzyetapowe szczepienie. Później
podawane jest szczepienie przypominające.
Pierwszą dawkę szczepionki
najlepiej przyjąć w wybranym
dniu, drugą dawkę otrzymamy
1-3 miesiące później, a trzecią
dawkę 5 miesięcy po dawce
drugiej. Aby uzyskać odporność
przed sezonem aktywnosci kleszczy, który rozpoczyna się na
wiosnę, najkorzystniej jest podać
pierwszą i drugą dawkę w miesiącach zimowych.
Co trzy lata warto przyjąć
jedno szczepienie przypominające. Przed zaszczepieniem należy skonsultować się z lekarzem!
Szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu
można wykonać w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarnio-Epidemiologicznej we Wrocławiu
borelioza
Jest to przewlekła choroba
bakteryjna przenoszona przez
kleszcze, która przebiega z różnymi objawami narządowymi w
kolejnych okresach choroby.
Chorobę wywołują krętki z grupy Borrelia. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.
Zachorowania występują
zwykle w miesiącach letnich – od
kwietnia do października. Na
zachorowanie narażeni są mieszkańcy, turyści, pracownicy leśni
– na terenach, gdzie stwierdzono zakażone kleszcze.
Objawy kliniczne są różne w
zależności od czasu trwania choroby. Charakterystycznym objawem I okresu są zmiany skórne
w postaci rumienia (zaczerwienienia skóry), które występują
w ciągu miesiąca w miejscu ukłucia przez zakażonego kleszcza.
Zmianom skórnym może towarzyszyć świąd, bóle mięśni, stany
podgorączkowe, niekiedy powiększenie węzłów chłonnych.
W drugim okresie choroby – w
kilka tygodni lub miesięcy od
ukąszenia, występują objawy
narządowe. Zwykle dotyczą układu ruchu (stawów) i układu nerwowego. Objawom ogólnego
złego samopoczucia mogą to-
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wędrówek

warzyszyć napadowe bóle stawowo-mięśniowe, porażenia
nerwów rdzeniowych, czaszkowych (często nerwu twarzowego), objawy oponowe i mózgowe. Mogą występować także
zaburzenia rytmu serca. W III
okresie, który występuje po kilku miesiącach lub latach, objawy
choroby przybierają formę zmian
przewlekłych. Występują przewlekłe zmiany skórne, np. zanikowe zapalenie skóry i atrofia
palców stóp, destrukcyjne zmiany zapalne stawów oraz przewlekłe zespoły neurologiczne.
Borelioza (borelioza z Lyme)
– oznaczanie w surowicy krwi
specyficznych przeciwciał IgM i
IgG metodą ELISA i Western–
blot. Rozpoznanie boreliozy wymaga dwuetapowej diagnostyki. W pierwszej kolejności wykonujemy test immunoenzymatyczny ELISA. Przy uzyskaniu
wyniku dodatniego bądź wątpliwego należy z tej samej próbki krwi wykonać oznaczenie
metodą Western– blot (test potwierdzenia).
Badanie ELISA wykonuje się
w celu wykrycia w surowicy krwi
specyficznych przeciwciał klasy
IgM i IgG przeciw bakteriom
Borrelia sp. Przeciwciała IgM u
większości chorych pojawiają się
po 3-4 tygodniach od zakażenia,
natomiast IgG po 4-8 tygodniach
i utrzymują się przez wiele lat.
Badanie metodą Western-blot
stanowi test potwierdzenia dla
wyników wątpliwych i dodatnich
uzyskanych metodą ELISA.
Borelioza (choroba z Lyme)
jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Borrelia.
Istnieje wiele gatunków Borrelia
rozpowszechnionych na całym
świecie mogących wywoływać
boreliozę. Do zakażenia dochodzi na skutek ukłucia człowieka
przez kleszcza. Borelioza objawia
się przede wszystkim charakterystyczną zmianą skórną tzw.
rumieniem wędrującym. Pojawia

się on zwykle po kilku dniach,
nie koniecznie w miejscu ukłucia.
Jednakże może on zostać niezauważony bądź też nie pojawić
się wcale (do 70% przypadków).
Objawom skórnym mogą towarzyszyć objawy pseudogrypowe
takie jak zmęczenie, złe samopoczucie, bóle mięśniowe i stawowe. Niestety bakteria może
atakować także różne ważne
narządy w organizmie człowieka.
Mogą wystąpić obrzęki i bóle
stawów, zwłaszcza stawów kolanowych i łokciowych. W przebiegu choroby może dojść do
zajęcia ośrodkowego układu
nerwowego (neuroboreliozy),
co manifestuje się zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych,
sztywnością karku, porażeniem
nerwów, zaburzeniami czucia,
zapaleniem mózgu. Borrelia
może atakować także mięsień
sercowy, co prowadzi do zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii.
Uwaga:
• Nie każdy kleszcz jest nosicielem boreliozy
• Nie zawsze ukłucie przez
zarażonego kleszcza spowoduje
boreliozę
• Nie wszystkie ukłucia kleszcza są przez pacjentów zauważone
• W przypadku pojawienia się
typowych objawów boreliozy w
postaci rumienia wędrującego
należy niezwłocznie zgłosić się
do lekarza
• Diagnostycznie wiążące –
stanowiące podstawę do rozpoczęcia terapii, są wyniki badań
poziomu przeciwciał przeprowadzone z krwi pacjenta metodami ELISA i testem potwierdzającym Western-blot (zgodnie z
rekomendacjami diagnostycznymi boreliozy)
• Przeciwciała pojawiają się u
człowieka ok. 4-6 tygodni po
ukłuciu przez kleszcza.

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 18 czerwca, godz. 17.00)
jest już ponad 8,4 miliona zarażonych, ponad
452 tysiące zgonów i ponad 4,4 miliona osób
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata.
Polska na ten moment jest na 37 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych – 31.015, liczbą
zgonów – 1.316 oraz 15.317 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 119
osoby są zakażone koronawirusem (miasto Duszniki-Zdr. – 3, miasto Kłodzko – 21, miasto Kudowa-Zdr. – 2, miasto Nowa Ruda – 2, miasto Polanica-Zdr. – 2, gmina Bystrzyca Kł. – 29, gmina Lądek-Zdr. – 7, gmina Międzylesie – 11, gmina Radków
– 2, gmina Stronie Śl. – 4, gmina Szczytna – 7,
gmina wiejska Kłodzko – 26, gmina Lewin Kł. – 0,
gmina wiejska Nowa Ruda – 8). Jest 11 ofiar
śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl.
– 1, Radkowa – 1, Bystrzycy Kł. – 1, Nowej Rudy
– 1, Międzylesia – 2, Kłodzka – 4), a 130 osób
wyzdrowiało. W powiecie kłodzkim 329 osób
objętych jest kwarantanną.

StatyStyki na świecie
USA (2.239.259 chorych / 120.020 zgonów
/ 918.796 wyzdrowiałych),
Brazylia (960.309 / 46.665 / 503.507),
Rosja (561.091 / 7.660 / 313.963),
Indie (371.788 / 12.360 / 196.901),
Wielka Brytania (300.469 / 42.288 / brak danych),
Hiszpania (244.683 / 27.136 / 150.376),
Peru (240.908 / 7.257 / 128.622),
Włochy (237.828 / 34.448 / 179.455),
Chile (220.628 / 3.615 / 181.931),
Iran (197.647 / 9.272 / 156.991),
Niemcy (189.519 / 8.936 / 174.384),
Turcja (182.727 / 4.861 / 154.640),
Pakistan (160.118 / 3.093 / 59.215),
(…)
Chiny (83.293 / 4.634 / 78.394),
(…)
Czechy (10.176 / 333 / 7.401).
#zostanwdomu
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Zobacz co możesz wygrać!
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2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media
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Aforyzmy

imię i nazwisko
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z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
„Noworudzianin”
nr 384
Jeżeli
jesteś
po pięćdziesiątce
i powiedziano
ci, że twój pociąg już
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00

odjechał, nie przejmuj się: są jeszcze jachty i samoloty!
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ten, do
który
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redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek
(I piętro)nama,
do
wtorku
godz.
15.00
Czerwiec – 2-osobowy karnet do kina MOK, Damian Wróbel – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej
się
wszystkim,
ma.miasta Nowa Ruda, Andrzej Kłowski – talon na diagnostykę komputerową w
Rudzie,
Zofia Amienikco– plan
warsztacie
Bierc Auto
Serwis,tylko
Iwona o
Jugowska
– zaproszenie
do Instytutu
Gdyby
ludzie
mówili
sprawach,
na których
się Urody
znająPrestige
– na świecie
Za prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki
z
nr
383
(„Czas
zjada
z
apetytem
UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwasekundy”)
tygodnie!
byłoby bardzo cicho.

nagrody otrzymują: Olga Grzywek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Agata
Poszłam
głowę
Mam ochotę
Czerwiec – umyć
2-osobowy
karnet–doumyłam
kina MOK,umywalkę,
Damian Wróbelwannę
– 2 biletyi ściany…
do Muzeum Górnictwa
w Nowej
na
herbatę,
ale
boję
się
wejść
do
kuchni…
Rudzie, Zofia Amienik – plan miasta Nowa Ruda, Andrzej Kłowski – talon na diagnostykę komputerową w
warsztacie Bierc Auto Serwis, Iwona Jugowska – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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StrażMIEJSKA
Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
STRAŻ
Straż
Miejska
Radków,
74 871
22 87,
kom.51609
Straż
Miejska
Nowa
Ruda,tel.
Rynek
11, tel.
74 872
51,093
kom.661,
501604
054523
667817
STRAŻ
POŻARNA
tel.tel.
112,
Straż
Miejska
Radków,
74998
871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
ZDROWIE
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza
Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
STRAŻ
POŻARNA
tel. 112, 998
Centrum
Szkoleń
i
Koordynacji
Działań
w Radkowie,
ul. 873
Piastowska
Szpital
w
Nowej
Rudzie,
ul.
Krańcowa
3,Ratowniczych
tel.ul.74Piłsudskiego
872 40 06
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda,
14 a, tel. 74
53 00 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA
tel. 112, 999
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Nowa Ratowniczych
Ruda, ul. Szpitalna
2, tel. 74ul.872Piastowska
4006 wew.11a,
22 tel. 74 871 54 92
Centrum
Szkoleń
i Koordynacji Działań
w Radkowie,
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
POGOTOWIA
tel. 112,
999
Ogólnopolskie
Biuro
Praw
Pacjenta,
tel.
800
190
590
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie
ratunkowe
Nowa Nowa
Ruda,Pacjenta
ul.
Szpitalna,
tel. 74
Pełnomocnik
ds. Ochrony
Praw
tel.872
74 92
8652712 06
Pogotowie
wodociągowe
Ruda,
tel.Kłodzko,
74 872
23
45
Pogotowie
gazowe
Nowa
Ruda,
tel.
992,
74
872
44
87
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86
Przychodnie
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
„TUR-MED”
Nowa Ruda,Nowa
ul. Teatralna
11,991,
tel. 74
74 872
872 25
72 86
00
Pogotowie energetyczne
Ruda, tel.

„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
ZDROWIE
„EVITA”
Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
„EVITA”
Nowa Ruda-Drogosław,Nowa
ul. Świdnicka
tel. 74 872
ZDROWIE
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Ruda, ul.20,
Szpitalna
2, tel.777422872 4006 wew. 22
„OPTOMED”
Ruda-Słupiec,
ul.3,Kwiatkowskiego
Szpital
w NowejNowa
Rudzie,
ul. Krańcowa
tel.800
74 872
Ogólnopolskie
Biuro
Praw
Pacjenta,
tel.
19040
590061, tel. 74 872 86 70
Pełnomocnik
ds. Ochrony
Praw
Pacjenta
tel.2,74tel.865
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Nowa
ul.Kłodzko,
Szpitalna
74 12
87206
4006487
wew.
„MEDICOR”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.Ruda,
Ludwika
Waryńskiego
2a,
tel.
603
22422
PrzychodnieNowa
Ogólnopolskie
Biuro Praw
590 20 70
„EUROMED”
Ruda,Pacjenta,
ul. Fredrytel.22,800
tel.190
74 872
„TUR-MED” ds.
Nowa
Ruda, Praw
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
87274
72865
00 12 06
Pełnomocnik
Ochrony
Pacjenta11,
Kłodzko,
„ANIMED”
Nowa
Ruda,
6, tel.
„EVITA” Nowa
Ruda,
ul. ul.
BohPiastów
Getta 6c,
tel.74
74872
87225
5502
99
Przychodnie
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.11,Kłodzka
25, 74
tel.
74 872
„EVITA” Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Spacerowa,
87 2230 44
„TUR-MED”
Nowa
Ruda,
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
872
72872
00
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul. tel.
Świdnicka
20,
„SALUS”
Nowa
Ruda,
ul. Piłsudskiego
2,74tel.8727455
865
657410872 77 22
„EVITA”
Nowa
Ruda,
ul. Boh
Getta 6c,
99tel.
„OPTOMED”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul.ul.Kwiatkowskiego
872 86 70
„EVITA”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul. Spacerowa,
tel. 7431,
872tel.
871,74
22tel.
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
Główna
871746052
„MEDICOR”
Nowa Ruda-Słupiec,
ul. Ludwika20,Waryńskiego
2a,22tel. 603 487 224
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul.
Świdnicka
tel.
74
872
77
„MEDICUS”
Radków,
ul. Słoneczna
8,22,tel.tel.74748718722787
„EUROMED”
Nowa
Ruda,
ul. Fredry
20
70 74 872 86 70
„OPTOMED”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Kwiatkowskiego
1, tel.
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul.
„ANIMED” Nowa
Ruda, ul.
Piastów
6,Sikorskiego
tel. 74 87238d,
25 02tel. 74 871 53 26
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika
Waryńskiego
2a, tel. 603 487 224
„ZDROWIE”Ścinawka
Nowa Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25, 71
tel. 74 872 30 44
„MEDICUS”
3 Maja
tel.
„EUROMED”
Nowa Ruda,Średnia,
ul. Fredryul.22,
tel. 7418,872
20 70871 53 45
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„MEDICOR”
Ścinawka
ul.
Mickiewicza
2, tel.2531,
664
57274634
„ANIMED”
Nowa
Ruda, ul.Śr.,Piastów
6, tel.ul.74Główna
872
02 tel.
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
871 6052
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25,
tel.
74
872
„ZDROWIE”
Wolibórz
115,
tel.
74
872
25
32
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787 30 44
„SALUS”
Nowa
Ruda,
Piłsudskiego
2,Sikorskiego
tel. 74 865 38d,
65 10tel. 74 871 53 26
„SALUS”
Bożków
53,ul.tel.
74 871 42
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul. 47
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul.
Główna
31,
tel.
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3
Maja
18,
tel.
871871
53 6052
45
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46714874
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787

„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„RODZINNA”
„ZDROWIE”Ścinawka
WolibórzŚrednia,
115, tel.ul.
74Sikorskiego
872 25 32 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS”
Ścinawka53,Średnia,
ul. 342
Maja
„SALUS” Bożków
tel. 74 871
47 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr., Główna
ul. Mickiewicza
664
„PROMED”,
Jugów, ul.
90a, tel.2,74tel.
872
46572
48 634
URZĘDY Wolibórz
I INSTYTUCJE
„ZDROWIE”
115, tel. 74 872 25 32
Urząd Bożków
Miasta w53,Nowej
„SALUS”
tel. 74Rudzie,
871 42Rynek
47 1, tel. 74 872 03 00
Urząd
Gminy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
„PROMED”,
Jugów,
ul.
Główna
90a,
tel. 74 872 461,48tel. 74 872 22 63
URZĘDY I INSTYTUCJE
Urząd
Radkowie,
Rynek
tel.872
74 873
Urząd Miasta
Miasta iwGminy
NowejwRudzie,
Rynek
1, tel.1,74
03 0050 00
Urząd Skarbowy
Gminy Nowa
Ruda, ul.
Niepodległości
tel. tel.
74 872
22 63
Urząd
w Nowej
Rudzie,
ul. Kolejowa1, 23,
74 872
02 00
Urząd Miasta
i GminySpołecznych,
w Radkowie,ul.
Rynek
1, tel. 74 4,
873tel.507400872 21 87
UrzĘDy
iUbezpieczeń
inStytUcje
Zakład
Piłsudskiego
Urząd
Skarbowy
w Nowej
Kolejowa
tel.
Urząd
Miasta
w Nowej
Rudzie,Rudzie,
Rynek ul.
1, tel.
74 87223,
00 74 872 02 00
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
ul.03Piłsudskiego
14, tel. 74 873 50 50
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4, tel.2274
Urząd
Gminy
Nowa Ruda,
ul. Niepodległości
1, tel. 74 872
63872 21 87
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel.
74
872
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
ul.
Piłsudskiego
14,10tel.5674 873 50 50
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Miejski
Ośrodek
Społecznej,
ul.
19,
tel.
74
872
1072
56
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.Kolejowa
Kłodzka
Urząd
Skarbowy
w Pomocy
Nowej
Rudzie,
ul. Kolejowa
23, tel.27,
74tel.
87274
02872
00 45
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kłodzka
27,
tel.
74
872
45
72
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4,
tel.
74 872 21 16,
87 tel. 74 871 53 82
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Ścinawka
Średnia,
ul.
Mickiewicza
Ośrodek
PomocyUrzędu
Społecznej
Średnia,
ul. Mickiewicza
16,74tel.
Filia
Powiatowego
Pracy,Ścinawka
Nowa
Ruda,
ul. Piłsudskiego
14,22tel.
8737450871
5053 82
Urząd
Pocztowy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1,
tel.
74
872
UrządOśrodek
Pocztowy
NowaSpołecznej,
Ruda, ul. Niepodległości
1, tel.
22 60
60
Miejski
Pomocy
ul. Kolejowa 19,
tel. 74
74 872
872 10
56
Urząd Ośrodek
PocztowyPomocy
Nowa Ruda-Drogosław
ul. Świdnicka
35,872
tel. 45
74 72
872 43 87
Gminny
Społecznej, ul. Kłodzka
27, tel. 74
Urząd Pocztowy
Pocztowy
Nowa Ruda-Słupiec,
Ruda-Słupiec,
ul. Kłodzka
Kłodzka
tel. 74
74 872
87216,31
31tel.
4274 871 53 82
Urząd
Nowa
ul.
6,6, tel.
42
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ścinawka Średnia,
ul. Mickiewicza
Miejski
Ośrodek
Kultury
w
Nowej
Rudzie,
ul.
Strzelecka
2a,
tel.
74
872 44 84
Urząd
Pocztowy
Ruda,
Niepodległości
1, tel. 74 872
Miejski
OśrodekNowa
Kultury
w ul.
Nowej
Rudzie, ul. Strzelecka
2a,22tel.6074 872
44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Urząd
Pocztowy
Nowa
Ruda-Drogosław
ul.
Świdnicka
35,
tel.
74
872
43
87tel. 74 871 22 61
Gminne
Centrum
Kultury
Sportu
i
Turystyki
Radków,
ul.
Handlowa
11,
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejska Biblioteka
Publiczna,
Bohaterów
Getta Kłodzkie,
10, tel. 74ul.
872
23 67 tel. 74 872 20 84
Centrum
Kultury
Gminy
Nowaul.Ruda
Ludwikowice
Fabryczna,
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Nowej
Rudzie,
ul. Strzelecka
2a, tel. 74 872
44 84
Miejska Biblioteka
Biblioteka Publiczna,
Publiczna wul.Radkowie,
Rynek
7,10,
tel.tel.
7474
871872
2123
1867
Miejska
Bohaterów
Getta
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel.
74 871 22 61
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
Centrum
Kultury
Gminy
Nowa
Ruda
Ludwikowice
Fabryczna,
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Radkowie,
RynekKłodzkie,
7, tel. 74ul.871
21 18 tel. 74 872 20 84
NTBS Jugów,
ul. Główna
83, tel.
74 872 46 22
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
ul.
Bohaterów
Getta
10, 2,tel.tel.74ul.
2323
6788 tel. 74 872 22 13
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
Cmentarna,
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul. Żeromskiego
74872
872
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w
Radkowie,
Rynek
7,
tel.
74
871
21
18
Radkowskie
Usługi
Komunalne,
Rynek
tel. 74 871 21 66
NTBS
Jugów,Towarzystwo
ul. Główna
83,
tel. 74
872 16,
46 22
Noworudzkie
Budownictwa
Społecznego, 56,
ul. Cmentarna,
tel. 74 872 22 13
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji,
ul. Żeromskiego
Niepodległości
tel.872
74 872
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul.
2, tel. 74
23 8846 76
NTBS
Jugów,
ul.
Główna
83,
tel.
74
872
46
22
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Radkowskie
UsługiKomunalne,
Komunalne,ul.Rynek
16,ul.tel.Niepodległości
742,871
21 872
66 6-8,
Noworudzkie
Usługi
Żeromskiego
tel. 74
23 88tel. 74 872 26 81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Radkowskie
Usługi
Komunalne,
Rynekul.16,
7474
871
2157
6612
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
Niepodległości
56,
tel. 74 872 46 76
Federacja
Konsumentów,
ul. Kościelna
1,tel.tel.
872
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
ul.149,
Niepodległości
Rejonowy
Zakład
Kominiarski,
Zaułek
872
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Głównaul.
tel. 4,74tel.
872742456,
52tel.467473872 46 76
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Główna
149, tel. 74
872
24
5216 60
Biuro
Porad
Obywatelskich
Wałbrzych,
tel.
74
665
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
Niepodległości 6-8,
tel. 74 872 26 81
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. ul.
Niepodległości
Punkt Informacji
Turystycznej Nowa Ruda,
Rynek 2, tel. 746-8,
872tel.037408872 26 81
Federacja
Konsumentów,
ul.
Kościelna
1,
tel.
74
872
57
12
Polski
Związek
Niewidomych
Koło
Nowa
Ruda,
ul.
Kościelna
1,
tel.
512
707 621
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70
Federacja
Konsumentów,
ul. Kościelna
1, tel.4,74tel.
872
Rejonowy
Zakład Kominiarski,
ul. Zaułek
74578721246 73
Rejonowy
Zakład
Kominiarski,Wałbrzych,
ul. Zaułek 4,tel.
tel.7474665
87216466073
Biuro Porad
Obywatelskich
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt
Informacji
Turystycznej
Nowa
Ruda,
Rynek
2, tel.
74 872
03 08Ruda-Słupiec
–03Nowa
TAXIInformacji
– Nowa
Ruda
Punkt
Turystycznej
Nowa
Ruda,
Rynek
2, tel.
74TAXI
872
08
Janusz
Świchura
(BMW
3), tel. 696
459
798 Rynek
Punkt
Informacji
Turystycznej
w Radkowie,
Rynek
6, tel.
74 871
22 70(VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Punkt
Informacji
Turystycznej
w Radkowie,
6, tel.
74Marian
871
22Kocoń
70
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585
Kazimierz Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Tomasz Nagadowski (Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zbigniew Pawlik (Skoda Octavia), tel. 606 309 062
taXiZdzisław
– nowaTwaróg
ruda-Słupiec
TAXI
– NowaWąsik
Ruda(Audi 80), tel. 607 856 682
(Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669
Szczepan
TAXI
– Nowa
TAXI
– Nowa
Ruda
Marian
Kocoń
(VWRuda-Słupiec
Sharan,
7-osobowy),
Janusz
Świchura
(BMW(Audi
3), tel.80),
696tel.459513798170 478
Henryk
Golanowski
(Ford
Focus), tel.tel.
692512
331033
806310
Andrzej
Wójtowicz
Marian
Kocoń(VW(VWSharan,
Sharan,
7-osobowy),
tel.668728
512716687
033229310
Janusz
(BMW
3), tel.Q7,tel.
6967-os.),
459228
798609
(VW
Passat
B5FL), tel.tel.606
Arkadiusz
Myśliński
(Opel(Audi
Astra),
604
585 227 221 Henryk
JerzyModzelewski
Słaby
7-osobowy),
MariuszŚwichura
Wojtanowicz
tel.
Jerzy Juśkiw
(Opel(Mercedes
Zafira,
tel.tel.
660
530
152
RobertŁuszczyński
Wojtanowicz
(Mercedes
E), tel.
Ambrożuk
KlasaB5FL),
E), tel.
609
152
629
Andrzej
Chrysler),
tel. 604
604
475609
894687 975 Kazimierz
Henryk
Modzelewski
(VW 7-osobow),
Passat
606
728
687
Arkadiusz
Myśliński(7-os.
(Opel
Astra),Klasa
tel.
228
585
Robert
Sieńkowski(Renault,
(Opel Astra),
tel.
421
609
Stanisław
Wilk(Skoda
(VW Sharan,
7-osobowy),
tel.062
607 804 680 Tomasz
Nagadowski
7-os.),Klasa
tel.606
601
172
936 152 629
Zbigniew
Pawlik
Octavia),
tel. 606tel.309604
Kazimierz
Ambrożuk
(Mercedes
E),
tel.
609
Andrzej
Łuszczyński
(7-os.
Chrysler),
475
894
Ireneusz
Czarnowski
(AudiKombi),
A4), tel.tel.515
Piotr Jabłoński
(BMW
Combi),
tel. 682
512 904 270
Zdzisław
Twaróg
(Ford Focus
501179
365693
669
Szczepan
Wąsik (Audi
80),5 tel.
607 856
Tomasz
Nagadowski
7-os.),
tel.
601
172712
936883
Zbigniew
Pawlik(Audi
(Skoda80),Octavia),
Ryszard
Nowak (Seat
Alhambra
–692
VAN),
Henryk
Golanowski
(Ford(Renault,
Focus), tel.
331tel.
806663
Andrzej
Wójtowicz
tel. 513 tel.
170606
478309 062
Marian
Wezner
(Audi
A4),
tel.
601
472
774
TAXI
–
Radków
Zdzisław
Twaróg
(Ford
Focus
Kombi),
tel.
501
365
Szczepan
Wąsik
(Audi
80),
tel.
607
856
682
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229 669
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Robert
(VW
Passat),
Tomasz
Pawlata
(Audi
A4),80),
tel.Klasa
999tel.
Golanowski
(Ford
Focus),tel.tel.733692
Andrzej
Wójtowicz
(Audi
tel.502513
170001609
478687 975 JerzyHenryk
JuśkiwJaśkiewicz
(Opel Zafira,
7-osobow),
660525331
530536806
152
Robert
Wojtanowicz
(Mercedes
E),
Adam
Kazykalewicz
(Audi
A4tel.Kombi),
tel.609
570 533 177
Sieńkowski
Astra),
606 421
Stanisław
(VW Sharan,
7-osobowy),
Jerzy
Słaby
(VW(Opel
Sharan,
7-osobowy),
tel.
668
716 229
MariuszWilk
Wojtanowicz
(Audi
Q7, 7-os.),tel.
tel.607
609804
227680
221 Robert
A4),7-osobow),
tel. 515 179tel.693
Piotr
Jabłoński
(BMW 5 Combi),
tel.Klasa
512 904
270609 687 975 Ireneusz
Jerzy Czarnowski
Juśkiw (Opel(Audi
Zafira,
660 530 152
Robert
Wojtanowicz
(Mercedes
E), tel.
Ryszard Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Robert
Sieńkowski
(Opel
Astra),
tel.
606
421
609
Stanisław
Wilk
(VW
Sharan,
7-osobowy),
tel.
607
804
680
Marian Wezner (Audi A4), tel. 601 472 774
TAXI – Radków
Ireneusz
Czarnowski
(Audi
A4),
tel.
515
179
693
Piotr
Jabłoński
(BMW
5
Combi),
tel.
512
904
270
Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001
Ryszard
Nowak (Seat
663177712 883
Adam
Kazykalewicz
(AudiAlhambra
A4 Kombi),– VAN),
tel. 570tel.533

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

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
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Kącik
dla dzieci

1. Wierzchołek góry
2. Potrzebny po suszy
3. Cukier w proszku

Kącik
dla dzieci

Drogi Tatusiu

Drogi Tatusiu
Drogi Tatusiu – najlepszy na świecie,
który mnie kochasz w zimie i w lecie,

Drogi Tatusiu – najlepszy na świecie,

jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,
w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,

1. Wierzchołek góry
4. Na pastwisku

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.

jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,

5. Cecha bohatera

Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,

Samochódpo
policyjny
2.6.Potrzebny
suszy

pięknych urlopów i na zawsze razem!

OR

w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.

7. Pracuje w polu

Wabik w proszku
3.8.Cukier

Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,

9. Do pobicia, np. światowy

4.10.NaGrapastwisku
z wieżą i koniem
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11. Krążą nad padliną

5.12.Cecha
bohatera
Psikus
13. Układanka

6.1. Wierzchołek
Samochód policyjny
góry
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dla dzieci

14. Buduje żeremie

2. Potrzebny po suszy

Np. dowtwarzy
Cukier
7.3.15.Pracuje
wproszku
polu lub stóp

Z
Drogi
Tatusiu
A

Pszczółki do mnie zaglądają,
gdyż swój domek tutaj mają.

Drogi
Tatusiu jazdy,
– najlepszy
na świecie,
Bezpiecznej
spełnienia
marzeń,
G
który mnie kochasz w zimie i w lecie,
A
D
jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,
pięknych urlopów i na zawsze razem!
K
w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.
A
Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,

4.16.NaNapastwisku
pączku lub torcie

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.

Nagrody za poprzedni „kącik”

8.6.RWabik
o z s y p apolicyjny
nka literowa:
Samochód
5. Cecha bohatera

Ułóż dwa wyrazy z wszystkich
p o d a nyc h l i te r. J e że l i Ci s i ę to u d a , s p ró b u j u ł oż yć i n n e
7. Pracuje w polu
w yraz y (niekoniecznie uż y wając wsz ystk ich liter).

9.8. Wabik
Do pobicia, np. światowy
Gpobicia,Żnp. A
N E J
9. Do
światowy
10.10. Gra
Gra zz wieżą
wieżą ii koniem
koniem

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.

K S O O Z Ł

11. Krążą nad padliną

Gdy wpiszesz odpowiednie litery kodu, odczytasz hasło
12. Psikus

11. Krążą nad padliną
13. Układanka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Buduje żeremie
12.14.APsikus
Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł
15. Np. do twarzy lub stóp

18 19
20
16.17
Na pączku
lub torcie

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13.MUkładanka
N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ż Ź

Rozsypanka literowa: Ułóż dwa wyrazy z wszystkich
p o d a n y c h l i t e r. J e ż e l i C i s i ę t o u d a , s p r ó b u j u ł o ż y ć i n n e
w yrazy (niekoniecznie uży wając wszystkich liter).

14. Buduje żeremie

G 8+4Ż 20+6A32-31 N4+9 E
J 5+2 K
S 58-44
O49-48O2+2 Z7+6 Ł
30-2
3+1 15-3
33-5 1+0
4+3

15. Np. do twarzy lub stóp

Gdy wpiszesz odpowiednie litery kodu, odczytasz hasło

Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,

(„Koniec roku szkolnego”, „Boże Ciało”, „zabawa”),
nagrody (zestaw
2 lubi 3na
elementowy,
m.in.: kredki,
pięknych
urlopów
zawsze razem!
plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek,
klej, puzzle) otrzymują:

Daria Fleszak, Wiktoria Stranek,
Mikołaj Wawryk.

Z

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
A
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
G Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
Ruda,
A
wyłonimy
zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
się
z
dowodem
tożsamości do siedziby redakcji.
D

Z Pszczółki do mnie zaglądają,
AK gdyż swój domek tutaj mają.
A
G
Nagrody za poprzedni „kącik”
APolub
nas!
D
Kwww.facebook.com/Noworudzianin
A

Pszczółki do mnie zaglądają,
gdyż swój domek tutaj mają.

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Rozsypanka
(„Koniec roku szkolnego”, „Boże Ciało”, „zabawa”),
........................................................................................
nagrody
(zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki,
3. Hasło z diagramu
plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów

kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek,
........................................................................................
klej, puzzle) otrzymują:

........................................................................................
Daria Fleszak, Wiktoria Stranek,
Mikołaj Wawryk.„Noworudzianin” nr 384
imię i nazwisko
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
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Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

ricardO

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • HolaNdia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro
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Nieruchomości
* Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie (60 m2) na II piętrze na os.
Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu. Cena wynajmu 900
zł plus opłaty czynszowe. Tel. 506
073 783.
* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. Kontakt na e-mail:
mirkofagflis@hotmail.com lub tel.
kom. 0047 463 446 09.
* 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 komunalne, 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.
* Sprzedam działkę pod budowę
domu w Bieganowie. Cena 48000
zł. Tel. 661 328 096.
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* Kupię mieszkanie lub pół domu,
lub wynajmę z opcją wykupu w
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel.
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod zabudowę 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. Wojska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958
620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, parter, 57,49 m2, centralne ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Cena
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel.
606 351 669.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej lub wynajmę z opcją wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na

większe, niskie opłaty, mieszkanie po remoncie, I piętro, posiada
ogrzewanie c.o., możliwość zamiany z zadłużeniem. Tel. 669 907
208.
* Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel.
609 590 199.

Różne
* Niedrogo sprzedam łóżko o wymiarach 210x170 cm, jasne sosnowe. Tel. 602 667 621.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010
184.
* Dodatkowa praca – wypełnianie ankiet. Kontakt: irena.nocon@
wp.pl
* Sprzedam ponad 1.5 hektara ziemi 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 działce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamionkę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724
010 184.
* Potrzebna pilnie pomoc na działce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Poszukuję murarza do budowy
ścian fundamentowych, konstruk-

cyjnych oraz inne – dom jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tapczan 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. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę gazową. 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.

Motoryzacja
* Sprzedam Volkswagen Touran
2009 r., kolor srebny metalik, 8 poduszek powietrznych, tempomat,
czujnik deszczu, przyciemniane
szyby, tempomat. Cena 19500 do
negocjacji. Nowa Ruda. Tel. 516
250 380.
* Sprzedam Ford Galaxy 2.0 tdci,
2006 r., przebieg 199800 km. Kpl.
kół zimowych. Cena 21 tys. do negocjacji. Tel. 506 942 610.
* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI,
140 KM, 2008 r., przebieg 226 tys.,
centralny zamek, elektryczne szyby, tempomat, klima, 6-biegowa
skrzynia biegów, czujnik parkowania. Cena 16 900 zł (do negocjacji).
Tel. 663 775 280.
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8,20 zł
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oGłoSzenia Drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” 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.

ZAMÓW GAZ DO DOMU
MU

25 lat
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!!!

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czySte Garnki
z apr aSz aMy

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

• dwutlenek węgla • tlen
techniczny • acetylen • argon
• mix • hel do balonów • azot

Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji 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 433
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