Nowa Ruda – miasto
i gmina w statystyce
Nr 435

3-9 lipca 2020 r.

39,90 zł

egzemplarz bezpłatny

inDekS 279536 iSSn 2084-0330

Dla 6-letniej Hani

Kolejny raz możemy udostępnić
naszym czytelnikom kilka
ciekawych informacji związanych
z demografią

czytaj na str. 2

Absolutorium w cieniu
pandemii

czytaj na str. 3

Wójt z absolutorium

czytaj na str. 5

Łączą nas góry

Piotr Snopczyński i Łukasz
Wawrzyniak ambasadorami akcji
„Łączą nas góry” – trwa zbiórka do
puszek na integracyjne wycieczki
górskie

35 zł
podczas piątkowego pikniku, zorganizowanego na Górze wszystkich świętych
w nowej rudzie-Słupcu, zebrano i przekazano dla 6-letniej Hani Dudaniec,
na wsparcie leczenia choroby nowotworowej, aż 27.347,40 zł

16 zł

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

czytaj na str. 14-15

fot. TvKłodzka

czytaj na str. 7

Miliony z Funduszu
inwestycji Samorządowych

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

Konkurs ekologiczny

Nietypowo, ze względu na stan
pandemii, w piątek 26 czerwca,
w siedzibie spółki Noworudzkie
Usługi Komunalne, wręczono
nagrody w XVIII Konkursie
ekologicznym organizowanym
przez Gminę Miejską Nowa
Ruda, Gminę Wiejską Nowa Ruda
i Noworudzkie Usługi Komunalne
Sp. z o.o.

II tura wyborów –
ważne terminy

czytaj na str. 11

Noworudzcy lekkoatleci
na Pikniku rzutowym
w Szprotawie
strona 22

ZAMÓW GAZ
DO DOMU
zapraSzaMy

czytaj na str. 9

czytaj na str. 11

Reklama

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czySte Garnki

Przez sms stracił
pieniądze

6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów
– na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu
inwestycji Samorządowych. w ramach funduszu, w sumie ponad 4,5 mln zł
otrzymają: gmina Nowa Ruda, miasto Nowa Ruda oraz gmina Radków

Sukcesy siatkarek wieży radków
strona 23

czytaj na str. 2

Nadleśniczy na emeryturze
W poniedziałek 29 czerwca, na chwilę przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Gminy
nowa ruda, odbyło się pożegnanie przechodzącego na emeryturę jana Lenarta,
wieloletniego nadleśniczego nadleśnictwa jugów
czytaj na str. 2

www.wenanty.pl
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Nowa Ruda – miasto
i gmina w statystyce
jugów pięknieje

Niejednokrotnie w naszym tygodniku informowaliśmy, że miasto Nowa Ruda pomału, aczkolwiek systematycznie się wyludnia. Dzięki danym
zawartym w „Raporcie o stanie miasta Nowa Ruda
za rok 2019” oraz „Raporcie o stanie Gminy Nowa
Ruda za rok 2019”, kolejny raz możemy udostępnić naszym czytelnikom kilka ciekawych informacji związanych z demografią

W dolnej części Jugowa, przy zatoczce autobusowej, zagospo- Miasto Nowa Ruda
darowano porośniętą trawą skarpę. Za pracę oraz chęć upiększania
Z informacji zawartych w raporcie wynika, że
Jugowa dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom.
na koniec 2019 r. w Nowej Rudzie było 21 482
mieszkańców, w 2018 r. – 22 246, w 2017 r. – 22 455,
w 2016 r. – 22 636, a w 2015 r. – 22 823.
W Nowej Rudzie mieszkało w 2019 r. – 10 188
mężczyzn, 11 294 kobiet, w 2018 r. – 10 602 mężczyzn, 11 644 – kobiet, w 2017 r. – 10 723 mężczyzn,
11 732 kobiet, w 2016 r. – 10 818 mężczyzn, 11 818
– kobiet i w 2015 r. – 10 919 mężczyzn i 11 904
kobiet.
Cały czas w Nowej Rudzie odnotowywany jest
ujemny przyrost naturalny; w 2019 r. – urodziło
się 141 osób, zmarło 350, w 2018 r. urodziło się
161 osób, zmarło 326, w 2017 r. – urodziło się
161 osób, zmarło 321, w 2016 r. urodziły się
174 osoby, zmarło 316, a w 2015 r. urodziło się
158 osób, zmarło 295.
Odnotowuje się też malejącą ilość zawartych
małżeństw. I tak w 2019 r. było ich 80, w 2018 r.
– 90, w 2017 r. – 90, w 2016 r. – 115 i w 2015 r. –
104.
Pocieszający jest fakt, że w latach 2015-2019
odnotowano w Nowej Rudzie spadek osób bezrobotnych. W 2019 r. było 650 osób bezrobotnych,
w 2018 r. – 703, w 2017 r. – 767, w 2016 r. – 976,
a w 2015 r. – 1 239.

Gmina Nowa Ruda
Liczba mieszkańców gminy Nowa Ruda według
stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 11 328
i zmniejszyła się w stosunku do liczby mieszkańców na koniec 2018 roku o 144 osoby (11 472).
W poszczególnych miejscowościach na dzień
31 grudnia 2019 r. zameldowanych było:
1) Bartnica 174 osoby
2) Bieganów 21 osób
3) Bożków 1 504 osoby
4) Czerwieńczyce 447 osób
5) Dworki 59 osób
6) Dzikowiec 819 osób
7) Jugów 2 799 osób
8) Krajanów 106 osób
9) Ludwikowice Kłodzkie 2 066 osób
10) Nowa Wieś Kłodzkie 213 osób
11) Przygórze 682 osoby
12) Sokolec 178 osób
13) Sokolica 66 osób
14) Świerki 515 osób
15) Włodowice 664 osoby
16) Wolibórz 1015 osób
W 2019 r. liczba zgonów wyniosła 143, a urodzeń 87.
Na koniec 2019 r. w gminie zarejestrowane
były ogółem 444 osoby bez pracy, o 27 osób mniej
niż na koniec 2018 r. Wśród bezrobotnych na
terenie gminy Nowa Ruda liczniejszą grupę stanowiły kobiety (252). Na uwagę zasługuje stosunkowo niskie bezrobocie wśród ludzi młodych
w wieku do lat 25 – 49 osób. Warto zaznaczyć, że
w dalszym ciągu dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne w liczbie
252 (spadek w porównaniu do 2018 r. o 32 osoby).

Ważne informacje dla rodziców
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tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.
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Przypominamy – w tym
roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie
świadczenia wychowawczego
w ramach programu „Rodzina
500+”. – Wniosek złożony w
ubiegłym roku, czyli w terminie
od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja
2021 r. – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się
nabór wniosków o świadczenia
wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
– W tym roku jest inaczej.
Rodzice nie muszą składać od
lipca nowych wniosków na

nowy okres świadczeniowy. W
oparciu o wnioski składane w
ubiegłym roku, czyli od 1 lipca
2019 r., świadczenia zostały
przyznane aż do 31 maja 2021 r.
– tłumaczy Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero
się urodziło, w każdej chwili
mogą przystąpić do programu
składając odpowiedni wniosek
np. za pośrednictwem portalu
Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej. Jak wskazuje
szefowa resortu rodziny, od

przyszłego roku funkcjonować
będzie docelowy roczny okres
świadczeniowy, który będzie
trwał od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja roku następnego.
– Wtedy, by uzyskać świadczenie w ychowawcze po
31 maja 2021, wnioski będzie
można składać przez Internet
od 1 lutego 2021 r., a drogą
tradycyjną – od 1 kwietnia.
Rodzice nie muszą się martwić,
w tym roku nie muszą składać nowych wniosków, a gdy
przyjdzie na to czas, będziemy
szeroko informować o nowo
obowiązujących terminach –
zapewnia minister Marlena
Maląg.

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
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Absolutorium w cieniu pandemii
W piątek 26 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie, radni udzielili burmistrzowi
Tomaszowi Kilińskiemu zarówno wotum zaufania,
jak i absolutoriom za wykonanie budżetu za 2019 rok

Podczas sesji skarbnik Jan
Szeląg przedstawił raport o stanie gminy za rok 2019, dyskusja
na ten temat nie odbyła się z
uwagi na brak zgłoszeń mieszkańców do uczestnictwa w niej.
Rada Miejska w Nowej Rudzie
postanawia udzielić wotum zaufania burmistrzowi Nowej Rudy
– 17 głosami za, 3 przeciw – przy
1 osobie nieobecnej.
Zatwierdzenie
sprawozdania
finansowego
Kolejny punkt sesji dotyczył
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. Sprawozdanie
przedstawił radnym burmistrz
Tomasz Kiliński.

– W 2019 r. dochody budżetu w ykonano w k wocie
96.309.555,68 zł, co stanowiło
91,67% planu w tym dochody
bieżące zrealizowano w kwocie
86.739.508 zł, co stanowi 98,39%
planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9.570.047
zł, to jest niecałe 57% planów, w
tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.661.106 zł, co
stanowi 64,18% planu – mówił.
Jeżeli chodzi o wydatki, zrealizowano je w kwocie
99.072.828,20 zł, co stanowi
91,12% planowanych wydatków.
Z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 83.807.256,64
zł, to jest 95,30% realizacji planu,
a wydatki majątkowe na pozio-

mie 15.256.571,56 zł, to jest
73,45% planu. Wynik operacyjny
budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami
bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 2.932.252 zł, przy
planowanej wartości 211.119 zł.
Budżet gminy za rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 2.763.272,52 zł przy planowanym deficycie 3.660.398,35
zł. Przychody wykonano w kwocie 6.081.211,47 zł to jest 92,06%
planu. Kwotę zaplanowanych
rozchodów z budżetu 3.195.141
zł wykonano w 100%. Wskaźnik
rozchodów do dochodów wyniósł na koniec roku 3,32%. Ze
środków Gminy Miejskiej Nowa
Ruda w 2019 r. dokonano wykupu obligacji komunalnych w
kwocie 3.000.000 zł oraz spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 195.141 zł. Zadłużenie
gminy miejskiej na dzień 31
grudnia ogółem w yniosło
40.472.076 zł, co stanowi 42%
wykonanych dochodów w roku
2019 – dodał burmistrz.
Sprawozdanie z wykonania
budżetu zostało pozytywnie
zaopiniowane przez komisję
rewizyjną, a także przez komisje
stałe rady miejskiej, jak również
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO przekazała opinię
pozytywną bez uwag. Podczas
głosowania dotyczącego spra-

wozdań finansowych miasta, 20
radnych głosowało za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Absolutoriom dla
burmistrza
Wniosek o absolutorium dla
burmistrza Nowej Rudy Tomasza
Kilińskiego przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
– Jadwiga Ziemska.
– W wyniku przeprowadzonej
procedury oraz po zbadaniu
sprawozdania burmistrza miasta
z wykonania budżetu miasta
Nowa Ruda za rok 2019, komisja
rewizyjna stwierdza, iż budżet
miasta w 2019 r. wykonany był
zgodnie z prawem, a działania
burmistrza miasta Nowa Ruda
jako organu wykonawczego było
zgodne z uchwałą rady miejskiej
oraz upoważnieniami zawartymi
w §10 i §12 uchwały rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 33/III/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. W świetle powyższego, wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta Nowa
Ruda absolutorium jest w pełni
uzasadniony – stwierdziła przewodnicząca Komisji rewizyjnej
RM w Nowej Rudzie. Również
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca udzielenia
burmistrzowi Nowej Rudy absolutorium była pozytywna. 17
radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a trzech było
przeciw.
– Serdecznie dziękuję wysokiej radzie za udzielenie absolutorium. Chcę równocześnie podziękować wszystkim radnym
za współpracę w 2019 r. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miejskiego, naszych podległych jednostek, spółek, za prace na rzecz realizacji budżetu w
roku 2019. Dziękuję bardzo
również wszystkim mieszkańcom
miasta Nowa Ruda – dziękował
burmistrz Nowej Rudy.

Miliony z Funduszu inwestycji Samorządowych
6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł
dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty
do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie
efekt Funduszu inwestycji Samorządowych.
W ramach funduszu, w sumie ponad 4,5 mln zł
otrzymają: gmina Nowa Ruda, miasto Nowa Ruda
oraz gmina Radków
Pieniądze będzie można wykorzystać na bliskie
ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale, czy domy pomocy społecznej, a także
inne działania podejmowane w naszych małych ojczyznach. Dostęp do wielkiego, rządowego programu
wsparcia inwestycji, otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla
samorządów.
Dolnośląskie samorządy otrzymają 383 221 043 zł.
Wartość przekazanych środków zależna będzie od
wartości inwestycji planowanych przez gminy i powiaty, a podział środków dokonany został według
określonego algorytmu, który uwzględnia planowane wydatki majątkowe samorządów, a także ich
zamożność.

– Fundusz Inwestycji Samorządowych to niezwykle
istotna kwestia, mająca znaczący wpływ na działalność
samorządów. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na inwestycje bliskie ludziom. Tarcza dla Samorządów, to także wsparcie dla firm. Umożliwi on
utrzymanie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw –
mówił podczas konferencji Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.
Nowa Ruda w ramach funduszu ma otrzymać
2 271 977 zł, natomiast Gmina Wiejska Nowa Ruda
1 115 267 zł. Gmina miejsko-wiejska Radków z Funduszu
Inwestycji Samorządowych ma otrzymać 1 200 591 zł.
Kluczowe założenia Funduszu Inwestycji Samorządowych:
• Gminy i powiaty dostaną dostęp do wielkiego
rządowego programu wsparcia inwestycji – to Tarcza
dla Samorządów, warta w skali całego kraju 6 mld zł.
• Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają
dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł
– nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu,
który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.
• Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiej-

skich. To droga zrównoważonego rozwoju, który
w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak
i najmniejsze miejscowości.
• Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom
w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej
biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej
gminy i powiatu w kraju.
• Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem
własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji
Samorządowych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych.
• Pieniądze przekazane przez rząd będzie można
wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. Takie jak
szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja,
szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. A także inne działania podejmowane w naszych
małych Ojczyznach. To także wsparcie dla tysiąca firm
i setek tysięcy pracowników.
• Tarcza dla samorządów to również program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, które realizują
zadania inwestycyjne samorządów. To kolejny zastrzyk
pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc
pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.
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Modlitwy ułożone przez o. Wenantego
Akt codziennego porannego ofiarowania o. Wenantego
Przedwieczny Boże mój.
Upadam przed Twoim nieskończonym Majestatem i
w głębokiej pokorze, cześć
Ci oddając, ofiaruję Ci
wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, a postanawiam
wszystko czynić z miłości
ku Tobie, ku chwale Twej
Boskiej woli, aby Ci służyć,
chwalić i błogosławić Cię,
abym uzyskał oświecenia
w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje
miłosierdzie, zadośćuczynił
Twej sprawiedliwości za
tyle tak ciężkich grzechów moich, a zarazem bym przyniósł ulgę
duszom w czyśćcu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem pragnę każdą mą
czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja, i wszyscy święci przebywający w niebie i sprawiedliwi żyjący na ziemi. O gdybym mógł tę
moją intencję własną krwią przypieczętować i wznawiać co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij,
ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego
błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas
życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego,
zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę
dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów. Pragnę także
być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś
na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w
czyśćcu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały.
Amen
Treść tej modlitwy jest wklejona do osobistego notesu o. Wenantego

Felieton

Przeszkody na drodze do mocarstwa
Zawiłości politycznych
ścieżek braci stryjecznych,
potomków Giedymina, możemy dopatrywać się w niepewnej sytuacji Jagiełły na
Wawelu, jawnym warcholstwie jego rodzonych braci,
którzy mieli przetarte drogi
na współpracę ze wszystkimi
wrogami Polski i Litwy, wreszcie w nieszczerej postawie
Witolda. Ten ostatni szukał
sposobu na usamodzielnienie Litwy pod swoim panowaniem, przeto nawiązywał
kontakty z Luksemburgami,
Krzyżakami i Moskwą. Trudno
opierać się na takim orędowniku unii i wspólniku w budowie mocarstwa. Działo się
to wszystko w czasie, gdy
mocno zachwiał się tron pod
królem Władysławem II. Jedynym jego umocowaniem
na polskim tronie było małżeństwo z Jadwigą, wszak to
Jadwiga była przyrodzoną
panią Korony. Potomek tego
związku również dawał gwarancję panowania, ale gdy
dziedzica nie było, a Jadwiga
w 1399 roku zmarła, Jagiełło
poczuł się w Krakowie niepewnie. Dlatego bardziej
troszczył się o mocarstwową
pozycję Litwy niźli Polski, a
nawet nosił się z myślą o
opuszczeniu krakowskiego
tronu. Powrót na Litwę związany był z poważnym ryzykiem, bo z takim krętaczem
jak Witold, miałby trudną
przeprawę. W polityce Jagiełły w pierwszych latach unii
wiele wskazuje, że to raczej
zapewnienie bezpieczeństwa
Litwie i budowanie jej mocarstwowości, a nie interesy

złączonych państw miał na
celu. Znowu z pomocą przyszli panowie krakowscy. W
hrabstwie Celje żyła hrabianka Anna, córka Anny Kazimierzówny, wnuczka Kazimierza
Wielkiego i to ją panowie i
prałaci uznali za prawą dziedziczkę Korony Królestwa
Polskiego. Czym prędzej wysłali swaty, sprowadzili dziewczynę na Wawel i w ten sposób przez ożenek z Anną
Cylejską, Jagiełło ponownie
umocnił się na tronie krakowskim. W ostatnim trzydziestoleciu polskiego państwa
demokratycznego przyzwyczailiśmy się do „falandyzacji
prawa”, do wybiórczego przestrzegania konstytucji i orzeczeń Trybunału. Przypadek
uznania praw Anny do polskiego tronu wyraźnie świadczy o tym, że prawnicy z początków XV wieku traktowali prawo stosownie do potrzeb. Matka „dziedziczki”
polskiej korony, również
Anna, była córką Kazimierza
Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej, czyli zrodzona w związku bigamicznym, wobec czego nie miała prawa do dziedziczenia, ale jej córce takie
prawo panowie krakowscy
przyznali. Jako ciekawostkę
podajmy, że po przyjeździe
do Polski,osiem miesięcy spędziła w klasztorze, ucząc się
języka polskiego, ponieważ
jej językiem ojczystym był
niemiecki. Możemy dywagować nad walorami i wadami
związku polsko-litewskiego,
ale panowie krakowscy swoje wiedzieli i ten związek
starali się wszelkimi sposo-

bami utrzymać. Małżeństwem
z Anną
umocnił się
Jagiełło na
Wawelu i
ani myślał
o realizacji postanowień
umowy z Krewa, czyli inkorporacji Litwy, a wobec postawy Witolda było by to niemożliwe. Nowym rozwiązaniem była tzw. unia wileńsko-radomska, na mocy której
Witold został formalnie i
dożywotnio wielkim księciem
litewskim, a po jego śmierci
całą Litwę przejmował Jagiełło i jego potomkowie. Litwa
została uznana jako równoprawne państwo złączone z
Koroną sojuszem obronnym.
Dziwnym trafem to Polakom
bardziej zależało na związku
z Litwą, chociaż zdecydowanie większy wkład do tej spółki wnosiła Korona, natomiast
większe korzyści czerpała
Litwa zagrożona ze wszystkich stron. Polska miała od
czasów Kazimierza Wielkiego
spokojne granice, zaś jej partnerka unijna na wszystkich
rubieżach musiała się bronić.
Zaspakajając dążenia Litwy
do odrębności państwowej,
politycy polscy dawali dowód
mądrego pojmowania polskiej racji stanu w drodze do
mocarstwowości. Takiego
rozumienia racji stanu trudno
szukać u unijnych partnerów,
natomiast działań zmierzających do osłabienia unii, czy
wręcz rozbicia, bardzo wiele.
Tej mocarstwowości szukamy
dalej.
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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Wójt z absolutorium
Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Nowa Ruda, radni udzielili absolutorium
wójt Adriannie Mierzejewskiej. Na 13 obecnych radnych, trzynastu głosowało „za”
– Bardzo dziękuję wszystkim Radnym Rady Gminy
w Nowej Rudzie za docenienie mojej pracy na rzecz
Gminy Nowa Ruda i udzielenie absolutorium oraz wotum
zaufania. Jest to dla mnie szczególnie ważne i czuję się
jeszcze bardziej zmobilizowana do dalszej pracy na
rzecz naszej lokalnej społeczności. Oczywiście absolutorium dotyczy nie tylko wójta, ale również całego zespołu samorządowego Gminy Nowa Ruda. Dlatego
bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom
z Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz wszystkich jednostek
podległych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
wszystkich Szkół Gminy Nowa Ruda oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, za ciężką pracę, wytrwałość
i konsekwencję – podziękowała wójt Adrianna Mierzejewska.

Nadleśniczy na emeryturze

Pieniądze na plac zabaw
w Ludwikowicach kł.
16 gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na
przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu. Dzięki
programowi „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa wspiera realizację małych, ale ważnych dla mieszkańców
inwestycji. Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa
dolnośląskiego, podczas czerwcowej sesji sejmiku województwa przedstawił listę rankingową zgłoszonych projektów. Wśród
gmin, które znalazły się na liście jest gmina Nowa Ruda.
Dofinansowania z budżetu samorządu województwa na
łączną kwotę blisko 1,4 mln zł, pomogą gminom z subregionu
wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe,
wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.
– Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z epidemią
koronawirusa, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu prawie 1,4 miliona złotych na program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wśród
działań realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu
poprawy infrastruktury na wsiach. Ponadto od tego roku dodatkowo premiujemy zadania związane z małą retencją, która
ma pomóc w ochronie przed suszą w dobie zmian klimatycznych.
Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały
akceptację – zaznacza wicemarszałek Grzegorz Macko.
Celem programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest wspieranie
małych, lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty
zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.
W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, projekt –
dotyczący budowy w Ludwikowicach Kłodzkich placu zabaw
– złożyła gmina Nowa Ruda. Jak się okazało, dostała na ten cel
wsparcie w wysokości 30 tys. zł, a więc maksymalną, możliwą
pomoc.

W poniedziałek 29 czerwca, wójt Adrianna Mierzejewska oraz pracownicy Urzędu Gminy
nowa ruda, radni rady Gminy nowa ruda, Gabriela buczek, dyrektor centrum kultury
Gminy nowa ruda, wraz z przedstawicielami Sołectwa jugów i ks. krzysztofem kaczmarkiem,
proboszczem parafii św. katarzyny w jugowie, uroczyście pożegnali przechodzącego
na emeryturę jana Lenarta, wieloletniego nadleśniczego nadleśnictwa jugów
Na chwilę przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Gminy
Nowa Ruda, w sali uroczystości
w nowej siedzibie urzędu gminy,
odbyło się pożegnanie przechodzącego na emeryturę Jana Lenarta, byłego już nadleśniczego
Nadleśnictwa Jugów.
W imieniu władz gminy Nowa
Ruda, podziękowania za pracę
i zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne gminy, złożyła wójt Adrianna Mierzejewska.
– Szanowny panie nadleśniczy, chciałabym bardzo podzię-

kować za te lata współpracy.
Chcę również podziękować za
zaangażowanie w życie gminy
Nowa Ruda, za choinki, które
rokrocznie otrzymywała gmina
Nowa Ruda, za pomoc w organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Chcemy Panu bardzo
podziękować. Szkoda, że odchodzi pan na emeryturę, ale człowiek w końcu musi odpocząć
i tego panu życzymy – mówiła
Adrianna Mierzejewska.
Do podziękowań przyłączyła
się również Gabriela Buczek,

dyrektor CKGNR, składając Janowi Lenartowi podziękowania za
wiele lat współpracy i pomoc
jakiej niejednokrotnie Nadleśnictwo Jugów udzielało gminnemu ośrodkowi kultury. Nie
mogło się obyć bez podziękowań
za współpracę i zaangażowanie
w życie kulturalno-sportowe ze
strony przedstawicieli Sołectwa
Jugów. Do podziękowań za
wkład w życie parafii św. Katarzyny w Jugowie przyłączył się
proboszcz ks. Krzysztof Kaczmarek.
Nie ukrywając wzruszenia za tak miłe pożegnanie, Jan Lenart podziękował wsz ystkim
obecnym za uznanie i docenienie wieloletniej
współpracy.
Przypomnijmy, że po
odejściu na emeryturę
Jana Lenarta, pełniącym
obowiązki nadleśniczego
Nadleśnictwa Jugów został Sławomir Karwowski.

Dezynfekcja placów zabaw
W środę 1 lipca
jednostk a OSP
Wolibórz rozpoczęła dezynfekcję
placów zabaw/siłowni plenerowych. Zdezynfekowano obiekty w
Nowej Wsi Kłodzkiej oraz w Dzikowcu. W kolejnych dniach OSP
Wolibórz będzie
prowadzić działania w innych miejscowościach gminy Nowa Ruda.
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Łączą nas góry
piotr Snopczyński i Łukasz wawrzyniak ambasadorami
akcji „Łączą nas góry” – trwa zbiórka do puszek
na integracyjne wycieczki górskie
Już w lipcu rozpocznie się
druga edycja projektu „Łączą nas
góry”. Dzieci z niepełnosprawnością ruchową będą miały szansę wziąć udział w wycieczkach
górskich po dolnośląskich Sudetach. Organizator akcji – Fundacja Ładne Historie – prowadzi
zbiórkę do puszek na 15 wypraw.
Akcję wspierają wybitni sportowcy – wałbrzyski biegacz Łukasz Wawrzyniak i świdnicki
himalaista Piotr Snopczyński.
Góry są dla wszystkich – to
piękna idea, która od początku
przyświeca projektowi „Łączą
nas góry”. W pełnych przygód i
poruszających momentów wyprawach po Sudetach biorą
wspólnie udział osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. To przede wszystkim
mieszkańcy okolic Świdnicy,
Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Wrocławia, Jeleniej Góry i Kłodzka.
Razem pokonują wspaniałe dolnośląskie szlaki, skutecznie rozprawiając się ze stereotypami.
Bilans pierwszej edycji projektu
to 15 wycieczek, aż 167 kilometrów tras, 96 osób z niepełno-

sprawnościami i 120 osób im
towarzyszących.
Polscy sportowcy
pomogą zdobywać
góry
W tym roku młodym uczestnikom oraz ich opiekunom towarzyszyć będą wyjątkowi ambasadorzy projektu. Łukasz
Wawrzyniak, pochodzący z Wałbrzycha były piłkarz – aktualnie
zapalony biegacz – wraz ze swoją grupą #Wawrzynteam pomoże pchać pod górę wózki inwalidzkie, a Piotr Snopczyński –
wspinający się od prawie 30 lat
polski himalaista – wraz z ekipą
ratowników GOPR ma w planach
zorganizowanie uczestnikom
wjazdu na Śnieżnik. Aby wziąć
udział w wycieczce, wystarczy
wysłać e-mail na adres zapisy@
ladnehistorie.pl i poczekać na
wiadomość zwrotną. Najbliższe
wyprawy zaplanowane są na 19
lipca – na Polanę Jakuszycką i
26 lipca – na Wysoki Kamień.
Organizator zapewnia wyżywienie, profesjonalną opiekę i specjalistyczny sprzęt.

Puszka na góry –
wesprzyj akcję!
Turystyka górska to fantastyczna forma rehabilitacji, jednak takie przedsięwzięcia wymagają sprzętu, na który nie
każdy może sobie pozwolić. W
2019 roku, dzięki przyznanym
dotacjom, Fundacja Ładne Historie zakupiła niezbędne wyposażenie, wyszkoliła kadrę oraz
pokryła związane z organizacją
koszty. W tym roku pomysłodawcy akcji muszą radzić sobie bez
finansowania publicznego. Z
tego powodu ruszyła zbiórka do
puszek w zaprzyjaźnionych miejscach w całym regionie m.in.
Świdnicy, Szklarskiej Porębie,
Jedlinie-Zdroju, czy Schroniskach PTTK w Andrzejówce i
Zygmuntówce. Dołączyć może
każdy – wystarczy odrobina miejsca na puszkę. Można także dorzucić się do wirtualnej skarbonki za pośrednictwem strony:
www.ladnehistorie.pl/wesprzyj-nas. Cel to organizacja minimum
15 górskich wycieczek!
Każdy może włączyć się w
ruch wolontaryjny, by wspólnie
promować równość społeczną
poprzez aktywny i zdrowy tryb
życia. Szczegółowe informacje
na: www.ladnehistorie.pl.

Chroń się przed złodziejami
Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co za tym idzie. trwa czas
wakacyjnych urlopów. Warto więc pomyśleć i zrobić wszystko,
co jest niezbędne, aby zabezpieczyć się przed przykrą niespodzianką, jaka może nas spotkać po powrocie z upragnionego
wypoczynku.
Złodzieje tylko czyhają, aby wykorzystać stosowną okazję.
Przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną
osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekowała się
domem/mieszkaniem, zebrała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiajmy kluczy
w umówionym miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką.
Pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, zamykać drzwi i okna (również te piwniczne
i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu
oraz pomieszczeń gospodarczych.
Planując urlop, rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych.
Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na
nasz powrót.
Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Choć zabezpieczenie może być kosztowne, zainwestujmy w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki, alarm połączony z monitoringiem,
czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Pamiętajmy, złodziej,
typując dom do włamania, wybierze ten z zabezpieczeniami
łatwiejszymi do pokonania!
Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być
źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy dopiero po powrocie.
Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed wyjazdem.
Niespodzianki na urlopie, TYLKO pozytywne!
Żadna policja, nawet najskuteczniejsza nie ochroni w pełni
naszego mienia, jeżeli sami nie będziemy o nie dbali! Dla przypomnienia kilka podstawowych zasad, jak zabezpieczyć własne
mieszkanie:
– Nie trzymajmy zbyt dużej ilości gotówki oraz cennych
rzeczy w domu. Swoje oszczędności umieszczajmy na kontach
w banku.
– Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką.
– Załóżmy domofon przed wejściem do budynku lub domku
jednorodzinnego.
– Zainstalujmy dobrej klasy zamki do drzwi wejściowych oraz
zadbajmy o oświetlenie na swojej posesji, dookoła budynku lub
na korytarzu.
– Zapiszmy cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne
wszystkich cennych urządzeń.
– Nie chwalmy się swoim bogactwem.
– Nie zapraszajmy do swojego mieszkania osób, których
dobrze nie znamy.
– Zwróćmy uwagę na obcych ludzi kręcących się w okolicach
naszych posesji lub na klatkach schodowych. Zapamiętajmy jak
wyglądają.
– W przypadku osób podających się za pracowników, zawsze
sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność osób, których nie znamy.
– Nie tolerujmy na klatkach schodowych, w piwnicach i na
strychach tzw. melin pijackich.
– Pamiętajmy o dobrej komunikacji z sąsiadami. Współdziałajmy ze sobą. Zwracajmy uwagę na ich mieszkanie podczas
nieobecności.
– Nie pozostawiajmy widocznych oznak swojego dłuższego
pobytu poza miejscem zamieszkania. Poprośmy sąsiadów, aby
np. włączali wieczorem na jakiś czas światło, w którymś z pomieszczeń.
– Na wszelki wypadek ubezpieczmy swoje mieszkanie.

Polub nas!
www.facebook.com/Noworudzianin
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Służby mundurowe
informują
Źle wymijali. W poniedziałek 22 czerwca, na terenie
gminy Nowa Ruda, kierująca samochodem marki
Renault4 oraz kierujący pojazdem marki Ford, w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania doprowadzili do zderzenia się prowadzonych przez siebie
pojazdów. Obydwoje kierujący, uznani współwinnymi
w zdarzeniu, zostali ukarani mandatami.
Zawsze pomogą. W poniedziałek 22 czerwca, strażacy zostali poproszeni o pomoc w dostaniu się do
mieszkania, w bloku na os. Wojska Polskiego w Słupcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono
zamknięte mieszkanie, z informacji uzyskanych od
osób postronnych wynikało, że w mieszkaniu znajduje się starszy mężczyzna (wiek ok. 80 lat), z którym nie
ma kontaktu od dłuższego czasu. Po wejściu do mieszkania przez otwarte okno, przy użyciu drabiny przystawnej, stwierdzono, że na łóżku leży mężczyzna
u którego ratownik medyczny stwierdził stężenie
pośmiertne ciała.
Złodziej w akcji. W poniedziałek 22 czerwca w Nowej
Rudzie, nieustalony sprawca wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonego, z kieszeni jego bluzy ukradł portfel
wraz z zawartością pieniędzy w kwocie 620 złotych
oraz dokumentów w postaci dowodu osobistego,
prawa jazdy, europejskiej karty zdrowotnej oraz karty
paliw Orlen, czym działał na szkodę mieszkańca Nowej
Rudy. Łączna wartość strat wynosi 720 złotych. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa
Ruda.
Nie noszą maseczek. We wtorek 23 czerwca, zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy, by poinformować,
że w jednym z sieciowych sklepów w Nowej Rudzie,
klienci nie używają maseczek zakrywających usta i nos.
Policjanci udali się na miejsce i przeprowadzili rozmowę z pracownikiem ochrony dot. zwracania uwagi
osobom nie stosującym się do obowiązku zasłaniania
ust i nosa w pomieszczeniu sklepu.
Kolizja w Radkowie. We wtorek 23 czerwca, strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie
otrzymali zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów
w Radkowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ulicą T. Kościuszki doszło do
zderzenia samochodu Fiat Stilo, z samochodem Peugeot 307. W każdym z pojazdów podróżowały po trzy
osoby, wszyscy samodzielnie opuścili pojazdy i zostali przebadani przez obecnych na miejscu ratowników
ZRM. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu. po
przebadaniu pozostały na miejscu. Z uszkodzonych
pojazdów wyciekły płyny eksploatacyjne.
Zwłoki na łące. We wtorek 23 czerwca, mieszkaniec
gminy Nowej Rudy powiadomił o ujawnieniu leżących
na łące zwłok. W wyniku podjętych na miejscu zdarzenia czynności z udziałem prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Kłodzku, wstępnie wykluczono działanie
osób trzecich, a na polecenie prokuratora ciało zabezpieczono w prosektorium szpitala w Kłodzku celem
ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu. W toku
dalszych czynności ustalono, iż denat to 67-letni
mieszkaniec gminy, który w 21 czerwca wyszedł z domu
i od tego czasu rodzina nie mogła z nim nawiązać
żadnego kontaktu. Mężczyzna mieszkał sam, a w czwartek rodzina wraz z sąsiadami na własną rękę rozpo-

częli poszukiwania zaginionego, podczas których
ujawnili jego ciało leżące twarzą do góry w strumyku
płynącym na polu, w rejonie jego miejsca zamieszkania. Rodzina nie zgłaszała zaginięcia mężczyzny na
policji. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci
z KP Nowa Ruda.
Zapomniał, gdzie zaparkował. W środę 24 czerwca
w Nowej Rudzie, 57-letni mężczyzna zawiadomił policję o potencjalnej kradzieży w okresie między 21
a 24 czerwca, zaparkowanego na parkingu przy ul.
Srebrnej w Nowej Rudzie samochodu osobowego
marki Toyota Corolla. W wyniku dalszych czynności
ustalono, że właściciel zaparkował swój pojazd w innym
miejscu, niż początkowo podawał. Pojazd odnalazł się
zaparkowany w innej, nieodległej części miasta.
Przemoc wobec matki. W czwartek 25 czerwca, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KP Nowa Ruda zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który stosował przemoc
fizyczną i psychiczną wobec wspólnie z nim mieszkającej matki. Zatrzymany został osadzony w PDOZ KP
Nowa Ruda. W następstwie popełnionych czynów
Prokuratura Rejonowa w Kłodzku wobec sprawcy
zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru
policji, zakazu zbliżania się na odległość nie mniejszą
niż 10 m od pokrzywdzonej oraz nakazu opuszczenia
lokalu mieszkalnego.
Stwarzał zagrożenie. W czwartek 25 czerwca, noworudzcy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Radkowie
na wjeździe do centrum miasta, zaraz za cmentarzem,
przy samej jezdni siedzi mężczyzna, który porozkładał
reklamówki na jezdni, stwarzając zagrożenie w ruchu
drogowym, istnieje też obawa że zostanie potrącony.
Rodzina odmówiła przyjęcia mężczyzny pod opiekę,
podjęto decyzję o doprowadzeniu do wytrzeźwienia
w PDOZ KP Nowa Ruda.
Agresywny pensjonariusz. W piątek 26 czerwca,
policjanci z KP Nowa Ruda przyjęli zgłoszenie o awanturującym się, agresywnym, cierpiącym na zaburzenia
psychiczne pensjonariuszu Domu Pomocy Społecznej
na terenie gminy Nowa Ruda. Opuścił budynek DPS-u i udał się w nieznanym kierunku. Mężczyzna został
odnaleziony przez patrol w trakcie dojazdu na miejsce
interwencji i przekazany pod opiekę pracowników
DPS.
Tragedia w Krajanowie. W sobotę 27 czerwca, mieszkanka Krajanowa, na terenie prywatnego stawu,
ujawniła zwłoki męża, który wykonując prace przy
przydomowym stawie, stracił przytomność i wpadł
do wody. Wykonane na miejscu czynności wstępnie
wykluczyły działanie osób trzecich. Na polecenie
prokuratora ciało zabezpieczono w prosektorium
szpitala w Kłodzku do sekcji. Czynności prowadzą
policjanci z KP Nowa Ruda.
Awanturował się w domu. W sobotę 27 czerwca,
policjanci otrzymali zgłoszenie, że mieszkaniec gminy
Nowa Ruda, będąc w stanie nietrzeźwości, wszczął
awanturę w domu, był wulgarny i słownie agresywny
w stosunku do żony. Wobec powyższego zachowania
funkcjonariusze doprowadzili mężczyznę do wytrzeźwienia do PDOZ KP Nowa Ruda. Zgłaszającą pouczono o uprawnieniach i możliwościach prawnych.
Źle cofał. W sobotę 27 czerwca w Nowej Rudzie, kierujący samochodem marki Audi nie zachował ostrożności podczas manewru cofania i doprowadził do
zderzenia z unieruchomionym pojazdem marki Toyota. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.
Seniorka nie mogła wstać po upadku. W sobotę
27 czerwca, noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie

o potrzebnej pomocy w dostaniu się do mieszkania,
w budynku przy ul. Świdnickiej w Drogosławiu. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że
w mieszkaniu prawdopodobnie przebywa starsza
kobieta, z którą nie można nawiązać kontaktu. Po
otwarciu drzwi i wejściu do mieszkania strażaków wraz
z przybyłym na miejsce ZRM, okazało się, że 91-letnia
kobieta przewróciła się na podłogę i nie mogła samodzielnie wstać, była przytomna.
Wjechał w schody. W sobotę 27 czerwca, na terenie
gminy Nowa Ruda, kierujący samochodem marki BMW,
w wyniku nieprawidłowego wymijania, zjechał z jezdni i uderzył w betonowe schody. Kierujący odjechał
z miejsca zdarzenia przed przybyciem patrolu policji.
Czynności w sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa
Ruda.
śmigłowcem do szpitala. W sobotę 27 czerwca,
dzielnicowa z KP Nowa Ruda, w trakcie obchodu
w swoim rejonie służbowym, powiadomiła, że natknęła się na zdarzenie związane z przewróceniem się na
hulajnodze małoletniej dziewczynki, mieszkanki
gminy Nowa Ruda, która będąc pod opieką osoby
dorosłej, upadła. W wyniku nieszczęśliwego wypadku
poważnie złamała nogę. Poszkodowana śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana z urazem nogi do szpitala we Wrocławiu.
Trafił do aresztu. W niedzielę 28 czerwca, policjanci
przyjęli dwie, następujące po sobie, interwencje domowe w stosunku do awanturującego się w stanie
nietrzeźwości brata zgłaszającego. Ustalono, że mieszkaniec Nowej Rudy, będąc pod wpływem alkoholu,
wszczął awanturę z żoną oraz z bratem. Pomimo
rozmowy pouczającej jak i wcześniejszej interwencji,
nie zmienił zachowania. Funkcjonariusze postanowili doprowadzić mężczyznę do wytrzeźwienia, w celu
zapobieżenia dalszym awanturom. W trakcie interwencji i podejmowanych czynności wobec sprawcy,
mężczyzna dokonał znieważenia słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe policjantkę oraz naruszył
jej nietykalność cielesną. Funkcjonariuszka nie doznała trwałych obrażeń ciała. Sprawca został zatrzymany
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w PDOZ KP Nowa Ruda.
Ukradł butle. W niedzielę 28 czerwca w Nowej Rudzie,
nieustalony sprawca, po uprzednim zerwaniu kłódki,
dostał się do wnętrza klatki, skąd dokonał kradzieży
czterech butli 11 kg z gazem, wartości około 800 zł na
szkodę firmy PROTA GAZ. W trakcie prowadzonych
czynności, skradzione butle ujawniono ukryte w zaroślach kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia.
Butle zabezpieczono do badań. Postępowanie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Wjechał w słup, drugi – łup. W niedzielę 28 czerwca
na ul. Jagiellońskiej w Radkowie, kierujący samochodem marki Mazda 6, w wyniku niedostosowania
prędkości do warunków panujących na drodze stracił
panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze drogi
i uderzył w przydrożny, betonowy słup instalacji
oświetleniowej. W wyniku uderzenia słup został złamany i przez podpięte do niego przewody łączące
słupy, złamał również sąsiedni słup. Kierowca prowadzący samochód znajdował się na zewnątrz pojazdu,
nie doznał obrażeń i odmówił udzielenia KPP.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W poniedziałek 29 czerwca na ul. Kłodzkiej w Słupcu, mężczyzna kierujący
samochodem marki Fiat nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i doprowadził do zderzenia bocznego z samochodem marki Audi. Sprawca kolizji został ukarany
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
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Nowy komendant powiatowy straży pożarnej
w poniedziałek 29 czerwca, w Sali tradycji kw pSp, odbyła się uroczystość
powierzenia obowiązków komendanta kp pSp w kłodzku. na mocy decyzji st. bryg.
Marka kamińskiego, dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego pSp, obowiązki
komendanta kłodzkiej pSp zostały powierzone bryg. tomaszowi Szyszce
Brygadier Szyszka jest absolwentem SGSP bezpiecznych, szkolenie w KG PSP nt. zarządzania
w Warszawie, a także Politechniki Wrocławskiej, w stanach zagrożeń i doskonalenia systemu
gdzie na wydziale Informatyki i Zarządzania uzy- ochrony ludności. Uzyskał także certyfikat poskał tytuł magistra inżyniera. Strażacką służbę twierdzający znajomość języka angielskiego.
To kolejna roszada na tym stanowisku, przypełnił w Wałbrzychu, skąd w 1999 r. został przeniesiony do Kłodzka na stanowisko oficera ds. pomnijmy, że poprzedni komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku młodszy
kontrolno-rozpoznawczych.
W następnych latach nie tylko wykonywał brygadier Jarosław Chodorowski, decyzją szefa
zadania na kolejnych stanowiskach służbowych, MSWiA, pod koniec kwietnia został mianowany
m.in. naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznaw- komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
czego oraz dowódcy JRG PSP, ale również sukce- w Warszawie. Od 1 maja pełniącym obowiązki
sywnie podwyższał swoje kwalifikacje, m.in.: komendanta powiatowego Państwowej Straży
ukończył kurs doradców ds. bezpieczeństwa Pożarnej w Kłodzku był mł. bryg. Tomasz Wójtow zakresie transportu drogowego towarów nie- wicz.

Przez sms stracił pieniądze
W poniedziałek 22 czerwca, mieszkaniec Nowej
Rudy powiadomił policję o dokonanym na jego szkodę oszustwie, poprzez wprowadzenie go w błąd, co
do numeru konta oraz wartości transakcji. Pokrzywdzony, w trakcie oczekiwania na przesyłkę, otrzymał
wiadomość SMS, z treści której wynikało, że aby
otrzymać paczkę musi dopłacić 50 groszy, następnie
mężczyzna został przekierowany na stronę banku PKO
i otrzymał kod do zatwierdzenia transakcji. Po wykonaniu przelewu okazało się, iż z jego konta zostały
pobrane pieniądze w kwocie około 6000 złotych.

Czynności prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Noworudzcy policjanci ostrzegają przed fałszywymi
wiadomościami wysyłanymi głównie na telefony
komórkowe. Otrzymane wiadomości zawierają informację o konieczności dopłacenia określonej kwoty
do przesyłki, w przeciwnym razie adresat wiadomości
informuje, że zostanie zwrócona nadawcy. Pojawiają
się również SMS-y, w których użytkownik telefonu jest
nakłaniany do uiszczenia opłaty za dezynfekcję zamówionej przez siebie paczki. Na końcu każdej wiadomości znajduje się link, poprzez który w szybki

jak dobrze mieć sąsiada
Policjanci zwracają się z apelem do rodzin seniorów – informujmy naszych dziadków i rodziców, czy np. sąsiadów o tym,
że są oszuści, którzy mogą wykorzystać ich życzliwość. Porozmawiajmy z seniorami jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś
zadzwoni do nich podając się za
funkcjonariusza policji lub przedstawiciela jakiejś firmy. Nasza
troska i działania mogą uchronić
ich przed utratą oszczędności.
Tak było w przypadku ponad
80-letniej mieszkanki Nowej
Rudy.
Noworudzcy policjanci ponownie ostrzegają przed oszustami. Przestępcy w dalszym
ciągu wykorzystują ufność osób,
które nie potrafią odmówić pomocy najbliższym. Przestępcy
podają się już nie tylko za członków rodziny. Zdarza się, że wmawiają starszym osobom, że są
funkcjonariuszami CBŚP lub
policjantami grupy zajmującej
się rozpracowywaniem się oszustów na tzw. wnuczka.
– W ubiegłym tygodniu nieustalony sprawca, podając się za

policjanta, powiadomił telefonicznie 83-letnią mieszkankę
Nowej Rudy, że jej syn został
zabrany do szpitala w Wałbrzychu, na oddział zakaźny z podejrzeniem koronawirusa i znajduje się w ciężkim stanie. W celu
ratowania życia musi otrzymać
szczepionkę która kosztuje 60
tys. zł – mówi asp. Paulina Koptyra z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. – Seniorka oświadczyła, że postara się zebrać wymaganą kwotę pieniędzy, której
jednak nie przekazała z uwagi
na fakt, że została ostrzeżona
przez swoją sąsiadkę o podejrzeniu oszustwa. Czynności w
tej sprawie prowadzą noworudzcy policjanci – dodała.
Pamiętajmy, że czas panującej pandemii COVID-19, to również okres aktywności przestępców, wykorzystujących obecną
sytuację. Policjanci przestrzegają przed osobami, które wykorzystując pandemię koronawirusa, oferują płatne usługi lub
wyłudzają pieniądze. O takich
próbach oszustwa należy niezwłocznie zawiadomić policję.

Oszuści wykorzystują ufność
osób, które nie potrafią odmówić
pomocy najbliższym. Przestępcy
podają się już nie tylko za członków rodziny. Często wmawiają
starszym osobom, że są funkcjonariuszami CBŚP lub policjantami grupy zajmującej się rozpracowywaniem oszustów na tzw.
wnuczka.
– Jeżeli zauważycie państwo,
że ktoś chce was oszukać, natychmiast informujcie policję. W
ten sposób uchronicie siebie i
inne osoby przed przestępcami
– apeluje Paulina Koptyra.
O wszelkich podejrzanych
telefonach należy bezzwłocznie
informować policję – nr tel. 74
872 44 31 lub w całym kraju nr
112.

i łatwy sposób możemy dokonać natychmiastowego
przelewu.
– Pamiętajmy, że oszuści stosują przeróżne metody, aby wyłudzić od nas pieniądze. Zawsze zachowajmy ostrożność w przypadku tego typu wiadomości.
Zanim przekażemy jakiekolwiek pieniądze, sprawdźmy stronę internetową wskazaną w wiadomości
i ustalmy, czy faktycznie zalegamy z płatnościami –
ostrzegają policjanci. – Apelujmy, aby zachować
szczególną ostrożność wobec wiadomości SMS, zachęcających do kliknięcia w podany w nich link, w celu
dokonania nawet drobnych płatności. Linki te mogą
kierować na fałszywą stronę banku. Nie odpowiadajmy na te wiadomości i nie korzystajmy z umieszczonych
w nich linków, chrońmy swoje dane – dodają.
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Dobra
książka
Od kuchni
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Wojciech Chmielarz

Ziemniaczane kotlety

Dobra
książka
Od
kuchni

„Żmijowisko”

Ziemniaczane
kotlety
Michelle
Cohen Corasanti
Jamal
Składniki:Kanj

• ok. 0,5 kg ziemniaków
• ok. 300 g pieczarek
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
• jajko
nawet swoich wrogów. Jeśli dotrzesz do ich serc, jak
• 2„Miłością
pełne łyżkiobdarzaj
mąki pszennej
myślisz,
się stanie?”
– takie jest motto tej opowieści. Sara i Rebeka to Ży• 1 pełnacołyżka
mąki ziemniaczanej
dówki,
mieszkają
w Palestynie. Sara z powodu swojego pochodzenia
• bułka które
tarta do
panierowania
została
wcześniej
w
1932
roku wypędzona z Rosji, pracuje później jako pielę• sól, pieprz
gniarka.
Kiedy poznaje
Yousefa arabskiego lekarza, przekonuje się, czym są
• olej rzepakowy
do smażenia
dla obu stron różnice w pochodzeniu. Z kolei Rebeka jest młodą aktywistką,
Wykonanie:
mocno
sprzeciwia się złemu traktowaniu Arabów w swojej strefie zamieszkaObrane
ziemniaki
gotujęapodyktycznym
do miękkości, narzeczonym. Nie zdając sobie jednak
nia.
Zrywa
też ze swoim
przepuszczam
przez praskę
lub następstwa.
dokładnie Losy tych dwóch kobiet w pewnym
sprawy,
jakie mogą
być tego
duszę widelcem.
Pieczarki
ścieram
na
momencie
łączą się
i pokazują
czytelnikom
piękną i przejmującą wielopokotarce z grubymi
i podsmażam ten skrawek ziemi po obu stronach
leniową
historię.oczkami
Ludzi zamieszkujących
do odparowania
wody na niewielkiej
konfliktu
palestyńsko-izraelskiego.
Echa przeszłości ciągle wracają i nie dają
ilości oleju.
Podsmażone
dodajęzapomnieć.
do ziemtemu
społeczeństwu
o sobie
niaków
razem
z posiekaną
jajkiem
i przyprawami.
wszystko
Polecam.
Książka
o miłościnatką,
ponad
podziałami
i odwadzeMieszam
zrozumienia
kogoś,na
jednolitą
dodaję
obie mąki,
jeszcze
Masa będzie
dość klejąca.
kto
stoi pomasę,
drugiej
stronie.
To teżmieszam
zaproszenie
doraz.
otwartości
i pozbycia
się
Do miseczki
wsypuję
bułkę tartą.
porcję imasy,
przekładam
ją do
lęku.
Tylko wtedy
człowiek
możeŁyżką
czuć nabieram
się bezpieczny
szczęśliwy.
Kto wie,
miseczki
z bułką
i lekko panieruję.
Tak powstałe
przekładam
patelnię
może
przyszłe
pokolenia
zupełnie inaczej
spojrząkulki
na ten
problem.na
Będą
w sta-ze
średnio
rozgrzanym
smażę
po kilkaWydarzenia
minut z obuwstron,
do zrumienienia.
nie
znieść
podziały iolejem,
podzielą
się ziemią.
tej książce
kończą sięPo
kotlety Autorka
przekładam
na chwilę nawpapier
do odsączenia
nadmiaru
tłuszczu.
wusmażeniu
latach 90-tych.
wykorzystała
opowieści
prawdziwą
historię
palestyńskiego uchodźcy.
Smacznego!
Krystyna
Fecko

„Oblubienica morza”

Fitness szkodliwy!?
Niedawno obiło mi się o uszy stwierdzenie, że fitness jest szkodliwy dla
układu ruchu i zostało to ponoć opisane w jakimś nieokreślonym mi artykule, a instruktorzy tej formy aktywności
w trakcie zajęć prowadzą swój własny
trening zamiast doglądać osoby ćwiczące. Zaniepokoił mnie ten fakt, ponieważ jestem gotowa pomyśleć, że

ktoś może uwierzyć w te bzdury! Po
pierwsze należałoby odnieść się do
słowa „fitness”, które rozumiane jest
jako szeroko pojęta forma ćwiczeń –
poczynając od kilkudziesięciu rodzajów
zajęć grupowych, a na indywidualnym
treningu na siłowni kończąc. Jak więc
można postawić np. Zumbę, Crossfit,
Tabatę, Piloxing, Shape w jednym rzę-

Składniki:
• ok. 0,5 kg ziemniaków
Żmijowisko to uroczy zakątek wśród jezior
•i ok.
300 g pieczarek
lasów na pomorskiej prowincji, do którego co roku
•na
2 łyżki
posiekanej
natkiletnicy.
pietruszki
wakacje
zjeżdżają
I właśnie na taki wypoczynek agroturystyczny
•wybrała
jajko się grupa przyjaciół ze studiów. Trzydziestolatkowie wraz ze swoimi
postanowili
spotkać się, zabawić, powspominać i odreagować co•rodzinami
2 pełne łyżki
mąki pszennej
dzienny
stres.
Jest
miło,
wszyscy się świetnie bawią. Nie zauważają, że piętna• 1 pełna łyżka mąki ziemniaczanej
stoletnia
Ada,
córka
jednej
• bułka tarta do panierowania z par, nudzi się w tym towarzystwie. Dziewczyna
jest wściekła na matkę, bo nie pozwoliła jej wyjechać samodzielnie na wyma•rzone
sól, pieprz
wakacje. Sielska atmosfera jednak szybko się kończy. Na jednej z mocno
•zakrapianych
olej rzepakowyimprez
do smażenia
odżyły skrywane od lat urazy, wzajemne pretensje i …
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Do
miseczki wsypuję bułkę tartą. Łyżką nabieram porcję masy, przekładam ją do
to kryminał, to nie znalezienie sprawcy jest tu najważniejsze (choć finał wbija
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dzie ze Zdrowym kręgosłupem, Stret- Pilates czy trening personalny – i tutaj
chingiem czy Pilatesem? A jednak moż- widzimy wszechstronność tego pojęcia.
Pomijając zajęcia choreograficzne,
na – tylko, że świadczyłoby to o kompletnym braku wiedzy dotyczącym większość zajęć grupowych czy to na
siłowni czy w studio fitness, instruktor
branży fitness.
ktoś może
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bzdury! Po
obiło mispecyfiki
się o uszypracy
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się onieokreślonym
napisanie tegomi
artykujakouczestników,
szeroko pojęta
forma technikę
ćwiczeń –
ne w jakimś
artyku- wuje
łu. Nie wyobrażam sobie, jak można źle wykonywanego zadania u danej
poczynając
od kilkudziesięciu
rodzajów
le, a instruktorzy
tej formy
aktywności osoby
oraz odlicza
liczbę powtórzeń
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nauczyć grupę
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zajęćDlatego
grupowych,
a na indywidualnym
w trakcietylko
zajęć słów
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własny
też wydaje
mi się nieużywając
– no swój
chyba
że i serii.
treningu wykonanie
na siłowni kończąc.
Jak więc
trening zamiast
doglądać
osoby ćwi- możliwym
swojego treninopierałabym
się na
podstawowych
opierając
się na np.
tychZumbę,
kilku demonkrokach
używanych mnie
w rozgrzewce
– gumożna
postawić
Crossfit,
czące. Zaniepokoił
ten fakt, postracyjnych
powtórzeniach.
Taka
tylko
kto
wtedy
chodziłby
na
tak
nudrzęnieważ jestem gotowa pomyśleć, że Tabatę, Piloxing, Shape w jednymjest
ne treningi. Instruktor na zajęciach typu specyfika pracy instruktora fitness.
Pamiętajmy, że ruch to zdrowie,
Zumba, Step, Dance musi ćwiczyć razem
z klientami, bo w ten sposób metodycz- a fitness posiada tak bogatą ofertę
nie uczy układu choreograficznego, zajęć, aby praktycznie każdy mógł
którego wykonanie w całości na końcu znaleźć świadomie coś dla siebie i ćwijest celem zajęć. Czy tego typu zajęcia czyć bezpiecznie pod okiem instruktoszkodzą? Owszem!! Ale tylko jeżeli ktoś ra, który nie szkodzi ludziom, tylko
ma problemy zdrowotne z układem pomaga. Szkodzimy sobie sami źle
kostnym i stawowym. Oczywiście wte- dobraną formą zajęć bez konsultacji
dy w zależności od problemu, nie moż- z lekarzem lub wykwalifikowanym inna wykonywać podskoków i ruchów struktorem. Dlatego jeżeli masz proskrętnych, ale równie dobrze nie moż- blemy zdrowotne to nie szukaj wymówna biegać, jeździć na nartach, grać ki od ćwiczeń, tylko znajdź program
w piłkę czy chodzić na Tabatę, Piloxing, treningowy odpowiedni właśnie dla
Pound itp. Dla takich osób fitness ofe- Ciebie i ruszaj zadbać o swoją sprawność
ruje ćwiczenia typu Zdrowy kręgosłup, i zdrowie!!!
Agata Hryciuk

Fitness szkodliwy!?
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II tura wyborów
– ważne terminy
W niedzielę 12 lipca 2020 r. odbędzie się II tura wyborów
prezydenckich. O fotel zmierzą się: Andrzej Duda oraz
Rafał Trzaskowski. W Nowej Rudzie uprawnionych
do głosowania jest 17 220 osób, w gminie Nowa Ruda
9 096, a w gminie radków 7 096. Lokale wyborcze będą
czynne od godz. 7.00 do 21.00

Konkurs ekologiczny
Nietypowo, ze względu na stan pandemii, w piątek 26 czerwca, w siedzibie spółki
Noworudzkie Usługi Komunalne, wręczono nagrody w XVIII Konkursie ekologicznym
organizowanym przez Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Wiejską Nowa Ruda
i noworudzkie Usługi komunalne Sp. z o.o.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1521 uczestników. Łącznie uzbierano 246,43
kg puszek, 4.894 kg nakrętek i
1.897 kg nakrętek.
Dzięki sponsorom zakupiono
nagrody za zajęcie I, II i III miejsca
w konkursach dla żłobków,
przedszkoli, a także dla szkół. W
większości nagrodami był sprzęt
– wyposażenia placówek oświatowych – ekrany ścienne, wizualizer– kamery do komputera,
projektory multimedialne + torba na projektory, skaner, bindownica, mobilne stoliki do
projektora, dysk przenośny. Trójka dzieci z każdej placówki
oświatowej – w sumie 48 dzieci
otrzymało również nagrody w
postaci – słodyczy, książek, klocków, gier, głośników bezprzewodowych oraz opasek-krokomierzy.
Nagrody w tym roku wręczali Grzegorz Kuzak, prezes NUK
oraz Irena Kalkowska.
W konkursie „Zbieramy nakrętki”:
• III miejsce – Przedszkole
Samorządowe w Wolibórzu –
nagroda: projektor multimedialny plus torba na projektor,
• II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Bożkowie – nagroda: ekran ścienny i dysk przenośny,
• I miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 2 „MINI” w Nowej Rudzie
– nagroda: ekran ścienny.
W konkursie „Bezpieczna bateria”:

• III miejsce – Przedszkole
Miejskie Nr 2 „MINI” w Nowej
Rudzie – nagroda: projektor multimedialny plus torba do projektora,
• II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Bożkowie – nagroda: projektor multimedialny
plus torba do projektora i stolik,
• I miejsce – Przedszkole Samorządowe w Przygórzu – nagroda: ekran ścienny.
Laureaci w konkursie„O srebrną puszkę”:
• III Miejsce – Przedszkole
Niepubliczne „Kraina Malucha”
w Nowej Rudzie – nagroda: projektor multimedialny plus torba
do projektora,
• II miejsce – Zespół Szkół
Społecznych w Dzikowcu – nagroda: skaner, bindownica, oraz
dysk przenośny,
• I miejsce – Przedszkole Samorządowe w Przygórzu – nagroda: izualizer – kamera do
komputera.
Puchar Przechodni Starosty
Kłodzkiego, dla najlepszej placówki oświatowej w klasyfikacji
łącznej selektywnej zbiórki odpadów oraz nagrodę w postaci
tabletu Huawei Pad wręczono
Przedszkolu Samorządowemu
w Przygórzu.
– Wiadomo, w dobie koronawirusa musieliśmy do minimum
ograniczyć kontakty międzyludzkie, dlatego wymyśliliśmy, że w
tym roku nagrody odbierać będą
w imieniu zwycięzców dorośli
przedstawiciele każdej z nagro-

dzonych placówek oświatowych.
Pomimo pandemii nie chcieliśmy
zawieszać konkursu, dzieci rozpoczęły zbiórkę odpadów już
jesienią ubiegłego roku i czekały na te nagrody. Zaangażowane
w konkurs są przecież szkoły,
przedszkola, a niejednokrotnie
całe rodziny – mówi Grzegorz
Kuzak, prezes Noworudzkich
Usług Komunalnych. – Za angażowanie w nasz konkurs chciałbym szczególnie podziękować
nauczycielom i koordynatorom
konkursu w każdej z placówek
oświatowych, oczywiście samym
uczestnikom i niezawodnym jak
zawsze sponsorom – dodaje.
Tradycyjnie sponsorami nagród w konkursie byli: Urząd
Miasta Nowa Ruda – 4000,00 zł,
Urząd Gminy Nowa Ruda –
3000,00 zł, Starostwo Powiatowe
w Kłodzku – 4000,00 zł, Fb Serwis
Dolny Śląsk Ścinawka Dolna –
700,00 zł, Nadleśnictwo Jugów
– 1.000,00 zł, ECO Pieszyce –
Laptop (1500,00 zł), Usługi Poligraficzne Kokot vel Kokociński
– przygotowały dyplomy za I, II,
i III miejsce oraz dyplomy dla
koordynatorów konkursu ekologicznego, Stowarzyszenie Klub
Modelarstwa Zdalnie Sterowanego „RC Nowar” – dyplomy dla
sponsorów konkursu ekologicznego.
Od pierwszej edycji konkursu
tygodnik „Noworudzianin” objął
konkurs ekologiczny swoim patronatem.

Jeśli nie zamierzamy, bądź nie możemy głosować w obwodzie, do
którego jesteśmy na stałe przypisani, musimy pamiętać o kilku terminach:
– do 3 lipca wyborca może ustanowić pełnomocnika do głosowania.
Dotyczy to osób, które w dniu głosowania ukończą 60 lat,
– do 7 lipca można dopisać się do spisu wyborców,
– do 7 lipca można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.
Dotyczy osób, które w dniu głosowania podlegają obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji,
– do 10 lipca będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania,
– do 10 lipca można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.
Dotyczy osób, które rozpoczną podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie.
Wyborcy, którzy wnioski w powyższych sprawach składali przed
I turą wyborów, nie muszą robić tego ponownie. Wszystkie wnioski
złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego
głosowania.
Wyborcy niebędący w kwarantannie, którzy w I turze głosowali
tradycyjnie bądź nie głosowali w ogóle, wnioski o głosowanie korespondencyjne mogli składać tylko do 28 czerwca. Sprawy wyborcze
należy załatwiać w swoich urzędach miasta i w urzędzie gminy.
Dopisanie do spisu lub rejestru wyborców
Można również dopisać się do spisu lub rejestru wyborców w miejscu, gdzie 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu będzie
ważne tylko na jedno głosowanie, dopisanie się do rejestru będzie
ważne na stałe – także w kolejnych wyborach. Do spisu wyborców
można dopisać się na podstawie wniosku. By dopisać się do rejestru,
trzeba dodatkowo udowodnić zamieszkiwanie pod danym adresem
– np. umowę najmu, oświadczenie właściciela lokalu, rachunki na
swoje nazwisko i dany adres. Na dopisanie się do spisu lub rejestru
wyborców jest czas do 7 lipca.
Zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkania
Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu
poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę.
Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji – również
w swojej stałej. Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej – należy pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Z urzędu
miasta/gminy takie zaświadczenie można otrzymać do 10 lipca.
Z takim zaświadczeniem można głosować także za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których uruchomiono komisje wyborcze.
Reklama

ANDRZEJÓW
USŁUGI
KOMINIARSKIE
biuro: tel. 503 378 296, e-mail: biuro@kominiarzandrzejow.pl
tel. 516 034 248, 509 167 323

Oferujemy:
– montaż wkładów kominowych na paliwa stałe i gazowe
– opinie kominiarskie
– roczna kontrola przewodów kominowych art. 62 Prawa
budowlanego
– czyszczenia przewodów kominowych,
w tym czyszczenie mechaniczne
Wysoka jakość usług
Atrakcyjne ceny ustalane indywidualnie z klientem
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Prawnik odpowiada

Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2
3 lipca
A „Centrum
„Familia” ul. Kłodzka 13
4 lipca
Wyłączenie
sędziego
os. XXX-lecia 16
5 lipca
P „Farmatex”
Zgodnie z art.
48
i
nast.
Kodeksu
„Nowa” ul. Teatralna 11
6 lipca
postępowania cywilnego, sędzia jest
ul. Piłsudskiego
7 lipca
wyłączony
mocy samej
ustawy, 2
T z „Pałacowa”
„Piastowska”wul.których
Piastów 5
8 lipca
m.in.: 1) w sprawach,
jest stroną lub„Wpozostaje
z
jedną
ze
Rynku” Rynek 23
9 lipca
E takim stosunku
stron w
prawnym,
„Remedia”
Ludwikowice
10 lipca
że wynik sprawy
oddziaływa
naKłodzkie, ul. Główna 21
11 lipca
jego prawa
obowiązki;ul.2)Radkowska
w spra- 22
K lub„Aspirynka”
wach swego „Pod
małżonka,
krewnych
Szczelińcem” Radków, Rynek 5
12 lipca
lub powinowatych w linii prostej,
„Słoneczna”
Podjazdowa 11
13 lipca
I bocznych
krewnych
do ul.
czwartego
„Centrum” ul. bocznych
Kłodzka 10a
14 lipca
stopnia i powinowatych
do drugiego stopnia; 3) w sprawach
osób związanych z nim z tytułu Karolina Janowicz
przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był
lub jestkjeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze
stron. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego
je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
i
Niezależnie od powyższych przyczyn, sąd wyłącza sędziego na
jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego
n że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezrodzaju,
3-5 lipca,
godz.
18.00 Wniosek o wyłączenie sędziego
stronności sędziego
w danej
sprawie.
stronao
zgłasza na piśmie
lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym
ZENEK
sprawa się toczy, uprawdopodabniając
przyczyny wyłączenia. Strona,
2D, biograficzny,
która przystąpiła120
do min,
rozprawy,
powinna
uprawdopodobnić ponad2020, Polska
to, że przyczyna wyłączenia
dopiero
później powstała lub stała się
bilet: 15/12
zł
jej znana.
Aż
do
rozstrzygnięcia
sprawy
o wyłączenie sędzia może
M
spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.
Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego
O i wstrzymać się od udziału w sprawie.
wyłączenia
O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się
toczy, K
a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu
braku dostatecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. Polipca, godz.
12.00
stanowienie wydaje sąd w składzie trzech 7-9
sędziów
zawodowych
po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego
wniosek
dotyczy.
BAYALA
I OSTATNI
Postanowienie może być wydane na posiedzeniu SMOK
niejawnym.
2D, dubbing, animacja,
104 min, 2020, USA
bilet: 10 zł
Kartka z kalendarza

Repertuar
kina MOK

2013
2020

K
A
R
wschód
T słońca: 4.20
zachód
20.59
K słońca:
wschód słońca: 4.20
A
zachód słońca: 20.59
Z

184 dzień roku
do końca roku pozostało 181 dni
185
dzień
roku
dzień trwa: 16
godz.
39 min.

33

do końca roku pozostało 181 dni
dzień trwa: 16 godz. i 39 min

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
A Alfreda,
imieniny
obchodzą:
Anatol, Jacek, Jacenty, Józef, Kamelia,

lipca
lipca
środa

Anatol, Jacek,
Longin,
Miłosław,
Leon, Leon,
Longin,Leona,
Miłosław,
Radomir,
Tomasz Otto

I Narodowy Zlot Harcerzy
w Warszawie
Zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 3-9 lipca 1924 r. w Warszawie
w formie odrębnych obozów harcerek i harcerzy.
Zlot harcerek odbył się w Świdrze i uczestniczyło
w nim 809 harcerek, 44 instruktorek i 25 skautek z Łotwy. Komendantką zlotu była Helena Sakowiczówna,
a komendantką obozu Olga Drahonowska-Małkowska.
Zlot harcerzy odbył się w Siekierkach i uczestniczyło
w nim 3 533 harcerzy, 152 instruktorów, 24 członków
Kół Przyjaciół Harcerstwa oraz 67 skautów z Anglii (11),
Austrii (3), Czechosłowacji (1), Danii (22), Estonii (9),
Łotwy (16), Szkocji (1) i Węgier (4).
Komendantem zlotu był Stanisław Sedlaczek, a komendantem obozu Władysław Nekrasz. Głównym celem
zlotu harcerzy było przybliżenie harcerstwa społeczeństwu
polskiemu, a także sprawdzenie jakości drużyn harcerskich.
W tym celu zgłoszone drużyny realizowały zadania przedzlotowe oceniające pracę roczną jednostek, natomiast na
zlocie oceniano poziom sprawności obozowej i wyrobienie
w technikach harcerskich. W wyniku tych zawodów tytuł
Pierwszej Drużyny Rzeczypospolitej otrzymała 13 Warszawska
Drużyna im. Sulkowskiego otrzymując w nagrodę przechodni
Sztandar Pierwszej Drużyny Rzeczypospolitej oraz nagrodę
przechodnią prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rzeźbę
w brązie „Kraka zabijającego smoka”.
Oba zloty odwiedził prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Wojciechowski - protektor Związku Harcerstwa
Polskiego.
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Szczególna sesja

Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca 2020 roku w szkołach gminy Nowa Ruda odbyły się
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uroczystość ta znacznie
różniła się od poprzednich z uwagi na szczególną, pandemiczną
sytuację. Nie przeszkodziło to jednak Wójt Adriannie Mierzejewskiej
uhonorować absolwentów naszych szkół podstawowych. Uczniowie kończący ósmą klasę otrzymali z rąk Pani Wójt książki i życzenia wspaniałego startu w kolejny etap edukacji.
Uczniom, rodzicom oraz pracownikom placówek edukacyjnych
naszej Gminy życzymy spokojnego, zasłużonego odpoczynku,
słonecznych wakacji i niezapomnianych przeżyć.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Uwaga! Dezynfekcja
Informujemy, że 29 czerwca
2020 roku (poniedziałek) rozpoczęliśmy dezynfekcję placów
zabaw i siłowni plenerowych na
terenie Gminy Nowa Ruda. Zabieg ma na celu ochronę osób
korzystających z omawianych
obiektów przed zarażeniem koronawirusem COVID-19.
W związku z powyższym,
zwracamy się do mieszkańców
gminy Nowa Ruda o zachowanie

szczególnej ostrożności podczas
zabaw lub treningów na obiektach. Po przeprowadzonej dezynfekcji w obiekcie zostanie
umieszczona informacja o dacie
i godzinie przeprowadzenia zabiegu.
Po zabiegu nie wolno użytkować obiektów przez 24 godziny. Dopiero po tym okresie
obiekt jest gotowy do użytku.

ZAWIADOMIENIE
o zMianie aDreSU SieDziby
URZĘDU GMINY NOWA RUDA
Z dniem 1 lipca 2020 r. zmienia się adres
siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda
NOWY ADRES:
ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda (były budynek sądu)
Do budynku przy ul. Niepodległości 2 przeniesione zostaną:
– biuro Wójta Gminy (dotychczas: ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda)
– pozostałe biura znajdujące się dotychczas w budynku przy
ul. Niepodległości 1 (Sekretarz Gminy, Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej oraz samodzielne stanowisko ds. Promocji, Turystyki
i Kontaktów z Mediami)
Informujemy, że numery telefonów oraz adresy mailowe nie ulegną
zmianom i dostępne są na stronie www.bip.gmina.nowaruda.pl.

W poniedziałek 29.06.2020 r.
w siedzibie gminy Nowa Ruda
przy ul. Niepodległości 2 odbyła się sesja Rady Gminy, na której
Wójt Adrianna Mierzejewska
otrzymała Absolutorium i Wotum
Zaufania.
Bardzo dziękuję wszystkim
Radnym Rady Gminy w Nowej
Rudzie za docenienie mojej pracy na rzecz Gminy Nowa Ruda i
udzielenie Absolutorium i Wotum Zaufania. Jest to dla mnie
szczególnie ważne i czuję się
jeszcze bardziej zmobilizowana
do dalszej pracy na rzecz naszej
lokalnej społeczności. Oczywiście absolutorium dotyczy nie
tylko wójta, ale również całego
zespołu samorządowego Gminy
Nowa Ruda. Dlatego bardzo

dziękuję wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy
Nowa Ruda oraz wszystkich jednostek podległych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,

wszystkich Szkół Gminy Nowa
Ruda oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – dziękuję za
ciężką pracę, wytrwałość i konsekwencję.

Ponad milion złotych
zasili budżet gminy

Ponad 1115 tys. zł trafi do budżetu Gminy Nowa Ruda w formie bezzwrotnej pożyczki przyznanej
z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Przeznaczona ona zostanie na
wkład własny niezbędny do realizacji zadań zaplanowanych na ten rok. Wartość tych inwestycji to
ponad 9500 tys. zł z wkładem własnym 6200 tys. zł.

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego
GMINA MIASTO ŚWIDNICA
Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”
ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowa Ruda
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.
Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem
ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.
Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których
właścicielami są osoby fizyczne).
Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, pokój nr 2
UWAGA! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!
Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57400 Nowa Ruda, pokój nr 2 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w dni tygodnia: poniedziałek, środa, czwartek) w godz. 9.00 – 15.00, (wtorek) w godz.
10.00-16.00 oraz w (piątek) w godz. 8.00- 13.00 tel: 74 872 09 46, e-mail: wymianakotlow@gmina.nowaruda.pl
Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie
www.wymianakotlow.pl
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na w/w stronie.
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Dla 6-letniej Hani
Podczas piątkowego pikniku,
zorganizowanego na Górze Wszystkich
świętych w nowej rudzie-Słupcu,
zebrano i przekazano dla 6-letniej Hani
Dudaniec, na wsparcie leczenia choroby
nowotworowej, aż 27.347,40 zł. Komitet
Przyjaciół dziękuje z całego serca
wszystkim darczyńcom
Zbiórka (zarejestrowana w MSWiA) –
łączna kwota zebrana na pikniku
27.347,40 zł, w tym:
licytacje 9.665,30 zł
loterie 2.449,86 zł
gastronomia 5.011,30 zł
bazarek 1.112,20 zł
przedszkole: dyrekcja, personel, rodzice
przedszkolaków 1.374,00 zł
quady 1.238,00 zł
offroad 769.50 zł
konie 516,91 zł
FitLife 400,00 zł
SPA Dłoni 272,50 zł
Aktywna Nowa Ruda 350,00 zł
puszki wolontariuszy na pikniku: rodzice
przedszkolaków, mieszkańcy Słupca
i okolic, OSP Słupiec, OSP Dzikowiec
Kłodzki, Policja 4.187,83 zł
Koszt imprezy:
– prąd i wynajęcie zamku dmuchanego
z datków od rodziców dzieci
przedszkolnych
– inne koszty imprezy pokryli
organizatorzy: Komitet Przyjaciół,
Wolontariusze, Dyrekcja przedszkola.
Zbiórka do puszek trwa do 31 lipca w żłobku
i warzywniaku na os. XXX-lecia w Słupcu
Można również wpłacać na konto:
60 2490 0005 0000 4000 2274 0029
z dopiskiem „Pomoc dla Hani”.
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Wzruszające sceny
na pikniku
Zaraz po rozpoczęciu imprezy
podchodzi do mnie na scenę kilkuletnia dziewczynka Hania, wręcza
mi słoiczek z pieniędzmi i mówi:
– To moje kieszonkowe i chcę
przekazać dla Hani.
Zatkało mnie.
Później dowiaduję się, że jeszcze
inna dziewczynka Ewa, wrzuciła do
puszki pieniądze, które zbierała
przez cały rok na wakacje.
Brak słów, by wyrazić ile dzieci
mają w sobie miłości i dobroci.

16
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 2 lipca, godz. 13.00)
jest już ponad 10,7 miliona zarażonych, ponad
519 tysięcy zgonów i ponad 6 milionów osób
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata.
Polska na ten moment jest na 40 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych – 35.146, liczbą
zgonów – 1.492 oraz 22.209 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 52 osoby są zakażone koronawirusem (miasto Duszniki-Zdr. – 1, miasto Kłodzko – 12, miasto Kudowa-Zdr.
– 0, miasto Nowa Ruda – 0, miasto Polanica-Zdr.
– 0, gmina Bystrzyca Kł. – 0, gmina Lądek-Zdr. – 6,
gmina Międzylesie – 6, gmina Radków – 2, gmina
Stronie Śl. – 1, gmina Szczytna – 4, gmina wiejska
Kłodzko – 12, gmina Lewin Kł. – 0, gmina wiejska
Nowa Ruda – 6). Jest 11 ofiar śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl. – 1, Radkowa – 1,
Bystrzycy Kł. – 1, Nowej Rudy – 1, Międzylesia – 2,
Kłodzka – 4), a 172 osób wyzdrowiało. W powiecie
kłodzkim 232 osób objętych jest kwarantanną.

StatyStyki na świecie
USA (2.780.152 chorych / 130.798 zgonów
/ 1.164.794 wyzdrowiałych),
Brazylia (1.453.369 / 60.713 / 916.147),
Rosja (661.165 / 9.683 / 428.978),
Indie (606.907 / 17.860 / 360.378),
Wielka Brytania (313.483 / 43.906 / brak danych),
Peru (288.477 / 9.860 / 178.245),
Chile (282.043 / 5.753 / 245.443),
Hiszpania (249.659 / 28.363 / 150.376),
Włochy (240.760 / 34.788 / 190.717),
Iran (232.863 / 11.106 / 194.098),
Meksyk (231.770 / 28.510 / 178.526),
Pakistan (217.809 / 4.473 / 104.694),
Turcja (201.098 / 5.150 / 175.422),
Niemcy (196.330 / 9.066 / 179.913),
(…)
Chiny (83.537 / 4.634 / 78.487),
mu
wd o
(…)
n
a
t
s
#zo
Czechy (12.046 / 349 / 7.797).

List burmistrza do władz castrop-rauxel
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie, w punkcie dotyczącym
omówienia sprawozdania burmistrza
miasta z realizacji uchwał oraz prac
w okresie międzysesyjnym, radny
janusz Staniocha zadał pytanie dotyczące
przesłanego przez władze Nowej Rudy
listu do partnerskiego miasta CastropRauxel, w związku z obawami dotyczącymi
łamania praw zawartych w Konstytucji RP
na terenie Polski
– Z miasta partnerskiego Castrop-Rauxel
otrzymaliśmy wystąpienie związane ze wskazaniem przez różne organizacje w Niemczech
mogących w Polsce mieć miejsce przypadków

łamania praw równości. Władze naszego partpart
nerskiego miasta chciały się dowiedzieć, czy
w naszym przypadku jakiekolwiek tego typu
rzeczy mają miejsce. Niektóre organizacje
w Niemczech sugerują, iż w przypadku łamania
takich praw niemieckie miasta powinny się zastanowić, czy partnerstwo z takimi gminami
w Polsce powinno funkcjonować – odpowiedział
burmistrz Tomasz Kiliński. – W związku z tym
przygotowaliśmy i wysłaliśmy odpowiedź władzom Castrop-Rauxel informując, że w naszym
mieście nie podejmowane są żadne działania,
żadne decyzje ani uchwały organu władz miasta
w sprawie dyskryminowania jakichkolwiek grup
społecznych i nie podejmowane są jakiekolwiek
działania wbrew konstytucji naszego państwa
– wyjaśnił burmistrz.

Zobacz co możesz wygrać!

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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Zabieg na twarzy
w Instytucie Urody Prestige
Małgorzaty Jankowiak

2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media
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imię i nazwisko

STRAŻ MIEJSKA
Posterunek
Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
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,
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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.
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Burda, zajście

Trójchloroetylen

Widz

Dawne Tokio

Ważnetelefony
telefony
Ważne

„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
Litera z alfabetu
„EVITA”
Nowa Ruda-Drogosław,Nowa
ul. Świdnicka
tel. 74 872
ZDROWIE
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Ruda, ul.20,
Szpitalna
2, tel.777422872 4006 wew. 22
greckiego
36
„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
6
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
W greckim alfabecie
Gr. bożek pasterzy
Imitacja drogich Ogólnopolskie
PrzychodnieNowa
Biuro Praw
Pacjenta,
tel.
800
190
590 20 70
6
„EUROMED”
Ruda,
ul.
Fredry
22,
tel.
74
872
Opera
W greckim
alfabecie
kamieni
Sylabowa
nazwa
„TUR-MED” ds.
Nowa
Ruda, Praw
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
87274
72 00
Pełnomocnik
Ochrony
Pacjenta11,
Kłodzko,
Gr. bożek pasterzy
dźwięku „h”
„ANIMED”
Nowa
Ruda,
ul.
Piastów
6, tel.
7474872
25550299865 12 06
Rachmaninowa
9Imitacja drogich
„EVITA”
Nowa
Ruda,
ul.
Boh
Getta
6c,
tel.
872
Przychodnie
Operanazwa
kamieni
Sylabowa
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.11,Kłodzka
25, 74
tel.
74 872
„EVITA” Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Spacerowa,
87 2230 44
dźwięku „h”
„TUR-MED”
Nowa
Ruda,
ul. Teatralna
tel. 74 tel.
872
72872
00
Rachmaninowa
9
„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
W greckim alfabecie
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul.
Świdnicka
tel.
74
872
77
Imitacja drogich
„MEDICUS”
Radków,
ul. Słoneczna
8,22,tel.tel.74748718722787
„EUROMED”
Nowa
Ruda,
ul. Fredry
20
70 74 872 86 70
W greckimOpera
alfabecie
kamieni
„OPTOMED”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul. Kwiatkowskiego
1, tel.
Imitacja drogich
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul.
„ANIMED” Nowa
Ruda, ul.
Piastów
6,Sikorskiego
tel. 74 87238d,
25 02tel. 74 871 53 26
Rachmaninowa
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika
Waryńskiego
2a, tel. 603 487 224
Opera
kamieni
„ZDROWIE”Ścinawka
Nowa Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25, 71
tel. 74 872 30 44
„MEDICUS”
3 Maja
tel.
Rachmaninowa
„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
10
„MEDICOR”
Ścinawka
ul.
Mickiewicza
2, tel.2531,
664
57274634
Nowa
Ruda, ul.Śr.,Piastów
6, tel.ul.74Główna
872
02 tel.
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
871 6052
10 „ANIMED”
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25,
tel.
74
872
„ZDROWIE”
Wolibórz
115,
tel.
74
872
25
32
Płynący kawał
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787 30 44
Stos atomowy
„SALUS”
Nowa
Ruda,
Piłsudskiego
2,Sikorskiego
tel. 74 865 38d,
65 10tel. 74 871 53 26
Płynącylodu
kawał
„SALUS”
Bożków
53,ul.tel.
74 871 42
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul. 47
Stos atomowy
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul.
Główna
31,
tel.
lodu
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3
Maja
18,
tel.
871871
53 6052
45
7
„PROMED”,Radków,
Jugów,ul.ul.Słoneczna
Główna 90a,
tel. 74 872 46714874
10 „MEDICUS”
8, tel. 74 871 2787

29

Leczy nerki

9

27

Litera z alfabetu
Sylabowa
nazwa
greckiego
Gramocząsteczka
dźwięku „h”

Obiegnik na
29
Leczy nerki
pięciolinii
Obiegnik na

Leczy nerki

Prosta lub
łamana

Okrasa

Sylabowa nazwa
dźwięku „h”

17

statek

6

Gr.Gramocząsteczka
bożek pasterzy

17

Jednomasztowy
statek

23 Symbol ameryku

14 Gr. bożek pasterzy
23

29

Trzpiot, pustak

35

Okrasa

14
23 Symbol ameryku
Prosta lub
2 bilety do Podziemnej Turystycznej Zabieg na twarzy
łamana
w Instytucie Okrasa
Urody Prestige
„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
14Małgorzaty
23 Jankowiak
(muzeum górnictwa)
27
Gramocząsteczka
Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media
27
Litera z alfabetu
Karnet dla 2 osób
Talon na diagnostykę komputerowąGramocząsteczka
greckiego
36
doSymbol
kina
MOK
w warsztacie Bierc Auto Serwis
ameryku
Litera z alfabetu
Prosta lub
greckiego
36 łamana
Okrasa

POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Noworudzianin
Nr 386, 5-11 lipca 2019 r.
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872
51 51, kom. 501 054 667
Noworudzianin
Nr 435, 3-9 lipca 2020 r.
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie
ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
SŁUŻBY
Pogotowie
POLICJA tel.gazowe
112, 997Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
SŁUżby
Komisariat
Policji
Bohaterów
Pogotowie
wodociągowe
Nowaul.Ruda,
tel. 74 Getta
872 2329,45tel. 74 872 44 31
POLICJA
tel. 112,
997Nowa Ruda,
Posterunek
Policji
Radków,
ul. Piastowska
11a, 74
tel.
74
Komisariat
Policji
Nowa
Ruda,Nowa
Bohaterów
Getta
29,872
tel.871
8725244 31
Pogotowie
energetyczne
Ruda, tel. 991,
25748623

„Noworudzianin” nr 386

Aforyzmy

imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
„Noworudzianin”
nr 386
Trzeba umieć iść słoneczną
stroną życia.
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.

Wszystko
jest
zabawne,
kiedy
się
innym.
Za prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki
z nr
385zdarza
(„Aureoli
nie
zostawia
się wlub
szatni”)
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówki
prosimy
dostarczyć
– pocztą
bezpośrednio –

nagrody
otrzymują:
Mariusz
Wolny
– 2-osobowe
nado
obiad
w „Karczmie
Pod Sową”,
Alicja
Nie
biegnij
szybko
przez
życie,
bo najlepsze
rzeczy
do
redakcji
wza
Nowej
Rudzie
Rynek
8zaproszenie
(I piętro)
wtorku
do godz.
15.00
Sitkowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Kamila Trocka – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej
zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.
Rudzie, Tadeusz Kuracki – plan miasta Nowa Ruda, Rafał Troniak – talon na diagnostykę komputerową w
warsztacie
Bierc Auto
Serwis się skończyło, tylko uśmiechaj się,
Nie płacz,
że coś

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 385 („Aureoli nie zostawia się w szatni”)

nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
że ci się toUWAGA:
przytrafiło.

nagrody otrzymują: Mariusz Wolny – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Alicja

Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie
Sitkowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Kamila Trocka – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej
większością głosów decydować, kto jest ojcem.

Rudzie, Tadeusz Kuracki – plan miasta Nowa Ruda, Rafał Troniak – talon na diagnostykę komputerową w
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

„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
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Kolorowanka

Kącik
dla dzieci
Rozwiązaniem
Rozwiązaniem krzyżówki
krzyżówki jest tytuł filmu dla dzieci
1.1.Utwory
Utworypisane
pisane wierszem
wierszem
2.2.Ptak,
Ptak,symbol
symbol mądrości
mądrości
3.3.Instr.
Instr.muz.
muz. zz klawiszami
klawiszami ii guzikami
guzikami
4.4.Mieszkaniec
Mieszkaniec stolicy
stolicy Polski
Polski
5.5.Krewniak
Krewniak zająca
zająca
6.6.Najwyższy
Najwyższy ssak
ssak
7.7.ZZbłyskawicami
błyskawicami ii deszczem
deszczem
8.8.Karaś
Karaśalbo
albo karp
karp
9.9.Żabie
Żabieniemowlę
niemowlę
10.
Pierwsza
10. Pierwsza stolica
stolica Polski
Polski
11. Przyjazny ssak morski
11. Przyjazny ssak morski
12. Jest nią Wisła
12. Jest nią Wisła
13. Spód naczynia
13. Spód naczynia
14. Czarna na pięciolinii
14. Czarna na pięciolinii
15. Wąska w lesie
15. Wąska w lesie
16. Jedna dziesiąta centymetra
16. Jedna dziesiąta centymetra
17. Owoce w kiściach
17. Owoce w kiściach
18. Ogórki ze śmietaną
18. Ogórki ze śmietaną
19. Więzienie w zamku
19. Więzienie w zamku
20. Z pokojami do wynajęcia
20. Z pokojami do wynajęcia

Nagrody za poprzedni „kącik”
Nagrody za poprzedni „kącik”
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niebo,
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kabina”),
(zestaw
(„Wakacje
tokonie,
góry i bok,
las, wolny
czas”,nagrody
„namiot”,
„np.
2niebo,
lub 3 kawa,
elementowy,
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kredki, plastelina,
farbki,
konie, bok,
kabina”),
nagrody (zestaw
blok,
zeszyt,
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papierów
kolorowych,
długopis
2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki,
ozdobny
z zabawką,
klej, puzzle)
blok,
zeszyt, lub
zeszyt
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kolorowych,
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Zosia
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Szymonek
Rudziński.
otrzymują: Zosia Dresz, Karolinka Pokarska,

Szymonek Rudziński.

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
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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
* Kupię domek lub działkę nad zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* 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.
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* Sprzedam działkę pod budowę
domu w Bieganowie. Cena 48000
zł. Tel. 661 328 096.
* 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.
* 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 mieszkanie w Ścinawce
Średniej lub wynajmę z opcją wykupu. Tel. 721 110 366.
* 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.
* Poszukuję murarza do budowy
ścian fundamentowych, konstrukcyjnych 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.

* 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.
* 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.

Motoryzacja
* Sprzedam koła z oponami zimowymi NOKIAN 175/65 R15. Stan
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Combi 1999 rok., 270 tys., aluminiowe
felgi, klima. Cena 2200 zł. Tel. 605
736 049.
* Sprzedam Volkswagen Touran
2009 r., srebny metalik, 8 poduszek
pow., 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.
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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
U

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. .......................................................
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Piknik rzutowy w Szprotawie
(TK) Bardzo trudna rywalizacja rozpoczęła sezon
lekkoatletyczny noworudzkiej młodzieży.
W pierwszych zawodach uczestniczyliśmy w pikniku rzutowym w Szprotawie, na który przyjechała cała
czołówka polskich zawodników, w tym mistrz Europy
w pchnięciu kulą.
W rywalizacji juniorów starszych Kamil Kuczaj przystąpił do konkursu jako 4 zawodnik Halowych Mistrzostw
Polski z tego roku. Rozpoczął bardzo dobrze, znacznie
poprawiając rekord życiowy i zdobywając pierwszą
klasę sportową w tej olimpijskiej konkurencji. W konkursie Kamil zajął 5 miejsce, wygrał jednak z mistrzem
Polski w swoim roczniku, co daje mu najlepszy wynik
w tabelach oraz
dobrą perspektywę na przyszłoroczny sezon.
Należy pamiętać,
że Kamil wraca po
ciężkiej kontuzji
prawej dłoni i
jeszcze rok temu
jakiekolwiek starty wydawały się
nierealne. Udział
zawodnika z Nowej Rudy w konkursie na tak wysokim poziomie
jest dla naszej
grupy ogromnym
osiągnięciem.

W kategorii młodzik swoją przygodę z pchnięciem
kulą rozpoczął Kacper Kuczaj, który ma na swoim koncie występ w ogólnopolskim finale lekkoatletycznym
w Toruniu oraz tytuł mistrza Dolnego Śląska z tegorocznej hali. Inaczej jednak startuje się w rywalizacji rozpoczynającej walkę o udział w Małym Memoriale Kusocińskiego, który stanowi Mistrzostwa Polski w kategorii U-16. Kacper w Szprotawie zajął 2 miejsce, ustępując
koledze ze Szczytna. Kacper jest jednak młodszy o rok
i jego wynik jest obecnie również najlepszy rocznikowo.
Na bardzo wysokim poziomie stała rywalizacja kobiet
w kategorii juniorki starszej, w której brała udział Aurelia Babik. Noworudzianka, która ma na swoim koncie
finały zeszłorocznych Mistrzostw Polski w Poznaniu,
stanęła do rywalizacji o wynik kwalifikujący ją do udziału w tegorocznych mistrzostwach, które odbędą się na
początku września w Radomiu. Poprzeczka tym razem
okazała się jednak za wysoko, jednakże prze Aurelią
następne starty i z pewnością osiągnie zamierzone cele.
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Dziewczyny lubią brąz
13 czerwca w Białym Kościele w Finale Dolnego Śląska w Siatkówce Plażowej
w kategorii młodziczek wystąpiły trzy
pary. Po zaciętej rywalizacji, z gry o miano najlepszej drużyny plażowej na Dolnym Śląsku, odpadły dwie pary: Wiktoria
Bednarczyk / Malwina Słabicka oraz
Klaudia Huć / Ines Szydełko. Na placu
boju pozostała jedna para UKS Wieża
Radków: Julia Szydełko / Amelia Sikora,
która wywalczyła w pięknym stylu BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW DOLNEGO
ŚLĄSKA w Siatkówce Plażowej w kategorii młodziczek. Warto nadmienić, że dla
tej pary to dopiero początek pięknej
przygody z siatkówką plażową.

Kolejny tytuł mistrza

Mistrzostwa Dolnego Śląska
Kadetek w siatkówce plażowej
20 czerwca młodziczki UKS Wieża
Radków brały udział w Mistrzostwach
Dolnego Śląska Kadetek w siatkówce
plażowej, które odbyły się na boiskach
w Jelczu-Laskowice. Kolejny bardzo dobry
występ zaliczyła para młodziczek: Julia
Szydelko / Amelia Sikora, która zajęła
miejsca 7-8, a mecz o wyjście do czwórki przegrała 1:2, po bardzo zaciętej walce w decydującym secie 9:11. Warto zaznaczyć, że dziewczęta są trzy lata młodsze (2006) od rocznika docelowego
w kategorii kadetek (2003).
Natomiast druga para UKS Wieża
Radków: Wiktoria Bednarczyk / Malwina
Słabicka zajęła miejsca 13-16, która po
bardzo ambitnej walce zakończyła swój
udział w turnieju.

Medalowa passa trwa

28 czerwca na parkietach do gry stanęły dziewczęta w kategorii trójek. Po rozegraniu fazy grupowej i awansowały do najlepszej szóstki turnieju. Po pokonaniu
wszystkich zespołów – Nadia Łuszyńska, Sara Gorczyca, Wiktoria Dankowska i Liwia
Ćwikła wywalczyły sobie tytuł MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA KINDER+ SPORT w kategorii Trójek.
Brawo za walkę i życzymy powodzenia na mistrzostwach Polski.

W pierwszy dzień wakacji

W pierwszy dzień wakacji Amelia Palubiak, Julia Sikora, Milena Bednarczyk – jako
Radków 1 i Emilia Ołdak, Karolina Łuczyszyn i Nikola Warchał – jako Radków 2, nie
W turnieju rozegranym 21 czerwca UKS Wieża Radków wygrał wszystkie spotka- odpoczywały i zbierały cenne doświadczenie w turnieju Kinder Sport siatkarskich
dwójek.
nia i został MISTRZEM DOLNEGO ŚLĄSKA W CZWÓRKACH!
Warto wspomnieć, że Wieża Radków, jako jedyny klub wprowadził dwie drużyTrzeba pogratulować całej drużynie za ambitna walkę po tak długiej przerwie.
ny
do
najlepszej szóstki turnieju. Pierwszy zespół zajął 4 miejsce, natomiast Radków 2
Wieżę Radków reprezentowały: Oliwia Stomal, Laura Michajluk, Natalia Czerwińska,
– 6 miejsce! Brawo dla dziewcząt za walkę!
Martyna Horodecka, Emilia Gaik, Samantha Korzec.

Reklama

