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INFORMACJE

17 kwietnia wójt Adrianna Mierzejewska, na zaprosze-
nie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wzięła 
udział w odbywającym się we Wrocławiu kongresie pn. 
„Samorząd-Europa-Przyszłość”.

Wrocławski stadion zgromadził przedstawicieli samorzą-
dów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, 
przedsiębiorców, ekspertów i działaczy organizacji poza-
rządowych.
Dolnośląski Kongres Samorządowy był okazją do wy-
miany myśli dotyczących funkcjonowania lokalnych sa-
morządów. Wzięło w nim udział blisko pół tysiąca osób. 
Prowadzono otwartą, a przede wszystkim merytoryczną 
dyskusję o kondycji samorządu – jego sukcesach, szan-
sach i zagrożeniach, jakie stoją przed lokalną wspólnotą. 
Motywem przewodnim Kongresu były kwestie związane 

VI Dolnośląski Kongres Samorządowy

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wojewoda Dolnośląski przypomina o uruchomieniu 
przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia, aplikacji dla obywateli 
pn. Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Jak możemy przeczytać na stronie www.pacjent.gov.
pl, IKP to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, 
szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje  
o swoich danych medycznych, które dotychczas były 
rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trak-
cie rozwoju, ale już teraz można dzięki niej odebrać i zre-
alizować e-recepty i skierowania.
Logując się do IKP uzyskujemy dostęp do historii swo-

ich wizyt, za które zapłacił NFZ, a w przypadku rodziców, 
również do analogicznych danych swoich dzieci. Za po-
mocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego 
stylu życia i dowiedzieć się o możliwościach korzystania 
z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch 
prostych kroków:
1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest za-
łożony.
2. Logowanie do IKP na stronie www.pacjent.gov.pl za 
pomocą Profilu Zaufanego.
O Profilu Zaufanym pisaliśmy więcej w lutowym wyda-
niu „Wiadomości…” (nr 31, Luty 2019).
Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Pro-
fil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle 
procesów zachodzących współcześnie w Unii Europej-
skiej. 
W trakcie debaty dyskutowano także o przyszłości kolei 
regionalnej oraz aglomeracyjnej. Poruszone zostały rów-
nież tematy związane z edukacją zawodową i rynkiem 
pracy.

Zbiorniki retencyjne 
na Ziemi Kłodzkiej

Informacja o koncepcji budowy kolejnych zbior-
ników retencyjnych wywołała wielkie niezado-
wolenie mieszkańców ziemi  kłodzkiej. W związku  
z powyższym, 17 maja br. w Międzylesiu odbyło się 
spotkanie mieszkańców, organizacji społecznych  
i przedstawicieli samorządów powiatu kłodzkiego 
z przedstawicielami Banku Światowego (kredytują-
cego tego typu inwestycje) i Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z tym, 
że jeden z potencjalnych zbiorników mógł dotyczyć 
części mieszkańców Włodowic i właścicieli nieru-
chomości z terenu gminy, którzy korzystają z kolek-

tora ścieków sanitarnych, w spotkaniu wziął udział 
zastępca wójta Ryszard Czerewaty. Po ostrych 
sprzeciwach i wielu emocjonalnych wystąpieniach 
mieszkańców, uczestnicząca w spotkaniu minister 
Anna Zalewska, senator Aleksander Szwed oraz 
Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed 
Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, złożyli deklarację 
mówiącą o zaprzestaniu prowadzenia dalszych prac 
koncepcyjnych i analitycznych związanych z budo-
waniem kolejnych zbiorników przeciwpowodzio-
wych. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy 
obawiali się wysiedleń oraz osób podłączonych do 
kanalizacji, ponieważ nie będzie podwyżek za od-
biór ścieków w związku ze zmianą przebiegu kolek-
tora i konieczności budowy przepompowni.
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Rozmowy w sprawie dróg  
powiatowych

Drodzy Mieszkańcy,
na terenie gminy, oprócz dróg zarządzanych przez Gmi-
nę Nowa Ruda, znajdują się również drogi wojewódzkie 
i powiatowe. Te ostatnie, w wielu miejscowościach, są  
w bardzo złym stanie technicznym. Jak twierdzą przed-
stawiciele władz powiatu, starostwo nie jest w stanie wy-
konać wszystkich napraw ze środków własnych. Dlatego 
też znając z jednej strony oczekiwania mieszkańców,  
a z drugiej strony rozumiejąc problem braku środków 
finansowych, prowadzę dialog z władzami powiatu na 
temat znalezienia jak najlepszych rozwiązań nurtujące-
go nas wszystkich problemu stanu dróg powiatowych. 
Jedną z propozycji ze strony Gminy może być gotowość 
dofinansowania wykonania dokumentacji, która pozwo-
li władzom powiatowym ubiegać się o środki pocho-
dzące z Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Tym samym 
zmniejszy się wielkość wkładu finansowego powiatu  
i gminy w sam remont drogi.
Konieczny jest także udział Gminy w budowie chodni-
ków przy drogach wojewódzkich. W tym roku Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei rozpoczyna w Woliborzu budowę 
chodnika. Inwestycję wspiera finansowo Gmina Nowa 
Ruda. 
Ponadto, Gmina musi jeszcze wygospodarować pienią-
dze na bieżące remonty i przebudowę dróg własnych, 
gminnych. Urzędnicy składają wnioski o dofinansowanie 
tych prac z programów krajowych, dzięki czemu pozy-
skujemy rocznie nawet kilka milionów złotych. Na kolej-
nych dwóch stronach zamieściliśmy wykaz dróg, które 
przeszły remont w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, 
a także przypominamy o ilości pozyskanych środków na 
tegoroczne prace. Informacje o planowanych remon-
tach i uzgodnieniach będziemy zamieszczać na bieżąco 
w kolejnych wydaniach „Wiadomości…”.
Zapraszam do lektury.
Wójt Adrianna Mierzejewska 

ZARZĄDCY DRÓG
Na terenie Gminy Nowa Ruda drogi, jeśli nie są  
w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez  
jeden z trzech podmiotów. Sprawdź, do kogo zgło-
sić się w sprawie danej drogi.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE:
381 (Wałbrzych-Ludwikowice Kł.-Kłodzko), 385 (Srebr-
na Góra-Wolibórz-Włodowice) i 384 (Bielawa - Woli-
bórz)
Zarządca: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
Tel. 71 39 17 100, 101, 102
Dyspozytura (całodobowo):  
tel. 71 39 17 196, 609 990 969, 71 39 17 109
www.dsdik.wroc.pl

2. DROGI POWIATOWE:
3016 D Pieszyce - Sokolec
3312 D Wolibórz - Dzikowiec - Nowa Ruda Słupiec 
3313 D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce
3314 D Jugów - Przygórze - Wolibórz
3315 D Sokolec -  Ludwikowice Kłodzkie
3316 D Ludwikowice Kłodzkie - Górny Jugów
3317 D Sokolec - Jugów 
3318 D Przez wieś Jugów
3319 D Nowa Ruda - Zatorze - Przygórze
3320 D Dzikowiec OSP - Podlesie
3321 D Nowa Ruda Dolina - Dzikowiec
3322 D Dzikowiec - Nowa Wieś
3323 D Dzikowiec Dębówka - Koszyn - Bożków
3324 D Nowa Ruda Słupiec - Bożków - Gorzuchów
3325 D Bożków - do drogi wojewódzkiej 381
3326 D Ścinawka Średnia - Bożków k. leśniczówki
3327 D Przez wieś Bożków
3337 D Nowa Ruda - Bieganów - Ścinawka Górna
3338 D Świerki - Włodowice
3339 D Sierpnica - Bartnica
3340 D Mały Bożków - do drogi wojewódzkiej 381
3356 D Rzeczka - Sokolec - Nowa Ruda
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko
tel. 74 868 01 80
Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 3
ul. Młyńska 10, 57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 78 12
www.zdp.bip.klodzko.pl

3. DROGI GMINNE (pozostałe drogi)
Zarządca:  Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 40, 74 872 09 00
www.bip.gmina.nowaruda.pl
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Gmina Nowa Ruda rozstrzygnęła pierwsze przetargi na wykonanie remontów dróg gminnych. Na prze-
budowę dróg i mostów w tym roku zaplanowano ponad 12,7 mln zł, z czego aż  8,8 mln zł wójt Adrian-
na Mierzejewska pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane  
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.  
Aby maksymalnie wykorzystać przyznaną promesę, już w tej chwili została wykonana dokumentacja i wybrani zosta-
li wykonawcy przebudowy trzech dróg i mostu w Świerkach, drogi Świerki - Bartnica,  wiaduktu obok stacji kolejowej 
w Bartnicy, drogi w Krajanowie i Włodowicach oraz zapory zbiornika w Dzikowcu. Zostały także ogłoszone przetargi 
na wykonanie dokumentacji na przebudowę po dwie drogi w Dzikowcu, Bożkowie, Przygórzu, i jednej w Jugowie.

Przypominamy, że na modernizację i remont dróg gminnych w ubiegłym roku, Gmina przeznaczyła łącznie 7,8 mln 
zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowiło pozyskane przez Gminę dofinansowanie. Dzięki temu poprawiono stan na-
wierzchni na łącznej długości ponad 7 km dróg. Poniżej znajduje się wykaz dróg, których remont wykonano w ubie-
głym roku, a o których nie mieliśmy jeszcze okazji Państwa poinformować.

1. Jugów, przy ul. Głównej w kierunku budynku 42, 156 m, 229 tys. zł
2. Jugów, ul. Kopernika, 650 m, 440 tys. zł
3. Jugów, ul. Małachowskiego, 480 m, 935 tys. zł
4. Sokolec, między ul. Kasprowicza, a Kolonia Kasprowicza 550 m, 412 tys. zł
5. Świerki, przy budynkach 11-13, 585 m, 377 tys. zł 
6. Świerki, w okolicy kościoła, 1,13 km, 848 761,50 zł
7. Wolibórz, w kierunku Dzikowca-Kolonii, 995 m, 996 tys. zł
8. Dzikowiec między drogami powiatowymi, przy budynku 149, 424 m, 306 tys. zł
9. Dworki, 1,4 km 1,89 mln zł
10. Ludwikowice Kł., ul. Batorego, górny odcinek w kierunku Wzgórz Włodzickich, 565 m, 437 tys. zł.
11. Ludwikowice Kł., teren wokół Galerii Sztuki Niezależnej, zagospodarowanie części terenu z infrastrukturą ogro-
dową, etap I, 214 tys. zł
12. Bożków, droga w okolicy zabytkowego dębu, 75 m, 174 tys. zł
13. Utwardzenie terenu przy szkole w Ludwikowicach Kł., 67,7 tys. zł 
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Mieszkańcy wybierają sołtysów

Również 9 kwietnia, we wsi Sokolica sołtysem został wy-
brany ponownie Dariusz Norek. W skład rady sołeckiej we-
szli: Wioletta Żuk, Teodora Biłogłowa, Marzanna Zagdańska, 
Agnieszka Zachwieja.

26 kwietnia do wyborów przystąpili mieszkańcy Bożkowa. 
Sołtysem została Izabela Zadrożna. W skład 7-osobowej 
rady sołeckiej weszli: Magdalena Sasak, Alicja Kucharska, 
Maria Kozina, Ewa Tracz, Jakub Martynów, Jacek Jówko, 
Wojciech Klicki. Mieszkańcy Bożkowa podziękowali za pra-
cę w poprzedniej kadencji ustępującemu sołtysowi Jerze-
mu Langenfeldowi, wręczając kosz kwiatów.

27 kwietnia w Świerkach mieszkańcy wybrali ponownie 
na swojego gospodarza Wacława Łukasiewicza oraz radę 
sołecką w składzie: Bogdan Jaworski, Ilona Wasilewska, Re-
nata Winnik, Jacek Podgórski i Janusz Zaperty.

W Gminie Nowa Ruda trwają wybory nowych sołtysów  
i rad sołeckich. Pierwsze z nich odbyły się 9 kwietnia we wsi 
Bieganów. Kolejną kadencję będzie w niej pełnić sołtys 
Tadeusz Błazik. Do rady sołeckiej wybrano: Lucjana Nogę, 
Lucynę Gołaszczyk, Roberta Kawkę.

27 kwietnia zebranie wiejskie odbyło się także w Bartnicy, 
gdzie na sołtysa wybrany został Bogusław Tabor. W pełnieniu 
funkcji pomagać mu będą: Anna Lis, Błażej Sądel, Jadwiga 
Tabor, Mieczysław Zwoliński i Zofia Lachowicz.

W niedzielę, 28 kwietnia wybory odbyły się w Nowej Wsi 
Kł., gdzie sołtysem został ponownie Lech Słoninka. Rada 
sołecka: Tomasz Kraus, Krzysztof Paleczny, Lucyna Strojek, 
Beata Strojek, Piotr Wiończyk, Malwina Ryś-Słoninka, Joan-
na Górska.
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28 kwietnia mieszkańcy Czerwieńczyc ponownie powie-
rzyli funkcję sołtysa Danucie Radzik-Dyl. W skład rady so-
łeckiej weszli: Mariola Kmin, Krzysztof Kwaśny, Danuta Sa-
dowska, Bartłomiej Sadowski, Elżbieta Tomasik, Agnieszka 
Sadowska- Radecka i Joanna Michoń. 

Przypominamy, że już 30 stycznia w sołectwie Koszyn,  
w wyniku głosowania nowym gospodarzem została 
Agnieszka Ożóg. Wybrano także siedmioosobową radę so-
łecką.

W dniach 18 i 19 maja odbyły się Zebrania Wiejskie w spra-
wie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach: Wo-
libórz, Przygórze i Sokolec. W Przygórzu sołtysem został 
Arkadiusz Lenckowski, w skład rady sołeckiej weszli: Eweli-
na Kachel, Katarzyna Babierecka, Marta Bidzińska, Grzegorz 
Babierecki, Mirosław Głownia.

W Woliborzu funkcję sołtysa nadal będzie pełnił Wojciech 
Kutera. Rada sołecka składa się z następujących osób: Ka-
mila Kosmal, Joanna Piasecka, Izabela Rojczyk-Tietz, Tobiasz 
Izbiński, Marcin Skierski, Krzysztof Woźniak, Stanisław Wa-
słowicz. 

Sołtysem Sokolca ponownie został Andrzej Chmielarz. W 
skład rady sołeckiej weszli: Violetta Czuba, Agnieszka Gór-
ska, Irena Błaszczyk, Adam Buczakowski, Janusz Maślanka. 

16 maja mieszkańcy Włodowic wybrali na sołtysa Leszka 
Oremusa. Nowemu gospodarzowi wsi pomagać będą: Iza-
bela Baziak, Przemysław Baziak, Kamil Sawicki, Paweł Bor-
kowski, Robert Sokół, Grażyna Oremus, Stanisław Wojtko-
wiak.

Wójt Adrianna Mierzejewska serdecznie dziękuje wszystkim uprawnionym za udział w zebraniach wiejskich i głosowa-
nie, nowym radom sołeckim życzy sił, wielu sukcesów i samych najlepszych pomysłów na rzecz rozwoju wsi, a sołtysom 
- cierpliwości i pasji w ich realizacji.
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Klub Seniora w Jugowie

Oprócz budowy klubu zadanie będzie obejmowało swo-
im zakresem również zagospodarowanie terenu, wy-
konanie chodników i nawierzchni utwardzonych oraz 
wyposażenie Klubu.  Celem projektu jest m.in. poprawa 
jakości życia naszych seniorów poprzez ich integrację, 
zwiększenie aktywności i rozwijanie zainteresowań. Klub 
będzie również świadczył usługi opiekuńcze w formie 

stacjonarnej opieki dziennej. Dofinansowanie zostało 
udzielone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  
a całkowita wartość Projektu wynosi 1 347 023 zł.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest  
w roku 2020.

Projektujemy przedszkole w Bożkowie

Projektowany budynek ma spełniać standardy obowią-
zujące w tego typu placówkach z możliwością przyjęcia 
łącznie do 100 dzieci. Przedszkole powstanie za Zespo-
łem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.. 
- Przed zleceniem projektu udałam się z pracownikami 
Urzędu Gminy Nowa Ruda do Wójta Gminy Marcino-
wice, Stanisława Lenia. To gmina wchodząca w skład 

Aglomeracji Wałbrzyskiej, w której niedawno zostało 
wybudowane nowoczesne przedszkole. Wizyta pozwo-
liła nam więc na podpatrzenie wielu ciekawych rozwią-
zań i udogodnień, które będziemy chcieli zastosować  
w naszej placówce – powiedziała Adrianna Mierzejewska. 
- Planujemy wybudować także przedszkole w Ludwiko-
wicach Kł., ale nie jest możliwe uzyskanie dofinansowa-
nia na budowę dwóch obiektów jednocześnie. Dodatko-
wo, w Ludwikowicach Kł. zamierzamy także  wybudować 
salę gimnastyczną. Wybór Bożkowa na miejsce budowy 
przedszkola w pierwszej kolejności wynika z faktu, iż już 
w tej chwili brakuje tam miejsc dla dzieci. Na pewno nie 
jest argumentem kierowanie się liczbą wyborców, jak 
mówią niektórzy, ponieważ gdyby tak było, zaplano-
walibyśmy w pierwszej kolejności budowę przedszkola  
w Ludwikowicach Kł. 

W czwartek, 4 kwietnia wójt Adrianna Mierzejewska podpisała umowę z firmą Instal-Tech z Krakowa, 
która wygrała przetarg na wykonanie projektu przedszkola w Bożkowie. 

GMINA POZYSKAŁA FUNDUSZE NA OŚWIETLENIE DROGI POWIATOWEJ

Wójt Adrianna Mierzejew-
ska pozyskała z sukcesem 
kolejne pieniądze. Tym 
razem udało się otrzymać 
dotację celową z budżetu 
Województwa Dolnoślą-
skiego na poprawę bez-

pieczeństwa w Bożkowie, poprzez budowę oświetlenia 
drogi powiatowej 3340D.

W ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy 
Rozwojowej”, Gmina Nowa Ruda otrzymała pełną kwotę, 
o którą się ubiegała, tj.  140 396,25 zł. 
- Dzięki tym pieniądzom wybudujemy nowoczesne, ener-
gooszczędne oświetlenie przy drodze powiatowej, od 

przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381, co 
będzie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób korzystających z drogi. Ponadto, dzię-
ki nowoczesnym, enerogooszczędnym rozwiązaniom, 
realizacja wniosku przyczyni się do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej i redukcji emisji CO2 – komentuje 
wójt Adrianna Mierzejewska i dodaje – Realizujemy ko-
lejne założenie programu wyborczego, o które zabiegali-
śmy z Mariuszem Bywalcem radnym okręgu Nowa Wieś Kł.  
i Czerwieńczyce oraz radnymi Bożkowa Magdaleną Tom-
kiewicz i Zbigniewem Wacławikiem. Dziękuję za spraw-
ne przygotowanie dokumentacji urzędnikom gminnym 
– Pawłowi Szafranowi, Renacie Herter, Dominice Mar-
czak i Radosławowi Gorczyckiemu.

24 kwietnia br. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała umowę z Instytucją Pośred-
niczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, dotyczącą dofinansowania utworzenia Klubu Seniora w wysokości  
1 102 657,62 zł. 
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F I L I A  W  J U G OW I E  OT WA RTA

Aby utworzyć bibliotekę w budynku szkoły podstawo-
wej, w pierwszej kolejności zostały zaadaptowane po-
mieszczenia na pierwszym piętrze, na które przeniesio-
no sekretariat, pokój nauczycielski i biuro dyrektora. Na 
potrzeby biblioteki wyremontowane zostały pomiesz-
czenia na parterze. Zmieniono układ pomieszczeń w 
celu otwarcia wejścia od strony drogi powiatowej, odno-
wiono podłogi, odrestaurowano drewniane regały oraz 
zakupiono sprzęt, taki jak: meble kuchenne do zaplecza 
socjalnego, stoły z drewna akacjowego, krzesła, biurka 
pod komputery i fotele do stanowisk komputerowych, 

meble do kącika dla dzieci, fotele dla czytelników, fira-
ny, rolety itp. Biblioteka zyskała piękne pomieszczenia  
z klimatem 100-letniego budynku. Koszt remontów po 
stronie gminy wyniósł 126 315,60 zł.
Z biblioteki, prowadzonej przez pracowników Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda, mogą korzystać zarówno 
uczniowie, jak i dorośli mieszkańcy wsi.
To już trzecia nowa siedziba filii biblioteki w Gminie 
Nowa Ruda. W ciągu ostatnich lat otwarto nowe wypo-
życzalnie i czytelnie dla mieszkańców Woliborza i Świer-
ków.

W środę, 10 kwietnia, otwarto oficjalnie Filię Nr 2 w Ju-
gowie Biblioteki Publicznej, działającej przy Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR). 

Filia w Jugowie działa od 10 kwietnia w dniach:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek – otwarta  
w godz. 10-18;
- czwartek, sobota, niedziela – nieczynna.

Fot.J.Brzeziński Fot.B.Adamska

Fot.B.Adamska

DZIEŃ BIBLIOTEK ARZ A

8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Biblio-
tek. Z tej okazji wójt Adrianna Mierzejewska składa 
wszystkim Bibliotekarzom najlepsze życzenia, sa-
tysfakcji z misji szerzenia słowa pisanego oraz jak 
największej liczby bestsellerów na swoich półkach.

XVIII Ogólnopolski Tydzień  
Czytania Dzieciom

„Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport 
i czytanie” – to hasło XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom, organizowanego przez Fundację 
„ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Patronem hono-
rowym są Polski Komitet Olimpijski oraz Muzeum Spor-
tu i Turystyki w Warszawie. W dniach 1-9 czerwca 2019 
r., Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda, wraz z filia-
mi, dołączą do akcji i wezmą udział w tym największym 
dorocznym święcie czytelniczym. Szczegóły na stronie 
www.ckg.nowaruda.pl.

FOTO S K R ÓT:
Zakończona została budowa boiska sportowego przy 
szkole podstawowej w Jugowie. Wartość prac: 692 tys. zł
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N A J C E N N I E J S Z A  J E S T  LO KA L N A  KU LT U R A

O rozpoczętym sezonie wydarzeń kulturalno
-sportowych rozmawiamy z Dyrektor Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda Gabrielą Buczek.

- Na początek chciałabym zapytać  
o ogólną misję Centrum Kultury. Czym 
kieruje się Pani w swojej pracy.
- Główną misją Centrum Kultury Gmi-
ny Nowa Ruda (CKGNR) w Ludwiko-
wicach Kł. jest edukacja kulturalna  
i wychowywanie poprzez sztukę. Za-
leży nam na stworzeniu warunków 
do rozwoju amatorskiego ruchu ar-
tystycznego, a także dbamy o lokalny 
folklor. Przede wszystkim dostrzega-
my potrzeby mieszkańców i staramy się zaspokajać ich 
zainteresowania – zarówno kulturalne, jak i sportowe. W 
odpowiedzi na nie organizujemy różnorodne wydarze-
nia.

- Co oferuje CKGNR mieszkańcom Gminy Nowa Ruda  
i w jaki sposób mieszkańcy mogą skorzystać z tej oferty?
- CKGNR jest przede wszystkim organizatorem imprez 
kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Ale nie tylko. 
Prowadzimy 18  sekcji i kół zainteresowań, 
w tym 13 stacjonarnie i 5 w terenie, dla 
różnych grup docelowych. Nie każdy też 
wie, że do zadań Centrum należy także 
prowadzenie sieci bibliotek gminnych. 

- Zacznijmy właśnie od bibliotek. Gdzie mo-
żemy wypożyczać książki?
-  Dziś już działa sześć filii bibliotecznych 
oraz główna biblioteka w Ludwikowi-
cach Kł. W tym roku uruchomiliśmy filię 
w Jugowie – w nowym miejscu, w wyre-
montowanych pomieszczeniach szkoły 
podstawowej. W 2017 roku otworzyliśmy 
filię w Woliborzu i w Świerkach. Pozosta-
łe filie funkcjonują w Bożkowie, Dzikowcu  
i Przygórzu. Z zasobów bibliotecznych ko-
rzysta wiele osób. W 2018 roku przybyło 
nam 1145 pozycji w księgozbiorze i 55 au-
diobooków. Bibliotekę razem z czytelnią 
odwiedziło 22 433 osób. Poza młodzieżą 
pytającą m.in. o lektury, wielu czytelników 
szuka informacji o swojej miejscowości  
i gminie, dlatego z roku na rok bibliotece 
przybywa publikacji i materiałów promo-
cyjnych, dotyczących naszego regionu. 

- Co ciekawego dzieje się w bibliotekach, 
poza wypożyczaniem książek?
- Biblioteka i jej filie organizowały m.in. 

spotkania autorskie z pisarzami i ciekawymi osobami dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników, kursy kompu-
terowe, spotkania z czytelnikami i mieszkańcami Gminy, 

konkursy, lekcje biblioteczne, warsz-
taty literacko-plastyczne, filmowe, 
edukacyjne oraz ferie w bibliotece.

- A co Centrum oferuje aktywniejszym 
osobom, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności i zainteresowania?
- Centrum oferuje szeroki wachlarz 
wspomnianych przeze mnie kół i sek-
cji zainteresowań muzycznych, spor-
towych, artystycznych, filmowych  
i teatralnych. Zajęcia dopasowane są 

tematycznie do wieku uczestników, odpowiadają za-
interesowaniom osób z poszczególnych miejscowości.  
W ubiegłym roku można było zapisać się na Sekcję Jogi 
Akademickiej, naukę gry na instrumentach (skrzypce, 
fortepian, keyboard), naukę śpiewu, Sekcję Ceramiczną 
(dla dorosłych i dzieci), Sekcję Plastyczną (dla dorosłych 
i dzieci), Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Sekcję Piłki Noż-
nej, Sekcję Tenisa Stołowego, Sekcję Śpiewaczą „KOŁ-

CZANKI”,  Piloxing/ Fitball/ Fitness/ Sexy 
Body, zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, fitness 
na trampolinach JUMPit, zajęcia „FIT KIDS” 
dla dzieci, warsztaty plastyczne „Mała, 
Wielka Sztuka”, teatralne, filmowe, siłow-
nię lub dołączyć do Uczniowskiego Klubu 
Sportowego. Ponadto spotykały się grupy 
seniorów na zajęciach komputerowych, 
Koło Gospodyń Wiejskich, czy Klub Senio-
ra „Iskierki”. Podobne zajęcia odbywają się 
również w tym roku.

- Jednak nie wszyscy mieszkańcy mają moż-
liwość dojazdu na zajęcia do Ludwikowic Kł.
- Zdaję sobie sprawę, że rozległe położenie 
Gminy Nowa Ruda wpływa na utrudniony 
dostęp do sekcji przez osoby zamieszku-
jące miejscowości oddalone o wiele ki-
lometrów od Ludwikowic Kł. Dlatego też 
podczas zajęć wakacyjnych w roku 2018, 
instruktorzy z Centrum Kultury organi-
zowali sekcje wyjazdowe, które pomo-
gły określić szanse na ich uruchomienie  
w różnych miejscowościach. W 2018 roku 
na stałe, poza Ludwikowicami Kł., zajęcia 
były organizowane w Bożkowie, Włodo-
wicach (sekcja filmowa) i Jugowie (sekcja 
fitness dla dorosłych i dla dzieci oraz piłka 
nożna). W 2019 działają dwa rodzaje sekcji 
fitness w Dzikowcu, a z Małą Wielką Sztuką 
ruszyliśmy w Świerkach i Bożkowie. Nato-
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miast dla młodych mieszkańców Jugowa utworzyliśmy 
sekcję kolarską.

- Faktycznie, każdy może wybrać coś dla siebie. A jakie wy-
darzenia miały miejsce w ubiegłym roku 
na terenie gminy? I jakie odbędą się w tym 
roku?
- W roku 2018 na terenie gminy zorga-
nizowanych zostało 56 wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych i rozrywkowych. Ze 
względu na ilość uczestników, do najważ-
niejszych z nich wymienić należy: Autor-
ską Galę Musicalową, 9. Regatta Bieg na Wielką Sowę 
w Ludwikowicach Kł. i Sokolcu, Festiwal Literacki „Góry 
Literatury”, Dożynki Gminne w Jugowie, Międzynarodo-
wy Festiwal Balonowy na terenie byłego kamieniołomu 
w Świerkach, zajęcia wakacyjne przeprowadzone w 13 
miejscowościach, Górski Bieg Niepodle-
głości w Świerkach, 22. Wystawę Stołów 
Wielkanocnych w Woliborzu, Gminny 
Dzień Dziecka w Czerwieńczycach, „Śpie-
wanie pod Orłem” w Sokolcu, Obchody 
Nocy Świętojańskiej w Dzikowcu, Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Ludwikowicach Kł., 
Półmaraton Sowiogórski w Ludwikowi-
cach Kł./Sokolcu, Festiwal Pierogowe Love w Ludwikowi-
cach Kł., ferie zimowe prowadzone w 8 miejscowościach, 
Festiwal Folkloru w Jugowie, Rodzinny Piknik Rowerowy, 
Przegląd Pieśni Patriotycznych, Gminne Zawody Stra-
żackie, czy otwarcie Wieży Widokowej na 
Włodzickiej Górze na Wzgórzach Włodzic-
kich. 

- To sporo wydarzeń…
- Tak. Wiele wydarzeń zorganizowano z 
udziałem mniejszym niż 250 osób, tj. 2. 
zawody biegowe dla dzieci „Mini Sowa” 
w Ludwikowicach Kł., Gminny Bal Karnawałowy w Woli-
borzu, Ferie po narciarsku na stoku w Sokolcu, spektakl 
„Mirra, kadzidło, złoto” w Ludwikowicach Kł., wycieczka 
na lodowisko w Świdnicy, wycieczka do Domu Kosmo-
nauty we Wrocławiu, Bieg z okazji Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Woliborzu, koncert z okazji Gminnego 
Dnia Kobiet w Ludwikowicach Kł., kon-
cert „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w 
Ludwikowicach Kł., Otwarte Mistrzostwa 
Miasta i Gminy Nowa Ruda w Tenisie Sto-
łowym w Ludwikowicach Kł., Turniej Piłki 
Nożnej „Igrzyska Dzieci” w Bożkowie, Maraton Trampo-
lin JUMPIT w Ludwikowicach Kł., Wernisaż „Medytacje”  
w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł., Gmin-
ny Dzień Strażaka we Włodowicach, koncert „W hołdzie 
Janowi Pawłowi II” w Przygórzu, rozpoczęcie sezonu 
Kłodzkiego Klubu Klasyków w Ludwikowicach Kł., Wer-
nisaż rodzinny Brzezińskich w Galerii Sztuki Niezależnej  

w Ludwikowicach Kł., koncert Olgi Szomańskiej w ramach 
Triduum Bożkowskiego, otwarcie sezonu na basenie  
w Jugowie, Piknik rowerowy we Włodowicach, zakoń-
czenie wakacji na basenie w Jugowie, Turniej Piłki Noż-

nej o puchar Dyrektora CKGNR w Jugo-
wie, Konkurs na najpiękniejszą dekorację 
dożynkową w Jugowie, Piknik bez granic  
w Głuszycy, Powakacyjny wernisaż „Małej 
Wielkiej Sztuki” w Galerii Sztuki Niezależ-
nej w Ludwikowicach Kł. Recital piosenki 
filmowej w Jugowie, 3. Senioralny Prze-
gląd Pieśni Biesiadnych w Ludwikowicach 

Kł., spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską  
w Ludwikowicach Kł., wycieczka do schroniska dla zwie-
rząt w Gilowie i parku trampolin we Wrocławiu dla wolon-
tariuszy z Zespołu Szkół w Jugowie, Festiwal Artystyczny 
w Ludwikowicach Kł., konkurs na najpiękniejsze dzieło 

bożonarodzeniowe w Ludwikowicach Kł., 
koncert zespołu „KRĄG” w Ludwikowicach 
Kł., Otwarty Świąteczno-Noworoczny Tur-
niej Tenisa Stołowego w Ludwikowicach 
Kł. oraz wsparliśmy III Jarmark Wiosen-
ny w Jugowie. Przy realizacji wydarzeń 
w roku 2018 CKGNR współpracowało  
z 23 stowarzyszeniami, instytucjami, jed-

nostkami pomocniczymi i sponsorami. Wiele z tych wy-
darzeń odbywa się cyklicznie, a więc miało miejsce lub 
jeszcze odbędzie się w tym roku. Serdecznie zapraszam! 
Aktualny wykaz wydarzeń z datami można znaleźć na 

stronie internetowej Centrum www.ckg.
nowaruda.pl

- Czy działania Centrum Kultury są docenia-
ne przez odbiorców?
- Za swoją działalność w roku 2018 CK-
GNR zostało nagrodzone przez Portal 
Pasjonatów Biegów BiegiGorskie.pl.za 

organizację Biegu na Wielką Sowę – I miejsce w katego-
rii biegów alpejskich i II miejsce w klasyfikacji OPEN (na 
ponad 400 biegów w Polsce), Górskiego Biegu Niepod-
ległości – III miejsce w kategorii biegów anglosaskich  

i VIII miejsce w klasyfikacji OPEN (na po-
nad 400 biegów w Polsce) oraz kapitułę 
Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 
2017 - II miejsce w kategorii Wydarze-
nie/Inicjatywa Roku za Festiwal Góry 
Literatury. Miło mi jest również pod-
kreślić, że w piątek, 10 maja, w Zam-
ku Książ odebrałam główną nagrodę  

w prestiżowym XXI Plebiscycie Gospodarczym MUFLO-
NY 2018 za organizację 9. Regatta Biegu Na Wielką Sowę.

- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.

Rozm. B. Adamska
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Zakończono 
remont pokrycia 

dachowego na 
budynku komu-

nalnym, Wolibórz 
12 650  zł.

Trwa remont po-
krycia dachowego 

na budynku komu-
nalnym, Jugów, ul. 

Główna  
160 430 zł

Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego oraz 
elewacji budynku, ul. Kasprowicza 2, Ludwikowi-
ce Kł., udział Gminy w kosztach remontu: 47,75 %  
- 156 755,20 zł.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka

W sobotę, 11 maja, w Woliborzu miały miejsce obchody 
Gminnego Dnia Strażaka. Zastępca Wójta Gminy Nowa 
Ruda Ryszard Czerewaty, w imieniu wójt Adrianny Mie-
rzejewskiej, złożył strażakom z Ochotniczych Straży Po-
żarnych najlepsze życzenia, sukcesów w dalszej działal-
ności, niegasnącego zapału, podnoszenia kwalifikacji   
i dalszej owocnej współpracy.
Jednostkom, które uczestniczyły w działaniach w roku 
ubiegłym, zastępca wójta wręczył bony pieniężne na za-
kup niezbędnego sprzętu ratowniczego.
Na placu przed remizą miało też miejsce uroczyste prze-
kazanie kluczy do wozu bojowego, zakupionego koń-
cem ub. roku dla OSP Wolibórz. Samochód poświęcony 
został przez: księdza proboszcza Marka Bordjakiewicza  
i kapelana powiatowego OSP, Zdzisława Wojtowicza.
Zakup pojazdu za niespełna 800 tys. zł możliwy był 
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z kilku źródeł:

- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA) 212 tys. zł;
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (WFOŚiGW) 188 tys. zł;
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego 55 tys. zł
- oraz niemal w połowie, z budżetu Gminy Nowa Ruda 
345 tys. zł.
Taki montaż finansowy możliwy był dzięki: Wójt Gmi-
ny Nowa Ruda, Adriannie Mierzejewskiej, która udzie-
liła ogromnej dotacji na ten cel, a także oddelegowała 
pracowników do sporządzenia i rozliczenia wniosków 
o przyznanie dotacji, wsparciu władz państwowych,  
a także zaangażowaniu prezesa Zarządu Gminnego Od-
działu Ochotniczych Straży Pożarnych Bartosza Słoninki, 
komendanta Zarządu Gminnego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Pawła Gargola, prezesa OSP w Woliborzu 
druha Kazimierza Smolińskiego oraz władz OSP szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego.
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H A R M O N O G R A M  O D B I O RU  O D PA D ÓW
ZMIESZANE
23,30 maja, 6,13,21,27 czerwca – Bartnica, Świerki, Bożków, Krajanów, Dworki, Włodowice, Sokolica, Bieganów
21,28 maja, 4,11,18,25 czerwca – Jugów
22,29 maja, 5,12,19,26 czerwca – Wolibórz, Przygórze, Czerwieńczyce, Mały Bożków, Nowa Wieś Kł., Koszyn
20,27 maja, 3,10,17,24 czerwca – Dzikowiec, Ludwikowice Kł. – ul. Fabryczna i Kościuszki
24,31 maja, 7,14,22,28 czerwca – Ludwikowice Kł., Sokolec

DY Ż U RY  A PT E K
Dzień miesiąca / Dzień tygodnia / Godziny otwarcia ap-
teki / Nazwa apteki / Adres apteki
MAJ
18 So 18.00-9.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a
19 N 14.00-8.00 „Farmatex” os. XXX-lecia 16
20 Pn 8.00-8.00 „W Rynku” Rynek 23
21 Wt 21.00-8.00 „Nowa” ul. Teatralna 11
22 Śr 21.00-8.00 „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
23 Cz 21.00-8.00 „Słoneczna” ul. Podjazdowa 11
24 Pt 21.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a (za „Biały Len”)
25 So 18.00-9.00 „Familia” ul. Kłodzka 13
26 N 14.00-8.00 „Aspirynka” ul. Radkowska 22
27 Pn 21.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a (za „Biały Len”)
28 Wt 21.00-8.00 „Piastowska” ul. Piastów 5
29 Śr 21.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a
30 Cz 21.00-8.00 „Farmatex” os. XXX-lecia 16
31 Pt 8.00-8.00 „W Rynku” Rynek 23
CZERWIEC
1 So 18.00-9.00 „Nowa” ul. Teatralna 11
2 N 21.00-8.00 „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
3 Pn 21.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a (za „Biały Len”)
4 Wt 21.00-8.00 „Piastowska” ul. Piastów 5
5 Śr 21.00-8.00 „Aspirynka” ul. Radkowska 22
6 Cz 21.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a

7 Pt 21.00-8.00 „Centrum Zdrowia” Oś. Wojska Polskiego 2
8 So 18.00-9.00 „Familia” ul. Kłodzka 13
9 N 14.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a
10 Pn 21.00-8.00 „Farmatex” Os. XXX-lecia 16
11 Wt 8.00-8.00 „W Rynku” ul. Rynek 23
12 Śr 21.00-8.00 „Nowa” ul. Teatralna 11
13 Cz 21.00-8.00 „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
14 Pt 21.00-8.00 „Słoneczna” ul. Podjazdowa 11
15 So 18.00-9.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a (za „Biały Len”)
16 N 14.00-8.00 „Piastowska” ul. Piastów 5
17 Pn 21.00-8.00 „Aspirynka” ul. Radkowska 22
18 Wt 21.00-8.00 „Centrum Zdrowia” Oś. Wojska Polskiego 2
19 Śr 21.00-8.00 „Familia” ul. Kłodzka 13
20 Cz 8.00-8.00 „Centrum” ul. Kłodzka 10a (za „Biały Len”)
21 Pt 21.00-8.00 „Farmatex” Os. XXX-lecia 16
22 So 18.00-9.00 „Słoneczna” ul. Podjazdowa 11
23 N 9.00-8.00 „W Rynku” ul. Rynek 23
24 Pn 21.00-8.00 „Nowa” ul. Teatralna 11
25 Wt 21.00-8.00 „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
26 Śr 21.00-8.00 „Słoneczna” ul. Podjazdowa 11
27 Cz 21.00-8.00 „Familia” ul. Kłodzka 13
28 Pt 21.00-8.00 „Piastowska” ul. Piastów 5
29 So 18.00-9.00 „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
30 N 14.00-8.00 „Centrum Zdrowia” Oś. Wojska Polskiego 2

SEGREGOWANE
3 czerwca – Bartnica, Świerki, Krajanów, Dworki
7 czerwca – Bożków, Koszyn
10 czerwca – Włodowice, Sokolica, Bieganów
31 maja, 28 czerwca – Jugów
20 maja, 17 czerwca – Wolibórz, Przygórze
24 maja, 22 czerwca – Czerwieńczyce, Mały Bożków, 
Nowa Wieś Kł.
17 maja, 14 czerwca – Dzikowiec, Ludwikowice Kł. – ul. 
Fabryczna i Kościuszki
27 maja, 24 czerwca – Ludwikowice Kł., Sokolec

ELEKTRYCZNE
31 maja – Jugów
20 maja – Wolibórz, Przygórze
24 maja – Czerwieńczyce, Mały Bożków, Nowa Wieś Kł.
17 maja – Dzikowiec, Ludwikowice Kł. – ul. Fabryczna  
i Kościuszki
27 maja – Ludwikowice Kł., Sokolec

UWAGA: Wszystkie odpady komunalne odbierane są 
w godzinach od 6:00 do 21:30 (najlepiej wystawić je 
dzień wcześniej). W przypadku zamiaru oddania odpa-
dów wielkogabarytowych lub elektrycznych, wskazane 
jest powiadomienie firmy NUK sp. z o.o. przed termi-
nem ich odbioru, wskazanym w harmonogramie pod 
nr. tel. 74 872 23 88.

Odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddać 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), przy ul. Niepodległości 45C (obok 
stacji paliw). PSZOK czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 - 16.00, a w soboty w go-
dzinach 8.00 - 13.00. Za pozostawienie odpadów na 
PSZOK nie trzeba wnosić żadnej opłaty, jeśli udoku-
mentuje się fakt zamieszkania na terenie gminy (do-
wód osobisty).
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Tu r n i e j  Wi e d z y  o  B e z p i e c z e ń s t w i e  
w  R u c hu  D r o g ow y m  r oz s t r z yg n i ę t y

Wójt Adrianna Mierzejewska przekazała dzieciom 
gadżety za uczestnictwo, a wygranym - nagrody, które 
wręczyli pracownicy Urzędu Gminy. Wśród nagrodzonych 
i wytypowanych do reprezentowania Gminy Nowa 
Ruda w powiecie znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Jugowie: Julia Ralcewicz, Julia Klementowicz, 
Antoni Gorący, Mikołaj Gorący, op. Artur Chorzępa 
oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie: Agata 
Radecka, Remigiusz Wiśniewski, Dawid Gdula, op. Beata 
Październiak.
W trakcie turnieju w Kłodzku sprawdzona została 
wiedza teoretyczna z przepisów ruchu drogowego, 
zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania 
pierwszej pomocy w teorii i praktyce oraz sprawność 
zawodników przy pokonywaniu rowerowego toru 
przeszkód. Wyjątkową atrakcją dla dzieci była możliwość 

W piątek, 5 kwietnia przy Zespole Szkół Nr 2 w Ludwi-
kowicach Kł. rozegrano Gminne Zawody Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, będące jednocześnie elimi-
nacjami do szczebla powiatowego. 

M O JA  M A Ł A  O J C Z Y Z N A
W ostatni dzień kwietnia dobyła się gala rozdania nagród w XV Kon-
kursie Literacko-Dziennikarskim „Moja Mała Ojczyzna” im. Beaty Ja-
roszewskiej. Gmina Nowa Ruda po raz kolejny mogła wesprzeć or-
ganizatora, Zespół Edukacyjny we Włodowicach, przekazując pakiet 
materiałów promocyjnych. Wśród 13 laureatów z Dolnego Śląska znalazła 
się Karolina Koniszewska z włodowickiej szkoły, zajmując II miejsce w ka-
tegorii poezji klas VII, VIII. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska 
serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym oraz dziękuje za pamięć  
i dyplom.

spróbowania osobiście swoich sił za kierownicą 
samochodów przeznaczonych do nauki jazdy, które 
zostały podstawione przez Stowarzyszenie Instruktorów 
Nauki Jazdy Ziemi Kłodzkiej. Dla niektórych dzieci był to 
najprawdopodobniej pierwszy raz w życiu, kiedy mogły 
usiąść za kierownicą.

I V  JA R M A R K  W I O S E N N Y

W sobotę, 27 kwietnia w Jugowie obyła się czwarta edycja Jarmarku 
Wiosennego, którego organizatorem jest prężnie działające Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Jugowa. Dzięki swym umiejętnościom i wsparciu 
lokalnych władz, organizatorzy, jak zawsze, stanęli na wysokości za-
dania. 
Nie zabrakło licznych atrakcji. Malowanie twarzy, loteria fantowa  
i pyszne jedzenie, to tylko niektóre z nich. Zgromadzeni wystawcy za-
prezentowali wyroby rękodzielnicze, regionalne przysmaki i wiele in-
nych. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wszystkim uczestnikom 
Jarmarku występy artystyczne tych najmłodszych, ale również i tych 
trochę starszych mieszkańców Jugowa oraz zaproszonego Koła Go-
spodyń Wiejskich ze Ścinawki Średniej. Na koniec zagrał zespół Krąg 
z Ludwikowic Kł.
Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska objęła Jarmark pa-
tronatem honorowym. Ponadto, dzięki jej wsparciu finansowemu, 
dzieci mogły za darmo korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny. 

Fot.D.Radzik-Dyl

Fot.B.Adamska

Fot.D.Lisowska-Panek

Fot.D.Lisowska-Panek

Fot.D.Lisowska-Panek

Fot.D.Radzik-Dyl
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Spotkanie autorskie z Nadią Szagdaj

W poniedziałek, 13 maja w Bibliotece 
Publicznej Gminy Nowa Ruda, Filia Nr 2  
w Jugowie, czytelnicy spotkali się z pisarką 

Nadią Szagdaj, nową twarzą polskiego kryminału. 
Autorka serii książek z Klarą Schulz opowiadała  
o trylogii, z energiczną młodą kobietą w roli głównej. 

Bohaterka, osadzona 
w intrygującej fabule 
i klimacie dawnego 
Wrocławia, wykracza 
poza ramy swoich 
czasów. Książki Nadii 
Szagdaj mają klimat 
kultowych powie-
ści Agathy Christie, 
Raymonda Chandle-
ra i Borisa Akumina. 
Chce się do nich wra-
cać.

Ko n ce r t  d l a  J a n a  Pa w ł a  I I 

W sobotę, 11 maja w kościele pw. Świętego Jerze-
go w Krajanowie Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Nowa Ruda zorganizowały koncert ku czci św. Jana 
Pawła II.

Po mszy św., odprawionej pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Tadeusza Dudy ze Świerków, podczas 
wspaniałego koncertu, prowadzonego przez Urszu-
lę Poźniak, kierownik Biblioteki Publicznej działają-
cej przy CKGNR w Ludwikowicach Kł., wystąpiły:

KGW Bartnica, KGW Bożków, KGW Dzikowiec, KGW 
Jugów, Chór Kołczanki z Ludwikowic Kł., pod prze-
wodnictwem Joanny Kołcz, KGW Krajanów, KGW 
Przygórze, Klub Seniora Wrzos z Jugowa.

Poszukaj skarbów ukrytych  
w Gminie Nowa Ruda

Masz wolną chwilę? Brak Ci pomysłu na ciekawą 
wyprawę? Gmina Nowa Ruda zaprasza do wspólnej 
zabawy!
Geocaching to gra terenowa, polegająca na poszu-
kiwaniu tzw. skrzynek, uprzednio ukrytych przez in-
nych uczestników zabawy. Aby odnaleźć taki „skarb”, 
należy posłużyć się współrzędnymi GPS, jak również 
wskazówkami pozostawionymi na portalu www.
geocaching.com, przez założyciela tejże skrzynki. 
My polecamy te, znajdujące się na terenie Gminy 
Nowa Ruda, szczególnie w okolicach wyremonto-
wanych kapliczek i krzyży przydrożnych.
Więcej informacji dotyczących zabawy odnajdziesz 
na stronach Urzędu Gminy w zakładce: Strefa tury-
sty/Ciekawostki.

WYŚLIJ E-POCZTÓWKĘ Z TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Miłośników naszej malowniczej gminy zapraszamy do 
odwiedzenia strony www.gmina.nowaruda.pl. W Strefie 
Turysty, w zakładce „Galeria Zdjęć” znajdują się bezpłat-
ne, przygotowane specjalnie dla Państwa, elektroniczne 
pocztówki. Kartki można pobrać na swój komputer i wy-
słać swoim znajomym. Podobnie można pobierać fotota-
pety z panoramami naszych pięknych wsi i zamieszczać 
na pulpicie swojego urządzenia.

Fot.D.Lisowska-Panek
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N I E  R Ó B  Z  L A S U  Ś M I E T N I KA !

Święto Leśnika i Drzewiarza obchodzone jest w Polsce kilka razy w roku:  
5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą niedzielę czerwca i 4 października (Światowy 
Dzień Leśnika). To częsta okazja do tego, by zwrócić uwagę na stan lasów 
w naszym regionie oraz na pracę ludzi, którzy na co dzień dbają o tą nie-
zbędną dla zachowania równowagi ekologicznej, przestrzeń. Każdy z nas 
ma świadomość, jak ważne funkcje pełnią lasy - uczestniczą w wytwarzaniu 
tlenu, oczyszczają powietrze, zapobiegają powodziom, są domem wielu ga-
tunków roślin i zwierząt, a dla ludzi - miejscem odpoczynku.
Święto Leśnika i Drzewiarza to dobra okazja, aby rozszerzyć wie-
dzę na temat ochrony środowiska. Aktualnie zauważana jest ten-
dencja do budowania świadomości wśród użytkowników lasów  
i zmniejszania odpadów pozostawianych w obszarach leśnych. Nadleśnic-
twa odchodzą od zastawiania szlaków koszami na śmieci, wierząc że turyści 
są w dzisiejszych czasach bardziej świadomi problemu usuwania odpadów. 
A problem jest ogólnopolski. I nie chodzi tylko o tysiące złotych wydawa-
nych na usuwanie wszelkiego rodzaju nieczystości, czy nawet nie nadąża-
nie za wywozem śmieci z powodu tak wielkiej ich ilości. Turyści nie mają 
nawyku zabierania ze sobą tego, co przynieśli, porzucając w lesie różnego 
rodzaju odpady. Zaśmiecony las nie sprzyja wypoczynkowi. Wciąż dziwi, 
dlaczego tak trudno turystom wsadzić z powrotem do plecaka pustą bu-

telkę, czy opakowanie po słodyczach i wyrzucić je w domu, aby wszyscy użytkownicy lasu mogli cieszyć się czystą 
ekoprzestrzenią. Pamiętajmy, że my wszyscy odpowiadamy za stan środowiska i jakość naszego wypoczynku.

ZLOT KLASYKÓW
W niedzielę, 12 maja do Muzeum Techniki Militarnej 
Molke w Ludwikowicach Kł. ściągnęli fani motoryzacji, 
tym samym rozpoczynając sezon Kłodzkiego Ruchu Kla-
syków.
Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda Ryszard Czerewaty 
wręczył zawodnikom upominki, przygotowane przez 
Maję Kuczyńską z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

G m i n a  N owa  R u d a 
n a  t a r g a c h  p ra c y

W piątek, 12 kwietnia Gmina Nowa Ruda zaprezentowa-
ła się na Konferencji Partnerstwa Lokalnego – XVIII edy-
cji Targów Pracy w powiecie kłodzkim, która odbyła się 
w MOK-u w Nowej Rudzie. Po raz kolejny do udziału w 
wydarzeniu zaprosili Gminę: Dyrektor Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy i Starosta Kłodzki. 
Zarówno pracodawcy, jak i poszukujący pracy mieli oka-
zję do bliższego poznania potencjału Gminy Nowa Ruda. 
Nasz produkt regionalny został zaprezentowany w po-
staci folderów i map, które cieszyły się dużym zaintere-

sowaniem.  Materiały promowały nie tylko naszą Gminę, 
ale także wszystkich naszych partnerów w działaniach 
promocyjnych: Nową Rudę, Gminę Radków, Hronov  
i Broumov z całą Ziemią Broumowską oraz Wałbrzych 
z Aglomeracją Wałbrzyską. Za zaproszenie serdecznie 
dziękujemy i czekamy na kolejne spotkania.
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W YS TAWA  KO P E R N I KA Ń S KA

Jest to ekspozycja „wędrująca”, przeznaczona do ekspo-
nowania w instytucjach muzealnych i naukowych w ca-
łym kraju.
Celem wystawy jest zaprezentowanie i popularyzowanie 
postaci Mikołaja Kopernika w nowoczesny, atrakcyjny 
dla zwiedzających sposób. Ma ona charakter modułowy, 
a w poszczególne części wpisana została narracja o życiu 
i dokonaniach Mikołaja Kopernika, z zaakcentowaniem 
epokowego odkrycia w dziedzinie astronomii.
Zaprojektowana z myślą o wnętrzach muzealnych, wy-
stawa nasycona jest zabytkami prezentującymi życie 

codzienne mieszczan toruńskich drugiej połowy XV  
i pierwszej połowy XVI wieku (m.in. późnośredniowiecz-
na ceramika, naczynia klepkowe, monety). W obrębie 
ekspozycji pojawiają się elementy multimedialne (filmy, 
animacje komputerowe), mające za zadanie w atrakcyj-
ny i dostępny sposób wyjaśniać problematykę odkryć 
astronomicznych Mikołaja Kopernika. Punktem kulmi-
nacyjnym wystawy jest „przeniesienie” zwiedzającego 
w symboliczną przestrzeń uniwersum: spojrzenie na 
ruchomy układ heliocentryczny z wyjątkowej perspekty-
wy. Wszystkie te elementy decydują o głównie edukacyj-
nym charakterze wystawy.

W Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. oglądać można wystawę pn. „Mikołaj Kopernik.  
Opowieść o życiu i dziele”, przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. 

Ko n ce r t y  mu z y k i  d a w n e j

Wójt Adrianna Mierzejewska zaprasza w imieniu orga-
nizatorów na cykl koncertów muzyki dawnej.
Wydarzenia odbędą się w zabytkowych wnętrzach  
w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku. Również 
w trzech kościołach w Gminie Nowa Ruda rozbrzmie-
wać będzie muzyka dawnych epok, odtwarzana za-
równo przez uznanych artystów, jak i adeptów sztuki 
muzycznej. Wydarzenie odbywa się pod patronatem 
honorowym m.in. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej 
Aleksandra Szweda i Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego Cezarego Przybylskiego. Organizatorzy za-
praszają:
24 maja, piątek, godz. 19.00 Kościół św. Mikołaja, 
Świerki
25 maja, sobota, godz. 19.00 Kościół śś Apostołów Pio-
tra i Pawła, Bożków
26 maja, niedziela, godz. 12.15 Kościół św. Michała Ar-
chanioła, Ludwikowice Kł.

Zapowiedzi – Kalendarz imprez

1 czerwca – Gminny Dzień Dziecka, Przygórze
8 czerwca – Gminne Zawody Strażackie
14 czerwca – Wernisaż wystawy „14x14”
22 czerwca – Noc Świętojańska, Dzikowiec
29 czerwca – Triduum Bożkowskie
Zakończenie sezonu piłki nożnej, Jugów
V Ogólnopolska Noc Bibliotek, Ludwikowice Kł.
Aktualne daty i terminy wydarzeń dostępne na www.
ckg.nowaruda.pl oraz www.gmina.nowaruda.pl.

Wystawę oglądać możemy po wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej pod nr tel. 508 278 595, tylko do 10 czerw-
ca.
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B I E G OW Y  S E ZO N  
W  G Ó R AC H  S OW I C H  OT WA RT Y 

Końcówka weekendu majowego pod Wielką 
Sową to dwa dni biegania w górach – w sobotę 
4 maja odbył się bieg górski Sowiogórska Dy-

cha, a w niedzielę, 5 maja 6. Półmaraton Sowiogórski. 
Oba biegi startowały z Ludwikowic Kł. (sołectwa Soko-
lec) i tam też się zakończyły. O ile w sobotę warunki do 
biegania były wręcz idealne, o tyle w niedzielę zawod-
ników witały ośnieżone góry i niska temperatura, a na 
szczycie Wielkiej Sowy zima rozgościła się tego dnia na 
dobre. Nie wystraszyło to jednak prawie 200 osób, które 
stanęły na starcie w niedzielę. W sobotę frekwencja była 
podobna.

Sobotni bieg to malownicza i widokowa pętla poprowa-
dzona po Wzgórzach Wyrębińskich w masywie Gonto-
wej. Bieg jest wymagający, trasa techniczna i selektywna, 
pełna niespodzianek z okresu II wojny światowej. Góry 
Sowie słyną przecież z tajemniczych sztolni, podziem-
nych fabryk i zapomnianych zagadkowych konstrukcji. 
Na pewno jest to dobra propozycja dla wszystkich po-
szukujących dobrego anglosaskiego biegu na początek 
sezonu.

Najszybciej tę premierową trasę pokonał Paweł Olijnyk 
z Ukrainy (36:40), drugie miejsce zajął Krzysztof Jilek,  
a trzeci był Radosław Boniec. Wśród pań pierwsze miej-
sce zajęła Danuta Piskorowska, druga była Natalia Wró-
blewska, a trzecia Lidia Niekraś z Kłodzka.

Niedzielny półmaraton miał nieco ponad 22 km, a naj-

wyższym punktem na trasie tradycyjnie była Wielka 
Sowa (1015 m). To już naprawdę solidna dawka przewyż-
szeń i kilometrów. Najpierw czekało 14 km podbiegu,  
a potem długi powrót na metę. Dodatkowym utrudnie-
niem było 10 cm świeżego śniegu zalegającego w naj-
wyższych partiach gór. 

Najszybciej i najlepiej poradził sobie z tymi wyzwania-
mi Marcin Wróbel (1:36:51). Drugi do mety dotarł Kamil 
Młynarz, a trzeci był Łukasz Flisiński. Anna Ficner wygrała 
klasyfikację open kobiet i dała się wyprzedzić tylko sze-
ściu mężczyznom. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła 
Ewa Huryń, a trzecie, mająca tureckie korzenie, Aysen 
Solak.

Na wszystkich czekał pyszny gorący makaron, lokalne 
wypieki i przysmaki, a na mecie każdy otrzymał pamiąt-
kowy medal. Dla organizatora obu biegów – Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda, było to przetarcie przed 
sztandarową imprezą Gminy Nowa Ruda – Biegiem na 
Wielką Sowę. Dziesiąta, jubileuszowa edycja tego wyjąt-
kowego biegu odbędzie się 11 sierpnia, a zapisy już się 
rozpoczęły.

Bieg na Wielką Sowę od lat uznawany jest przez polskich 
biegaczy górskich za najlepszy bieg alpejski w kraju,  
a świadczą o tym kolejne Złote Kozice przyznawane  
w dorocznym plebiscycie Ligi Biegów Górski i biegigor-
skie.pl oraz inne wyróżnienia, w tym nagroda MUFLON  
w kategorii „Wydarzenie/Inicjatywa 2018 Roku”.

Więcej o imprezach biegowych Gór Sowich na stronie 
biegajwgorachsowich.pl oraz na FB.com/BiegajWGo-
rachSowich/

Fo
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Pokaz balonów nad Gminą Nowa Ruda

Zebrani obejrzeli start balonów na ogrzane powietrze, 
biorących udział w festiwalu, którego organizatorem był 
Klub Balonowy ze Świdnicy.
Przed startem wszyscy zebrani mieli możliwość rozmowy 
ze światowej klasy baloniarzami z UK, Słowacji, Niemiec, 
Francji oraz różnych stron Polski. Można było dowiedzieć 

W niedzielę, 5 maja na boisku sportowym w sołectwie Sokolec miał miejsce V Międzynarodowy Festi-
wal Balonowy.

się, ile waży balon i dlaczego w Polsce loty nie odbywają 
się w porze obiadowej. Główną atrakcją była możliwość 
wzięcia udziału w konkursie, którego nagrodą było  
5 przelotów balonem, ufundowanych przez Wójt Gminy 
Nowa Ruda, Adriannę Mierzejewską. Szczęśliwcy odbyli 
lot z Krzysztofem Zapartem nad terenem gminy.
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