
Już w niedzielę wybory
W niedzilę Polacy zdecydują, 
kto przez najbliższe pięć lat będzie 
sprawował urząd prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
W mieście Nowa Ruda i gminie 
Nowa Ruda uprawnionych do 
głosowanie jest blisko 27,5 tys. 
osób. Lokale wyborcze czynne 
będą od godz. 7.00-21.00

czytaj na str. 7

Gdzie głosować?
Gdzie głosować w wyborach 
prezydenckich w Nowej Rudzie 
i w jakim lokalu mieści się komisja 
wyborcza?

czytaj na str. 14

Krzyżaków siła 
przetrwania
Felieton Stanisława Łukasika

czytaj na str. 4

Fałszywi kominiarze 
w akcji
W czwartek 18 czerwca Nowej 
Rudzie, policjanci podjęli 
czynności służbowe wobec 
trzech mężczyzn, którzy według 
zgłoszenia chodzili przebrani 
za kominiarzy. Mężczyźni 
sprzedawali mieszkańcom ulotki 
z pozdrowieniami od św. Floriana 
w cenie 1 zł za sztukę

czytaj na str. 9

Przejęli linię kolejową 
Ścinawka Średnia – 
Radków
Na mocy podpisanego w środę 
24 czerwca aktu notarialnego, 
województwo dolnośląskie 
przejęło od PKP S.A. linię kolejową 
nr 327 na odcinku Ścinawka 
Średnia – Radków

czytaj na str. 14

Remont mostu 
priorytetem
W piątek 19 czerwca, w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku, odbyło 
się spotkanie robocze dotyczące 
m.in. przekazanej na początku 
czerwca powiatowi drogi 
wojewódzkiej 380. W trakcie 
rozmów poruszono nurtującą 
wielu z nas kwestię remontu 
mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej 
Rudzie

czytaj na str. 17
ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

strona 23

strona 22

TARMAC MASTERS Rally Ireco 
Motorsport – Nowa Ruda

KS Piast Nowa Ruda 
ma nowy zarząd

Reklama
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

Plantacja marihuany w Nowej Rudzie
W środę 17 czerwca, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na co dzień zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali mężczyzn podejrzanych o prowadzenie 
uprawy konopi indyjskich i posiadanie znacznej ilości narkotyków

Radni na basenie

Basen przy ul. Fredry był miejscem wyjazdowego posiedzenia aż trzech stałych 
komisji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Było to związane z wizją w terenie 
inwestycji „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem 
przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” czytaj na str. 3

PIKNIK RODZINNY 
DLA HANI
Komitet Przyjaciół: Asia, 
Karolina, Daria oraz 
wolontariusze (rodzice i załoga 
przedszkola) serdecznie 
zaprasza na festyn charytatywny 
PIKNIK RODZINNY DLA HANI, 
który odbędzie się 26 czerwca 
(piątek) od godz. 16.00 na Górze 
Wszystkich Świętych w Nowej 
Rudzie-Słupcu czytaj na str. 2

czytaj na str. 9
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Jugów pięknieje

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

Redaktor naczelny: Stanisław Mróz, tel. 501 361 623. Redakcja: Arkadiusz 
Balcerzak, Tomasz Proszek. Adres redakcji: Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda, 
tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.
Wydawca: Mróz Media Stanisław Mróz, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

PIKNIK RODZINNY 
DLA HANI

Komitet Przyjaciół: Asia, Karolina, Daria oraz 
wolontariusze (rodzice i załoga przedszkola) 
serdecznie zaprasza na festyn charytatywny PIK-
NIK RODZINNY DLA HANI, który odbędzie się 26 
czerwca (piątek) od godz. 16.00 na Górze Wszyst-
kich Świętych w Nowej Rudzie-Słupcu.

Celem festynu jest zbiórka pieniędzy na wspar-
cie leczenia Hani z przedszkola „Kraina Malucha”, 
która dzielnie walczy z chorobą nowotworową.

Na festynie będzie wiele atrakcji, m.in:
– zabawy z bańkami i dużymi maskotkami,
– loteria fantowa (do wygrania m.in. rower),
– przejazd wozem strażackim,
– motory i quady,
– ognisko i kiełbaski,
– kawa i domowe ciasta,

– lemoniada, koktajle i soki,
– licytacja (wartościowe przedmioty i wspa-

niałe vouchery),
– zabawa przy muzyce.
Całkowity dochód z imprezy zostanie prze-

znaczony na wsparcie leczenia Hani.
Organizatorem akcji jest oficjalnie zarejestro-

wany „Komitet Przyjaciół”, składający się z rodziców 
dzieci z przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej akcji 
charytatywnej.

Dokładamy wszelkich starań, żeby było jak 
najbardziej bezpiecznie. Mamy zakupione płyny 
dezynfekujące, których będzie mógł użyć każdy.

Razem można więcej, więc bądźcie z nami!

We wtorek 16 czerwca, sołtys, rada sołecka oraz mieszkańcy 
Jugowa, kontynuowali prace na terenie wsi. Tym razem ukwieco-
no przystanek autobusowy z zatoką w górnej części Jugowa.
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Radni na basenie
Basen przy ul. Fredry był miejscem wyjazdowego posiedzenia aż trzech stałych 
komisji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Było to związane z wizją w terenie inwestycji 
„Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych 
przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”

Członkowie komisji: rewizyj-
nej, porządku publicznego i ko-
munikacji, a także gospodarczo-
-budżetowej oraz burmistrz 
Tomasz Kiliński także Agnieszka 
Żołnierczyk i Janusz Król z Wy-
działu Infrastruktury i Inwestycji 
UM w Nowej Rudzie, spotkali się 
w  poniedziałek 22 czerwca na 
basenie przy ul. Fredry, z kierow-
nikiem robót Marianem Rutkow-
skim i  inżynierem kontraktu 
Antonim Mędralą. Radni zapo-
znali się z prowadzonymi obec-
nie pracami, zmianami jakie 
zaszły od ich poprzedniej wizy-
ty na obiekcie. Radni zadawali 
wiele pytań technicznych, pytań 
związanych z wyglądem basenu, 
z materiałami i środkami, które 
są wykorzystywane przy prze-
budowie obiektu.

W trakcie prowadzonych ro-
bót wprowadzono kilka zmian, 

jedna z nich dotyczy usprawnia-
nia i ograniczania straty ciepła. 
W tym przypadku mowa o zmia-
nie lokalizacji montażu pomp, 
który początkowo zaplanowano 
na budynku gospodarczym. 
Woda z nich miała być transpor-
towana na odległość ok 100 m, 
co wiązałoby się z utratą ciepła. 
Zamontowane zostaną na skar-
pie zmniejszając tym samym 

odległość transportu wody o ok. 
70 m. Z  innych ciekawostek – 
głębokość w dużym basenie pod 
trampoliną wynosi 4,90 m. Tem-
peratura wody w dużym basenie 
wynosić ma 22OC, w małym 24OC, 
a w oczku wodnym 26OC.

Przypomnijmy, że wykonaw-
ca wystąpił z wnioskiem o zmia-
nę terminu zakończenia robót 
z 30 maja na 31 lipca br. Wniosek 
wykonawcy, po analizie kontrak-
tu, został rozpatrzony przez in-
żyniera kontraktu i 6 maja pod-
pisano aneks do umowy. Już 
przed dwoma tygodniami infor-
mowaliśmy naszych czytelników, 
że również termin 31 lipca jest 
niearealny, co spowodowane 
jest wieloma przyczynami wśród 
których wymienić trzeba m.in. 
wydłużenie terminu dostaw ma-
teriałów i usług, co było spowo-
dowane pandemią.
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Tadeusz Blechinger jest 
znakomitym kronikarzem Nowej 
Rudy. Jego fotografie oddają 
codzienność miasta, jak również 
otaczającą przyrodę – na 
przestrzeni czterech pór roku.
Album zawiera ponad 170 zdjęć, 
na których zawarta jest pasja pana 
Tadeusza. Od wiosny do zimy, 
od świtu do nocy…
Ci, którzy kochają Nową Rudę, 
na pewno będą zachwyceni, 
a którzy jej nie znają – zechcą 
zapewne ją odwiedzić.

Tomasz Proszek

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

Felieton

Stanisław Łukasik

Cierpliwym czytelnikom 
Noworudzianina, którzy przez 
tydzień zastanawiali się nad 
odpowiedzią na pytanie po-
stawione w ostatnim nume-
rze: „Jak Zakon po klęsce pod 
Grunwaldem i przegranych 
siedmiu wojnach mógł prze-
trwać 115 lat? Postaram się o 
tym opowiadać w następnych 
numerach. Zaznaczam, że nie 
będzie odpowiedzi, ostatecz-
nych, rozstrzygających, ani 
jedynie prawdziwych, bo i jak 
może być inaczej, skoro od 
wieków najtęższe głowy uczo-
nych w piśmie kronikarzy i 
historyków dotychczas nie 
uzgodniły jednolitej wizji. 
Pozostaje czekać na wyniki 
nowej polityki historycznej, 
a może zapowiadane wielkie 
dzieło filmowe w hollywo-
odzkiej obsadzie rzuci nowe 
światło. Pośpiech jest wska-
zany, dokąd jeszcze żyje kilka 
gwiazd kina światowego. 
Ciągle odbiegam od zasad-
niczego tematu – mocarstwo 
środkowoeuropejskie po-
wstałe w wyniku małżeństwa 
Jadwigi Andegawenki z Jo-
gaiłą i jego wpływ na dzieje 
Świata. Zacznę od zwrócenia 
uwagi na fakt doniosłej wagi, 
aczkolwiek przez podręczni-
ki raczej pomijany. Jeszcze 
nie wyschły pieczęcie na per-
gaminach umowy zawartej 
w Krewie, a już pobożni mni-
si z Malborka z teutońską 
przebiegłością prowadzili 
działania profilaktyczne, po-
legające na poróżnieniu pa-
nujących na Litwie Giedymi-
nowiczów. Takie zabiegi prak-
tykowali od zarania „misji 
chrystianizacyjnej” na Litwie. 

Umiejętnie wykorzystali kon-
flikt Jagiełły ze stryjem Kiej-
stutem, co doprowadziło do 
tajemniczej śmierci starego 
księcia w więzieniu u bratan-
ka, a po unii popierali Witolda 
Kiejstutowicza, gdy ten w 
roku 1390, przy krzyżackiej 
pomocy, oblegał Wilno bro-
nione przez Polaków. Gdy 
przyszedł czas, Witold spalił 
trzy krzyżackie zamki, pogo-
dził się z Jagiełłą i z jego nada-
nia został namiestnikiem Li-
twy. Takie przeskoki nie były 
na Litwie czymś niezwykłym, 
a przeciwnikom obawiającym 
się mocarstwa powstającego 
w wyniku unii umożliwiały 
krecią robotę. W kilka lat póź-
niej, ten wielokrotny wiaro-
łomca, poprowadził armię 
litewską, wspomaganą przez 
książąt ruskich, hufiec Pola-
ków pod Spytkiem z Melsz-
tyna, Mołdawian z hospoda-
rem Stefanem, i uwaga – Krzy-
żaków, przeciwko Tatarom 
Tamerlena i poniósł sromotną 
klęskę nad Worsklą. Zadajmy 
pytanie o cel wyprawy Witol-
da za Dniepr. Czyżby ta wy-
prawa miała na celu wzmoc-
nienie państwa polsko-litew-
skiego? Nic z tych rzeczy. 
Zanim ten nieszczęśliwy wódz 
wybrał się na Tatarów, zawarł 
pokój  z  Zakonem i  d la 
wschodnich miraży oddał im 
rodzoną Żmudź, umożliwiając 
połączenie dwóch części Za-
konu rozdzielonych „koryta-
rzem żmudzkim”– ciągle te 
korytarze rozdzielające części 
państwa teutońskiego. Ten 
nieudolny, a niezwykle am-
bitny wielki książę litewski 
uważał, że rozprawa z Tatara-

mi otworzy mu drogę na Mo-
skwę. Może to nieco zawiłe, 
ale pamiętajmy, że Moskwa 
ciągle była uzależniona od 
chana Złotej Ordy, więc po-
gromca ordy miał prostą dro-
gę na Kreml. Trzeba było po-
konać Tatarów, a tymczasem 
ten nieszczęsny wódz fatal-
nym dowodzeniem przyczy-
nił się do sromotnej klęski. 
Przez kilka dni naiwnie dał się 
zwodzić Timurowi, aż ten do-
czekał przybycia głównych 
sił pod wodzą Edygeja. Z po-
łączonymi siłami szans już nie 
miał, więc sam uszedł z pola 
bitwy. Wodzem był nieszcze-
gólnym, ale za to miał znako-
mity PR, a przez to Długosz i 
inni historycy starszej daty 
widzieli w nim głównodowo-
dzącego pod Grunwaldem, a 
Jan Matejko podkreślił ten 
mit umieszczając go w cen-
trum swojego obrazu. Wielką 
wyprawą na Tatarów chciał 
dokończyć dzieło Mendoga, 
który mając niewielkie skraw-
ki Rusi mienił się „królem Li-
twinów i wielkiej części Rusi-
nów”. Witold stawiał sobie cel 
znacznie ambitniejszy: „pój-
dziemy i pobijemy Timur Ku-
tłuka, zabierzemy jego car-
stwo i posadzimy na nim 
Tochtamysza – a sam siadu 
na Moskwie, na wie likom 
kniażeni, na wsiej ruskoj ziem-
li”. No cóż, Timura nie pobił, 
Moskwy nie zdobył, a Żmudź 
stracił. Ot rubla nie zarobił, 
a…

Krzyżaków siła przetrwania
Poniższe podziękowania zostały umieszczone 
w pierwszej biografii o. Wenantego Katarzyńca:

Kraków, 22 września 
1928 r.

„Pragniemy wywiązać 
się z przyrzeczenia, jakie 
uczyniłyśmy Matce Niepo-
kalanej, czcigodnemu O. 
Rafałowi Chylińskiemu i 
czcigodnemu O. Wenante-
mu.

Od dziewięciu miesięcy 
szukałyśmy mieszkania, a 
wszędzie nam odmawiano. 
Modliłyśmy się gorąco do 
Niepokalanej i Jej Nieusta-
jącej Pomocy i czekałyśmy 
z dnia na dzień, by można 
było gdzie głowę schronić. 
Choć położenie nasze było 
przykre, jednak pociesza-
łyśmy się nadzieją – ale w 
ostatnich miesiącach zda-
wało się, że już wszystko 
stracone.

Podwoiłyśmy jednak modlitwy swoje, dodając prośbę do czci-
godnego O. Rafała, aby jeśli to zgadza się z wolą Bożą, wyprosił 
nam u Pana Jezusa i Niepokalanej choć mały kącik, bo siły nasze 
słabną… Do tej modlitwy dodałyśmy jeszcze Nowennę do czci-
godnego O. Wenantego i obiecałyśmy, że jeśli nas wysłucha, 
ogłosimy podziękowanie w „Rycerzu Niepokalanej”, aby wszyscy 
widzieli, że ufna modlitwa nie idzie na marne.

Jakoś zaraz w pierwszych dniach modlitwy do czcigodnego 
O. Wenantego dostałyśmy bez żadnych trudności mieszkanie i to 
lepsze, niż myślałyśmy i za małym wynagrodzeniem.

Po jakimś czasie jedna z nas zachorowała: choroba była ciężka 
i niebezpieczna. Nie czekając długo, poleciłam ją opiece Niepoka-
lanej za przyczyną O. Wenantego i tego samego dnia już jej było 
lepiej, a na drugi dzień niebezpieczeństwo całkiem minęło.”

P. i A. H.
czytelniczki „Rycerza Niepokalanej”
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Komunikat Ministerstwa 
Edukacji Narodowej

Czekamy na pieniądze

Na razie zabezpieczą

Wnioski na 500+ 
przedłużone

Obecnie szkoły pracują w trybie kształcenia 
na odległość. Zrobimy wszystko, aby dzieci 
wróciły do szkół od września w normalnym trybie. 
Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy 
szkół i placówek oświatowych – informuje MEN

W przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe infor-
macje na temat zdalnej nauki i rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego. 

Obecnie szkoły pracują w  trybie kształcenia na odległość. 
Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół 
i placówek oświatowych. Zrobimy wszystko, aby dzieci wróciły 
do szkół od września w normalnym trybie.

Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowo-
cześniejsze technologie nie są w stanie zastąpić bezpośrednie-
go kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji 
oraz budowania więzi, które powstają w szkolnych murach.

Jednocześnie pracujemy nad udoskonaleniem narzędzi on-
-line do nauki zdalnej, tak aby nauczyciele i dyrektorzy mogli 
korzystać tych rozwiązań – tak jak dotychczas, jako uzupełnie-
nie swoich metod pracy. Rozwijamy platformę edukacyjną 
epodreczniki.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów i nauczycieli. Wprowadzamy nowe funkcjonalności, tak 
aby dostosować to narzędzie do potrzeb szkół.

Warto podkreślić, że platforma epodreczniki.pl była i  jest 
rozwijana niezależnie od epidemii. Informacje o udostępnieniu 
platformy i o możliwości jej wykorzystywania były przekazywa-
ne szkołom już od września 2019 r. Wykorzystywanie platformy 
epodreczniki.pl i zgromadzonych na niej zasobów zostało też 
uwzględnione w projekcie „Lekcja:Enter”, w ramach którego, do 
2023 roku, zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. 
Zakres szkolenia obejmuje m.in. tworzenie własnych lub wyko-
rzystywanie w  procesie kształcenia dostępnych w  Internecie 
zasobów i narzędzi edukacyjnych.

Apelujemy zatem o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród 
uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. Podkreślam, 
że przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół 
od września.

Tragiczny stan techniczny 
drogi powiatowej łączącej Wło-
dowice ze Świerkami i związa-
nymi z tym problemami dla 
mieszkańców kilku miejscowości 
gminy Nowa Ruda, opisywaliśmy 
niejednokrotnie. W nie lepszym 
stanie jest jedno z odgałęzień 
tej drogi, prowadzące do przy-
siółka Flucht (Rzędziny), o czym 
poinformowali nas mieszkańcy, 
którzy ze względu na liczne dziu-
ry, ubytki i pęknięcia drogi, mają 
utrudniony dojazd do swoich 
domów, o ryzyku uszkodzenia 
samochodów nie wspominając. 
Okazuje się, że jest promyk na-
dziei, iż stan drogi wkrótce się 
poprawi. Jak nas poinformowa-
li pracownicy Urzędu Gminy 
Nowa Ruda, w sprawie remontu 
drogi prowadzącej do przysiółka 
Flucht, na chwilę obecną przy-

gotowana została dokumentacja 
projektowa dotycząca przebu-
dowy całego odcinka drogi pro-
wadzącej do Krajanowa.

– Gmina złożyła wniosek o 
dofinansowanie remontu drogi, 

w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych z budżetu 
państwa i oczekujemy na po-
twierdzenie uzyskania środków 
– tłumaczą pracownicy Urzędu 
Gminy Nowa Ruda.

Jak nas poinformowała Anna Frankowska, kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, w związ-
ku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy świadczenia, 500+ 
przyznawane są do maja 2021 roku. Pieniądze będę wpływały 
na wskazane konto. Oznacza to, że w tym roku nie trzeba będzie 
składać nowego wniosku na kontynuowanie świadczeń (świad-
czenia 500+ będą wypłacane do 31 maja 2021 roku). Wnioski 
o kontynuację świadczeń będzie można składać od 1 lutego 
2021 roku.

Osoby idące na pocztę, do wydziału komunikacji, czy też udający się na przystanek PKS, ale też 
mieszkańcy, muszą zachować szczególną ostrożność na schodach łączących ul. Boh. Getta z ul. Ko-
pernika w Nowej Rudzie. Jak zaalarmowała nas jedna z naszych czytelniczek, schody są w opłakanym 
stanie. Piesi, szczególnie ci starsi, nie chcąc ryzykować i zamiast korzystać z chodnika i schodów, 
bardzo często schodzą na jezdnię, omijając ten niezbyt bezpieczny fragment chodnika. Sprawą 
zainteresowaliśmy radnego Janusza Staniochę, przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i 
Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, który stwierdził, że faktycznie zdarzyło się tak, że żaden 
z radnych nie zwrócił uwagi na stan schodów, ale komisja składa wniosek o naprawę uszkodzonych 
schodów. W jakim za-
kresie i kiedy możliwy 
jest remont schodów, 
zapytaliśmy burmistrza 
Tomasza Kilińskiego.

– Na ten moment 
nie przewidujemy ja-
kiegoś większego re-
montu tych schodów. 
Na chwilę obecną w grę 
wchodzi zabezpiecze-
nie rzeczy, które są 
niebezpieczne. Zoba-
czymy na co pozwoli 
tegoroczny budżet, 
który jak wiadomo, jest 
ograniczony ze wzglę-
du na dużo mniejsze 
wpływy spowodowane 
pandemią – wyjaśnił 
burmistrz.
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Już w niedzielę wybory
Już za dwa dni Polacy zdecydują, kto przez najbliższe pięć lat będzie sprawował urząd 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W mieście Nowa Ruda i gminie Nowa Ruda uprawnionych 
do głosowanie jest blisko 27,5 tys. osób. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00-21.00

Po raz pierwszy od czasu ogłoszenia w Polsce pandemii 
COVID-19, członkowie Komisji Porządku Publicznego 
i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
spotkali się na posiedzeniu w ratuszu. Dotychczas 
wszystkie posiedzenia komisji stałych rady miejskiej 
odbywały się drogą elektroniczną. Radni zachowywali 
przepisową odległość 1,5 metra od siebie, obradowali 
w maseczkach ochronnych

Opiniowanie czasów pracy lokali, to jeden z tematów, którym 
na wstępie zajęli się członkowie komisji. W tym punkcie przy-
stąpiono do opiniowania projektów uchwał na sesję, a te do-
tyczyły m.in.: projektu uchwały w sprawie określenia sposobu 
udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozby-
wania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych, projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  trans-
portu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Nowa 
Ruda, projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  trans-
portu nieczystości ciekłych. Oprócz projektów uchwał porząd-
kowych radni zaopiniowali też pozytywnie dwa projekty uchwał 
związane z przekazaniem policjantom z noworudzkiego komi-
sariatu środków finansowych. Projekty tych uchwał mówią 
o przekazaniu policji środków finansowych stanowiących re-
kompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej, 
drugi z nich dotyczył przekazaniu policji środków finansowych 
na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komi-
sariatu Policji w Nowej Rudzie, którzy realizują zadania z zakre-
su służby prewencyjnej.

Kolejny punkt posiedzenia komisji związany był z wizjami 
w terenie. Radni udali się do Słupca, gdzie zajęli się wnioskiem 
o zmianę organizacji ruchu w pobliżu skrzyżowania ul. Komba-
tantów i ul. Akacjowej, przy budynku szkoły nr 7. Kolejna wizja 
związana była z wnioskiem mieszkańców, którzy złożyli wniosek 
o montaż progu zwalniającego między ul. Debry, a ul. Wiosen-
ną. Ostatnia, już nieplanowana wizja, związana była z zabez-
pieczeniem wód opadowych spływających i  czyniących nie-
wielkie szkody w drodze dojazdowej do jednego z domów przy 
ul. Debry.

Na terenie Nowej Rudy powołano 14 Obwo-
dowych Komisji Wyborczych – uprawnionych do 
głosowania jest 18 017 osób. Na terenie gminy 
Nowa Ruda powołanych jest 16 Obwodowych 
Komisji Wyborczych, a uprawnionych do głoso-
wania jest 9 366 osób.

W  wyborach prezydenckich 28 czerwca bę-
dziemy mogli wybrać spośród 11 kandydatów: 
Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, 
Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław 
Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł 
Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski 
i Stanisław Żółtek.

Jak głosować

Najpierw powinniśmy odnaleźć „nasz” lokal 
wyborczy. Informacje nt. granic obwodowych 
komisji wyborczych znajdziemy na stronie inter-
netowej Państwowej Komisji Wyborczej, w miej-
skim Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach 
ogłoszeń i słupach informacyjnych.

• Znajdź kandydata, na którego chcesz głoso-
wać.

• Postaw znak „X” w  kratce wyłącznie przy 
nazwisku tego kandydata.

• Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku wię-
cej niż jednego kandydata, Twój głos będzie 
nieważny.

• Znak „X”, to co najmniej dwie linie przecina-
jące się wewnątrz kratki.

Lokale wyborcze ze specjalnymi 
środkami bezpieczeństwa

Z racji panującej pandemii, podczas oddawa-
nia głosów powinniśmy zachować szczególne 
środki ostrożności.

W samym lokalu należy pamiętać o należytych 
środkach ostrożności:

• zachowaniu 1,5 metra odstępu od innych 
osób,

• zakryciu ust i nosa,
• stosowaniu się do pozostałych wytycznych 

ministerstwa zdrowia.
Podczas pobierania kart do głosowania, zo-

staniemy poproszeni przez członków Obwodowej 
Komisji Wyborczej o  okazanie dokumentu ze 
zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) oraz 

o  zdjęcie maseczki i  odsłonięcie twarzy w  celu 
identyfikacji. Odbiór kart poświadcza się podpi-
sem.

Z kolei członkowie Obwodowych Komisji Wy-
borczych zostaną wyposażeni w  odpowiednią 
ilość:

• jednorazowych rękawic ochronnych,
• płynu do dezynfekcji rąk,
• maseczek medycznych,
• przyłbic.
W przypadku, jeśli członek obwodowej komi-

sji wyborczej nie ma bezpośredniej styczności 
z wyborcami, wówczas nie musi nosić maseczki, 
a tylko przyłbicę.

Lokale wyborcze

• przed wejściem dostępne będą dozowniki 
z płynem do dezynfekcji rąk,

• w tym samym czasie w lokalu może przeby-
wać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwa-
dratowe ogólnodostępnej powierzchni (z wyłą-
czeniem członków obwodowej komisji wyborczej, 
mężów zaufania, obserwatorów społecznych 
i międzynarodowych),

• co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 
10 minut pomieszczenie powinno być wietrzone 
(bez przerywania pracy lokalu),

• stanowiska członków obwodowych komisji 
wyborczych zostaną zorganizowane tak, by były 
od siebie oddalone o 1,5 metra,

• stoły komisji nie będą pokryte suknem, ani 
żadnym innym materiałem.

Ponadto nie częściej niż co godzinę, ale co 
najmniej 6 razy w  ciągu dnia wyborczego (po-
cząwszy od momentu otwarcia lokali wyborczych), 
powierzchnie klamek, urn wyborczych, blatów 
stołów, uchwytów, włączników światła i  innych 
przedmiotów oraz powierzchnie, które mogą być 
dotykane przez osoby przebywające w  lokalu 
wyborczym, mają być przemywane płynem do 
dezynfekcji.

Jeśli żaden z kandydatów w wyborach 28 czerw-
ca nie zdobędzie więcej niż 50 proc. głosów, dwa 
tygodnie później, w niedzielę 12 lipca, odbędzie 
się druga tura wyborów prezydenckich. Weźmie 
w niej udział dwóch kandydatów z najwyższym 
poparciem po pierwszej turze.

Nie przez łącza
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Służby mundurowe 
informują

Nie zachował odległości. W niedzielę 14 czerwca ok. godz. 
13.50, na ul. Kłodzkiej w Słupcu, 29-letni mężczyzna kieru-
jący samochodem marki Opel nie zachował bezpiecznej 
odległości i zderzył się z kierowanym przez kobietę samo-
chodem marki BMW. Sprawca kolizji został ukarany manda-
tem i sześcioma punktami karnymi.
Doprowadził do kolizji i uciekł. W poniedziałek 15 czerw-
ca ok. godz. 15.10, na ul. Kłodzkiej w Słupcu, nieustalony 
kierujący samochodem, podczas omijania zderzył się z kie-
rowanym przez 48-letnią kobietę samochodem marki Audi. 
Postępowanie wyjaśniające w  tej sprawie prowadzą poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Nie zapanował nad samochodem. W poniedziałek 15 czerw-
ca w  Nowej Rudzie, kierujący samochodem marki Audi, 
w  wyniku niedostosowania prędkości do warunków na 
drodze, nie zapanował nad pojazdem i uderzył w ogrodze-
nie typu pastuch i odjechał z miejsca zdarzenia. Czynności 
w sprawie zdarzenia drogowego prowadzi Zespół ds. Wy-
kroczeń KP Nowa Ruda.
Wpadła na kradzieży w sklepie. W poniedziałek 15 czerw-
ca, w jednym z marketów w Nowej Rudzie pracownik ochro-
ny ujął kobietę, która dokonała kradzieży sklepowej. Towar 
w stanie nienaruszonym przekazano do dalszej sprzedaży. 
Za kradzież kobieta została ukarana mandatem karnym.
Okradł konkubinę. W poniedziałek 15 czerwca, mieszkan-
ka Nowej Rudy powiadomiła policję, że jej konkubent zabrał 
przechowywane w domu pieniądze w kwocie 2500 zł nale-
żące do zgłaszającej i opuścił miejsce zamieszkania, udając 
się w nieznanym kierunku. Czynności w sprawie kradzieży 
prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Sąsiedzka sprzeczka. W poniedziałek 15 czerwca w Nowej 
Rudzie, zgłaszająca zadzwoniła na numer alarmowy, prosząc 
o interwencję policji, w związku ze sprzeczką pomiędzy nią 
a inną sąsiadką. Na miejscu policjanci ustalili, że pomiędzy 
kobietami doszło do kłótni, w  trakcie której wzajemnie 
miały wobec siebie używać słów wulgarnych oraz szarpać 
się, ponadto w trakcie szarpaniny jedna z nich miała doko-
nać uszkodzenia mienia drugiej strony. Funkcjonariusze 
zobowiązali panie do zachowania zgodnego z  prawem, 
przeprowadzili rozmowę oraz pouczyli o dalszych możliwo-
ściach prawnych.
Pożar sadzy. W poniedziałek 15 czerwca dyżurny Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał zgłosze-
nie o  pożarze sadzy w  budynku przy ul. Cichej w  Nowej 
Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadze-
niu rozpoznania ustalono, że w  budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie 
kominowym, do którego podłączony jest piec c.o. znajdu-
jący się na pierwszym piętrze budynku (piec użytkowany 
w trakcie zdarzenia). Budynek zamieszkały przez 7 rodzin. 
Lokatorzy mieszkania zostali ukarani mandatem przez 
przybyłą na miejsce zdarzenia straż miejską, za spalenie 
w piecu odpadów z paneli podłogowych.
Pijany zakłócał porządek. We wtorek 16 czerwca w Nowej 
Rudzie, policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który 
zakłócał spoczynek nocny innym mieszkańcom, w ten spo-
sób, że krzyczał pod blokiem, hałasował, wykrzykiwał słowa 
nieprzyzwoite w miejscu publicznym, a także zachowywał 
się agresywnie wobec próbujących go uciszyć sąsiadów. 
Z uwagi na to, że mężczyzna w stanie upojenia alkoholo-
wego, wszczynał awantury, krzyczał, dobijał się do drzwi 
budynku i nie reagował na wezwania do zachowania zgod-
nego z prawem, celem zapobieżenia dalszym awanturom, 
mężczyznę doprowadzono do wytrzeźwienia do PDOZ KP 
Nowa Ruda.
Sąsiad sąsiadowi wrogiem. We wtorek 16 czerwca miesz-
kanka Nowej Rudy złożyła zawiadomienie o groźbach ka-

ralnych pozbawienia życia i zdrowia wypowiadanych wobec 
niej przez sąsiadkę, które to wzbudziły u  pokrzywdzonej 
uzasadnione obawy iż zostaną spełnione. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Złodziej recydywista. We wtorek 16 czerwca w  Nowej 
Rudzie, w  sklepie Majster pracownicy ujęli w  trakcie kra-
dzieży mieszkańca gminy Radków. Sprawca dokonał kra-
dzieży różnego rodzaju towarów, na łączną kwotę 350 
złotych. Towar wrócił do sprzedaży. Z uwagi no to, że to nie 
pierwsza kradzież tego mężczyzny, odstąpiono od zastoso-
wania postępowania mandatowego na rzecz skierowania 
wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku, gdzie 
grozi mu kara grzywny do 5000 złotych. Czynności w spra-
wie prowadzi Zespół Wykroczeń KP Nowa Ruda.
Sąd zastosował areszt. We wtorek 16 czerwca, Sąd Rejo-
nowy w Kłodzku zastosował środek zapobiegawczy w po-
staci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy, wobec 
27-letniego mieszkańca Nowej Rudy, który, działając wspól-
nie i  w  porozumieniu z  nieustaloną dotychczas osobą, 
usiłował dokonać rozboju na mieszkańcu Nowej Rudy, 
grożąc użyciem przemocy, pozbawieniem życia żądając przy 
tym wydania nieokreślonej kwoty pieniędzy, a którego nie 
dokonał w związku z interwencją osób trzecich.
Krzepki senior. We wtorek 16 czerwca, funkcjonariusze 
policji otrzymali zgłoszenie o tym, że jeden z pensjonariuszy 
domu pomocy społecznej na terenie gminy Nowa Ruda, 
pod wpływem alkoholu awanturuje się. Interweniowali na 
miejscu, gdzie przeprowadzili rozmowę z pensjonariuszem. 
Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, lecz  komunikatywny. 
Za swoje zachowanie przeprosił. Mężczyzna został  pouczony.
Pomogli policjantom. W  środę 17 czerwca, noworudzcy 
strażacy zostali poproszeni przez policjantów o otworzenie 
garażu w Przygórzu, co miało związek z prowadzonym przez 
funkcjonariuszy policji dochodzeniem i przeprowadzeniem 
wewnątrz czynności śledczych.
Zachowaj odległość. W środę 17 czerwca w Słupcu, kieru-
jący samochodem marki Audi, w  wyniku niezachowania 
odległości pomiędzy pojazdami, doprowadził do zderzenia 
z poprzedzającym pojazdem marki KIA. Nikt z uczestników 
nie doznał obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany manda-
tem.
Skutki ulewy. W czwartek 18 czerwca, noworudzcy straża-
cy otrzymali zgłoszenie o  wodzie opadowej zalewającej 
budynek przy ul. Kłodzkiej 8 w  Słupcu. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zastępu z OSP KSRG Słupiec stwierdzono, 
że w  wyniku intensywnych opadów deszczu, studzienki 
burzowe nie są w  stanie odebrać wody i  wszystko płynie 
nawierzchnią drogi wojewódzkiej 381. Tego samego dnia 
do JRG w Nowej Rudzie wpłynęło kolejne zgłoszenie, tym 
razem dotyczyło zalanego podwórka i wody wlewającej się 
do piwnicy budynku przy ul. Kwiatkowskiego 7 w Słupcu. 
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że 
nadmierne opady atmosferyczne zatkały studzienki, wsku-
tek czego woda nie była odbierana i wlewała się na podwór-
ko i  do piwnicy zgłaszającego. Również w  czwartek 18 
czerwca strażacy wypompowywali wodę z  zalanych po-
mieszczeń mieszkalnych budynku w  Bożkowie. Wysokość 
lustra wody – ok. 30 cm.
Pijany za kierownicą. W  czwartek 18 czerwca w  Nowej 
Rudzie, policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował 
samochodem marki Volkswagen Passat będąc pijany – po-
nad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Ponadto męż-
czyzna kierował pojazdem posiadając czynny zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez 
Sąd Rejonowy w Kłodzku. Pojazd przekazano osobie wska-
zanej, kierującego po wykonanych czynnościach zwolniono. 
Postępowanie za popełnione przestępstwo prowadzą poli-
cjanci z KP Nowa Ruda.
Ukradli Fiata. W  czwartek 18 czerwca, funkcjonariusze 
Wydziału Prewencji KP Nowa Ruda, bezpośrednio po zda-
rzeniu na terenie miasta, zatrzymali nietrzeźwych: 39-let-
niego oraz 30-letnią kobietę którzy wspólnie i  w  porozu-
mieniu dokonali kradzieży samochodu osobowego marki 

Fiat Siena o wartości 5000 złotych, czym działali na szkodę 
mieszkańca Nowej Rudy. Ponadto mężczyzna kierował 
skradzionym pojazdem będąc pijany – ponad 2 promile 
w wydychanym powietrzu. Zatrzymanych osadzono w PDOZ 
KP Nowa Ruda do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.
Kolejny sklepowy złodziej. W piątek 19 czerwca policjan-
ci podjęli interwencję w  stosunku do mężczyzny, który 
w markecie na terenie gminy Nowa Ruda ukradł różne ar-
tykuły spożywcze na łączną sumę 120 złotych. Sprawca 
został ukarany mandatem, a towar powrócił do sprzedaży.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W piątek 19 czerwca, kierują-
cy samochodem marki Audi, wjeżdżając na skrzyżowanie 
od ul. Radkowskiej w  Słupcu, nie ustąpił pierwszeństwa 
kierującej pojazdem Subaru, czym doprowadził do zderze-
nia z tym pojazdem. Uczestnicy nie doznali obrażeń i po-
jazdy zabezpieczyli we własnym zakresie. Sprawca zdarzenia 
odmówił przyjęcia mandatu karnego za spowodowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, dlatego 
też sprawa rozstrzygnięcie znajdzie w Sądzie, gdzie zostanie 
skierowany wniosek o ukaranie przez funkcjonariuszy z Ze-
społu Wykroczeń KP Nowa Ruda.
Pomimo cofniętych uprawnień za kierownicą. W piątek 
19 czerwca funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP Kłodzko zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który kie-
rował samochodem osobowym marki Ford Mondeo, pomi-
mo obowiązującej decyzji starosty kłodzkiego o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami. Pojazd przekazano 
osobie wskazanej. Po wykonaniu czynności, zatrzymanego 
zwolniono.
Uszkodził Peugeota. W piątek 19 czerwca policjanci otrzy-
mali zgłoszenie, że nieustalony sprawca w  Nowej Rudzie 
uszkodził samochód marki Peugeot. Uszkodzenie polegało 
na porysowaniu powłoki lakierniczej oraz wyrwanie ele-
mentów znajdujących się pod przednimi lampami, powo-
dując straty w wysokości 2 tys. zł.
Bez prawka. W  sobotę 20 czerwca policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP Kłodzko zatrzymali 34-letniego 
mężczyznę, który kierował samochodem osobowym marki 
Renault, pomimo obowiązującej decyzji Sądu Rejonowego 
w Kłodzku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 
Pojazd przekazano osobie wskazanej. Po wykonaniu czyn-
ności, zatrzymanego zwolniono. Dalsze postępowanie 
w sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Małżeńska awantura. W  sobotę 20 czerwca policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie 
gminy Radków, w trakcie wspólnego spożywania alkoholu, 
pomiędzy małżonkami doszło do nieporozumienia. Męż-
czyzna stał się agresywny wobec żony – zwyzywał ją, po-
szarpał, uderzał rękoma, miał także kopnąć ją w nogę, na 
co wskazywały zaczerwienienia skóry. Kobieta oświadczyła, 
że obecnie nie potrzebuje pomocy lekarskiej. Sprawca in-
terwencji na miejscu udawał że śpi, z uwagi na jego agre-
sywne zachowanie wobec żony i wyraźny stan nietrzeźwo-
ści, w  celu zapobieżenia dalszej awanturze i  przemocy, 
podjęto decyzję o  jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia 
w PDOZ KP Nowa Ruda.
Noga z  gazu. W  niedzielę 21 czerwca ok. godz. 9.50, na 
drodze wojewódzkiej nr 381 w Nowej Rudzie, 18-letni męż-
czyzna kierujący samochodem marki Ford, w wyniku nie-
dostosowania prędkości do warunków drogowych, po 
gwałtownym hamowaniu pojazdu poprzedzającego, aby 
uniknąć najechania na tył tego pojazdu, wyjechał na prze-
ciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z nadjeżdżającym 
z przeciwnego kierunku pojazdem marki Ford. Nikomu nic 
się nie stało. Sprawca kolizji został ukarany mandatem oraz 
6 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia w ruchu 
drogowym.
Pożar śmieci. W  poniedziałek 22 czerwca strażacy otrzy-
mali zgłoszenie o pożarze sterty śmieci na polu w Czerwień-
czycach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowa-
dzeniu rozpoznania stwierdzono palące się śmieci (butelki, 
puszki, gałęzie, tektura) na powierzchni 2 m2 w odległości 
15 m od jezdni.
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Fałszywi kominiarze w akcjiPlantacja marihuany w Nowej Rudzie
W środę 17 czerwca, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie na co dzień 
zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w wyniku pracy operacyjnej 
zatrzymali mężczyzn podejrzanych o prowadzenie uprawy konopi indyjskich i 
posiadanie znacznej ilości narkotyków

Blisko 25 tysięcy kontroli oraz wykorzystane fotopułapki, termowizory, noktowizory 
i Mobilne Centra Monitoringu – tak Straż Ochrony Kolei ogranicza wkraczanie na tory 
w niedozwolonych miejscach. Patrole funkcjonariuszy SOK wciąż muszą przeciwdziałać 
nieodpowiedzialnym zachowaniom na torach i apelują – posłuchaj głosu rozsądku!

Nie ryzykuj na torach – posłuchaj głosu rozsądku!

Prewencyjne patrole szlaków 
kolejowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem tzw. dzikich 
przejść, ograniczają zdarzenia 
zagrażające życiu i zdrowiu osób, 
które łamią przepisy i wkraczają 
na tory, wiadukty i mosty kole-
jowe. Niektórzy lekceważą roz-
sądek i narażają się na śmiertel-
ne porażenie prądem wchodząc 
na konstrukcje sieci trakcyjnej.

Od początku 2020 roku w 
ramach akcji Bezpieczny Prze-

jazd, funkcjonariusze SOK prze-
prowadzili ponad 24 900 kon-
troli dzikich przejść. Ponad 1 700 
osób musiało wysłuchać po-
uczeń, a 2 900 otrzymało man-
daty za szczególnie nieodpowie-
dzialne zachowanie.

– By nie ryzykować życiem i 
oszczędzić innym problemów, 
wystarczy słuchać głosu rozsąd-
ku. Każde zdarzenie na torach, 
obok podstawowego wymiaru 
jakim jest tragedia poszkodowa-

nych i ich rodzin, przynosi ne-
gatywne skutki dla społeczeń-
stwa i gospodarki. Wypadki na 
torach powodują opóźnienia 
pociągów i problemy w podróży 
dla setek pasażerów – mówi dr 
inż. Józef Hałyk, Komendant 
Główny Straży Ochrony Kolei.

W 2019 roku była najmniejsza 
od dziesięciu lat liczba tragedii 
spowodowanych wtargnięciem 
na tory kolejowe. W 150 zdarze-
niach zginęło 108 osób, 28 zo-

stało ciężko rannych. W 2020 r., 
na torach przez wtargnięcie w 
miejscach niedozwolonych, do-
szło do 49 tragedii. Funkcjona-
riusze wykorzystują wszystkie 
dostępne środki, by tych zdarzeń 
było jak najmniej.

Straż Ochrony Kolei edukuje 
dzieci i młodzież. W 2019 roku 
przeprowadzono 1 060 spotkań 
dla ponad 64 000 uczestników. 
Podczas prelekcji w szkołach, 
funkcjonariusze SOK omawiali 
zasady bezpieczeństwa na ob-
szarze kolejowym. Spotkania 
były i będą prowadzone w 2020 r.

Przykładem tragicznego, nie-
odpowiedzialnego zachowania 

jest czerwcowy wypadek w 
Szczecinie. Trzydziestoletni męż-
czyzna pod wpływem alkoholu 
wszedł na konstrukcję sieci trak-
cyjnej. Został porażony prądem 
i spadł na tory. Reanimacja nie 
przywróciła życia. Funkcjonariu-
sze prewencyjnymi patrolami, 
wielokrotnie zapobiegali takim 
i podobnie niebezpiecznym za-
chowaniom na torach. Apelują 
– posłuchaj głosu rozsądku!

Funkcjonariusze SOK reagu-
ją na wszelkie zgłoszenia doty-
czące bezpieczeństwa osób i 
mienia na obszarze kolejowym. 
Dostępny jest całodobowy  numer 
alarmowy SOK: 22 474 00 00.

Pol ic janci  zabezpiecz yl i 
73  krzewy konopi indyjskich, 
profesjonalny sprzęt do uprawy 
i blisko 3 tys. porcji handlowych 
gotowej marihuany.

– W środę 17 czerwca na te-
renie gminy Nowa Ruda funk-
cjonariusze Wydziału Kryminal-
nego KP w Nowej Rudzie zatrzy-
mali dwóch, 32-letnich mężczyzn 
– mieszkańców gminy Nowa 
Ruda, którzy posiadali przy sobie 
104 gramy netto marihuany. W 
toku dalszych czynności ujaw-
niono i zabezpieczono blisko 
432 gramy marihuany, należące 
do mężczyzn. Następnie ujaw-
niono, że wbrew przepisom usta-
wy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, w budynku mieszkalnym w 
Nowej Rudzie jeden z mężczyzn 
posiadał środek odurzający w 
postaci marihuany w ilości 59 
gramów oraz uprawiał 73 sztuki 
krzewów konopi w różnej fazie 
wzrostu, które zabezpieczono 
– wyjaśnia podinsp. Arkadiusz 
Michalski, komendant Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudzie. – 
Ponadto mężczyzna był w po-
siadaniu sprzętu do uprawy 
konopi typu lampy oświetlenio-
we, wiatraki elektryczne, urzą-
dzenia nawadniające i filtry, a 
także elektroniczne wagi, który 
to sprzęt zabezpieczono. Zatrzy-
manych osadzono w PDOZ KP 
Nowa Ruda – dodaje policjant.

Zatrzymani mężczyźni zosta-
li zatrzymani i osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Teraz za swoje 

czyny odpowiedzą przed sądem. 
Za uprawę i posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających 
grozi im kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. Dalsze czynno-
ści w sprawie w kierunku art. 62 
par 2 i art. 63 ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii prowadzą 

policjanci z noworudzkiego ko-
misariatu policji. Następnego 
dnia po zatrzymaniu, tj. w czwar-
tek 18 czerwca, Prokuratura Re-
jonowa w Kłodzku zastosowała 
wobec mężczyzn środki zapo-
biegawcze.

W czwartek 18 czerwca Nowej Rudzie, policjanci podjęli czyn-
ności służbowe wobec trzech mężczyzn, którzy według zgłoszenia 
chodzili przebrani za kominiarzy. Mężczyźni sprzedawali miesz-
kańcom ulotki z pozdrowieniami od św. Floriana w cenie 1 zł za 
sztukę.

– W rozmowie z policjantami mężczyźni twierdzili, że prowadzą 
działalność akwizytorską. Po sprawdzeniu okazało się, że pracują 
w toruńskiej firmie zajmującej się między innymi sprzedażą bez-
pośrednią – wyjaśnia asp. Paulina Koptyra z  Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie. – W czasie pojawiających się w całej Polsce oszustw, 
w wyniku których osoby dają się naciągnąć na niekorzystne zaku-
py lub też tracą wieloletnie oszczędności, zgłaszający zadziałał 
bardzo prawidłowo: zweryfikował w lokalnej firmie kominiarskiej 
czy są to pracownicy spółdzielni kominiarskiej, a następnie powia-
domił policję. Na czas interwencji funkcjonariusze nie stwierdzili 
zaistnienia czynów przestępczych. Z akwizytorami została prze-
prowadzona rozmowa. Po interwencji opuścili budynek – dodaje 
policjantka.
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To historia czterech kobiet, które w koszmarnych czasach okupacji musia-
ły zmierzyć się z przemocą i śmiercią, a w trudnych latach powojennych z ak-
ceptacją i z walką o szczęście i rodzinę. Rozela wraz z trzema córkami żyje na 
Kaszubach, w małej miejscowości Dziewicza Góra. Kiedy dociera tu II wojna 
światowa, by przetrwać, kobiety decydują się na milczenie i nieczułość. Roze-
la uczy córki jak być twardą, oschłą i samo dzielną. Po latach siostry, z których 
każda poszła w swoją drogę – wracają do domu. Tu szukają wsparcia i blisko-
ści. I chociaż miejsce to nie było nigdy oazą spokoju, to ciągle przyciąga je jak 
magnes. Siostry pod zasłoną nieczułości zachowały jednak czułość i miłość.

Powieść ta jest debiutem pisarskim autorki, nagrodzona aż trzema nagro-
dami literackimi. Polecam. Książka o kobiecej solidarności, o przeciwstawieniu 
się wojnie i złu. Trzy siostry i matka – każda z nich inna. Mimo pozorów, które 
sobie narzuciły, mają wielką siłę i dużo empatii.

To wspaniała saga rodzinna rozpisana właśnie na głosy tych kobiet. Dużo 
tu humoru, chociaż opowieść smutna i porażająca. O poszukiwaniu miłości, 
które nie do końca się udaje. W tle kilkadziesiąt lat polskiej historii. Powieść 
kończy się w 1979 roku.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Martyna Bunda

„Nieczułość”
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Nasze pociechy coraz więcej 
czasu spędzają przed ekranem 
telewizora i komputera. Bada-
nia pokazują, że wydłuża się 
on coraz bardziej nawet u ma-
łych dzieci.

Im wcześniej dziecko za-
cznie interesować się sportem, 
tym większa szansa, że będzie 
rozwijało zainteresowania 
przez resztę życia. Zajęcia ru-
chowe rozwijają nie tylko fi-

zyczną sferę, to także jeden 
z  czynników prawidłowego 
rozwoju umysłowego dziecka. 
Badania pokazują, że dzieci 
aktywne fizycznie osiągają lep-
sze wyniki w  szkole. Zajęcia 
ruchowe wpływają pozytywnie 
na samopoczucie, zwiększają 
naturalną odporność organi-
zmu i zapewniają lepszą jakość 
snu. Większa sprawność fizycz-
na daje pewność siebie i spra-

wia, że dzieci chętniej włą-
czają  się do gier zespoło-
wych i  budują relacje z rówie-
śnikami.

Na falę otyłości najlepszym 
lekarstwem jest właśnie aktyw-
na forma spędzania czasu. Pa-
miętaj, że jesteś najlepszym 
przykładem dla swojego dziec-
ka. Aktywni rodzice bardzo 
często uczą swoje dzieci zdro-
wych nawyków związanych 

z aktywnością i  zdrowym od-
żywianiem.

Fitness dla najmłodszych 
staje się coraz popularniejszy. 
Fitness przeznaczony jest za-
równo dla  chłopców,  jak 
i  dziewczynek. Zajęcia kiedyś 
były łączone z  zajęciami dla 
dorosłych, gdzie mama mogła 
zabrać dziecko. Obecnie coraz 
więcej miejsc oferuje zajęcia 
gimnastyczne dla najmłod-
szych, taneczne lub zajęcia 
w formie zabaw, często grupo-
wych, a także karate.

Warto pokazać dziecku róż-
ne formy aktywności zanim 
zdecyduje się na jedną. Nie 
zmuszaj dziecka do zajęć, jeśli 
wyraźnie nie ma na nie ochoty. 
Pierwszy raz nie powinien być 
decydujący, ale staraj się po-
kazać różne formy sportów, 
które mogą być atrakcyjne.

Ogromne znaczenie ma to, 
jak dziecko odnajduje się 
w grupie. Niektóre dzieci wolą 
sporty indywidualne, wtedy 
karate albo taniec współczesny 
będą dobrym pomysłem. Poza 
zajęciami, które zazwyczaj od-

bywają się dwa razy w  tygo-
dniu, warto trenować z dziec-
kiem w domu. Możesz ćwiczyć 
razem z dzieckiem, co będzie 
jeszcze bardziej mobilizujące 
i pozwoli spędzić wspólnie czas.

Sport gwarantuje samore-
alizację, zwycięstwo nie musi 
być celem. Warto nastawić 
dziecko na pokonywanie wła-
snych możliwości i zdrową ry-
walizację. Regularna aktywność 
od najmłodszych lat często jest 
impulsem do kontynuacji spor-
towych pasji w dorosłym życiu. 
Aktywność, szczególnie do 
muzyki, jak na zajęciach fitness, 
rozwija poczucie rytmu i wraż-
liwość muzyczną. Zdrowie to 
coś, czego chce każdy rodzic 
dla swojego dziecka. Warto 
promować aktywność i  poza 
zajęciami spędzać aktywnie 
czas wolny na świeżym powie-
trzu, grając w piłkę, jeżdżąc na 
rowerze lub grając w  tenisa. 
Możliwości jest bardzo dużo, 
więc poszukaj sportów, które 
będą atrakcyjne dla twojego 
dziecka.

Polski pianista pochodzenia żydowskiego wybitny wirtuoz Artur Rubinste-
in zmarł w 1982 roku w Genewie w wieku 95 lat. Jego koncerty odbywały się 
na całym świecie. Przyjaźnił się z  intelektualną elitą swoich czasów, między 
innymi z Paderewskim, Picassem i Chaplinem. W podróżach zawsze towarzy-
szyła mu jego żona. Aniela była córką światowej sławy dyrygenta, Dyrektora 
Opery Warszawskiej Emila Młynarskiego. Wybitnie utalentowana, marzyła 
o karierze tancerki. Wykształcona, gospodarna i przede wszystkim po prostu 
dobra. Ponoć ujęła geniusza swoimi talentami kulinarnymi. Mając 18 lat zako-
chała się w Arturze Rubinsteinie. Karierę taneczną zawiesiła, poświęcając się 
trudnemu związkowi z  mężczyzną ponad 20 lat starszym. On rozrywkowy, 
ujmujący kobieciarz zafundował swojej Neli życie z prawdziwą huśtawką na-
strojów. Był niewątpliwie wielkim człowiekiem, ale też niewątpliwie złym 
mężem. I chociaż Artur zdradzał żonę nigdy jej tak naprawdę nie opuścił. Tych 
dwoje łączyła przedziwna więź. Ona go uwielbiała i podziwiała do końca, a on 
tylko ją słuchał, tylko jej opinie były dla niego ważne. Tylko z nią chciał mieć 
dzieci. I  doczekali się wspólnie piątki potomstwa. Po momentach szczęścia 
z innymi kobietami, wracał do swojej Neli, a ona go przyjmowała.

Autorka tej książki przedstawia czytelnikom skomplikowany, ale imponu-
jący zapis intymnej relacji dwojga ludzi rozgrywający się na tle dwóch wojen, 
kultury i zmian politycznych XX wieku. Mamy wgląd w życie znanych ludzi, 
które tylko pozornie wyglądało bajkowo.

Dobra książka

Fitness dla dzieci – czy takie zajęcia mają sens?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Pyszna zapiekanka
Składniki:
• ok. 300 g ryżu (2-3 woreczki)
• ok. 300 g piersi z kurczaka 
• 150 g sera żółtego
• 1 duża cebula
• 5-6 średniej wielkości ogórków konserwowych
• kilka płatów papryki konserwowej 
• 2-3 łyżeczki przyprawy gyros
• 1-2 łyżki oliwy do smażenia
sos:
• 3 łyżki ketchupu
• 3 łyżki majonezu
• 3 łyżki śmietany 12% lub 18%

Wykonanie:
Ryż gotuję w  osolonej wodzie. Mięso kroję 
w kostkę, cebulę w piórka i podsmażam z do-
datkiem przypraw. Naczynie żaroodporne 
smaruję masłem i układam na dno warstwę ryżu, który smaruję połową sosu. 
Na ryż wykładam podsmażone mięso wraz z cebulą, które przyprószam 1/3 startego 
sera żółtego. 
Następnie układam paprykę i ogórki, równam i smaruję pozostałym sosem. Wierzch 
zapiekanki przyprószam obficie pozostałym serem żółtym. 
Całość zapiekam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C przez ok. 30-40 minut.

ne formy aktywności zanim 
zdecyduje się na jedną. Nie 
zmuszaj dziecka do zajęć, jeśli 
wyraźnie nie ma na nie ochoty. 
Pierwszy raz nie powinien być 
decydujący, ale staraj się po-
kazać różne formy sportów, 
które mogą być atrakcyjne.

jak dziecko odnajduje się 
w grupie. Niektóre dzieci wolą 
sporty indywidualne, wtedy 
karate albo taniec współczesny 
będą dobrym pomysłem. Poza 
zajęciami, które zazwyczaj od-

Ula Ryciak

„Nela i Artur. 
Koncert intymny 
Rubinsteinów”
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American College of Sports Medicine (ACSM) 
niedawno przeprowadziło badanie w którym na-
ukowcy zbadali związek między aktywnością fizycz-
ną dzieci, a ich wynikami w nauce. Badanie przepro-
wadzono, aby sprawdzić słuszność tezy, że zajęcia 
wychowania fizycznego występujące codziennie w 
grafiku zajęć dziecka mają pozytywny wpływ na jego 
zdolność do sprawniejszego zdobywania wiedzy. Czy 
badanie potwierdziło tę tezę?

W badaniu wzięło udział 214 uczniów w wieku 
szkolnym. Zebrano dane na temat poziomu aktyw-
ności fizycznej dzieci na zajęciach wychowania fi-
zycznego jak i poza zajęciami i porównano z ocena-
mi z takich przedmiotów jak: matematyka, język 
angielski i przyroda.

Wyniki okazały się zaskakujące. Codzienna umiar-
kowana aktywność fizyczna w postaci 30 minutowych 
zajęć wf-u przez 5 dni w tygodniu nie miała związku 

z lepszymi wynikami w szkole. Znaczący wpływ na 
zdolności intelektualne miała natomiast intensywna 
aktywność fizyczna wykonywana po szkole. Jak widać, 
wcześniejsze zalecenia mówiące o regularnej aktyw-
ności fizycznej o dużej intensywności 3 razy w tygo-
dniu po 20 minut są wystarczające. Spontaniczna 
aktywność fizyczna jakiej poddaje się większość 
dzieci wystarcza, aby zniwelować nudę i poprawić 
koncentrację. Sporty uprawiane przez dzieci z zami-
łowaniem w czasie wolnym takie jak: piłka nożna, 
koszykówka, czy jazda na rowerze korzystniej wpły-
wają na ich zdolności intelektualne ponieważ dzieci 
są bardziej zaangażowane i wkładają w nie więcej 
wysiłku.

Wniosek z badania nasuwa się sam. Warto, aby 
szkolny wf polegał na trenowaniu lubianych przez 
dzieci sportów zespołowych, w które młodzi ludzie 
wkładają całe serce, przez co intensywność ćwiczeń 
jest wysoka. Sport musi sprawiać radość wówczas 
jest przyjemnością, a nie przykrą koniecznością. In-
tensywny wysiłek fizyczny np. podczas meczu koszy-
kówki korzystnie wpłynie ponadto na zdolności 
motoryczne dziecka, nauczy współpracy, jakże 
ważnej w dorosłym życiu, oraz zniweluje problemy 
behawioralne.

Jeśli jednak Twoje dziecko nie ma ducha rywali-
zacji i nie przepada za grami zespołowymi, zachęć 
je do innej aktywności takiej jak rower, rolki, pływa-
nie czy bieganie. Ważne aby znaleźć sport który się 
lubi, a nie uprawiać go z przymusu.

Pisarka, jak zwykle stawia na kobiety. Bohaterką jest Inanna, córka boga 
i bogini księżyca, władczyni miasta Uruk, bogini miłości. Ignorując to, co usta-
nowione przez bóstwa, podążając nową drogą, przezwycięża własną śmierć. 
Sposób, w jaki pisarka opowiedziała ten mit, a właściwie poskładała go z wie-
lu fragmentów i wpasowała w nową rzeczywistość – sprawdził się doskonale. 
Akcja powieści rozgrywa się w pewnym mieście, które jest odzwierciedleniem 
świata ze wszystkimi jego bolączkami, radościami i codziennymi sprawami. 
Miasto podzielone jest tradycyjnie na górę i dół. Górą władają możni ojcowie, 
dół spowity mgłą, oparami i bagnami należy do umarłych. W książce opisana 
jest podróż Inanny do krainy umarłych. Krainą tą włada jej bliźniacza siostra 
 Ereszkigal.

Uwspółcześniona bogini Anna In podświadomie czuje, że wzywa ją siostra. 
Opuszcza swoje ziemskie królestwo i  rusza do podziemi. Odprowadza ją jej 
wierna służka Nina Szubur (Ninszubur), która przykazane ma szukać pomocy 
u władców z góry, gdyby jej pani nie wróciła. Wszyscy wiedzą, że stamtąd nie 
ma drogi powrotu. O czym rozmawiają siostry, kiedy w końcu się spotkały nikt 
nie wie, za co Anna In zostaje ukarana śmiercią też nie wiadomo. Na zewnątrz 
została jej przyjaciółka, która próbuje ją uwolnić, jednak bogowie nie chcą 
pomóc. Bohaterce ostatecznie udaje się powrócić do świata żywych, jednak 
ceną za swoją wolność jest życie kogoś, kogo kocha. Warunek taki stawia sio-
stra Anny In – ona chce jej ukochanego.

Nieznana właściwie historia tej bogini to pramit o nieśmiertelności i oszu-
kaniu śmierci. Zainspirował późniejsze legendy w  wielu krajach i  kulturach 
o podróży do piekła i z powrotem. Książka ukazała się w 2006 roku w między-
narodowej serii MITY.

Dobra książka

Jaki sport jest najlepszy dla dziecka?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Sałatka z porem i jabłkiem
Składniki:
• 1 por
• 1 jabłko
• 1 papryka żółta
• 2 łyżki majonezu
• 3 łyżki jogurtu 

naturalnego
• sól
• pieprz
• 1/3 łyżeczki ostrej 

papryki (w proszku)
Dodatkowo:
• kilka orzechów wło-

skich do posypania
• cytryna do skropienia 

jabłka

Wykonanie:
Pora drobno pokroić, posolić, ugnieść, odstawić na chwilę. Jabłko zetrzeć na tarce, 
skropić sokiem z cytryny i wymieszać. Paprykę pokroić w cienkie paski, dodać do 
jabłka. Następnie dodać wcześniej pokrojonego pora. Zrobić sos: wymieszać jogurt 
z majonezem, papryką ostrą, solą i pieprzem (do smaku). Wlać do sałatki i wszystko 
razem wymieszać. Orzechy drobno pokroić i posypać nimi sałatkę.

Olga Tokarczuk

„Anna In 
w grobowcach świata”
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A lato tylko czeka...
„...żeby plecak swój wziąć i 

gitarę” i pójść na spotkanie z 
przyrodą – bujną, soczystą zie-
lenią, kolorowymi kwiatami, 
pachnącymi łąkami, ptasimi kon-
certami. AniKije co prawda nie 
wzięły gitary tylko kije i 23 czerw-
ca wybrały się małą (7 osób) 
grupą na pierwszy wspólny, 
letni spacer po ponad trzech 
miesiącach przesiedzianych przy 
komputerach i uwieszonych do 
telefonów – no trudno – taki 
czas. No więc spotkaliśmy się na 
zielonym „kwietnym placu” na 
osiedlu XXX-lecia w Słupcu, za-
opatrzeni w stosowne środki 
ochrony osobistej i po wpisaniu 
się na listę uczestników wyru-
szyliśmy zgodnym krokiem w 
kierunku ogródków działkowych 
za tymże osiedlem. Pogoda pięk-

na, „włoskie” niebo i tylko usta-
wionych nie tak dawno ławeczek 
odpoczynkowych na tej popu-
larnej trasie spacerowej brak... 
Minęliśmy malowniczą, kwiato-
wą wysepkę na zbiorniku wod-
nym, „dzień dobry” powiedziały 

nam kaczuszki i pomaszerowa-
liśmy dalej do „drogi nad dział-
kami nad drogą nad działkami”, 
którędy to prowadziła nasza 
trasa. Radość była wielka, kiedy 
tuż przy drodze znaleźliśmy naj-
prawdziwsze podgrzybki (w ilo-

ści bez szaleństw co prawda). 
Urokliwy brzozowy zagajnik 
zaprosił nas na słodkie poziom-
ki i z tym pysznym smakiem 
powędrowaliśmy dalej. Minęli-
śmy malowniczo rozrzucone 
„kamole” i wyszliśmy na wielką, 
odkrytą przestrzeń z cudowny-
mi widokami na nasz Słupiec. A 
na barwnej, kolorowej od kwia-
tów i pachnącej łące znowu były 

słodkie poziomki. I znowu z przy-
krością stwierdziliśmy brak ta-
blicy informacyjnej na postoju 
turystycznym. Podziwiając raz 
jeszcze piękne i licznie rosnące 
maki, wróciliśmy do miejsca 
zbiórki, gdzie zakończył się nasz 
spacer.

Z turystycznym pozdrowie-
niem

Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Pustelnik na Górze Wszystkich Świętych
Siostra Danuta, roze-

znając swoje powołanie, 
za zgodą władzy kościelnej 
i księdza biskupa Marka 
Mendyka, od 17 maja za-
mieszkała w pustelni przy 
sanktuarium na Górze 
Wszystkich Świętych w 
Nowej Rudzie-Słupcu. Po 
tradycyjnym nabożeństwie 
majowym, odprawianym 
tam w każdą sobotę maja 
przy ołtarzu polowym, w 
kościółku rozpoczęła się 
Eucharystia, w czasie której 
ksiądz proboszcz Krzysztof 
Iwaniszyn i przedstawicie-
le parafii, przywitali siostrę. 
Od teraz siostra Danuta, 
mieszkając w pustelni, 
wśród swoich intencji bę-
dzie otaczać modlitwą słu-
piecką parafię.
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„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 26 czerwca

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 27 czerwca

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 28 czerwca

„W Rynku” Rynek 23 29 czerwca

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 30 czerwca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 1 lipca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 2 lipca

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 3 lipca

„Familia” ul. Kłodzka 13 4 lipca

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 5 lipca

„Nowa” ul. Teatralna 11 6 lipca

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 7 lipca

K
A
R
T
K
A

Z

K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

2020

czerwca
piątek

imieniny obchodzą:
Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł, Pelagia

wschód słońca: 4.16
zachód słońca: 21.01

26
178 dzień roku

do końca roku pozostało 188 dni
dzień trwa: 16 godz. i 45 min 

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

26-28 czerwca, godz. 18.00
SONIC. SZYBKI JAK BłYSKAWICA

2D, dubbing, animacja, 104 min, 2020, USA, bilet: 15/12 zł

Legenda o  Lechu, który założył gród w  miejscu, gdzie „na 
wysokich i wyniosłych drzewach znalazł orle gniazdo”, do dziś 
pozostaje tylko legendą i do dzisiaj nie jest wiadome dlaczego 
godłem państwa polskiego stał się biały orzeł. Historycy Polscy 

nie są do końca 
pewni, czy orzeł był 
znakiem dynastii Piastów. Na pierwszych bitych monetach 
króla Polski Bolesława Chrobrego widnieje wprawdzie 
ptak, ale nie da się jednoznacznie ustalić, czy jest to orzeł, 
czy może paw. W XII wieku znak orła gościł na monetach 
bitych przez książąt krakowskich.

Orzeł w koronie polskiej po raz pierwszy pojawił się 
podczas koronacji Przemysła II w 1295 r. Przemysław II 
sprawił sobie także pieczęć, na której widniał wielki Orzeł 
Biały w  koronie z  obiegającym wokół napisem „Bóg 
przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. Pierwsze źródło 
pisane, które mówi o Białym Orle Polski, jest to Kronika 
Czeska- zapis ten brzmi tak: ”…Sztandar czarny jak węgiel, 
z białym orłem unosi się nad polskim orszakiem…”, zaś 
Władysław Łokietek nakazał umieścić orła Przemysława 
II na Szczerbcu. W ten sposób Orzeł Biały stał się herbem 
Królestwa Polskiego, przyjmowanym kolejno przez 
wszystkich władców polskich.

O historii  
godła Polski

Przemysł II – król Polski
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Pomagamy!  #GaszynChallenge

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Piernikowa wystawa

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda 
zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie 
o przetargu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej
w Jugowie, ul. Główna nr 79a będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy 
Nowa Ruda Nr 164/20 z dnia 18 maja 2020 r.
Położenie nieruchomości: Jugów, ul. Główna nr 79a
Numer działki: 373/18
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 222m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/000023561/3 – bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal miesz-
kalny nr 9, położony na II piętrze budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, 
o 9 lokalach mieszkalnych, w zabudowie półzwartej, wielorodzinnego, podpiwni-
czonego. Lokal składa się z: 2 pokoi i kuchni o pow. użytkowej 40,33m2. Do po-
mieszczeń przynależnych zaliczono piwnicę o pow. 0,84m2, wc dostępne na kory-
tarzu do wspólnego korzystania przez lokatorów budynku. Udział lokalu w nieru-
chomości wspólnej wynosi 1145/10000cz. Lokal wyposażony jest w  instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie z  Miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jugów Gminy Nowa Ruda 
działka nr 373/18 o pow. 222m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, w wypisie z danych ewidencji gruntów 
i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin 
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, zm. poz. 248) upłynął w dniu 
23.03.2020 r.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 000,00 zł
Wysokość wadium: 8600,00 zł płatne do dnia 29.06.2020 r.
I przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu 
Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu do-
stępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospo-
darka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu za-
mieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących 
przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy 
Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

Promesa na samochód 
bojowniczo-gaśniczy

Wczoraj w Komendzie Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrocławiu wójt Ad-
rianna Mierzejewska, w towarzystwie 
prezesa OSP Sokolec Piotra Szlagi, ode-
brała promesę na nowy samochód bo-
jowniczo-gaśniczy.

Dotacja budżetowa z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrzych i administracji w 
ramach „Programu modernizacji Poli-
cji,  Straży Granicznej i Służby Ochrony 
 Państwa w latach 2017-2020” wyniesie 
230 000 zł.

Pragniemy podziękować za wsparcie 
posłowi Pawłowi Hreniakowi, wicewoje-
wodzie Bogusławowi Szpytmie, wicemar-
szałkowi Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorzowi Macko, prezesowi Woje-
wódzkiego Ochrony Środowiska Łuka-
szowi Kasztelowiczowi i prezesowi Za-
rządu Wojewódzkiego OSP Ryszardowi 
Drozdowi, komendantowi Wojewódzkich 
PSP starszemu brygadierowi Markowi 
Kamińskiemu.

Strażakom gratulujemy!

W imieniu Cen-
trum Kultury Gminy 
Nowa Ruda zapra-
szamy na „słodką” 
wystawę prosto z 
Torunia.

W y s t a w a  d o -
stępna będzie dla 
odwiedzających od 
15 lipca do końca 
wakacji. Podziwiać 
będziecie ją mogli 
Państwo od ponie-
działku do piątku w 
godzinach 9.00-
15.00.

Wszyscy miesz-
kańcy gminy mogą 
zobaczyć ją za dar-
mo! Odwiedzający 
spoza Gminy Nowa 
Ruda zapłacą 10 zł 
za bilet normalny i 
5 zł za bilet ulgowy 
(dzieci oraz emery-
ci i renciści po oka-
zaniu legitymacji).

Urząd Gminy Nowa Ruda został no-
minowany przez Urząd Miejski w Nowej 
Rudzie i I Urząd Pocztowy w Nowej Rudzie 
w ramach wyzwania #GaszynChallenge. 
Bardzo dziękujemy za tę nominację. 

O co chodzi w całej akcji? To proste: 
Wystarczy zrobić 10 pompek lub 10 przy-
siadów i dokonać dobrowolnej wpłaty 
na rzecz chorego dziecka. Zbiórka pro-
wadzona jest na leczenie dzieci z SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni), województwo 
dolnośląskie zbiera pieniądze na leczenie 
11-miesięcznej Mii. O szczegółach  zbiórki 
dowiecie się państwo pod adresem in-

ternetowym www.siepomaga.pl/mia-sma. 
Urząd Gminy Nowa Ruda melduje wyko-
nanie zadania oraz wpłatę 700 zł na 
wyżej wymieniony cel. Nominowani przez 
nas zostali: Urząd Gminy Jaworzyna Ślą-
ska, Urząd Gminy Marcinowice, Urząd 
Gminy Giżycko, ZPAS Group w Przygórzu 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa.

Wójt Gminy Adrianna Mierzejewska 
pragnie podziękować wszystkim swoim 
pracownikom za zaangażowanie w akcję 
i zbiórkę pieniędzy oraz Telewizji Kłodz-
kiej za materiał filmowy z tego wydarze-
nia.
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Wybory prezydenckie odbędą się 
w najbliższą niedzielę – 28 czerwca. 
Gdzie głosować w wyborach 
prezydenckich w Nowej Rudzie i w jakim 
lokalu mieści się komisja wyborcza?

Gdzie głosować?

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów 
Getta 10, Nowa Ruda
place: Grunwaldzki ulice: Bohaterów Getta, Ko-
ścielna, Królowej Jadwigi, Mała, Martwa, Nad-
rzeczna, Piastów, marsz. Józefa Piłsudskiego nu-
mery parzyste do 14b, a  numery nieparzyste 
do 23a, Podjazdowa, Przechodnia, Rynek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a, 
Nowa Ruda
place: księdza Michała Białowąsa, Jana Matejki 
ulice: Anny, Armii Krajowej, Błotna, Ciemna, De-
mokratów, Góra Anny, Górna, Graniczna, Kolejo-
wa, Kołowa, Mikołaja Kopernika, Kościelec, Krót-
ka, Lipowa, Łużycka, Mała Kolonia, Adama Mic-
kiewicza, Myśliwska Osada, Gabriela Narutowicza, 
Nowa Osada, Ogrodowa, Pionierów, Przeskok, 
Sądowa, Słoneczna do nr 26 i  od nr 30, Stara 
Osada, Strzelecka, Sudecka, Sybiraków, Wrześni, 
Stefana Żeromskiego

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Liceum Ogólnokształcące, osiedle Piastowskie 
17, Nowa Ruda
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych
place: Wiejski osiedla: Nowe, Piastowskie ulice: 
Aleksandra Fredry, Sportowa, Teatralna

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Liceum Ogólnokształcące, osiedle Piastowskie 
17, Nowa Ruda
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych
ulice: Boczna, Cmentarna, Jeziorna, Tadeusza 
Kościuszki, Krańcowa, Loretańska, Łukowa, Polna, 
Prosta, Szpitalna, Wąska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Noworudzka Szkoła Techniczna, ul. Obozowa 
9, Nowa Ruda
ulice: Czarna, Fabryczna, Górnicza, Kopalniana, 
Miedzianka, Nowa, Obozowa, marsz. Józefa Pił-
sudskiego numery parzyste od 16, a  numery 
nieparzyste od 25, Władysława Reymonta, Tuczyn, 
Zatorze, Zaułek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Stara 
Droga 39, Nowa Ruda
ulice: gen. Władysława Andersa, Brzozowa, Jana 
Pawła II, Jawornik, Jedności, Leśna, Podgórska, 
Rolna, Świdnicka do nr 50, Zacisze

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Stara 
Droga 39, Nowa Ruda
ulice: Dworska, Ludwikowska, Łączna, Łąkowa, 
Mostowa, Władysława Orkana, Rzeczna, płk Józe-
fa Sokola, Stara Droga, Świdnicka od nr 51, Zdro-
jowisko

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8
Filia Szkoły Podstawowej nr 2 – sala gimna-
styczna, ul. Srebrna 20, Nowa Ruda
ulice: Cicha, Jasna, Krzywa, Młyńska, Młyńskie 
Wzgórze, Niepodległości, Słoneczna 27-29, Srebr-
na, Stara Kolonia, Złota

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Szkolna 3, Nowa 
Ruda
aleje: Najświętszej Marii Panny, ulice: Adama 
Asnyka, gen. Józefa Bema, Władysława Broniew-
skiego, Fryderyka Chopina, Górska, Harcerska, 
Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Kwiatowa, Sta-
nisława Moniuszki, Parkowa, Piwna, Połoniny, 
Bolesława Prusa, Radkowska, Rycerska, Henryka 
Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Słupiecka, 
Szkolna, Ludwika Waryńskiego, Wincentego Wi-
tosa, Stanisława Wyspiańskiego, Zielna

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Słu-
piecka 2, Nowa Ruda
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych
osiedla: XXX-lecia ulice: Eugeniusza Kwiatkow-
skiego, Ugory, Wiejska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Akacjowa 8, Nowa 
Ruda
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych
ulice: Akacjowa, Bożkowska, Debry, Kłodzka, 
Kombatantów RP, Spacerowa, Szybowa, Topolowa, 
Romualda Traugutta, Węglowa Wola, Widokowa, 
Wiosenna, Wrzosowa, Zagórze, Zielonka

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Słu-
piecka 2, Nowa Ruda
osiedla: Wojska Polskiego ulice: Garażowa, Wojska 
Polskiego

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 20, Nowa 
Ruda
Dom Pomocy Społecznej

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14
SPZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” Szpital 
w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 8, Nowa Ruda
SPZOZ „Zespół Opieki Zdrowotnej” Szpital w No-
wej Rudzie

To kolejna trasa, która w ostatnich 
tygodniach stała się własnością sa-
morządu województwa. W ubiegłym 
tygodniu przejęta została linia kole-
jowa Srebrna Góra – Nowa Ruda-Słu-
piec.

– Przejmując od PKP S.A. następ-
ne linie kolejowe, realizujemy ocze-
kiwania mieszkańców regionu. Kolej 
wróci w miejsca, gdzie od lat jej bra-
kuje – zapowiada marszałek Cezary 
Przybylski.

Przejęta linia, to w sumie ponad 
8 km trasy między Ścinawką Średnią 
i Radkowem. Po planowanej rewita-
lizacji, stanowić będzie ciekawą alter-
natywę transportową dla ruchu tury-
stycznego w rejonie Parku Narodo-
wego Gór Stołowych. W imieniu sa-
morządu województwa akt notarial-
ny podpisał Leszek Loch, dyrektor 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

– To kolejna, w ostatnich tygo-
dniach, linia kolejowa przejmowana 
przez samorząd województwa od PKP 
S.A. w ramach naszego planu. Warto 
zauważyć, że ona również prowadzi 
do ciekawych atrakcji turystycznych 
Dolnego Śląska. Reaktywując tę linię, 
jako region, wspieramy nowoczesną 
turystykę opartą o ekologiczny trans-
port kolejowy tak, jak robią to np. 
regiony niemieckie – wyjaśnia Patryk 
Wild. – Jednocześnie wspieramy w 
ten sposób branżę turystyczną, której 
funkcjonowanie i rozwój jest niero-
zerwalnie związany z istnieniem do-
brej sieci transportowej – dodaje 
radny Bezpartyjnych Samorządow-
ców.

Linia nr 327 jest kolejną przejętą 
od PKP S.A., na której przywrócony 
zostanie ruch pasażerski. W sumie od 
2018 roku samorząd wszedł w posia-
danie 138 km tras będących w grani-
cach Dolnego Śląska. Linia była nie-
czynna od roku 2003.

– Dolnośląska mapa kolejowa 
rozszerza się. Dziś przejęliśmy kolejną 
linię, tym razem ze Ścinawki Średniej 
do Radkowa. Jest to atrakcyjny odci-

nek zarówno dla mieszkańców tego 
regionu, jak i dla turystów podróżu-
jących w okolice Gór Stołowych. Re-
witalizacja tej linii przyczyni się do 
popularyzacji tego miejsca wśród 
turystów oraz do zwiększenia aktyw-
ności gospodarczej i społecznej re-
gionu – mówi Tymoteusz Myrda, 
Członek Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego.

– Przejęliśmy następną linię kole-
jową od PKP S.A. w ramach planu 
przywracania transportu kolejowego 
na Dolnym Śląsku, konsekwentnie 
realizowanego przez Bezpartyjnych 
Samorządowców. Prawie 9-kilome-
trowa linia nr 327 Ścinawka Średnia 
– Radków prowadzi do jednego z 
naszych skarbów przyrodniczych, 
jakim jest Park Narodowy Gór Stoło-
wych – informuje na profilu społecz-
nościowym radny sejmiku Patryk Wild. 
– W ubiegłym tygodniu przejęliśmy 
od gminy wiejskiej Nowa Ruda odci-
nek Srebrna Góra – Nowa Ruda-Słu-
piec. Oba przejęte odcinki w przyszło-
ści umożliwią uruchomienie bezpo-
średniej relacji z Wrocławia w Góry 
Stołowe – dodaje.

Systematyczne przejmowanie 
nieużywanych linii kolejowych, to 
element umowy koalicyjnej zawartej 
rok temu między Bezpartyjnymi Sa-
morządowcami, a Prawem i Sprawie-
dliwością. Przejęcie i uruchomienie 
kolejnych tras będzie miało ogromne 
znaczenie dla rozwoju sieci komuni-
kacyjnej i turystyki w regionie. Nowo 
przejęte linie będą uzupełnieniem dla 
obecnie funkcjonującej sieci w ruchu 
regionalnym. Są to linie o charakterze 
lokalnym, służące obsłudze wielu 
dolnośląskich miast, dziś zupełnie 
pozbawionych kolei. Według planów 
wszystkie trasy przekazane samorzą-
dowi województwa przez PKP S.A. 
znajdą się pod zarządem Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 
( jednostki podległej samorządowi 
województwa) i w kolejnym kroku 
będą rewitalizowane i uruchamiane.

Przejęli linię kolejową 
Ścinawka Średnia – Radków

Na mocy podpisanego w środę 24 czerwca aktu 
notarialnego, województwo dolnośląskie przejęło 
od PKP S.A. linię kolejową nr 327 na odcinku Ścinawka 
Średnia – Radków
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Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

Przedsiębiorco, do 30 czerwca 
masz czas na złożenie wniosku

Już tylko tydzień został przedsiębiorcom, którzy 
chcą być zwolnieni ze składek, na złożenie dokumen-
tów rozliczeniowych. Ci, którzy tego nie zrobią, będą 
musieli zapłacić składki, tak, jakby o ulgę nie  wystąpili.

– Złożenie dokumentów rozliczeniowych za każdy 
miesiąc to podstawa do tego, żeby zostać zwolnionym 
z  zapłacenia składek – mówi Iwona Kowalska-Matis, 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niestety, 
niektórzy chyba o tym zapomnieli, więc do tych przed-
siębiorców, którzy zwrócili się do nas z  wnioskiem 
o zwolnienie, ale do tej pory nie wysłali swoich doku-
mentów rozliczeniowych, wyślemy przypomnienie – 
dodaje rzecznik.

Płatnicy składek, którzy nie dostarczyli do ZUS 
deklaracji rozliczeniowej za marzec/kwiecień br., a zło-

żyli wcześniej wniosek o zwolnienie z opłacania skła-
dek, dostaną na swoje konto na PUE ZUS jednorazową 
informację o treści:

„Złożyłeś wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek. Nie odnotowaliśmy dokumentów 
rozliczeniowych za miesiące, które wskazałeś we wnio-
sku. Pamiętaj! Aby skorzystać ze zwolnienia, musisz 
przesłać dokumenty rozliczeniowe. Dokumenty musisz 
przekazać do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. 
Jeżeli ich nie przekażesz, nie będziesz mógł skorzystać 
ze zwolnienia. W takim przypadku będziesz miał obo-
wiązek opłacić należne składki”.

Zapisy Tarczy antykryzysowej umożliwiają przed-
siębiorcom złożenie do ZUS wniosku o  zwolnienie 
z  opłacania składek za trzy miesiące – od marca do 

maja 2020 r., a  jeżeli korzystają z  ulgi na start albo 
osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnio-
skować o  zwolnienie za kwiecień i  maj. Zwolnienie 
dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidar-
nościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z ty-
tułu składek można uzyskać w  wysokości 100% lub 
50% ich łącznej kwoty, w  zależności od liczby osób 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskaza-
ny dzień, albo w  wysokości składek obliczonych od 
najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przed-
siębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie 
oraz osób duchownych).

Nie złożysz dokumentów, nie zwolnią cię ze składek

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 25 czerwca, godz. 12.00) 
jest już prawie 9,5 miliona zarażonych, ponad 
485  tysięcy zgonów i  ponad 5,1 miliona osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 38 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 33.119, liczbą 
zgonów – 1.412 oraz 18.654 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 83 oso-
by są zakażone koronawirusem (miasto Duszniki-
-Zdr. – 2, miasto Kłodzko – 13, miasto Kudowa-Zdr. 
– 1, miasto Nowa Ruda – 0, miasto Polanica-Zdr. 
– 1, gmina Bystrzyca Kł. – 14, gmina Lądek-Zdr. 
– 7, gmina Międzylesie – 9, gmina Radków – 2, 
gmina Stronie Śl. – 2, gmina Szczytna – 6, gmina 
wiejska Kłodzko – 19, gmina Lewin Kł. – 0, gmina 
wiejska Nowa Ruda – 7). 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 po-
wiecie kłodzkim 232 osób objętych jest kwaran-
tanną.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (2.463.271 chorych / 124.282 zgonów

/ 1.040.608 wyzdrowiałych),
Brazylia (1.192.474 / 53.874 / 649.908),
Rosja (613.994 / 8.605 / 375.164),
Indie (474.391 / 15.276 / 271.934),
Wielka Brytania (306.862 / 43.081 / brak danych),
Peru (264.68 / 8.586 / 151.589),
Chile (254.416 / 4.731 / 215.093),
Hiszpania (239.086 / 28.327 / 150.376),
Włochy (239.410 / 34.675 / 186.111),
Iran (212.501 / 9.996 / 172.096),
Meksyk (196.847 / 24.324 / 149.318),
Niemcy (193.257 / 9.009 / 176.873),
Pakistan (192.970 / 3.903 / 81.307),
Turcja (191.657 / 5.025 / 164.234),
(…)
Chiny (83.449 / 4.634 / 78.443),
(…)
Czechy (10.780 / 344 / 7.592).

#zostanwdomu

Dokładnie 30 czerwca upływa termin, w którym przedsiębiorcy 
mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może obejmować 
umorzenia za trzy miesiące – marzec, kwiecień i maj. Dotychczas 
ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na 
łączną kwotę ponad 7,5 mld zł.

– W ramach Tarczy antykryzysowej rozpatrzyliśmy już wnioski 
o zwolnienie z opłacania składek dla 1,7 mln firm, w tym 1,5 mln 
płatników za marzec na kwotę 4 mld zł oraz dla 1,5 mln płatników 
za kwiecień, na kwotę 3,5 mld zł, umarzając składki do tej pory na 
łączną kwotę 7,5 mld zł. – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy złożyli 133 407 wniosków o 
zwolnienie z opłacania składek. Prawie 90 proc. z nich już zostało 
rozpatrzonych przez ZUS. Pozytywne decyzje już otrzymało 108 
227 płatników składek, tylko niewiele ponad 2 tys. płatników do-
stało odmowy. Pozostałe sprawy są nadal wyjaśniane. Najwyższe 
kwoty z tytułu zwolnień ze składek dotyczą oddziałów ZUS w 
województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

– Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wniosku, nasi 
pracownicy kontaktują się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefo-
nicznie i proszą o skorygowanie błędów, jeśli zostały popełnione. 
Informację o decyzji przesyłamy pocztą lub jest ona widoczna na 
PUE ZUS, jeśli ktoś ma swoje internetowe konto – wyjaśnia  rzecznik.

Kowalska-Matis dodaje, że aby odebrać odpowiedź z ZUS na 
PUE ZUS, wystarczy zalogować się na swoje konto.

Od 1 kwietnia wpłynęło do ZUS ponad 4 mln wniosków w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej. Dotyczą one głównie zwolnienia ze 
składek za marzec, kwiecień i maj, oraz wypłaty świadczenia po-
stojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. Z pełnego 
zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 
9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek 
za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą 
skorzystać także samozatrudnieni, których przychód, co prawda 
przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich docho-
dy są niższe niż 7 tys. zł. Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń 
od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty 
składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

ZUS zachęca też do kontaktu elektronicznego. Zakład zanoto-
wał znaczne zainteresowanie klientów korzystaniem z Platformy 
Usług Elektronicznych. Tylko w okresie od marca do końca maja 
przybyło 0,5 mln profili klientów na portalu PUE ZUS. Obecnie jest 
ich ponad 4,1 mln.
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Strona 
Starostwa  
Powiatowego  
w Kłodzku

www.powiat.klodzko.pl
W piątek 19 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, odbyło się spotkanie 
robocze dotyczące m.in. przekazanej na początku czerwca powiatowi drogi 
wojewódzkiej 380. W trakcie rozmów poruszono nurtującą wielu z nas kwestię 
remontu mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie

Remont mostu priorytetem
Maseczki ochronne 
z kłodzkiego zakładu karnego

Kolejna droga powiatowa 
będzie wyremontowana

Rozmowy, w których uczest-
niczyli: Tymoteusz Myrda, czło-
nek Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego, Leszek Loch, dyrek-
tor Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu, Piotr Mar-
chewka, członek Zarządu Powia-
tu Kłodzkiego, Tomasz Kiliński, 
burmistrz Nowej Rudy oraz Sta-
nisław Sijka, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
dotyczyły przekazania przez 
Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego odcinaka drogi woje-
wódzkiej nr 380 Powiatowi 
Kłodzkiemu. Drogę przekazano 
uchwałą kaskadową i na podsta-
wie tejże uchwały, Powiat Kłodz-
ki stał się zarządcą drogi.

Na spotkaniu przede wszyst-
kim została omówiona sprawa 
remontu mostu przy ul. Piłsud-

skiego w Nowej Rudzie, w związ-
ku z tym, że Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei nie zdążyła przepro-
wadzić przetargu, a co za tym 
idzie wyremontować mostu, 
Powiat Kłodzki będzie się ubie-
gać o otrzymanie dotacji celowej 
na wykonanie tego zadania. Na 
spotykaniu został również po-
ruszony termin przekazania do-
tacji i podjęcia w tej sprawie 
uchwały Sejmiku. Po podjęciu 
uchwały, Zarząd Dróg Powiato-

wych w Kłodzku, będzie mógł 
ogłosić przetarg na remont mo-
stu, który zostanie w 100% sfi-
nansowany przez Urząd Marszał-
kowski.

– Remont mostu na ul. Pił-
sudskiego w Nowej Rudzie był 

najważniejszym punktem spo-
tkania, w tej kwestii zorganizo-
wane było spotkanie z panem 
wicemarszałkiem Tymoteuszem 
Myrdą, z panem dyrektorem 
Lochem, przy udziale moim i 
pana wicestarosty Piotra Mar-
chewki – mówi burmistrz Tomasz 
Kiliński. – Droga 380, jak wiado-
mo, od 3 czerwca stała się drogą 
powiatową, zgodnie z zawarty-
mi wcześniej porozumieniami, 
docelowo stanie się ona drogą 

gminną. Województwo Dolno-
śląskie przekaże środki, które 
były zaplanowane na realizację 
remontu mostu Powiatowi 
Kłodzkiemu, który ten most bę-
dzie remontował przed przeka-
zaniem drogi. Pieniądze na tę 
inwestycję przekazane zostaną 
w przyszłym roku, natomiast 
decyzja w tej sprawie ma zapaść 
na posiedzeniu Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego w lip-
cu, tak, żeby po tej decyzji powiat 
mógł rozpocząć procedurę prze-
targową – dodaje.

Burmistrz zaznacza, że jest to 
zadanie wielomiesięczne, więc 
tak naprawdę płatności za inwe-
stycje będą w 2021 r. Nie wiado-
mo jeszcze, jak będzie wyglądał 
harmonogram inwestycji, ale po 
decyzji sejmiku i po zawarciu 
porozumienia przez powiat 
kłodzki i województwo dolno-
śląskie, i dysponowaniu środka-
mi finansowymi na rok przyszły, 
powiat będzie mógł ogłosić 
przetarg na realizację zadania.

Dodatkowo, podczas piątko-
wego spotkania, zostały poru-
szone tematy inwestycji i remon-
tów na drogach wojewódzkich 
przebiegających przez powiat 
kłodzki m. in. drogi Żelazno – 
Lądek-Zdrój oraz Bystrzyca Kł. 
– Polanica-Zdrój.

800 szt. maseczek ochron-
nych dla mieszkańców i pracow-
ników domów pomocy społecz-
nej w  powiecie kłodzkim oraz 
dla kłodzkiego ZOZ, uszyli więź-
niowie osadzeni w  kłodzkim 
zakładzie karnym.

Maseczki od Zakładu Karne-
go w  Kłodzku przekazali – na 
ręce Małgorzaty Jędrzejewskiej-
-Skrzypczyk, wicestarosty kłodz-
kiego oraz Piotra Marchewki, 
etatowego członka Zarządu Po-
wiatu Kłodzkiego – mjr Adrian 
Kudla, zastępca dyrektora ZK 
w Kłodzku oraz st. szer. Patrycja 
Marcelewicz.

Pomimo rozluźnienia przez 
rząd obostrzeń dotyczących ko-
ronawirusa, zapotrzebowanie 
na maseczki jest nadal ogromne, 
a  ich noszenie jest wciąż nie-
zbędne w  przestrzeniach za-
mkniętych i  większych skupi-
skach osób.

Przy szyciu maseczek w wię-
zieniu pracuje łącznie ok. 20 
osadzonych. Praca wykonywana 
jest w  ramach programu reso-
cjalizacyjnego, ale sami więźnio-
wie traktują ją też, jako formę 
zadośćuczynienia dla społeczeń-
stwa.

Trwają prace remontowe na dro-
dze powiatowej 3293D w Roszycach. 
Blisko 1,3 km drogi zostanie wyre-
montowane. Wartość zadania to 
ponad 512 tys. zł, z czego 50% środ-
ków finansowych na zadanie zosta-
ły pozyskane z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, pozostałe 50%, to 
wkład własny Gminy Wiejskiej Kłodz-
ko oraz Powiatu Kłodzkiego.

– Została położona pierwsza war-
stwa asfaltu, trwa oczyszczanie ro-
wów oraz utwardzanie poboczy – 
informuje Piotr Marchewka, etatowy 
członek Zarządu Powiatu.

Prace remontowe realizuje lokal-
na firma – Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych DROGMOST 
Sp. z o.o. Zakończenie robót przewi-
duje się na koniec lipca br.
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Ważne telefonyKRZYŻóWKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

18

OR OR
Noworudzianin Nr 385, 28 czerwca – 4 lipca 2019 r.

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

Ważne telefony

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

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

TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
Marian Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Kazimierz Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Tomasz Nagadowski (Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669
Henryk Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Jerzy Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Ireneusz Czarnowski (Audi A4), tel. 515 179 693
Ryszard Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Marian Wezner (Audi A4), tel. 601 472 774
Robert Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177
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Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1, tel. 74 872 03 00
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00
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Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19, tel. 74 872 10 56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 45 72
Ośrodek Pomocy Społecznej Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 16, tel. 74 871 53 82
Urząd Pocztowy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 60
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 872 23 67
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
NTBS Jugów, ul. Główna 83, tel. 74 872 46 22
Noworudzkie Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego 2, tel. 74 872 23 88
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Niepodległości 6-8, tel. 74 872 26 81
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

Kupony z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio – 
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 384 („Dla chorego i miód jest gorzki”)
nagrody otrzymują: Barbara Czerka – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Violetta 
Grzelska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Henryk Kraft – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Marian Przybył – plan miasta Nowa Ruda, Dariusz Ryszniak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie 
Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
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STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

Ważne telefony

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

Kupony z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio – 
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 384 („Dla chorego i miód jest gorzki”)
nagrody otrzymują: Barbara Czerka – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Violetta 
Grzelska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Henryk Kraft – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Marian Przybył – plan miasta Nowa Ruda, Dariusz Ryszniak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie 
Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 385
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samolot
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Nerwowy skurcz
mięśniTanie wino

Parlament izraelski

M-to w pobliżu
Warszawy

Ubóstwione Słońce;
Ra

Siła, moc

Zbita kra lodowa

Orator, krasomówca Zakres głosu lub
podziałka

Roztwór koloidowy

Azowskie lub
Północne

Strój nocny Amer.
ilustrowany

tygodnikBłazen cyrkowy

Młodszy
podokres

trzeciorzędu

Ponoć jest
najlepszą
obroną

Strefa
wydzielonaŻęcie zboża

Telefoniczny

3

12

5

11

23

28

2

7

20

21

26

1

27

14

22

9

15

8

13

24

16

19

17

18

6

4

25

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie
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Aforyzmy
Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje 
życie na zawsze.

Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi 
staramy się je ukryć.

Morze podejrzeń wyrzuciło na brzeg życia wiele rozbitych małżeństw.

Rozsądny mąż, jak marynarz podczas burzy, zwija żagle, czeka, żywi 
nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza.

Strasznie niebezpieczna jest siła, której nie towarzyszy poczucie 
odpowiedzialności.
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Czerwony Kapturek”, „Żegnaj szkoło”, „Witajcie („Czerwony Kapturek”, „Żegnaj szkoło”, „Witajcie („Czerwony Kapturek”, „Żegnaj szkoło”, „Witajcie 

wakacje”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: wakacje”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: wakacje”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: 
kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują: klej, puzzle) otrzymują: klej, puzzle) otrzymują: 
Monika Moniek, Klaudia Wolczyk, Monika Moniek, Klaudia Wolczyk, Monika Moniek, Klaudia Wolczyk, 

Krzyś Glański.Krzyś Glański.Krzyś Glański.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Rebus

........................................................................................
3. Pięc nowych wyrazów

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 385

1. Miesiąc rozpoczynający wakacje
2. „Łóżko” w namiocie
3. Uciążliwe owady
4. Przy ramie roweru
5. „Walizka” turysty
6. Kosmetyk do opalania
7. Pszenica, owies, żyto
8. Na polu biwakowym
9. Mostek wchodzący w morze
10. Owoce z lasu
11. Alpy lub Beskidy
12. Górski, składak lub tandem
13. Na nosie, przeciwsłoneczne
14. W wannie lub w morzu
15. Piaszczysta, wzdłuż morza
16. Tam idziemy na grzyby
17. Wygodne, letnie obuwie
18. Morski ptak
19. Śniardwy lub Mamry
20. Na patyku lub w rożku
21. W samochodzie na walizki
22. Polskie morze
23. Jagody czereśnie lub truskawki
24. Oznaczona trasa w górach
25. Doskwiera latem
26. Chroni głowę przed słońcem

U ł ó ż  5  w y r a z ó w  z  l i t e r  p o d a n e g o  w y r a z u :

B  I  W  A  K  O  W  A  N  I  E

Kolorowanka

A..NAS PO..DOR M..OR

+ +

R
E
B
U
S A..NAS

+

A..NAS

B
U

A..NASA..NAS

++ ++
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OR OR
Reklama

Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

Tygodnik „Noworudzianin” nr 434

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

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

25lat

Reklama

Reklama

* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* Wynajmę 3-pokojowe miesz-
kanie (60 m2) na II piętrze na os. 
Wojska Polskiego w Nowej Ru-
dzie-Słupcu. Cena wynajmu 900 
zł plus opłaty czynszowe. Tel. 506 
073 783.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. 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 komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 
Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.

* 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 Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj-
ska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-
ter, 57,49 m2, centralne ogrzewa-
nie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i 
przedpokój. Do mieszkania przy-
należy piwnica i komórka. Cena 
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Zamienię mieszkanie komu-
nalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na 

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja* Opiekunka – zajmę się osobą 
starszą bądź dzieckiem. Posiadam 
wykształcenie pedagogiczne i 
doświadczenie przedszkolne. Tel. 
530 274 537.
* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit 
plus mniejsze zestawy. Tanio. Tyl-
ko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę ga-
zową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. Tel. 
724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy, 
2  ławy i 2 komody. Tel. 695 966 
976.

* Sprzedam koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Com-
bi 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 ne-
gocjacji. Tel. 506 942 610.

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

* Niedrogo sprzedam łóżko o wy-
miarach 210x170 cm, jasne sosno-
we. Tel. 602 667 621.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej 
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010 
184.
* Dodatkowa praca – wypełnia-
nie ankiet. Kontakt: irena.nocon@
wp.pl
* Sprzedam ponad 1.5 hektara zie-
mi rolnej w Bożkowie klasa 3b. Tel. 
513 842 064.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tap-
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic 
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel. 
600 399 914.

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

ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE: 
• dwutlenek węgla • tlen 
techniczny • acetylen • argon 
• mix • hel do balonów • azotul. Młyńska 9a

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00
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Nowy zarząd wybrany!
W poniedziałek 22 czerwca, odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu 
Sportowego Piast Nowa Ruda. Tego dnia 
został wybrany zarząd stowarzyszenia

Prezesem klubu wybrany został Paweł Szafran, któ-
ry na tym stanowisku zastąpił Krzysztofa Bolisęgę. 
Wybrano również 4 członków zarządu: Dariusz Parasiń-
ski, Artur Wnęk, Maciej Rogowski i Rafał Bolisęga. I to 
nie był koniec zmian – na stanowisku kierownika klubu 
Andrzeja Kaczmarka zastąpił Tomasz Druciak.

Bez wątpienia przed nowymi władzami niełatwe 
zadanie, mając na uwadze obecną pandemię, ale biorąc 
pod uwagę, że jest to najmłodszy zarząd w  historii 
klubu – deklarujący chęć pracy i pełne zaangażowanie 
– wierzymy, że stanie na wysokości zadania, szczegól-
nie że ustępujący członkowie deklarują wsparcie. 
Mocno liczymy, że klub pod ich wodzą zrobi kolejny 
krok na przód pod względem sportowym i marketin-
gowym. Życzymy powodzenia!

PREZES: Paweł Szafran – kierownik Referatu Inwesty-
cji i Zagospodarowania Przestrzennego 
w  Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz 
radny Rady Powiatu  Kłodzkiego
WICEPREZES: Dariusz Parasiński – 
właściciel firmy transportowej Husky 
Express
WICEPREZES: Rafał Bolisęga – główny 
logistyk w  firmie Regnars Sp. z  o.o., 
Kopalnia Odkrywkowa
CZłONEK ZARZĄDU: Artur Wnęk – dy-
rektor Marketingu i Sprzedaży w firmie 
ZPAS S.A., która jest sponsorem strate-
gicznym klubu
CZłONEK ZARZĄDU: Maciej Rogowski 
– technolog Działu Ślusarki Aluminiowej 
i Rolet w Firmie Matplast Sp. z o.o.
KIEROWNIK KLUBU: Tomasz Druciak 
– wieloletni działacz klubowy, przedsię-

biorca i  do niedawna 
redaktor działu sporto-
wego w tygodniku „Nowo-
rudzianin”

Krzysztof Bolisęga i Paweł Szafran
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APEL DO KIBICóW!!!
Redakcja tygodnika „Noworudzianin” pragnie zaapelować do 

wszystkich kibiców, widzów, całej publiczności, o  zachowanie 
zdrowego rozsądku i wyobraźni podczas wybierania miejsc do 
oglądania rajdów samochodowych, które są niezwykle wido-
wiskowe, ale zarazem bardzo niebezpieczne i cieszą się bardzo 
dużą popularnością na naszym terenie. Prosimy nie stawać bli-
sko drogi, nie próbować dotykać pędzących samochodów, NIE 
STAĆ w tzw. KOPERTACH, słuchać osób zabezpieczających rajd! 
Nie stójmy w miejscach, w których jest tabliczka informująca, że 
to jest NIEDOZWOLONE. Wybierajmy miejsca tak, aby nie nisz-
czyć upraw rolnych, zabierajmy ze sobą odpady– nie zostawiaj-
my ich w lasach, na łąkach – bo to od nas zależy, czy w przyszło-
ści odbędzie się kolejny rajd.

W ubiegły weekend w okolicach Nowej Rudy odbył się Rajd Okręgowy Rally Ireco 
Motorsport. Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zaplanowane wcześniej 
rundy rajdowe zostały odwołane lub przełożone. Rajd Ireco był pierwszym krokiem 
„odmrażania” rajdów, dlatego po tak długim oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu, 
można było spodziewać się dużej frekwencji wśród kibiców, jak i startujących załóg

TARMAC MASTERS Rally Ireco Motorsport – Nowa Ruda
Na starcie rajdu zameldowa-

ła się czołówka krajowego czem-
pionatu z Sylwestrem Płachytką, 
Tomaszem Kasperczykiem, Mar-
cinem Słobodzianem, Kacprem 
  Wróblewskim, Łukaszem Kotar-
bą – to między tymi zawodnika-
mi miała rozegrać się walka 
o  wygraną. Nie wszystko poszło 
po myśli organizatorów, począw-
szy od wypadku z udziałem ki-
biców, odwołanego odcinka 
specjalnego, na stanie parku 
serwisowego kończąc.

Najszybszą załogą okazał się 
duet Kacper Wróblewski i Jakub 
Wróbel.

Kacper Wróblewski w debiu-
cie za kierownicą VW Polo R5 
pokonał Tomka Kasperczyka 
i  Damiana Sytego, dla których 
to również był pierwszy rajd 
w Polo R5 – o 8,5 s. Taki sam czas 
na koniec rajdu zanotowali Mar-
cin Słobodzian i Robert Hundla. 
Dla załogi APR Motorsport był 
to również debiut w nowej raj-

dówce – w ich przypadku w Hy-
undaiu i20 R5.

Sylwester Płachytka, pierwszy 
raz pilotowany przez Daniela 
Dymurskiego, był czwarty (+21 
s). Adrian Chwietczuk i  Marcin 
Hinz, którzy szykują się do de-

biutu w RSMP, zajęli piąte miejsce 
(+34,9 s).

Jacek Jurecki i Marcin Szeja, 
szósta załoga w  nieoficjalnej 
generalce, wygrali klasę Pro 1, 
w której pokonali Darka Poloń-
skiego i Łukasza Sitka o 12,3 s.

Arkadiusz Lechorzest i Jacek 
Spentany zajęli ósme miejsce. 
Trzecia załoga w  Pro 1 – Arka-
diusz Terlecki i Bartosz Załużny 

była dziewiąta w rajdzie (+1:19.3). 
Dziesiątkę zamknęli Tadeusz 
Terlikowski i  Dariusz Burkat 
(+1:25.8).

W Pro 2 triumfowali Igor Bar-
tołd oraz Krzysztof Mazur. Maciej 
Lubiak i Tomasz Borko po ostat-

nim oesie awansowali na drugie 
miejsce (+6,7 s). Na trzecim stop-
niu podium stanęli Patryk Zywer 
oraz Bartosz Siodła (+6,9 s). Łu-
kasz Lewandowski i Piotr Biało-
wąs ostatecznie zajęli czwarte 
miejsce w klasie (+10.2 s).

Adam Sroka i Krystian Woź-
niak, jedenasta załoga w nieofi-
cjalnej klasyfikacji generalnej, 
wygrała klasę Pro 3. Radosław 
Osiak i Paweł Pochroń stracili do 
nich 32,8 s. Trzecie miejsce zaję-
li Grzegorz Ciombor i  Marcin 
Borycki (+40,2 s).

Ostatniego oesu dla rajdu 
okręgowego nie pokonały już 
załogi SKJS. Pierwszą trójkę raj-
du i klasy TM1 utworzyli: Artur 
Równiatka / Marcin Cygan, To-
masz Guctwa / Marcin Małek 
(+34,8 s), Artur Małyszewicz / 
Anna Wódkiewicz (+38,8 s). 
W TM3 wygrali Kajetan Świder / 
Krzysztof Janik, w TM2 Piotr Kor-
dos / Tomasz Ryznar, w  TM4 
Mateusz Kryniecki / Marcin 
 Herba.

Wśród gości najszybsi byli 
Michał Walkowski / Grzegorz 
Cyganik, a w C2 Mariusz Skwark 
/ Michał Maćkowski.

Organizator i dyrektor inau-
guracyjnej rundy cyklu Tarmac 
Masters – Marcin Jankiewicz 
wydał oświadczenie odnoszące 
się do niedzielnych wydarzeń:

„To nie był weekend o jakim 
marzyłem przez ostatnie miesią-
ce. Każdy z  zawodników, który 
wystartował w 1. rundzie Tarmac 
Masters 2020 może czuć się roz-
czarowany. Stanem strefy serwi-
sowej z  ogromną ilością błota, 
finalnie jej rozwiązaniem dla 
SKJS oraz zmianą harmonogra-
mu. Obsługą na punktach i do-

jazdówkach. Obsługą przez sę-
dz iów zabezpieczenia  tak 
ogromnej liczby osób przy trasie. 
Ogromnymi opóźnieniami. Od-
wołanymi odcinkami.

Wiele elementów zawiodło 
i za wszystkie przepraszam za-
wodników, którym nie dostar-

czyłem zawodów na poziomie, 
jakiego się spodziewali.

Będę pracować nad poprawą 
wszystkich tych elementów, aby 
w przyszłości było tylko lepiej.

Organizator/Dyrektor rajdu
Marcin Jankiewicz”

tekst i fot. Łukasz Wąsik

Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel

Tomasz Kasperczyk / Damian Syty

Łukasz Kotarba / Tomasz Kotarba

Marcin Słobodzian / Robert Hundla

Sylwester Płachytka / Daniel Dymurski
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