
Jest szansa na remont 
koryta Dzika w Słupcu
Jeden z punktów posiedzenia 
Komisji Zdrowia i Ekologii Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie, które 
odbyło się on-line, związany był 
z ustosunkowaniem się władz 
do pisma Wód Polskich na temat 
stanu potoków przepływających 
przez Nową Rudę

czytaj na str. 5

Sezon rowerowy 
o�cjalnie otwarty
W sobotę 11 lipca, mimo 
wyjątkowo nieprzyjaznej 
pogody i ograniczeń związanych 
z pandemią Covid-19, około 80 
osób wzięło udział w otwarciu 
sezonu rowerowego w Ścinawce 
Średniej

czytaj na str. 7

Kolejna plantacja 
zlikwidowana
Noworudzcy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, u którego w 
miejscu zamieszkania znaleźli 
profesjonalną uprawę konopi 
indyjskich z kilkunastoma 
krzewami. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli także znaczną ilość 
środków odurzających

czytaj na str. 9

Akcja Gaszyn Challenge 
– NUTW
Noworudzki UTW został 
nominowany do udziału 
w akcji Gaszyn Challenge przez 
zaprzyjaźniony Uniwersytet 
Trzeciego Wieku ze Złotego Stoku

czytaj na str. 13

GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda

Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

ZAMÓW GAZ 
DO DOMU

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

zapraSzaMy

tel. 74 872 45 62

strona 23
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Łukasz Szukiełowicz 
wraca do piasta
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Czekają na popowodziówki
Nadal nie wiadomo kiedy mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze 
powiatowej 3338D włodowice – świerki mogą liczyć na remont będącej w tragicznym 
stanie drogi. powodem jest jak zwykle brak pieniędzy

Uczcili ofiary 
katastrofy górniczej

9 lipca obchodziliśmy 90 rocznicę największej w europie katastrofy górniczej, 
która miała miejsce w kopalni wacław przy szybie kurt. na skutek wyrzutu 
dwutlenku węgla, na wieczną szychtę odeszło 151 górników. Główne uroczystości 
upamiętniające zorganizowano 12 lipca w jugowie czytaj na str. 3

nie milkną echa przekazania powiatowi kłodzkiemu byłej drogi wojewódzkiej 
380, biegnącej między innymi przez nową rudę. jest to o tyle istotne, że na jej 
odcinku przy ul. piłsudskiego znajduje się niewyremontowany most, który – jak już 
wielokrotnie pisaliśmy – jest w złym stanie technicznym

czytaj na str. 2

czytaj na str. 2

Do sądu raczej nie pójdziemy
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Do sądu raczej nie pójdziemy

Nowy szef ochrony 
środowiska

Od początku lipca nowym naczelnikiem Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w Nowej Rudzie jest Jerzy Dudzik, 
który wygrał ogłoszony na to stanowisko konkurs. Jerzy Dudzik 
był wieloletnim prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego 
„AGROREG”, wcześniej pracownikiem ZPAS-u.

– Do tej pory Referat Ochrony Środowiska był, szczerze 
mówiąc, słabo osadzony kadrowo. Obecnie został wzmocniony, 
powstał Wydział Ochrony Środowiska, i w tym obszarze mamy 
nowego naczelnika i nowego pracownika – mówi burmistrz 
Tomasz Kiliński. – Jest to bardzo szeroka przestrzeń działalno-
ści samorządu gminnego, przed którym w najbliższych latach 
stoi bardzo duży obszar wyzwań. Dlatego ta sfera, która moim 
zdaniem troszkę kulała, zajmowały się nią różne wydziały, zo-
stała skupiona w jednym miejscu. To zadania m.in.: ochrona 
klimatu – powietrze, są to odpady, nieczystości stałe, płynne, 

ochrona wód i 
gleb, są to przede 
wszystkim zada-
nia związane z li-
kwidacją niskiej 
emisji i poprawą 
stanu energetycz-
nego i budynków 
użyteczności pu-
b l i c z n e j  o r a z 
mieszkalnych – 
dodaje.

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

Czekają na popowodziówki
Nadal nie wiadomo kiedy mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze powiatowej 3338D 
włodowice – świerki mogą liczyć na remont będącej w tragicznym stanie drogi. powodem jest 
jak zwykle brak pieniędzy

W niedzielę 12 lipca Polacy wybierali Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała 
wyniki głosowania ze 100% obwodów wyborczych. Frekwen-
cja wyniosła 68,18 proc. (20 636 635 osób) – jest to najwyż-
sza frekwencja od wyborów prezydenckich w 1995 r.

Wyniki głosowania w drugiej turze
Andrzej Duda 51,03% głosów (10 440 648)
Rafał Trzaskowski 48,97% głosów (10 018 263)

Wyniki głosowania w mieście Nowa Ruda
1. Rafał Trzaskowski 57,41% głosów (5 734)
2. Andrzej Duda 42,59% głosów (4 254)

Wyniki głosowania w gminie Nowa Ruda
1. Rafał Trzaskowski 51,95% głosów (2 846)
2. Andrzej Duda 48,05% głosów (2 632)

Wyniki głosowania w gminie Radków
1. Andrzej Duda 50,89% głosów (2 242)
2. Rafał Trzaskowski 49,11% głosów (2 164)

prezydentem rzeczpospolitej polskiej na kolejną kaden-
cję został wybrany andrzej Duda.

Wyniki głosowania 
w drugiej turze

10 km droga powiatowa 
3338D ze Świerków do Włodowic 
przebiegająca przez Dworki, 
Krajanów oraz Sokolicę, należy 
do najbardziej zniszczonych dróg 
w powiecie kłodzkim. Nie poma-
gają starania władz gminy, rad-
nych powiatowych, sołtysów i 
mieszkańców okolicznych miej-
scowości – droga ta nadal pozo-
staje w tragicznym stanie tech-
nicznym, a łatanie cząstkowe nie 
rozwiązuje problemów. Czy jest 
szansa, że właściciel drogi, czyli 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
w najbliższym czasie przystąpi 
do jej remontu?

– Na razie w sprawie drogi o 
której mowa, nie ma postępów. 
W dalszym czasie czekamy na 
akceptację przez komisję woje-
wódzką tzw. protokołu popowo-
dziowego. Jeżeli droga znajdzie 
się w tym protokole, to w przy-
szłości będziemy mogli ubiegać 
się o środki popowodziowe z 
tym, że w tym roku nie dostali-
śmy żadnych pieniędzy i w 
pierwszej kolejności jeżeli chodzi 
o popowodziówki, chcemy do-

kończyć drogę Czerwieńczyce 
– Nowa Wieś Kłodzka. Jeśli więc 
w tym roku nie dostaniemy pie-
niędzy, a raczej nie dostaniemy, 
bo jest już lipiec i nikt nie dostał, 
to będziemy to zadanie powta-
rzać w przyszłym roku i dopiero 
wtedy będziemy mogli starać się 
o następne środki – tłumaczy 
etatowy członek Zarządu Powia-
tu Kłodzkiego Piotr Marchewka.

Zapytaliśmy, czy władze po-
wiatu kłodzkiego będą chciały, 
by remont był współfinansowa-
ny przez Gminę Wiejską Nowa 
Ruda?

– Są dwie ścieżki, jeżeli bę-
dziemy występowali o dokumen-
tację na całość, to myślę, że tak, 
czyli pół na pół, natomiast jeże-
li jednak mielibyśmy robić to 
zadanie etapami na popowo-
dziówki, to ewentualnie jesteśmy 
w stanie dokumentację robić 
sami. Co zaś dotyczy się udziału 
własnego, to zawsze dzielimy się 
tak, że zawsze przy powodziów-
kach jest współfinansowanie 
80%, my dokładamy 10% i 10% 
dokłada gmina. Priorytetem 

będą te inwestycje, gdzie gmina 
będzie chciała się dołożyć, bo-
wiem mamy szereg innych gmin, 
które się dokładają, a musimy 
wszystkich traktować równo. 
Jeśli gmina nie chce się dołożyć, 
to przyjdzie inny burmistrz bądź 
wójt i powie: „Chwila, tam robicie 
bez wkładu własnego gminy, a 
od nas chcecie”. Zresztą podczas 
spotkań, czy rozmów telefonicz-
nych z panią wójt uzgodniliśmy 
priorytety, czyli dokończenie 
drogi Czerwieńczyce – Nowa 
Wieś Kłodzka, być może w przy-
szłym roku będziemy chcieli 
zlecić przygotowanie dokumen-
tacji na drogę Ludwikowice 
Kłodzkie – Sokolec, by później 
starać się o pieniądze z Funduszu 
Dróg Samorządowych i mam 
nadzieję, że kiedyś będziemy 
mogli rozpocząć remont Świer-
ki – Włodowice, ale tylko i wy-
łącznie pod warunkiem, że bę-
dziemy mieli pieniądze z popo-
wodziówek, bo to jest jedyne 
możliwe źródło dofinansowania 
– odpowiada Piotr Marchewka.

Nie milkną echa przekazania powiatowi kłodz-
kiemu byłej drogi wojewódzkiej 380, biegnącej 
między innymi przez Nową Rudę. Jest to o tyle 
istotne, że na jej odcinku przy ul. Piłsudskiego 
znajduje się niewyremontowany most, który – jak 
już wielokrotnie pisaliśmy – jest w  złym stanie 
technicznym.

– Pokrótce przypomnę sytuację: Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego podjął uchwałę kaska-
dową o przekazaniu tej drogi powiatowi kłodz-
kiemu. Stwierdziliśmy, że nie pójdziemy do sądu, 
o ile sejmik na lipcowej sesji podejmie uchwałę 
o  środkach na wyremontowanie tego mostu. 

Chodzi o kwotę 1 036 156 zł. Jeżeli w lipcu będzie 
taka uchwała sejmiku, robimy remont mostu 
i przekazujemy drogę miastu – mówi Maciej Awi-
żeń, starosta kłodzki.
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więcej przewozów pkS?

Uczcili o�ary katastrofy górniczej

9 lipca obchodziliśmy 90 rocznicę największej w europie katastrofy górniczej, która miała 
miejsce w kopalni wacław przy szybie kurt. na skutek wyrzutu dwutlenku węgla, na wieczną 
szychtę odeszło 151 górników. Główne uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć górników 
zorganizowano 12 lipca w Jugowie

9 lipca obchodziliśmy 90 rocznicę największej w 9 lipca obchodziliśmy 90 rocznicę największej w 
miejsce w kopalni miejsce w kopalni 
szychtę odeszło 151 górników. Główne uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć górników szychtę odeszło 151 górników. Główne uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć górników 
zorganizowano 12 lipca w Jugowiezorganizowano 12 lipca w Jugowie

Na zaproszenie Braci Górniczej z Jugowa, w uroczy-
stej Mszy Świętej w  kościele pw. Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Jugowie, odprawionej przez ks. pro-
boszcza Krzysztofa Kaczmarka, uświetnionej górniczym 
pocztem sztandarowym, uczestniczyli: Adrianna Mie-
rzejewska, wójt gminy Nowa Ruda, radni Rady Gminy 

Nowa Ruda, przedstawiciele Związku Zawodowego 
Górników w  Polsce Region Noworudzko-Wałbrzyski, 
przedstawiciele Rady Sołeckiej, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jugowie, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
MDP w  Jugowie, mieszkańcy Jugowa i  okolicznych 
miejscowości.

Po Mszy Świętej zebrani goście udali się na cmentarz 
parafialny w Jugowie, pod kapliczkę – pomnik górników, 
gdzie po odśpiewaniu hymnu górniczego i odmówie-
niu modlitwy, złożono wiązanki i odpalono światełka 
pamięci dla tragicznie zmarłych górników.
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W maju informowaliśmy na-
szych czytelników o działaniach 
restrukturyzacyjnych kłodzkie-
go PKS prowadzonych przez 
właściciela spółki, czyli Staro-
stwo Powiatowe w Kłodzku. 
Miało to związek z ogromnym 
spadkiem przewozów prowa-
dzonych przez największego w 
powiecie przewoźnika i likwi-
dacją wielu kursów autobusów. 
Istniała obawa, że kłodzki PKS, 
wzorem innych tego typu 
przedsiębiorstw w Polsce, zo-

stanie zlikwidowane. Jednakże 
władze powiatu prowadzą dzia-
łania, aby tak się nie stało.

– Otrzymaliśmy informację, 
że sąd przyjął restrukturyzację 
w formie sanacji; niedługo 
otrzymamy odpowiednie do-
kumenty i będziemy mogli przy-
stąpić już formalnie do działań. 
Dzięki temu będziemy mogli 
wystąpić o zapłatę pensji i od-
szkodowań dla tych osób, któ-
re były wcześniej zwalniane – 
mówi starosta kłodzki Maciej 

Awiźeń. – Z drugiej strony, po 
uzgodnieniach z sędzią będzie-
my mogli uruchamiać coraz 
więcej przewozów – dodaje.

Między powiatem, a władza-
mi poszczególnych gmin trwa-
ją rozmowy dotyczące ewentu-
alnych zasad współpracy oraz 
finansowania przewozów pu-
blicznych prowadzonych przez 
PKS w Kłodzku.

– PKS jest obecnie w postę-
powaniu sanacyjnym, na terenie 
powiatu kłodzkiego uruchomił 
minimalną ilość kursów, nato-
miast pan starosta reprezentu-
jący powiat – właściciela spółki, 

proponuje samorządom rozwa-
żenie możliwości realizacji po-
trzebnych, niezbędnych zda-
niem samorządów tak gmin-
nych jaki i powiatowego, kursów 
na terenie powiatu kłodzkiego, 
które byłyby współfinansowane 
przez samorządy, oczywiście w 
obszarze nierentowności dane-
go kursu, czyli dopłaty do da-
nych kursów. Takie kursy współ-
finansowałyby zarówno gminy 
jak i powiat – wyjaśnia burmistrz 
Tomasz Kiliński. – Kursy mię-
dzygminne są dłuższymi kursa-
mi, łączące różne miejscowości 
na terenie powiatu, dofinanso-

wywane byłyby przez powiat 
kłodzki, natomiast kursy auto-
busów bardziej lokalne, byłyby 
współfinansowane przez samo-
rządy gminne. Teraz jesteśmy 
na etapie rozważań jakie kursy 
są potrzebne, czym to się skoń-
czy, nie wiem – dodaje.

Burmistrz nie ukrywa, że 
większość spraw związanych ze 
spółką PKS i przewozami, do 
końca sierpnia będzie załatwio-
nych, bowiem, jak podkreśla, 
od 1 września rozpoczyna się 
nauka w szkołach i częsta ko-
nieczność dojazdów uczniów 
do szkół.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Wielkie zwycięstwo pod 
Grunwaldem i wielka porażka 
pod Malborkiem przypieczęto-
wane pokojem toruńskim z 1411 
roku, tak można w największym 
skrócie opisać wielką wojnę z 
krzyżakami w latach 1409-1411. 
Korona odzyskała ziemię do-
brzyńską (teren pomiędzy Drwę-
ca, Wisłą i Skrwą o powierzchni 
porównywalnej z dzisiejszym 
powiatem kłodzkim), zaś Litwa 
odzyskała Żmudź na czas okre-
ślony, jako dożywocie Witolda 
i Jagiełły, a po ich śmierci wra-
cała do zakonu. Takie pożytki 
odnieśli zwycięzcy w najwięk-
szej bitwie średniowiecznej Eu-
ropy. Krzyżacy traktowali pokój 
toruński, jako rozejm i w następ-
nych latach znowu dochodziło 
do wojen: 1414 – wojna głodo-
wa, 1419 – wojna odwrotowa i 
1422 – wojna golubska zakoń-
czona tzw. pokojem melneń-
skim. Korona ponosiła główne 
ciężary wojny, a zaledwie zyska-
ła Nieszawę, zaś na rzecz Litwy 
zakon ostatecznie zrzekł się 
Żmudzi, czyli oddał to, czego i 
tak nie posiadał. Pokój melneń-
ski zakończył prawie dwieście 
lat trwający okres wojen krzy-
żacko-litewskich. Witold mający 
ambicje tworzenia państwa od 
morza do morza zadowolił się 
paroma kilometrami plaży nad 
Bałtykiem i mocno wątpliwym 
dostępem do Morza Czarnego. 
Litewski handel zagraniczny 
tuczył Niemców w Królewcu u 
ujścia Niemna i w Rydze nad 

Dźwiną. Zakon przestał być wro-
giem śmiertelnym dla Litwy, a 
bywał wręcz partnerem w grze 
przeciwko Polsce. Działającym 
wspólnie: Krzyżakom i Zygmun-
towi Luksemburskiemu „powio-
dło się zobojętnić Witolda 
względem zupełnego wytępie-
nia zakonu, owszem przedsta-
wili mu takowe niebezpieczeń-
stwa dla Litwy, iż tak niezwy-
czajnie szczęśliwa Polska opa-
nowawszy ziemię krzyżacką… 
weźmie zbyt stanowczą górę 
nad Litwą, zamieni ją w swoją 
poddankę i pozbawi Witolda 
korony wielkoksiążęcej” – pisał 
Karol Szajnocha. W rzeczy samej, 
1 sierpnia 1430 roku Polacy 
przejęli posłańca cesarskiego z 
insygniami królewskimi dla Wi-
tolda i papierami, w których 
cesarz zawierał wieczyste przy-
mierze z Witoldem i Krzyżakami 
wymierzone przeciwko Polsce. 
Stryjeczny Jagiełły nie zdążył z 
realizacją przymierza z Niemca-
mi, ponieważ jeszcze w tym 
samym roku zmarł, ale już jego 
następca na stolcu wielkoksią-
żęcym, rodzony brat króla Polski 
– Świdrygiełło i owszem. W la-
tach 1431-35 rozpętał wojnę 
litewsko-polską, mając za sprzy-
mierzeńców Rusinów, Tatarów 
i Krzyżaków z Inflant. Krzyżacy 
pruscy musieli siedzieć cicho, 
bo ich poddani zagrozili szuka-
niem innego pana na wypadek 
zaangażowania się panów za-
konnych w kolejną wojnę. Uczo-
no w szkołach i zapewne uczą 

n a d a l ,  ż e 
podstawo-
wym powo-
dem zawar-
cia unii polsko-litewskiej było 
skupienie sił państw zagrożo-
nych ekspansją Zakonu Szpita-
la Najświętszej Marii Panny 
Domu Niemieckiego, zwanego 
również niemieckim parciem na 
wschód. Efektem unii miało być 
mocarstwo, które zatrzyma ger-
mański militaryzm i Grunwald 
potwierdzał słuszność decyzji 
panów krakowskich, które do 
niej doprowadziły, ale wydarze-
nia mające miejsce po zwycię-
stwie – już nie bardzo. Mocar-
stwo jak się patrzy – na mapę. 
Ambitne plany Witolda i jego 
przymierze z Zygmuntem Luk-
semburczykiem i Krzyżakami, 
śmiertelnymi wrogami Polski, a 
już wojna Polski z Litwą i jej 
sprzymierzeńcami za sprawą 
Świdrygiełły, wreszcie neutral-
ność Litwy podczas wojny trzy-
nastoletniej Korony z Zakonem, 
dowodzą, że unia bardzo była 
potrzebna – Litwie. Wielkie Księ-
stwo Litewskie było beneficjen-
tem tego związku, zaś Korona 
ponosiła konsekwencje zachłan-
nej polityki Giedyminowiczów 
i ich otwierania różnych frontów 
i sumowania spraw niedokoń-
czonych. Jagiellonowie dodali 
jeszcze niezbyt szczęśliwą, a 
bardzo kosztowną politykę dy-
nastyczną. Koszty będzie pono-
sić Korona. Będzie, o czym ga-
wędzić.

Litwa beneficjentem unii

II Konkurs Literacki  
o Ojcu Wenantym Katarzyńcu  
w 131 rocznicę urodzin Sługi bożego

„Ojciec Wenanty – czy znasz?” – pod takim hasłem franciszkanie 
z  Kalwarii Pacławskiej, a  jednocześnie opiekunowie grobu sługi 
Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca już po raz drugi organizują 
Konkurs Literacki. Celem konkursu jest uczczenie 131 rocznicy 
urodzin Ojca Wenantego Katarzyńca, zapoznanie jak najszerszego 
grona osób z postacią sługi Bożego, z  jego duchowością, chary-
zmatem, powołaniem oraz jego wyborami i determinacją w kro-
czeniu drogą Chrystusa, a  także zachęcenie dzieci, młodzieży 
i dorosłych do działań twórczych i stworzenie wydarzenia literac-
kiego. Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest 
zarówno dla dzieci i  młodzieży do lat 18, jak i  osób dorosłych. 
Warunkiem uczestnictwa w  konkursie jest nadesłanie na adres 
organizatora utworu literackiego w języku polskim, opowiadają-
cego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać 
do dnia 15 sierpnia 2020 r. wyłącznie drogą mailową na adres: 
wenanty.katarzyniec@gmail.com. Laureaci Konkursu „Ojciec We-
nanty – czy znasz?” otrzymają nagrody pieniężne i  rzeczowe 
w  czterech kategoriach: proza i  wiersz – dzieci i  młodzież oraz 
dorośli. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagro-
dzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Gala 
Finałowa Konkursu odbędzie się 11 października 2020 r., kilka dni 
po 131. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca o  godz. 14:00, 
w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. 
Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt, natomiast 
Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z  10/11.10.2020 r. 
oraz z 11/12.10.2020 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie 
w tym czasie. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty 
– czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem estaniukie-
wicz@franciszkanie.pl lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward 
Staniukiewicz). Poniżej zamieszczony jest szczegółowy Regulamin 
Konkursu. Informacje na stronie wenanty.pl.

o. Edward Staniukiewicz
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Jeden z punktów posiedzenia Komisji Zdrowia 
i ekologii rady Miejskiej w nowej rudzie, które odbyło 
się on-line, związany był z ustosunkowaniem się 
władz do pisma wód polskich na temat stanu potoków 
przepływających przez nową rudę

Jeden z punktów posiedzenia Komisji Zdrowia 

Jest szansa na remont koryta Dzika w Słupcu

2 lipca władze Nowej Rudy 
otrzymały odpowiedź spółki 
Wody Polskie dotyczące poto-
ków przepływających przez mia-
sto, w którym czytamy:

„W odpowiedzi na pismo z 
dnia 23.06.2020 r. w sprawie 
podjęcia prac związanych z 
udrożnieniem koryta potoku 
Dzik w m. Nowa Ruda w obrębie 
ul. Radkowskiej, Państwowe Go-
spodarstwo Wodne, Wody Pol-
skie Nadzór Wodny w Kłodzku 
potwierdza konieczność udroż-
nienia i przywrócenia pierwot-
nego przekroju poprzecznego 
koryta potoku na wnioskowanym 
odcinku tj. 3,3 km (teren zabu-
dowany ul. Radkowskiej).

W  w y n i k u  p ow y ż s ze g o 
 należy:

– wyciąć i wykarczować krza-
ki i drzewa porastające koryto 
potoku,

– usunąć odkłady rumoszu 
rzecznego, w celu przywrócenia 
pierwotnej przepustowości ko-
ryta,

– usunąć trawy rosnące w 
korycie cieku,

– przeprowadzić remont 
ubezpieczeń brzegowych na 
całości odcinka.

Na przedmiotowe prace sta-
ramy się pozyskać środki finan-
sowe. Zadanie będzie realizowa-
ne przy zachowaniu procedur i 
terminów wynikających z obo-
wiązujących przepisów w tym 
również ustawy Prawo Wodne, 
jak i ustawy o ochronie przyrody. 

Prace utrzymaniowe na terenie 
gminy Nowa Ruda zapisane są 
w planie realizacyjnym w roku 
przyszłym i lata następne. Sza-
cowana wartość koniecznych do 
wykonania prac na odcinku przy-
legającym do zabudowanej czę-
ści ul. Radkowskiej wyniesie ok 
500 000 zł, jednakże ich wyko-
nanie zależne będzie od wielko-
ści środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel.

PGW WP Nadzór Wodny w 
Kłodzku intensyfikuje prace swo-
ich służb, aby udrożnianie cie-
ków, którymi administruje (w 
zależności od otrzymanych środ-
ków) odbywało się regularnie. 
Obecnie obserwujemy wzmożo-
ne zarastanie małych cieków 
górskich i podgórskich roślinno-
ścią miękką spowodowane od-
słonięciem ich dna wskutek dłu-
goterminowego okresu suszy, 
który występuje od 2015 r.

Ponadto w przypadku wystą-
pień zagrożeń wynikających z 
nieprzewidzianych zdarzeń, któ-
re mogą utrudniać swobodny 
przepływ wód, Wody Polskie na 
bieżąco będą dokonywać lokal-
nych udrożnień i robót remon-
towych w ramach prac interwen-
cyjnych, jednakże ich wykonanie 
uzależnione jest od wielkości 
przyznanych środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel 
oraz priorytetów zadań będą-
cych do wykonania”.

Jak powiedziała Regina Wa-
łęsa, przewodnicząca Komisji 

Zdrowia i Ekologii niestety Marek 
Źródłowski, Kierownik Nadzoru 
Wodnego w Kłodzku z różnych 
przyczyn nie mógł uczestniczyć 
w posiedzeniu komisji, ale naj-
więcej pism jakie dochodzą do 
niego i do Wód Polskich we Wro-
cławiu, to pisma z naszego mia-
sta.

– Jesteśmy bardzo aktywnym 
miastem, któremu zależy na tym, 
żeby nasze potoki były udroż-
nione. Chwalił nas, ze tak nam 
na tym zależy, co nie zmienia 
faktu, że na te cele nie otrzymał 
żadnych pieniędzy chociaż wy-
syła się prośby, interwencje, ale 
Wody Polskie nie mają w ogóle 

pieniędzy na to, aby cokolwiek 
zrobić nawet w innych miejscach 
– powiedziała na wstępie Regina 
Wałęsa. – Zapytał mnie, które 
miejsca są konieczne do wyko-
nania, na co odpowiedziałam, 
że na pierwszym miejscu jak 
zwykle jest Drogosław, a druga 
rzecz, to ul. Radkowska przy 
budynkach nr 8 i 10, 10 a, 10 b, 
to są miejsca bardzo ważne, 
które koniecznie trzeba zrobić 
– udrożnić. Marek Źródłowski 
zapewnił mnie, że przeprowadzi 
wizję lokalną i zastanowi się nad 
tym, co jest potrzebne. Widocz-
nie przed przesłaniem pisma był 
w tych miejscach, bowiem 

stwierdził w nim, że remont ko-
ryta potoku Dzik przy ul. Rad-
kowskiej trzeba wykonać. Pan 
Źródłowski powiedział mi, że 
postara się jeszcze w tym roku 
to zadanie wykonać. Dał sobie 
oczywiście czas, żeby zadanie to 
wykonać do 2021 r. – dodała 
przewodnicząca komisji.

Członkowie komisji omówili 
jeszcze kwestie innych miejsc 
– koryt, potoków, które są ko-
nieczne do wykonania, jednakże 
bez przedstawicieli Przedsiębior-
stwa Gospodarki Wodnej Wody 
Polskie trudno było cokolwiek 
ustalić, czegokolwiek więcej się 
dowiedzieć.
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Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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W czwartek 9 lipca, noworudzcy radni, podczas 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie, rozmawiali również o rewitalizacji 
parku przy ul. Strzeleckiej. Jest szansa, że jeszcze 
w tym roku pospacerujemy w przebudowanym parku 
i przejdziemy szlakiem obok odbudowanych kapliczek 
na Górę św. anny

Agnieszka Żołnierczyk i Kornelia Klinicka z Wydziału Infra-
struktury i  Inwestycji noworudzkiego urzędu miasta, drogą 
elektroniczną przedstawiły radnym plan przebudowy parku 
przy ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remontu kapliczek 
oraz renowacji szlaku pieszego na Górę Anny w Nowej Rudzie, 
realizowanego w ramach projektu „Czesko-polski szlak grzbie-
towy – część wschodnia”.

– Projekt nasz obejmuje dwa obszary. Pierwszy z nich – park, 
znajduje się przy ul. Strzeleckiej, któremu chcemy przywrócić 
walory turystyczno-spacerowe dla mieszkańców, ale też dla 
turystów. W  ramach tego zadania wymienione zostaną na-
wierzchnie na istniejących ciągach pieszych, wyremontowana 
zostanie kanalizacja deszczowa, która jest w części otwarta – 
omurowany rów, a w górnej części jest zabudowana. W histo-
rycznym jej miejscu pomiędzy ścieżką a rowem, zostanie od-
tworzona fontanna, podobnie odtworzona będzie scena letnia 
na której dawniej odbywały się koncerty, pokazy, czy wieczor-
ki taneczne, w górnej części parku odtworzona będzie też al-
tana. W ramach tego zadania, w parku wymienione i rozbudo-
wane zostanie istniejące oświetlenie. Przeprowadzone zostaną 
zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej zielenie, ale przeprowa-
dzone zostanie również wiele nasadzeń – będzie łąka kwietna, 
będzie część z  rododendronami, azaliami itd. – wyjaśniała 
Kornelia Klinicka. – Druga część projektu jest oddalona od 
parku przy ul. Strzeleckiej, a dotyczy żółtego szlaku turystycz-
nego prowadzącego od ogródków działkowych na ul. Łużyckiej, 
aż do schroniska na Górze Anny. Tam, w lesie, znajdują się ruiny 
trzech kapliczek, które wiele lat temu zostały zdewastowane, 
teraz zostaną odbudowane, ścieżka zostanie umocniona – do-
dała.

Termin wykonania zadania – przez wykonawcę wyłonione-
go podczas przetargu – 31 października 2020 r., koszt blisko 
1 mln 850 tys. zł.

Apteka W Rynku
zapraszamy:

poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-18.00
niedziela 9.00-14.00

Reklama

w sobotę 11 lipca, mimo wyjątkowo nieprzyjaznej pogody i ograniczeń związanych 
z pandemią covid-19, około 80 osób wzięło udział w otwarciu sezonu rowerowego 
w ścinawce średniej

w sobotę 11 lipca, mimo wyjątkowo nieprzyjaznej pogody i ograniczeń związanych 

Sezon rowerowy 
oficjalnie otwarty

W czwartek 9 lipca, noworudzcy radni, podczas 

O parku przy 
ulicy StrzeleckiejJak co roku odbył się przejazd 

wokół wsi, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe ko-
szulki i kominy, którymi mogli 
zasłonić usta i nos – dla zacho-
wania zasad bezpieczeństwa.

Za zorganizowanie tego wy-
darzenia podziękować należy 
sołtysowi wsi Ścinawka Średnia 
oraz OSP Ścinawka Średnia. 
Wsparcia finansowego udzieliła 
Gmina Radków oraz FBSerwis 
Dolny Śląsk.

Nad zapewnie-
niem bezpieczeń-
stwa uczestnikom 
przejazdu rowero-
wego czuwali funk-
cjonariusze policji 
oraz straży miej-
skiej, a także stra-
żacy OSP Ścinawka 
Średnia.
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Służby mundurowe 
informują

potrącił pieszego na pasach. W  sobotę 4 lipca, 
w Radkowie, kierujący samochodem marki Audi z nie-
wyjaśnionych przyczyn potrącił pieszego przechodzą-
cego przez przejście dla pieszych. Pieszy korzystał 
z pomocy medycznej – doznał otarcia naskórka oraz 
rany ciętej skóry głowy. Po badaniu, zwolniony do 
domu. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Czyn-
ności w  sprawie zdarzenia prowadzi Zespół ds. Wy-
kroczeń KP Nowa Ruda.

w trosce o zwierzę. W poniedziałek 6 lipca, miesz-
kanka gminy Nowa Ruda złożyła zawiadomienie 
o  znęcaniu się nad psem przez innego mieszkańca 
oraz jego partnerkę. Zgłoszenie dotyczyło utrzymy-
wania zwierzęcia w niewłaściwych warunkach byto-
wania, a w szczególności nie zapewnienia mu zada-
szonego pomieszczenia narażając na działanie nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych, a  także nie 
przeprowadzali stosownych zabiegów pielęgnacyjnych, 
ani obowiązkowych szczepień, czym spowodowali 
realne zagrożenie dla zdrowia i życia zwierzęcia. Lu-
stracja posesji oraz sprawdzenie stanu zdrowia psa, 
zostały przeprowadzone przez uprawnionego pra-
cownika Urzędu Gminy Nowa Ruda. Dalsze postępo-
wanie w trybie art. 307 kpk w kierunku art. 35 ust. 1A 
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 
prowadzą policjami z KP Nowa Ruda.

SMS-owe groźby. W poniedziałek 6 lipca, mieszkaniec 
Nowej Rudy, za pośrednictwem wiadomości tekstowych 
SMS, kierował groźby popełnienia przestępstwa pod 
adresem mieszkanki Nowej Rudy, które to groźby 
wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że 
zostaną spełnione. Przyjęto wymagany wniosek o ści-
ganie i ukaranie sprawcy. Dalsze postępowanie w tej 
sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.

zgubił się na szlaku. We wtorek 7 lipca, policjanci 
uzyskali informację, że na terenie gminy Radków 
zgłaszający znalazł na szlaku turystycznym 14-latka, 
który się zgubił, nie posiada telefonu i nie zna nume-
ru telefonu do rodziców. Na miejscu policjanci usta-
lili, że chłopiec z rodzicami zatrzymał się w pensjona-
cie w  Kudowie-Zdroju. Skontaktowano się z  właści-
cielem obiektu i ustalono numer telefonu rodziców. 

Skontaktowano się z rodzicami, a następnie małolet-
ni został przekazany pod opiekę rodziców.
Uciekł z miejsca kolizji. We wtorek 7 lipca w Nowej 
Rudzie, nieustalony kierujący samochodem marki Audi 
A4 nie zachował należytej ostrożności podczas omi-
jania zaparkowanego samochodu marki Mercedes, 
w  wyniku czego doprowadził do jego uszkodzenia, 
po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. W Mercedesie, 
w  chwili zdarzenia siedział kierujący, samochód nie 
był w ruchu. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi 
Zespół ds. Wykroczeń KP Nowa Ruda. Sąd może uka-
rać sprawcę wykroczenia grzywną do 5 tysięcy złotych.
Nie mógł wejść do domu. W środę 8 lipca, mieszkaniec 
Nowej Rudy zgłosił policji, że nie może wejść do 
mieszkania, gdyż znajdują się tam osoby, które urzą-
dziły sobie libację. W  mieszkaniu funkcjonariusze 
zastali wujka oraz znajomą wujka. W obecności poli-
cjantów, na żądanie mężczyzny, opuścili mieszkanie.
Grozi im do 5 tys. zł. W czwartek 9 lipca, noworudz-
cy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ławce przy 
ul. Piastów siedzą dwaj mężczyźni, którzy spożywają 
alkohol. Przybyły na miejsce patrol policji potwierdził 
zgłoszenie, dodatkowo mężczyźni zanieczyszczali 
miejsce publiczne. Mężczyźni odmówili przyjęcia 
mandatu, teraz sąd będzie mógł zastosować wobec 
sprawców wykroczenia społecznie uciążliwego, karę 
grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.
Wpadł do rowu. W czwartek 9 lipca, na obwodnicy 
Centrum Nowej Rudy, kierujący pojazdem specjalnym 
typu śmieciarka nie zachował bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego pojazdu, który zatrzymał się przed 
przejściem dla pieszych. W wyniku nagłego hamowa-
nia stracił panowanie nad pojazdem i  wjechał do 
przydrożnego rowu.
na pomoc było za późno. W piątek 10 lipca, ok. godz. 
10.30, noworudzcy strażacy zostali poproszeni przez 
policję o pomoc w dostaniu się do mieszkania w bu-
dynku przy ul. Świdnickiej w  Drogosławiu. Według 
uzyskanych informacji, mieszkająca tam kobieta nie 
była widziana przez kilka dni. Po wejściu do mieszka-
nia przez okno stwierdzono, że w jednym z pokoi, na 
łóżku leży starsza kobieta – brak funkcji życiowych. 
Ratownicy nie podjęli czynności z zakresu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy ze względu na stężenie 
pośmiertne i plamy opadowe.
Internetowe oszustwa. W piątek 10 lipca, 24-letnia 
mieszkanka Nowej Rudy zawiadomiła policję o doko-
naniu na jej szkodę oszustwa polegającego na tym, 

że pomimo uiszczenia zapłaty w  kwocie 320 zł. za 
zamówioną na internetowym portalu aukcyjnym 
trampoliny ogrodowej, nie otrzymała zamówionego 
towaru, ani zwrotu pieniędzy. Tego samego dnia, 
38-latek zawiadomił o  dokonaniu na jego szkodę 
oszustwa polegającego na tym, że pomimo uiszczenia 
zapłaty w kwocie 990 zł. za zamówiony na interneto-
wym portalu ekspresu do kawy, nie otrzymał zamó-
wionego towaru, ani zwrotu pieniędzy, a sprzedający 
zerwał wszelki kontakt. Postępowanie w obu sprawach 
prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
pożar śmieci. W sobotę 11 lipca ok. godz. 21.20, stra-
żacy otrzymali zgłoszenie o  pożarze w  pustostanie 
w Bożkowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że palą się nagromadzone tam śmieci na po-
wierzchni ok. 4 m2.
po spożyciu, na motorowerze. W niedzielę 12 lipca, 
na ul. Zdrojowisko w Nowej Rudzie, policjanci zatrzy-
mali 27-latka, który kierował motorowerem w stanie 
nietrzeźwości. Po przebadaniu okazało się, że męż-
czyzna ma 0,6 promila alkoholu w organizmie.
zderzenie boczne. W  niedzielę 12 lipca, ok. godz. 
18.20 na ul. Kościuszki w Radkowie, 63-letni mężczy-
zna kierujący samochodem osobowym, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia 
bocznego z kierowanym przez 27-latka samochodem 
marki Ford. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 
i sześcioma punktami karnymi.
ogołocił plac budowy? W niedzielę 12 lipca nieusta-
lony sprawca, z terenu nieogrodzonej posesji w gmi-
nie Nowa Ruda, ukradł rusztowanie, betoniarkę oraz 
kostkę brukową o  łącznej wartości 5700 złotych na 
szkodę mieszkańca powiatu gliwickiego. Czynności 
prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda
Wjechał w tył. We wtorek 14 lipca, ok. godz. 12.00 na 
ul. Kłodzkiej w Słupcu, 29-letni mężczyzna kierujący 
samochodem osobowym nie zachował bezpiecznej 
odległości i najechał na tył samochodu osobowego, 
którym kierował 34-latek. Sprawca kolizji został uka-
rany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Zalana piwnica. We wtorek 14 lipca, ok. godz. 17.55, 
dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej 
Rudzie otrzymał zgłoszenie o zalaniu wodą piwnicy 
w  budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej w  Lu-
dwikowicach Kłodzkich. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, 
że powodem zalania piwnicy były intensywne opady 
deszczu, które miały miejsce w dniach wcześniejszych.

Z promilami za kierownicą Ponad dwa promile alkoholu w  organizmie miał mężczyzna, 
który kierował samochodem osobowym w Ludwikowicach Kłodz-
kich. Został zatrzymany przez policjantów z  Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie.

Mimo licznych apeli kierowanych do kierowców o zachowanie 
rozsądku i szczególnej ostrożności, a zwłaszcza o nie wsiadanie za 
kierownicę po wypiciu alkoholu, zdarzają się przypadki świadczą-
ce o całkowitej nieodpowiedzialności niektórych użytkowników 
dróg.

– Przykładem takiego zachowania był 48-letni mieszkaniec 
powiatu kłodzkiego, który w niedzielę 12 lipca po południu kiero-
wał samochodem w  stanie nietrzeźwości. Po przebadaniu poli-
cjanci stwierdzili, że kierujący ma 2,4 promila alkoholu w organizmie. 
Teraz mężczyzna za swój czyn odpowie karnie – wyjaśnia podinsp. 
Wioletta Martuszewska z kłodzkiej policji.

W świetle obowiązujących przepisów, za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego, po-
dobnie działającego środka, grozi kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności, 5 tysięcy złotych kary oraz zakaz prowadzenia pojazdów 
nawet na 10 lat.
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www.facebook.com/noworudzianin

Kolejna plantacja zlikwidowana
noworudzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, u którego w miejscu zamieszkania 
znaleźli profesjonalną uprawę konopi indyjskich z kilkunastoma krzewami. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli także znaczną ilość środków odurzających

– Funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudy na co 
dzień zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, w 
wyniku pracy operacyjnej za-
trzymali w czwartek 9 lipca męż-
czyznę podejrzanego o prowa-
dzenie uprawy konopi indyjskich 
i posiadanie środków odurzają-
cych – informuje podkom. Woj-
ciech Jabłoński z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kłodzku. – Z 
ustaleń policjantów wynikało, 
że 36-letni mężczyzna, w rejonie 

miejsca zamieszkania prowadzi 
profesjonalną uprawę marihu-
any. W trakcie sprawdzania po-
mieszczeń gospodarczych w 
budynku jednorodzinnym na 
terenie powiatu kłodzkiego, 
funkcjonariusze znaleźli i zabez-
pieczyli rośliny konopi indyjskich 
wraz z profesjonalnym sprzętem 
służącym do uprawy. Ponadto, 
w jednym z pomieszczeń poli-
cjanci ujawnili susz marihuany. 
Przeprowadzone badanie po-
twierdziło, że są to środki odu-

rzające. Z zabezpieczonej ilości 
narkotyków można byłoby uzy-
skać blisko tysiąc porcji handlo-
wych – dodaje funkcjonariusz 
policji.

Mieszkaniec powiatu kłodz-
kiego został zatrzymany i trafił 
do policyjnego aresztu. 36-latek 
za swoje czyny odpowie teraz 
przed sądem. Za uprawę oraz 
posiadanie znacznej ilości środ-
ków odurzających grozi mu kara 
nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Wpadł z narkotykami
Ustalenia operacyjne przeprowadzone przez 

policjantów z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie 
doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, u któ-
rego ujawniono sporą ilość narkotyków w posta-
ci amfetaminy oraz marihuany. Teraz za posiada-
nie znacznej ilości środków odurzających zatrzy-
many odpowie przed sądem.

– We wtorek 7 lipca, policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narkotykowej z No-
wej Rudy, zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
powiatu kłodzkiego. Podczas kontroli osobistej 
funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie amfe-
taminę i marihuanę. Z zabezpieczonej ilości 
można by było przygotować blisko 2 000 porcji. 
Ponadto przy zatrzymanym funkcjonariusze 
ujawnili broń, która po zabezpieczeniu trafiła do 
badań u biegłego z zakresu balistyki. Po wstępnej 
weryfikacji wykluczono, że jest to broń palna. 
Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym aresz-
cie – wyjaśnia podinsp. Wioletta Martuszewska, 
oficer prasowy KPP w Kłodzku.

W dalszym ciągu trwają czynności zmierzają-
ce do ustalenia źródła pochodzenia narkotyków. 
Podejrzanemu, za posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat.

Dzielnicowy bliżej nas
Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy 
bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od 
doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do 
pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie 
ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy 
zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji 
miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych 
narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę 
organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków 
lokalowych i narzędzi pracy skończywszy

Istotnym elementem progra-
mu są działania mające na celu 
propagowanie zarówno właści-
wych postaw dzielnicowych i 
społeczności lokalnych, jak i 
uzyskanych wspólnie efektów.

Najważniejszy jest jednak cel, 
którym jest szerokie otwarcie na 
problemy społeczności lokalnej, 
uspołecznienie działań policji 
oraz zbudowanie zaufania po-
między policją a obywatelami. 
Zaufania, które jest niezbędne 
dla aktywizacji społeczności lo-
kalnej w działaniach skutkują-
cych tworzeniem lokalnych ko-
alicji działających na rzecz sze-
roko pojmowanego bezpieczeń-
stwa.

Jednym z elementów pracy 
dzielnicowych jest tworzenie 
Planu Działania Priorytetowego, 
w ramach którego realizują za-
dania związane z podniesieniem 

poczucia bezpieczeństwa w da-
nym rejonie służbowym. Plany 
działań sporządzane są w cyklu 
półrocznym i powstają na pod-
stawie analizy zagrożeń w danym 
rejonie, między innymi w oparciu 
o Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, rozmów z miesz-
kańcami, a także ilość interwen-
cji. Realizacji celów służyć mają 
m.in. częstsze obchody, nasilone 
kontrole i współpraca z miesz-
kańcami.

Zachęcamy do kontaktu z 
dzielnicowym, gdyż naszym ce-
lem jest szerokie otwarcie na 
problemy społeczeństwa. W celu 
ułatwienia kontaktu proponuje-
my skorzystanie z aplikacji Moja 
Komenda, która skupia wszystkie 
potrzebne telefony w jednym 
miejscu i dosłownie kilkoma 
kliknięciami połączymy się z 
wybranym dzielnicowym.
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Zabawna i zaskakująca komedia kryminalna z kotem Lordem w roli głów-
nej. Jego właścicielką jest Alicja. Obydwoje przygotowują się do prestiżowe-
go konkursu, który według dumnego kocura jest tylko formalnością i, po 
którym wszystko ma się zmienić. Tymczasem Alicja zostaje wplątana w aferę 
kryminalną. Uczestnicy konkursu w  tajemniczych okolicznościach giną bez 
śladu. Kot zrobi wszystko, żeby nie stracić luksusu i dotychczasowego statusu 
społecznego. Dla swojej właścicielki zabawi się nawet w detektywa, żeby ją 
ochronić, a dla swojej ukochanej Marchewki, żeby ją z kolei uszczęśliwić pój-
dzie do celu nawet „po trupach”. Ponieważ wygraną w konkursie plastycznym 
jest pokaźny majątek pewnego marszanda, więc jest o co walczyć… Kocisko 
zaczyna dochodzenie. Dużo przy tym śmiechu. Lord ze swoją typowo kocią 
manierą opisuje otaczającą go rzeczywistość.

Katarzyna Miszczuk z wykształcenia jest lekarką, z zamiłowania – pisarką. 
I to jedną z najbardziej pomysłowych autorek naszych czasów. Jej książki, a jest 
ich już sporo są mieszanką różnych literackich światów. Wszystkie okraszone 
są jeszcze humorem i potraktowane z przymrużeniem oka. Nie inaczej będzie 
i tym razem. Życie pewnej kobiety opisane z perspektywy niezwykłego zwie-
rzęcia. Nie tylko dla kotomaniaków.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Katarzyna Berenika Miszczuk

„ja cię kocham,  
a Ty miau”
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Wiele badań potwierdza, że bieganie 
boso wpływa korzystnie na zdrowie, 
ale… sporo temu zaprzecza. Jedni 
traktują bieganie bez obuwia jak modę, 
wręcz fanaberię, dla innych to często 
filozofia życia.

Pierwszym czarnoskórym tryumfa-
torem olimpijskiego maratonu był 
bosonogi etiopski biegacz Abebe Biki-
la, który wygrał igrzyska w Rzymie. 

Pokonał swoich przeciwników, którzy 
biegli w butach. Cztery lata później 
powtórzył zwycięstwo w Tokio.

Czym jest bieganie bez butów, trze-
ba przekonać się na własnej skórze. 
Kiedy nie mamy butów na nogach, 
biegniemy ostrożniej, lepiej kontrolu-
jemy podłoże, ruchy są bardziej świa-
dome. Ze względu na fakt, że obuwie 
towarzyszy nam od początku naszego 

życia, aparat ruchu zaadoptował się do 
wygody, jaką ono daje. Część mięśni 
nie jest już pobudzana.

Bieg naturalny powoduje, że stopy 
są bardziej obciążone i są pobudzane 
przede wszystkim mięśnie i ścięgna 
odpowiedzialne za ich stabilizację. Cały 
aparat ruchu pracuje inaczej, bardziej 
efektywnie, naturalnie. Łydka oraz 
ścięgno Achillesa są bardziej narażone 
na zmęczenie, zwłaszcza w początko-
wych etapach bosego biegania, ale też 
bardziej się rozciągają. Bieg bez butów 
może zmniejszyć ryzyko kontuzji biodra 
czy kolana, ponieważ zostaje przywró-
cony naturalny, bardziej techniczny 
ruch ciała, poprawia się mechanika 
pracy w trakcie biegu. Sylwetka się 
prostuje, mięśnie grzbietu się wzmac-
niają, łopatki się ściągają. Generalnie 
poprawia się cała postawa i to nie tylko 
w trakcie biegania, ale także długo po 
nim. Poprawia się też ukrwienie stóp.

Trzeba pamiętać, że zmiana, jaką 
jest bieganie boso, wymaga innej tech-
niki biegu oraz przygotowania siłowe-
go i sprawnościowego. Często potrzeb-
ne jest przywrócenie ciału elastyczno-

ści, szczególnie stopom. Jeśli podej-
dziemy do tego procesu z cierpliwością 
i rozwagą, bieganie boso będziemy 
stopniowo wprowadzać do naszego 
treningu. Gdy przyzwyczaimy stopy do 
pracy, będziemy mogli w pełni doświad-
czać korzyści płynących z treningów 
bez obuwia. Chodzenie boso najlepiej 
zacząć od chodzenia boso w domu. 
Następnie po każdym treningu biego-
wym w obuwiu, w ramach schłodzenia, 
możemy chodzić po trawie. W związku 
z tym powinniśmy rozważyć zakup 
wytrzymałych skarpetek. W dalszej 
kolejności możemy kupić tzw. buty 
naturalne lub free run albo buty z tzw. 
zerowym dropem, czyli z podeszwą, 
która ma tę samą wysokość pod piętą 
co pod palcami – symulują bieganie 
boso i przyzwyczajają do niego aparat 
ruchu.

Trudno udzielić jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie, czy biegi boso są 
zdrowym treningiem, gdyż w dużej 
mierze zależy to od indywidualnych 
uwarunkowań. Ważne jest to, kto biega, 
w jaki sposób i jaki jest stan zdrowia 
trenującego.

I robią to inaczej niż mężczyźni, ich wojna ma zupełnie inny wydźwięk, inne 
barwy. Te opowieści są niesamowite, pasjonujące i wstrząsające. Bez emocji, 
spokojnie, jakby nie o sobie – relacjonują przebytą drogę frontową. Są szcze-
re do bólu – jakimi kobietami były na wojnie. Od aniołów do bestii. Ich cier-
pienie jest tu zakamuflowane, a wojna przeżyciem bardzo intymnym.

To świetny dokument. Zbiór wspomnień kobiet – żołnierek, z którymi bia-
łoruska reporterka (ur. w 1948 r.) spotykała się przez dwa lata. I w końcu opi-
sała drugą wojnę światową, patrząc oczami kobiet. Dowodzi światu, że takiej 
wojny nie znaliśmy. Bo o wojnie wiemy już bardzo dużo, ale wszystko to 
opowiedzieli nam mężczyźni. Teraz czas na kobiety, które milczały przez tyle 
lat. Bały się, może wstydziły. A kiedy już się odważyły na jakieś cząstkowe 
wspomnienia to jakby dotyczyły one kogoś innego. Teraz zapomniane, czy 
raczej przemilczane historie tych kobiet są odtwarzane na nowo. Nie ma tu 
wielkich wyczynów, żołnierskich splendorów, chwały i bohaterstwa. Są nato-
miast zwyczajne sprawy ludzkie i nieludzkie, one mówią o CZŁOWIEKU na 
wojnie, o uczuciach, marzeniach, rozczarowaniach i domach, z których wyszły 
dawno temu.

Z tych relacji poznajemy sowiecką codzienność – też nieznaną. Książka 
gotowa była już w 1983 r. Jednak władze ówczesnego ZSRR nie wydały zgody 
na rozpowszechnianie publikacji. Zrobiły to dopiero w okresie pieriestrojki.

Dobra książka

Bieganie boso – czy jest zdrowe?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Tarta warzywna
Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego (naj-
lepiej nie mrożonego)
• 1 mały brokuł, podzielony na różyczki
• 1 duża marchew, pokrojona w plasterki
• 6 większych pomidorków koktajlowych, 
przekrojonych na pół
• 1 średniej wielkości cukinia, pokrojona 
w półplasterki
• 4 plasterki sera feta o  grubości 2  cm, 
pokrojone w kostkę
• 300 ml śmietany 18%
• płaska łyżka mąki pszennej
• 3 jajka
• przyprawy: sól morska, świeżo mielony pieprz, 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej, 
1/3 łyżeczki papryki ostrej i tyle samo słodkiej, łyżeczka suszonej bazylii
szczypta cukru

Wykonanie:
Piekarnik nagrzać do 200OC. Brokuł i marchew zblanszować w gotującej się wodzie 
z dodatkiem soli i  szczypty cukru przez ok. 2 minuty. Odcedzić. Blaszkę do tarty 
wyłożyć ciastem francuskim, na ciasto wyłożyć wszystkie warzywa oraz ser feta. 
Sos: śmietanę połączyć z roztrzepanymi jajkami, przyprawami i mąką za pomocą 
trzepaczki, tak, aby nie było mącznych grudek. Zawartość tarty polać sosem. Piec 
ok. 30 minut.

na zmęczenie, zwłaszcza w początko-
wych etapach bosego biegania, ale też 
bardziej się rozciągają. Bieg bez butów 
może zmniejszyć ryzyko kontuzji biodra 
czy kolana, ponieważ zostaje przywró-
cony naturalny, bardziej techniczny 
ruch ciała, poprawia się mechanika 
pracy w trakcie biegu. Sylwetka się 
prostuje, mięśnie grzbietu się wzmac-
niają, łopatki się ściągają. Generalnie 
poprawia się cała postawa i to nie tylko 
w trakcie biegania, ale także długo po 
nim. Poprawia się też ukrwienie stóp.

jest bieganie boso, wymaga innej tech-
niki biegu oraz przygotowania siłowe-
go i sprawnościowego. Często potrzeb-
ne jest przywrócenie ciału elastyczno-

Swietłana Aleksijewicz

„Wojna nie ma w sobie 
nic z kobiety”
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Wiele badań potwierdza, że bieganie 
boso wpływa korzystnie na zdrowie, 
ale… sporo temu zaprzecza. Jedni 
traktują bieganie bez obuwia jak modę, 
wręcz fanaberię, dla innych to często 
filozofia życia.

Pierwszym czarnoskórym tryumfa-
torem olimpijskiego maratonu był 
bosonogi etiopski biegacz Abebe Biki-
la, który wygrał igrzyska w Rzymie. 

Pokonał swoich przeciwników, którzy 
biegli w butach. Cztery lata później 
powtórzył zwycięstwo w Tokio.

Czym jest bieganie bez butów, trze-
ba przekonać się na własnej skórze. 
Kiedy nie mamy butów na nogach, 
biegniemy ostrożniej, lepiej kontrolu-
jemy podłoże, ruchy są bardziej świa-
dome. Ze względu na fakt, że obuwie 
towarzyszy nam od początku naszego 

życia, aparat ruchu zaadoptował się do 
wygody, jaką ono daje. Część mięśni 
nie jest już pobudzana.

Bieg naturalny powoduje, że stopy 
są bardziej obciążone i są pobudzane 
przede wszystkim mięśnie i ścięgna 
odpowiedzialne za ich stabilizację. Cały 
aparat ruchu pracuje inaczej, bardziej 
efektywnie, naturalnie. Łydka oraz 
ścięgno Achillesa są bardziej narażone 
na zmęczenie, zwłaszcza w początko-
wych etapach bosego biegania, ale też 
bardziej się rozciągają. Bieg bez butów 
może zmniejszyć ryzyko kontuzji biodra 
czy kolana, ponieważ zostaje przywró-
cony naturalny, bardziej techniczny 
ruch ciała, poprawia się mechanika 
pracy w trakcie biegu. Sylwetka się 
prostuje, mięśnie grzbietu się wzmac-
niają, łopatki się ściągają. Generalnie 
poprawia się cała postawa i to nie tylko 
w trakcie biegania, ale także długo po 
nim. Poprawia się też ukrwienie stóp.

Trzeba pamiętać, że zmiana, jaką 
jest bieganie boso, wymaga innej tech-
niki biegu oraz przygotowania siłowe-
go i sprawnościowego. Często potrzeb-
ne jest przywrócenie ciału elastyczno-

ści, szczególnie stopom. Jeśli podej-
dziemy do tego procesu z cierpliwością 
i rozwagą, bieganie boso będziemy 
stopniowo wprowadzać do naszego 
treningu. Gdy przyzwyczaimy stopy do 
pracy, będziemy mogli w pełni doświad-
czać korzyści płynących z treningów 
bez obuwia. Chodzenie boso najlepiej 
zacząć od chodzenia boso w domu. 
Następnie po każdym treningu biego-
wym w obuwiu, w ramach schłodzenia, 
możemy chodzić po trawie. W związku 
z tym powinniśmy rozważyć zakup 
wytrzymałych skarpetek. W dalszej 
kolejności możemy kupić tzw. buty 
naturalne lub free run albo buty z tzw. 
zerowym dropem, czyli z podeszwą, 
która ma tę samą wysokość pod piętą 
co pod palcami – symulują bieganie 
boso i przyzwyczajają do niego aparat 
ruchu.

Trudno udzielić jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie, czy biegi boso są 
zdrowym treningiem, gdyż w dużej 
mierze zależy to od indywidualnych 
uwarunkowań. Ważne jest to, kto biega, 
w jaki sposób i jaki jest stan zdrowia 
trenującego.

I robią to inaczej niż mężczyźni, ich wojna ma zupełnie inny wydźwięk, inne 
barwy. Te opowieści są niesamowite, pasjonujące i wstrząsające. Bez emocji, 
spokojnie, jakby nie o sobie – relacjonują przebytą drogę frontową. Są szcze-
re do bólu – jakimi kobietami były na wojnie. Od aniołów do bestii. Ich cier-
pienie jest tu zakamuflowane, a wojna przeżyciem bardzo intymnym.

To świetny dokument. Zbiór wspomnień kobiet – żołnierek, z którymi bia-
łoruska reporterka (ur. w 1948 r.) spotykała się przez dwa lata. I w końcu opi-
sała drugą wojnę światową, patrząc oczami kobiet. Dowodzi światu, że takiej 
wojny nie znaliśmy. Bo o wojnie wiemy już bardzo dużo, ale wszystko to 
opowiedzieli nam mężczyźni. Teraz czas na kobiety, które milczały przez tyle 
lat. Bały się, może wstydziły. A kiedy już się odważyły na jakieś cząstkowe 
wspomnienia to jakby dotyczyły one kogoś innego. Teraz zapomniane, czy 
raczej przemilczane historie tych kobiet są odtwarzane na nowo. Nie ma tu 
wielkich wyczynów, żołnierskich splendorów, chwały i bohaterstwa. Są nato-
miast zwyczajne sprawy ludzkie i nieludzkie, one mówią o CZŁOWIEKU na 
wojnie, o uczuciach, marzeniach, rozczarowaniach i domach, z których wyszły 
dawno temu.

Z tych relacji poznajemy sowiecką codzienność – też nieznaną. Książka 
gotowa była już w 1983 r. Jednak władze ówczesnego ZSRR nie wydały zgody 
na rozpowszechnianie publikacji. Zrobiły to dopiero w okresie pieriestrojki.

Dobra książka

Bieganie boso – czy jest zdrowe?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Tarta warzywna
Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego (naj-
lepiej nie mrożonego)
• 1 mały brokuł, podzielony na różyczki
• 1 duża marchew, pokrojona w plasterki
• 6 większych pomidorków koktajlowych, 
przekrojonych na pół
• 1 średniej wielkości cukinia, pokrojona 
w półplasterki
• 4 plasterki sera feta o  grubości 2  cm, 
pokrojone w kostkę
• 300 ml śmietany 18%
• płaska łyżka mąki pszennej
• 3 jajka
• przyprawy: sól morska, świeżo mielony pieprz, 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej, 
1/3 łyżeczki papryki ostrej i tyle samo słodkiej, łyżeczka suszonej bazylii
szczypta cukru

Wykonanie:
Piekarnik nagrzać do 200OC. Brokuł i marchew zblanszować w gotującej się wodzie 
z dodatkiem soli i  szczypty cukru przez ok. 2 minuty. Odcedzić. Blaszkę do tarty 
wyłożyć ciastem francuskim, na ciasto wyłożyć wszystkie warzywa oraz ser feta. 
Sos: śmietanę połączyć z roztrzepanymi jajkami, przyprawami i mąką za pomocą 
trzepaczki, tak, aby nie było mącznych grudek. Zawartość tarty polać sosem. Piec 
ok. 30 minut.

na zmęczenie, zwłaszcza w początko-
wych etapach bosego biegania, ale też 
bardziej się rozciągają. Bieg bez butów 
może zmniejszyć ryzyko kontuzji biodra 
czy kolana, ponieważ zostaje przywró-
cony naturalny, bardziej techniczny 
ruch ciała, poprawia się mechanika 
pracy w trakcie biegu. Sylwetka się 
prostuje, mięśnie grzbietu się wzmac-
niają, łopatki się ściągają. Generalnie 
poprawia się cała postawa i to nie tylko 
w trakcie biegania, ale także długo po 
nim. Poprawia się też ukrwienie stóp.

jest bieganie boso, wymaga innej tech-
niki biegu oraz przygotowania siłowe-
go i sprawnościowego. Często potrzeb-
ne jest przywrócenie ciału elastyczno-

Swietłana Aleksijewicz

„Wojna nie ma w sobie 
nic z kobiety”
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pierwsze warsztaty piernikowe

świat toruńskiego piernika

W poniedziałek 13 lipca o godz. 13.00 w Bibliotece Publicznej 
Gminy Nowa Ruda przy CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich 
odbył się wernisaż wystawy „75 urodziny Pippi Pończoszanki” 
oraz warsztaty z Justyną Czechowską. Wystawę bibliotece udo-
stępniła Ambasada Szwecji w Polsce.

Reklama

ANDRZEJÓW
USŁUGI
KOMINIARSKIE

Oferujemy:
– montaż wkładów kominowych na paliwa stałe i gazowe
– opinie kominiarskie
– roczna kontrola przewodów kominowych art. 62 Prawa 

budowlanego
– czyszczenia przewodów kominowych,  

w tym czyszczenie mechaniczne

Wysoka jakość usług
Atrakcyjne ceny ustalane indywidualnie z klientem

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

75 urodziny pippi 
pończoszanki

Od 15 lipca aż do 31 sierpnia można odwiedzić 
wystawę i wziąć udział w warsztatach pierniko-
wych, w których mogą uczestniczyć zarówno 
dzieci, jak i dorośli – od godziny 9.00 do godz. 
15.00. Osoby zwiedzające będą wpuszczane o 
pełnych godzinach, zaczynając od godziny 9.00 

(czyli następne wejścia: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
i 14.00).

Mieszkańcy gminy Nowa Ruda, po ukazaniu 
legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego – 
wstęp wolny, natomiast osoby spoza gminy Nowa 
Ruda – wstęp płatny (dorośli 10 zł, dzieci 5 zł).
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A
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„Familia” ul. Kłodzka 13 17 lipca

„pałacowa” ul. piłsudskiego 2 18 lipca

„Nowa” ul. Teatralna 11 19 lipca

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 20 lipca

„piastowska” ul. piastów 5 21 lipca

„pod Szczelińcem” radków, rynek 5 22 lipca

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 23 lipca

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 24 lipca

„W Rynku” Rynek 23 25 lipca

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 26 lipca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 27 lipca

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 28 lipca

K
A
R
T
K
A

Z

K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

2020

lipca
piątek

imieniny obchodzą:
Aleksander, Aleksy, Aneta, Bogdan, Donata, 
Feliks, Jacek, Karolina, Konstancja, Leon, Marceli

wschód słońca: 4.35
zachód słońca: 20.48

17
199 dzień roku

do końca roku pozostało 167 dni
dzień trwa: 16 godz. i 13 min 

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

17-19 lipca, godz. 18.00
SWINGERSI

2D, komedia, 90 min, 2020, polska
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 85, 17-23 lipca 2013 r.12

Kartka z kalendarza

2013

lipca
środa

imieniny obchodzą: 
Aleksander, Andrzej, Aneta, Bogdan, Jadwiga

wschód słońca: 4.35
zachód słońca: 20.49

17
198 dzień roku

do końca roku pozostało 167 dni
dzień trwa: 16 godz. 14 min.

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 98 i nast. Kodeksu 
postępowania cywilnego, strona 
przegrywająca sprawę obowiąza-
na jest zwrócić przeciwnikowi na 
jego żądanie koszty niezbędne do 
celowego dochodzenia praw i  ce-
lowej obrony (koszty procesu). Do 
niezbędnych kosztów procesu pro-
wadzonego przez stronę osobiście 
lub przez pełnomocnika, który nie 
jest adwokatem, radcą prawnym lub 
rzecznikiem patentowym, zalicza się 
poniesione przez nią koszty sądowe, 
koszty przejazdów do sądu strony 
lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek 
stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość 
utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego 
adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez 
adwokata lub radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie 
wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki 
jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty 
nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W  razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą 
wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak 
włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli 
jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania 
albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego 
obrachunku lub oceny sądu.

Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia 
powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał 
przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

W  wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić 
od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej 
w ogóle kosztami.

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę obowią-
zek zwrotu kosztów, wywołanych jej niesumiennym lub oczywiście 
niewłaściwym postępowaniem.

Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, 
jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Karolina Janowicz, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego  
w Nowej Rudzie przy ul. Kościelnej 1, tel. 693 289 795

Karolina Janowicz 

Zwrot kosztów procesu
Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global PositioningSystem – 
NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez 
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. 
System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31satelitów orbitujących wokół 
Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monito-
rujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest 
dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. 
Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz znając dokładny czas wysłania danego sygnału 
można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie informację o ukła-
dzie satelitów na niebie (tzw. almanach) oraz informację o ich teoretycznej drodze oraz odchyleń 
od niej (tzw. efemeryda). Odbiornik GPS w pierwszej fazie aktualizuje te informacje w swojej 
pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do ustalenia swojej odległości od poszczególnych 
satelitów, dla których odbiornik jest w zasięgu. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz 
mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną 
oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia - standardowo 
jest to WGS 84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością.

System GPS jest utrzymywany i zarządzany przez Departament Obrony USA. Korzystać z jego 
usług może w zasadzie każdy - wystarczy tylko posiadać odpowiedni odbiornik GPS. Takie od-
biorniki są produkowane przez niezależne firmy komercyjne. System GPS jest darmowy i taki 
ma pozostać zgodnie z polityką Stanów Zjednoczonych.
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Akcja Gaszyn Challenge
24 czerwca Noworudzki UTW został nominowany do udziału 

w akcji Gaszyn Challenge przez zaprzyjaźniony Uniwersytet Trze-
ciego Wieku ze Złotego Stoku. Na apel odpowiedzieliśmy w ciągu 
regulaminowych 48 godzin i 26 czerwca (piątek) w hali CTS w Słup-
cu spotkała się 25-osobowa grupa studentów NUTW z  Karoliną 
Popiel, jego szefową na czele oraz członkowie Noworudzkiego 
Koła PSD wraz z Justyną Michalską, jego prezesem. Panie wyko-
nały przepisowych 10 przysiadów, a  panowie „rzucając się na 
glebę” – przepisowych 10 pompek. Razem z nami ochoczo ćwiczył 
wnuczek babci Krysi i dziadka Tadzia – ich ukochany Promyczek. 
Wszyscy podziękowali sobie za uczestnictwo w akcji i do udziału 
w niej nominowaliśmy Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do 
koszyczka zebrano kwotę 525 zł, która już została wpłacona na 
konto fundacji SIEPOMAGA. Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Prognoza pogody na piątek 
10  lipca pozwalała zaryzykować 
pieszą wycieczkę, więc 14-osobo-
wa grupa AniKije postanowiła to 
wykorzystać. Do pałacu Sarny 
udało nam się dojechać środkami 
komunikacji publicznej. Pałac 
zwiedziliśmy obowiązkowo, z 
przyjemnością odnotowując co 
nowego zostało udostępnione i 
co aktualnie się tam dzieje. Obe-
szliśmy wszystko – od piwnic po 
strychy, posiedzieliśmy w ogrodzie 
w cieniu starych drzew i na tarasie 
kawiarni uraczyliśmy się pyszną, 
zimną lemoniadą (a co poniektó-
rzy nawet smakowitym ciachem). 
W drogę powrotną wyruszyliśmy 
żółtym szlakiem, by niebawem 
porzucić go na rzecz bardzo wy-
godnej ścieżki pieszo-rowerowej. 
Środek dnia zrobił się bardzo 
upalny i parny, więc spacer nawet 
niezbyt szybki powodował zmę-
czenie. Z przyjemnością więc 
skorzystaliśmy z zaproszenia ko-
leżanki mieszkającej we Włodo-
wicach i odpoczęliśmy chwilę w 
cieniu czereśni w jej ogródku. 
Woda z lodem i cytryną była wspa-
niałym poczęstunkiem. No i już w 
miarę szybko dotarliśmy do koń-
ca trasy, tzn. do pizzerii Szarotka. 
Pizzą podratowaliśmy nadwątlo-
ne siły – dołączyli do nas koledzy 
lubiący pizzę, ale nie bardzo lu-
biący spacery w upalną pogodę. 
Do domu zdążyliśmy wrócić przed 
ulewnym deszczem – zadowoleni 
z wyprawy.
Z turystycznym pozdrowieniem

Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Prognoza pogody na piątek 

Utartym szlakiemUtartym szlakiemUtartym szlakiem
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Od 20 lipca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowej Rudzie zmienia siedzibę,  
aktualny adres i dane kontaktowe:

Gminny ośrodek pomocy Społecznej w nowej rudzie
ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

e-mail: sekretariat@gops.nowaruda.pl
tel.: 74 872 45 72, kom: 512 196 006, 509 891 833, 512 195 889

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30

wtorek 7.30-16.30
piątek 7.30-14.30

zmiana adresu siedziby GopS będą przydomowe oczyszczalnie

Jugów z nową szatnią 
przy boisku

W czwartek, 9 lipca w gminie 
Łagiewniki, z rąk Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego 

Grzegorza Macko, Posła Marcina 
Gwoździa, Senatora Aleksandra 
Szweda, Wicewojewody Jarosła-
wa Kresy oraz Dyrektor Wydzia-
łu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Iza-
beli Woronowicz, Wójt Gminy 
Nowa Ruda Adrianna Mierzejew-
ska odebrała promesę na zada-
nie pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie 

Nowa Ruda – etap II”. Budowa 
27 przydomowych oczyszczalni 
ścieków będzie możliwa dzięki 
złożonemu przez Gminę wnio-
skowi w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-
2020. Na przeprowadzenie tej 
inwestycji Gmina Nowa Ruda 
uzyskała dofinansowanie w kwo-
cie 756 781,00 zł.

14 lipca Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska pod-
pisała umowę z firmą „ATELIER” Anna Dziaduś, której przedmiotem 
jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-
-sanitarnego przy stadionie w Jugowie – etap II”. Umowa została 
zawarta na kwotę 463.000,00 złotych brutto, w ramach której 
wykonane zostaną prace budowlane, mające na celu dostosowa-
nie budynku do standardów zaplecza szatniowo-sanitarnego przy 
stadionie w Jugowie. W zadaniu przewidziano również komplek-
sowe wyposażenie budynku, mi.in w szatnie i sanitariaty oraz 
utworzenie siłowni i punktu gastronomicznego. Będzie to kolejny 
etap prac, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku – w ramach 
funduszu sołeckiego miejscowości Jugów wykonano już posadz-
ki cementowe z izolacją przeciwwilgociową.

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, 
zaś pozyskana kwota dofinansowania wynosi 261 400,00 zł.
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 16 lipca, godz. 14.00) 
jest już ponad 13,6 miliona zarażonych, ponad 
587 tysięcy zgonów i  ponad 8 milionów osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 44 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 39.054, liczbą 
zgonów – 1.605 oraz 28.928 wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 17 osób 
jest zakażonych koronawirusem (miasto Duszni-
ki-Zdr. – 1, miasto Kłodzko – 5, miasto Kudowa-Zdr. 
– 0, miasto Nowa Ruda – 0, miasto Polanica-Zdr. 
– 0, gmina Bystrzyca Kł. – 1, gmina Lądek-Zdr. – 1, 
gmina Międzylesie – 1, gmina Radków – 1, gmina 
Stronie Śl. – 1, gmina Szczytna – 0, gmina wiejska 
Kłodzko – 4, gmina Lewin Kł. – 0, gmina wiejska 
Nowa Ruda – 2). Jest 13 ofiar śmiertelnych (z Le-
wina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl. – 1, Radkowa – 1, 
Bystrzycy Kł. – 3, Nowej Rudy – 1, Międzylesia – 2, 
Kłodzka – 4), a 237 osób wyzdrowiało. W powiecie 
kłodzkim 208 osób objętych jest kwarantanną.

StatyStyki na świecie
USA (3.618.739 chorych / 140.185 zgonów
/ 1.646.683 wyzdrowiałych),
Brazylia (1.972.072 / 75.586 / 1.366.775),
Indie (974.737 / 24.976 / 614.897),
Rosja (752.797 / 11.937 / 531.692),
Peru (337.724 / 12.417 / 226.400),
Chile (321.205 / 7.186 / 292.085),
Meksyk (317.635 / 36.906 / 199.129),
RPA (311.049 / 4.453 / 160.693)
Wielka Brytania (291.911 / 45.053 / brak danych),
Iran (267.061 / 13.608 / 230.608),
Pakistan (257.914 / 5.426 / 178.737),
Hiszpania (257.494 / 28.413 / 150.376),
Włochy (243.506 / 34.997 / 196.016),
Arabia Saudyjska (240.474 / 2.325 / 183.048)
Turcja (215.940 / 5.419 / 197.733),
Niemcy (201.281 / 9.151 / 186.990),
(…) Chiny (83.612 / 4.634 / 78.719),
(…) Czechy (13.475 / 355 / 8.507).

#zostanwdomu

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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Latem skóra i włosy muszą mierzyć się z działaniem słońca, wysokiej temperatury, 
a także zanieczyszczeń powietrza. to sprawia, że należy zwracać szczególną uwagę 
na dobór kosmetyków, chroniących nasze ciało przed działaniem czynników 
zewnętrznych. w ramach Lata centrum praskiego koneser eksperci podpowiadają, 
jak zachować zdrowy i efektowny wygląd nawet podczas największych upałów

Sprawdź, jak ochronić swoje ciało przed słońcem

W lipcu i sierpniu słońce in-
tensywnie oddziałuje na nasze 
organizmy. Choć jest ono dla 
wielu wyznacznikiem udanego 
urlopu, to niestety, ekspozycja 
na jego promienie niesie za sobą 
wiele niebezpieczeństw. Nad-
mierne opalanie może dopro-
wadzić do rozwoju nowotworów 
skóry, czy dotkliwych poparzeń. 
Dlatego latem bardzo istotną 
kwestią jest właściwe zabez-
pieczenie naszego ciała przed 
negatywnymi konsekwencjami 
zdrowotnymi.

powiedz „nie” słonecznym po-
parzeniom

Podstawową zasadą dbania 
o zdrowie podczas wakacji jest 
używanie kremów z filtrami. 
Ich stosowanie chroni przed 
negatywnymi skutkami pro-
mieniowania: poparzeniami, 
zmarszczkami, przebarwieniami 
i przesuszaniem skóry, a tak-
że długofalowo przed chorobą 
nowotworową. Dopasowanie 
odpowiedniego kosmetyku po-
może zachować zdrowy wygląd.

– Skuteczną ochronę zapew-
niają kosmetyki zawierające filtry 
mineralne lub chemiczne, które 
odbijają lub absorbują promie-

nie słoneczne. Należy pamiętać, 
aby nakładać je co 2-3 godziny. 
Krem czy balsam powinny być 
dobrane odpowiednio do na-
szego rodzaju skóry, który jest 
uzależniony od typu urody. Oso-
by o rudych lub blond włosach, 
jasnych oczach, porcelanowej 
cerze, powinny w pierwszych 
dniach opalania używać jak 
najmocniejszego filtra, nawet 
powyżej 50 SPF – zaznacza dr n. 
med. Joanna Wiśniewska-Goryń, 
dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej oraz chirurg plastyk 
z Centrum Medycznego Damiana 
Koneser.

Ratunek podczas gorących dni
Wyzwaniem dla naszego ciała 

jest także wysoka temperatura 
oraz jej gwałtowne zmiany, któ-
rych doświadczamy wchodząc 
do klimatyzowanych pomiesz-
czeń. W efekcie na naszej skórze 
może pojawić się rumień lub tzw. 
pajączki. W takim przypadku 
warto zastosować kosmetyki z 
witaminami K, C i E, uszczelnia-
jące i uelastyczniające naczynia 
krwionośne. Dużym problemem 
jest także smog. Występuje on 
również latem, zwłaszcza w du-
żych miastach. Zanieczyszczenia 

powietrza powodują zmiany 
skórne oraz przesuszenie cery, 
która nabiera szarego, ziemiste-
go koloru.

– Zabezpieczenie się przed 
negatywnym działaniem szko-
dliwych pyłów i związków che-
micznych w lipcu i sierpniu jest 
szczególnie istotne. Zwłaszcza 
że to okres, kiedy ciało jest od-
słonięte i narażone na wiele 
niebezpiecznych czynników. 
W letniej pielęgnacji dobrze 
stosować serum do twarzy z 
kwiatem koniczyny i witaminą 
C. To składniki korzystnie wpły-
wające na uszczelnienie naczyń 
krwionośnych, a tym samym 
zapobiegające ich pękaniu. Tego 
rodzaju produkt działa również 
antyoksydacyjnie, aktywnie 
regeneruje, a także reguluje 
nadmierne wydzielanie sebum 
i zmniejsza rozszerzone pory. 
Do zabezpieczenia skóry przed 
działaniem smogu zaleca się 
stosowanie np. dedykowanego 
masła do ciała, które chroni przed 
wnikaniem toksyn do organi-
zmu oraz odżywia przesuszony 
naskórek – mówi Barbara Do-
malewska, technolog produkcji 
kos metyków z Mydlarni Cztery 
Szpaki.

Włosy i makijaż odporne na 
słońce i upały

Dużym wyzwaniem podczas 
okresu wakacyjnego jest wyko-
nanie odpowiedniego makijażu. 
Źle dobrane kosmetyki spra-
wią, że pod wpływem wysokiej 
temperatury i potu staje się 
nieestetyczny i rozmazany. La-
tem rozsądniej jest stawiać na 
minimalizm.

– Podczas upałów warto za-
mienić mocne i ciężkie podkłady 
na znacznie lżejsze kremy BB 
(połączenie podkładu oraz kre-
mu) czy CC (BB z większą ilość 
pigmentu). Pierwszy z nich nada 
skórze delikatniejszy odcień, 
a drugi zapewni mocniejsze 
krycie. Pomysłem na podkre-
ślenie oczu, bez konieczności 
stosowania wielu kosmetyków, 
będzie zabieg laminacji, który 
naturalnie wyeksponuje rzęsy i 
zapewni trwałość nawet podczas 

wysokich temperatur – podkreśla 
Sylwia Zduńczyk – Brow Master 
Eyebar.

W letniej pielęgnacji nie mo-
żemy zapominać o włosach. 
Promieniowanie UV sprawia, że 
stają się przesuszone i tracą swój 
blask, dlatego dobrze stosować 
kosmetyki nawilżające i odży-
wiające, np. specjalny balsam 
na upały. Taki produkt, oprócz 
odbudowy włosów, ochroni 
je przed działaniem wysokiej 
temperatury i ograniczy ich pu-
szenie.

Wieczorami powinno się 
stosować produkty łagodzą-
ce oraz dostarczające skórze 
odpowiednich składników od-
żywczych. Ochronę włosów (i 
zdrowia!), zwłaszcza podczas 
dłuższej obecności na świeżym 
powietrzu, zapewni również 
nakrycie głowy.

W dniach od 1 do 4 lip-
ca jednostka OSP Wolibórz 
przeprowadziła dezynfek-
cję obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gmi-
ny Nowa Ruda. W związku 
z pandemią COVID-19, od-
każaniu zostały poddane 
place zabaw i siłownie ple-
nerowe. Całość działań 
nadzorował druh Paweł 
Denysiewicz – naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Woliborzu. Dezynfek-
cja obiektów została prze-
prowadzona bardzo staran-
nie, a mieszkańcy o prze-
prowadzonym zabiegu 
każdorazowo byli zawiada-
miani odpowiednią infor-
macją pozostawioną na 
obiekcie.

W dniach od 1 do 4 lip-W dniach od 1 do 4 lip-

Dezynfekcja obiektów plenerowych
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Susza – ulewy i burze nie poprawiają sytuacji
Mimo ulewnych deszczy w polsce wciąż mamy suszę. krótkotrwałe i intensywne 
opady powodują lokalne podtopienia. występowanie tych pozornie wykluczających 
się zjawisk jednocześnie jest efektem zmian klimatycznych. każdy może jednak 
podjąć działania realnie poprawiające sytuację

podczas tegorocznych wakacji – ze względu na zagrożenie związane 
z koronawirusem – większość rodzimych turystów zdecyduje się na spędzenie 
urlopu w polsce. oznacza to, że popularnością będą cieszyć się nie tylko 
największe kurorty, ale także mniej znane miejscowości. jednak bez względu 
na to, którą opcję wybierzemy, podczas wypoczynku należy pamiętać 
o podstawowych zasadach obcowania z przyrodą. tak, by w jak najmniejszym 
stopniu zakłócać funkcjonowanie środowiska naturalnego

Polacy w 2020 r. w znacznej większo-
ści wybiorą wakacje w kraju. Z przepro-
wadzonego przez CBOS sondażu „Letnie 
wyjazdy wypoczynkowe w czasach pan-
demii” wynika, że na urlop nad Wisłą 
zdecyduje się 80 proc. osób wybierających 
się na wczasy. To może oznaczać, że nie 
tylko nadmorskie, mazurskie czy górskie 
kurorty będą od lipca do września cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, ale 
także mniejsze ośrodki, zlokalizowane w 
różnych częściach kraju. Zgodnie z ba-
daniem, co najmniej dwudniowy wypad 
planuje 42 proc. respondentów, 8 proc. 
nie ma zdania, a 50 proc. zadeklarowało, 
że w tym roku zostanie w domu.

 
przyroda w zagrożeniu

Wzmożony ruch turystyczny w kraju 
może być niebezpieczny dla lokalnych 
ekosystemów. Zwłaszcza że nie zawsze 
wypoczywający w odpowiedni sposób 
dbają o miejsce, w którym spędzają czas. 
Zaśmiecone plaże czy lasy, to niestety, 
dość powszechne zjawisko. Większa niż 
na co dzień liczba ludzi na danym obsza-

rze oznacza intensywniejszą produkcję 
odpadów komunalnych. O ile popular-
niejsze miasta są zazwyczaj przygotowa-
ne na taką sytuację, dla mniejszych miej-
scowości może być niemałym zaskocze-
niem. Inną sprawą jest to, że nadal dla 
części osób posprzątanie po sobie, to 
duży problem.

– Pozostawione niedopałki papiero-
sów czy plastikowe butelki w pobliżu 
akwenów wodnych bądź w parkach, nie 
należą do rzadkości. Dodatkowo, podczas 
trwania pandemii, wyrzucane w nieod-
powiednich miejscach są również zużyte 
środki ochrony osobistej: maseczki, jed-
norazowe rękawice czy opakowania po 
środkach dezynfekcyjnych. To zarówno 
niebezpieczne, jak i niehigieniczne. Tego 
rodzaju śmieci powinny trafiać do po-
jemników na odpady zmieszane – mówi 
Dawid Okrój, specjalista ds. ochrony 
środowiska z firmy Amest Sp. z o.o.

Jak wskazuje WWF Polska, aż 56 proc. 
odpadów na nadbałtyckich plażach, to 
tworzywa sztuczne. Tego rodzaju wyroby, 
np. plastikowe torby, pozostawione na 

brzegu, z łatwością, niesione przez wiatr, 
mogą dostać się do wody. Stamtąd z 
kolei trafiają do organizmów zwierząt, 
m.in. będących pod ochroną fok szarych. 
Tak samo wielkim zagrożeniem są śmie-
ci w lasach. Do pozostawionych w przy-
rodzie butelek (zarówno plastikowych, 
jak i szklanych) mogą dostać się zwierzę-
ta – owady, małe gryzonie czy jaszczurki. 
Eksperci podkreślają, że w takiej sytuacji 
ich znaczna część nie będzie potrafiła 
wydostać się z pułapki.

jak dbać o środowisko na wakacjach?
Oprócz „zwykłego” sprzątania po pla-

żowaniu czy biwakowaniu, dobrze jeszcze 
posegregować śmieci. To czynność, o 

której wiele osób zapomina podczas 
letniego wypoczynku. – Sortowanie 
odpadów przez każdego z nas jest bardzo 
istotne. W ten sposób większa ich ilość 
może zostać przetworzona. Recykling 
pozwala na ponowne wykorzystywanie 
surowców, które w innym przypadku 
rozkładałyby się przez lata – przypomina 
Dawid Okrój.

Warto przy tym przypomnieć, w jaki 
sposób należy prawidłowo dokonywać 
selekcji odpadów. Zgodnie z zasadami 
Jednolitego Systemu Segregacji Odpa-
dów, śmieci powinny być wrzucane do 
pięciu różnych pojemników (papier, 
metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio 
oraz odpady zmieszane).

Ulewne deszcze, podtopienia 
i susza – tak jest w Polsce

Ostatnio w Polsce walczyli-
śmy z tzw. powodziami błyska-
wicznymi. Pojawiały się po ulew-
nych deszczach i bardzo szybko 
doprowadzały do podtopień. 
Podczas nawałnic lub kilku na-
stępujących po sobie burz z in-
tensywnymi opadami spada tak 
dużo wody, że ziemia nie jest w 
stanie jej przyjąć. Obserwowa-
liśmy to m.in. przed ostatnim 
weekendem czerwca w okolicach 
Przeworska na Podkarpaciu.

– Informacje o podtopieniach 
wielu osobom mogą wydawać 
się zaskakujące. Przecież chwilę 
wcześniej media ostrzegały o 
zagrożeniu suszą. Niestety, w 
wielu miejscach Polski jest ak-
tualne. Intensywne i krótkotrwa-
łe opady wsiąkają do ziemi w 
minimalnym stopniu, spływając 
w szybkim tempie do niżej po-
łożonych miejsc. To prowadzi z 

kolei do występowania rzek z 
ich koryt – mówi Anna Sawicka, 
ekspert ds. rozwoju strategii 
ekologicznej Banku Ochrony 
Środowiska.

Powtarzające się od kilku lat 
bezśnieżne zimy dodatkowo 
wpływają na obniżenie poziomu 
wód podziemnych. Odbudowę 
zasobów wodnych mogą zapew-
nić tylko mniej intensywne, ale 
długotrwałe opady.

To efekty zmian klimatycznych. 
Jeszcze możemy poprawić sy-
tuację

Przyczyną występowania eks-
tremalnych zjawisk pogodowych 
są zmiany klimatyczne. W dużej 
mierze odpowiada za nie efekt 
cieplarniany. Przemysł, transport 
i intensywna hodowla zwierząt 
sprawiają, że do atmosfery tra-
fiają duże ilości m.in. dwutlenku 
węgla. To prowadzi do wzrostu 
temperatury na Ziemi i zaburze-

nia równowagi opadowej. Kłopot 
stanowi także postępujący roz-
wój obszarów miejskich.

– Coraz większe tereny zaj-
mują ulice, place i chodniki. 
Zastępują łąki i lasy – wszelkie 
powierzchnie nieutwardzone, 
biologicznie czynne, które do-
tychczas wchłaniały wody opa-
dowe. Dlatego tak ważna jest 
dbałość o oazy zieleni w naszym 
otoczeniu, m.in. miejskie parki. 
Działać może każdy, np. tworząc 
łąkę kwietną. Jest to proste i 
tanie, a korzyści duże. Tego ro-
dzaju roślinność nie tylko cieszy 
oczy pięknymi kolorami, ale 
przede wszystkim wiąże wilgoć 
w glebie. Jeśli wysiejemy rośliny 
miododajne, pomożemy także 
pszczołom – podkreśla Anna 
Sawicka.

Warto zadbać też o magazy-
nowanie deszczówki. Można 
gromadzić ją w zbiorniku reten-
cyjnym, a w dowolnej chwili 

wykorzystać do prac gospodar-
czych lub podlewania ogrodu. 
Jeżeli zbudujemy odpowiednią 
instalację, deszczówkę wykorzy-
stamy nawet w domu – do takich 
czynności jak spłukiwanie toa-
lety lub pranie.

pieniądze w zasięgu ręki
Rządowy program „Moja 

Woda” oferuje wsparcie na inwe-
stycje związane z wykorzysty-
waniem zatrzymanej wody, w 
tym budowę zbiornika retencyj-
nego. Przedsięwzięcie może zo-
stać dofinansowane w wysoko-
ści nawet 80 procent jego war-
tości, w kwocie nie wyższej niż 

5 tys. zł. Od 1 lipca wnioski są 
przyjmowane w Wojewódzkich 
Funduszach Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Warto rów-
nież zapoznać się z produktami 
oferowanymi przez bank specja-
lizujący się w inwestycjach pro-
ekologicznych. Samorządy z 
kolei mogą wziąć udział w kon-
kursie „Miasto z klimatem”. Dzię-
ki inicjatywie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz Mini-
sterstwa Klimatu można sfinan-
sować m.in. l ikwidację po-
wierzchni nieprzepuszczalnych 
w miastach.

Nie zmieniaj kurortów w śmietniska
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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 388, 19-25 lipca 2019 r.

Ważne telefonyKRZYŻÓWKA 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 387 („Człowiek pada, lecz sztandar powiewa”)
nagrody otrzymują: Kinga Nowarska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jan Sorbak 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Jadwiga Jurkiewicz – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Renata Krosińska – plan miasta Nowa Ruda, Marcin Krosma – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis, Halina Sak – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 388, 19-25 lipca 2019 r.

Ważne telefonyKRZYŻÓWKA 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 387 („Człowiek pada, lecz sztandar powiewa”)
nagrody otrzymują: Kinga Nowarska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jan Sorbak 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Jadwiga Jurkiewicz – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Renata Krosińska – plan miasta Nowa Ruda, Marcin Krosma – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis, Halina Sak – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 utworzą rozwiązanie

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

Aforyzmy
Jeżeli w życiu powiodło ci się bardziej niż innym, to zbuduj 
dłuższy stół, a nie wyższy płot.

Choć dobro niewiele kosztuje, nie można go kupić.

Ofiarować, oznacza dawać drugiemu to, co wolałoby się 
zatrzymać dla siebie.

Z dwojga złego, najlepiej nie mieć do czynienia z żadnym.

Tolerancja jest przestępstwem, jeśli dotyczy zła.

Dobro jest trudne; Bóg dał dziesięć przykazań, gdy szatan 
tylko jedno: rób co chcesz.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Indiański pióropusz”, „np. Cierpliwa Czesia często („Indiański pióropusz”, „np. Cierpliwa Czesia często („Indiański pióropusz”, „np. Cierpliwa Czesia często 
czesze Ciapka”, „plecak”), nagrody (zestaw 2 lub 3 czesze Ciapka”, „plecak”), nagrody (zestaw 2 lub 3 czesze Ciapka”, „plecak”), nagrody (zestaw 2 lub 3 
elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

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

Antosia Pałubiak, Kamila Krzywak, Antosia Pałubiak, Kamila Krzywak, Antosia Pałubiak, Kamila Krzywak, 
Ula Chwieja.Ula Chwieja.Ula Chwieja.

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. Hasło z diagramu

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 388

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Benji Davies.
1. Przyprawa do szarlotki
2. Rządzi w kurniku
3. Brzoza lub topola
4. Placek z jajek
5. Obok monitora
6. Pierwszy podręcznik
7. Śrubokręt, młotek, kombinerki
8. Nie poziomo
9. Karp lub szczupak
10. Leczy choroby oczu
11. Z felgą tworzy koło
12. Siedziba władz miasta
13. Ratuje życie pilotowi
14. W ręce fryzjera i krawcowej
15. Obecny miesiąc
16. W ręce tenisisty
17. Pierwszy dzień tygodnia
18. Domowy zjadacz kurzu
19. W parze ze spodkiem

Letnia ulewa
Przed chwilą słońce.
Nagle ... ulewa!
Bije o ziemię,
bije o drzewa,
na szybach dzwoni
i w rynnach śpiewa,
w kałużach pluszcze
letnia ulewa.

I znowu cicho.
Znowu pogoda.
W całym ogrodzie
kałuże, woda...
Po ścieżkach płyną
srebrne strumyki...
Prędko! Zbierajmy
leśne kamyki,
port budujmy,
gdzie płytkie morze.
Tamy stawiajmy
w ciepłym jeziorze.
Puszczajmy łodzie 
z listeczków gruszy,
nim ziemię znowu
słońce osuszy...
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 I II III IV V VI 
1 A Ą B C Ć Ń 
2 D E Ę F G Ź 
3 H I J K L  
4 Ł M N O Ó  
5 P R S Ś T  
6 U W Y Z Ż  
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

z miejsca zamieszkania pod 

Przewóz Osób 
ricardO

wskazany adres busami i autobusamiwskazany adres busami i autobusami

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

Tygodnik „Noworudzianin” nr 437 

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!!! 
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Reklama

Reklama

* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* 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: 
mirkofag�is@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.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 

Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* 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.

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja* 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.

* Sprzedam działkę pod budowę 
domu w Bieganowie. Cena 48000 
zł. Tel. 661 328 096.

* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki, odznaczenia, dokumenty i 
inne. Tel. 518 507 460.
* 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.
* Opiekunka – zajmę się osobą 
starszą bądź dzieckiem. Posiadam 
wykształcenie pedagogiczne i 
doświadczenie przedszkolne. Tel. 
530 274 537.

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

zapraSzaMy

tel. 74 872 45 62

MUMU

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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Dołącz do Juniorów Starszych Klubu Sportowego Piast Nowa 
Ruda i spróbuj swoich sił w Lidze Wojewódzkiej. Daj sobie szan-
sę na przepustkę do wielkiej piłki!
Kontakt z koordynatorem klubu: Karol Ulatowski 728 377 251 
lub z trenerem: Piotr Pasek 501 923 975.

Mimo ofert z wielu klubów, Łukasz Szukiełowicz 
wybrał klub, w którym zaczynał piłkarską  przygodę. 
Podstawowy zawodnik III-ligowego MKS Kluczbork 
w poprzednim sezonie – wybrał Piasta i będzie 
reprezentował barwy noworudzkiego klubu.

KS Piast Nowa Ruda wygrał w sparingu z wy-
magającą drużyną Kuźnia Jawor 2:1. Bramki zdo-
byli: Bartosz Chabrowski oraz zawodnik  testowany.

Drużyna trampkarza rozegrała swój pierwszy sparing. Nasza drużyna wygrała 5:1 z LKS Łużyczanka Kuźnica Gra-
bowska. Gole dla naszej drużyny zdobyli: Karol Wiącek (1), Patryk Iwanek (2) i Jan Antosz (2).
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na szosie w Lubomierzu

Alicja Matuła wygrała prawie 
u siebie, bo za górą i to w towa-
rzystwie najlepszych w Polsce 
młodziczek – GRAND PRIX WA-
LIMIA MTB XC w Bike Park Walim. 
Losowanie nie przebiegło po 
myśli – ustawienie na starcie w 
ostatniej linii. Sędzia daje znak 
startu, runda rozjazdowa i na niej 
pierwszy podjazd, na którym Ala 
bardzo szybko odrabia stratę i 
wychodzi na czoło. Pierwsza 
runda, koło w koło z klubową 
koleżanką Hanią Mazurkiewicz, 
przepychanki z młodzikami, któ-
rzy są doganiani i kolejno wy-
przedzani, chociaż wystartowa-
li z dwuminutową przewagą. 
Druga i trzecia runda – jazda w 
samotności z kontrolowaną prze-
wagą, mijani są młodzicy oraz 
dublowane koleżanki. Wjazd na 
metę – pierwsza!

Warunki na przygotowanej 
trasie przez KKW Nexelo Wał-
brzych i MTB Walim, były ekstre-

malnie trudne. Cały wyścig prze-
jechany w strugach deszczu, 
trasa miejscami bardzo błotnista, 
rozjeżdżona i śliska, w sekcjach 
technicznych niebezpieczna. Nie 
obyło się bez „gleb”. Na szczęście 

strat w sprzęcie brak, chociaż 
„kapci” u koleżanek i kolegów 
nie brakowało. Alicja już „fryco-
we, kapciowe” wykorzystała na 
tej trasie w 100% w czasie wcze-
śniejszych treningów.

1. Alicja Matuła Warszawski Klub Kolarski 44:33
2. Hania Mazurkiewicz Warszawski Klub Kolarski 44:48
3. Zofia Bluszcz Grupa Kolarska Victoria Rybnik 47:08
4. Sara Bodkowska Jedlicze Team 47:12
5. Emilia Fijałkowska Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław 49:46

Noworudzianka Alicja Matuła reprezentująca Warszawski Klub Kolarski, w tym 
sezonie zaznaczy również swoją obecność na szosowych trasach Dolnego Śląska. 
13 lipca Alicja wystartowała – pierwszy raz w tym sezonie na szosie – w Lubomierzu, 
gdzie odbyła się II Czasówka Lubomierska Jazda Indywidualna na czas, wyścig 
z cyklu Czasówek Karkonoskich. Na trasie o długości 7100 m zgłoszonych zostało 
8 młodziczek. Alicja ukończyła zawody z drugim czasem, 13 sekund za zawodnicz-
ką MKS Polkowice. Gratulacje!!!

1. Nikola Teodoridis – MKS Polkowice
2. Alicja Matuła – Warszawski Klub Kolarski
3. Weronika Kula – UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

Alicja Matuła wygrała prawie malnie trudne. Cały wyścig prze strat w sprzęcie brak, chociaż 

Kolejny udany start Alicji



Reklama

MONTER STOLARKI     
ALUMINIUM I PCV      OD 3000 ZŁ

Oferujemy:

 · Stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 · konkurencyjne zarobki 

 (zależne od doświadczenia i zaangażowania)
 · Możliwość rozwoju i awansu
 · Praca w terenie

PRACOWNIK             

PRODUKCJI PCV (kobie� i mężczyźni)      OD 2700 ZŁ

Oferujemy: 

 · Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 · Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
 · Zespół profesjonalistów, który pomoże we wdrożeniu
 · Pracę w nowoczesnym parku maszynowym 

 w dynamicznie rozw ającej się firmie

wynagrodzenie neo wynagrodzenie neo 

wynagrodzenie neo 

wynagrodzenie neo 

Oczekujemy:

 · Prawo jazdy kat. C+E
 · Świadectwo kwalifikacyjne na przewóz rzeczy
 · Karta kierowcy
 · Ważne badania lekarskie
 · Dokładność, odpowiedzialność, organizacja pracy
 · Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność

Oczekujemy: 

 · Zdolności manualnych, posługiwanie się narzędziami
  �pu wiertarka, suwmiarka, narzędzia pomiarowe
 · Dodatkowym a�tem będzie umiejętność czytania 

 rysunków technicznych oraz doświadczenie w produkcji  
 stolarki PVC
 · Dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności
 · Wykształcenia minimum zawodowego

Oczekujemy:

 · Rzetelność i dokładność, punk�alność, zaangażowanie
 · Umiejętność obsługi elektronarzędzi
 · Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie 

 Polski i Europy (głównie Niemcy)
 · Doświadczenie jako montażysta stolarki okienne

 i drzwiowej
 · Prawo jazdy będzie dodatkowym a�tem,

KIEROWCA C+E        
REGION EUROPA      6000 - 7000 ZŁ 
Oferujemy:

 · Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 · Pracę zgodną z przepisami
 · Atrakcyjne wynagrodzenie (wypłacane terminowo)
 · Zadbane i sprawne technicznie samochody
 · Niezbędne narzędzia pracy
 · Weekendy w domu

Firma Matplast sp. z o.o. jest wiodącym producentem stolarki 
okiennej na Dolnym Śląsku, działającym na rynku od ponad 
20 lat. Stosujemy najnowsze rozwiązania w technologii 
produkcji i montażu, oferując naszym klientom najwyższą 
jakość produktów, kompetencje i profesjonalizm. W związku
z bardzo dynamicznym rozwojem firmy w Polsce jak
i w Europie oraz stale rosnącym zainteresowaniem naszymi 
rozwiązaniami poszukujemy osób na stanowisko:

DOŁĄCZ 
DO NASZEGO
ZESPOŁU!

www.matplast.pl 
tel. +48 74 972 66 66

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
NA RYNEK NIEMIECKI

Oferujemy:

 · Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 · Mo�wacyjny system wynagrodzenia 

 (podstawa + prowizja) uzależniony od wyników pracy
 · Możliwość rozwoju kariery zawodowej
 · Szkolenia produktowe oraz techniczne
 · Przyjazna atmosfera w pracy

ELEKTRYK / MONTER             

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH      
Oferujemy:

 · Stałe zatrudnienie na umowę o pracę
 · Konkurencyjne zarobki
 · Możliwość rozwoju i awansu
 · Przyjazna atmosfera w pracy

Oczekujemy:

 · Zdolności manualnych, posługiwanie się narzędziami 
 �pu wiertarka, suwmiarka
 · Obsługa narzędzi pomiarowych
 · Dodatkowym a�tem będzie umiejętność czytania

  rysunków technicznych oraz doświadczenie w produkcji
  stolarki aluminiowej i ppoż.
 · Dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności

 i kul�ry osobistej
 · Wykształcenia minimum zawodowego

Oczekujemy: 

 · Doświadczenie, dokładność, rzetelność i terminowość
 · Uprawnienia do pracy na wysokościach- mile widziane
 · Dyspozycyjność do pracy na terenie Dolnego Śląska
 · Doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie

  na realizację wyznaczonych zadań
 · Wysoki poziom mo�wacji do pracy i zaangażowania

 w pełnione obowiązki
 · Prawo jazdy kategorii B

Oczekujemy:

 · Biegła znajomość j. niemieckiego w mowie
 i piśmie – warunek konieczny
 · Min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze klienta B2B
 · Wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz 

 utrzymywania  i budowanie relacji biznesowych
 · Dobra organizacja zadaniowego czasu pracy
 · Dyspozycyjność do wyjazdów służbowych 
 · Prawo jazdy kategorii B

PRACOWNIK PRODUKCJI        
WYDZIAŁU ALUMINIUM        OD 3000 ZŁ 
Oferujemy:

 · Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 · Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
 · Zespół profesjonalistów, który pomoże we wdrożeniu
 · Pracę na nowoczesnym sprzęcie CNC
 · Pracę w nowoczesnym parku maszynowym

  w dynamicznie rozw ającej się firmie

KONTAKT:

www.matplast.pl


