
Nie chcieli udzielić 
pomocy?
Znieczulica ludzka, czy 
zaniedbanie obowiązków 
służbowych przez pełniących 
dyżur w ubiegłą sobotę 
w noworudzkim szpitalu. 
Sprawę będzie wyjaśniała 
Jadwiga Radziejewska, 
dyrektor ZOZ w Kłodzku

czytaj na str. 11

Wznawiają darmowe 
badania 
LUX MED wznawia 
wykonywanie bezpłatnych 
badań mammograficznych. 
Już w sierpniu będzie się 
można zbadać w Nowej 
Rudzie

czytaj na str. 2

Nie dla likwidacji 
szpitala w Nowej Rudzie
Helena Kochajkiewcz 
i Jadwiga Ziemska zebrały do 
16 marca 2020 r. około 2300 
podpisów na listach poparcia

czytaj na str. 5

Odpust św. Anny
W niedzielę 26 lipca o godz. 
16.00 na Górze św. Anny 
w Nowej Rudzie została 
odprawiona uroczysta 
Msza św. odpustowa

czytaj na str. 6

Parkuj z głową
Funkcjonariusze Posterunku 
Policji w Radkowie apelują 
o parkowanie tylko 
w miejscach wyznaczonych

czytaj na str. 9

Podrzucają śmieci
Wyrzucanie śmieci poza 
wyznaczonymi do tego 
miejscami jest karalne

czytaj na str. 9

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

Reklama

Przyjmiemy pracownikow od zaraz
Praca w renomowanych fabrykach

Gwarantujemy:
- umowę na pełny etat z ubezpieczeniem
- darmowy transport
- obsługę i pomoc koordynatora na miejscu pracy
- odzież ochronną
- pomoc w założeniu konta itp.

+420 737 393 775     +420 603 252 340
+420 731 614 704     +420 603 747 463     +420 737 779 744

Praca w Czechach
strona 23

bieg Siedmiu Szczytów

Reklama
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www.wenanty.pl

książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

Rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Dla ani janowskiej 
i wszystkich potrzebujących

zbiórka krwi przy zespole Szkół nr 1 w jugowie, która odbyła się we wtorek 
28 lipca, zakończyła się sukcesem – regionalne centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa w wałbrzychu pozyskało 12,6 litrów krwi

w sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu powstania 
warszawskiego. W Nowej Rudzie, podobnie jak w całej Polsce, 
punktualnie o godzinie 17.00 zawyją syreny

czytaj na str. 15

czytaj na str. 3
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Wznawiają darmowe badania
LuX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez 
NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. 
już w sierpniu będzie się można zbadać w nowej rudzie

oGŁoSzenie o przetarGU
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”  

w Nowej Rudzie
os. Wojska Polskiego 8A, 57-402 Nowa Ruda,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  
niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:

1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic we-
dług zatwierdzonego Projektu stałej organizacji ruchu drogo-
wego w obrębie os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie (Słupiec)
2. Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, stwierdzonych 
podczas przeglądu rocznego oraz bieżących, stwierdzonych 
w  trakcie realizacji doszczelniania instalacji w  budynkach 
mieszkalnych Spółdzielni.
3. Wykonanie hydroizolacji budynku os. Wojska Polskiego nr 8 
– ściana północna.
4. Zabudowa nowych szafek hydrantowych z wyposażeniem 
oraz próba szczelności instalacji p. poz. w budynkach os. Woj-
ska Polskiego nr 8, 9, 10, 11, 12, 13.
5. Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapu w budynkach 
os. Wojska Polskiego nr 10, 11, 13.
6. Remont kolektorów c.o. z wymianą zaworów odcinających 
w budynku os. Wojska Polskiego nr 11.
7. Wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy (leżaki w posadzce) 
w budynku os. Wojska Polskiego nr 13.
8. Remont wymiennika c.o. w budynku os. Wojska Polskiego 20.
9. Remont węzła cieplnego i instalacji c.o. z wymianą pionów 
c.w.u. i leżaków w piwnicy oraz wymianą 11 ciepłomierzy lo-
kalowych w budynku ul. Kwiatkowskiego 12b.
10. Remont cząstkowy dróg i chodników osiedlowych o na-
wierzchni asfaltowej oraz kostki brukowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
na konto Spółdzielni. Wysokość wadium określona jest w Spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każ-
dego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do 
zapoznania się z:

• Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
• Projektem budowlanym.
• Regulaminem przeprowadzania przetargów na wykonanie 

robót remontowych, modernizacji i innych zleconych firmom 
zewnętrznym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”.

• Projektem Umowy na wykonanie robót budowlanych.

Dokumenty te można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub 
ze strony internetowej www.gorniknr.pl

Oferty w  zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem,, 
Przetarg – roboty budowlane – nr poz. z ogłoszenia’’ należy 
składać do dnia 30.07.2020 roku do godz.1400 na adres Spół-
dzielni lub bezpośrednio w  Sekretariacie, na każdą robotę 
w osobnej kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 roku o godzinie 
10.00 w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

O  wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni 
w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać 
pod nr tel. 74 873 04 83 w godz. 900 do godz. 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 
Nowa Ruda 

17 sierpnia 2020 
przy Ośrodku Kultury 

ul. Strzelecka 2 a 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo pań oraz personelu 
medycznego badania będą wy-
konywane z zachowaniem wszel-
kich przewidzianych prawem 
środków ostrożności w zakresie 
zarówno wyposażenia techników 
w niezbędne środki ochrony oso-
bistej, jak i procedur dezynfekcji 
pracowni i aparatury diagno-
stycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jed-
nocześnie przebywać tylko trzy 
panie, co zapewnia możliwość 
utrzymania dystansu 2 metrów. 
Przed badaniem pracownicy 
medyczni zmierzą paniom tem-
peraturę i poproszą o wypełnie-
nie ankiety. Do dyspozycji pań 
będą także środki do dezynfek-
cji rąk.

– Prosimy o wyrozumiałość i 
zrozumienie dla podjętych środ-
ków ochrony oraz o stawienie 
się na badanie w maseczce 
ochronnej lub przyłbicy, a także 

w czasie wyznaczonym podczas 
rejestracji – mówi Anna Niemir-
ska, specjalista ds. Marketingu i 
PR LUX MED Diagnostyka, Region 
Mammografia w Gdyni.

W badaniu mogą wziąć udział 
panie w wieku 50-69 lat, które 
są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mam-
mografii w ramach programu w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy,

• są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pi-
semne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po upły-
wie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED będzie do 
dyspozycji pań w Nowej Rudzie 
w poniedziałek 17 sierpnia w 
godzinach od 10.00 do 16.00 
przy Miejskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Strzeleckiej 2a.

Panie proszone są o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 

58 666 24 44 lub na www.mam-
mo.pl/formularz.

W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygo-
tować dowód osobisty. Na ba-
danie warto zabrać ze sobą zdję-
cia z poprzednich mammografii.

– Przypominamy, że badania 
wykonywane w ramach Progra-
mu Profilaktyki Raka Piersi nie 
wymagają skierowania, a tylko 
systematyczność w przestrzega-
niu terminów kolejnych badań 
mammograficznych pozwala na 
wykrycie potencjalnego zagro-
żenia na bardzo wczesnym eta-
pie rozwoju choroby. Dlatego 
też, zachęcamy wszystkie panie, 
które z powodu pandemii nie 
mogły wykonać badań we wcze-
śniej umówionym terminie, o nie 
zwlekanie z rejestracją na mam-
mografię – dodaje Anna Niemir-
ska.
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Rocznica wybuchu powstania warszawskiego
w sobotę 1 sierpnia przypada 76 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. w nowej rudzie, 
podobnie jak w całej Polsce, punktualnie o godzinie 17.00 zawyją syreny

Poluzowanie obostrzeń dla kultury i rozrywki

czy do nowej rudy wrócą duże imprezy?

od soboty 25 lipca zmieniły się regulacje 
dotyczące zachowania dystansu społecznego 
podczas wydarzeń związanych z wszelkimi 
zbiorowymi formami kultury i rozrywki

Od 25 lipca poluzowano obostrzenia związane 
z koronawirusem. Zmiany objęły m.in. imprezy arty-
styczne i rozrywkowe. Czy oznacza to, że wrócą duże 
imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Nowej Rudzie?

– Mam nadzieję, że we wrześniu warunki epide-
miczne pozwolą nam rozpocząć z wielkim przytupem 
wszystkie rzeczy związane z  działalnością sekcji 
w naszym ośrodku kultury, to jest dla nas najważniej-
sze – mówi Wojciech Kołodziej, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. – Dalej będziemy 
reagować na bieżąco. Koncerty, kabarety wystawy 
– wszystko to zależy od sytuacji. Te imprezy, które 
były planowane na wrzesień, na pewno się nie od-
będą, bo to jest za duże wyzwanie logistyczne, ale 
na to na co pozwolą nam rozporządzenia o poluzo-
waniu obostrzeń związanych z koronawirusem, bę-
dziemy chcieli przygotować jak najbogatszy program 
dla mieszkańców Nowej Rudy – dodaje dyrektor.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 24.07.2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 
25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem 
dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych 
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

Nowe zasady dystansu społecznego dla wydarzeń 
kulturalnych i rozrywkowych:

1. kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, 
hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i  muszle 
koncertowe:
• udostępnienie do 50% liczby miejsc – co drugiego 
miejsca na widowni, w przypadku braku wyznaczonych 
miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m między 
widzami lub słuchaczami,
• konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników 
wydarzenia;

2. Obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym 
stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami sie-
dzącymi lub bez):
• udostępnienie do 50% liczby miejsc na widowni – 
uczestnicy zajmują co drugie miejsce, w rzędach na-
przemiennie;

• w  przypadku braku wyznaczonych miejsc na wi
downi  należy zachować odległość 1,5 metra między 
widzami;
• konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników 
wydarzenia;

3. Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 
17 lipca br.
• zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;
• obowiązek zachowania 1,5metrowej odległości po-
między uczestnikami;
• wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publicz-
ności uwzględniających zachowanie dystansu; 
• konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników 

wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość 
nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
• wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widow-
ni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z oso-
bami postronnymi, np. spacerowiczami);

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między 
uczestnikami nie dotyczy:
• osoby, która przyszła z  dzieckiem poniżej 13 roku 
życia;
• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością 
lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Co roku, w różnych miejscach w Pol-
sce odbywają się obchody upamięt-
niające wybuch powstania warszaw-
skiego. Przypomina o nim „Godzina W” 
– 17.00. W tym momencie zostają uru-
chomione syreny alarmowe i nadany 
zostaje jednominutowy, ciągły sygnał.

Powstanie Warszawskie wybuchło 
1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni – do 
3 października 1944 roku i  było naj-
większym zrywem wolnościowym 
w  historii II wojny światowej. Prawie 
50 tysięcy powstańców Armii Krajowej 
stanęło do walki z Niemcami, okupu-
jącymi od 1939 roku stolicę Polski. Przy 
bierności stacjonujących po drugiej 
stronie Wisły oddziałów sowieckiej 
Armii Czerwonej, wobec nierównej 
walki sił powstańczych z  siłami nie-
mieckich nazistów, kosztowała ona 
życie około 16000 powstańców z  AK 
oraz 150000 ofiar wśród polskich cy-
wilów. W  wyniku walk zniszczeniu 
uległo także około 25 procent zabudo-
wy lewobrzeżnej części Warszawy, 
a razem z popowstaniowym wyburza-
niem przeprowadzonym przez Niem-
ców do 16 stycznia 1945 roku, niemiec-
cy naziści zniszczyli w Warszawie ponad 
70 procent budynków mieszkalnych 
i 90 procent obiektów zabytkowych.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Nawiązując do ostatniej ga-
wędy, warto poświęcić kilka 
chwil na przypomnienie pod-
stawowych, wiadomości o re-
wolucji husyckiej. Sięgnijmy do 
źródeł, a te znajdujemy w Anglii, 
w naukach popularnego tam w 
drugiej połowie XIV wieku teo-
loga – Jana Wiklefa, który do-
magał się swobodnego głosze-
nia biblii i liturgii w języku na-
rodowym, a od stanu duchow-
nego – życia w ubóstwie, bo 
tylko biedni będą podobni 
apostołom. Kościół instytucjo-
nalny uznawał za synagogę 
szatana, a papieża za Antychry-
sta. Potępiał celibat, odmawiał 
prawa grzesznym kapłanom do 
sprawowania sakramentów i 
domagał się komunii pod dwie-
ma postaciami. Zafascynowany 
naukami angielskiego reforma-
tora, okazał się Jan Hus, teolog 
i rektor uniwersytetu w Pradze. 
Próbował nauki Wiklefa przeło-
żyć na grunt czeski, głosząc 
kazania w kaplicy betlejemskiej, 
w której można było głosić tyl-
ko po czesku z wyłączeniem 
łaciny i języka niemieckiego. 
Można się domyślić, jak Czesi 
mieli dość stuletniego panowa-
nia niemieckiej dynastii, nie-
mieckiego patrycjatu miejskie-
go i niemieckich hierarchów 
Kościoła. Pismo Święte uznawał 
za jedyny autorytatywny wy-
kładnik wiary i wobec tego za-
inicjował jego przekład na język 
czeski. Występował przeciwko 
świeckiej władzy papieży. Potę-
piał kupczenie odpustami, prze-

żarte zepsuciem duchowień-
stwo, co rychło doprowadziło 
do konfliktu z hierarchią kościel-
ną. Ciekawość może budzić fakt, 
jakim to sposobem – w dobie 
przedinternetowej, przedtele-
fonicznej, a nawet przed zasto-
sowaniem wynalazku Jana Gu-
tenberga, nauki Wiklefa dotarły 
nad Wełtawę. Otóż stało się to 
za sprawą małżeństwa Anny 
Czeskiej – która była córką kró-
la czeskiego i cesarza niemiec-
kiego Karola IV i prawnuczką 
Kazimierza Wielkiego – z królem 
Anglii Ryszardem II w roku 1383. 
Ten związek otworzył przed 
kupcami angielskimi rynek cze-
ski, a Czechom dał możliwość 
studiowania na uniwersytetach 
angielskich, a to były główne 
kanały przepływu informacji w 
wiekach średnich. Jan Hus, zaj-
mując się przez lata badaniem 
cudów stwierdził, że większość 
cudów to mistyfikacje, a źródła 
prawdziwej wiary należy upa-
trywać tylko w Biblii. Jawna 
krytyka praktycznych posunięć 
Kościoła katolickiego przynosi-
ła mu coraz większą liczbę prze-
ciwników. Czy ta krytyka była 
zasadna? Wielu historyków uwa-
ża, że wiek XIV rozpoczyna naj-
ciemniejszą kartę Kościoła. W 
czasie, gdy praski kaznodzieja 
głosił kazania w kaplicy betle-
jemskiej nawołujące do reformy 
Kościoła, za następców św. Pio-
tra uważało się trzech papieży 
urzędujących w Awinionie, w 
Rzymie i Pizie. Dla zażegnania 
schizmy w Kościele katolickim 

Z y g m u n t 
Luksembur-
ski, król Nie-
miec (jeszcze nie cesarz) dopro-
wadził do zwołania soboru 
powszechnego w Konstancji w 
roku 1414. Jan Hus został zapro-
szony do udziału w soborze, na 
którym miał przedstawić swoje 
poglądy. Zaopatrzony w królew-
ski glejt bezpieczeństwa udał 
się do Konstancji wierząc, że 
uda mu się przekonać uczest-
ników soboru do swojej kon-
cepcji reformy Kościoła. Potrak-
towano go jednak, jako herety-
ka i aresztowano, a następnie 
powołano specjalną komisję 
prowadzącą proces, która naka-
zała mu potępienie 30 tez z jego 
traktatu „De ecclesia” uznanych 
za heretyckie. Odmowa sprawi-
ła, że sobór uznał go za zwolen-
nika potępionych poglądów 
Wiklefa i skazał na śmierć na 
stosie. Wyrok wykonano 6 VII 
1415 r. Obecnie większość ba-
daczy umieszcza Husa w gronie 
średniowiecznych reformato-
rów, wskazując, że trafnie dia-
gnozował źródła kryzysu i bez-
kompromisowo napiętnował 
zaniedbania duchowieństwa. 
Swoistym paradoksem jest, że 
Jan Hus, wołający o reformę 
Kościoła, został potępiony jako 
heretyk decyzją soboru, który 
zebrał się, aby przeprowadzić 
gruntowną jego reformę i za-
kończyć trwająca kilkadziesiąt 
lat schizmę. O skutkach tego 
wyroku za tydzień.

Spotkania z husytami

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

książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „noworudzianin” (rynek 8, i piętro) 
oraz w informacji turystycznej (rynek 2), księgarni Millenium (ul. boh. Getta 10)
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Apteka W Rynku
zapraszamy:

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

Reklama

Nie dla likwidacji szpitala w Nowej Rudzie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

naszego regionu – noworudzko-radkowskiego, Helena 
Kochajkiewcz i Jadwiga Ziemska zebrały do 16 marca 
2020 r. około 2300 podpisów na listach poparcia „Nie 
dla likwidacji szpitala w Nowej Rudzie”. Sporządziły apel 
do naszych parlamentarzystów o pomoc w ratowaniu 

oddziału wewnętrznego szpitala w  Nowej Rudzie. 
Z uwagi na szerzącą się pandemię oraz ogromne ob-
ostrzenia, nie mogły wręczyć apelu i  list poparcia 
parlamentarzystom. Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej 
Rudy, zaoferował pomoc i załączając pismo przewodnie, 
24 kwietnia 2020 r. dostarczył je do biur parlamenta-

rzystów. Czekamy z  niecierpliwością na odpowiedź, 
którą przekażemy. Pisma zostały dostarczone do sena-
tora Aleksandra Szweda oraz posłów: Moniki Wieli-
chowskiej, Michała Dworczyka, Ireneusza Zyski, Marka 
Dyducha.

 
 
        Nowa Ruda,  16.03.2020r.
 
 

Szanowny Pan/ Pani Poseł 
Szanowny Pan Senator

Apel do parlamentarzystów o pomoc w ratowaniu szpitala
powiatowego w Nowej Rudzie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda, 
jak i powiatu kłodzkiego w imieniu mieszkańców zwracamy się o pomoc w ratowaniu 
oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Nowej Rudzie.
Szpital noworudzki działa w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłodzku.
My jako mieszkańcy chwytamy się już ostatniej deski ratunku, jaką są Senatorowie i 
Posłowie.
Szpital jest ważny dla nas wszystkich, całej lokalnej społeczności około 40 tysięcy 
mieszkańców. Dla dobra mieszkańców powiatu, aby zapewnić im dostęp do 
pierwszej pomocy medycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, potrzebne jest 
wsparcie finansowe oraz rozwiązania systemowe.  Szpital w Kłodzku nie jest jedyną 
placówką borykającą się z poważnymi problemami finansowymi, mają je też inne 
szpitale powiatowe. I nie jest to problem, o którym dowiedzieliśmy się wczoraj. 
Składa się na niego wiele czynników związanych m.in. z finansowaniem publicznej 
służby zdrowia w Polsce, z demografią, z bliskim sąsiedztwem gigantycznych 
ośrodków medycznych, specjalistycznych klinik, szpitali uniwersyteckich i wiele 
innych elementów. Poza tymi czynnikami występują też takie jak sposób zarządzania 
placówką leczniczą i zasobami osobowymi, wydajnością i zasadnością pracy 
poszczególnych komórek medycznych, realizacją inwestycji. Wszystkie te elementy 
dały efekt, którego skutki dziś odczuwają obywatele i budżet samorządów - publiczna 
kieszeń.

Najważniejsze jest to aby zapewnić jego dalsze funkcjonowanie szpital jest 
dobrem wspólnym i wartością całej społeczności ziemi noworudzkiej.

Zamknięcie szpitala w Nowej Rudzie w mieście górniczym, który zamieszkują 
schorowani wieloletnią pracą w górnictwie seniorzy będzie stanowiło realne 
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 
sąsiednich miejscowości regionu Noworudzko-Radkowskiego. 

Należy wziąć pod uwagę uwarunkowania terenu, gdzie dowiezienie pacjenta 
szczególnie w okresie zimowym do szpitala w Polanicy Zdrój czy Wrocławia może 

stać się niewykonalne, tym bardziej, że względy finansowe i kadrowe powodują 
perspektywę ograniczenia liczby karetek specjalistycznych.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Ruda obawiają się dalekich podróży do oddziałów 
wewnętrznych w Kłodzku, Polanicy Zdrój czy Wrocławiu gdzie niejednokrotnie do 
ratowania życia liczy się każda minuta. Dlatego od paru dni na terenie tych miast i 
gmin zebrane zostały podpisy pod listami z petycją o nie likwidowanie oddziału 
wewnętrznego w Nowej Rudzie. Zebrano ponad 2300 podpisów mieszkańców -
w załączeniu listy poparcia „ Nie dla likwidacji szpitala w Nowej Rudzie”. 
Pracownicy, a także mieszkańcy boją się likwidacji szpitala w Nowej Rudzie,
powolnej likwidacji oddziału po oddziale czego jesteśmy świadkami. Szpital w Nowej 
Rudzie to minimum, które zapewnia nasze bezpieczeństwo zdrowotne. Wielu 
mieszkańców nie stać, bądź nie są w stanie dotrzeć do oddalonego Kłodzka,
Polanicy Zdrój bądź Wrocławia. 
Boimy się także o to, że karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego będą służyć 
jako taksówki i będą opuszczać teren zabezpieczenia odwożąc poszkodowanych i 
chorych do szpitali w miejscowościach znacznie oddalonych od naszego miasta.
Przez to naszego terenu nie będzie zabezpieczała żadna karetka. Należy zaznaczyć, 
że w Nowej Rudzie funkcjonowały dwa szpitale a w chwili obecnej zostaliśmy ich 
pozbawieni. Został zlikwidowany również szpital w Wambierzycach. 
Prosimy aby Pan/Pani Poseł/Senator zapoznał się z naszą sytuacją i POMÓGŁ NAM 
ratować nasz SZPITAL" w Nowej Rudzie oraz o podjęcie wszelkich możliwych 
działań aby przywrócić funkcjonowanie zawieszonego oddziału wewnętrznego 
szpitala w Nowej Rudzie. 

       Z poważaniem mieszkańcy 
Gminy Noworudzko-Radkowskiej

Odpowiedź na apel mieszkańców
proszę kierować na poniższe adresy:

1. Helena Kochajkiewicz
2. Jadwiga Ziemska

Załączniki:
Listy poparcia „Nie dla likwidacji szpitala w Nowej Rudzie”.
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w niedzielę 26 lipca o godz. 16.00 na Górze św. anny w nowej rudzie 
została odprawiona uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem 
franciszkanina ojca alberta krzywańskiego, kustosza sanktuarium 
wambierzyckiej królowej rodzin

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl

Pomimo niesprzyjającej aury, dzie-
siątki wiernych wzięło udział w uroczy-
stościach odpustowych ku czci św. Anny 
w kaplicy na Górze św. Anny w Nowej 
Rudzie. Mszę św. koncelebrowaną, pod 

przewodnictwem o. Alberta Krzywań-
skiego z sanktuarium Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin, sprawowali: proboszcz 
ks. Jerzy Kos oraz ks. Łukasz Kopczyński.

odpust na Górze św. anny
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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

były sobie anie trzy…

Skrajna głupota wandali, 
którzy zniszczyli tor rowerowy 
w  Ścinawce Górnej – miejsce, 
gdzie dzieci i młodzież uczą się 
zasad ruchu drogowego. Nie-
stety znalazły się osoby, którym 
zamontowane tam znaki dro-
gowe, czy też uliczne latarnie 
przeszkadzały. Na torze dzieci 
mogą uczyć się zasad ruchu 
drogowego, ćwiczyć umiejęt-
ność jazdy na rowerze, bezpiecz-
nie pokonywać ósemki i ronda bez zagrożenia ze strony samo-
chodów, czy innych, dorosłych rowerzystów. Niestety komuś 
przeszkadzały znaki drogowe ustawione przy ścieżkach na torze. 
Przeszkadzało też światło rzucane przez latarnie. Postanowił 
więc usunąć to, co mu przeszkadzało – znaki zostały połamane 
lub zerwane, latarnia pozbawiona lampy i przewodów. Szkoda 
tego miejsca i szkoda dzieciaków, które chętnie korzystają z toru. 
Sprawą zajęła się policja.

wandale nie próżnują
…i  swoje imieniny postanowiły uczcić tury-

stycznie – to znaczy na rajdzie. Wtorek, 28 lipca, 
zapowiadał się piękny dzień. Zaprzyjaźniona 
grupa turystyczna AniKije zabrała się dość liczną 
grupą pod Czeszką (dojechawszy tam „uśmiech-
niętym” oczywiście busem) i wyruszyła na niebie-
ski szlak. Trasa wśród drzew była bardzo przyjem-
na, zupełnie nie dokuczał nasilający się już upał. 
Szliśmy strasznie zagadani i  rozglądający się za 
grzybami, których było nawet sporo. No i oczy-
wiście nasz niebieski szlak nagle (?) gdzieś zginął, 
a my znaleźliśmy się na bardzo wygodnej drodze 
… jak się okazało (szybko sprawdziliśmy na mapie) 
idącej wokół Wiewiórki. Na „zawrotkę” jakoś nikt 
się nie zdenerwował, zagubiony szlak szybko się 
odnalazł i powędrowaliśmy nim dalej na spotka-
nie Czerwonego Potoku i  czerwonego szlaku 
rowerowego. Aż trudno uwierzyć, że na takim 
malutkim strumieniu funkcjonował tu niegdyś 
młyn, zwany zresztą Czerwonym. Szlak rowerowy 
doprowadził nas do głównej drogi w Jodłowniku 
– niewielkiej, stosunkowo młodej wsi (wzmian-
kowanej ok. roku 1500), ale kryjącej w  sobie 
nieco ciekawostek. Zatrzymaliśmy się więc przy 
pomniku poświęconym poległym w  I  wojnie 
światowej ufundowanym przez Śląskie Stowarzy-
szenie Rodzin Pod Sową, który stoi u  wylotu 
czerwonego szlaku rowerowego. Spacerkiem 
doszliśmy do kaplicy mszalnej pw. św. Józefa, 
obejrzeliśmy dom, w którym jeszcze do lat pięć-
dziesiątych funkcjonowała Jodłowa Karczma i już 
darując sobie obejrzenie pałacyku – zaczęło się 
robić bardzo ciepło, zawróciliśmy do miejsca 
odpoczynku pod wiatą. Zerknęliśmy jeszcze na 
XIX-wieczny Domek Myśliwski (obecnie Centrum 
Kultury), z  przyjemnością fotografowaliśmy się 

z drewnianymi rzeźbami – pozostałością po ple-
nerach rzeźbiarskich „Dłutomaniak”, a z przykro-
ścią zarejestrowaliśmy zrujnowane zakłady FTC 
(powstałe jako zakłady Dieriga). Pod obszerną 
wiatą było przyjemnie. Cień i niewielkie powiewy 
wiatru dawały wytchnienie od upału. Aby móc 
bezpiecznie usiąść, wypucowaliśmy stoły środ-
kami dezynfekcyjnymi. Czekając na autobus i co 
nieco się posilając, mogliśmy się nagadać wetując 
sobie długi okres bez wspólnych wędrówek.

Z turystyczny pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW
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Służby mundurowe 
informują

Nie udzielił pierwszeństwa. W poniedziałek 20 lipca 
w Nowej Rudzie kierujący samochodem marki Volks-
wagen, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa prze-
jazdu, doprowadził do zderzenia z  samochodem 
marki Ford. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.
kolejna uprawa konopi. W  poniedziałek 20 lipca 
w Nowej Rudzie funkcjonariusze Wydziału Kryminal-
nego Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, w ramach 
czynności operacyjnych, na terenie nieużytkowanej 
łąki, ujawnili uprawę konopi w  różnej fazie wzrostu 
od 40 cm do 80 cm wysokości. Krzaki zabezpieczono 
w całości. Czynności w sprawie prowadzą policjanci 
z KP Nowa Ruda.
Hodowca amator. W poniedziałek 20 lipca w Nowej 
Rudzie policjanci z Wydziału Kryminalnego KP w No-
wej Rudzie zatrzymali noworudzianina, który w swo-
im mieszkaniu uprawiał 2 krzewy konopi o wysokości 
30 i 40 centymetrów. Rośliny zabezpieczono w całości, 
zatrzymanego po wykonaniu czynności zwolniono. 
Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z KP 
Nowa Ruda.
Sklepowy złodziej. W poniedziałek 20 lipca w Nowej 
Rudzie nieustalony sprawca w  jednym ze sklepów 
dokonał kradzieży artykułów spożywczych o wartości 
około 150 złotych, po czym uciekł się z miejsca zda-
rzenia. Sklep objęty jest monitoringiem. Czynności 
sprawie kradzieży prowadzą policjanci z  Zespołu 
Wykroczeń KP Nowa Ruda.
agresywny mąż. W poniedziałek 20 lipca mieszkan-
ka z terenu gminy Radków poprosiła policję o inter-
wencję w  stosunku do agresywnego męża, który 
wszczął awanturę, w trakcie której używał wobec niej 
wulgaryzmów, podejrzewał ją o  zdrady, w  nerwach 
wyrzucił przez okno kwiatka. Policjanci przeprowa-
dzili rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze na temat 
zachowania zgodnego z prawem oraz pouczyli o dal-
szym trybie postępowania. Sporządzono notatkę dla 
dzielnicowego w celu rozpoznania sytuacji w rodzinie.
Pijacka libacja. W  poniedziałek 20 lipca policjanci 
otrzymali zgłoszenie o pijackiej libacji przed jednym 
z budynków mieszkalnych w Nowej Rudzie. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia potwierdzono zgłoszenie 
– jeden z mężczyzn agresywny, pobudzony, pod silnym 
działaniem alkoholu, nie reagował na wezwania do 
zachowania zgodnego z prawem, wszczynał awantu-
rę. Podczas wykonywania czynności służbowych 
mężczyzna znieważył słowami powszechnie uznany-
mi za obelżywe policjantów. Funkcjonariusze zatrzy-
mali mężczyznę za popełnione przestępstwo i osadzi-
li w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KP Nowa 
Ruda.
Sąsiad sąsiadowi wrogiem. We wtorek 21 lipca po-
licjanci przyjęli zgłoszenie, że sąsiad jednej z miesz-
kanek budynku wielorodzinnego w  Nowej Rudzie 
uderza celowo w ścianę, by zakłócić jej nocny spoczy-
nek. Przybyli na miejsce policjanci nie potwierdzili 
zgłoszenia, przeprowadzono rozmowę ze zgłaszającą, 
która twierdziła, iż sąsiad „puka złośliwie po jej ścia-
nach”, natomiast sąsiad twierdzi, że to „sąsiadka pusz-
cza głośno telewizor”. Strony są skonfliktowane od 
dłuższego czasu. Zarówno ze zgłaszającą jak i jej są-
siadem przeprowadzono rozmowy zobowiązując do 
zachowania zgodnego z prawem.
pijany za kółkiem. We wtorek 21 lipca policjanci 
z  Posterunku Policji w  Radkowie na terenie gminy 
zatrzymali 75-letniego mężczyznę, który kierował 
samochodem osobowym marki Nissan będąc w stanie 
nietrzeźwości Po przebadaniu okazało się, że mężczy-

zna ma ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.
ukradł portfel. We wtorek 21 lipca nieustalony spraw-
ca w sklepie Dino w Nowej Rudzie ukradł pozostawio-
ny przez klientkę w koszyku na zakupy portfel warto-
ści 15 zł z  zawartością dwóch kart bankomatowych 
działając na szkodę mieszkanki Nowej Rudy. Miejsce 
zdarzenia objęte jest monitoringiem, trwają czynno-
ści zmierzające do ustalenia sprawcy. Czynności w tej 
sprawie prowadzą policjanci z KP w Nowej Rudzie.
Domowa awantura. We wtorek 21 lipca w  Nowej 
Rudzie mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, 
wszczął awanturę w miejscu zamieszkania – wykrzy-
kiwał słowa wulgarne w stosunku do domowników, 
naruszył nietykalność cielesną teścia. Doprowadzono 
go do wytrzeźwienia w PDOZ KP Nowa Ruda. Policjan-
ci sporządzili notatkę celem rozpoznania sytuacji 
rodzinnej.
naruszyła nietykalność policjantów. W środę 22 lip-
ca w Nowej Rudzie funkcjonariusze policji zatrzyma-
li 46letnią kobietę, która będąc w stanie nietrzeźwo-
ści, podczas wykonywania czynności służbowych 
związanych z interwencją, odpychając oraz szarpiąc 
za mundur, naruszyła nietykalność cielesną interwe-
niujących policjantów. Policjanci nie odnieśli żadnych 
obrażeń i nie korzystali z pomocy medycznej. Zatrzy-
maną doprowadzono do PDOZ KP Nowa Ruda celem 
wytrzeźwienia.
Zatrzymali do sprawdzenia. W środę 22 lipca w No-
wej Rudzie policjanci z Radkowa zatrzymali 21-letnie-
go mieszkańca gminy Radków, poszukiwanego przez 
Prokuraturę Rejonową w Kłodzku do sprawy, w celu 
ustalenia miejsca pobytu. Poszukiwanego po wyko-
nanych czynnościach zwolniono.
Nie zachowała odległości. W środę 22 lipca w Nowej 
Rudzie kierująca samochodem marki Toyota nie za-
chowała bezpiecznej odległości między pojazdami, 
w wyniku czego doprowadziła do zderzenia z samo-
chodem marki Seat. Nikt nie odniósł obrażeń. Spraw-
czyni ukarana mandatem.
Sąsiedzka kłótnia. W środę 22 lipca w Nowej Rudzie 
zgłaszająca oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym sąsiad 
zastawił drzwi jej komórki. Gdy kobieta zwróciła mu 
uwagę, to wtedy sąsiad używał wobec niej wulgary-
zmów, miał jej również grozić. Strony są skonfliktowa-
ne od dłuższego czasu. Z mężczyzną przeprowadzono 
rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą na temat za-
chowania zgodnego z prawem. Zgłaszającą natomiast 
pouczono o dalszych możliwościach prawnych, z któ-
rych skorzystała i w tym samym dniu złożyła zawia-
domienie o  wypowiadaniu gróźb karalnych pozba-
wienia życia oraz zdrowia przez sąsiada, które to 
groźby u zgłaszającej wzbudziły uzasadnioną obawę 
ich spełnienia. Czynności w  tej sprawie prowadzą 
policjanci z KP Nowa Ruda.
kolizja w nowej rudzie. W środę 22 lipca w Nowej 
Rudzie doszło do kolizji. Przybyli na miejsce zdarzenia 
policjanci ustalili, że kierujący rowerem przewoził 
siostrzenicę, kiedy doszło do kolizji z kierującą rowe-
rem która poruszała się w  kierunku przeciwnym. 
W wyniku upadku małoletnia krwawiła z nosa, posia-
dała otarcia naskórka. Na miejsce przybyli rodzice 
dziewczynki, natomiast kierujący rowerem, który 
przewoził małoletnią oddalił się przed podjęciem 
interwencji. Dziewczynka wraz z matką udała się do 
szpitala na badania i zaopatrzenie rany.
Zatrzymany mieszkaniec Zabrza. W środę 22 lipca 
na terenie gminy Nowa Ruda policjanci zatrzymali 
44-letniego mężczyznę poszukiwanego przez Proku-
raturę Rejonową w Zabrzu w celu ustalenia miejsca 
pobytu. Poszukiwanego po wykonanych czynnościach 
zwolniono.

Młodzi ujęci przez policjantów. W  środę 22 lipca 
w Nowej Rudzie w jednym ze sklepów policjanci uję-
li na próbie kradzieży 4 młode osoby. Uciekając roz-
bili kilka butelek alkoholu. Policjanci ustalili, że młode 
osoby ukradły nieustalone produkty o nieznanej war-
tości, uciekły przed podjęciem interwencji. Zdarzenie 
zostało zarejestrowane przez monitoring sklepu. Po 
oszacowaniu strat nagranie zostanie dostarczone do 
KP Nowa Ruda. Czynności w  tej sprawie prowadzą 
noworudzcy policjanci.
Stracił portfel. W  środę 22 lipca na terenie gminy 
Nowa Ruda nieustalony sprawca dokonał przywłasz-
czenia – pozostawionego na maszynie do gier w ho-
telu – portfela wartości 30 zł z zawartością pieniędzy 
w  kwocie 500 zł oraz dowodu osobistego, działając 
na szkodę mieszkańca powiatu zgorzeleckiego.
Pijany w Dziku. W środę 22 lipca policjanci otrzyma-
li zgłoszenie, że obok potoku Dzik w Słupcu leży pija-
ny mężczyzna, który nie może wyjść z nabrzeża. Na 
miejsce do pomocy w wyciągnięciu osoby z potoku 
poproszono strażaków z  OSP Nowa Ruda-Słupiec. 
Z uwagi na wyziębienie, na miejsce wezwano zespół 
ratownictwa medycznego.
Poszukiwany listem gończym zatrzymany. W czwar-
tek 23 lipca funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego 
KP Nowa Ruda zatrzymali 44-letniego mieszkańca 
Zabrza, który od 4 lat był poszukiwany przez Proku-
raturę Rejonową w Zabrzu na podstawie listu  gończego. 
Zatrzymany osadzony w Zakładzie Karnym w  Kłodzku.
Nietrzeźwy motorowerzysta. W  czwartek 23 lipca 
w  Nowej Rudzie policjanci zatrzymali 27-letniego 
mężczyznę, który kierował motorowerem będąc w sta-
nie nietrzeźwości. Po przebadaniu okazało się, że 
motorowerzysta ma blisko 0,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Pojazd przekazano osobie 
wskazanej. Kierującego po wykonaniu czynności 
zwolniono.
amator mocnych trunków. W  czwartek 23 lipca 
w jednym ze sklepów Nowej Rudzie mężczyzna ukradł 
wódkę „Żubrówka” o  wartości 29,99 zł. Został ujęty 
przez ochronę sklepu, a towar w stanie nienaruszonym 
powrócił do dalszej sprzedaży. Sprawca został ukara-
ny na miejscu mandatem.
pożar stodoły. W piątek 24 lipca w jednej z miejsco-
wości na terenie gminy Radków całkowitemu spaleniu 
uległa drewniana stodoła, we wnętrzu której znajdo-
wały się dwa konie, które również uległy spaleniu. 
W akcji gaśniczej brało udział 8 jednostek straży po-
żarnej. Spaleniu uległy również znajdujące się w sto-
dole siodła w liczbie kilkunastu sztuk oraz inne rzeczy 
służące do jazdy konnej. Stodoła znajdowała się 
w odległości około 50 metrów od zabudowań miesz-
kalnych. Właściciele sami opuścili budynek i powia-
domili służby. Wstępnie ustalono, iż prawdopodobną 
przyczyną powstania pożaru było zaprószenie ognia 
z  przyczyn nieustalonych. Na miejscu zdarzenia zo-
stały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego 
z  zakresu pożarnictwa oraz technika kryminalistyki. 
Czynności prowadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
uszkodzona rurka. W piątek 24 lipca pracownik na 
os. Robotniczym pracownik Radkowskich Usług Ko-
munalnych, wykonując prace gospodarcze kosiarką, 
uszkodził rurkę gazu ziemnego niskiego ciśnienia. 
Miejsce zabezpieczyli strażacy z JRG Nowa Ruda oraz 
Pogotowie Gazowe. Nie stwierdzono zagrożenia dla 
osób oraz mienia większej wartości.
znieważył policjantów. W piątek 24 lipca w Nowej 
Rudzie policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę, 
który pijany (ok. 1,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu), podczas wykonywania czynności służbo-
wych związanych z  interwencją, znieważył słowami 
powszechnie uznawanymi za wulgarne funkcjonariu-
szy policji. Zatrzymanego po wykonaniu czynności 
zwolniono.
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Mając na uwadze bezpieczeństwo, a równocześnie 
chcąc uchronić turystów niewłaściwie parkujących 
swoje pojazdy przed postępowaniem mandatowym, 
funkcjonariusze Posterunku Policji w Radkowie apelują 
o parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych

Parkuj z głową

Złapany na gorącym uczynku

Uwaga! oszustwa na bon turystyczny
pomimo trwających wakacji, a więc okresu, kiedy z radością możemy korzystać z letniego 
wypoczynku, oszuści starają się wykorzystać nasz dobry nastrój i uśpioną ostrożność. pojawia 
się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących oszustw metodą „na bon turystyczny”

W piątek 24 lipca w Nowej 
Rudzie, dzielnicowy w trakcie 
obchodu w rejonie służbowym, 
zauważył mężczyznę, który szedł 
ulicą i niósł w ręku koszyk skle-
powy wypełniony różnymi pro-
duktami spożywczymi oraz ar-
tykułami gospodarstwa domo-
wego. Dzielnicowy wraz z towa-
rzyszącym mu funkcjonariuszem 

postanowił podjąć wobec niego 
czynności służbowe i ustalić 
pochodzenie produktów znaj-
dujących się w koszyku. Wówczas 
mężczyzna podjął próbę uciecz-
ki. Po krótkim pościgu zatrzyma-
no mężczyznę, a następnie w 
toku dalszych czynności ustalo-
no, że dokonał kradzieży skle-
powej w jednym z noworudzkich 

sklepów. Jego łupem padły cze-
kolady oraz inne dobra o łącznej 
wartości ponad 240 złotych. 
Zabezpieczony przy sprawcy 
towar powrócił do sklepu. Wobec 
sprawcy kradzieży został wysto-
sowany wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Kłodzku. 
Grozi mu grzywna do 5 tysięcy 
złotych lub kara aresztu.

Niektórzy turyści, odwiedzający teren Parku Narodowego Gór 
Stołowych, parkują pojazdy w miejscach do tego niewyznaczonych 
– przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Pasterka 
oraz na terenie Karłowa przy drodze wojewódzkiej. Miejsca te 
znajdują się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i objęte 
są znakami zakazu parkowania B-36.

Dla mieszkańców Pasterki odcinek drogi powiatowej, jest dro-
gą dojazdową. W przypadku wystąpienia zagrożenia i konieczno-
ści dojazdu służb ratunkowych, choćby jeden niewłaściwie zapar-
kowany pojazd, może utrudnić dojazd służb i narazić inne osoby 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. 
Osoby niewłaściwie parkujące, oprócz konsekwencji wynikających 
z dyspozycji art. 92 Kodeksu Wykroczeń (mandat karny), powinny 
liczyć się również z konsekwencją odholowania pojazdu pozosta-
wionego w miejscu do tego niewyznaczonym – koszt odholowania 
oraz pozostawienie pojazdu na parkingu strzeżonym).

Policjanci apelują do turystów odwiedzających Park Narodowy 
Gór Stołowych oraz inne miejsca powiatu kłodzkiego, aby odpo-
czywając, pamiętali również o bezpieczeństwie swoim i innych 
użytkowników dróg. Zwracamy uwagę, aby korzystając z atrakcji 
naszego powiatu nie narażali innych na utrudnienia.

Wobec nieprawidłowo parkujących kierowców będą wdrażane 
postępowania mandatowe.

Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia fi-
nansowego polskich rodzin z  dziećmi, a  także 
krajowej branży turystycznej. Został wprowadzo-
ny przez polski rząd w związku z trudną sytuacją 
tego sektora wywołaną epidemią Covid-19.

Przestępcy wykorzystują każdą okazję, aby 
wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Obecnie 
na celowniku oszustów znajdują się osoby, które 
mogą być rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy 
dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się np. 
za pracowników Ministerstwa Rozwoju i zachę-
cają do skorzystania ze „specjalnej oferty na vo-
ucher urlopowy”, informując, że warunkiem 
przysłania vouchera, jest wpłacenie na podane 
konto, pieniędzy za dodatkowe 4 dni pobytu na 
wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w ramach 
bonu).

Jeszcze inny „model” oszustwa opisują banki, 
do których docierają sygnały, że oszuści proszą 
o zalogowanie się na stronie internetowej i wpła-
tę części kosztów wyjazdu. Co więcej, mają prosić 
o podanie loginu i hasła do bankowości interne-
towej lub danych karty płatniczej!

Należy pamiętać, że:
– nigdy, pod żadnym pozorem, nie ujawniamy 

danych umożliwiających zalogowanie się do 
bankowości elektronicznej (login, hasło),

– wiarygodne i prawdziwe informacje na temat 
bonu turystycznego znajdują się na stronie bon-

turystyczny.gov.pl i oficjalnych stronach Minister-
stwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej,

– pracownicy żadnego z ministerstw nie dzwo-
nią do nikogo ze „specjalną ofertą” wypoczynku 
wakacyjnego,

– Polski Bon Turystyczny przysługuje wyłącznie 
na dziecko do 18 roku życia i będzie można akty-
wować go samodzielnie w systemie PUE ZUS, co 
jasno wynika z komunikatów i informacji przeka-
zywanych przez Ministerstwo Rozwoju,

– bon turystyczny nie będzie miał formy go-
tówkowej, środki nie będą wpłacane na konta 
rodziców – będzie to cyfrowe świadczenie udzie-
lane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy 
turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, 
które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.

Pamiętajmy więc o  tych prostych zasadach 
i bądźmy bezpieczni, dzięki swoim przemyślanym 
zachowaniom – zarówno w cyfrowej rzeczywisto-
ści, jak i codziennych czynnościach.

Pamiętajmy, że przestępcy uciekają się do 
różnych metod, wymyślając historie, wysyłają 
maile i SMS-y, dzwonią, straszą lub proszą o po-
moc.

Zawsze przed podjęciem decyzji o przesłaniu 
jakichkolwiek pieniędzy, warto doradzić się innej 
osoby, dokonać sprawdzenia na oficjalnej stronie 
instytucji lub skorzystać z pomocy policji.
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Tę książkę wydawca reklamuje jako pierwszy szwedzki thriller psycholo-
giczny, który stał się sensacją na rynku wydawniczym. Sporo tu emocji i bez-
ustannego napięcia. Obsesji, miłości i żalu za utratą dziecka. Alice miała roczek, 
kiedy zaginęła na wakacyjnej wycieczce na plaży. Dziewczynki nigdy nie 
odnaleziono, nie znaleziono również ciała. Policja zamknęła dochodzenie 
uważając, że wszystkiemu winna jest nastoletnia matka i jej niefrasobliwość, 
a dziecko najpewniej utonęło. Dla Stelli życie na dotychczasowych regułach 
przestało być możliwe. Musi zaczynać wszystko od nowa, aby móc dalej eg-
zystować. Wychodzi za mąż, rodzi synka. Pracuje w klinice jako psychotera-
peutka. Wszystko wydaje się, że wraca do normy. Jednak odzyskana równo-
waga jest bardzo krucha. Wystarczy cień podejrzenia i wraca nadzieja, że po 
dwudziestu latach córka żyje. Paranoja zaczęła się, kiedy w klinice zjawia się 
młoda pacjentka Isabelle. Stella rozpoznaje w niej swoją córkę i doznaje ostre-
go ataku paniki. To spotkanie rozpoczyna wzajemną podróż do przeszłości. 
I zaczyna się historia rozpisana na głosy trzech kobiet.

Świetnie skonstruowana opowieść o  pilnie strzeżonej tajemnicy. Dobre 
nieprzewidywalne zakończenie. Polecam. Warto przeczytać o mrocznych se-
kretach ludzkiej psychiki.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Elisabeth Norebäck

„powiedz, że jesteś 
moja”
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Osiągnięcie celu, jakim jest 
dobra forma, wymaga od nas 
połączenia okresów wysiłku z 
czasem na wypoczynek. Tylko 
taki schemat działania jest sku-
teczny i bezpieczny dla orga-
nizmu. Odpoczynek po wysiłku 
pozwala bowiem uniknąć prze-
trenowania. Odpoczynek daje 
nam również superkompensa-
cję – to stan, który polega na 
zwiększaniu przez organizm 
zapasów energetycznych z tre-

ningu na trening. W ten sposób 
stopniowo poprawia się nasza 
wydolność i za każdym razem 
możemy uzyskiwać lepsze wy-
niki. Jak tego dokonać?

Po zakończeniu wysiłku, po-
winniśmy dać sobie chwilę na 
wyrównanie oddechu i tętna. 
Wyciszenie organizmu, tzw. 
cool down ze stretchingiem, 
powinno trwać około kwadran-
sa. Ta część treningu wspoma-
ga usuwanie z organizmu pro-

duktów ubocznych przemiany 
materii (np. mleczanu, amonia-
ku czy jonów wodoru) powsta-
łych podczas ćwiczeń beztle-
nowych. Dzięki temu minima-
lizujemy zjawisko zmęczenia 
mięśni i zakwasów.

W trakcie i po wysiłku po-
winniśmy pić napój izotoniczny, 
ponieważ w czasie wysiłku wy-
pacamy nie tylko wodę, ale też 
związki mineralne, takie jak sód, 
potas czy magnez.

W ciągu pół godziny od za-
kończenia wysiłku powinniśmy 
zjeść posiłek złożony z białka i 
węglowodanów. Następny po-
siłek musi już być większy i 
powinien składać się w głównej 
mierze z węglowodanów. Po-
mijanie posiłku potreningowe-
go nie pomoże nam w zrzuce-
niu zapasów tłuszczu, a jedynie 
sprawi, że pozostaniemy zmę-
czeni i następny trening będzie 
sporym wyzwaniem. Ważna jest 
też zimna kąpiel podczas której 
zamykają się naczynia krwio-

nośne. Chwilę po takim wychło-
dzeniu organizmu naczynia 
znów się rozszerzają, zwiększa 
się na nowo ciśnienie krwi, co 
umożliwia między innymi usu-
nięcie toksyn powstałych wsku-
tek procesów metabolicznych 
zachodzących w trakcie wysił-
ku. Dzięki zimnym kąpielom 
minimalizujemy ból związany 
z tzw. zakwasami oraz obrzęk. 
Wskazane jest również rolowa-
nie mięśni specjalną rolką po 
każdym treningu, gdyż popra-
wia to przepływ krwi, pomaga 
rozluźnić „zbite” mięśnie i wspo-
maga dostarczanie im potrzeb-
nych substancji odżywczych. 
Dzięki tej dość bolesnej nieste-
ty czynności przyspieszymy 
proces regeneracji mięśni, roz-
prowadzając po całym mięśniu 
kwas mlekowy, który szybciej 
usuniemy z krwiobiegu. Aby 
maksymalnie się zregenerować, 
każdy człowiek potrzebuje od 
7 do 9 godzin snu. Po co nam 
on? Sen jest naturalnym etapem 

regeneracji organizmu. W jego 
trakcie ciało dokonuje zmian 
adaptacyjnych wobec zadań, 
którymi było obciążane pod-
czas dnia. Ogromną rolę odgry-
wa tu hormon wzrostu (soma-
totropina). Podczas głębokiej 
fazy snu organizm intensyfiku-
je jego wydzielanie. Somato-
tropina jest szczególnie ważna, 
gdyż odpowiada m.in. za przy-
rost masy mięśniowej, regene-
rację uszkodzonych tkanek, 
procesy kościotwórcze oraz 
spalanie tkanki tłuszczowej. W 
przypadku skróconej fazy snu 
głębokiego hormon wzrostu 
jest wydzielany w mniejszych 
ilościach, przez co nie dochodzi 
do pełnej regeneracji.

Żeby dobrze odpocząć, nie 
musimy otaczać się sztabem 
specjalistów. Wszystko, co mo-
żemy dla siebie zrobić, możemy 
wykonać we własnym zakresie. 
Nikt bowiem za nas nie zje i się 
nie wyśpi po ciężkim treningu.

„Kobieta koreańska zamraża ziemię nawet wiosną” – Losy dwóch sióstr 
i ich rodziny na tle burzliwych losów Korei Południowej. Od japońskiej kolo-
nizacji do 2011 r. Szesnastoletnią Hanę i dziewięcioletnią Emiko poznajemy 
w 1943 r. Dziewczynki są poławiaczkami owoców morza. W ten sposób zara-
biają na życie i  kontynuują rodzinną tradycję. Wiodą w  miarę szczęśliwe 
dzieciństwo, które jednak szybko zostaje przerwane. Hana broniąc młodszą 
siostrę przed japońskim żołnierzem, sama zostaje porwana i  umieszczona 
w wojskowym domu publicznym. Rozdzielona na wiele lat z rodziną stara się 
nie poddawać, a przy życiu utrzymują ją wspomnienia i myślenie o zemście. 
Emiko z kolei przez resztę życia borykać się będzie z poczuciem winy i z wła-
snymi demonami. Hanie udaje się uciec, ale w ślad za nią idzie jeden z  jej 
prześladowców – zakochany Morimoto. Po kilkudziesięciu latach, staruszka 
Emi nadal szuka zaginionej siostry.

Książka jest hołdem złożonym tym wszystkim nieszczęśliwym kobietom, 
które jako „pocieszycielki” wywożone były do obcego kraju i zmuszane do 
seksualnego niewolnictwa. Sprawa ta została nagłośniona dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych.

Dobra książka

Naturalne metody regeneracji organizmu po wysiłku

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Babeczki jajeczne
Składniki:
• 3 jajka
• 1 puszkę groszku
• 40 g szynki
• 1 łyżka oleju
• kawałek pora lub cebuli
inne ulubione dodatki, np.: zielona 
pietruszka, szpinak, 
ser żółty, kukurydza, 
papryka, pomidory
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Jajka rozkłócamy, doprawiamy solą oraz 
pieprzem. Szynkę kroimy w kostkę. Por 
drobno kroimy i możemy chwilkę pod-
smażyć. Do jajek dodajemy ulubione 
składniki, mieszamy. Masę jajeczną prze-
kładamy do silikonowych foremek na 
babeczki. Pieczemy w temperaturze 180°C 
przez około 20-25 minut, aż masa jajecz-
na się zetnie. Podajemy na ciepło lub na 
zimno.

Mary Lynn Bracht

„Biała 
chryzantema”
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Osiągnięcie celu, jakim jest 
dobra forma, wymaga od nas 
połączenia okresów wysiłku z 
czasem na wypoczynek. Tylko 
taki schemat działania jest sku-
teczny i bezpieczny dla orga-
nizmu. Odpoczynek po wysiłku 
pozwala bowiem uniknąć prze-
trenowania. Odpoczynek daje 
nam również superkompensa-
cję – to stan, który polega na 
zwiększaniu przez organizm 
zapasów energetycznych z tre-

ningu na trening. W ten sposób 
stopniowo poprawia się nasza 
wydolność i za każdym razem 
możemy uzyskiwać lepsze wy-
niki. Jak tego dokonać?

Po zakończeniu wysiłku, po-
winniśmy dać sobie chwilę na 
wyrównanie oddechu i tętna. 
Wyciszenie organizmu, tzw. 
cool down ze stretchingiem, 
powinno trwać około kwadran-
sa. Ta część treningu wspoma-
ga usuwanie z organizmu pro-

duktów ubocznych przemiany 
materii (np. mleczanu, amonia-
ku czy jonów wodoru) powsta-
łych podczas ćwiczeń beztle-
nowych. Dzięki temu minima-
lizujemy zjawisko zmęczenia 
mięśni i zakwasów.

W trakcie i po wysiłku po-
winniśmy pić napój izotoniczny, 
ponieważ w czasie wysiłku wy-
pacamy nie tylko wodę, ale też 
związki mineralne, takie jak sód, 
potas czy magnez.

W ciągu pół godziny od za-
kończenia wysiłku powinniśmy 
zjeść posiłek złożony z białka i 
węglowodanów. Następny po-
siłek musi już być większy i 
powinien składać się w głównej 
mierze z węglowodanów. Po-
mijanie posiłku potreningowe-
go nie pomoże nam w zrzuce-
niu zapasów tłuszczu, a jedynie 
sprawi, że pozostaniemy zmę-
czeni i następny trening będzie 
sporym wyzwaniem. Ważna jest 
też zimna kąpiel podczas której 
zamykają się naczynia krwio-

nośne. Chwilę po takim wychło-
dzeniu organizmu naczynia 
znów się rozszerzają, zwiększa 
się na nowo ciśnienie krwi, co 
umożliwia między innymi usu-
nięcie toksyn powstałych wsku-
tek procesów metabolicznych 
zachodzących w trakcie wysił-
ku. Dzięki zimnym kąpielom 
minimalizujemy ból związany 
z tzw. zakwasami oraz obrzęk. 
Wskazane jest również rolowa-
nie mięśni specjalną rolką po 
każdym treningu, gdyż popra-
wia to przepływ krwi, pomaga 
rozluźnić „zbite” mięśnie i wspo-
maga dostarczanie im potrzeb-
nych substancji odżywczych. 
Dzięki tej dość bolesnej nieste-
ty czynności przyspieszymy 
proces regeneracji mięśni, roz-
prowadzając po całym mięśniu 
kwas mlekowy, który szybciej 
usuniemy z krwiobiegu. Aby 
maksymalnie się zregenerować, 
każdy człowiek potrzebuje od 
7 do 9 godzin snu. Po co nam 
on? Sen jest naturalnym etapem 

regeneracji organizmu. W jego 
trakcie ciało dokonuje zmian 
adaptacyjnych wobec zadań, 
którymi było obciążane pod-
czas dnia. Ogromną rolę odgry-
wa tu hormon wzrostu (soma-
totropina). Podczas głębokiej 
fazy snu organizm intensyfiku-
je jego wydzielanie. Somato-
tropina jest szczególnie ważna, 
gdyż odpowiada m.in. za przy-
rost masy mięśniowej, regene-
rację uszkodzonych tkanek, 
procesy kościotwórcze oraz 
spalanie tkanki tłuszczowej. W 
przypadku skróconej fazy snu 
głębokiego hormon wzrostu 
jest wydzielany w mniejszych 
ilościach, przez co nie dochodzi 
do pełnej regeneracji.

Żeby dobrze odpocząć, nie 
musimy otaczać się sztabem 
specjalistów. Wszystko, co mo-
żemy dla siebie zrobić, możemy 
wykonać we własnym zakresie. 
Nikt bowiem za nas nie zje i się 
nie wyśpi po ciężkim treningu.

„Kobieta koreańska zamraża ziemię nawet wiosną” – Losy dwóch sióstr 
i ich rodziny na tle burzliwych losów Korei Południowej. Od japońskiej kolo-
nizacji do 2011 r. Szesnastoletnią Hanę i dziewięcioletnią Emiko poznajemy 
w 1943 r. Dziewczynki są poławiaczkami owoców morza. W ten sposób zara-
biają na życie i  kontynuują rodzinną tradycję. Wiodą w  miarę szczęśliwe 
dzieciństwo, które jednak szybko zostaje przerwane. Hana broniąc młodszą 
siostrę przed japońskim żołnierzem, sama zostaje porwana i  umieszczona 
w wojskowym domu publicznym. Rozdzielona na wiele lat z rodziną stara się 
nie poddawać, a przy życiu utrzymują ją wspomnienia i myślenie o zemście. 
Emiko z kolei przez resztę życia borykać się będzie z poczuciem winy i z wła-
snymi demonami. Hanie udaje się uciec, ale w ślad za nią idzie jeden z  jej 
prześladowców – zakochany Morimoto. Po kilkudziesięciu latach, staruszka 
Emi nadal szuka zaginionej siostry.

Książka jest hołdem złożonym tym wszystkim nieszczęśliwym kobietom, 
które jako „pocieszycielki” wywożone były do obcego kraju i zmuszane do 
seksualnego niewolnictwa. Sprawa ta została nagłośniona dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych.

Dobra książka

Naturalne metody regeneracji organizmu po wysiłku

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Babeczki jajeczne
Składniki:
• 3 jajka
• 1 puszkę groszku
• 40 g szynki
• 1 łyżka oleju
• kawałek pora lub cebuli
inne ulubione dodatki, np.: zielona 
pietruszka, szpinak, 
ser żółty, kukurydza, 
papryka, pomidory
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Jajka rozkłócamy, doprawiamy solą oraz 
pieprzem. Szynkę kroimy w kostkę. Por 
drobno kroimy i możemy chwilkę pod-
smażyć. Do jajek dodajemy ulubione 
składniki, mieszamy. Masę jajeczną prze-
kładamy do silikonowych foremek na 
babeczki. Pieczemy w temperaturze 180°C 
przez około 20-25 minut, aż masa jajecz-
na się zetnie. Podajemy na ciepło lub na 
zimno.

Mary Lynn Bracht

„Biała 
chryzantema”
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Podrzucają śmieci
Sprzęt aGD, meble, dywany, opony – to tylko niektóre 
rzeczy, jakie można zobaczyć przy kontenerach na śmieci 
lub przy tzw. boksach w nowej rudzie. wiele osób wciąż 
nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza 
wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne

Nie chcieli udzielić pomocy?
znieczulica ludzka, czy zaniedbanie obowiązków służbowych przez pełniących dyżur 
w ubiegłą sobotę w noworudzkim szpitalu, w ramach nocnej i świątecznej pomocy 
medycznej. Sprawę będzie wyjaśniała jadwiga radziejewska, dyrektor zespołu opieki 
zdrowotnej w kłodzku

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl

Dni Seniora odwołane

nowy prezes wSSe

RADA SENIORÓW MIASTA NOWA RUDA informuje, że pla-
nowane na wrzesień br. DNI SENIORA nie odbędą się ze wzglę-
du na stan epidemiczny spowodowany wirusem SARS-CoV-2.

Anna Szczepan 
przewodnicząca Rady Seniorów

Jak informuje rada nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „Invest-Park” sp. z o.o., po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego 23 lipca powoła Artura Sien-
nickiego na stanowisko prezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Bez zmian na stanowi-
skach wiceprezesów strefy pozostają Kamil Zieliński i Krzysztof 
Drynda, powołani przez radę nadzorczą w lipcu 2019 r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” – 
specjalna strefa ekonomiczna ustanowiona została rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 r., które weszło 
w życie 29 maja 1997 roku. Od 2008 wałbrzyska SSE działa na 
podstawie wielokrotnie zmienianego rozporządzenia z 15 grud-
nia 2008 roku. WSSE posiada ponad 3,7 tysięcy hektarów 
gruntów w 4 województwach południowo-zachodniej Polski 
(województwo dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie i lubuskie) 
zlokalizowanych w 58 miejscowościach. Obecnie Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” to 51 podstref, 
z których dwadzieścia osiem położonych jest w województwie 
dolnośląskim, na terenie: Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka, 
Dzierżoniowa, Żarowa, Jelcza-Laskowic, Kudowy-Zdroju, Świd-
nicy, Wrocławia, Oławy, Strzelina, Strzegomia, Brzegu Dolnego, 
Bolesławca, Wiązowa, Wołowa, Ząbkowic Śląskich, Sycowa, 
Świebodzic, Bystrzycy Kłodzkiej, Twardogóry, Góry, Bielawy, 
Oleśnicy, Kobierzyc, Jawora, Dobromierza, Wądroża Wielkiego.

– W sobotę 25 lipca do mojej 
89-letniej mamy przyszła opie-
kunka i zauważyła, że coś z nią 
jest nie tak. Zadzwoniła do głów-
nej opiekunki mojej mamy, ta 
zaś zadzwoniła do mnie, infor-
mując, że coś się dzieje z mamą. 
Stwierdziła, że z mamą nie ma 
kontaktu słownego, ma zapad-
nięty policzek, jest cała czerwo-
na i ma prawie 39 stopni tempe-
ratury. Powiedziała mi też, że 
zadzwoniła po pomoc medycz-
ną, a pani która odebrała telefon 
poprosiła o dane mojej mamy, 
po czym stwierdziła, że nie przy-
jadą, bo to jest starsza osoba, 
nie ma szpitala, a nie będą jeź-
dzić szukać jej miejsca i się roz-
łączyła – mówi ze łzami w oczach 
Adam Orwat. – Natychmiast 
poszedłem do mamy, zobaczy-
łem jak wygląda sytuacja i długo 
się nie zastanawiając, zadzwo-
niłem na policję, ale na numer 
997. Przekierowało mnie na nu-
mer 112, czyli do Wojewódzkie-
go Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego we Wrocławiu. 
Przedstawiłem sytuację jaka 
przed chwilą zaszła. Za chwilę 
oddzwonili do mnie informując, 
że zostało zgłoszone zlecenie i 
karetka już jedzie. Rzeczywiście, 
po 25 minutach karetka przyje-

chała. Lekarz podał mamie leki, 
oprócz tego wypisał receptę, 
którą natychmiast zrealizowałem 
i te leki również podano mojej 
mamie. Medycy walczyli o zdro-
wie, a nawet mogę powiedzieć 
– o życie mojej mamy – prawie 
godzinę i dopiero zaczęło się 
poprawiać – zaczęła się odzywać, 
ogólnie lepiej zaczęła wyglądać 
– dodaje nasz rozmówca.

Na tym jednak sprawa się nie 
kończy, Adam Orwat już w po-
niedziałek próbował telefonicz-
nie złożyć skargę do dyrektora 
ZOZ Kłodzko na pracowników 
pełniących dyżur w sobotę w 
Nowej Rudzie. Niestety nie uda-
ło mu się połączyć, ale twierdzi, 
że jeżeli nie uda mu się połączyć, 
to pojedzie do Kłodzka, by oso-
biście złożyć skargę.

– Tak nie może być, że jak ktoś 
jest starszy, to nie otrzymuje 
należnej mu opieki medycznej. 
Tu chodziło o życie mojej matki 
i ja tak tego nie zostawię – mówi 
Adam Orwat.

O zaistniałą sytuację posta-
nowiliśmy zapytać Jadwigę Ra-
dziejewską, dyrektor Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

– Muszę odsłuchać tą rozmo-
wę, bo powiem szczerze nie chce 
mi się wierzyć w treść wypowia-

danych słów. Podejrzewam, że 
nawet najmniej wyedukowana 
pielęgniarka, już nie powiem 
lekarka, nawet jakby miała to w 
zamyśle, to by tego nie wyarty-
kułowała – twierdzi Jadwiga 
Radziejewska. – Oczywiście mo-
gła powiedzieć o poinformowa-
niu karetki, bo jak ktoś podał 
objawy i wiek tej pani, to mogła 
zasugerować wezwanie karetki, 
co było zasadne i najprawdopo-
dobniej wymagała hospitalizacji 
– dodała dyrektor.

Dopytaliśmy o najbardziej 
bulwersujące słowa, które miała 
usłyszeć opiekunka dotyczące 
wieku kobiety – braku szpitala i 
tego że nie będą jeździć szukać 
jej miejsca.

– Mało prawdopodobne. Jak 
to nie ma szpitala? Bystrzyca nie 
ma szpitala, ale żadnego pacjen-
ta Kłodzko nie odsyła. Co to za 
stwierdzenie „nie ma szpitala”? 
Jest szpital – nawet jakby nie 
było miejsca w Kłodzku, to jest 
szpital w Wałbrzychu. Muszę 
sprawdzić, kto w sobotę w Nowej 
Rudzie miał dyżur i odsłuchać 
rozmowy. Są różni ludzie, coś 
mógł powiedzieć, ale nie wierzę, 
że aż tak głupio – mówi Jadwiga 
Radziejewska.

Nie można postawić kanapy 
obok śmietnika w niewyznaczo-
nym terminie i liczyć na to, że 
ktoś ją wywiezie. Koszty ponoszą 
wówczas wszyscy mieszkańcy. 
Odpady można zawieźć i bez-
płatnie oddać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Niepodległości 
45C w Nowej Rudzie – wystarczy 
zabrać ze sobą dokument toż-
samości.

Niestety coraz częściej zdarza 
się także celowe podrzucanie w 
pobliżu kontenerów odpadów 
wielkogabarytowych i to w „hur-
towych” ilościach. Przypomina-
my, że jest to karalne. Podrzuca-

jący śmieci często myślą, że 
pozostaną anonimowi. Zdarza 
się też podrzucanie śmieci do 
kontenera na odpady mieszane. 
Z reguły kontenery nie są zabez-
pieczone i zdarza się, że podjeż-
dża samochód, z którego wyno-
szone i wyrzucane są śmieci. 
Jeden z takich przypadków miał 
miejsce w ubiegły wtorek tuż 
przed godziną 7.00 na zapleczu 
ul. Piastów.

Strażnicy miejscy przypomi-
nają, że podrzucanie odpadów 
może słono kosztować. Mandat 
może wynosić nawet do 500 zł 
plus koszt wywozu kontenera.
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„Farmatex” os. XXX-lecia 16 31 lipca

„nowa” ul. teatralna 11 1 sierpnia

„pałacowa” ul. piłsudskiego 2 2 sierpnia

„piastowska” ul. piastów 5 3 sierpnia

„pod Szczelińcem” radków, rynek 5 4 sierpnia

„remedia” Ludwikowice kłodzkie, ul. Główna 21 5 sierpnia

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 6 sierpnia

„w rynku” rynek 23 7 sierpnia

„aspirynka” ul. radkowska 22 8 sierpnia

„centrum” ul. kłodzka 10a 9 sierpnia

„Familia” ul. kłodzka 13 10 sierpnia

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 11 sierpnia

k
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2020

lipca
piątek

imieniny obchodzą:
Adam, Emilian, Ernesta, Helena, Iga, Ignacy, 
Jan, Lubomir

wschód słońca: 4.55
zachód słońca: 20.29

31
213 dzień roku

do końca roku pozostało 153 dni
dzień trwa: 15 godz. i 34 min 

k

i

n

o

M

O

k

Repertuar 
kina Mok

31 lipca – 2 sierpnia godz. 15.00, 17.00
3-6 sierpnia, godz. 12.00, 17.00

Scooby Doo!
2D, dubbing, animacja, 90 min, 2020, USa

bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 87, 31 lipca – 6 sierpnia 2013 r.12

Kartka z kalendarza

2013

lipca
środa

imieniny obchodzą: 
Adam, Emilian, Ernesta, Helena, Iga, Ignacy

wschód słońca: 4.55
zachód słońca: 20.29

31
212 dzień roku

do końca roku pozostało 153 dni
dzień trwa: 15 godz. 34 min.

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego, strona 
zwolniona przez sąd od kosztów 
sądowych w całości lub części, może 
domagać się ustanowienia adwokata 
lub radcy prawnego. Osoba fizyczna, 
niezwolniona przez sąd od kosz-
tów sądowych, może się domagać 
ustanowienia adwokata lub radcy 
prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, 
z którego wynika, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego bez 
uszczerbku utrzymania koniecznego 
dla siebie i rodziny, natomiast osoba 
prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje 
zdolność sądową, jeśli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na 
poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona 
zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym 
sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która 
nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć 
wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie 
rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, 
który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego 
w sprawie uzna za potrzebny. O wyznaczenie adwokata lub radcy 
prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej 
lub rady okręgowej izby radców prawnych.

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest rów-
noznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

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

Karolina Janowicz 

Pomoc prawna z urzędu
Komorowski Tadeusz, pseudonimy Korczak, Bór, 

Lawina, Znicz (1895-1966), w czasie I wojny świa-
towej oficer austriacki, od 1918 w Wojsku Polskim. 
W okresie międzywojennym pełnił m.in. funkcje 
zastępcy dowódcy 9 pułku ułanów i komendanta 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Uczestnik wojny 
obronnej Polski 1939, następnie współorganizator 
i dowódca Organizacji Wojskowej Krakowa, która 
w styczniu 1940 weszła w skład Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ).

W latach 1940-1941 komendant okręgu i ob-
szaru krakowskiego ZWZ, od lipca 1941 zastępca 
Komendanta Głównego ZWZ, między 17 VII 1943 
a 2 X 1944 sprawował stanowisko Komendanta 
Głównego Armii Krajowej.

Wraz z rządem na emigracji i jego delegatem na kraj J.S. Jankowskim powziął decyzję o roz-
poczęciu powstania warszawskiego. 30 IX 1944 mianowany przez rząd emigracyjny wodzem 
naczelnym Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, aktywnie uczestnicząc 
w życiu politycznym emigracji polskiej. W latach 1947-1949 sprawował urząd premiera rządu 
na emigracji.

Kawalerzysta i olimpijczyk. Premier Rządu RP, Naczelny Wódz, komendant AK i dowódca 
Powstania Warszawskiego, za które propaganda komunistyczna odsądzała go od czci i wiary.

Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, a także najwyższym polskim odznaczeniem za 
bohaterstwo na polu walki – Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari V klasy.

Tadeusz 
Bór-Komorowski

Plan miasta
Pierwsze profesjonalne wydanie planu miasta 
można kupić w cenie 6,90 zł m.in. w redakcji ty-
godnika „Noworudzianin”, w Muzeum Górnictwa, 
w księgarniach oraz w Informacji Turystycznej.
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koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 30 lipca, godz. 12.00) 
jest już ponad 17,1 miliona zarażonych, ponad 
670 tysięcy zgonów i  ponad 10,6 miliona osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 46 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 45.031, liczbą 
zgonów – 1.709 oraz 33.643 wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 85 osób 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 13  ofiar 
śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego – 1, Stronia Śl. 
– 1, Radkowa – 1, Bystrzycy Kł. – 3, Nowej Rudy 
– 1, Międzylesia – 2, Kłodzka – 4), a  240 osób 
wyzdrowiało. W  powiecie kłodzkim 494 osoby 
objęte są kwarantanną.

StatyStyki na świecie
USA (4.568.375 chorych / 153.848 zgonów
/ 2.245.521 wyzdrowiałych),
Brazylia (2.555.518 / 90.188 / 1.787.419),

Indie (1.588.129 / 35.036 / 1.022.606),
Rosja (834.499 / 13.802 / 629.655),
RPA (471.123 / 7.497 / 297.967)
Meksyk (408.449 / 45.361 / 267.147),
Peru (400.683 / 18.816 / 280.044),
Chile (351.575 / 9.278 / 324.557),
Iran (301.530 / 16.569 / 261.200),
Wielka Brytania (301.455 / 45.961 / brak danych),
Hiszpania (282.641 / 28.441 / 150.376),
Pakistan (277.402 / 5.924 / 246.131),
Columbia (276.055 / 9.454 / 142.777),
Arabia Saudyjska (272.590 / 2.816 / 228.569),
Włochy (246.776 / 35.129 / 199.031),
Bangladesz (234.889 / 3.083 / 132.960)
Turcja (228.924 / 5.659 / 212.557),
Niemcy (208.892 / 9.208 / 191.633),
(…) Chiny (84.165 / 4.634 / 78.957),
(…) Ukraina (68.794 / 1.673 / 38.154),
(…) Czechy (16.093 / 378 / 11.429).

#zostanwdomu

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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Dla ani janowskiej 
i wszystkich potrzebujących
zbiórka krwi przy zespole Szkół nr 1 w jugowie, która odbyła się we wtorek 28 lipca, 
zakończyła się sukcesem. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, aby oddać ten 
życiodajny płyn dla ani i wszystkich potrzebujących. Dzięki państwu, regionalne 
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w wałbrzychu pozyskało 12,6 litrów krwi. 
już za 8 tygodni zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce. o dokładnym terminie 
poinformujemy w najbliższy czasie. pamiętajmy #twojakrewmojeżycie
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na wizytę w zUS umów się rzez internet

Zmiany w zasiłkach opiekuńczych na dzieci

tylko do końca tego miesiąca, rolnicy którzy 
chcą posadzić na swoich gruntach las, 
mogą składać wnioski o dofinansowanie. 
Powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przyjmują 
dokumenty do końca lipca

Od niedzieli 26 lipca zniesiony został zasiłek 
opiekuńczy, który podczas pandemii wypłacany 
był rodzicom dzieci do lat 8

Posadź las i weź pieniądze

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesio-
nych skierowane jest do rolników, którzy są właścicie-
lami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właści-
cieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rol-
nikami, beneficjentem tego programu mogą być 
również jednostki samorządu terytorialnego i jednost-
ki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna 
musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 
20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma zna-
czenia szerokość gruntu. Do zalesienia można przezna-
czyć maksymalnie 20 ha.

W przypadku gruntów z sukcesją naturalną, średni 
wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprze-
stania użytkowania rolniczego, nie może przekroczyć 
20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg 
posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia spo-
rządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. 

To dokument, który należy dołączyć do wniosku o do-
tację.

Rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii:
– wsparcie na zalesianie,
– premię pielęgnacyjną,
– premię zalesieniową.
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałto-

wana płatność, która ma zrekompensować koszty 
wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość 
wynosi od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od 
grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju 
gruntu, nachylenia terenu, czy sposobu zabezpieczenia 
uprawy leśnej. Dodatkowo można uzyskać pieniądze 
za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr 
bieżący ogrodzenia wynosi 8,82 zł, a za zabezpieczenie 
drzewek 3 palikami – 1132 zł/ha.

Z kolei premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez 
5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego 
wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu 
forma dotacji – premia zalesieniowa – stanowi zryczał-
towaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych 
dochodów z  działalności rolniczej. Wypłacana jest 
w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okre-
sie objętym zobowiązaniem.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej 
nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego 
i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz woje-
wództw.

Na złożenie wniosków zostało zaledwie kilka dni. 
Biura Powiatowe ARiMR będą je przyjmowały tylko do 
najbliższego piątku – 31 lipca. Wnioski można przeka-
zywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na 
elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestro-
waną przesyłką pocztową. Dokumenty można także 
dostarczyć osobiście.

Po 26 lipca, zgodnie z prze-
pisami ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego, w razie choroby i 
macierzyństwa istnieje nadal 
możliwość korzystania z zasiłku 

opiekuńczego. W przypadku 
nieprzewidzianego zamknięcia 
żłobka,  k lubu dziecięcego, 
przedszkola, a także w przypad-
ku choroby niani, z którą rodzice 
mają zawartą umowę lub opie-

kuna dziennego – zasiłek opie-
kuńczy przysługuje ubezpieczo-
nemu rodzicowi dziecka w wie-
ku do lat 8 przez łączny okres 60 
dni w roku (na wszystkie dzieci). 
Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 
60 dni w roku (łącznie na wszyst-
kie dzieci) przysługuje również 
w przypadku choroby dziecka 
w wieku do ukończenia 14 roku 

życia. W przypadku dzieci nie-
pełnosprawnych, które ukończy-
ły 14 lat i legitymują się orzecze-
niem znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub wymagają 
opieki w związku z ograniczona 
możliwością samodzielnej eg-
zystencji, zasiłek, w wymiarze 30 
dni, przyznawany jest do 18 roku 
życia. Na tych samych zasadach, 

zasiłek przysługuje również m.in. 
w przypadku, gdy rodzic stale 
opiekujący się dzieckiem o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub wymagającym 
opieki w związku z ograniczoną 
możliwością samodzielnej eg-
zystencji, nie może zapewnić 
opieki dziecku, np. na skutek 
choroby.

– Od 23 lipca wróciła możliwość elek-
tronicznej rezerwacji wizyt w  naszych 
placówkach przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Zachęcam do korzy-
stania z  tej możliwości po to, żeby nie 
stać w kolejce – dodaje.

Na PUE ZUS można zarezerwować 
wizytę w  dowolnie wybranej placówce 

i wybrać dogodny dla siebie dzień i go-
dzinę planowanej wizyty. Wystarczy na 
swoim profilu PUE w „Panelu Ogólnym” 
wybrać zakładkę „Wizyty”, a  następnie 
„Rezerwacja wizyty”. ZUS czeka na swoich 
klientów od wtorku do piątku w godzi-
nach 8.00-15.00, a w poniedziałki w go-
dzinach 8.00-18.00.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zachęcają do zakładania 

profili na PUE ZUS i korzystania z usług 
elektronicznych. Konto na PUE ZUS moż-
na założyć bez wychodzenia z  domu. 

Zrobić to można przez Internet, korzy-
stając z Profilu Zaufanego (ePUAP/login.
gov) lub bankowości elektronicznej.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

„bezpieczne lato” z centrum kultury Gminy nowa ruda

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa 
Ruda zostało wywieszone i  podane do 
publicznej wiadomości następujące ogło-
szenie o przetargu:

III przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości lokalowej, 
położonej w Woliborzu nr 87/2, będące 
załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gmi-
ny Nowa Ruda Nr 243/20 z dnia 21 lipca 
2020 r.
położenie nieruchomości: wolibórz 
nr 87
Numer działki: 343/3
powierzchnia ogólna nieruchomości: 
967m2

numer księgi wieczystej, obciążenia: 
Sw2k/00011758/4 – bez obciążeń
opis, przeznaczenie i sposób zagospo-
darowania nieruchomości: lokal miesz-
kalny nr 2, położony na parterze budyn-
ku mieszkalnego, wolnostojącego, wie-
lorodzinnego, podpiwniczonego, trzy-
kondygnacyjnego, o  4 lokalach miesz-
kalnych, wybudowanego przed 1945 
rokiem. Lokal składa się z: pokoju i kuch-
ni o pow. użytkowej 28,44 m2. Do lokalu 
przynależy piwnica o pow. 0,49 m2 i bu-
dynek gospodarcza(komórka) na posesji 
o  pow. 4,80 m2, w.c. usytuowane poza 
budynku mieszkalnego. Udział lokalu 
w  nieruchomości wspólnej wynosi 
194/1000cz. Lokal wyposażony jest w in-
stalację elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną, ogrzewanie piecowe. Zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Ruda działka nr 343/3 o pow. 967m2 
przeznaczona jest na cele zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. W ewidencji 
gruntów i budynków Starosty Kłodzkie-
go sklasyfikowana jako tereny mieszka-
niowe B. Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym przysługiwało pierw-
szeństwo w  nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 
z póź.zm.) upłynął w dniu 16.09.2019 r. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
ogłoszony na dzień 22 listopada 2019r. 
zakończył się wynikiem negatywnym ze 
względu na brak nabywców.

Drugi przetarg ustny nieograniczony 
ogłoszony na dzień 28 lutego 2020 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym ze 
względu na brak nabywców.

zobowiązania, których przedmio-
tem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 
23 000,00 zł

Wysokość wadium: 4 600,00 zł płat-
ne do dnia 24.08.2020 r.

iii przetarg odbędzie się w  dniu 
24.08.2020 r. o godzinie 1000 w siedzi-
bie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nie-
podległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie 
o  przetargu dostępne jest na stronie 
internetowej www.bip.gmina.nowaruda.
pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Prze-
targi-Mienie Komunalne”. Wyciąg z ogło-
szenia przetargu zamieszcza się na stro-
nie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych 
informacji dotyczących przetargu udzie-
la Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i  Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, 
ul.  Niepodległości nr 2 p. nr 15, tel. 74 
872 09 15 w godzinach pracy Urzędu.

Od pierwszych dni, wolnych od zajęć szkolnych, 
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR) przygo-
towało dla dzieci atrakcyjne sposoby spędzania wol-
nego czasu. Oczywiście wszystko w bezpiecznej formie, 
dostosowanej do obecnej sytuacji.

Na terenie gminy prowadzone są zajęcia animacyj-
ne oraz stacjonarnie w  Ludwikowicach Kłodzkich, 
dzieci mogą korzystać ze specjalnie przygotowanego 
toru do jazdy modelami RC. W  sierpniu, dodatkowo, 

poza tymi zajęciami, w 5 miejscowościach 
gminy: Bożkowie, Dzikowcu, Nowej Wsi 
Kłodzkiej, Jugowie i Świerkach, skorzystać 
będą mogły również z innej, alternatywnej 
formy spędzania wolnego czasu, będzie 
to RC Trip. Zajęcia będą polegały na nauce 
i jeździe modelami zdalniesterowanymi. 
Wszyscy uczestnicy zostaną nauczeni 
funkcji i obsługi modeli. Następnie dzieci 

podzielone zostaną na grupy 
z zachowaniem reżimu sanitar-
nego i  będą miały okazję sa-
modzielnie kierować pojazda-
mi RC. Będą to przeprawowe 
modele samochodów tereno-
wych, przystosowane do jazdy 
w  trudnym terenie: skarpy, strome zjazdy 
i podjazdy, przeszkody wodne i błotne oraz 
skały. Na każdym ze spotkań zostaną również 
zorganizowane zawody w oparciu o Trial RC. 
Zajęcia przeprowadzi Stowarzyszenie Form 
Alternatywnych Rozdroże.

Udział w  zajęciach wakacyjnych mogą 
wziąć dzieci tylko i wyłącznie po podpisaniu 

przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział 
w zajęciach oraz oświadczenia o stanie zdrowia.

W przypadku braku zgody i oświadczenia dziecko 
nie będzie mogło wziąć udziału w  zajęciach. Zgody 
i oświadczenia dostępne są na oficjalnej stronie CKGNR, 
jak również bezpośrednio przed zajęciami u  instruktora.

Na wszystkie zajęcia serdecznie zapraszamy!
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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
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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 389 („Arytmetyka gubi, a szczera wiara ratuje”)
nagrody otrzymują: Grażyna Straczyk – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jolanta 
Matuszkiewicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Piotr Grabacz – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Karol Bielski – plan miasta Nowa Ruda, Alicja Staniak – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 390

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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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 389 („Arytmetyka gubi, a szczera wiara ratuje”)
nagrody otrzymują: Grażyna Straczyk – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jolanta 
Matuszkiewicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Piotr Grabacz – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Karol Bielski – plan miasta Nowa Ruda, Alicja Staniak – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 390

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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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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Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego 
numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, 
na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw 
2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

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

Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, 
Natalka Janek.Natalka Janek.Natalka Janek.

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. Ukryte przysłowie

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 390

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Renata Piątkowska.

1. Kąpielisko miejskie
2. Rośnie na pustyni, ma kolce
3. Łódka turysty
4. Parkowy mebel
5. Inaczej pieczara
6. Laurowy, do zupy
7. Ma kierownicę, siodełko i 2 pedały
8. ...morska, kuzynka chomika
9. Bajkowy chytrus
10. „Na... czapka gore”
11. Ekoskóra
12. Zbierane nad morzem
13. Lekki jak...
14. Pod nią obcas
15. Oddycha skrzelami, żyje w wodzie
16. „Złoto” Bałtyku
17. Zimne w kubku lub na patyku
18. Także ogoli brodę
19. Do rozpalania ognia
20. Wózek z kółkiem, na budowie
21. Opiekunka dziecka
22. Drugi miesiąc wakacyjny
23. Może być słomiany
24. Drobinki wody

++

R E B U S

.I.K. ..Ł.
Ó=OŁ=L NA=IE

W....

Znajdź 10 różnic między obrazkami,
a następnie je pokoloruj.

Wykreśl z zaszyfrowanego tekstu spółgłoski: „c”, 
„j”, „k”, „l” i odczytaj przysłowie:

„W pierkwsjzym tcygodknicu csierpjnila plogodaj 
sctaja, bęcdziel zkimka ldługja, lbiacłaj”
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Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego 
numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, numeru („Dziennik cwaniaczka”, „Wieje wiatr, słońce świeci, 
na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw na wakacjach wszystkie dzieci”, „latem”), nagrody (zestaw 
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z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:

Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, Dagmara Tereszyk, Ola Gniadowska, 
Natalka Janek.Natalka Janek.Natalka Janek.

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. Ukryte przysłowie

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 390

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Renata Piątkowska.

1. Kąpielisko miejskie
2. Rośnie na pustyni, ma kolce
3. Łódka turysty
4. Parkowy mebel
5. Inaczej pieczara
6. Laurowy, do zupy
7. Ma kierownicę, siodełko i 2 pedały
8. ...morska, kuzynka chomika
9. Bajkowy chytrus
10. „Na... czapka gore”
11. Ekoskóra
12. Zbierane nad morzem
13. Lekki jak...
14. Pod nią obcas
15. Oddycha skrzelami, żyje w wodzie
16. „Złoto” Bałtyku
17. Zimne w kubku lub na patyku
18. Także ogoli brodę
19. Do rozpalania ognia
20. Wózek z kółkiem, na budowie
21. Opiekunka dziecka
22. Drugi miesiąc wakacyjny
23. Może być słomiany
24. Drobinki wody

++

R E B U S

.I.K. ..Ł.
Ó=OŁ=L NA=IE

W....

Znajdź 10 różnic między obrazkami,
a następnie je pokoloruj.

Wykreśl z zaszyfrowanego tekstu spółgłoski: „c”, 
„j”, „k”, „l” i odczytaj przysłowie:

„W pierkwsjzym tcygodknicu csierpjnila plogodaj 
sctaja, bęcdziel zkimka ldługja, lbiacłaj”
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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

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm)  przyjmujemy również na ku-
ponie, który można dostarczyć do reda kcji lub przesłać pocztą 
na adres: tygodnik „noworudzianin”, rynek 8, 57-400 nowa  ruda.
ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

tygodnik „noworudzianin” nr 439 

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

* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* 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: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu. Tel. 
609 590 199.
* 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.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-

Nieruchomości

różne

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

* Sprzedam koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Com-
bi 1999 rok., 270 tys., aluminiowe 
felgi, klima. Cena 2200 zł. Tel. 605 
736 049.
* Sprzedam Volkswagen Touran 
2009 r., srebny metalik, 8 poduszek 
pow., tempomat, czujnik deszczu, 
przyciemniane szyby, tempomat. 
Cena 19500 do negocjacji. Nowa 
Ruda. Tel. 516 250 380.
* Sprzedam Ford Galaxy 2.0 tdci, 
2006 r., przebieg 199800 km. Kpl. 
kół zimowych. Cena 21 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 506 942 610.

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.

* Kupię wojskowe stare odznacze-
nia, odznaki, medale, szable. Tel. 
694 972 047.
* 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.

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

zapraSzaMy

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

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00
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Dolnośląski Festiwal biegów Górskich
bieG SieDMiU Szczytów

puchar Szlaku Solnego

Miting w jeleniej Górze
Trwają zawody kwalifikacyjne do zawodów 

mistrzowskich w  lekkoatletyce. W  niedzielę na 
Dolnym Śląsku rozegrano miting w Jeleniej Górze, 
w którym wzięła udział grupa naszych zawodników. 
Niełatwe zadanie – poprawienia bardzo dobrych 
wyników uzyskanych dwa tygodnie temu w Zgo-
rzelcu – było głównym celem imprezy. Zadaniu 
sprostał najmłodszy nasz lekkoatleta – Kacper 
Kuczaj, który w pchnięciu kulą uzyskał (kulą 5 kg) 
wynik 13,46 m. Kacper debiutuje w  tym roku 
w kategorii młodzika i już teraz ten wynik plasuje 
go na trzecim miejscu w Polsce. Istotne jest rów-
nież to, że noworudzianin prowadzi w statystyce 
swojego rocznika i ciągle się poprawia. Najważ-
niejsza impreza dla młodzików to Mały Memoriał 
Kusocińskiego, będący Mistrzostwami Polski. 
Zawody w tym roku odbędą się w Słupsku w dniach 
26-27 września. Wcześniej, w terminie 11-13 wrze-
śnia w  Radomiu, odbędą się Mistrzostwa Polski 
w  kategorii juniora starszego. Pewny awans do 
zawodów posiada Kamil Kuczaj, który w Zgorzel-
cu uzyskał znakomity wynik kulą 6 kg – 16,87 m. 
Kamil obecnie zajmuje szóste miejsce w  Polsce 
i drugie w swoim roczniku. W Jeleniej Górze Kamil 
nie poprawił swojego rezultatu. Aurelia Babik 
w konkursie zajęła trzecie miejsce i jest na 14 miej-
scu w ogólnopolskiej statystyce.

Ta przygoda choć oficjalnie rozpoczęła się 16 lipca tuż po go-
dzinie 17.00, tak naprawdę zaczęła się dużo wcześniej. To rok temu 
padł pomysł, by „dokończyć” to co wtedy się nie udało. Miesiące 
przygotowań, tygodnie planowania, by wszystko dopiąć na ostat-
ni guzik, by nie pominąć żadnego szczegółu. Godz. 17.10 start – 
wszyscy w napięciu czekali na ten moment, emocje sięgały zenitu, 
lęk przeplatał się z ekscytacją. Ruszył...

To bieg inny niż wszystkie, w których dotychczas brał udział, tu 
nie ma miejsca na pośpiech, wszystko musi być jak było zaplano-
wane. Marcin Krupa – bo o nim mowa – pierwszych kilkadziesiąt 
kilometrów pokonał gładko, wszystko według planu. Tak minęła 
pierwsza noc biegu, po której przyszedł rześki poranek. Kolejne 
kilometry i kolejne „bazy” zdobyte, wszystko jak dotąd było dobrze. 
Popołudniowe godziny w piątek, 145 km i baza w Pasterce – to 
tego miejsca Marcin obawiał się najbardziej, bo tu rok temu przez 
kontuzję zakończył swoją przygodę z ultra. Załoga wspierająca nie 
pozwoliła jednak dopuścić do siebie czarnych myśli. Suport, jaki 
towarzyszył Marcinowi podczas biegu od samego początku, spisał 
się na medal.

Marcin na każdej bazie miał zapewnioną profesjonalną opiekę. 
Dbano o jego nogi, odzież, żywienie i szereg innych składników, 
które tworzyły całość. Najważniejsze jednak było wsparcie psy-
chiczne, które fachowo otrzymywał na każdym etapie biegu – bez 
tego nic by się nie udało. Gdy zbliżał się 170 km, przyszedł pierw-
szy, poważny kryzys. Po takim czasie ciągłego biegu, w chłodzie 
i bez snu, to zupełnie normalne, byliśmy na to przygotowani. Po 
dłuższym odpoczynku Marcin ruszył dalej, w głowie tłukła mu się 
myśl „żeby dobiec chociaż do Słupca”, w którym mieszka. Udało 
się. Około godziny 22.30 dotarł do Słupca i ruszył dalej. Biegł już 
ponad dobę i jego motywacja sukcesywnie chyliła się ku dołowi, 
z powodu bólu i zmęczenia. Tu znów z pomocą przyszedł nieza-
stąpiony suport, który ze wszystkich sił starał się „dmuchać w żagle”, 
by Marcin płynął dalej. Ruszył... Przed nim jeszcze cała noc i kilka 
poważnych kryzysów, spowodowanych wycieńczeniem organizmu 
i chwilowe utraty świadomości spowodowane brakiem snu. Noc 
na szczęście się skończyła, nastał poranek – niestety zimny i desz-
czowy. 25 kilometrów przed metą było naprawdę kiepsko, ale 
wtedy właśnie na Marcina drodze pojawił się – jak go wszyscy 
nazwaliśmy – „Anioł Stróż” w postaci Szymona, który dosłownie 
podniósł Marcina i ostatnie kilometry pokonali wspólnie, wspie-
rając się po drodze.

UDAŁO SIĘ! To, po co w  czwartek przyjechaliśmy do Lądka-
-Zdroju,  Marcin zakończył w sobotę około południa, gdy własny-
mi siłami – po 42 godzinach bez snu – wbiegł na metę, pokonując 
morderczy dystans 240 km. Zajął 25 miejsce open. Ogromne 
gratulacje Marcin – cała Aktywna Nowa Ruda jest z Ciebie dumna. 
Zrobiłeś to, co udaje się tylko nielicznym.

Ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które przyłoży-
ły się do sukcesu, a w szczególności członkom ekipy, czyli nieza-
stąpionemu suportowi: Krzysztof Kukuryk za profesjonalizm, Tomasz 
Biecuszek za transport, Justyna Leśniewska za pilnowanie żywienia 
i suplementacji oraz za wsparcie Markowi Z., Halinie, Markowi B., 
Sewerynowi, Agnieszce, Wioli.

W niedzielę 26 lipca 2020 r. 
do Orawki w Małopolsce zjecha-
ło się blisko 360 kolarzy górskich, 
aby walczyć – w kategoriach od 
żaka po elitę i na wymagającej 
trasie pod wyciągiem narciar-
skim w Pucharze Szlaku Solnego.

W wyścigu o Puchar Wójta 
Gminy Jabłonka wystartowała 
noworudzianka Alicja Matuła. 
Jedna krótka runda do przeje-
chania – wytrzymałościowa i z 
ciekawymi sekcjami techniczny-
mi, nie spotykanymi na dolno-
śląskich trasach. Tradycyjnie, 
Alicja bardzo ładnie rusza ze 
startu, prowadząc grupę mło-

dziczek na trasę. Po kilkuset 
metrach jedzie już tylko z klu-
bową koleżanką Hanią Mazur-
kiewicz, doganiając kolejnych 
młodzików, którzy wyruszyli na 

trasę z dwuminutową przewagą. 
Przez słabą jazdę napotykanych 
młodzików, zajeżdżanie drogi, a 
wręcz spychanie z trasy docho-
dzi do kilku niegroźnych upad-
ków. Dziewczyny szybko się 
zbierają, wskakując na rowery, 
walczą między sobą o puchar i 
złoty medal. Jeden błąd Alicji na 
dwa zakręty przed finiszem i 
strata złotej pozycji na korzyść 
klubowej koleżanki. Jazda dziew-
czyn była piękna, zawzięta i dla 
reszty rówieśniczek bezkonku-
rencyjna.

1. Hanna Mazurkiewicz, War-
szawski Klub Kolarski – 24:08

2. Alicja Matuła, Warszawski 
Klub Kolarski – 24:08

3. Maria Długosz, UKS Zawo-
jak – 25:15

4. Milena Tokarska, Miejsko-
-Gminny LKS Błękitni Mexller 
Koziegłowy – 26:28

5. Maja Jóżkowicz, Akademia 
Kolarska Bonecki Team – 27:46



Reklama

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Wciąż jednak 
wiele osób ma wątpliwości co do inwestycji w technologię pozwalającą
wytwarzać prąd ze słońca. Myślisz o instalacji fotowoltaicznej?
Poznaj nasz system.

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Polega na zamienianiu energii słonecznej
w energię elektryczną, która transportowana jest do naszego domu. Posiadanie własnej energii elektrycznej pozwala zredukować wysokie
rachunki za prąd i oszczędzać. Pozyskiwanie energii ze słońca nie wymaga żadnego nakładu pracy. Zamontowane panele dopasowane
do potrzeb naszego domu pozwolą nam korzystać z naturalnych źródeł energii. Dokonując odpowiedniego szacunku zapotrzebowania, 
możemy cieszyć się darmowym prądem przez najbliższe kilka dekad. Dodatkowo warto wspomnieć o ekologicznym wymiarze tego rozwiązania.
Dzięki instalacji fotowoltaicznej zmniejszamy emisję dwutlenku węgla. Instalacja nie wytwarza hałasu i w żaden inny sposób nie wpływa
negatywnie na środowisko naturalne.

Fotowoltaika na gruncie
Planując montaż instalacji fotowoltaicznej należy przeanalizować kierunek padania promieni słonecznych oraz kąt nachylenia gruntu.
Słońce ma dostarczać energię  jak najbardziej efektywnie. Nawet jeśli schowane jest za chmurami, musimy mieć pewność, że przez
jak największą część dnia światło będzie docierać do ogniw. Odpowiednio ustawiona  konstrukcja na gruncie pozwala uzyskać maksymalne 
pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo, taki montaż sprawia, że moduły fotowoltaiczne mają większą wentylację, dzięki 
czemu nie przegrzewają się. Nie mamy takich możliwości montując instalację na dachu ponieważ nie da się go dostosować, „przenieść” tak
aby obszar padania promieni słonecznych był maksymalny, ale przestrzeń wokół domu można potraktować już bardziej elastycznie. W razie 
potrzeby, instalacja jest w zasięgu naszej ręki. Choć instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa i samoczyszcząca, czasem dostęp do niej 
jest niezbędny. Jeśli planujesz montaż instalacji na gruncie zwróć się do specjalisty, który bezpłatnie odpowie na wszystkie pytania oraz
pomoże zaplanować umiejscowienie konstrukcji tak aby instalacja była ustawiona optymalnie względem padania promieni słonecznych. 

skonsultuj się z naszym ekspertem
tel. +48 606 660 071

www.matplast.pl


