
Ruszają prace w parku
W piątek 31 lipca podpisano 
umowę na zadanie pn. 
„Przebudowa parku przy 
ul. Strzeleckiej wraz z budową 
fontanny, remontem 
kapliczek oraz renowacją 
szlaku pieszego na Górę 
św. Anny w Nowej Rudzie”

czytaj na str. 5

Paweł Gargol złożył 
ślubowanie
We wtorek 4 sierpnia, 
podczas sesji Rady Gminy 
Nowa Ruda, odbyło się 
ślubowanie radnego Pawła 
Gargola – wybranego 
w wyborach uzupełniających, 
po złożeniu mandatu 
radnego przez Bolesława 
Pietruszewskiego

czytaj na str. 5

A  jednak – 1 września 
do szkoły
Elastyczne modele 
kształcenia, uprawnienia 
dyrektorów w sytuacji 
zagrożenia zarażenia 
COVID-19 w szkołach 
i placówkach, wytyczne 
sanepidu dla szkół 
i placówek, kalendarz 
działań legislacyjnych 
i informacyjnych 
ministerstwa edukacji

czytaj na str. 6

Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
o pałacu w Bożkowie
Współczesna historia pałacu 
w Bożkowie, to zbiór złych 
prywatyzacyjnych rozwiązań, 
a za nimi ogromny wysiłek 
służb konserwatorskich 
zapobiegających szybko 
postępującym zniszczeniom, 
nieproporcjonalny do 
uzyskiwanych efektów

czytaj na str. 7
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Szansa dla noworudzkiego szpitala

18-letnia Julia Kuczała 
z Radkowa walczy ze 
złośliwym guzem mózgu 
– pineoblastomą. Ruszyła 
wielka akcja pomocy, w którą 
zaangażowało się wiele osób. 
Trzeba zebrać 3,5 miliona 
złotych. Na Facebooku 
powstała grupa „Armia 
Aniołów Julii Kuczały. 
Licytacje dla Julii”

Przed tygodniem informowaliśmy o piśmie do parlamentarzystów, 
pod którym podpisało się ponad 2300 osób. Niestety, żaden nie odpowiedział. 
Nowy pomysł władz powiatu może uratować noworudzki szpital

czytaj na str. 14-15

czytaj na str. 3

czytaj na str. 2

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

Armia Aniołów
Julii Kuczały

Śmieciowy horror
Wielu z nas ma problem 
z odpadami, bądź 
był świadkiem takich 
problemów w Nowej Rudzie, 
czy też w miejscowościach 
gminy Nowa Ruda
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Śmieciowy horror
Wielu z nas ma problem z odpadami, bądź był świadkiem 
takich problemów w Nowej Rudzie, czy też w miejscowościach 
gminy Nowa Ruda. Zdjęcia z Ludwikowic Kłodzkich przysłał 
nam czytelnik. Poproszony o komentarz do zdjęć Grzegorz 
Kuzak, prezes Noworudzkich Usług Komunalnych stwierdził, 
że to jest codzienność

Odkryj Dolny Śląsk z Niemapą
Tajemnicze zamki, widoki zapierające dech, urokliwe trasy rowerowe, dzika przyroda, a nawet 
pustynia. Do rodzinnej podróży po wyjątkowych miejscach Dolnego Śląska zaprasza najnowszy 
przewodnik dla rodzin przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
i kolektyw Mamy Projekt. Przewodnik jest darmowy i może go mieć go każdy chętny, bo 
Niemapa – czyli mapa z atrakcjami dla najmłodszych jest dostępna online – tak, by każdy mógł 
ją wydrukować lub zaczerpnąć inspiracji

– Dolny Śląsk to miejsce szczególne na mapie 
kraju. Znajdziemy tu tajemniczą, pełną dzikiej 
przyrody Dolinę Baryczy, zamki i pałace, karko-
noskie skalne miasta, a  nawet pustynię. Nasze 
Izery są też idealnym miejscem do obserwowania 
gwiazd. Naprawdę każdy znajdzie tu dla siebie coś 
interesującego – mówi marszałek Cezary Przybyl-
ski. – Turystyka jest jedną z tych branż, które naj-
silniej odczuły negatywne skutki pandemii koro-
nawirusa. Jednocześnie jest to obszar niezwykle 
ważny dla Dolnego Śląska, kreujący zatrudnienie 
i rozwój regionalny – dodaje marszałek.

Odkrywaj Dolny Śląsk z dziećmi

Kolorowy przewodnik to kolejna odsłona 
kampanii #OdkryjDolnyŚląsk, która tym razem 
została skierowana do rodzin z dziećmi. Miejsca, 
które możemy odnaleźć na tzw. Niemapie zosta-
ły dobrane dzięki konsultacjom przeprowadzanym 
z blogerami parentingowymi. Na Dolnym Śląsku 
atrakcji jest tak wiele, że wybór nie był prosty, ale 
zadecydowało doświadczenie rodzica.

Ucz się i zwiedzaj

Niemapa pomaga najmłodszym odkryć sekre-
ty przyrody i poznać wyjątkowe lokalne historie. 
Na jej kartach autorzy przedstawili 16 różnych 
miejsc, które warto odwiedzić z dzieckiem. Każde 
z nich jest przykładem bogatej tradycji regionu. 
Dzięki temu dzieci poznają dolnośląską białą 
damę, rycerza bez głowy, bazyliszka ze Świdnicy 
czy Liczyrzepę, który stał się pierwowzorem dla 
postaci słynnego czarodzieja Gandalfa. Na wyty-
czonym szlaku znalazły się też Zamek w Bolkowie, 
Zamek Książ w Wałbrzychu czy Zamek Czocha 
w Leśnej. Wielbiciele podróży powinni odwiedzić 
Błędne Skały, gdzie kręcono baśniowe „Opowieści 
z Narnii” lub Jaskinię Niedźwiedzią. Dla miłośników 
dawnych wierzeń przygotowano propozycje 
wycieczek na górę Śnieżkę i Ślężę.

W przewodniku nie zabrakło też stolicy woje-
wództwa. Będąc we Wrocławiu warto odszukać 
przyjazne krasnale, przyjrzeć się detalom zabyt-
kowych kamienic i  zajrzeć na podwórko przy 

ulicy Roosevelta 5, gdzie znajduje się 250-metro-
we malowidło stworzone przez mieszkańców 
okolicznych kamienic.

Tym razem w przewodniku znalazły się także 
przykłady dolnośląskich przysmaków. Nie mogło 
tutaj zabraknąć drożdżówki z cynamonową kru-
szonką, pierników figuralnych, bigosu wrocław-
skiego czy słynnych na całą Polskę karpi milickich 
i królewskiego miodu wrzosowego.

– Pierwsza edycja powstała dokładnie 5 lat 
temu, kiedy same zostałyśmy mamami. Od same-
go początku zależało nam, żeby tworzyć prze-
wodniki, które będą pokazywały całym rodzinom 
sposoby na aktywne spędzanie wspólnego czasu 
– mówi Joanna Studzińska z  kolektywu Mamy 
Projekt i  podkreśla, że każde miejsce przedsta-
wione na Niemapie, zostało sprawdzone przez 
ekspertów, czyli rodziny z dziećmi.

Zaangażuj się

Zebrane w przewodniku punkty uzupełniają 
pomysły na gry i zabawy. Dla miłośników przygód 
twórcy przygotowali całą serię wyzwań. Od noc-
nego wypatrywania Drogi Mlecznej w  górach 
Izerskich, przez projektowanie własnego zamku, 
po wyszukiwanie najciekawszych roślin w regio-
nie.

– Zależy nam na tym, żeby pokazać jak nie-
zwykłe i  różnorodne jest nasze województwo. 
Nasza tradycja i dziedzictwo regionu pokazane 
w przystępny sposób to najlepsza droga do za-
interesowania najmłodszych historią – dodaje 
Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

Jak zdobyć przewodnik?

Przewodnik w formie papierowej będzie do-
stępny już na początku sierpnia, m.in. w miejscach 
zaznaczonych na mapie. Wybierz się na pierwszą 
wycieczkę i zainspiruj do dalszego odkrywania! 
Przewodnik znajdzie się również w  punktach 
informacyjnych Dolnośląskiej Organizacji Tury-
stycznej. Mapa do pobrania i drukowania dostęp-
na będzie pod adresem: www.niemapa.pl/dolny-
-slask.

– Ludwikowice i Jugów to wsie, gdzie najwięcej ludzi robi tego 
typu śmietniska, natomiast wzorcowo składowanie odpadów 
wygląda w Nowej Wsi Kłodzkiej i Czerwieńczycach – mówi Grzegorz 
Kuzak. – Niedawno byłem na spotkaniu z  gminnymi radnymi 
i omawialiśmy tego typu sytuacje. Praktycznie każdy z nich jest za 
tym, że dzwony należy zlikwidować, bo dużo osób robi co chce 
koło tego pojemnika na śmieci, często nie zważając na to, że od 
początku roku odpady należy segregować. Moim zdaniem dzwo-
ny powinno się zlikwidować i powrócić do pojemników standar-
dowych 1100, gniazd segregacyjnych – odpowiedzialności wspól-
not. Zasugerowałem radnym też wprowadzenie na worki kodów 
kreskowych i  wtedy każdego mieszkańca gminy moglibyśmy 
rozliczyć z selektywnej zbiórki odpadów – dodaje prezes.

O ewentualną likwidację dzwonów i powrót do standardowych 
pojemników na śmierci zapytaliśmy też wójta gminy Nowa Ruda 
Adriannę Mierzejewską, która odpowiedziała, że przygotowywany 
jest przetarg na zakup takich pojemników i od nowego roku będą 
na terenie gminy wymieniane.
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Szansa dla noworudzkiego szpitala
Przed tygodniem informowaliśmy naszych czytelników o piśmie 
jakie Jadwiga Ziemska i Helena Kochajkiewicz wystosowały 
do parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. 
Pod pismem podpisało się ponad 2300 osób. Niestety, żaden 
z parlamentarzystów nie odpowiedział na pismo. Nowy pomysł 
władz powiatu może uratować noworudzki szpital

Jak mówi Tomasz Kiliński, 
burmistrz Nowej Rudy, do pisma 
z podpisami 2300 mieszkańców 
Nowej Rudy dołączył również 
swoje pismo, w którym przypo-
minał parlamentarzystom o po-
trzebie funkcjonowania na na-
szym terenie tak ważnej placów-
ki medycznej jaką jest szpital i 
choć od tego czasu minęło kilka 
miesięcy, żaden z nich na prze-
słane pisma nie zareagował.

Jednak nie wszystko jeszcze 
stracone – jest propozycja, aby 
szpital w Nowej Rudzie był szpi-
talem filialnym Specjalistyczne-
go Centrum Medycznego w 
Polanicy-Zdroju, co pozwoliłoby 
na wznowienie działalności Od-
działu Wewnętrznego. Taką pro-
pozycję złożył burmistrz Tomasz 
Kiliński i starosta kłodzki Maciej 
Awiżeń podczas spotkania z 
wiceministrem zdrowia Janu-
szem Cieszyńskim.

– Na nasze pisma żaden z 
parlamentarzystów do których 
pisma trafiły, nie zareagował, 
nikt nic większego nie zrobił, 
sytuacja jest taka, jaka jest od 
kilku miesięcy, czyli niefunkcjo-
nujący Oddział Wewnętrzny, co 
spowodowane jest brakiem le-
karzy – mówi Tomasz Kiliński. 

– Starosta Maciej Awiżeń wystą-
pił do ministra zdrowia o prze-
jęcie noworudzkiego szpitala 
przez SCM w Polanicy-Zdroju. 
– Taką bardzo niezobowiązującą 
rozmowę, wspólnie z panem 
starostą, przeprowadziliśmy pod 
koniec ubiegłego roku podczas 
spotkania z wiceministrem zdro-
wia Januszem Cieszyńskim – 
dodaje.

Przypomnijmy, że Specjali-
styczne Centrum Medyczne w 
Polanicy-Zdroju jest szpitalem 
„ministerialnym”, które póki co, 
nie boryka się z problemami 
kadrowymi, co – jeżeli doszłoby 
do przejęcia naszego szpitala – 
stworzyłoby perspektywę dal-
szego funkcjonowania, a być 
może i jego rozwoju.

– Podczas spotkania z wice-
ministrem zdrowia, wspólnie z 
burmistrzem poruszaliśmy już 
ten temat. Jeżeli nie mogą nam 
pomóc w postaci finansowej i 
zwiększenia kontraktów, to niech 
przejmą przynajmniej szpital w 
Nowej Rudzie. Choć prawdę 
mówiąc najlepiej by było, żeby 
przejęli i połączyli wszystkie 
szpitale na terenie powiatu 
kłodzkiego i żeby był dla nich 
jeden kontrakt – tłumaczy Sta-

rosta Maciej Awiżeń. – SCM jako 
szpital ministerialny ma lepszy 
kontrakt, ma zdecydowanie 
większą liczbę lekarzy niż szpital 
w Kłodzku. Mówiąc szczerze, 
szpital w Polanicy nie ma prak-
tycznie Oddziału Wewnętrznego, 
jest tylko zapleczem dla osób 
dializowanych, jeżeli się nie mylę, 
raptem jest tam 12 łóżek, a tak 
naprawdę jedyny Oddział We-
wnętrzny na naszym terenie jest 
w Kłodzku i też borykamy się 
tam z brakiem lekarzy. Raz, że 
jest ich fizycznie za mało, dwa, 
część z nich jest na chorobowym, 
część na urlopach itd. W chwili 
gdy dowiedziałem się, że By-
strzyca Kłodzka planuje połącze-
nie ich szpitala ze Specjalistycz-
ny Centrum Medycznym w Po-
lanicy-Zdroju, a ministerstwo 
zdrowia potwierdziło, że do ta-

kiej sytuacji dojdzie, natychmiast 
napisaliśmy wniosek o przejęcie 
także przez SCM szpitala w No-
wej Rudzie. Nowa Ruda ma dwa, 
a być może nawet trzykrotnie 
większą liczbę pacjentów, dru-
gim argumentem może być fakt, 
że na tym terenie występują 
sprawy związane z chorobami 
zawodowymi byłych górników 
i przejęcie szpitala w Nowej Ru-
dzie byłoby dla powiatu kłodz-
kiego lepszym rozwiązaniem, 
niż przejęcie szpitala w Bystrzy-
cy Kłodzkiej, gdzie prawdę po-
wiedziawszy mieszkańcy i tak 
po godzinie 16.00 jeżdżą do Izby 
Przyjęć szpitala w Kłodzku, bo 
np. z tego co mi wiadomo, w 
Bystrzycy po godzinie 16.00 nie 
ma czynnego laboratorium, a na 
pewno nie wykonuje się prze-
świetleń. Czekamy na odpowiedź  

ministerstwa zdrowia, bo jeżeli 
chcą przejąć szpital w Bystrzycy, 
to dlaczego nie przejmą też szpi-
tala w Nowej Rudzie, co dla nas 
jest ewidentnie ważniejszym 
tematem – dodaje starosta 
kłodzki.

– Każde rozwiązanie, które 
pozwoli na dalsze funkcjonowa-
nie szpitala w Nowej Rudzie jest 
dobre, każde rozwiązanie za 
którym idą pieniądze – twierdzi 
dyrektor ZOZ Kłodzko Jadwiga 
Radziejewska. – Wszyscy dosko-
nale wiemy, że szpital w Nowej 
Rudzie wymaga inwestycji, a po 
drugie kadry. Specjalistyczne 
Centrum Medyczne w Polanicy-
-Zdroju ma trochę więcej medy-
ków, czy chcieliby zabezpieczać 
Nowa Rudę, to już inna sprawa 
– dodaje.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Śmierć Jana Husa doprowa-
dziła do wybuchu powszechne-
go antyfeudalnego i antyko-
ścielnego ruchu ludowego w 
Czechach. Impulsem do powsta-
nia był spór w radzie miejskiej 
w Pradze, podczas którego przez 
okno ratusza wyrzucono 7 raj-
ców katolickich, była to tzw. 
pierwsza defenestracja praska. 
Wkrótce zmarł król Czech Wa-
cław IV, to ten, który kazał uto-
pić Jana Nepomucena (Nepo-
mucka). Jak wieść gminna niesie, 
powodem tej srogiej kary było 
dochowanie wierności tajem-
nicy spowiedzi przez księdza 
Jana, który miał być spowied-
nikiem królowej. Historycy pod-
ważają prawdziwość tej opo-
wieści o powodach męczeńskiej 
śmierci księdza – jak zwykle w 
takich sytuacjach bywa, legen-
da jest silniejsza i kanonizowa-
ny w roku 1729 Jan Nepomucen 
jest patronem spowiedników, 
tonących i orędownikiem pod-
czas powodzi. W Czechach i na 
terenie Polski męczennika upa-
miętniają setki pomników w tym 
cztery w Nowej Rudzie, po jed-
nym w Dzikowcu i w Słupcu, a 
w Ścinawce, oprócz pomników, 
właściciele zamku Sarny ufun-
dowali kaplicę zamkową, którą 
obecny właściciel pieczołowicie 
restauruje – to taki lokalny ak-
cent. Wracajmy do husytów, 
którzy opanowali Pragę, prze-
jęli kościoły wierne Rzymowi i 
odmówili prawa do tronu bratu 
zmarłego króla Zygmuntowi 
Luksemburczykowi, obwiniając 
go za śmierć Jana Husa, popu-
larnego kaznodziei, pierwszego 

Czecha na pełniącego funkcję 
rektora uniwersytetu praskiego. 
Ruch husycki skierowany był 
przeciwko kościołowi katolic-
kiemu i przeciwko Niemcom. 
Król Zygmunt nie zamierzał 
przywracać zbłąkane czeskie 
owieczki przy pomocy kazno-
dziejów, a za właściwszy sposób 
uznał wyprawę zbrojną, której 
papież nadał uprawnienia kru-
cjaty. Tym sposobem zamierzał 
zdobyć tron praski po bracie i 
przywrócić błądzących na łono 
kościoła rzymskiego. Zwolenni-
cy nauk Husa też nie czekali z 
cytatami swojego mistrza, a z 
narzędziami rolniczymi przysto-
sowanymi do innych zajęć niż 
sianokosy czy młócka. Kosy na 
sztorc osadzone a okute cepy 
okazały się znakomitą bronią. 
Drabiniaste wozy służące do 
zwózki siana czy zboża, lekko 
opancerzone, sprawdzały się 
jako średniowieczne czołgi, a 
odpowiednio zorganizowane w 
tabor, jako ówczesne pociągi 
pancerne. Zdyscyplinowane i 
sprawnie dowodzone przez ta-
kich wodzów jak: Jan Ziżka z 
Trocnowa, Prokop Wielki, Jan 
Czapek, wojska husyckie obro-
niły się przed wszystkimi kru-
cjatami. Święta wojna była 
przedsięwzięciem wielce kosz-
townym, a ziemie czeskie były 
mocno zniszczone w wyniku 
katolickich krucjat. Od jesieni 
1423 roku radykalne odłamy 
husytów, czyli taboryci i sierot-
ki zaczęły organizować wyprawy 
na kraje sąsiednie, Morawy, Sło-
wację, księstwa niemieckie, 
Śląsk i ziemię kłodzką. Kłodzka 

nie udało im 
się zdobyć, 
więc odbili 
sobie poraż-
kę zdobywa-
jąc Bardo i Radków i przynaj-
mniej dwukrotnie zniszczyli 
Nową Rudę w latach 1428/29. 
Zdobywanie pieniędzy, kosz-
towności, dóbr wszelkiego ro-
dzaju i sprzętu było dla strony 
husyckiej koniecznością. Znisz-
czone ziemie czeskie już tylko 
z najwyższym trudem utrzymy-
wały ciężar wojny i rewolucji 
trwających już dziesięciolecia, 
wielkie koszty pochłaniały po-
wołane do życia niezbędne w 
walkach wojska polne. Nieza-
leżnie od kosztów wynikłych z 
ciągłych walk ujawniała się chci-
wość niektórych dowódców, 
walczących po stronie husyckiej, 
bardziej dla zdobyczy, niż dla 
chwały prawdy Bożej. Po nie-
udanych zabiegach o czeską 
koronę dla Witolda, następne 
spotkanie Jagiełły z husytami 
było dla Polski korzystne. W 
1433 roku król najął liczący oko-
ło 8 tys. oddział sierotek pod 
komendą Jana Czapka na wojnę 
przeciwko Krzyżakom. Wojny 
nie wygrali, a grabieżami i okru-
cieństwem, jakiego się dopusz-
czali raczej nie przysporzyli 
zwolenników Jana Husa. Kres 
rewolucji husyckiej położyła 
bratobójcza bitwa pod Lipana-
mi w maju 1434 roku, gdzie 
zmierzyli się radykałowie (tabo-
ryci i sierotki) z umiarkowanymi 
kalikstynami, których wspoma-
gali katolicy.

Spotkania z husytami cz. II

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 15 sierpnia 2020 r. wyłącznie drogą mailową na adres: wenan-
ty.katarzyniec@gmail.com. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – 
czy znasz?” otrzymają nagrody pieniężne i  rzeczowe w czterech 
kategoriach: proza i wiersz – dzieci i młodzież oraz dorośli. Dodat-
kową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych i wy-
różnionych 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 sank-
tuarium Męki Pańskiej i  Matki Bożej w  Kalwarii Pacławskiej. 
 Finaliści  konkursu przyjeżdżają na galę na własny koszt, nato-
miast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (10/11.10.2020 r. 
oraz 11/12.10.2020 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie 
w tym czasie. Dodatkowe informacje o konkursie „Ojciec Wenan-
ty – czy znasz?” można uzyskać mailowo: estaniukiewicz@francisz-
kanie.pl lub pod numerem tel. 532 076 902 (o. Edward Staniukiewicz). 
Poniżej zamieszczony jest szczegółowy Regulamin Konkursu. 
 Informacje również 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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Ruszają prace w parku

We wtorek 4 sierpnia, podczas sesji Rady Gminy Nowa 
Ruda, odbyło się ślubowanie radnego Pawła Gargola – 
wybranego w wyborach uzupełniających, po złożeniu 
mandatu radnego przez Bolesława Pietruszewskiego

Na wstępie sesji, przewodnicząca rady gminy poprosiła 
Iwonę Stańczyk, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 
o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Pawła Gar-
gola, który następnie złożył ślubowanie. Gratulacje i życzenia 
nowemu radnemu złożyli radni, wójt Adrianna Mierzejewska 
i obecni na sesji pracownicy urzędu gminy.

W dalszej części XX sesji Rady Gminy Nowa Ruda radni wy-
słuchali sprawozdania wójta z pracy między sesjami. Następnie 
przyszedł czas uchwałodawczy. Radni przyjęli m.in. uchwałę 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Nowa Ruda, w roku szkolny 2020/2021, a także uchwała zmie-
niająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda, uchwa-
ła zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków na świadczenia z  pomocy społecznej będących 
w zakresie zadań własnych gmin, uchwała w sprawie uchwale-
nia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa 
Ruda” oraz uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda.

Paweł Gargol złożył ślubowanie

Jak  nas  poinformowała 
Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Inwe-
stycji Urzędu Miasta w Nowej 
Rudzie, w piątek 31 lipca podpi-
sano umowę na zadanie pn.: 
Przebudowa parku przy ul. Strze-
leckiej wraz z budową fontanny, 
remontem kapliczek oraz reno-
wacją szlaku pieszego na Górę 
św. Anny w Nowej Rudzie, reali-
zowanego w ramach projektu 
„Czesko-polski szlak grzbietowy 
– część wschodnia”. Wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu 
jest firma „Kvanta Granit” z Prze-
myśla. Za całość prac, które mają 
się zakończyć do 31 październi-
ka miasto zapłaci 1 834 200,00 
zł brutto.

Rewitalizacja parku przy ul. 
Strzeleckiej ma na celu jeszcze 
lepsze udostępnienie turystom 
i mieszkańcom wieży widokowej 
na Górze św. Anny. Ścieżka głów-
na w parku będzie z gładką na-
wierzchnią, dostępna dla osób 
niepełnosprawnych poruszają-
cych się na wózkach inwalidz-

kich. Boczne ścieżki wyłożone 
zostaną kamiennymi płytami. 
Uzupełniona zostanie roślinność 
o gatunki głównie rodzime. Skar-
py zostaną zabezpieczone przed 
erozją. Usunięte zostaną drzewa 
w złym stanie sanitarnym, usu-
nięta zostanie też zieleń inwa-
zyjna. Oświetlenie w parku bę-
dzie ograniczone do konieczne-
go minimum, a strumień światła 
skierowany będzie w dół, by nie 
zakłócać fauny i flory. Odrestau-
rowana zostanie kamienna obu-
dowa cieku wodnego, na którym 
wybudowana też zostanie atrak-

cyjna dla mieszkańców fontanna. 
Ukłonem w stronę niegdysiej-
szego wyglądu parku będzie 
budowa altanki, która kiedyś w 
parku funkcjonowała, a także 
odbudowa sceny i zagospoda-
rowanie terenu wokół niej. Za-
montowane zostaną też ławki 
oraz kosze na śmieci. Odbudo-
wane zostaną trzy kapliczki dżu-
mowe usytuowane przy szlaku 
na Górę św. Anny, z których dziś 
niewiele zostało. Kiedyś tworzy-
ły trasę pątniczą na Górę św. 
Anny – patronki zadżumionych.

Rodzice trojaczków u burmistrza
W  piątek 31 lipca, burmistrz Tomasz Kiliński 

gościł Katarzynę i Artura Podgórskich, szczęśliwych 
rodziców noworudzkich trojaczków! Na tak wy-
jątkową okoliczność miasto przygotowało upo-
minki dla świeżo upieczonych rodziców, które 
osobiście wręczył włodarz. Rozalia, Zofia oraz 

Franciszek przyszli na świat 10 czerwca i są pierw-
szymi dziećmi państwa Podgórskich. Niestety 
maluchy nie mogły uczestniczyć w  spotkaniu, 
jednakże, jak przekonują rodzice, czują się dobrze 
i  z  dnia na dzień dostarczają nowych wyzwań. 
Burmistrz w obecności kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego – Iwony Fecko, złożył rodzicom ser-
deczne gratulacje, oraz życzenia zdrowia dla całej 
trójki.
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A jednak – 1 września do szkoły
Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia 
COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań 
legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane 
podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii

Dariusz Piontkowski, minister 
edukacji narodowej, przestawił 
w środę 5 sierpnia działania 
ministerstwa podejmowane w 
ramach organizacji roku szkol-
nego 2020/2021. Wytyczne GIS 
i przepisy MEN pozwalające na 
elastyczne formy nauczania – to 
najważniejsze z działań, które 
pozwolą na bezpieczną naukę 
w szkołach.

– 1 września uczniowie wra-
cają do szkół. A my robimy 
wszystko, by uczyli się w bez-
piecznych warunkach. Przygo-
towujemy rozwiązania – wytycz-
ne sanitarne i rozwiązania praw-
ne, które pozwolą odpowiednio 
zareagować i podjąć właściwe 
decyzje gdy pojawi się ognisko 
zakażenia – powiedział minister 
Dariusz Piontkowski podczas 
konferencji.

Wytyczne GIS
Minister Dariusz Piontkowski 

przedstawił opracowane wspól-
nie z Głównym Inspektorem 
Sanitarnym, Ministrem Zdrowia 
wytyczne dla szkół i placówek, 
które będą obowiązywały od 1 
września 2020 r. Mają one zasto-
sowanie do organizacji pracy 
szkół i placówek, w tym dla 
uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i 
szczegółowe zalecenia związane 
m.in. z organizacją zajęć w szko-
le, wydawaniem posiłków, higie-
ną, czyszczeniem, dezynfekcją 
pomieszczeń i powierzchni, po-
stępowaniem w przypadku po-
dejrzenia zakażenia u uczniów i 
pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bez-
względne przestrzeganie pod-
stawowych zasad higieny: częste 
mycie rąk, ochrona podczas ki-
chania i kaszlu, unikanie doty-
kania oczu, nosa i ust, obowiąz-
kowe zakrywanie ust i nosa przez 
osoby trzecie przychodzące do 

szkoły lub placówki, regularne 
c z ys zc ze n i e  p o m i e s zc ze ń . 
Uczniowie w klasach nie będą 
musieli nosić maseczek. W mia-
rę możliwości zaleca się taką 
organizację pracy i jej koordy-
nację, która umożliwi zachowa-
nie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie 
 szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek 
na podstawie wytycznych mogą 
już przygotowywać wewnętrzne 
regulaminy lub procedury funk-
cjonowania szkoły i placówki w 
czasie epidemii. Do połowy 
sierpnia Główny Inspektor Sani-
tarny, w porozumieniu z MEN, 
opracuje szczegółowe rekomen-
dacje postępowania dla powia-
towych inspektorów sanitarnych 
w sytuacji wystąpienia na terenie 
szkoły ogniska zakażenia. Będą 
one uzależnione od stopnia za-
każenia występującego na da-
nym terenie i adekwatne do 
występujących okoliczności. 
Pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego będzie kluczowa dla 
dyrektora szkoły lub placówki i 
organu prowadzącego w przej-
ściu na system kształcenia „mie-
szany” lub „zdalny” (tzw. warian-
ty B i C pracy szkoły i placówki).

Harmonogram przygotowań
Minister Dariusz Piontkowski 

przedstawił szczegółowy har-
monogram działań MEN do roz-
poczęcia roku szkolnego. Do 
połowy sierpnia będą gotowe 
niezbędne akty prawne MEN. 
Następnie zaczną się spotkania 
informacyjne z wojewodami, 
kuratorami oświaty i inspekto-
rami sanitarnymi na szczeblu 
wojewódzkim i powiatowym. 
MEN przygotuje również mate-
riały informacyjne dotyczące 
funkcjonowania szkół w nowym 
roku szkolnym w warunkach 
epidemii.

Zmiany prawne
Przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących konkretnych roz-
wiązań prawnych, analizie pod-
daliśmy rozwiązania występują-
ce w innych państwach, głównie 
europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia 
– między 10 a 14 Minister Edu-
kacji Narodowej wyda akty praw-
ne, które pozwolą na wdrożenie 
w szkołach odpowiednich roz-
wiązań w przypadku wystąpienia 
ogniska zakażenia. Istotne zmia-
ny będą wprowadzone w rozpo-
rządzeniu MEN w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny w publicz-
nych i niepublicznych szkołach 
i placówkach.

Dzięki wprowadzonym zmia-
nom dyrektor szkoły lub placów-
ki będzie mógł zawiesić zajęcia 
ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną, która może 
zagrażać zdrowiu uczniów. Za-
wieszenie będzie obwarowane 
uz ysk aniem zgody organu 
 prowadzącego oraz pozytyw-
nej  opinii Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitar-
nego.

Będą to elastyczne rozwiąza-
nia umożliwiające dyrektorowi 
szkoły lub placówki zawieszenie 
zajęć w formie tradycyjnej ade-
kwatnie do skali zagrożenia epi-
demicznego i potrzeb z tym 
związanych oraz możliwości 
organizacyjnych. Dyrektor bę-
dzie mógł zawiesić zajęcia grupy, 
grupy wychowawczej, oddziału, 
klasy, etapu edukacyjnego lub 
całej szkoły lub placówki, w za-
kresie wszystkich lub poszcze-
gólnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wpro-
wadzone w rozporządzeniu w 
sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19 (art. 30b 
upo).

Znowelizowane zostanie roz-
porządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegól-
nych rozwiązań w okresie cza-
sowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem Covid-19 (art. 30c upo). 
W przepisach tego aktu praw-
nego będą określone szczegó-
łowe rozwiązania dotyczące 
funkcjonowania szkół w okresie 
zawieszenia zajęć przez dyrek-
tora szkoły. Utrzymane zostaną 
dotychczasowe rozwiązania oraz 
dodana zostanie możliwość re-
alizacji kształcenia w systemie 
mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania 
szkół i placówek w okresie 
pandemii w sytuacji wystąpie-
nia zakażenia na danym  terenie

Wariant A – tradycyjna forma 
kształcenia

W szkole funkcjonuje trady-
cyjne kształcenie. Obowiązują 
wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół 
i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia 
zagrożenia epidemiologicznego 
dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego i za zgodą organu pro-
wadzącego, będzie mógł czę-
ściowo lub w całości zawiesić 
stacjonarną pracę szkół i placó-
wek. Wówczas dopuszczalne 
będą dwa warianty kształcenia: 
B i C.

Wariant B – mieszana forma 
kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawie-
sić zajęcia grupy, grupy wycho-

wawczej, oddziału, klasy, etapu 
edukacyjnego lub całej szkoły 
lub placówki, w zakresie wszyst-
kich lub poszczególnych zajęć i 
prowadzić kształcenie na odle-
głość (zdalne). Będzie to zależa-
ło od sytuacji epidemicznej na 
danym terenie, w danej szkole 
czy placówce. Decyzję podejmie 
dyrektor po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego i otrzy-
maniu pozytywnej opinii Pań-
stwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego. Opinie te, 
będzie można – z uwagi na ko-
nieczność podejmowania szyb-
kiej decyzji – uzyskać pisemnie, 
ustnie, za pomocą emaila, tele-
fonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki 

podejmuje decyzję o zawiesze-
niu zajęć stacjonarnych na okre-
ślony czas i wprowadzeniu w 
całej szkole kształcenia na odle-
głość (edukacji zdalnej). Koniecz-
na będzie w tym przypadku 
zgoda organu prowadzącego i 
pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego. Minister Edukacji Na-
rodowej nadal zachowuje upraw-
nienie do ograniczenia zajęć w 
szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyj-
ne

W drugiej połowie sierpnia 
zorganizowane zostaną spotka-
nia z wojewodami, z regionalny-
mi inspektorami sanitarnymi, 
dyrektorami szkół i placówek. 
Ponadto MEN przygotuje mate-
riały informacyjne dla dyrekto-
rów szkół, rodziców z najważ-
niejszymi wytycznymi dotyczą-
cymi zasad bezpieczeństwa.

Nie zapomnij o maseczce
W  ubiegłą niedzielę, w  jednym ze 

sklepów w noworudzkim rynku, straż-
nicy miejscy po otrzymanym zgłoszeniu 
od dyżurnego Komisariatu Policji w No-
wej Rudzie przeprowadzili kontrolę 
dotyczącą noszenia na twarzy przez 

klientów maseczek ochronnych. Tym 
razem skończyło się tylko na upomnie-
niach.

– 30 maja został zniesiony obowiązek 
noszenia maseczek w  przestrzeni pu-
blicznej, jednak nadal taki nakaz obo-

wiązuje w  niektórych miejscach, na 
przykład w  sklepach i  wszędzie tam, 
gdzie nie ma możliwości zachowania 
1,5-metrowego dystansu między ludźmi 
– przypomina Piotr Kwiecień, komendant 
Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. – Ma-
ska na twarzy jest wyrazem troski o in-
nych, słabszych osobach, które łatwiej 
mogą się zarazić koronawirusem. Jest 
też wielu mieszkańców, którzy po prostu 

czują się bezpiecznej, gdy widzą, że 
wszyscy wokół nich mają zasłonięte usta 
i nos – dodaje szef straży miejskiej.
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Wojewódzki Konserwator Zabytków 
o pałacu w Bożkowie

Współczesna historia pałacu w Bożkowie, to zbiór złych 
prywatyzacyjnych rozwiązań, a za nimi ogromny wysiłek służb 
konserwatorskich zapobiegających szybko postępującym 
zniszczeniom, nieproporcjonalny do uzyskiwanych efektów

Barbara Nowak-Obelinda, 
wojewódzki konserwator zabyt-
ków opisuje je po kolei. W 2001 
r. wojewoda dolnośląski przeka-
zał pałac z fragmentem ogrodów 
Starostwu Powiatowemu w 
Kłodzku. Większa część parku i 
współczesny budynek szkoły 
rolniczej należy do dnia dzisiej-
szego do szkoły. Początkowo (na 
okres roku) starostwo wydzier-
żawiło obiekt potomkowi rodzi-
ny von Goetz, której pałac był 
niegdyś własnością. Dzierżawca 
nie wykazał się istotniejszymi 
działaniami, nie płacił za dzier-
żawę, złożył nieprzyjętą ofertę 
wykupu.

W 2003 r. starostwo postano-
wiło o sprzedaży pałacu. Przed 
sprzedażą służby konserwator-
skie wymusiły na starostwie zło-
żenie wniosku o wpisanie do 
rejestru zabytków ruchomych 
wyposażenia i wystroju pałacu. 
Najcenniejsze obrazy z przed-
stawieniami pałacu (5 obrazów) 
przekazane zostały decyzją WKZ 
do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w 
Kłodzku. W pozwoleniu na sprze-
daż WKZ podał warunki, które 
przeniesiono do aktu notarial-
nego sprzedaży, były to: natych-
miastowe zabezpieczenie obiek-
tu, uzupełnienie ubytków po-
krycia dachowego, rynien i rur 
spustowych w ciągu pół roku, 
sporządzenie w ciągu roku do-
kumentacji remontu i adaptacji, 
opracowanie inwentaryzacji 
dendrologicznej i projektu re-
waloryzacji parku w dwa lata, 
zakończenie remontu i adaptacji 
pałacu w ciągu pięciu lat od 
nabycia obiektu.

W grudniu 2005 r. Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku sprzedało 
obiekt spółce polsko-zagranicz-
nej za 2 mln. zł. Kupujący w 
umowie notarialnej oświadczył, 
że przyjmuje te obowiązki. W 
umowie brak jest określonych 
skutków nie wykonania tych 
ustaleń. Już w marcu 2007 r. 
kontrola stanu zachowania pa-
łacu z udziałem starostwa i gmi-
ny Nowa Ruda wykazała zalewa-
nie obiektu wodami opadowymi. 
Kierownik Delegatury w Wał-
brzychu wydała nakaz usunięcia 
przyczyn zamakania balkonu, 

naprawę kominów, obróbek bla-
charskich, rynien i rur spusto-
wych. Poinformowano starostwo 
o niewywiązywaniu się z umowy 
kupna-sprzedaży.

W trakcie 2008 r. w niestrze-
żonym obiekcie doszło do kilku 
kradzieży. W wyniku prowadzo-
nego dochodzenia policja odzy-
skała znaczną część przedmio-
tów, niektóre zaginęły bezpow-
rotnie (4 obrazy, bazy kolumn). 
Kontrola dokonana w obecności 
policji ustaliła, że nakazu kon-
serwatorskiego nie wykonano. 
17.03.2008 r. Kierownik Delega-
tury w Wałbrzychu złożyła do 
Prokuratury Rejonowej w Kłodz-
ku zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa z 
wnioskiem o wszczęcie postę-
powania oraz zawiadomienie o 
popełnieniu przez właściciela 
zabytku trzech wykroczeń. Za-
mieszkała w Polsce współwła-
ścicielka spółki ukarana została 
za popełnienie trzech wykroczeń 
(art.110, 113, 114 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami). Sąd Rejonowy w 
Kłodzku wydał 8.07.2008 wyrok 
nakazowy zabezpieczenia obiek-
tu. Natomiast w kwietniu 2008 
r. prokurator odmówił wszczęcia 
dochodzenia w sprawie niszcze-
nia zabytku.

26.02.2009 r. Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy przejęła 
postępowanie dotyczące prawi-
dłowości zabezpieczenia i nie-
rozpoczęcia prac i zgłosiła na 
podstawie art. 183 kodeksu po-
stępowania administracyjnego 
nadzór nad postępowaniem 
administracyjnym. Rozpoczęły 
się częste (co trzy miesiące) kon-
trole obiektu przy udziale pro-
kuratora okręgowego i w obec-
ności policji. Stwierdzono znacz-
ne ubytki pokrycia, obróbek, 
rynien, rur spustowych, zalewa-
nie obiektu wodą, uszkodzenia 
konstrukcji stropów, ścian, po-
rażenie mykologiczne, poważne 
uszkodzenia wystroju. Ze stro-
pów kapała woda, a parkiety były 
tak wybrzuszone, że trudno było 
po nich chodzić. Wydano nowy 
nakaz zabezpieczenia obiektu 
przed zamakaniem, dostępem 
osób postronnych, podstemplo-

wania stropów. Jednocześnie 
pojawiły się w obiegu oferty sprze-
daży pałacu za kwotę 9 mln zł.

W związku z totalnym zagro-
żeniem wyposażenia Kierownik 
Delegatury WUOZ w Wałbrzychu 
wydała trzy kolejne decyzje o 
tymczasowym zajęciu zabytków 
– mebli, rzeźb, obrazów, żyran-
doli i innych obiektów rucho-
mych z pałacu, odzyskanych 
przez policję i przechowywanych 
w domu współwłaścicielk i . 
Przedmioty przekazano do Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 
Obrazy poddano przed przeka-
zaniem wstępnemu zabezpie-
czeniu, prace sfinansował Dol-
nośląski Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków. W grudniu 2009 
r. po raz drugi skierowano do 
Prokuratury Rejonowej zawia-
domienie o popełnieniu wykro-
czeń i o popełnieniu przestęp-
stwa polegającego na niszczeniu 
zabytku. W styczniu 2010 r. pro-
kurator wszczął śledztwo. W tym 
samym czasie przeprowadzono 
niewielkie, prowizoryczne prace 
uszczelniające, lecz niewystar-
czające dla zabezpieczenia pa-
łacu. Protokoły z kontroli, wyko-
nywanych przy udziale prokura-
tora okręgowego, w lutym, 
kwietniu i maju 2010 r. przeka-
zywane były Prokuraturze Rejo-
nowej prowadzącej śledztwo. W 
czerwcu 2010 r. prokuratura 
jednak umorzyła śledztwo w 
sprawie niszczenia zabytku z 
powodu trudności rodzinnych 
irlandzkich współwłaścicieli, po-
twierdziła zaistnienie wykroczeń. 
Zażalenie na postanowienie pro-
kuratury złożyła do sądu Kierow-
nik Delegatury w Wałbrzychu. W 
sierpniu 2010 r. sąd uchylił po-
stanowienie prokuratury, śledz-
two podjęto ponownie. W jego 
trakcie przesłuchano tylko jed-
nego członka zarządu spółki. 
Kierownik Delegatury w Wał-
brzychu działała w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego. Przy-
gotowano szereg ekspertyz do-
tyczących stanu zachowania 
obiektu, wystroju, jego wartości, 
dzięki społecznemu zaangażo-
waniu wielu specjalistów. Pra-
cownicy Delegatury przygoto-
wali bogatą dokumentację w 
zestawieniach skomentowanych 
fotografii tych samych miejsc, 
które ukazywały porażający ob-
raz postępującej zagłady po-
szczególnych partii pałacu.

Prokurator 28.12.2010 r. za-
wiesił śledztwo z powodu braku 
zagranicznej pomocy prawnej. 
Sąd natomiast wydał kolejne 
wyroki w sprawie popełnienia 
szeregu wykroczeń wobec pol-
skiej współwłaścicielki; w postę-
powaniach, jak poprzednio, 
uczestniczył organ ochrony za-
bytków. Jednocześnie zapadły 
wyroki za kradzieże dokonywa-
ne w obiekcie.

W czerwcu 2010 r. Kierownik 
Delegatury w Wałbrzychu skie-
rowała do Starosty Powiatowego 
w Kłodzku wniosek o wywłasz-
czenie, we wrześniu 2010 r. sta-
rosta odmówił przeprowadzenia 
wywłaszczenia. Skutkiem tych 
wszystkich działań była sprzedaż 
obiektu pod koniec 2010 r. Nowy 
właściciel w 2011 r. wykonał 
doraźne zabezpieczenie obiektu, 
lokalnie wzmocnił więźbę i prze-
murował gzymsy, zainstalował 
opierzenia blacharskie, wykonał 
tymczasowe pokrycia dachu, 
skorygował przebieg i szczelność 
systemu rynien i rur spustowych. 
Na jakiś czas powstrzymano 
zalewanie obiektu, właściciel 
uzyskał w 2013 r. zwrot części 
kosztów zadania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Kontrola z grudnia 2013 
r. stwierdziła ponowne zalewanie 
obiektu. Zaleceń przeciwdziała-
nia zalewaniu nie wykonano, 
więc skierowano zawiadomienie 
o popełnieniu wykroczenia. Kie-

rownik Delegatury w Wałbrzychu 
występowała jako oskarżyciel 
posiłkowy w postępowaniu są-
dowym podstawowym i odwo-
ławczym w 2014 i 2015 r., a po-
wołany przez sąd biegły określił 
stan zabytku. W marcu 2015 r. 
wydano nakaz naprawy i wzmoc-
nienia konstrukcji więźby oraz 
wymiany pokrycia dachowego, 
obróbek blacharskich, wzmoc-
nienia gzymsu podokapowego 
i wzmocnienie partii tynku. Na-
kazu nie wykonano. Po dokona-
niu kontroli w kwietniu 2017 r. 
przesłano upomnienie. W trakcie 
kontroli w październiku 2018 r. 
potwierdzono ponownie niewy-
konanie nakazanych prac.

Obecnie trwa egzekucja na-
kazu, w trakcie której nałożono 
grzywnę 50 000 zł. W związku z 
jej nie uiszczeniem skierowano 
wniosek do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego o wszczęcie i prze-
prowadzenie postępowania eg-
zekucyjnego. W 2019 r. wydano 
dwukrotnie zalecenia konserwa-
torskie dotyczące należytego 
utrzymania parku. Pierwsze wy-
konano w nieznacznej części, 
drugich nie wykonano. W lutym 
2020 r. nałożono na właściciela 
karę pieniężną w wysokości 
20  000 zł. Od decyzji złożono 
odwołanie.

Późnorenesansowy dwór wy-
budowany został w pocz. XVI w. 
dla rodziny von Raneck, przebu-
dowany po przejęciu w 1663 r. 
przez rodzinę von Götzen. Obec-
ny barokowy pałac wzniesiony 
został w latach 1787-91 dla Alek-
sandra v. Magnisa. Po pożarze w 
1870 r. pałac w latach 1870-76 
znacznie rozbudowano wg pro-
jektu K. Schmidta, przez dwor-
skiego architekta E. Bergera. 
Powstała wówczas najokazalsza 
XIX w. rezydencja hrabstwa 
kłodzkiego, o formach neorene-
sansu francuskiego.
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Służby mundurowe 
informują

Za kółkiem bez prawka. We wtorek 28 lipca ok. godz. 18.40 na 
ul. Świdnickiej w Drogosławiu, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzyma-
li 35-letniego mężczyznę, który kierował samochodem marki 
Ford, nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kie-
rowania pojazdami. Zatrzymanego po wykonaniu czynności 
zwolniono.
Włamanie w Wambierzycach. W środę 29 lipca ok. godz. 7.10 
policjanci przyjęli zgłoszenie, że z budynku przy ul. Najświętszej 
Marii Panny w Wambierzycach, nieustalony sprawca, po uprzed-
nim wyważeniu drzwi, dostał się do wnętrza skąd ukradł 9,6 
tys. zł. Miejsce, gdzie doszło do kradzieży nie było objęte mo-
nitoringiem. Czynności w  tej sprawie prowadzą policjanci 
z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Pożar słupa. W czwartek 30 lipca strażacy otrzymali zgłoszenie 
o  palącym się słupie energetycznym średniego napięcia we 
Włodowicach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów 
straży pożarnej, stwierdzono pożar dwóch odgromników na 
słupie energetycznym. Po odłączeniu napięcia w przewodach 
przez elektromonterów, pożar wygasł samoistnie.
Konar uszkodził Opla. W czwartek 30 lipca strażacy otrzymali 
zgłoszenie, że przy ul. Stara Droga złamał się spróchniały konar 
drzewa lipy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono, 
że złamał się konar spróchniałej lipy, która spadła na zaparko-
wany samochód marki Opel Vectra. Wewnątrz pojazdu nie było 
osób poszkodowanych. Droga była całkowicie zablokowana. 
Zniszczeniu uległa bariera energochłonna na odcinku 10 m. 
O zdarzeniu został poinformowany leśniczy miasta Nowa Ruda.
Wypadek motocyklisty. W  sobotę 1 sierpnia do Stanowiska 
Kierowania KP PSP w Kłodzku wpłynęło zgłoszenie o wypadku 
motocyklisty, do którego doszło na drodze pomiędzy Karłowem 
a Radkowem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono 
leżący motocykl, a przy nim motocyklistę. Obecne były osoby 
postronne. Motocyklista był przytomny i kontaktowy. Uskarżał 
się na ból kręgosłupa. Miał zachowane czucie wszystkich koń-
czyn. Strażacy udzielali motocykliście kwalifikowanej pierwszej 
pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
Porysował karoserię. W niedzielę 2 sierpnia ok. godz. 15.00 na 
ul. Kościuszki w  Ludwikowicach Kłodzkich, nieznany sprawca 
zarysował nieznanym przedmiotem karoserię samochodu mar-
ki Audi, czym spowodował straty w kwocie ok. 10 tys. zł.

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

Dzielnicowy Rejonu nr 1

mł.asp. Łukasz Jagieła
tel. służb. miejski: 47 875 32 46
tel. komórkowy: 797 306 353, adres e-mail: 
dzielnicowy.nowa-ruda1@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 1 obejmuje ulice:
Adama Mickiewicza, Anny, Armii Krajowej, Ciem-
na, Bohaterów Getta, Błotna, Demokratów Fa-
bryczna, Gabriela Narutowicza, Góra Anny, Gra-
niczna, Jasna, Kolejowa, Kołowa, Kościelna, Kró-
lowej Jadwigi, Krótka, Krzywa, Lipowa, Łużycka, 
Mała, Mała Kolonia, Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Myśliwska, 
Osada, Niepodległości, Nowa, Nowa Osada, 
Ogrodowa, Pionierów, Plac Jana Matejki, Przeskok, 
Rynek, Sądowa, Słoneczna, Srebrna, Stara Kolonia, 
Stara Osada, Stefana Żeromskiego, Strzelecka, 
Sudecka, Sybiraków, Wrześni, Złota.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w  okresie 1.07.2020 r. – 
31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierza-
jące do wyeliminowania problemu spożywania 
alkoholu w  miejscu objętym zakazem oraz za-
śmiecania miejsca publicznego w rejonie sklepu 
ŻABKA znajdującego się w centrum miasta – rynek 
w Nowej Rudzie (kontynuacja). Głównym celem 

zakładanego planu jest poprawa poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie 
ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy 
o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, 
ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, 
wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 2

mł.asp. Rafał Maksymowicz
tel. służbowy miejski 47 875 32 46
tel. komórkowy 797 306 346, adres e-mail: 
dzielnicowy.nowa-ruda2@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 2 obejmuje ulice:
Aleksandra, Fredry, Boczna, Cicha, Cmentarna, 
Jeziorna, Krańcowa, Łukowa, Martwa, Nadrzeczna, 
osiedle Nowe, osiedle Piastowskie, Piastów, plac 
Grunwaldzki, plac Wiejski, Podjazdowa, Polna, 
Przechodnia, Sportowa, Szpitalna, Tadeusza Ko-
ściuszki, Teatralna, Wąska, Zaułek.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w  okresie 1.07.2020 r. – 
31.12.2020 r. będzie realizował zadania zmierza-
jące do wyeliminowania problemu spożywania 
alkoholu w  miejscu objętym zakazem oraz za-
śmiecania skweru przy ulicy Krańcowej. Zagroże-

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

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

Jednym z elementów pracy 
dzielnicowych jest tworzenie 
Planu Działania Priorytetowego, 
w ramach którego realizują za-
dania związane z podniesieniem 
poczucia bezpieczeństwa w da-
nym rejonie służbowym. Plany 
działań sporządzane są w cyklu 
półrocznym i powstają na pod-
stawie analizy zagrożeń w  da-
nym rejonie, między innymi 
w oparciu o Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa, rozmów 
z  mieszkańcami, a  także ilość 

interwencji. Realizacji celów słu-
żyć mają m.in. częstsze obchody, 
nasilone kontrole i współpraca 
z mieszkańcami.

Zachęcamy do kontaktu 
z  dzielnicowym, gdyż naszym 
celem jest szerokie otwarcie na 
problemy społeczeństwa. W celu 

ułatwienia kontaktu proponuje-
my skorzystanie z aplikacji Moja 
Komenda, która skupia wszystkie 
potrzebne telefony w  jednym 
miejscu i  dosłownie kilkoma 
kliknięciami połączymy się z wy-
branym dzielnicowym.
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nie zdiagnozowane poprzez rozmowy z mieszkańcami 
oraz weryfikację interwencji (kontynuacja). Głównym 
celem zakładanego planu jest poprawa poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości 
popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób naru-
szających przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 3

mł.asp. Łukasz Deoniziak
tel. służbowy miejski: 47 875 32 45
tel. komórkowy: 797 306 352
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda3@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 3 obejmuje ulice:
Czarna, Dworska, Gen. Władysława Andersa, Górnicza, 
Jana Pawła II, Jawornik, Jedności, Kopalniana, Leśna, 
Ludwikowska, Łączna, Łąkowa, Łukasińskiego, Mie-
dzianka, Mostowa, Obozowa, Podgórska, Pułk. Józefa 
Sokola, Rolna, Rzeczna, Stara Droga, Świdnicka, Tuczyn, 
Władysława Reymonta, Władysława Orkana, Zacisze, 
Zatorze, Zdrojowisko.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu spożywania alkoholu w miejscu ob-
jętym zakazem, zaśmiecania oraz niszczenia mienia – 
park/plac zabaw w Nowej Rudzie przy ulicy Andersa, 
w rejonie budynku numer 26. Zagrożenie zostało wy-
typowane w oparciu o rozmowy z mieszkańcami oraz 
ustalenia własne. Głównym celem zakładanego planu 
jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń 
z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działania alkoholizmowi oraz art. 145 KW w  danym 
rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, 
wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 4

sierż. sztab. Marcin Duczyński
tel. służbowy miejski: 47 875 32 46
tel. komórkowy: 797 306 350
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda4@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 4 obejmuje miejscowości:
Bartnica, Bieganów, Dworki, Jugów, Krajanów, Ludwi-
kowice Kłodzkie, Sokolec, Sokolica, Świerki, Włodowice.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu spożywania alkoholu w  miejscach 
publicznych i związane z nim zaśmiecanie w miejsco-
wości Jugów ul. Główna 75 rejon sklepu spożywczego, 
które zostały zdiagnozowane poprzez rozmowy z miesz-
kańcami oraz w oparciu o analizę weryfikowanych kart 
zagrożeń bezpieczeństwa, a  także ustalenia własne. 
Głównym celem zakładanego planu jest poprawa po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniej-
szenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie 
osób naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie 
zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 5

sierż. Bernadetta Strycharska
tel. służb. 47 875 32 45
tel. kom. 797 306 346
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda5@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 5 obejmuje ulice:
Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kłodzka, os. Wojska Pol-
skiego, os. XXX-lecia, Szybowa, Ugory, Węglowa Wola, 
Wiejska.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu spożywania alkoholu w rejonie bloku 
nr 6 i 8 przy osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie. Zagro-
żenie zostało zdiagnozowane w  oparciu o  analizę 
weryfikowanych kart zagrożenia (kontynuacja). Głów-
nym celem zakładanego planu jest poprawa poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie 
ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi oraz art. 145 KW w danym rejonie, ujawnianie osób 
naruszających przepisy prawa, wyeliminowanie zagro-
żenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 6

asp. Patrycja Dąbrowna
tel. służbowy miejski: 47 875 32 50
tel. komórkowy: 797 306 354
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda6@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 6 obejmuje miejscowości:
Bożków, Czerwieńczyce, Dzikowiec, Dzikowiec Dębów-
ka, Koszyn, Nowa Wieś, Przygórze, Wolibórz.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu spożywania alkoholu w miejscu ob-
jętym zakazem, zaśmiecania miejsca publicznego oraz 
dewastacji i gromadzenia się nieletnich zagrożonych 
demoralizacją – rejon kompleksu sportowego Orlik 
w Bożkowie. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozo-
wane na podstawie własnych obserwacji poczynionych 
w  trakcie służb obchodowych oraz rozmów z  miesz-
kańcami. Głównym celem zakładanego planu jest po-
prawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 
zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń z art. 43 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz art. 145 KW, art. 124 KW w danym 
rejonie, ujawnianie osób naruszających przepisy prawa, 
wyeliminowanie zagrożenia.

Dzielnicowy Rejonu nr 7

w zastępstwie: sierż. Bernadetta Strycharska
tel. służbowy miejski: 47 875 32 45
tel. komórkowy: 797 306 353
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda7@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 obejmuje ulice:
Akacjowa, Bolesława Prusa, Bożkowska, Broniewskiego, 
Debry, Gen. Józefa Bema, Góra Wszystkich Świętych, 
Górska, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, Kasztanowa, Kombatantów, Kwiatowa, Lu-
dwika Waryńskiego, Marii Konopnickiej, os.  Waryńskiego, 

Parkowa, Piwna, Połoniny, Radkowska, Romualda Trau-
gutta, Rycerska, Słupiecka, Spacerowa, Szkolna, Topo-
lowa, Wincentego Witosa, Zagórze, Zielona, Zielonka.

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 
r. będzie realizował zadania zmierzające do wyelimi-
nowania problemu spożywania alkoholu oraz zaśmie-
cania – park/skwer w Nowej Rudzie przy ulicy Radkow-
skiej, w rejonie budynku numer 19. Zagrożenie zostało 
wytypowane w  oparciu o  rozmowy z  mieszkańcami 
oraz ustalenia własne. Głównym celem zakładanego 
planu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców poprzez zmniejszenie ilości popełnianych 
wykroczeń z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 145 KW 
w  danym rejonie, ujawnianie osób naruszających 
przepisy prawa, wyeliminowanie zagrożenia.

Rejon służbowy nr 9

mł.asp. Mariusz Janik
tel. służbowy miejski: 47 875 28 03
tel. komórkowy: 797 306 348
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda9@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 9 obejmuje miejscowości:
Radków, Karłów, Tłumaczów, Ratno Górne

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu wykroczeń drogowych polegających 
na nieprawidłowym parkowaniu na terenie miejsco-
wości Karłów. Do powyższego dochodzi w godzinach 
porannych oraz popołudniowych, głównie w dni wolne 
od pracy i szkoły. Głównym celem zakładanego przed-
sięwzięcia jest poprawa aktualnej sytuacji oraz ograni-
czenie popełnianych wykroczeń drogowych w  pasie 
drogi wojewódzkiej.

Rejon służbowy nr 10

mł.asp. Sławomir Reśko
tel. służbowy miejski: 47 875 28 03
tel. komórkowy: 797 306 349
e-mail: dzielnicowy.nowa-ruda10@klodzko.wr.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 10 obejmuje miejscowości:
Raszków, Ratno Dolne, Suszyna, Ścinawka Dolna, Ści-
nawka Górna, Ścinawka Średnia, Wambierzyce, Biega-
nówek

Opis planu priorytetowego dzielnicowego
Dzielnicowy rejonu w okresie 1.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 
będzie realizował zadania zmierzające do wyelimino-
wania problemu spożywania alkoholu w  rejonie bu-
dynków przy pl. NMP oraz ulicy Polanickiej w Wambie-
rzycach. We wskazanych miejscach gromadzą się 
osoby o ujemnej opinii społecznej. Dokonują wykroczeń 
głównie z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, pozostawiają butel-
ki oraz puszki po alkoholu. Występujący problem nasi-
la się głównie w miesiącach letnich. W miesiącach tych 
w Wambierzycach zwiększony jest ruch turystyczny. 
Problem spożywania alkoholu jest uciążliwy zarówno 
dla mieszkańców miejscowości Wambierzyce oraz tu-
rystów licznie odwiedzających miejsca kultu  religijnego.
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Noworudzianin Nr 440, 7-13 sierpnia 2020 r.

Kontynuacja „Opowieści Podręcznej”. Książka rok temu 
zdobyła Nagrodę Bookera. Co ciekawe, Margaret Atwood nigdy nie chciała 
ponownie wracać do tej historii. Zrobiła to jednak po ponad trzydziestu latach. 
Z wyśmienitym skutkiem. Zdobyła nie tylko nagrody, ale i przychylność czy-
telników. Powieściowy ultraortodoksyjny świat purytański rozpadł się i była 
to rzecz nieunikniona. Jak sama pisarka stwierdziła, napisała ciąg dalszy, ku 
przestrodze, ponieważ nasz rzeczywisty świat zamiast się oddalać od fikcyj-
nego Gileadu, niebezpiecznie się do niego zbliża.

Od pamiętnych wydarzeń w pierwszej części minęło piętnaście lat. Warun-
ki egzystencjalne w Republice Gileadzkiej są katastrofalne. Panuje głód, coraz 
więcej rodzi się chorych i zdeformowanych dzieci. Niewolnice, czyli Podręcz-
ne, które mają tylko rodzić, umierają. Całej zaistniałej sytuacji przygląda się 
młodziutka Agnes, stopniowo przygotowywana do roli Podręcznej. Jest też 
Daisy, mieszkająca jeszcze bezpiecznie w Kanadzie i Ciotka Lidia, bezlitosna 
i okrutna funkcjonariuszka totalitarnego państwa. Razem z innymi czuwa nad 
dosłownym wcielaniu w życie nauk zawartych w Księdze Rodzaju. Nadciąga 
totalny chaos i Restauracja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zanim jednak do 
tego dojdzie mamy wizerunek nieludzkiego świata ze ślepym posłuszeństwem.

Polecam. Inteligentna i wrażliwa pisarka zaskakuje, czasem śmieszy i nie-
stety przeraża.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Margaret Atwood

„Testamenty”
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Witalność, zdrowie, dobra 
koordynacja ruchowa i wytrzy-
małość fizyczna – czyli ogólnie 
nasza kondycja, to wszystko 
czego byśmy chcieli. Z różnych 
względów u każdego kształtu-

je się ona na innym poziomie. 
Dlatego tak istotne jest zain-
westowanie czasu w systema-
tyczną aktywność ruchową. 
Jedną z częstszych form upra-
wiania sportu jest fitness. Kło-

pot zaczyna się w momencie, 
kiedy dokonuje się wyboru 
konkretnych zajęć. Nadmiar 
ofert potrafi przysporzyć wielu 
problemów. Warto zatem wie-
dzieć więcej o podziale na od-

powiednie grupy zajęć oraz 
znać ich nietypowe nazwy.

Ćwiczenia ruchowe można 
podzielić na wiele podgrup. 
Dzięki temu instruktor może 
skupić się na wymyśleniu zajęć 
usprawniających określone 
części ciała. Wyznacznikiem 
zajęć fitness jest efekt końcowy, 
jakim człowiek jest najbardziej 
zainteresowany. Przyjmuje się 
zatem podział na:

Zajęcia wytrzymałościowe, 
których zadaniem jest przede 
wszystkim zwiększenie wydaj-
ności organizmu, tj. układu 
sercowo-naczyniowego przy 
jednoczesnym spalaniu tkanki 
tłuszczowej. Podgrupy uzależ-
nione są od intensywności ćwi-
czeń. Wymienić tutaj można 
m.in.: Tabata, Indoor cycling, 
Trening obwodowy, Step cho-
reo.

Zajęcia kształtująco-wzmac-
niające – głównym celem jest 
ujędrnienie ciała poprzez spa-
lanie tkanki tłuszczowej i zwięk-
szenie siły określonych grup 
mięśniowych. Zaliczyć do nich 
można m.in.: Atak na brzuch, 

pośladki, Body shape, Fitball, 
Pound, TRX.

Zajęcia rozciągająco-odprę-
żające – zadaniem tych ćwiczeń 
jest przede wszystkim uela-
stycznienie mięśni i ruchomo-
ści stawów przy jednoczesnym 
uspokojeniu układu nerwowe-
go. Zalicza się do nich jogę, 
rolowanie czy stretching.

Zajęcia taneczne: są to głów-
nie choreografie, podczas któ-
rych wykonujemy podskoki, 
kroki taneczne przy jednocze-
snym spalaniu tkanki i wzmac-
nianiu mięśni. Będą to np. Zum-
ba, Hi-low, dance.

Wybór spośród szerokiej 
gamy zajęć fitness bywa nie-
zwykle kłopotliwy. Konieczne 
jest przede wszystkim odpo-
wiednie przygotowanie się do 
wykonywania konkretnych 
ćwiczeń.

Przygotowanie do systema-
tycznego wykonywania ćwi-
czeń wymaga czasu i wiedzy. 
Odpowiednio dobrany zestaw 
zajęć fitness, to podstawa do 
osiągnięcia zamierzonych ce-
lów.

To dziewiąty tom świetnego cyklu kryminalnego o  policjantach 
z Lipowa. Klementyna Kopp będąca na emeryturze była policjantka 
angażuje się w kolejne, zagmatwane śledztwo. Tym razem poszukuje 
zaginionej nastoletniej Bereniki, która wplątała się w romans ze swo-
im nauczycielem. Dziewczyna jest córką bogatego biznesmena i cho-
dzi do elitarnej szkoły. Pani Klementyna, jak zawsze stosuje niekon-
wencjonalne, ale skuteczne metody w  czasie przesłuchań, dlatego 
też pozostali śledczy nie protestują, a wręcz są zadowoleni z pomocy 
emerytki. Fabuła wciągająca, do samego końca nie wiadomo kto jest 
tym winnym. To taka polska Agatha Christie, mnóstwo wątków i po-
dejrzanych osób, a każda z motywem zbrodni. Katarzyna Puzyńska 
z  wykształcenia jest psychologiem, książki o  fikcyjnej wsi Lipowo 
zaczęła pisać w 2014 r. Pierwsza część sagi to „Motylek”.

Teraz obok Remigiusza Mroza, Wojciecha Chmielarza, Katarzyny 
Bondy, czy Olgi Rudnickiej jest najpoczytniejszą autorką polskich 
kryminałów z wątkiem obyczajowym. Polecam.

Dobra książka

Podział zajęć � tness

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Róże z mięsem
Ciasto:
300 g mąki pszennej, 1 jajko, szczypta 
soli, 225 ml wody

Farsz:
300 g zmielonej szynki wieprzowej, 1 mała 
cebula, 1 mała marchewka, sól, pieprz, 
1 ząbek czosnku

Sos pomidorowy:
3 średnie pomidory, 100 g koncentratu 
pomidorowego, 100 ml wody, ząbek 
czosnku, sól, pieprz – do smaku, pół ły-
żeczki ziół prowansalskich

Przygotowanie:
Z podanych składników zagniatamy 
ciasto, jeśli trzeba, podsypujemy mąką. 
Ciasto przykrywamy i odkładamy na 
15 min.

Farsz:
Cebulkę i czosnek siekamy na drobno, 
marchew trzemy na tarce. Wszystko 
podsmażamy na małej ilości oleju i do-
dajemy do surowego, zmielonego mięsa. 
Doprawiamy i mieszamy. Ciasto wałku-

jemy, wycinamy 4 koła, np. szklanką. Koła 
układamy tak, by krawędziami zachodzi-
ły na siebie. Dajemy wzdłuż farsz, skła-
damy na pół ( jak pierogi) i zwijamy – 
powstaje róża. Róże układamy w naczy-
niu żaroodpornym, posmarowanym 
olejem.

Sos:
Pomidory zalewamy wrzątkiem, obiera-
my ze skóry i drobno siekamy. Dodajemy 
resztę składników i całość gotujemy. 
Sosem zalewamy róże i całość zapiekamy 
w temp 180 stopni około 30 minut.

Katarzyna Puzyńska

„Nora”
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Witalność, zdrowie, dobra 
koordynacja ruchowa i wytrzy-
małość fizyczna – czyli ogólnie 
nasza kondycja, to wszystko 
czego byśmy chcieli. Z różnych 
względów u każdego kształtu-

je się ona na innym poziomie. 
Dlatego tak istotne jest zain-
westowanie czasu w systema-
tyczną aktywność ruchową. 
Jedną z częstszych form upra-
wiania sportu jest fitness. Kło-

pot zaczyna się w momencie, 
kiedy dokonuje się wyboru 
konkretnych zajęć. Nadmiar 
ofert potrafi przysporzyć wielu 
problemów. Warto zatem wie-
dzieć więcej o podziale na od-

powiednie grupy zajęć oraz 
znać ich nietypowe nazwy.

Ćwiczenia ruchowe można 
podzielić na wiele podgrup. 
Dzięki temu instruktor może 
skupić się na wymyśleniu zajęć 
usprawniających określone 
części ciała. Wyznacznikiem 
zajęć fitness jest efekt końcowy, 
jakim człowiek jest najbardziej 
zainteresowany. Przyjmuje się 
zatem podział na:

Zajęcia wytrzymałościowe, 
których zadaniem jest przede 
wszystkim zwiększenie wydaj-
ności organizmu, tj. układu 
sercowo-naczyniowego przy 
jednoczesnym spalaniu tkanki 
tłuszczowej. Podgrupy uzależ-
nione są od intensywności ćwi-
czeń. Wymienić tutaj można 
m.in.: Tabata, Indoor cycling, 
Trening obwodowy, Step cho-
reo.

Zajęcia kształtująco-wzmac-
niające – głównym celem jest 
ujędrnienie ciała poprzez spa-
lanie tkanki tłuszczowej i zwięk-
szenie siły określonych grup 
mięśniowych. Zaliczyć do nich 
można m.in.: Atak na brzuch, 

pośladki, Body shape, Fitball, 
Pound, TRX.

Zajęcia rozciągająco-odprę-
żające – zadaniem tych ćwiczeń 
jest przede wszystkim uela-
stycznienie mięśni i ruchomo-
ści stawów przy jednoczesnym 
uspokojeniu układu nerwowe-
go. Zalicza się do nich jogę, 
rolowanie czy stretching.

Zajęcia taneczne: są to głów-
nie choreografie, podczas któ-
rych wykonujemy podskoki, 
kroki taneczne przy jednocze-
snym spalaniu tkanki i wzmac-
nianiu mięśni. Będą to np. Zum-
ba, Hi-low, dance.

Wybór spośród szerokiej 
gamy zajęć fitness bywa nie-
zwykle kłopotliwy. Konieczne 
jest przede wszystkim odpo-
wiednie przygotowanie się do 
wykonywania konkretnych 
ćwiczeń.

Przygotowanie do systema-
tycznego wykonywania ćwi-
czeń wymaga czasu i wiedzy. 
Odpowiednio dobrany zestaw 
zajęć fitness, to podstawa do 
osiągnięcia zamierzonych ce-
lów.

To dziewiąty tom świetnego cyklu kryminalnego o  policjantach 
z Lipowa. Klementyna Kopp będąca na emeryturze była policjantka 
angażuje się w kolejne, zagmatwane śledztwo. Tym razem poszukuje 
zaginionej nastoletniej Bereniki, która wplątała się w romans ze swo-
im nauczycielem. Dziewczyna jest córką bogatego biznesmena i cho-
dzi do elitarnej szkoły. Pani Klementyna, jak zawsze stosuje niekon-
wencjonalne, ale skuteczne metody w  czasie przesłuchań, dlatego 
też pozostali śledczy nie protestują, a wręcz są zadowoleni z pomocy 
emerytki. Fabuła wciągająca, do samego końca nie wiadomo kto jest 
tym winnym. To taka polska Agatha Christie, mnóstwo wątków i po-
dejrzanych osób, a każda z motywem zbrodni. Katarzyna Puzyńska 
z  wykształcenia jest psychologiem, książki o  fikcyjnej wsi Lipowo 
zaczęła pisać w 2014 r. Pierwsza część sagi to „Motylek”.

Teraz obok Remigiusza Mroza, Wojciecha Chmielarza, Katarzyny 
Bondy, czy Olgi Rudnickiej jest najpoczytniejszą autorką polskich 
kryminałów z wątkiem obyczajowym. Polecam.

Dobra książka

Podział zajęć � tness

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Róże z mięsem
Ciasto:
300 g mąki pszennej, 1 jajko, szczypta 
soli, 225 ml wody

Farsz:
300 g zmielonej szynki wieprzowej, 1 mała 
cebula, 1 mała marchewka, sól, pieprz, 
1 ząbek czosnku

Sos pomidorowy:
3 średnie pomidory, 100 g koncentratu 
pomidorowego, 100 ml wody, ząbek 
czosnku, sól, pieprz – do smaku, pół ły-
żeczki ziół prowansalskich

Przygotowanie:
Z podanych składników zagniatamy 
ciasto, jeśli trzeba, podsypujemy mąką. 
Ciasto przykrywamy i odkładamy na 
15 min.

Farsz:
Cebulkę i czosnek siekamy na drobno, 
marchew trzemy na tarce. Wszystko 
podsmażamy na małej ilości oleju i do-
dajemy do surowego, zmielonego mięsa. 
Doprawiamy i mieszamy. Ciasto wałku-

jemy, wycinamy 4 koła, np. szklanką. Koła 
układamy tak, by krawędziami zachodzi-
ły na siebie. Dajemy wzdłuż farsz, skła-
damy na pół ( jak pierogi) i zwijamy – 
powstaje róża. Róże układamy w naczy-
niu żaroodpornym, posmarowanym 
olejem.

Sos:
Pomidory zalewamy wrzątkiem, obiera-
my ze skóry i drobno siekamy. Dodajemy 
resztę składników i całość gotujemy. 
Sosem zalewamy róże i całość zapiekamy 
w temp 180 stopni około 30 minut.

Katarzyna Puzyńska

„Nora”
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8 kilometrów z pięknymi widokami

Czas wakacji w Miejskim Przedszkolu Nr 3

Pod pomnikiem Górnika w Słupcu zebrała się 
pięcioosobowa grupa (sobota, 1 sierpnia). Pogo-
da piękna, niebo „włoskie” więc widoki zapowia-
dały się wspaniałe. Było stosunkowo wcześnie, 
więc upał nie dawał się we znaki kiedy wędrowa-
łyśmy (bo tym razem same panie) przez Zagórze. 
Dzięki dobrej widoczności widoki na Masyw 
Śnieżnika, na Góry Stołowe były cudne – miałyśmy 
te góry jak na dłoni. Zostawiając za sobą Wilkowiec, 
przy znanej nam dobrze „stodole”, skręciłyśmy na 
niebieski szlak idący zboczem Tylnej. Znowu za-
chwycając się widokami – tym razem na Kościelec, 

pięknie położone, oświetlone słońcem Osiedle 
Waryńskiego i Garb Dzikowca z Przykrzcem (a wła-
ściwie jego resztkami) doszłyśmy do kapliczki 
przy Kasztanowej. Tu czekał na nas chłodny cień 
i chwila oddechu. Jeszcze trochę marszu w pełnym 
słońcu i minęłyśmy kościół św. Katarzyny zwra-
cając uwagę na piękną dekorację przed nim. 
Spacer zakończyłyśmy – mocno już spragnione 
– w Ewelinie, gdzie poczęstowano nas doskona-
le schłodzonymi napojami.

Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Czas wakacji to przede wszystkim czas odpoczynku, zabawy, nowych znajomości, nowych doświadczeń. W Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Drogosławiu każdego 
dnia na przedszkolaków czekało coś nowego, ciekawego, atrakcyjnego, wesołego. Dzieci w placówce czuły się dobrze i mile spędzały letni czas. Ewa Foltyn
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„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

„Familia” ul. Kłodzka 13 12 sierpnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 13 sierpnia

„Nowa” ul. Teatralna 11 14 sierpnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 15 sierpnia

„Piastowska” ul. Piastów 5 16 sierpnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 17 sierpnia

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 18 sierpnia

K
A
R
T
K
A

Z

K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

2020

sierpnia
piątek

imieniny obchodzą:
Albert, Dorota, Edmund, Kajetan, Klaudia, 
Konrad, Sykstus, Wincenty

wschód słońca: 5.06
zachód słońca: 20.16

7
220 dzień roku

do końca roku pozostało 146 dni
dzień trwa: 15 godz. i 10 min 

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

7-9 sierpnia godz. 18
#TUITERAZ

2D, napisy, komedia, 97 min, 2020, Belgia/Francja
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 88, 7-13 sierpnia 2013 r.12

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Albert, Dorota, Edmund, Klaudia, Konrad, Wincenty

wschód słońca: 5.06
zachód słońca: 20.17

7
219 dzień roku

do końca roku pozostało 146 dni
dzień trwa: 15 godz. 11 min.

PONIEDZIAŁEK
Na Woli gen. Reinefarth od świtu kontynuuje 

natarcie. Jego oddziały wypierają Powstańców 
z  rejonu ulic Chłodnej i  Ogrodowej, Placu 
Mirowskiego, Hal Mirowskich i Placu Żelaznej 
Bramy. Niemcy panują całkowicie na linii Wolska 
- Chłodna - Ogród Saski. Odcinają Stare Miasto 
i cmentarze od Śródmieścia. W okolicy Chłodnej 
i  Elektoralnej Niemcy masowo mordują lud-
ność. Z mieszkańców Warszawy tworzą „żywe 
barykady”. Po południu rusza polskie przeciw-
natarcie na Plac Mirowski, zorganizowane przez 
mjr. Stanisława Steczkowskiego „Zagończyka”. 
Wieczorem oddziały powstańcze, pod naciskiem 
przeważających sił wroga, zostają zepchnięte 
na ul. Grzybowską i Plac Grzybowski. Płk Karol 
Ziemski „Wachnowski”, nie mogąc przedostać 
się na Żoliborz, organizuje obronę Starówki 
jako dowódca Grupy Północ.

Na Ochocie oddziały RONA przesuwają się 
na wschód. Trwa okrutna pacyfikacja dzielnicy. 

Rozpoczyna się budowa wykopu i barykady, 
osłaniającej przejście Al. Jerozolimskimi ze 
strony północnej na południową, czyli z domu 
nr 20 do domu nr 17. Przejście to, do ostatniego 
dnia Powstania zapewnia łączność oddziałom 
z obu części Śródmieścia. Dla ludności cywilnej 
jest szlakiem ewakuacyjnym.

Porucznik John Ward, pilot RAF-u rozpoczy-
na tego dnia nadawanie do Londynu depesz 
z relacjami o sytuacji w walczącej Warszawie. 
Po doniesieniach żołnierzy AK, o rzezi doko-
nywanej przez wojska niemieckie na Woli, 
W. Churchill wywiera skuteczną presję m.in. na 
gen. J. Slessora, aby ten natychmiast zgodził 
się na loty do Warszawy. Slessor zezwala na 
loty, jednak w ograniczonym zakresie i tylko 
polskim załogom.

Tego dnia poległa m. in.: Jadwiga Falkowska, 
polska harcmistrzyni, ur. 1889 r.

7 dzień Powstania Warszawskiego  
7 sierpnia 1944 r.

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 125 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilnego, 
pisma procesowe obejmują wnioski 
i oświadczenia stron składane poza 
rozprawą. Jeżeli przepis szczególny 
tak stanowi, pisma procesowe wnosi 
się na urzędowych formularzach.

Każde pismo procesowe powinno 
zawierać: 1) oznaczenie sądu, do któ-
rego jest skierowane, imię i nazwisko 
lub nazwę stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników; 2) 
oznaczenie rodzaju pisma; 3) osno-
wę wniosku lub oświadczenia oraz 
dowody na poparcie przytoczonych 
okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego 
lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno 
ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 1) oznaczenie 
miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników, 2) numer Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identy-
fikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli 
jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając 
takiego obowiązku lub 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie 
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli 
jest on obowiązany do jego posiadania.

Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w zdaniu 
poprzednim, powinny zawierać sygnaturę akt.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu 
lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy 
właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność 
środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona 
kwota pieniężna.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy 
załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, 
a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po 
jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

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

Karolina Janowicz 

Pisma procesowe

sierpnia
środa

Wschód słońca: 5:21, zachód słońca: 20:33. Średnia temperatura powietrza: 19 stopni C., 
słonecznie, stan wody w Wiśle: 173 cm.
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Julia walczy ze złośliwym guzem
18-letnia Julia Kuczała z Radkowa walczy ze złośliwym 
guzem mózgu – pineoblastomą. Ruszyła wielka akcja 
pomocy, w którą zaangażowało się wiele osób. Trzeba 
zebrać 3,5 miliona złotych. Na Facebooku powstała grupa 
„Armia Aniołów Julii Kuczały. Licytacje dla Julii”

Julia Kuczała zaczęła choro-
wać w kwietniu tego roku. Ran-
kami męczyły ją nudności, bóle 
głowy. Rodzina myślała, że to 
problemy żołądkowe. Zaczęło 
się to zbyt często powtarzać, co 
bardzo zaniepokoiło rodziców.

– Gdy po raz trzeci Julię zła-
pały takie poranne wymioty 
uznaliśmy, że trzeba działać. Tym 
bardziej, że właśnie wtedy córka 
się poskarżyła na to, że widzi 
podwójnie. Trafiliśmy do neuro-
loga, ale ten uznał, że to migre-
na i powiedział, że nie powinni-
śmy się martwić – wspomina 
Monika Stelmaszuk-Kuczała, 
mama Julii. – Na naszą prośbę 
lekarz wypisał nam skierowanie 
na rezonans, ale powiedział, że 
możemy sobie go na spokojnie 
w przyszłości zrobić. Nie widział 
szczególnych wskazań. Nam 
jednak nie dawało to spokoju, 
więc mimo że była pandemia, to 
stanęliśmy na głowie, żeby zna-
leźć w Wałbrzychu pracownię 
rezonansu i jak najszybciej prze-
badać córkę.

Rezonans wykazał, że Julia 
ma w głowie guza.

– Udało nam się na znaleźć 
radiologa, który od razu zobaczył 
skany i powiedział, że natych-
miast powinniśmy jechać do 
Wrocławia na oddział neurochi-
rurgii. Pojechaliśmy tam tak, jak 
staliśmy, nie chcieliśmy stracić 
ani minuty – opowiada Monika 
Stelmaszuk-Kuczała.

W szpitalu początkowo nie 
chcieli Julii przyjąć. Mówili, że 
guz wcale nie musi być groźny. 
Ostatecznie Julia trafiła na neu-
rochirurgię. Ze względu na epi-
demię musiała zostać w szpitalu 
zupełnie sama…

– Pękły nam serca, gdy mu-
sieliśmy wrócić do domu i zosta-
wić naszą córkę. Potem każdego 
dnia jeździliśmy do szpitala po-

nad 100 kilometrów tylko po to, 
żeby mogła nas zobaczyć przez 
okno, żeby pomachać jej i dodać 
otuchy. Codziennie rozmawiałam 
z nią przez telefon nawet do 
4 nad ranem. O wizytach nie było 
mowy, więc robiliśmy wszystko, 
żeby czuła, że jesteśmy cały czas 
z nią – opowiada mama Julii.

Po kilku dniach Julia przeszła 
operację, podczas której lekarze 
pobrali próbki guza do badań.

– I to również dzielnie zniosła. 
Wtedy zobaczyłam, że ta moja 
delikatna i wrażliwa córeczka 
jest niesamowicie silna. Że sa-
modzielnie pokonała ogromne, 
ogromne wyzwanie. Dlatego 
byłam z niej dumna, ale też prze-
rażona, że tak wygląda jej wejście 
w dorosłość – tłumaczy Monika 
Stelmaszuk-Kuczała.

Po kilku dniach od operacji 
Julia została wypisana ze szpi-
tala, ale było wiadomo, że to nie 
koniec walki. Na wyniki badań 
trzeba było czekać ponad trzy 
tygodnie. Rodzice szukali miej-
sca, w którym będą leczyć córkę.

– Wiedzieliśmy, że Julię czeka 
jeszcze jedna operacja, a potem 
ciężka chemioterapia. Musieliśmy 
zrobić wszystko, żeby Julia trafi-
ła w najlepsze ręce. Wybór padł 
na Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie – mówi pani Monika.

Julię operował jeden z naj-
wybitniejszych neurochirurgów 
w Polsce. Operacja przebiegła 
pomyślnie.

– Julia została zaproszona do 
rozmowy przed operacją, pod-
czas której lekarze przedstawili 
wszelkie ryzyka i zagrożenia, 
jakie wiążą się z ingerencją neu-
rochirurgiczną. Córka bardzo się 
tego przestraszyła. Wyszła z ga-
binetu zapłakana, spojrzała mi 
w oczy i powiedziała, że boi się, 
że umrze… To był straszliwy 
cios… Żaden rodzic nie powinien 

usłyszeć takich słów od swojego 
dziecka – wspomina mama Julii.

Operację przeszła następne-
go dnia, a podczas pobytu w 
szpitalu cały czas była przy niej 
mama.

– Operacja usunięcia guza 
poszła bardzo sprawnie. Po czte-
rech godzinach było po wszyst-
kim, a po kolejnym tygodniu 
Julia była gotowa na następny 
etap leczenia – ciężką chemio-
terapię – tłumaczy Monika Stel-
maszuk-Kuczała.

Pierwszy cykl chemioterapii 
Julia zniosła nawet dobrze, cho-
ciaż straciła swoje długie i krę-
cone włosy… Była na to przygo-
towana i dzielnie się z tym upo-
rała. Po przejściu całego cyklu, 
wróciła do domu. I tu zaczęły się 
komplikacje – bardzo silne bóle 
brzucha.

– Córka potwornie cierpiała. 
W pewnym momencie zapytała 
mnie nawet, czy to są przerzuty. 
Pękało mi serce, gdy patrzyłam 
na nią i nie mogłam jej ulżyć. 
Dlatego musieliśmy pojechać do 
szpitala i dopiero tam, po poda-
niu silnych antybiotyków wszyst-
ko się uspokoiło. Niestety, ledwo 
jej stan się poprawił, już zaczął 
się kolejny cykl chemii… – opo-
wiada mama Julii.

Julia chce wygrać z chorobą.
– Wie, że w życiu nie zawsze 

możemy wszystko przewidzieć, 

że czasem przytrafiają się takie 
potworne historie. Ale wie rów-
nież, że nie może się poddać i 
dzielnie „bierze wszystko na kla-
tę” – mówi Monika Stelmaszuk-
-Kuczała. – Ona mówi, że to po-
kona, a my z kolei zrobimy 
wszystko, żeby jej pomóc. Już 
zrobiliśmy pierwszy krok, bo 
udało nam się skonsultować 
przypadek córki z jednym z naj-
wybitniejszych onkologów dzie-
cięcych w USA, który specjalizu-
je się w leczeniu guzów mózgu 
– dodaje.

Profesor Jonathan Finlay 
uznał, że zaproponowana przez 
polskich lekarzy chemioterapia 
jest dobrym rozwiązaniem, ale 
jednocześnie podkreślił, że dal-
sze leczenie będzie zależeć od 
tego, jak Julia zareaguje na do-
tychczas podane leki. Jeśli od-
powiedź nie będzie wystarcza-
jąca, konieczne będzie kontynu-
owanie terapii w USA. Dlatego 
wtedy ratunkiem i szansą po-
wrotu do zdrowia będzie dla 
Julii seria autologicznych prze-
szczepów szpiku. Jest to bardzo 
nowoczesne, bardzo skuteczne, 
ale również bardzo kosztowne 
leczenie.

– Niestety wciąż nie wiemy, 
jak droga będzie ostatecznie ta 
terapia. Wstępnie możemy po-
wiedzieć, że może kosztować 
około 900 tysięcy dolarów, czy-

li ponad 3,5 mln złotych. To są 
straszne, niewyobrażalne pie-
niądze, ale zrobimy wszystko, 
żeby dać Julii szansę na życie – 
tłumaczy Monika Stelmaszuk-
-Kuczała.

Amerykanie mają możliwości, 
które są dziś dla naszej medycy-
ny niedoścignione – trzeba ko-
rzystać z szansy, którą zapropo-
nowali Julii.

– A dla nas największą na-
dzieją jest to, że profesor Finlay 
opowiedział nam o dwóch le-
czonych przez siebie dziewczy-
nach, rówieśniczkach Julii. Dziś 
obie są zupełnie zdrowe i są 
pełnoetatowymi studentkami 
– opowiada pani Monika. – Ma-
rzy nam się, żeby i Julia dostała 
taką szansę. Żeby rozprawiła się 
z rakiem i mogła żyć normalnym 
życiem. A dziś widzę, jak często 
jest jej przykro, że towarzyskie 
życie się toczy poza nią. Że jest 
zamknięta w domu i skazana na 
ciężką walkę. Ale ona tak wiele 
rozumie. Tak dojrzale do wszyst-
kiego podchodzi. Musimy, po 
prostu musimy zrobić wszystko, 
żeby ją uratować. Ale sami tego 
nie zrobimy. Potrzebujemy całej 
armii dobrych ludzi, którzy po-
mogą nam zebrać pieniądze na 
jej leczenie i razem z nami za-
walczą o piękne życie naszej 
córeczki – apeluje o pomoc 
mama Julii.

Jeśli chcesz pomóc Julii w tej trudnej walce, to pamiętaj, że liczy się każda złotówka.
Julia Kuczała jest podopieczną Fundacji „ZOBACZ MNIE”.

Wsparcie można też przekazać w postaci przelewu 
internetowego za pośrednictwem strony 
www.zobaczmnie.org/wplacam
W rubryczce „CEL” prosimy wpisać: „Julia Kuczała”

Wpłaty na jej rzecz prosimy kierować na konto:
Fundacja ZOBACZ MNIE, ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, 50-069 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA SA: 28 1090 23 98 0000 0001 4358 4104 
z tytułem wpłaty: „Julia Kuczała”
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Dołącz do grupy i pomagaj!
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Bieg na Wielką Sowę

Zaprzysiężenie nowego radnego

We wtorek, 4 sierpnia, pod-
czas XX sesji Rady Gminy Nowa 
Ruda zaprzysiężony został nowo 
wybrany radny, Paweł Gargol. 
Mieszkańcy Dzikowca uznali go 

za godnego zaufania i wybrali 
nowym członkiem rady, po re-
zygnacji Bolesława Pietruszew-
skiego. Paweł Gargol zaprezen-
tował się jako uczciwy i praco-

wity człowiek. Skutecznie pełni 
funkcję Komendanta Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Nowa Ruda i prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej Dzi-
kowiec Kłodzki. Już od dłuższe-
go czasu możemy zaobserwować 
jego współpracę z sołtys Agniesz-
ką Tomczuk, która skutkuje no-
wymi, pozytywnymi inicjatywa-
mi. Paweł Gargol dał się poznać 
mieszkańcom wsi jako społecz-
nik, działający na rzecz swojej 
małej ojczyzny. Jego zaangażo-
wanie w sprawy lokalne oraz 
otwartość i umiejętność wsłu-
chania się w potrzeby otoczenia 
pozwoli mu zapewne na rzetel-
ne pełnienie powierzonej mu 
funkcji.

Życzymy wielu sukcesów!

Bieg na Wielką Sowę Już w najbliższą niedzie-
lę będziemy po raz 11 świadkami wielkiego wy-
darzenia w  świecie biegaczy. Na starcie staną 
obok siebie amatorzy biegów górskich w  stylu 
alpejskim. Zmierzą się ze sobą najlepsi polscy 
i zagraniczni biegacze. W tym roku, 
ze względu na sytuację epidemicz-
ną, liczba uczestników została moc-
no ograniczona. Listy startowe 
zapełniły się niemal błyskawicznie, 
a na tydzień przed biegiem zosta-
ły zamknięte. Biegacze wystartują 
wzorem lat ubiegłych z  boiska 
w  Ludwikowicach Kłodzkich i  do 
pokonania będą mieli ok 10 km 
trasy biegnącej cały czas w  górę 
z  przewyższeniami przekraczają-
cymi 600 m. Podczas trwania im-
prezy zachowany zostanie reżim 

sanitarny, zgodny z  aktualnie obowiązującymi 
wymogami epidemicznymi. Wszystko to w trosce 
i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów. 
Warto również podkreślić, że organizator, Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda, zostało obdarzone 

ogromnym zaufaniem przez świat 
biegowy i dlatego w ramach tego-
rocznego Biegu na Wielką Sowę 
zostaną rozegrane:

– Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Biegu Alpejskim,

– Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Biegu Górskim,

– Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Biegu Górskim.

Obszerną relację z biegu znajdą 
Państwo po wydarzeniu na oficjal-
nych stronach biegu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda 
zostało wywieszone i podane do publicznej 
wiadomości następujące ogłoszenie o prze-
targu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości lokalowej, położonej 
w Przygórzu nr 205/11, będące załącznikiem 
do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 
244/20 z dnia 21 lipca 2020 r.
Położenie nieruchomości: 
Przygórze nr 205
Numer działki: 187/3
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 
2526 m2

Numer księgi wieczystej, obciążenia: 
SW2K/00019854/3 – bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospoda-
rowania nieruchomości: lokal mieszkalny 
nr 11, położony na poddaszu budynku miesz-
kalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, 
podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, 
o 11 lokalach mieszkalnych. Lokal składa się 
z: pokoju z aneksem kuchennym i wc o pow. 
użytkowej 20,97 m2. Udział lokalu w nierucho-
mości wspólnej wynosi 413/10000 cz. Do lo-
kalu przynależy piwnica o pow. 4,04 m2. Lokal 
wyposażony jest w  instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Ruda działka nr 187/3 o pow. 2526 m2 
przeznaczona jest na cele zabudowy miesz-
kaniowej, usług i  użytkowania rolniczego. 

W  ewidencji gruntów i  budynków Starosty 
Kłodzkiego w/w  działka sklasyfikowana jest 
jako B – tereny mieszkaniowe. Termin do 
złożenia wniosku przez osoby, którym przy-
sługiwało pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 
zm. poz. 284) upłynął 18.12.2019 r. Pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na 
dzień 5 czerwca 2020 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym z powodu braku nabywcy.
Zobowiązania, których przedmiotem jest 
nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 
29 900,00 zł
Wysokość wadium: 5 980,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest 
od podatku VAT. Cena nabycia nie obejmuje 
okazania granic nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2020 
roku o  godzinie 13.00 w  siedzibie Urzędu 
Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój 
nr 15.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
również wpłata wadium w podanej wysokości 
do dnia 24.08.2020  roku w  kasie Urzędu 
Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy 
Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy 
z/s w Nowej Rudzie Nr 62 9536 0001 3001 0006 
7351 0005. Ogłoszenie o przetargu dostępne 
jest na stronie internetowej www.bip.gmina.
nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja 
„Przetargi-Mienie Komunalne”. Ogłoszenia 
o przetargu zamieszcza się na stronie www.
otoprzetargi.pl. Szczegółowych informacji 
dotyczących przetargu udziela Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i  Geodezji Urzędu 
Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 09 15 
w godzinach pracy  Urzędu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości 
następujące ogłoszenie o przetargu:
IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalo-
wej, położonej
w Dworkach nr 29/4, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy 
Nowa Ruda Nr 242/20 z dnia 21 lipca 2020 r.
Położenie nieruchomości: Dworki nr 29
Numer działki: 35
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 1500m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00026619/6 – bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal 
mieszkalny nr 4, położony na I piętrze budynku mieszkalnego, wolnosto-
jącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 7 lo-
kalach mieszkalnych. Lokal składa się z: pokoju z  aneksem kuchennym 
o pow. użytkowej 18,20 m2. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza 
o pow. 6,16 m2 usytuowane na zewnątrz budynku mieszkalnego. Udział 
lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 882/10000 cz. Lokal wyposażony 
jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wc znajduje 
się poza budynkiem. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 35 o pow. 
1500 m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej lub zagrodowej oraz obiektów usług i  produkcji nie kolidujących 
z  funkcją mieszkaniową w  części na cele rolnicze, w  wypisie z  danych 
ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe 
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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 25.07.2019 r. Pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony ogłoszony na 27.09.2019 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym ze względu na brak nabywców. Drugi przetarg ustny nie-
ograniczony ogłoszony na dzień 20.12.2019 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym ze względu na brak nabywców. Trzeci przetarg ustny nie-
ograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym ze względu na brak nabywców.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 500,00 zł
Wysokość wadium: 2 700,00 zł płatne do dnia 24.08.2020 r.
IV przetarg odbędzie się w  dniu 28.08.2020 r. o  godzinie 11.00 

w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 15. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.
gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie 
Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu zamieszcza się na stronie www.
otoprzetargi.pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela 
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.
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OR OR
Noworudzianin Nr 440, 7-13 sierpnia 2020 r.

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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OR OR
Noworudzianin Nr 391, 9-22 sierpnia 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 387 („Uroda jest podarunkiem na kilka lat”)
nagrody otrzymują: Agata Czerwiec – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Robert 
Troczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Michał Terlicki – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Ewa Słoda – plan miasta Nowa Ruda, Kinga Pilarz – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis

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

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 387 („Uroda jest podarunkiem na kilka lat”)
nagrody otrzymują: Agata Czerwiec – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Robert 
Troczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Michał Terlicki – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Ewa Słoda – plan miasta Nowa Ruda, Kinga Pilarz – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis

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

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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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Najwierniejsi przyjaciele”, „plażowanie”, („Najwierniejsi przyjaciele”, „plażowanie”, („Najwierniejsi przyjaciele”, „plażowanie”, 

„W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie „W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie „W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie 
zima długa, biała”), nagrody (zestaw 2 lub zima długa, biała”), nagrody (zestaw 2 lub zima długa, biała”), nagrody (zestaw 2 lub 

3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 
zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 

lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: 
Kasia Łuszczyńska, Ola Wysłowska, Kasia Łuszczyńska, Ola Wysłowska, Kasia Łuszczyńska, Ola Wysłowska, 

Natalka Janek.Natalka Janek.Natalka Janek.

Kącik 
dla dzieci

Połącz kropki

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. Ukryte rzeczy w zdaniach

........................................................................................
3. Zagadka

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 391

Wpisz w odpowiednie miejsca krzyżówki podane wyrazy: helikopter, leniuch, ukłucie, książka,  
gżegżółka, lusterko, grząski, chomik, jałmużna, nurek, harcerz, samochód, jaskółka, urzędnik, 
żądło, mundur, mrówka, chirurg, łupina i odczytaj hasło (tytuł książki dla dzieci, autor: Anna 
Kamieńska).
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Znajdź, na pograniczu sąsiadujących 
z sobą wyrazów, ukryte nazwy rzeczy:

To jest Oli królik.
Bok nowej szafy był zniszczony.
Uszkodzony but Elka zaniosła do szewca.
Pisarz długo pisał na maszynie.
Janek rano poszedł na zakupy.
Ciocia stoi w kolejce do kasy.

Znacie takiego konika,

który często w trawie cyka?

Z
A
G
A
D
K
A
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Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
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się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.

1. Hasło z krzyżówki
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2. Ukryte rzeczy w zdaniach

........................................................................................
3. Zagadka
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........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 391

Wpisz w odpowiednie miejsca krzyżówki podane wyrazy: helikopter, leniuch, ukłucie, książka,  
gżegżółka, lusterko, grząski, chomik, jałmużna, nurek, harcerz, samochód, jaskółka, urzędnik, 
żądło, mundur, mrówka, chirurg, łupina i odczytaj hasło (tytuł książki dla dzieci, autor: Anna 
Kamieńska).

U C
U U H H

Ż U R Ó
Ą U Z C R
Ż Ż U H U H Z

Ą Ż Ż
Ó U

Ó U U C C
H H

R Ó
Z

Znajdź, na pograniczu sąsiadujących 
z sobą wyrazów, ukryte nazwy rzeczy:

To jest Oli królik.
Bok nowej szafy był zniszczony.
Uszkodzony but Elka zaniosła do szewca.
Pisarz długo pisał na maszynie.
Janek rano poszedł na zakupy.
Ciocia stoi w kolejce do kasy.

Znacie takiego konika,

który często w trawie cyka?
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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!!! 

25lat

Reklama

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* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tap-
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic 
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel. 
600 399 914.
* Opiekunka – zajmę się osobą 
starszą bądź dzieckiem. Posiadam 
wykształcenie pedagogiczne i 
doświadczenie przedszkolne. Tel. 
530 274 537.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.

* 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 stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel.695 858 904
* Zlecę prace murarskie przy re-
moncie starego domu w miejsco-
wości Świerki koło Nowej Rudy. 
Szczegóły na telefon 502 329 325.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* 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.

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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Złe rozpoczęcie

GRAMY DLA JULII
Tęskniliście za emocjami sportowymi? Już w najbliższą środę 

12 sierpnia o  godzinie 17.00 w  Nowej Rudzie mecz z  Lechią 
Dzierżoniów! Tym razem gramy w szczytnym celu – cała kwota 
z  biletów w  tym dniu zostanie przekazana na leczenie Julii, 
a dodatkowo będzie zorganizowana zbiórka do puszki. Im wię-
cej sprzedanych biletów, tym więcej pieniędzy zostanie prze-
kazanych dla Julii! WSZYSCY NA SPORTOWĄ – RAZEM WYGRAMY!

Piłka nożna, IV liga

Juniorzy Starsi rozegrali kolejną grę kontrolną. Tym razem za-
grali z drużyną Sudety Międzylesie (seniorzy). Podopieczni Piotrka 
Paska wygrali 3:2. Bramki zdobyli: Fornal, Martynowicz, Kot.

Nie tak wyobrażaliśmy sobie 
start rozgrywek w wykonaniu 
naszej drużyny. Po dobrych wy-
stępach w meczach kontrolnych, 
z dużym optymizmem czekali-
śmy na nowy sezon. Niestety w 
meczu z Sokołem Marcinkowice 
nie spisaliśmy się na miarę ocze-
kiwań i przegraliśmy na własne 
życzenie 4:2. Dodatkowo gospo-
darze ostatnie 30 minut grali o 
jednego zawodnika mniej... Dwie 

bramki dla naszej drużyny zdo-
był niezawodny Bartek Chabrow-
ski. W najbliższy weekend nasz 
zespół pauzuje, więc trener i 
zawodnicy mają wystarczająco 
dużo czasu, aby wrócić do dys-
pozycji ze sparingów i dobrze 
przygotować się do ważnego 
meczu z Lechią Dzierżoniów, 
który zostanie rozegrany według 
terminarzu w środę 12 sierpnia.

Sokół Marcinkowice – KS Piast Nowa Ruda 4:2

Bramki dla Piasta: Bartek Chabrowski (2)
Piast: Stec, Osicki, Polak, Szukiełowicz, Pierzga, Schmidt, Mika, 
Kalka, Orzechowski, Deiverson, Chabrowski. Na zmiany 
wchodzili: Kałwak, Olczak, Florian, Kucharski

1 kolejka

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 6 sierpnia, godz. 13.00) 
jest już prawie 19 milionów zarażonych, prawie 
712 tysięcy zgonów i  ponad 12 milionów osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 46 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 49.515, liczbą 
zgonów – 1.774 oraz 35.642 wyzdrowiałymi.

W  powiecie kłodzkim – na ten moment – 122 
osoby są zakażonych koronawirusem. Jest 13 ofiar 
śmiertelnych, a 242 osoby wyzdrowiały.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (4.973.741 chorych / 161.608 zgonów
/ 2.540.880 wyzdrowiałych),
Brazylia (2.862.761 / 97.418 / 1.329.202),
Indie (1.967.838 / 40.778 / 1.329.202),
Rosja (871.894 / 14.606 / 676.357),

RPA (529.877 / 9.298 / 377.266)
Meksyk (456.100 / 49.698 / 304.708),
Peru (447.624 / 20.228 / 306.430),
Chile (364.723 / 9.792 / 338.291),
Columbia (345.714 / 11.624 / 186.317),
Iran (320.117 / 17.976 / 277.463),
Wielka Brytania (307.184 / 46.364 / brak danych),
Hiszpania (305.767 / 28.499 / 150.376),
Arabia Saudyjska (282.824 / 3.020 / 245.314),
Pakistan (281.863 / 6.035 / 256.058),
Bangladesz (249.651 / 3.306 / 143.824)
Włochy (248.803 / 35.181 / 200.976),
Turcja (236.112 / 5.784 / 219.506),
Argentyna (220.682 / 4.106 / 96.948)
Niemcy (214.289 / 9.250 / 196.623),
(…) Chiny (84.528 / 4.634 / 79.059),
(…) Ukraina (76.808 / 1.819 / 42.524),
(…) Czechy (17.529 / 388 / 11.909). #zostanwdomu
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TRANSFERY, TRANSFERY, TRANSFERY

W sobotę 1 sierpnia Natalia Palczak wystarto-
wała w zawodach klasy N-81 km w Ciosnach koło 
Łodzi. Biorąc pod uwagę fakt, że niecałe dwa 
tygodnie wcześniej z tym samym koniem przeje-
chała 80 kilometrów, musiała bardzo rozważnie 
i ostrożnie pojechać, aby nie dopuścić do kontu-
zji konia. Strategia była taka, aby osiągnąć tempo 
końcowe ok. 13,5 km/h – zrobić szybkie wejście 
na bramkę weterynaryjną, uzyskując wzorowe 

parametry konia. Wszystko udało się pozytywnie 
wykonać. Uzyskane tempo dało Natalii i Bornie 
5  miejsce w  stawce 11 koni, gdzie dwa konie 
z powodu kulawizny nie ukończyły dystansu. Start 
ten był drugą – potrzebną – kwalifikacją dla konia 
do prawa startu w zawodach międzynarodowych 
CEI oraz Mistrzostwach Polski, które odbędą się 
w  dniach 10-12 września 2020 r. w  Kliczkowie. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Natalia Palczak pojedzie w międzynarodowych 
zawodach CEI oraz w Mistrzostwach Polski!

Giulliano wzmacnia pozycje bramkarza. Mamy na-
dzieję, że po aklimatyzacji zawodnik, który ma bardzo 
dobre warunki fizyczne, będzie solidnym wzmocnieniem 
naszej drużyny i pomoże w walce o jak najwyższe cele. 
Nowy bramkarz jest Brazylijczykiem z Hiszpańskim 
paszportem, a przybył do nas z klubu Oliveira do Bair-
ro Sport Clube.

Kolejnym nowym zawodnikiem, który dołącza do 
naszej drużyny jest dobrze znany noworudzkim kibicom 
Mateusz Kałwak, który kilka lat temu reprezentował 
nasze barwy. Mateusz to jeden z wyróżniających się 
graczy poprzedniego sezonu ligi okręgowej, w której 
reprezentował barwy Jedliny-Zdrój. Bez wątpienia 
będzie to duże wzmocnienie siły ataku, ponieważ za-
wodnik występuje na pozycji skrzydłowego lub napast-
nika. Liczymy, że razem z Bartkiem stworzą dobry duet 
napastników i zagwarantują nam gole na boiskach 
IV ligi. Mati witaj ponownie!

Młody zawodnik, który dołącza do naszej IV-ligowej 
drużyny, to Maciek – zawodnik, który występował 
w Centralnej Lidze Juniorów, a także był zawodnikiem 
Śląska II Wrocław, który awansował do II ligi. Zawodnik 
od początku okresu przygotowawczego trenował z na-
szą drużyną i ostatecznie dołączył do noworudzkiego 
Piasta. Wierzymy, że będzie wzmocnieniem naszej 
defensywy i  nie tylko. Witamy Maćka na pokładzie 
i życzymy omijania kontuzji oraz samych dobrych wy-
stępów w naszych barwach.

Trójka zawodników, którzy zamienili MKS Polonię Stal Świdnica na nasz klub na zasadzie rocznego wypoży-
czenia. Każdy z  tych zawodników gra na innej pozycji, więc trener będzie miał szeroki wachlarz możliwości 
budowania składu – Piotr Florian obrońca, Daniel Orzechowski skrzydłowy, Damian Kucharski pomocnik.  Liczymy, 
że zawodnicy staną na wysokości zadania i będą solidnymi wzmocnieniami naszej drużyny na boiskach IV ligi.

Nie tylko nowi zawodnicy przychodzą, ale również 
nasi zawodnicy zmieniają barwy klubowe. Jednym z 
nich – i niewątpliwie jest to duże osłabienie, ale obo-
wiązki zawodowe nie pozwalają na regularne treningi 
i grę w naszym klubie – jest Mateusz Poświstajło, który 
wyjechał za granicę i będzie mógł być tylko na kilku 
meczach w najbliższej rundzie. W związku z tym po-
prosił o wypożyczenie do Kryształu Stronie Śląskie. 
Mocno wierzymy, że Mateusz już w przerwie zimowej 
wróci i będzie mocnym ogniwem naszej drużyny – tak 
jak było to w ubiegłym sezonie.

Kolejni zawodnicy, którzy zmienili barwy to: Sewe-
ryn Sarkowicz i Mikołaj Rosoliński – wypożyczenie 
roczne do Słowianina Wolibórz oraz Lucas Soumar i 
Petr Sustek – transfery definitywne do drużyn Czeskich. 
Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia w nowych 
klubach.
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