Kolejna szansa na
kanalizację w Jugowie

Nr 441

14-20 sierpnia 2020 r.

39,90 zł

35 zł

16 zł

egzemplarz bezpłatny

INDEKS 279536 ISSN 2084-0330

Ruszyła przebudowa stacji
w Ścinawce Średniej
Końcem lipca
rozpoczęły się
prace związane
z przebudową stacji
PKP w Ścinawce
Średniej. To jedna
z większych inwestycji
na naszym terenie,
która w sumie
pochłonie dziesiątki
milionów złotych

Reklama

Zamów gaz
do domu

czytaj na str. 5

Koronawirus
– pamiętajmy
o bezpieczeństwie

Pamiętajmy, że w niektórych
miejscach oraz w sytuacjach
należy zakrywać usta i nos

czytaj na str. 5

Wozidło ukryli
w dostawczaku

czytaj na str. 8

Seniorka straciła
25 tys. zł

czytaj na str. 8

Rozkład jazdy PKS
czytaj na str. 11

czytaj na str. 7

Basen w październiku?
Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro

Miliony złotych kosztować
będzie gminę Nowa Ruda
budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i modernizacja
sieci wodociągowej w
Jugowie. Jest szansa na
pozyskanie na ten cel
dofinansowania

Sprawa odkrytego kąpieliska przy ul. Fredry interesuje wielu noworudzian, szczególnie
w czasie letnich upałów. Wiadomo już, że wykonawca przebudowy basenu złożył kolejny
wniosek o zmianę terminu wykonania zadania na 31 października
czytaj na str. 3

Złoto Gór Sowich
Zawody Rodeo
na Rancho Overo

strona 22

strona 23

www.wenanty.pl

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62

Dołącz do grupy i pomagaj!

GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

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

Wsparcie można też przekazać w postaci przelewu
internetowego za pośrednictwem strony
www.zobaczmnie.org/wplacam
W rubryczce „CEL” prosimy wpisać: „Julia Kuczała”
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Spotkanie
w
biurze
poselskim
Tłumy turystów w Górach Stołowych

Helena Kochajkiewcz i Jadwiga Ziemska zebrały do 16 marca 2020 r. około 2300 podpisów
na listach poparcia „Nie dla likwidacji szpitala w Nowej Rudzie”. Sporządziły apel do naszych
parlamentarzystów o pomoc w ratowaniu oddziału wewnętrznego szpitala w Nowej Rudzie

Nie tylko szlaki na Rysy w
polskich Tatrach, czy też Śnieżkę
i w całych Karkonoszach oblegane są przez turystów. Z podobnymi problemami borykają
się władze Parku Narodowego
Gór Stołowych, dlatego w czwartek 6 sierpnia władze parku wydały specjalny komunikat.
W ostatnich dniach na terenie
Parku Narodowego Gór Stołowych obserwujemy bardzo intensywny ruch turystyczny. Turyści zmotoryzowani stoją w
korku na drodze prowadzącej
do Błędnych Skał. Inni, zdesperowani brakiem miejsca na parkingu porzucają swój pojazd na
Szosie Stu Zakrętów, zakłócając

ruch... Osoby pragnące zwiedzić
Szczeliniec Wielki oczekują w ok.
50-metrowej kolejce po bilet na
trasę turystyczną.
Jeżeli nie tak wyobrażają sobie państwo aktywny wypoczynek, to przypominamy:
– zaplanujcie wycieczkę w
innych godzinach niż godziny
szczytu (9.00-16.00),
– Pamiętajcie, że żyjemy w
czasach pandemii, a pomimo
naszych komunikatów niewiele
osób przestrzega zaleceń prezentowanych na licznych infografikach.
Prosimy, zaplanujcie swój
wypoczynek mądrze!

Z uwagi na szerzącą się pan- nia, nie mogły wręczyć apelu i Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej
demię oraz ogromne obostrze- list poparcia parlamentarzystom. Rudy, zaoferował pomoc i załączając pismo przewodnie, 24
kwietnia 2020 r. dostarczył je do
biur parlamentarzystów.
Na apel odpowiedziała poseł
Monika Wielichowska. We wtorek
Helena Kochajkiewcz i Jadwiga
Ziemska spotkały się w biurze
poselskim z Moniką Wielichowską, aby poruszyć tak ważny
problem zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Nowej
Rudzie. Poseł złożyła interpelację
do ministra zdrowia w sprawie
podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia w celu przejęcia
przez resort szpitala w Nowej
Rudzie.

Pełna treść interpelacji na www.noworudziani.pl

Nowa podłoga w sali wiejskiej w Bożkowie

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

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

Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Bożkowie została zakończona. Koszt inwestycji 18907,30 zł
- pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Wykonanie w czynie społecznym przez
panów z Rady Sołeckiej.
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Basen w październiku?
Sprawa odkrytego kąpieliska przy ul. Fredry interesuje wielu
noworudzian, szczególnie w czasie letnich upałów. Wiadomo
już, że wykonawca przebudowy basenu złożył kolejny wniosek
o zmianę terminu wykonania zadania na 31 października
Przypomnijmy, że zgodnie z
aneksem do umowy nr 4, termin
zakończenia przebudowy basenu wyznaczono na 31 lipca. Termin ten nie został dotrzymany i
– jak twierdzi wykonawca – nie
on jest za to odpowiedzialny.
– W tej chwili, już od dłuższego czasu czekamy na projekt
zamienny, trzeba było go wykonać ze względu na to, że znajdowały się w nim błędy projektowe.
Oprócz tego inwestor zrobił korekty co do ukształtowania terenu, np. brak barier architektonicznych, wyprofilowanie – wyrównanie brodzika z wysokością
na której znajduje się duży basen, wykonaliśmy też dodatkowe
pasy zieleni dla osób korzystających z basenu – tłumaczy Tadeusz Malik z firmy FHU Kwadros,
wykonawca inwestycji. – Ze
względu na to, że w projekcie
zbiorniki z chlorem i kwasem

siarkowym znajdowały się w
budynku socjalnym, powstał
pomysł, aby powiększyć komorę techniczną i w niej urządzić
pomieszczenia chlorowni i kwasów siarkowych. Następna sprawa to pompy ciepła – zostały
błędnie zaprojektowane, co wymagało przeprojektowania. Miały być usadowione na dachu
budynku socjalnego, ale ze
względu na to, że przesył z budynku do komory technicznej
– na dość dłużą odległość – powodowałby dużą utratę ciepła,
inwestor postanowił, że pompy
usadowione będą obok komory
technicznej. To są roboty, które
mają znajdować się w projekcie
zamiennym, którego na dzień
dzisiejszy nie ma, nie ma pozwolenia na budowę do projektu
zamiennego. Praktycznie robimy
to na projektuj-buduj, co chwilę
w projekcie pojawiają się błędy,

które trzeba poprawiać. Podobnie było z parkingiem przed
basenem; zrobiliśmy odkrywkę
i okazało się, że jest 1,2 m gruntu nienośnego – śmietnisko miejskie. W związku z tym wszystko
zostało wymienione, utwardzone i przyszykowane; dość powiedzieć, że tylko tam nawieźliśmy 2,5 tys. ton kamyka – d
 odaje.
Choć widać już duży postęp
prac, wykonawca nie chce zadeklarować, że termin 31 października jest realnym terminem zakończenia zadania.
– Zostały jeszcze sprawy zagospodarowania terenu, niecki
są już wyklejone i przygotowane.
Nie mamy jeszcze komory technicznej, trzeba ją wybetonować,
beton przez 28 dni musi „dojrzeć”. Na komorze technicznej
usadowione mają być atrakcje
wodne i znów musimy czekać.
Póki nie zrobię komory technicznej i schodów, to wszędzie mam
drogę techniczną – dojazdową,
tak więc to wszystko jest powiązane – mówi Tadeusz Malik.
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OKIEM STAREGO ENDEKA

Do sztambucha jedynego prawdziwego
„odbrązawiacza” historii i wielbiciela Marszałka
Powodem popełnienia niniejszego tekstu
jest chwalebna rocznica 1920 roku – wielka
wiktoria z przedpól Warszawy, zwana potocznie
„Cudem na Wisłą”. Zapisała się w kronikach jako
osiemnasta w dziejach bitwa decydująca o losach
świata. Cud to boski, czy jedynie ludzki geniusz
zdecydował o przebiegu i rozstrzygającym
zwycięstwie? Późniejszy święty Maksymilian
Maria Kolbe powiedział: „Matka Boża dała Mu
złamać hordy bolszewickie w dzień swego Wniebowzięcia”. Tyle póki co o interwencji nadprzyrodzonej. Warto jednak w przededniu setnej
rocznicy zmierzyć się (nie pierwszy i zapewne
nie ostatni raz) z tym, co historia zalicza w poczet
ziemskich kontrowersji.
„Zasadnicza decyzja nie dotyczyła wszakże
szczegółów; w istocie chodziło o osąd moralny:
czy można ważyć się na przegrupowanie całego
wojska w ciągu jednego tygodnia; czy armia
może ryzykować naruszenie szyku bojowego
w sytuacji, gdy wróg puka już do wrót stolicy?
Taka decyzja mogła należeć tylko do Wodza
Naczelnego, i tym, który ją podjął, był Piłsudski”
– stwierdza Norman Davies, historyk wielce
zasłużony dla opisu dziejów naszego narodu.
Bardzo to wyważony osąd (jak na obcokrajowca), jednak nie sposób się z nim zgodzić do
końca. Spróbuję – na miarę swoich skromnych
możliwości – przedstawić nieco inny punkt
widzenia. Moje wątpliwości dotyczą półprawd
i mitów, które funkcjonują do dnia dzisiejszego
i mają się bardzo dobrze. Zresztą wpisują się
znakomicie w tzw. „politykę historyczną” promowaną przez obecną władzę, a mającą u podstaw głęboką wiarę w kult marszałka Piłsudskiego. Jako osoba pochodząca z rodziny silnie
związanej z owym kultem, mierzę się nieustannie z tzw. „piłsudczykowskim genem”, który
wrasta w część romantycznego ujęcia historii
naszego kraju, który jednak z prawdą ma niewiele wspólnego (jak to z romantycznymi mitami bywa).
MIT NACZELNY: Ojcem zwycięstwa w 1920 r.
był Józef Piłsudski
Nie jest prawdą, że ojcem zwycięstwa
w 1920 r. był Józef Piłsudski. Był wodzem naczelnym (zresztą zupełnym laikiem w dziedzinie
wojskowości). Jego rola ograniczała się jedynie
do podpisania genialnego planu działań wypracowanego od początku do końca przez generała Tadeusza Rozwadowskiego (generał zastosował tzw. podwójny manewr kanneński – czyli
uderzenie na bolszewików z obydwu naszych
skrzydeł). Generał, nie mogąc liczyć na jakąkolwiek opinię Piłsudskiego (który w tamtym czasie
przebywał w Aninie), konsultował się w składzie:
Dowbor-Muśnicki, Weygand i Haller. Po długich
konsultacjach plan przedstawiono Piłsudskiemu,
który przystał na wersję Rozwadowskiego. Rzeczywistym zwycięzcą był zatem Rozwadowski,
któremu bez wątpienia należy się wdzięczność
polskiego narodu, tymczasem „legenda Marszałka” odebrała mu tę zasługę. Rzecz jasna „zbawca
narodu” nie omieszkał sobie przypisać zwycięstwa (nie ostatni to w naszej historii taki przypadek). Co więcej – na swój sposób „podziękował”
generałowi za ten sukces. W 1926 roku gen.

Rozwadowski (za wiedzą i zgodą samozwańczego dyktatora, czyli Piłsudskiego) został uwięziony pod nieprawdziwymi zarzutami i niebawem
zmarł na skutek pobytu w ciężkich warunkach
więziennych. Ot, i wartość całego mitu – prawdziwy taktyk tamtej bitwy dogorywa w więzieniu, natomiast sygnatariusz rozkazu zostaje
uwieczniony w glorii chwały.
MIT NIEZŁOMNEGO WODZA
Nie jest prawdą, że Piłsudski trwał niezłomnie
u boku swych żołnierzy (jak na wodza przystało)
w krytycznym sierpniu 1920 roku. Bitwą trzeba
dowodzić, trzeba na bieżąco podejmować decyzje. Marszałek nie wywiązał się z tego zadania
– w najgorętszych dniach, tj. od 12 do 14 sierpnia przebywał poza Warszawą, w odwiedzinach
u Aleksandry Szczerbińskiej i swoich córek,
czyli de facto okazał się dezerterem. Był w tych
dniach ojcem i kochankiem, a nie Wodzem Naczelnym. Stąd prosta konkluzja: Piłsudski nie
tylko nie dowodził bitwą warszawską, ale też nie
brał w niej udziału.
KOSZTY EKSPERYMENTU
Nie jest również prawdą, że straty polskie
były stosunkowo niewielkie. Marszałek w sposób
autorytarny przedstawił pomysł stworzenia federacji Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Tylko
w sierpniu 1920 roku poległo 17 191 żołnierzy,
a w sumie federacyjne szaleństwo Piłsudskiego
kosztowało Polaków ponad 200 000 ludzi, w tym
ludności cywilnej. Zresztą cała ta chora koncepcja okazała się (nie pierwszą i nie ostatnią)
wielką klęską „męża opatrznościowego” i wielkim
sukcesem jego głównego oponenta, czyli Romana Dmowskiego. To tylko niektóre z „dokonań”
„wielkiego taktyka i stratega” jak lubi go określać
współczesna historiografia.
Podsumowując
Nie jest moją intencją zohydzenie postaci
Józefa Piłsudskiego, który był z całą pewnością
jedną z najwybitniejszych postaci w naszych
skomplikowanych dziejach. Nikt nie chce odbierać mu niekwestionowanych zasług w budowaniu naszej państwowości w 1918 i w 1919 roku.
Ale – rzecz ważna w ocenie dziejów– znajmy
miarę. Wygląda to tak, jakby tylko i wyłącznie
ON zbudował nam tę Polskę i ją obronił
w 1920 roku. Nazwisko Piłsudski jest wymieniane i 15 sierpnia, i 11 listopada, i 3 maja– obawiam
się, że niedługo wypełni cały miesiąc (zawsze
jeszcze coś można znaleźć). Śmiech mnie ogarnia, gdy widzę egzaltowane gęby naszych politykierów, którzy z nabożnym natchnieniem
i emfazą wymieniają nazwisko Piłsudskiego.
Tymczasem nikt nie chce pamiętać o ciemnych
stronach jego biografii (a było ich niemało).
Wspomnę chociażby: zemstę na generałach
Rozwadowskim i Zagórskim, przypisywanie
sobie cudzych zasług, a więc świadome fałszowanie historii, wojskowy pucz w 1926 roku, obóz
w Berezie Kartuskiej, szykany wobec przeciwników politycznych itd. Wydaje mi się, że dosyć
trafnie ujął to Rafał Ziemkiewicz pisząc, że „Piłsudski odzyskał Polskę – zniszczył polskość”.
W tym momencie przyszła mi do głowy myśl
zawarta w pytaniu Piłata: „Quid est veritas?” –
„Cóż to jest prawda?”
Roman Skrok

Felieton

Bitwa warszawska –
ostatni akt dramatu

Rocznica Bitwy Warszawskiej
skłania do snucia rozważań. Święto niepodległości Polski obchodzimy 11 listopada, uznając dzień
podpisania rozejmu – kończącego działania wojenne na froncie
zachodnim – za główną przesłankę umożliwiającą odrodzenie
państwa polskiego. Zależność
tych zdarzeń nie podlega dyskusji. Należy pamiętać, że niepodległość Polski to nie był akt jednorazowy, a raczej wieloaktowy
dramat zakończony w 1923 roku,
gdy Rada Ambasadorów państw
sprzymierzonych ostatecznie
zatwierdziła granice Drugiej
Rzeczpospolitej. Preludium tego
dramatu stanowiły działania polskich organizacji niepodległościowych w Galicji na początku
XX wieku. Utworzony we Lwowie
w 1908 roku z inicjatywy Józefa
Piłsudskiego – Związek Walki
Czynnej, miał przygotować kadry
kierownicze dla przyszłego powstania w zaborze rosyjskim. W
pierwszej odsłonie dramatu widzimy wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich
Oleandrów do Kongresówki 6
sierpnia 1914 roku, dla zorganizowania powszechnego powstania przeciwko Moskalom. Akcja
zakończyła się porażką. Powstanie nie wybuchło, więc strzelcom
pochodzącym z Galicji groziło
wcielenie do armii austriackiej,
a obywatelom Kongresówki internowanie. Ratunek przyszedł
ze strony Naczelnego Komitetu
Narodowego (Władysław Sikorski,
Włodzimierz Zagórski), który
uzyskał zgodę Austrii na utworzenie Legionów Polskich. Odsłona druga, to udział legionistów
w walkach z armią rosyjską, gdzie
często dochodziło do walk bratobójczych, ponieważ w armii
carskiej walczyło ponad milion
Polaków z zaboru rosyjskiego. W
akcie drugim obserwowaliśmy
zabiegi mocarstw wojujących o
pozyskanie polskiego rekruta i
związane z tym obietnice przyznania Polakom prawa do niepodległości, aczkolwiek niepełnej. Pozytywnym skutkiem tych
obietnic było umiędzynarodowienie sprawy polskiej i wykrystalizowanie się postaw polskich
obozów politycznych. NKN i komenda legionów tworzyły polski
korpus posiłkowy tzw. Polnische
Wehrmacht, Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim

pokładała nadzieję w zwycięskiej Entencie i prezydencie Wilsonie. Po rewolucji w Rosji,
Józef Piłsudski odkrył karty wobec Niemiec i postawił jasno
sprawę niepodległości Polski, co
przypłacił uwięzieniem na 16
miesięcy. Akt trzeci to prawdziwy
cud nad Wisłą, gdy 10 listopada,
na dworcu wileńskim wysiadł z
pociągu człowiek w szarym, legionowym mundurze i bez przemocy, ale też bez wyborów został
dyktatorem, któremu podporządkowały się miliony Polaków, a w
kilka miesięcy później został jednogłośnie wybrany przez sejm
Naczelnikiem Państwa i Naczelnym Wodzem. „Za jedną rzecz ten
człowiek był witany, za jedną
rzecz, powtarzam mógł on mieć
prawo moralne do zajęcia tego
stanowiska, za to, moi panowie,
że nosił ten mundur, za to, że był
Komendantem I Brygady” (J. Piłsudski „Pisma”, t. VI). Obozy polityczne w odradzającej się Polsce
były bardzo podzielone, a jednak
w obliczu zagrażających niebezpieczeństw potrafiły wspólnie
walczyć. Na konferencji w Wersalu interesów Rzeczpospolitej
bronili: Roman Dmowski i premier
Ignacy Paderewski, a o granice
wschodnie w roku 1919 skutecznie walczyła młoda armia polska
pod komendą Józefa Piłsudskiego. Wielkim finałem było zwycięstwo nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku. Bez tego zwycięstwa czekałyby Polaków długie
lata sowieckiej niewoli. W tym
miejscu pozwolę sobie na pewne
przypomnienie. W 331 roku p.n.e.
Macedończycy pod wodzą Aleksandra Wielkiego rozgromili Persów. W 216 r. p.n.e. Kartagińczycy pod wodzą Hannibala pokonali Rzymian pod Kannami, w
1805 roku Francuzi pod dowództwem Napoleona rozbili pod
Austerlitz wojska rosyjskie i austriackie, w 1920 roku wojska
polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego rozgromiły Armię
Czerwoną w bitwie nad Wisłą.
Przypomnienia te dedykuję
wszystkim odbrązawiaczom Józefa Piłsudskiego, negującym rolę
Marszałka w zwycięskiej bitwie
nad Wisłą.
Stanisław Łukasik
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Kolejna szansa na kanalizację w Jugowie
Miliony złotych kosztować będzie gminę Nowa Ruda budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w Jugowie.
Jest szansa na pozyskanie na ten cel dofinansowania
Gmina Nowa Ruda wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej
Rudzie złożyli wniosek do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Złożyliśmy już wniosek w funduszu.
Wniosek złożyła spółka ZWiK, jako rozszerzenie wcześniejszego projektu,
ponieważ pojawiła się możliwość dofi-

nansowania już rozpoczętych projektów, a nie ma pieniędzy na nowe projekty – wyjaśnia Adrianna Mierzejewska,
wójt gminy Nowa Ruda. – Oczywiście
wszystkie koszty i wkład własny, jak też
koszty związane z przetargiem, wszelkimi opłatami – są po stronie Gminy
Nowa Ruda. Odkąd zostałam wójtem,
mam silną motywację, żeby tę kanali-

zację w Jugowie wreszcie zbudować,
bo to jest największa wieś gminy Nowa
Ruda, która jest nieskanalizowana, to
dla nas ogromny wstyd. Już kilkukrotnie staraliśmy się o dofinansowanie,
ale kończyło się to jak się kończyło... –
dodaje.
Bogusława Tarasow, sołtys Jugowa,
nie kryje nadziei, że gmina wreszcie
pozyska środki na budowę sieci kanalizacyjnej.
– Wszystko co poprawia warunki
życia mieszkańców Jugowa bardzo mnie

cieszy, dobrze by jeszcze było, gdyby
starostwo po zakończeniu budowy
sieci przystąpiło do remontu swojej
drogi – mówi Bogusława Tarasow.
Rzeczywiście ciągnąca się przez ok.
4 km droga powiatowa jest w – delikatnie to ujmując – nie najlepszym stanie
technicznym. Władze powiatu brak jej
remontu zazwyczaj tłumaczą potrzebą
wcześniejszej budowy sieci kanalizacyjnej, a ta inwestycja będzie dla gminy
potężnym wyzwaniem finansowym.

Koronawirus – pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych
W ostatnim czasie wzrosła dzienna liczba zakażeń koronawirusem. Policjanci
przypominają więc ponownie o zasadach bezpieczeństwa jakie trzeba zachować
w czasach epidemii. Pamiętajmy, że w niektórych miejscach oraz w sytuacjach należy
zakrywać usta i nos, a w uzasadnionych okolicznościach powinniśmy zachować
półtorametrowe odstępy od siebie
Policja apeluje o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie,
w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń
służb. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się koronawirusem,
unikajmy przebywania w większych grupach. Tylko odpowiedzialnym zachowaniem możemy
zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy! Nieprzestrzegając wprowadzonych przez
rząd ograniczeń, narażamy życie
i zdrowie innych osób. Weźmy
odpowiedzialność za siebie oraz
swoich najbliższych. Respektujmy prawo, a także zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne
dobro.
Policjanci przypominają, że
obecnie pieszo jednocześnie
mogą się poruszać osoby, które
zachowują odległość 1,5 metrów
od siebie, chyba że realizują
obowiązek zakrywania ust i nosa
przy pomocy odzieży lub jej
części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Wtedy odległości 1,5 metra zachowywać nie trzeba. Nie trzeba
tego robić także, gdy bez maseczki idziemy pieszo z osobami,
z którymi wspólnie zamieszkujemy lub prowadzimy gospodarstwo, a także gdy opiekujemy
się dzieckiem do ukończenia 13
roku życia, osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego lub osobą, która ze
względu na stan zdrowia nie
może poruszać się samodzielnie.
Pamiętajmy, że środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9
osób łącznie z kierowcą, w tym
samym czasie, może jechać nie
więcej osób niż wynosi 50%
liczby miejsc siedzących albo
30% liczby wszystkich miejsc
siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu
środka transportu albo pojazdu,
przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo
pojeździe co najmniej 50%
miejsc siedzących niezajętych
– w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji
miejskiej, powiatowo-gminnych
przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich. W pojazdach tych także
istnieje obowiązek zakrywania,
przy pomocy odzieży lub jej
części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i
nosa.
To samo dotyczy pobytu osób
w miejscach ogólnodostępnych,
tj. na drogach i placach, cmentarzach, w parkach, na zieleńcach, na promenadach, na bulwarach, w ogrodach botanicznych, w ogrodach zabytkowych,
na plażach, w miejscach postoju pojazdów, na parkingach leśnych oraz na terenach nieru-

chomości wspólnych. Należy w
tych miejscach zasłaniać usta i
nos, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m
od przebywających w tych miejscach osób. Wtedy nie ma takiego obowiązku.
Natomiast w zakładach pracy
oraz w budynkach użyteczności
publicznej przeznaczonych na
potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, w
obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku
użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu
religijnego oraz na cmentarzu,
nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa.
Dodatkowo obowiązku zasłaniania twarzy nie stosuje się
w przypadku pojazdu samochodowego, w którym przebywają
lub poruszają się: jedna osoba
albo jedna osoba z co najmniej
jednym dzieckiem do 4 roku
życia albo osoby zamieszkujące

lub gospodarujące wspólnie. Nie
musi tego robić dziecko do ukończenia 4 roku życia oraz osoby,
które nie mogą zakrywać ust lub
nosa z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo
głębokim, lub osoby mające
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zakrywać twarzy nie muszą
także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub
zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i
targowiskach (straganach) – z
wyjątkiem osoby wykonującej
bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej
wykonywania, kierowcy wykonujący przewozy drogowe w
załodze, osoby sprawujące kult
religijny podczas j ego sprawowania, żołnierze Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu
Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących
środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności, osoby, których
miejscem stałego lub czasowego
pobytu są budynki użyteczności

publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
chyba że zarządzający takim
budynkiem postanowi inaczej,
sędziowie, trenerzy oraz osoby
uprawiającej sport, osoby przebywającej na terenie lasu, a także osoby podczas jazdy konnej.
Przy spełnieniu pewnych zasad
bezpieczeństwa nie musi zasłaniać twarzy także kierujący środkiem publicznego transportu
zbiorowego. Obowiązku tego
nie stosuje się również podczas
zawierania małżeństwa przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności
identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w
związku ze świadczeniem danej
osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
umożliwienia komunikowania
się z osobą głuchą lub głuchoniemą, spożywania posiłków lub
napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, czy wydzielonej
strefie gastronomicznej oraz
spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w
tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.
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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, charyzmatem, powołaniem oraz jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa, a także zachęcenie dzieci, młodzieży
i dorosłych do działań twórczych i stworzenie wydarzenia literackiego. 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, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca. Prace należy nadsyłać
do 15 sierpnia 2020 r. wyłącznie drogą mailową na adres: wenanty.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. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Gala Finałowa
Konkursu odbędzie się 11 października 2020 r., kilka dni po
131 urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca o godz. 14.00, w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.
Finaliści konkursu przyjeżdżają na galę na własny koszt, natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (10/11.10.2020 r.
oraz 11/12.10.2020 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie
w tym czasie. Dodatkowe informacje o konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo: estaniukiewicz@franciszkanie.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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Ruszyła przebudowa stacji w Ścinawce Średniej
Końcem lipca rozpoczęły się prace związane
z przebudową stacji PKP w Ścinawce Średniej.
To jedna z większych inwestycji na naszym terenie,
która w sumie pochłonie dziesiątki milionów złotych

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. realizują prace w ramach
zadania „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko – stacja Ścinawka Średnia”, które jest częścią
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.
Inwestycja warta ok. 80 mln zł
ze środków budżetowych planowana jest do lipca 2021r.
– Wykonawca rozpoczął przebudowę torów odstawczych
i manewrowych na stacji Ścinaw-

ka Średnia. Dotychczasową infrastrukturę zastąpi nowa. Łącznie, w ramach realizowanej inwestycji, wymienione zostanie
ok. 6 km toru. Zabudowane
zostaną nowe rozjazdy, umożliwiające płynną zmianę toru jazdy pociągów. Będą wyposażone
w urządzenia elektrycznego
ogrzewania, co zapewni możliwość prowadzenia sprawnego
ruchu kolejowego także w trudnych warunkach zimowych. Prace zapewnią sprawne i bezpiecz-

ne przejazdy pociągów na jednej
z najważniejszych stacji wywozowych kruszywa na Dolnym
Śląsku – mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Ponadto na stacji Ścinawka Średnia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
montują dodatkowy rozjazd do
Nowej Rudy-Słupca. Będzie też
zapewniony lepszy dojazd w kierunku Tłumaczowa. Takie roz-

wiązania zapewnią sprawną
obsługę towarów, szczególnie
kamienia z miejscowych kopalni transportem kolejowym – dodaje.
Inwestycja poprawi również
warunki podróży pasażerów.
Przebudowany zostanie peron
nr 2. Nowoczesna platforma

zostanie podwyższona. Ułatwi
to wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Będzie m.in. nowa nawierzchnia, wiaty oraz ławki.
Z myślą o osobach mających
trudności z poruszaniem się,
wyremontowane przejście podziemne zyska windy.
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Służby mundurowe
informują
Pożar sadzy. W środę 5 sierpnia, w jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej, doszło do pożaru sadzy w przewodzie dymowym. Po przybyciu zastępów straży pożarnej
ustalono, że w budynku mieszkalnym ma miejsce pożar w przewodzie dymowym. Do przewodu podłączony jest piec c.o.
znajdujący się na parterze.
Niezidentyfikowana substancja. W środę 5 sierpnia noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o niezidentyfikowanej
substancji na stawach rybnych przy ul. Niepodległości. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania
stwierdzono, że pierwszy z trzech stawów zasilany jest wodą ze
strumienia, w którym znajdowała się nieznana substancja. Drugi zbiornik, w którym również było zanieczyszczenie na powierzchni wody, jest zasilany przelewowo z pierwszego stawu,
nie stwierdzono śnięcia ryb. O zaistniałej sytuacji powiadomiono WIOŚ i RZGW.
Zderzenie ze skuterem. W czwartek 6 sierpnia ok. godz. 13.15
na ul. Kłodzkiej w Słupcu, mężczyzna kierujący samochodem
marki Renault zderzył się z motorowerzystą. Sprawa zostanie
skierowana do sądu.
Czołówka. W piątek 7 sierpnia ok. godz. 12.10 na ul. Anny
w Nowej Rudzie, kobieta kierująca samochodem osobowym nie
dostosowała prędkości do warunków ruchu i uderzyła czołowo
w samochód marki Toyota. Sprawczyni kolizji została ukarana
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Wjechał w VW. W sobotę 8 sierpnia ok. godz. 21.40 na ul. Sikorskiego w Ścinawce Średniej, kierujący samochodem marki
Mazda nie zachował bezpiecznej odległości, w wyniku czego
uderzył w tył samochodu osobowego marki Volkswagen Golf.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punktami
karnymi.
Uszkodził trzy samochody. W niedzielę 9 sierpnia w Ludwikowicach Kłodzkich, kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał z drogi i uderzył
w zaparkowane na poboczu samochody. W wyniku kolizji
uszkodzeniu uległy trzy pojazdy.

Seniorka straciła 25 tys. zł

Rano, we wtorek 11 sierpnia, do mieszkanki powiatu kłodzkiego zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Rozmówczyni
powiedziała, że syn kobiety spowodował wypadek i są potrzebne
pieniądze na kaucję, dzięki której zostanie zwolniony. Poinformowała, że po odbiór gotówki wyśle kuriera. Kobieta dała się oszukać.
Straciła 25 tys. zł które przekazała wskazanej osobie. Podobne
telefony od oszustów otrzymało jeszcze kilka osób.
– We wtorek policjanci z powiatu kłodzkiego zostali również
powiadomieni o sześciu podobnych próbach oszustw. Jednak
dzięki wzmożonej czujności mieszkańców powiatu i działań profilaktycznych policji, nikt nie stracił swoich pieniędzy. Pamiętajmy,
aby rozmawiać o takich zagrożeniach z seniorami. Gdy zadzwoni
do nich oszust, to będą wiedzieć jak się zachować – mówi Wioletta Martuszewska, oficer prasowy kłodzkiej policji. – Przestrzegamy
przed tego rodzaju zagrożeniami, apelujemy o rozwagę i ostrożność.
Radzimy, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości sprawdzić wiarygodność rozmówcy i skontaktować się z rodziną. W przypadku
obaw i podejrzeń co do próby oszustwa, należy niezwłocznie
powiadomić policję – dodaje.
Każdy, kto zetknie się z podobnym sposobem działania przestępców, powinien natychmiast skontaktować się z najbliższą
jednostką policji – numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że szybkie
powiadomienie policji przyczyni się do przerwania przestępczej
działalności oszustów.
Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z obcymi. Pamiętajmy: policja NIGDY nie prosi o przekazanie jakiejkolwiek gotówki!

W środę 5 sierpnia ok. godz.
6.30 na drodze 381 w Bożkowie,
kobieta kierująca samochodem
marki Peugeot nie dostosowała
prędkości do warunków ruchu,
zjechała z drogi i doprowadziła
do przewrócenia pojazdu.

W sobotę 8 sierpnia przy ul. Traugutta
w Słupcu doszło do pożaru samochodu
osobowego marki Audi. Pojazd był
wyposażony w instalację LPG. Działania
zastępów straży pożarnej polegały
na zabezpieczeniu miejsce zdarzenia,
ugaszeniu pojazdu za pomocą dwóch
prądów piany ciężkiej, zakręceniu
znajdującej się w bagażniku butli z gazem
oraz sprawdzeniu pojazdu kamerą
termowizyjną.

Wozidło ukryli w dostawczaku
Praca policjantów z Wydziału Kryminalnego
Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie,
którzy pracowali nad sprawą kradzieży wodzidła z Nowej Rudy nad sprawą kradzieży, doprowagąsienicowego wartości 40 tys. zł, ustalili mężczyzn dziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzapodejrzanych o to przestępstwo. Teraz za kradzież nych o popełnienie przestępstwa.
– Do kradzieży doszło w nocy w ubiegłym
odpowiedzą przed sądem.
tygodniu w Ludwikowicach Kłodzkich.
Sprawcy ukradli wozidło gąsienicowe wartości 40 tys. zł. W wyniku pracy operacyjnej,
policjanci ustalili dwóch mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w wieku 32 i 39 lat,
podejrzewanych o dokonanie tego przestępstwa – informuje podinsp. Wioletta
Martuszewska z kłodzkiej policji. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony sprzęt,
który był ukryty w samochodzie dostawczym.
Wozidło gąsienicowe policjanci przekazali
właścicielowi. Za przestępstwo kradzieży
grozi kara pozbawienia wolności nawet do
5 lat – dodaje policjantka.
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Zwłaszcza podczas upału
nie zostawiaj w aucie dziecka!
Temperatura w ciągu dnia przekracza w słońcu
30O Celsjusza. Wysokie temperatury w połączeniu
z brakiem rozsądku i wyobraźni mogą być bardzo
niebezpieczne. Pamiętaj – nie zostawiaj dziecka
ani zwierząt w zamkniętym samochodzie! To może
skończyć się tragicznie!
Policjanci przypominają – nie
pozostawiajmy dzieci w samochodach zaparkowanych np.
przed sklepami, nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie
sprawy zajmie nam tylko kilka
minut. Przez brak rozwagi może
dojść do narażenia ludzkiego
RPA (568.919 / 11.010 / 432.029)
życia. Taka troska powinna doPeru (498.555 / 21.713 / 341.938),
tyczyć także zwierząt. PozostaMeksyk (498.380 / 54.666 / 336.635),
wienie czworonogów w wysokiej
Columbia (422.519 / 13.837 / 239.785),
temperaturze w aucie, może
Chile (378.168 / 10.205 / 351.419),
zakończyć się śmiercią zwierzęIran (333.699 / 18.988 / 290.244),
cia, a nas narazić na odpowieHiszpania (329.784 / 18.988 / 290.244),
dzialność karną.
Wielka Brytania (313.798/ 46.210 / brak danych),
Wysokie temperatury w poArabia Saudyjska (293.037 / 3.269 / 257.269),
łączeniu z brakiem rozsądku i
Pakistan (286.674 / 6.139 / 264.060),
wyobraźni są bardzo niebezBangladesz (269.115 / 3.557 / 154.871)
pieczne. W czasie upałów samoArgentyna (268.574 / 5.213 / 187.283)
chód jest niczym piekarnik. WyWłochy (251.713 / 35.225 / 202.697),
starczy kilka minut, a może dojść
Turcja (244.392 / 5.891 / 227.089),
do tragedii. Policjanci przypoNiemcy (220.886 / 9.279 / 201.417),
minają, by w samochodach nie
(…) Ukraina (86.140 / 1.992 / 46.216),
pozostawiać dzieci, osób niepełu
m
(…) Chiny (84.756 / 4.634 / 79.398),
o
nosprawnych wymagających
nw d
(…) Czechy (19.075/ 391 / 13.407). #zosta
opieki, ale również zwierząt.

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 13 sierpnia, godz. 12.00)
jest już ponad 20 milionów zarażonych, prawie
753 tysięce zgonów i prawie 14 milionów osób
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata.
Polska na ten moment jest na 45 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych – 55.497, liczbą
zgonów – 1.844 oraz 37.961 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 121 osób
jest zakażonych koronawirusem. Jest 13 ofiar
śmiertelnych, a 270 osób wyzdrowiało.
STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (5.360.302 chorych / 169.131 zgonów
/ 2.812.603 wyzdrowiałych),
Brazylia (3.170.474 / 104.263 / 2.309.477),
Indie (2.400.418 / 47.176 / 1.698.038),
Rosja (907.758 / 15.384 / 716.396),

Nie doprowadzajmy do niebezpiecznych sytuacji. Mandat
karny w wysokości 500 złotych,
to najmniejsza konsekwencja.
Przez brak rozwagi może dojść
do narażenia ludzkiego życia.
Tym samym nie bądźmy obojętni. Gdy jesteśmy świadkami pozostawienia w samochodach
dzieci, osób niepełnosprawnych
wymagających opieki lub zwierząt, informujmy o zaistniałym
zdarzeniu ochronę obiektu lub
w ostateczności policję – dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 112.
Pamiętajmy również o tym,
że jeśli policjanci stwierdzą, iż
istnieje zagrożenie zdrowia lub
życia ludzkiego, lub też dłuższe
pozostawanie zwierzaka w aucie
zagraża jego życiu, mają prawo
użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie osób lub
naszych pupili z samochodu –
włącznie z wybiciem szyby.

D
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Dobra
książka
Od kuchni

„C

Wilkie Collins

Szybkie i pyszne

Dobra
książka
Od
kuchni

„Córka Izebel”

Diane
Setterfieldi pyszne
Szybkie

„Była sobie rzeka”

To się dzieje bardzo dawno temu, kiedy ludziom
wydawało się, że za granicami realnego świata leżą inne światy. Jak przekraczać
te granice? Czy człowiek może utonąć, a zaraz ożyć? Tak naprawdę to nie,
ale…
Nad Tamizą w gospodzie „Pod Łabędziem” spotykają się wędrowcy, którzy
snują różne opowieści. Opisywane historie są ciekawe, intrygujące, gdzieniegdzie poprzeplatane magią wydają się wręcz baśniowe. W tej powieści bohaterką
jest rzeka. Mroczna, lodowata, w której
wszystko się zaczyna i niestety
Przygotowanie:
Składniki:
W misce
wszystkie składniki
• 3 jaja Bohaterka jest też sama opowieść,
kończy.
która mieszamy
tak jest poprowadzona,
że
suche,
w
drugiej
–
mokre.
Suche
wsypu•
1
szklanka
kefiru
(można
również
użyć
cały czas utrzymuje czytelnika w zainteresowaniu. Do tego zgrabnie poprojemy do mokrych,
mieszając
kilka razy
jogurtu lub
maślanki)
wadzona
narracja
i sam klimat tej książki sprawiają,
że powieść
jest urzekająca.
łyżką do połączenia się składników. Mogą
• 1/2 szklanki oleju rzepakowego
karczmie
pozostaći przesiadujący
nawet widocznewgrudki
mąki.
• 2Mieszkańcy
szklanki mąkinadbrzeża
pszennej miasteczka Radcot
stali
bywalcy
próbują
rozwiązać
zagadkę
niemej
dziewczynki,
która
właśnie
Cały sekret tego ciasta tkwi w niedbało• 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
jeszcze
przed
chwilądobyła
martwa i nagleściożyła.
Pojawia
się mnóstwo
teorii,
:) Ciasto
wlewamy
do formy na
tartę,
• 2 łyżeczki
proszku
pieczenia
układamy
owoce i pieczemy w
• 3/4 szklanki cukru
przypuszczeń,
ale i wątpliwości. Czy można
łączyć na
cudnim
z nauką?
piekarniku
przez
40
minut,i w
170OC. Przed
• 1Polecam.
opakowanie
cukru
waniliowego
Powieść w ubiegłym roku została uhonorowana
nagrodzona
• szczypta
soli stowarzyszenie autorówpodaniem
ciastopowieść
posypujemy
cukrem
przez
brytyjskie
jako najlepsza
historyczna.
• owoce (można mieszać różne, ulubione) pudrem.
Smacznego!
Krystyna
Fecko

Czy każdy człowiek posiada sumienie?
Dwie kobiety: Madame Fontaine – wdowa
po naukowcu i pani Wagner – czterdziestoletnia,
bezdzietna wdowa po kupcu. Pierwsza próbuje spłacić długi męża
i dobrze wydać za mąż swoją jedyną córkę, druga natomiast angażuje się w działalność filantropijną w szpitalu dla obłąkanych. Kontynuuje w ten sposób zapoczątkowaną przez jej zmarłego męża pracę
z chorymi pacjentami. Mało tego, wprowadza nowatorskie reformy,
które nie spotykają się z przychylnością mężczyzn z zarządu placówki. Obie pochłonięte są realizacją wyznaczonych celów. Obie zdecydowane i zdeterminowane. Pod piękną powierzchownością pani
profesorowej kryje się prawdziwe zepsucie. Nie cofnie się już przed
niczym, nawet upodleniem. A wszystko robi to w imię lepszej przyszłości swojej córki. Na swojej drodze obie kobiety spotykają pewnePrzygotowanie: okrutnie traktowaSkładniki:
go mężczyznę. Słomiany Jack to rekonwalescent,
• ny
3 jaja
przez personel tegoż szpitala. W misce mieszamy wszystkie składniki
W powieści
obserwujemy
losy tych
suche,kobiet,
w drugiejodmiennych,
– mokre. Suchejednak
wsypu• 1 szklanka
kefiru (można
również użyć
podobnych
w
swoich
dążeniach.
Szkoda
tylko,
że
ich
niecne
plany
są
jemy do mokrych, mieszając kilka razy
jogurtu lub maślanki)
raczej przewidywalne z naszej strony. Ponadto spora dawka humoru,
łyżką do połączenia
się składników.
Mogą
• niebanalna
1/2 szklanki oleju
rzepakowego
narracja,
świetnie prowadzona
akcja. Polecam.
Dziewiętpozostać
nawet widoczne
grudki mąki.
• nastowieczny,
2 szklanki mąki pszennej
angielski pisarz, prekursor
powieści
detektywistycznej.
sekret tego„Kobieta
ciasta tkwiwwbieli”,
niedbało• Jego
1/2 szklanki
mąki ziemniaczanej
inne znane
książki to: „Kamień Cały
księżycowy”,
czy
„Tajemnica
pałacu
w
Wenecji”.
Przyjaciel
Karola
Dickensa,
świetnie
ści :) Ciasto wlewamy do formy na tartę,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
portretujący
wiktoriańską
Anglię.
Jego
historie
są mroczne,
intrygu-w
układamy
na nim
owoce i pieczemy
• 3/4 szklanki cukru
jące, a wszystko to sprawiają bohaterowie, których pisarz scharakteO
piekarniku
przez 40 minut,
w 170
• ryzował
1 opakowanie
cukru waniliowego
C. Przed
z wyjątkowo
głęboką analizą
ich umysłów.
Izebel
– postać
• biblijna,
szczypta soli
ciasto posypujemy cukrem
żona króla Izraela. Symbolpodaniem
kobiety zuchwałej.

• owoce (można mieszać różne, ulubione) pudrem.
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Najgorsze stroje fitness
Najgorsze stroje fitness

Nieodpowiednie koszulki
czy zbyt luźne spodnie, to grzechy główne wielu amatorów
siłowni czy zajęć fitness. Twój
top może wyglądać skromnie
kiedy stoisz, ale kiedy pochylasz
się lub robisz pompki, jego
widok przyprawia o szybsze
bicie serca męską część współ-

ćwiczących. Aby uniknąć ściągania na siebie spojrzeń, zanim
wyjdziesz z domu sprawdź, czy
top leży jak należy. Pochyl się
do przodu, wykonaj wypady w
bok i poskacz trochę, żeby zobaczyć czy biust jest dobrze
trzymany i nie wypada. Na dobrą sprawę nawet te mniej ak-

Kiedy pocisz się i poruszasz
może być najwygodniejszą rzeczą do ćwiczeń, jednak baweł- w trakcie ćwiczeń, znajdujące
na wchłania pot i nie pozwala się w okolicach odbytu bakterie
tywne treningi wymagają, żeby mu szybko odparować. Dotyk mogą podróżować wzdłuż strintwoje piersi były wspomagane ciężkiej, spoconej bawełny na gów i powodować infekcje „tam
tywne
treningi wymagaj
ćwiczących.
ścią-rodzaj
koszulki
sportowym stanikiemNieodpowiednie
lub choć- gołej skórze
nauniknąć
dole”. Ten
bielizny
nie jest
przyjemny Aby
twoje piersi
na siebie spojrzeń,
zanim istniejące
zbyt luźne
to grze- gania
by biustonoszem czy
wszytym
w spodnie,
może zaostrzyć
po-były wspom
i może powodować
podrażnietop.
drażnienia.
sprawdź, czy sportowym stanikiem lub
chy główne wielu
nia. amatorów wyjdziesz z domu
Kolejny problem
może
poczyli do
Wybierz
zatem
technoloby biustonoszem
wszy
Pochyl siędalej,
siłowni czy zajęć fitness. Twój top leży jak należy.Przejdźmy
jawić się, gdy ubieramy
T-shirluźnych
spodni.
Długie,
luźne
gicznie
zaawansowane
matetop może wyglądać skromnie do przodu, wykonaj wypady w top.
ty ze 100% bawełny. Jasne, że riały, które utrzymają wilgoć z spodnie mogą przeszkadzać w
Kolejny
poskacz trochę,
żebynazo-niektórych
kiedy stoisz,
kiedyod
pochylasz
twój stary, powyciągany
t-shirtale dala
ćwiczeniu
urzą-problem mo
ciała, jakbok
np. iDry-Fit.
się,stagdy ubieramy
czy biust
jest dobrze
się lub robisz Jeśli
pompki,
jegosiębaczyć
dzeniach
– np. na jawić
rowerze
nie czujesz
komfortowo
cjonarnym,
mogą
zaplą-bawełny. Jas
w dopasowanych
topach, wyze 100%
i nie wypada.
Na gdzie
do- ty
widok przyprawia
o szybsze trzymany
tać te
sięmniej
w uchwyt
na butelkę
próbuj
którybrą
składa
się znawet
stary, powyciągany
sprawę
ak- twój
bicie serca męską
częśćtaki,
współwody. Nie sprawdzą się także
dwóch warstw.
Myślisz, że bluza zawiązana podczas treningu tańca na ruwokół pasa sprytnie tuszuje rze – twoje nogi będą się uponadmiar ciałka? Błąd. Dzięki rczywie ześlizgiwać z rury. Na
temu bardziej przyciągasz treningu obwodowym czy Body
wzrok współćwiczących i pocisz shape, szerokie nogawki mogą
się w okolicy pasa. Oprócz tego po prostu przeszkadzać w wybluza krępuje ruchy, a wiszące konywaniu wielu ćwiczeń.
Lepiej załóż więc leginsy
rękawy przeszkadzają w wykopodkreślające figurę, długie
nywaniu ćwiczeń.
Jeżeli chodzi o bieliznę, to spodnie lub szorty. A może
prawda, że minimalistyczna spodoba Ci się kombinezon
bielizna wygląda lepiej pod damski, który ostatnio jest wyszortami lub spodniami, jednak jątkowo modny?
stringi na trening nie są najlepAgata Hryciuk
szym rozwiązaniem.
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Zumba dla Julki

We wtorek na Zumbie oraz licytacji w Nowej Rudzie
uzbierano wspólnymi siłami 10007 zł!
Organizatorzy dziękują szczególnie motocyklistom
i OSP Nowa Ruda z Drogosławia

Rozkład jazdy PKS w Kłodzku
W poniedziałek 10 sierpnia PKS w Kłodzku opublikował rozkład jazdy autobusów, który będzie obowiązywał od 1 września. Jednak kursy będą realizowane
pod warunkiem, że dzieci pójdą do szkół.
Od 1 września w powiecie kłodzkim PKS będzie
obsługiwał 63 połączenia. Najwięcej autobusów będzie
kursowało w godzinach porannych. Autobusy będą
łączyć przede wszystkim stolice gmin z Kłodzkiem.
Kilka kursów będzie realizowanych także w sobotę.
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14 dzień Powstania Warszawskiego
14 sierpnia
A „Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
15 sierpnia
14 sierpnia 1944 r.
Zawieszenie
16 sierpnia
ul. Piastówpostępowania
5
P „Piastowska”
17 sierpnia
„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2
sądowego
Wschód słońca: 5:33, zachód słońca: 20:20. Średnia temperatura powietrza: 17 stopni C.,
18 sierpnia
Szczelińcem” Radków, Rynek 5
TZgodnie„Pod
pochmurno z rozpogodzeniami, stan wody w Wiśle: 180 cm.
z art. 173 iLudwikowice
nast. Kodeksu
„Remedia”
Kłodzkie, ul. Główna 21 19 sierpnia
postępowania cywilnego, postępoz utraconych pozycji. Komenda Główna AK tkwi
PONIEDZIAŁEK
ul. Podjazdowa 11
20 sierpnia
E ulega„Słoneczna”
wanie
zawieszeniu z mocy
O godz. 10.30 - gen. Tadeusz Komorowski w staromiejskim kotle.
Rynku” Rynekczynności
23
21 sierpnia
„Wzaprzestania
prawa w razie
Na ul. Bartoszewicza na Powiślu żołnierze
„Bór” wydaje rozkaz marszu wszystkim dobrze
przez
sąd
wskutek
siły
wyższej.
grupy
Cypriana Odorkiewicza „Krybara” zdouzbrojonym oddziałom partyzanckim AK spoza
ul. Kłodzka 10a
22 sierpnia
KPonadto,„Centrum”
sąd zawiesza postępobywają transporter SdKfz 251/1 należący do
terenu Warszawy na odsiecz stolicy.
23 sierpnia
„Centrum” ul. Kłodzka 10a
wanie z urzędu: 1) w razie śmierci
Oddziały w Kampinosie otrzymują rozkaz 5 pancernego batalionu łączności 5. PzDiv SS24 sierpnia
ul. Radkowska
I lub jej„Aspirynka”
strony
przedstawiciela
usta-22
koncentracji w celu jednoczesnego uderzenia -„Wiking”. Transporter został przemianowany na
Prawnik odpowiada
„Nowa” ul. Teatralna 11

wowego, utraty
przezZdrowia”
nich zdolności
25 sierpnia
„Centrum
os. Wojska Polskiego 2
procesowej, utraty przez stronę
zdolności sądowej lub utraty przez
przedstawiciela ustawowego cha- Karolina Janowicz
rakteru takiego przedstawiciela;
k
2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną
zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 3) jeżeli strona lub jej
i
przedstawiciel
ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej
wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu.
n zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych
Jeżeli
jest obowiązkowe, w razie śmierci adwokata lub radcy prawnego,
skreślenia
o z listy adwokatów lub radców prawnych, utraty możliwości wykonywania zawodu albo utraty zdolności procesowej, sąd
zawiesza postępowanie z urzędu, wyznaczając odpowiedni termin
do wskazania innego adwokata lub radcy prawnego, i po upływie
tego terminu podejmuje postępowanie. Sąd może zawiesić postęM z urzędu jeżeli: 1) rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku
powanie
innego toczącego się postępowania cywilnego; 2) jeżeli osoba
O wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;
trzecia
3) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu
administracji
publicznej, 4) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie
K
w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; 5) w razie niestawiennictwa obu
stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie
niestawiennictwa powoda,14-16
gdy powód
żądał
rozpoznania sprawy
sierpnianie
godz.
18.00
w jego nieobecności, a pozwany
nie
zgłosił
wniosku
o rozpoznanie
XABO: Ksiądz Boniecki
sprawy.
2D, dokumentalny, 79 min, 2020, Polska

Repertuar
kina MOK

Karolina Janowicz, radca
prawny
z Kancelarii
Radcy Prawnego
bilet:
15/12
zł
w Nowej Rudzie przy ul. Kościelnej 1, tel. 693 289 795

2020
2013

Kartka
K z kalendarza

A
R
T
K słońca:
wschód
wschód5.17
słońca: 5.17
zachód słońca: 20.03
A
zachód słońca: 20.03
Z

dzieńroku
roku
227226
dzień
do końca roku pozostało 139 dni
do końcadzień
rokutrwa:
pozostało
139
14 godz.
46 dni
min.

14
14

dzień trwa: 14 godz. i 46 min

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
imieniny
A Alan,obchodzą:
Alfred, Atanazja, Elżbieta, Euzebiusz, Irena,

sierpnia
sierpnia
środa

Alan, Alfred, Atanazja, Elżbieta, Irena, Maksymilian
Machabeusz, Maksymilian, Marceli

z dwóch stron w okolicach cmentarzy powązkowskich.
Powstańcom poddaje się placówka niemiecka
w domu przy Al. Jerozolimskich 32, nakłoniona
do tego przez Polaków z Bydgoszczy, wcielonych do Wehrmachtu i wchodzących w skład
tej placówki. Żołnierze batalionu AK „Kiliński”
biorą do niewoli 17 żołnierzy 4 batalionu grenadierów wschodniopruskich. Jeńcy zeznają,
że ich kompania poniosła 50% strat w walkach
w Warszawie.
Niemieckie ataki na Starówkę od Leszna przez
Tłomackie w kierunku Bielańskiej. Niemcom
atakującym z Zajezdni tramwajowej na Sierakowskiej udaje się wbić „klin” między zgrupowania „Radosława” i „Leśnika”. Pod wieczór po
zaciekłych stratach udaje się wyprzeć Niemców

„Jasia” a następnie „Szarego Wilka” i wchodzi do
akcji po stronie polskiej.
Żołnierze pułku „Baszta” raz jeszcze bezskutecznie szturmują silne niemieckie punkty oporu
w domu Wedla przy ul. Puławskiej i w szkole przy
ul. Narbutta róg Kazimierzowskiej. Mokotów
znajduje się pod silnym ostrzałem. artylerii.
Szpital Maltański z Senatorskiej zostaje
ewakuowany do Śródmieścia.
Niemcy zakręcają zawory na Stacji Ciśnień
na ul. Koszykowej. Przestają działać wodociągi
miejskie. Komendant Okręgu Warszawskiego AK
płk „Monter” (Antoni Chruściel) poleca oszczędzać wodę i budować studnie.
Spośród samolotów dokonujących zrzutów,
trzy (dwa brytyjskie i jeden polski) zostają zestrzelone.
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Wspomnienia z Bieszczad

Wakacje to okres kolejnej
tradycji członków Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa – programowej i aktywnej wyprawy
„gdzieś w Polskę”. W tegorocznej,
niecodziennej sytuacji naszym
celem stały się Bieszczady.
Uczestnicy wyjazdu stworzyli
swoistą rodzinę złożoną z rodziców z dziećmi, dziadków, wujków
i kuzynów. Organizacyjną i merytoryczną stronę wyjazdu powierzyliśmy operatywnemu i
odpowiedzialnemu Biurowi Turystycznemu Manikar. Bieszczady to jedyne na terenie Polski
pasmo górskie Karpat Wschodnich. Charakterystyczną cechą
tych gór jest występowanie powyżej granicy lasu –połonin. Są
to górskie łąki ciągnące się od
Wetliny aż po masyw Pietrosa
na terenie Rumunii. W dawnych
czasach były miejscem wypasu
bydła i wołów, przez Wołochów
zwanych później Rusinami. Dzisiaj najczęściej objęte są ochroną prawną i przyciągają miłośników dalekich panoram i niecodziennych krajobrazów. Obszar
ten cechuje również odmienność
kulturowa zachowana jedynie w
architekturze sakralnej w formie
nielicznie zachowanych cerkwi
i nazewnictwie topograficznym.
Nie spotkamy Bojków i Łemków
– etnicznej ludności tych ziem,
która została wysiedlona w okresie walk z bandami UPA w latach
1947-1948. Skromne elementy
kultury bojkowskiej oddaje uro-

kliwy skansen sanocki wzbogacony o galicyjski rynek. Był to
pierwszy cel naszej przygody z
Bieszczadami. Ambitny przewodnik próbował bardzo obszernie
przedstawić atrakcje skansenu,
ale wschodni upał, maseczki i
strugi potu na twarzach łaknęły
pobytu na otwartej przestrzeni.

Zwiedzanie Sanoka przerwała
gwałtowna burza. Naszą bazą
wypadową i noclegową była
położona na wzgórzu Berezka.
Miejscowość jak i wiele innych
pobliskich osad jest skupiskiem
pensjonatów otaczających największą atrakcję okolicy – sztuczne jezioro na Sanie zbudowane
w latach sześćdziesiątych. To
miejsce oraz uzdrowisko Polańczyk było sposobem na zregenerowanie sił i humoru nadwątlonych upałem i trudami podróży. Kąpiele, plażowanie, rejsy
stateczkami i kosztowanie pstrąga na wszelkie sposoby dodało

na tyle energii, że niektórzy
uczestnicy wycieczki w zwartej
grupie powrócili do bazy pieszo,
wybitnie minimalizując efekty
relaksu. Jedną z większych atrakcji regionu jest uratowana kolej-

ekspresowej wspinaczce na
połoninę. W drodze powrotnej
obejrzeliśmy Zagrodę Pokazową
Żubrów koło miejscowości Muczne. O dziwo, były i eksponowały
się w pozycji leżącego błogostanu. Droga powrotna biegła przez
długie i lesiste garby Gór Słonno-Turczańskich, być może terenami nowego parku narodowego.
Pałac w Krasiczynie był ostatnim
obiektem pożegnania Podkarpacia. Pod okiem przewodnika
poznaliśmy historię i tajemnice
budowli, a także burzliwe dzieje ich ostatnich właścicieli – Sapiehów. Zabrakło nam w krajobrazie bieszczadzkim legendarnych zachodów słońca, lecz
zrekompensował to, nad Kotliną
Kłodzką, krwisty spektakl kładącego się do snu słońca. Na poka wąskotorowa w Cisnej. Sieć godami próbowała przez lornet- żegnanie i zapamiętanie.
kolejek wąskotorowych powsta- kę kibicować pozostałym w ich
relacja i fot. Zbigniew Babiak
ła pod koniec XIX wieku i służyła do transportu drewna z trzebionych bukowych lasów bieszczadzkich. Skorzystaliśmy z
wariantu Cisna – Balnica. Trasa
umożliwia poznanie ostatnich
dziewiczych ostępów tzw. lesistych Bieszczadów i pozwala się
delektować w zwolnionym tempie pięknem przyrody i krajobrazów bez ludzkich osad. Elementem wysokogórskim wyprawy było zdobycie jednej z połonin. Obawiając się popołudniowej burzy, przewodnik wybrał
za cel Połoninę Caryńską z Przełęczy Wyżniańskiej. Część dostojnych uczestników grupy oraz
małe dzieci pod opieką rodziców
udała się do bacówki pod Małą
Rawką, gdzie delektując się naleśnikami z bieszczadzkimi ja-
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ZUS znów wysyła do sanatoriów
Od 4 sierpnia 2020 Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ponownie kieruje na rehabilitację
leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Każda osoba przed wyjazdem do sanatorium dostanie z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację
leczniczą wraz z ulotką informującą o nowych zasadach
wynikających z sytuacji epidemiologicznej.
Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować
się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu.
Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym
zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.
– Jeśli nasz klient jest kierowany na rehabilitację
w systemie ambulatoryjnym, czyli w miejscu swojego
zamieszkania, wtedy nie wykonuje testu – mówi Iwona
Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. – Ważne jest jednak, żeby test był zrobiony nie
wcześniej niż sześć dni przed wyjazdem i tylko negatywny wynik pozwala na wyjazd do sanatorium – wyjaśnia rzecznik.

Obowiązkowy test każdy wykona bezpłatnie. Wynik
testu jest przekazywany pacjentowi telefonicznie.
Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć pod
linkiem: https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran.
Do sanatorium trzeba zabrać ze sobą środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki lub przyłbice, a na
miejscu pamiętać o zachowaniu zalecanej bezpiecznej
odległości od innych osób, częstym myciu i dezynfekcji rąk, przestrzeganiu wewnętrznych zarządzeń ośrodka związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

– Zanim dostaniemy informację o negatywnym
wyniku testu – nie planujemy podróży – przestrzega
Kowalska-Matis. – Jeżeli ktoś nie może wyjechać, powinien powiadomić o tym swój oddział ZUS – dodaje.
Jeśli ktoś jest na kwarantannie albo w izolacji lub
przebywa z osobą w kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, nie może jechać do sanatorium!
W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się
z oddziałem ZUS – w sprawie otrzymanego skierowania
na rehabilitację lub z ośrodkiem rehabilitacyjnym – np.
w sprawie godziny przyjazdu.

Lokalizacja ośrodków
współpracujących
z ZUS wz 2020
r. 2020 r.
Lokalizacja
ośrodkówrehabilitacyjnych
rehabilitacyjnych
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Nowy przewoźnik dla szkół
W poniedziałek, 10 sierpnia, Wójt
Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska podpisała z firmą Paweł Gorczyca
SMILEBUS TRANSPORT OSÓB z siedzibą
trzy umowy. Obejmą one realizację zadania publicznego polegającego na
dowozie i odwozie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 dojeżdżających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda. Umowy dotyczyć będą również sprzedaży
biletów w celu korzystania z usługi przewozów regularnych osób w ramach linii
regularnych obejmujących miejscowości
gminne. Będą to wsie, z których dojeżdżają uczniowie do Szkoły Podstawowej
im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł. i Przedszkola Samorządowego
w Ludwikowicach Kł., do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Od-

działami Integracyjnymi w Bożkowie
i Przedszkola Samorządowego w Bożkowie oraz do szkoły podstawowej w Jugowie i Przedszkola Samorządowego w Jugowie. Wykonawca zadania został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zmianami), w trybie przetargu
nieograniczonego, obejmującego trzy
części zadania. W postępowaniu złożyło
oferty 5 firm.
Przez wiele lat przewozem dzieci
i młodzieży do szkół gminnych zajmowała się spółka PKS S.A. w Kłodzku, która w postępowaniu, z uwagi na zaoferowaną wysoką cenę otrzymała najniższą
liczbę punktów. Mamy nadzieję na bardzo ra niejednokrotnie przewoziła uczniów rzetelnie i terminowo wywiązując się ze
dobrą współpracę z firmą Smilebus, któ- na uroczystości i wydarzenia sportowe, zlecenia.

Złoto Gór Sowich. Masłowska i Łobodziński Mistrzami Polski w biegu alpejskim

W tym sezonie wszystko wokół stoi na głowie, a stan
epidemii skutecznie zamroził tegoroczne imprezy
sportowe i już wiosną wywrócił do góry nogami startowe plany i kalendarze. Część biegów została odwołana, część przełożona, a wszystkie walczą o to aby móc,
nawet w ograniczonej formie, dać zawodnikom możliwość jakiegokolwiek startu.
11. Enervit Bieg na Wielką Sowę – od kilku lat najlepszy polski bieg alpejski – znów miał być wyjątkowy,
znów miał pobić rekord frekwencji i znów miał być
wielkim biegowym wydarzeniem.
I był wyjątkowy, ale z zupełnie innych powodów,
a do tego przyznano mu niespodziewanie organizację
Mistrzostw Polski PZLA w biegu alpejskim, bo w planowanym terminie i miejscu impreza mistrzowska
odbyć się nie mogła. Wyzwań było więc sporo, a okoliczności niepewne.
Kultowy bieg w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się
w terminowo, choć nie bez przeszkód i przygód podczas
starań o jego organizację. Przeprowadzenie tak dużej
imprezy samo w sobie jest niezwykle trudne i odpowiedzialne, a zrobienie tego w warunkach stanu epidemii, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Sportu jest już
wyzwaniem arcytrudnym. Jednak ekipa Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich świetnie sobie z tym
poradziła, bieg się odbył, a nowych Mistrzów Polski już
mamy. Najpierw jednak, pierwszy raz w historii biegu,
ogłoszono limit uczestników (600 osób) i podzielono
startujących na 4 grupy. Rekordowa była frekwencja
wśród zawodników i zawodniczek elity PZLA, w której

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

poszukuje opiekuna prawnego dla osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej
Więcej informacji pod nr tel. 74 872 45 72

rozegrała się walka o medale. Mieliśmy więc osobne
starty, długie przerwy między kolejnymi grupami, dużo
miejsca w sektorach startowych, tak aby każdy czuł się
bezpiecznie, brak tłoku i zatorów na trasie, maseczki
ochronne w pakietach startowych, medale na mecie
zapakowane w foliowe torebki i dekorację ograniczoną
tylko do Mistrzostw Polski i klasyfikacji open biegu.
Odbyły się też tradycyjnie Mistrzostwa Polski w kategoriach masters i Mistrzostwa Polski Lekarzy.
Po rekordowo szybkim biegu, najlepszy wynik na
szczycie Wielkiej Sowy zanotował Piotr Łobodziński
(LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) – 00:39:43, który nie
tylko jest już wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski
w biegach górskich, biegach na orientację i w biegach
przełajowych, ale również Mistrzem Polski w towerruningu, a przy tym zwycięzcą wielu prestiżowych biegów
po schodach, np. na wieżę Eifla i na Empire State Building. Jest też Mistrzem Świata i zdobywcą Pucharu
Świata w tej dyscyplinie. Srebro przypadło Sylwestrowi
Lepiarzowi (Muay Running Team/ LKB Rudnik), który
wygrał tu rok temu i który bronił tytułu zdobytego na
Śnieżniku, a brąz Marcinowi Kubicy (Sprint Bielsko –
Biała/ Inov-8 Team), który jest, między innymi, młodzieżowym Mistrzem Polski w biegach górskich.
Klasyfikację kobiet i złoto Mistrzostw Polski wygrała Martyna Masłowska (ULKS Bystrzyca Kłodzka) –
00:46:59, pewnie pokonując bardziej doświadczone
i utytułowane rywalki – Annę Ficner (OLAWS Złotoryja/
MKS Siechnice) i Dominikę Wiśniewską – Ulfik (Alpin
Sport Hoka One One Team/ SKB Kraśnik). Masłowską
wyprzedziło tylko 27 mężczyzn.

W kategoriach wiekowych i w rywalizacji Mistrzostw
Polski Weteranów również roiło się od znanych i uznanych nazwisk. Startowali m.in. i medale „zgarnęli” Izabela Zatorska, Barbara Prymakowska, Alicja Sikora,
Tadeusz Jasek, Stefan Sikora czy Jerzy Siemaszko.
Pełne wyniki biegu: https://wyniki.datasport.pl/
results3213/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
zatrudni „Pracownika socjalnego” na umowę o pracę (1 etat) od 1 września 2020 r.

Informacja o naborze udostępniona jest na stronie internetowej: bip.gops.nowaruda.pl.
Osoby spełniające warunki, zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 2 do dnia 18.08.2020 r.
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„Noworudzianin” nr 392

Aforyzmy

imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
Czasami trzeba się przewrócić,
by się
nawrócić.
„Noworudzianin”
nr 392
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda,
pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest
Za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
391 („Brak
prochu zmienia
strzelbę
w kij”)
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówkiz nr
prosimy
dostarczyć
– pocztą
lub bezpośrednio
–
życiem, prawdą i światłem. Mahatma Gandhi

nagrody
otrzymują:
Jan Janas
– 2-osobowe
zaproszenie
na obiad
„Karczmie Pod
do
redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek
8 (I piętro)
dow wtorku
do Sową”,
godz.Władysław
15.00

Karwowski –że
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Mamcarz – 2 bilety
Muzeum Górnictwa w Nowej
Mówią,
miłość
todozaślepienie
a jadopowiadam,
Rudzie,
Płaczyk
plan miasta
Ruda, Janusz Jarczyk – talon na diagnostykę komputerową
że
nieKrystyna
kochać
to–jest
jegoNowa
ślepota.
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Jadwiga Dyszkiewicz – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

Za prawidłowe UWAGA:
rozwiązanie
krzyżówki
z nrbyły
(„Brak
prochu
zmienia
strzelbę
w kij”)
Widziałem
latające
klatki,
ww
nich
orły.
nagrody
czekają
na391
odbiór
redakcji
przez dwa
tygodnie!

otrzymują:
Jan Janas
– 2-osobowe zaproszenie
obiad wbogate
„Karczmie iPod
Sową”, Władysław
Znagrody
życiem
jest jak
z sukienką,
można na
mieć
kolorowe
Karwowskia –jednak
2-osobowy je
karnet
do kina MOK, Tadeusz
Mamcarzteż
– 2 bilety
do Muzeum
życie,
zmarnować;
można
mieć
życieGórnictwa w Nowej
zwyczajne
nosić
sięmiasta
z klasą.
Rudzie, Krystyna iPłaczyk
– plan
Nowa Ruda, Janusz Jarczyk – talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Jadwiga Dyszkiewicz – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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23 67 tel. 74 872 20 84
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Nowejwul.Rudzie,
ul. Strzelecka
2a,tel.
tel.74
74872
872
Miejska
Biblioteka
Publiczna
Radkowie,
Rynek
74
871
2123
18446784
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
Bohaterów
Getta7,10,tel.
Noworudzkie
Budownictwa
Społecznego,
ul. Cmentarna,
74 22
8726122 13
Gminne
CentrumTowarzystwo
Kultury Sportu
i Turystyki Radków,
ul. Handlowa
11, tel. 74
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Radkowie,
Rynek 7, tel. 74 871 21 18 tel.871
NTBS Jugów,
Główna
83, Ruda
tel. 74Ludwikowice
872 46 22 Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Centrum
Kulturyul.Gminy
Nowa
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
Cmentarna,
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul. Żeromskiego
74872
872
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
ul.
Bohaterów
Getta
10, 2,tel.tel.74ul.
2323
6788 tel. 74 872 22 13
Radkowskie
Komunalne,
Rynek
tel. 74
8717421871
66 21 18
NTBS
Jugów,Usługi
ul. Publiczna
Główna
83,wtel.
74
872 16,
46
22
Miejska
Biblioteka
Radkowie,
Rynek
7, tel.
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji,
ul. Żeromskiego
Niepodległości
56,
tel.872
74 872
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
ul. Cmentarna,
Noworudzkie
Usługi Komunalne,
ul.
2, tel.
74
23 8846tel.7674 872 22 13
Nadleśnictwo
Jugów, 83,
ul. Główna
149,46tel.
872 24 52
NTBS
Jugów, ul.Usługi
Główna
tel. 74 Rynek
872
22 74
Radkowskie
Komunalne,
16,
tel.
74
871
21
66
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Niepodległości
Noworudzkie
Usługi Komunalne, ul. Żeromskiego
2, tel. 74 872 6-8,
23 88tel. 74 872 26 81
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
ul.Nowa
Niepodległości
56, tel. 74
46 76707 621
Polski
Związek
Niewidomych
Koło
Ruda,
ul.
Kościelna
1, 872
tel. 512
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Federacja
Konsumentów,
ul.
Kościelna
1,
tel.
74
872
57
12
Nadleśnictwo
Jugów,
ul.
Główna
149,
tel.
74
872
24
52
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
RejonowyPsychologiczno-Pedagogiczna,
Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4,
tel. 74 872 46 736-8, tel. 74 872 26 81
Poradnia
Nadleśnictwo
Jugów, ul. Główna 149, tel. 74ul.
872Niepodległości
24 52
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul.
Niepodległości
6-8,1,tel.tel.
74512
872707
26 81
Polski
Związek
Niewidomych
Koło
Nowa
Ruda,
ul.2,Kościelna
621
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek
tel. 74 872
03 08
Polski
Związek
Niewidomych
Ruda,
ul.
1, 871
tel. 512
707 621
Federacja
Konsumentów,
ul.Koło
Kościelna
1, tel.Rynek
74Kościelna
8726, 57
Punkt
Informacji
Turystycznej
wNowa
Radkowie,
tel.1274
22 70
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 872 57 12
Rejonowy Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
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Kolorowanka
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Kącik
Kącik
dla
dla dzieci
dzieci

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Maciej Szymanowicz.
1.
Czterech muzykantów
Rozwiązaniem
krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Maciej Szymanowicz.
2. Duma lwa
1. Czterech muzykantów
3. Rura wzdłuż dachu
2.Zakłóca
Duma lwa
4.
ciszę
3.Napis
Rura wzdłuż
dachu
5.
na koszulce
6.
na hasło
4.Odpowiedź
Zakłóca ciszę
7.
Towarzysz
Czecha
5. Napis na koszulce i Rusa
8. Ruchliwa w mieście
6. Odpowiedź na hasło
9. Po nocy
7. Towarzysz
i Rusa
10.
„Ciągnie...Czecha
do lasu”
8. Ruchliwa
w mieście
11.
Kochają dziadków
12.
Wisi
w oknie
9. Po
nocy
13.
Do
skakania
żucia
10. „Ciągnie... dolub
lasu”
14. Praca pługiem
11. Kochają dziadków
15. „Nie... zdobi człowieka”
12.Tato
Wisi dla
w oknie
16.
dziadka
13.Trzyma
Do skakania
lub rękę
żucia
17.
złamaną
18.
14.Przyszywane
Praca pługiemdo koszuli
19.
lub Filemon
15.Klakier
„Nie... zdobi
człowieka”
20. Warcaby, scrabble, bierki
16. Tato dla dziadka
21. Jest nim Shrek
17.Naszyta
Trzyma złamaną
22.
na dziuręrękę
18.Duża
Przyszywane
do koszuli
23.
Ula
24.
19.Bocian
Klakierlub
lubpapuga
Filemon
25.
np. zscrabble,
wiśniamibierki
20.Zupa
Warcaby,
26. Mielony lub schabowy
21. Jest nim Shrek
27. Plac z ratuszem

22. Naszyta na dziurę
23. Duża Ula
24. Bocian lub papuga
25. Zupa np. z wiśniami
26. Mielony lub schabowy
27. Plac z ratuszem
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Nagrody za poprzedni „kącik”

S

Ola Gniadowska, Agnieszka Janicka,
Dagmara Małuszczyk.

Nagrody za poprzedni „kącik”

+ Ż +

B
K..PKI U

(„Książka nad książkami”, „stolik, okno, butelka,
długopis, ekran, ciasto”, „konik polny”), nagrody (zestaw
2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki,
blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis
ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:

S
S...

+Ż+

ROZSYPANKA LITEROWA
(podpowiedź: owoc)

.AW..
K
T W RK..PKI
A U K S A S...

(„Książka nad książkami”, „stolik, okno, butelka,
długopis,
ekran,
ciasto”,
„konikwpolny”),
nagrody
(zestaw
Zapraszamy
dzieci
do udziału
konkursach
z nagrodami!
Spośród
tych,
którzy
do
piątku
dostarczą
do
redakcji
(Nowa
2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki,
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
blok, zeszyt,
zeszyt papierów
długopis
wyłonimy
zwycięzców.
Po odbiórkolorowych,
nagród prosimy
zgłaszać
się z dowodem
tożsamości
do siedziby
redakcji.
ozdobny
lub z zabawką,
ołówek,
klej, puzzle)
otrzymują:

Ola Gniadowska, Agnieszka Janicka,
Małuszczyk.

1. Hasło z krzyżówki
Dagmara

........................................................................................
2. Rebus
........................................................................................
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
3. Rozsypanka literowa

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.

........................................................................................
imię i nazwisko
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1. Hasło z krzyżówki

ROZSYPANKA LITEROWA
(podpowiedź: owoc)

KTWRAUKSA

........................................................................................
2. Rebus
........................................................................................
3. Rozsypanka literowa
........................................................................................
........................................................................................
imię i nazwisko
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Reklama

Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro
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Nieruchomości
* Sprzedam mieszkanie/pół domu
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z
możliwością podziału na 2 mieszkania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695
655 593.
* Do wynajęcia mieszkanie w Nowej Rudzie, kawalerka, ogrzewanie 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 zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie (60 m2) na II piętrze na os.
Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu. Cena wynajmu 900
zł plus opłaty czynszowe. Tel. 506
073 783.
* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. 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 komunalne, parter, w Drogosławiu, 35 m2

21

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 Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod zabudowę 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. Wojska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958
620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel.
606 351 669.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-

ter, 57,49 m2, centralne ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Cena
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam ponad 1.5 hektara ziemi rolnej w Bożkowie klasa 3b. Tel.
513 842 064.

Różne
* Kupię poniemiecką mapę turystyczną, wojskową Gór Sowich,
wydaną w latach 1900-1945. Tel.
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, odznaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł.
tel. 695 858 904
* Zlecę prace murarskie przy remoncie starego domu w miejscowości 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 odznaczenia, odznaki, medale, szable. Tel.
694 972 047.
* Kupię stare ordery, medale, odznaki, odznaczenia, dokumenty i
inne. Tel. 518 507 460.
* Niedrogo sprzedam łóżko o wymiarach 210x170 cm, jasne sosnowe. Tel. 602 667 621.
* Poszukuję murarza do budowy
ścian fundamentowych, konstruk-

cyjnych oraz inne – dom jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.
601 871 171.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010
184.
* Oddam za darmo wersalkę, tapczan 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 kamionkę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724
010 184.

Motoryzacja
* Sprzedam koła z oponami zimowymi NOKIAN 175/65 R15. Stan
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Combi 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 negocjacji. Tel. 506 942 610.

Reklama

Reklama
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Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” 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.

Zamów gaz do domu

25 lat
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!!!

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
Z APR ASZ AMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

• dwutlenek węgla • tlen
techniczny • acetylen • argon
• mix • hel do balonów • azot

Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji 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. .......................................................
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Złoto Gór Sowich

W tym sezonie wszystko wokół stoi
na głowie, a stan epidemii skutecznie
zamroził tegoroczne imprezy sportowe
i już wiosną wywrócił do góry nogami
startowe plany i kalendarze. Część biegów
została odwołana, część przełożona,
a wszystkie walczą o to, aby – nawet
w ograniczonej formie – dać zawodnikom
możliwość startu.
11 Enervit Bieg na Wielką Sowę – od
kilku lat najlepszy polski bieg alpejski –
znów miał być wyjątkowy, znów miał
pobić rekord frekwencji i znów miał być
wielkim, biegowym wydarzeniem. I był

wyjątkowy, ale z zupełnie innych powodów, a do tego przyznano mu niespodziewanie organizację Mistrzostw Polski
PZLA w biegu alpejskim, bo w planowanym terminie i miejscu impreza mistrzowska odbyć się nie mogła. Wyzwań było
więc sporo, a okoliczności niepewne.
Kultowy bieg w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się w terminowo, choć nie bez
przeszkód i przygód podczas starań
o jego organizację. Przeprowadzenie tak
dużej imprezy samo w sobie jest niezwykle trudne i odpowiedzialne, a zrobienie
tego w warunkach stanu epidemii, zgod-

nie z obowiązującymi obostrzeniami
i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu jest już wyzwaniem
arcytrudnym. Jednak ekipa Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda świetnie sobie
z tym poradziła, bieg się odbył, a nowych
mistrzów Polski już mamy. Najpierw
jednak, pierwszy raz w historii biegu,
ogłoszono limit uczestników (600 osób)
i podzielono startujących na 4 grupy.
Rekordowa była frekwencja wśród zawodników i zawodniczek elity PZLA,
w której rozegrała się walka o medale.
Mieliśmy więc osobne starty, długie
przerwy między kolejnymi grupami, dużo
miejsca w sektorach startowych, tak, aby
każdy czuł się bezpiecznie, brak tłoku
i zatorów na trasie, maseczki ochronne
w pakietach startowych, medale na mecie zapakowane w foliowe torebki i dekorację ograniczoną tylko do mistrzostw
Polski i klasyfikacji open biegu. Odbyły
się też tradycyjnie mistrzostwa Polski
w kategoriach masters i Mistrzostwa
Polski Lekarzy.
Po rekordowo szybkim biegu, najlepszy wynik na szczycie Wielkiej Sowy zanotował Piotr Łobodziński (LŁKS Prefbet
Śniadowo Łomża), który nie tylko jest już
wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w biegach górskich, biegach na orientację i w biegach przełajowych, ale rów-

nież mistrzem Polski w towerruningu,
a przy tym zwycięzcą wielu prestiżowych
biegów po schodach, np. na wieżę Eifla
i na Empire State Building. Jest też mistrzem świata i zdobywcą pucharu świata w tej dyscyplinie. Srebro przypadło
Sylwestrowi Lepiarzowi (Muay Running
Team/LKB Rudnik), który wygrał tu rok
temu i który bronił tytułu zdobytego na
Śnieżniku, a brąz Marcinowi Kubicy (Sprint
Bielsko-Biała/Inov-8 Team), który jest,
między innymi, młodzieżowym mistrzem
Polski w biegach górskich.
Klasyfikację kobiet i złoto mistrzostw
Polski wygrała Martyna Masłowska (ULKS
Bystrzyca Kłodzka), pewnie pokonując
bardziej doświadczone i utytułowane
rywalki – Annę Ficner (OLAWS Złotoryja/
MKS Siechnice) i Dominikę Wiśniewską
– Ulfik (Alpin Sport Hoka One One Team/
SKB Kraśnik). Masłowską wyprzedziło
tylko 27 mężczyzn.
W kategoriach wiekowych i w rywalizacji Mistrzostw Polski Weteranów również roiło się od znanych i uznanych
nazwisk. Startowali i medale „zgarnęli”
m.in.: Izabela Zatorska, Barbara Prymakowska, Alicja Sikora, Tadeusz Jasek,
Stefan Sikora czy Jerzy Siemaszko.
Pełne wyniki biegu: wyniki.datasport.
pl/results3213/
Kolejne biegi w Górach Sowich już
niebawem – 2 Sowiogórska Dycha 5
września, a 7 Półmaraton Sowiogórski
dzień później – 6 września. Obowiązuje
limit – 250 osób na każdym biegu.
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Zawody Rodeo na Rancho Overo
W sobotę 8 sierpnia odbyły się zawody Rodeo na
Rancho Overo w Nowej Rudzie. Pogoda dopisała jak
również licznie przybyli widzowie i zawodnicy, których
było aż 32.
Rozegranych zostało 7 konkurencji: Cattle Penning,
Team Penning, Barrel Racing, Hats, Ranch Branding,
Break Away Roping, Calf Roping.
Wyniki:
Cattle Penning
1. Mariusz Mlazga – 15,40 – Peczudo
2. Maciej Wączek – 20,21 – Rancho Overo
3. Szymon Wierzchosławski – 24,20 – PPRT
Hats
1. Marcin Mlazga – PECZUDO
2. Ela Cąber – Karino
3. Dominik Mlazga – PECZUDO
Barrel Racing
1. Marcin Mlazga – 17,76 – Peczudo
2. Paweł Brzeziński – 17,76 – (dogrywka)
3. Mariusz Mlazga – 18,09 – Peczudo
Break Away Roping
1. Szymon Wierzchosławski
Calf Roping
1. Kornel Kobak – Rancho Overo
2. Maciej Wączek – Rancho Overo
3. Konrad Kobak – Rancho Overo
Ranch Branding
1 ex. Szymon Wierzchosławski, Paweł Brzeziński,
Konrad Kobak oraz Marcin Mlazga, Dominik Mlazga
i Konrad Kobak

2. Maciej Wączek, Przemysław Bodnar, Szymon
Wierzchosławski
Team Penning
1. Wojciech Badaszewski, Wiktoria Piwońska, Przemysław Bodnar – Rancho Overo
2. Maciej Wączek (Overo) Marcin i Mariusz Mlazga
(PECZUDO)
3. Kasia Bauczak, Dawid Wiktorowski oraz Mateusz
Wiktorowski – Rancho Siódmy Koń
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji, a także naszym sponsorom: Stefan i Janina Kobak,
Barbara Korbas – Dawna Kopalnia, Burmistrz miasta
Nowa Ruda – Tomasz Kiliński, Husky Express – Dariusz
Parasiński, Noworudzianin, Zdrowy Koń – Malwina
Kupiec.
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