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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”

Dołącz do grupy i pomagaj!

19 sierpnia, to jeden z ważniejszych dni w ponad 70-letniej historii 
ochotniczej Straży pożarnej w Sokolcu. tego dnia do jednostki trafił 
fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy czytaj na str. 3

OSP Sokolec z nowym wozem 
ratowniczo-gaśniczym
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10 naszych sołectw 
z dofinansowaniem

W piątek 21 sierpnia ogłoszono wyniki konkursu 
w ramach XVi edycji powiatowego konkursu „najlepsze 
inicjatywy Społeczności Lokalnych” organizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku

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)

Wśród wygranych znalazło się aż 10 sołectw Gminy Wiejskiej 
Nowa Ruda, które otrzymały łączną kwotę dofinansowania w wy-
sokości 24,5 tys. zł.

Przypomnijmy, że do konkursu zaproszone były wszystkie 
gminy wiejskie i  miejsko-wiejskie z  terenu powiatu kłodzkiego, 
a ocenie podlegały najciekawsze projekty powstałe z  inicjatywy 
mieszkańców. Przedstawiamy wszystkie projekty, które w ramach 
konkursu otrzymały dofinansowanie:
Bartnica – „Bartusiowa miejscowość Bartnica” – dofinansowanie 
2,5 tys. zł,
Bożków – „Modernizacja Sali Wiejskiej – Etap II” – dofinansowanie 
2,5 tys. zł,
Dworki – „Dworki wieś malownicza, turystyczna i zadbana – po-
prawa wizerunku sołectwa” – dofinansowanie 2,5 tys. zł,
Dzikowiec – „Zagospodarowanie terenu w celu integracji i rekre-
acji” – dofinansowanie 2,5 tys. zł,
Koszyn – „Małe kroki wielkie zmiany – doposażenie Naszego Miej-
sca Integracji” – dofinansowanie 2,5 tys. zł,
Ludwikowice kłodzkie – „Plac rekreacyjny w  Ludwikowicach 
Kłodzkich, krainą zabaw i wypoczynku” – dofinansowanie 2,5 tys. 
zł,
Sokolec – „Sale i jej otoczenie modernizujemy bo w niej spotkania, 
zabawy, uroczystości i szkolenia organizujemy” – dofinansowanie 
2,5 tys. zł,
Sokolica – „Zakątek wypoczynku i rekreacji w Sokolicy” – dofinan-
sowanie 2,5 tys. zł,
Włodowice – „Modernizacja placu zabaw – etap I” – dofinansowa-
nie 2,5 tys. zł,
Wolibórz – „O  przestrzeń Woliborską zadbamy modernizację 
kładki i piękne klomby w naszej wsi wykonamy” – dofinansowanie 
2,5 tys. zł.
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

OSP Sokolec z nowym wozem 
19 sierpnia, to jeden z ważniejszych dni w ponad 70-letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sokolcu. tego dnia do jednostki trafił fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy na 
podwoziu Renault D16 z napędem uterenowionym 4×4 z sześcioosobową kabiną, w zabudowie 
wykonanej przez firmę Szczęśniak pojazdy Specjalne

Zakończył się remont schodów łączących ul. Boh. Getta 
z ul. M. Kopernika w Nowej Rudzie. Na początku lipca pisaliśmy 
o ich złym stanie technicznym, który sprawiał problemy pieszym, 
szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym, czy matkom 
z dziećmi w wózkach. Remont schodów wykonała lokalna firma 
Tomasza Serafińskiego. Koszt remontu to ok. 12 tys. zł. Na re-
mont po połowie złożyli się: Urząd Miejski w  Nowej Rudzie 
i Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

A jednak wyremontowane

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek

– Wóz posiada m.in. zbiornik na 
wodę o pojemności 3000 litrów, 
autopompę, zraszacze i agregat 
pianotwórczy. To wyposażenie, 
które mieliśmy w poprzednim 
samochodzie przełożyliśmy do 
nowego. To co najważniejsze 
mamy, a na całkowite doposa-
żenie musimy trochę poczekać, 
to kosztuje naprawdę duże pie-
niądze – mówi Piotr Szlaga, pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sokolcu. – Najważniejsze, co 
jest nam potrzebne, to sprzęt do 
ratownictwa techniczno-drogo-
wego, może uda nam się go 
pozyskać. Ważne, że dostaliśmy 
nowy wóz, czego w ponad 70-let-
niej historii naszej jednostki 
jeszcze nie było – dodaje.

Wóz kosztował 800 730 zł, z 
czego z budżetu gminy Nowa 
Ruda pochodzi 230 000 zł, z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji 230 000 zł, 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 330 000 zł, a wkład 

własny OSP Sokolec to kwota 
10 730,00 zł.
– To już trzeci zupełnie nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy, 
który trafił do strażaków w gmi-
nie Nowa Ruda. Samochód kosz-
tował ponad 800 tys. zł, a dofi-
nansowanie ze wszystkich źródeł 

jakie otrzymaliśmy w sumie, to 
kwota 560 tys. zł, gmina dorzu-
ciła 230 tys. zł, resztę postano-
wiła dołożyć OSP Sokolec. Stra-
żakom zależało na tym, żeby to 
był samochód dobrej jakości – 
wyjaśnia wójt gminy Nowa Ruda 
Adrianna Mierzejewska. – Teraz 
czas na nowy samochód dla OSP 
Czerwieńczyce. Praktycznie „są 
już umówieni” – dostaną używa-
ny samochód, podobny jaki mie-
li strażacy z Nowej Wsi Kłodzkiej. 
Choć jest to samochód używany, 
to jest w bardzo dobrym stanie, 
który będzie im służył wiele lat. 
Wahaliśmy się też nad tym, żeby 
kupić im lekki samochód pożar-
niczy, ale strażacy z Czerwień-
czyc uznali, że to nie to, aczkol-
wiek strażacy z Włodowic są 
bardzo zadowoleni z tego typu 
pojazdu i przekonują kolegów z 
Czerwieńczyc do zakupu właśnie 
takiego – dodaje wójt.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Zadajmy pytanie, jakie to 
bastiony tworzyły twierdzę o 
którą rozbiły się plany sowie-
tyzacji Europy snute przez Le-
nina, Trockiego czy Stalina od 
1918 roku. Donżonem tej twier-
dzy była tkwiąca w narodzie 
polskim, podtrzymywana przez 
elity, wola wybicia się na nie-
podległość. Wyrażał ją powsta-
niec z szablą w ręku, stawiający 
zbrojny opór socjalista, budzą-
cy świadomość narodową en-
dek jak i wielkopolski chłop 
broniący własnej ziemi przed 
pruskim zaborcą. Głównym 
bastionem było polskie wojsko 
tworzone z formacji wojsko-
wych powstałych podczas woj-
ny m.in.: legiony, (Józef Piłsud-
ski, Kazimierz Sosnkowski, 
Władysław Sikorski), polskie 
korpusy utworzone w Rosji po 
rewolucji lutowej, (Józef Do-
wbór Muśnicki, Lucjan Żeligow-
ski), wreszcie armia Hallera 
utworzona we Francji. Jak bar-
dzo Polacy pragnęli niepodle-
głości ,  najlepiej  świadczą 
obrońcy Lwowa walczący z 
Ukraińcami od 1 listopada 1918 
roku, powstańcy wielkopolscy 
którzy zrywem z 27 grudnia 
1918 roku przypomnieli Niem-
com jak i Sprzymierzonym przy-
gotowującym konferencję po-
kojową w Paryżu o polskości 
Wielkopolski i Pomorza. Wkra-
czających na Wileńszczyznę 
krasnoarmiejców przywitały 
uzbrojone formacje Samoobro-
ny broniące polskości Wilna, a 
przecież bolszewicy spodzie-
wali się łuków triumfalnych 
stawianych przez klasę robot-

niczą swoim wyzwolicielom. 
Rozpolitykowany naród i poli-
tycznie bardzo poróżniony, a 
wystarczy nadmienić, że w 
pierwszych dniach wolności 
działało kilkanaście partii poli-
tycznych, w tym najtrudniej-
szym czasie potrafił się zjedno-
czyć i podporządkować woli 
powracającego z niemieckiego 
więzienia Komendanta I Bryga-
dy, ubranego w „szary strzelca 
strój”. W tym miejscu ponownie 
przywołam już cytowany frag-
ment wypowiedzi Marszałka: 
„Za jedną rzecz ten człowiek 
był witany, za jedną rzecz, po-
wtarzam mógł on mieć prawo 
moralne do zajęcia tego stano-
wiska, za to, moi panowie, że 
nosił ten mundur, za to, że był 
Komendantem I Brygady”. Prze-
dziwna sytuacja, gdy Rada Re-
gencyjna w osobach: ziemianin 
Józef Ostrowski, kardynał Alek-
sander Kokowski i książę pan 
Zdzisław Lubomirski przekazu-
je naczelną komendę nad pol-
ską armią, której jeszcze nie 
było, socjaliście Józefowi Pił-
sudskiemu bez żadnego przy-
musu, ani zamachu. Czyżby nie 
było innych kandydatów? A płk 
Roja tworzący polskie formacje 
wojskowe w Galicji, a gen. Roz-
wadowski przekształcający Po-
lnische Werchmacht w polskie 
wojsko, a Dowbór-Muśnicki, 
dowódca polskiego korpusu w 
Rosji, nie nadawali się na wo-
dzów polskiej armii, tylko ten 
„wojskowy dyletant?” Cztery 
dni później Naczelny Wódz 
nieistniejącej armii ogłosił się 
Naczelnikiem Państwa Polskie-

go i powołał 
r z ą d  p o d 
p re ze s u rą 
socjalisty i 
kapitana le-
gionów, Ję-
drzeja Mo-
raczewskie-
go. Endecja 
jak i ludowcy od Witosa, odmó-
wili udziału w socjalistycznym 
rządzie. Ententa także nie uzna-
ła rządu tworzonego przez by-
łych sojuszników Niemiec i 
Austrii. Podstawowym zada-
niem tego rządu było uspoko-
jenie sytuacji, uchronienie Pol-
ski przed komunistyczną rewo-
lucją i przeprowadzenie wybo-
rów. Dzięki reformom socjal-
nym: równe prawa obywatel-
skie, ośmiogodzinny dzień 
pracy, ubezpieczenia chorobo-
we, legalne związki zawodowe, 
zapowiedziane wywłaszczenie 
wielkiej własności ziemskiej, 
odradzające się państwo unik-
nęło nieszczęścia komunistycz-
nej rewolty. Sejm jednomyślnie 
wybrał J. Piłsudskiego Naczel-
nikiem Państwa, a ten okazał 
się mężem opatrznościowym. 
Tworząc rząd lewicowy zapo-
wiedział, że nie może przyjąć 
znaku jednej partii, a ma obo-
wiązek działać w imieniu całe-
go narodu. Dzięki zgodzie na 
jaką zdobył się naród w pierw-
szych miesiącach odrodzenia, 
co w moim przekonaniu zasłu-
guje na miano cudu, Polska 
mogła zatrzymać bolszewicką 
nawałę w roku 1919.

Prawdziwy cud nad Wisłą

Każda z niemal 2,5 tysiąca 
gmin w Polsce może otrzymać 
od państwa flag masztowy. Z 
okazji setnej rocznicy zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów wraz z 
Ministerstwem Cyfryzacji ogło-
sili akcję „Pod Biało-Czerwoną”. 
Gminy, w których mieszkańcy 
zbiorą odpowiednią liczbę pod-
pisów online na stronie gov.pl/
bialoczerwona, otrzymają dota-
cję na zakup masztów i flag oraz 
ich instalację. Projekt ogłosił w 
Tychach premier Mateusz Mora-
wiecki.

– Biało-czerwona flaga niech 
łączy. Nasze barwy należą do 
wszystkich. To przyszłość, teraź-
niejszość i przeszłość – mówił w 
Tychach, podczas inauguracji 
akcji „Pod Biało-Czerwoną”, pre-
mier Mateusz Morawiecki.

akcja „pod biało-czerwoną”
Umieszczenie flagi na masz-

cie to dowód na to, jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Po-
laków. Te, za które oddali życie 
nasi przodkowie. „Pod Biało-
-Czerwoną” to projekt, który 
uhonoruje poległych za wolność 
i niepodległość naszej Ojczyzny 
i zachęci do patriotycznych po-
staw i dumy z bycia Polakami. 
Celem projektu jest także godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bol-
szewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku.

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego, 
buduje wspólnotę i wzmacnia 
ideę zaangażowanego społe-
czeństwa obywatelskiego.

Pod petycją o zakup masztu 
i umieszczonej na nim flagi, któ-
ra będzie dumnie eksponowana 
w centralnym miejscu gminy, 
mogą się podpisywać wszyscy 
jej mieszkańcy.

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

– w gminach do 20 000 miesz-
kańców – przynajmniej 100 pod-
pisów

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

• 11 listopada 2020 r. – zakoń-
czenie zbiórki podpisów online.

• 29 listopada 2020 r. – opu-
blikowanie listy gmin, które uzy-
skały niezbędną liczbę podpi-
sów.

Trzy gminy z największą pro-
centowo liczbą podpisów od-
wiedzi Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki. Premier 
weźmie udział w uroczystości 
zawieszenia flagi na maszcie.

Maszty w całej Polsce



5

OR OR
Noworudzianin Nr 443, 28 sierpnia – 3 września 2020 r.

trwa rezerwacja biletów na ofertę poGÓrze 2020. 
Projekt w roku bieżącym, ze względu na trudną 
sytuację ekonomiczną oraz znaczące zakłócenia 
turystyki, zostanie zrealizowany w zmodyfikowanej – 
względem pierwotnych planów – formie

Czy pojedziemy z parowozem?

Na początku września, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Nowej Rudzie ponownie 
rozpocznie się działalność sekcji

Sekcje w MOK-u z obostrzeniami

Wspólny list 
do rodziców

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej i Jarosław 
Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny skierowali do rodziców 
uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania 
aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że na-
rzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się 
koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i  Głównego 
Inspektora Sanitarnego

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do 
szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne dzia-
łania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisa-
li szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie 
jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można 
otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych 
zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę dia-
gnozowania i  leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO 
Safe to także sprawdzone i  wiarygodne źródło informacji na 
temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny 
zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele 
osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne 
są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach ko-
mórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które infor-
muje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawie-
ra także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pan-
demii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. 
Jest bezpłatna, dobrowolna i  w  pełni bezpieczna – napisali 
Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

aplikacja proteGo Safe – jak to działa?
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym 

kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia 
zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. 
Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zacho-
wać i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie 
lub swoich bliskich.

ProteGO Safe to także wiarygodne i  sprawdzone źródło 
wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez 
Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także 
informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:
– pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to 

„dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy 
i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

– drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku 
kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/protegosafe.

– Z tego co obserwujemy, krzywa zachorowań 
jest różna w różnych miejscach Polski. Na Dolnym 
Śląsku i w powiecie kłodzkim te statystyki nie są 
przerażające. Funkcjonowanie sekcji w ośrodku 
kultury jest naszym priorytetem, będziemy dzia-
łać na podobnych zasadach jak w szkolnictwie, 
a więc przestrzegając wszystkich zasad bezpie-
czeństwa związanych z  prowadzeniem sekcji, 
przestrzegając wszystkich wytycznych wynikają-
cych z ustaw i obostrzeń sanepidowskich – wy-
jaśnia Wojciech Kołodziej, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w  Nowej Rudzie. – Z  tego co 

widzę, dzieciaki już szykują się żeby przyjść na 
sekcję. Było już pierwsze spotkanie Zespołu Pie-
śni i Tańca „Nowa Ruda”, na które przyszło 100% 
członków – widać, że nie mogli doczekać się, żeby 
przyjść do ośrodka kultury. Rzecz jasna, będziemy 
obserwować jak to będzie wyglądało z  punktu 
widzenia powiatu kłodzkiego i Nowej Rudy. Je-
żeli będą jakieś zagrożenia, będziemy reagować 
na bieżąco – dodaje.

Zapytaliśmy też dyrektora MOK-u, czy do 
końca roku planowane są jakieś imprezy typu 
koncert, czy też występ  kabaretu.

– Na początku września siądziemy wszyscy 
wspólnie z  Działem Kulturalno-Artystycznym 
i przeanalizujemy sytuację. Nie wyobrażam sobie, 
żeby jesień artystyczna świeciła pustkami. Widać, 
że w kraju rozpoczynają się koncerty, wraca fe-
stiwal w Opolu, więc przypatrzymy się, czy to nie 
będzie miało jakiś konsekwencji. Na razie nie 
możemy sobie pozwolić na np. występ kabaretu 
z pełną obsadą sali, żeby sprzedać 360 biletów 
– mówi Wojciech Kołodziej. – Pytanie jak zareagu-
ją też artyści, czy zgodzą się np. na połowę obsa-
dzonych miejsc na sali. Jeżeli będzie taki kompro-
mis między ośrodkami kultury i  artystami żeby 
grać dla mniejszej widowni, żeby ani ośrodek nie 
poniósł zbyt dużych strat finansowych, ani artyści, 
to na pewno w to wejdziemy. Nie mniej jednak 
chcemy zaplanować mniejsze koncerty w „Rycer-
skiej”, być może pokazy sekcji. Tak naprawdę 
myślę, że najbliższe dwa, trzy tygodnie pokażą 
w jakim kierunku pójść – dodaje dyrektor.

Już dzisiaj Wojciech Kołodziej zaprasza na 
rozpoczęcie roku akademickiego przez studentów 
Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
połączone z  koncertem, które odbędzie się 
w czwartek 3 września w hali Centrum Turystycz-
no-Sportowego przy ul. Kłodzkiej w Słupcu.

Oferta POGÓRZE 2020 skła-
dać się będzie z czterech pocią-
gów turystycznych uruchomio-
nych 20 września br. na trasach 
Dolnego Śląska. Pociągi KILOF, 
DZIK, SOWA i KOTLINA, to oferty 
dobrze znane pasażerom z po-
przednich lat. Przesunięty wzglę-
dem poprzednich edycji termin 
przejazdu, wynika między inny-
mi z remontów infrastruktury 
kolejowej i braku możliwości 
przejazdu linią Kłodzko-Wał-
brzych w sierpniu. Konieczność 
skrócenia projektu do jednego 
dnia i przesunięcia terminów 
organizacji pociągów do Jeleniej 
Góry i Zakopanego na rok 2021 
jest spowodowana względami 
ekonomicznymi i organizacyj-
nymi.

Pociągi w ramach oferty PO-
GÓRZE 2020 zostaną urucho-
mione z lokomotywą spalinową, 
z zestawem wagonów 3 klasy z 
lat 30 XX wieku oraz 1 klasy z lat 
70 XX wieku, w tym wagonem 
barowym WARS. Pociąg KILOF, o 
którego uruchomienie w trakcji 
parowej wnioskowało wiele osób 

(w tym między innymi ponad 
200 osób w ramach ankiety na 
portalu facebook) zostanie uru-
chomiony z parowozem w przy-
padku spełnienia jednego wa-
runku. Niezbędne jest, aby do 
31 sierpnia wpłynęło przynaj-
mniej 150 zamówień na bilety 
uwzględniające wyższy koszt 
uruchomienia pociągu. W przy-
padku braku wystarczającej licz-
by chętnych, pociąg zostanie 
uruchomiony tylko z lokomoty-
wą spalinową.
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Wspólne zwiedzanie
W sobotę 22 sierpnia wszyscy 
chętni mogli wziąć udział 
w bezpłatnej wycieczce 
z przewodnikiem w ramach 
#odkrywajlokalnie soboty 
z Lot aglomeracji wałbrzyskiej

Przewodnik turystyczny Witold Telus 
oprowadził i omówił sporej grupie osób 
historię Nowej Rudy.

Trasa wycieczki obejmowała:
– odrestaurowany w ostatnich latach 

rynek „starego miasta” wraz z XIX-wiecz-
nym ratuszem i fontanną św. Floriana,

– spacer „Szlakiem grodu nad rzeką 
Włodzicą”,

– zwiedzanie zakamarków i uliczek 
„dolnego miasta”,

– kościół pw. św. Mikołaja,
– dawny kościół ewangelicki – dzisiej-

szy kościół pw. Bożego Ciała,
– Dwór Górny – tajemnica rodu von 

Tschischwitz,
– wejście na górę Krępiec szlakiem 

przyjaźni polsko-czeskiej,
– wejście szlakiem świętojańskim na 

Górę św. Anny,
– zwiedzanie kaplicy i wejście na 

wieżę widokową na Górze św. Anny,
– zejście do centrum szlakiem przy 

kapliczkach dżumowych,
– będący w trakcie rewitalizacji park 

przy ul. Strzeleckiej,
– pomnik Franca Eckerta (współtwór-

cy hymnu japońskiego) przed Miejskim 
Ośrodka Kultury.

Młodszym czytelnikom naszego ty-
godnika przedstawiamy historię Nowej 
Rudy w pigułce.

początki miasta i okres czeski (do 
1526 r.)

Nowa Ruda jest miastem założonym 
w dolinie rzeki Włodzicy i jej dopływów, 
pomiędzy Górami Sowimi a Wzgórzami 
Włodzickimi na linii szlaków handlowych 
prowadzących z dzisiejszych Czech do 
Śląska. Rozwój osady przypadł na czas 
kolonizacji niemieckiej za panowania 
czeskiego króla Przemysła Ottokara II 
(1253-1278). Pierwsza, historyczna 
wzmianka o grodzie nad Włodzicą, za-
mieszczona w najstarszej księdze funda-
cji miejskiej Kłodzka pochodzi z roku 
1337 i wymienia proboszcza Reynharta. 
W 1347 r. osada należała do Hannusa 
Wusthuba, który w roku 1352 sprzedał 
noworudzkie dobra rodzinie Donynów.

W okresie następnych 120 lat w mia-
steczku rozwinęło się tkactwo i sukien-
nictwo oraz szewstwo, co zaowocowało 
nadaniem statutu cechowego szewcom 
w roku 1404 oraz sukiennikom w 1416 r. 
W latach 1427-1429 najazdy husytów 
doprowadziły do zniszczenia miasta, 
które powoli odbudowywało się z ruin 
na mocy nadanych przez Donynów na 
nowo praw w 1434 roku. Z tego roku 
pochodzi też pierwsza wzmianka o ist-

nieniu na terenie Nowej Rudy kopalni 
węgla kamiennego.

W 1472 r. panem Nowej Rudy został 
Jerzy Stillfried, jeden ze „złotych rycerzy” 
króla Czech Jerzego z Podiebradów, 
który poślubiając siostrę ostatnich wła-
ścicieli Annę von Donyn, splótł dzieje 
miasta i swojej rodziny na trzy kolejne 
wieki.

okres austriacki (1526-1742)
W XVI wieku Stillfriedowie stali się 

orędownikami wyznania protestanckie-
go, co skutkowało w czasie wojny trzy-
dziestoletniej (1618-1648) najazdem 
hrabiego Bernarda Thurna w 1622 r. i 
drugą pożogą miasta. Wzięci do niewoli 
Stillfriedowie powrócili do wyznania 
katolickiego i uzyskali ponownie dobra 
noworudzkie.

W 1742 roku Nowa Ruda po zakupie 
ziemi kłodzkiej przez króla pruskiego od 
władcy Czech, weszła w skład państwa 
pruskiego. W kolejnych latach noworudz-
cy Stillfriedowie stali się właścicielami 
dóbr ziemskich także na 1/3 obszaru 
ziemi kłodzkiej. W 1810 roku noworudz-
kie dobra przeszły w ręce rodziny von 
Magnis i pozostały ich własnością do 
1945 roku.

W 1855 r. Nowa Ruda stała się siedzi-
bą powiatu, obejmującego dwa miasta 
(Nowa Ruda i Radków) oraz 37 wsi. W II 
połowie XIX wieku nastąpiło ożywienie 
gospodarcze, związane przede wszystkim 
z rozwojem przemysłu włókienniczego. 
Coraz większego znaczenia zaczęło na-
bierać także górnictwo węgla kamienne-
go. Powstała kopalnia „Ruben” w Nowej 
Rudzie, „Johann Babtista” w Słupcu, „Ru-
dolph” w Przygórzu i „Wenzeslaus” w 
Ludwikowicach Kłodzkich.

Od 1871 r. Nowa Ruda należała do II   
Rzeszy Niemieckiej. W 1879 r. wybudo-
wano do Nowej Rudy linię kolejową z 
Kłodzka, a rok później z Wałbrzycha. W 
następnej dekadzie doszło do najtragicz-
niejszego w dziejach miasta pożaru. 

23 maja 1884 r. pożar strawił część do-
mostw w rynku oraz kościół parafialny.

Działania I wojny światowej ominęły 
Nową Rudę, jednak wielu mieszkańców 
miasto, zaciągniętych do armii niemiec-
kiej brało w niej udział i straciło życie. 
Miasto odczuło dość poważnie powojen-
ny kryzys gospodarczy. Na skutek refor-
my administracyjnej Niemiec, Nowa Ruda 
utraciła w 1932 r. status miasta powiato-
wego. Po dojściu Hitlera do władzy w 
Niemczech ruch narodowosocjalistyczny 
zaczął wkraczać w życie miasta.

W 1937 r. miały miejsce uroczystości 
związane z 600-leciem istnienia miasta. 
Na tę okoliczność wydano kronikę Nowej 
Rudy autorstwa prof. Josepha Wittiga.

II wojna światowa nie objęła swoimi 
działaniami wojennymi miasta. Jednak 
wówczas miała miejsce największa kata-
strofa górnicza w kopalniach noworudz-
kich. W kopalni „Ruben” zginęło 187 
górników.

okres polski (od 1945 r.)
Po kapitulacji III Rzeszy w maju 1945 r. 

do Nowej Rudy wkroczyły oddziały Armii 
Czerwonej, a w czerwcu przybyli już do 
miasta pierwsi Polacy. Po zakończeniu 
sporów terytorialnych z Czechami o 
ziemię kłodzką, Nowa Ruda znalazła się 
w granicach państwa polskiego. Pierw-
szym polskim burmistrzem został Edward 
Miernik. Pierwszym proboszczem parafii 
św. Mikołaja ks. dr Michał Białowąs, re-
patriant z diecezji lwowskiej.

W tym czasie Nową Rudę zasiedliła 
ludność z Polski Centralnej oraz repa-
trianci z Kresów Wschodnich. Przybywa-
li też polscy górnicy z Francji oraz Polacy 
z innych krajów europejskich. W ten 
sposób wytworzyło się specyficzne spo-
łeczeństwo, które przez wiele lat prze-
chodziło trudny proces integracji.

Powojenni mieszkańcy znaleźli za-
trudnienie w przemyśle wydobywczym 
i włókienniczym. Powstała Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, w skład 

której weszła kopalnia „Piast” (dawna 
„Ruben”) oraz kopalnia „Słupiec” („Johann 
Babtistagrube”). Utworzono Zakład Prze-
mysłu Włókienniczego „Nowar”, specja-
lizujące się w produkcji sztucznego je-
dwabiu.

W 1954 r. Nowa Ruda po raz drugi 
stała się siedzibą powiatu noworudzkie-
go, który był najmniejszym powiatem 
ówczesnego województwa wrocławskie-
go i przetrwał do reformy administracyj-
nej państwa w 1975 r.

W 1970 r. zakończono budowę Miej-
skiego Ośrodka Kultury, a w 1972 r. po 
raz pierwszy zorganizowano w Nowej 
Rudzie Festiwal Studentów Szkół Arty-
stycznych, dla wielu kojarzący się z po-
jawieniem się na stacji kolejowej białej 
lokomotywy. Rok później Nową Rudę 
połączono administracyjnie ze Słupcem.

W II połowie lat 70 XX wieku miały 
miejsce tragiczne wypadki w KWK „Nowa 
Ruda”. W 1976 r. zginęło 17 górników, a 
trzy lata później 7. Po ogłoszeniu stanu 
wojennego w kopalni noworudzkiej miał 
miejsce strajk, zakończony aresztowania-
mi i procesami.

Okres przemian 1989 r. zaznaczył się 
licznym udziałem mieszkańców. W maju 
1990 r. miały miejsce pierwsze wolne 
wybory do władz samorządowych i w 
Nowej Rudzie kandydaci Komitetu Oby-
watelskiego uzyskali wszystkie mandaty 
w 28-osobowej Radzie Miejskiej. Burmi-
strzem został Stanisław Łukasik. W roku 
1991 władze Nowej Rudy podpisały po-
rozumienie partnerskie z niemieckim 
miastem Castrop-Rauxel oraz z francuskim 
Wallers-Arenberg, a rok później z sąsied-
nim czeskim miastem Broumov.

W 1992 r. KWK „Nowa Ruda” postawio-
no w stan likwidacji – Pole „Piast” za-
mknięto już w 1994 r., a Pole „Słupiec” w 
roku 2000. W międzyczasie zlikwidowano 
zakłady włókiennicze „Nowar”, filię dzier-
żoniowskich zakładów „Diora” oraz wiele 
innych miejsc pracy.

źródło: UM Nowa Ruda



8

OR OR
Noworudzianin Nr 443, 28 sierpnia – 3 września 2020 r.

Polub nas!

www.facebook.com/noworudzianin

Służby mundurowe 
informują

Pomogli kobiecie. W poniedziałek 17 sierpnia poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie, że w zamkniętym miesz-
kaniu w budynku w Nowej Rudzie kobieta wzywała 
pomocy. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że 
konieczne będzie siłowe wejście do mieszkania. Po 
podjętych czynnościach okazało się, że starsza kobie-
ta przewróciła się w mieszkaniu i nie mogła się podnieść 
o  własnych siłach. Na miejsce wezwano Zespół Ra-
townictwa Medycznego.
Fałszywa dwusetka. We wtorek 18 sierpnia doradca 
klienta Santander Bank w Nowej Rudzie, zawiadomi-
ła policję o ujawnieniu we wpłacie gotówkowej bank-
notu o nominale 200 zł, który nosił ślady sfałszowania. 
Banknot zabezpieczono procesowo do badań. Dalsze 
postępowanie w sprawie w kierunku art.310 par.1 kk 
prowadzi KP Nowa Ruda.
Nie dostosowała prędkości. We wtorek 18 sierpnia 
ok. godz. 12.40 w Wambierzycach, 18-letnia kobieta 
kierująca samochodem osobowym marki Citroen nie 
dostosowała prędkości do warunków panujących na 
drodze i na łuku drogi straciła panowanie nad pojaz-
dem doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadą-
cym samochodem marki Honda. Nikt z uczestników 
nie doznał obrażeń ciała, kierujący trzeźwi, zabezpie-
czyli pojazdy we własnym zakresie. Sprawczyni kolizji 
została ukarana mandatem i  sześcioma punktami 
karnymi.
Na gościnnych występach. We wtorek 18 sierpnia, 
w jednym z marketów na terenie gminy Radków ob-
sługa ujęła mieszkańca Wałbrzycha, który ukradł al-
kohol o  łącznej wartości 364 zł. Sprawca kradzieży 
został ukarany mandatem karnym.
Zderzenie na DW 381. Policja prowadzi postępowa-
nie przygotowawcze w sprawie zdarzenia, które mia-
ło miejsce 18 sierpnia ok. godz. 23.35 na drodze wo-
jewódzkiej 381 w Nowej Rudzie. Mężczyzna kierujący 
samochodem marki Opel zderzył się z  prawidłowo 
jadącym samochodem osobowym marki Ford. Pasażer 
pojazdu marki Ford ze złamaną ręką został zabrany 
do szpitala.

Na podwójnym gazie. W środę 19 sierpnia na terenie 
gminy Nowa Ruda funkcjonariusze Wydziału Prewen-
cji Komisariatu Policji Nowa Ruda zatrzymali 26-let-
niego mężczyznę, który prowadził w ruchu lądowym 
pojazd mechaniczny marki Opel znajdując się w stanie 
nietrzeźwości.
Pijany za kółkiem. W  środę 19 sierpnia w  Nowej 
Rudzie policjanci zatrzymali 39-letniego mężczyznę, 
który kierował samochodem osobowym marki Fiat, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości. Po przebadaniu 
okazało się, że mężczyzna ma ponad pół promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. Pojazd przekazano 
osobie wskazanej, kierującego po wykonanych czyn-
nościach zwolniono. Dalsze postępowanie w sprawie 
w kierunku art. 178 a par. 1 kk prowadzi KP Nowa Ruda.
Poszukiwana, odnaleziona. W środę 19 sierpnia na 
terenie Nowej Rudy funkcjonariusze Wydziału Pre-
wencji KP Nowa Ruda zatrzymali 36-letnią kobietę 
poszukiwaną przez policjantów z  KP Ziębice, celem 
ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej. Zaginioną 
przekazano pracownikom Domu Pomocy Społecznej.
Pożar przy basenie. W środę 19 sierpnia noworudz-
cy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze samocho-
du przy ul. Fredry w Nowej Rudzie. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia, w  wyniku przeprowadzonego 
rozpoznania ustalono, że pali się samochód osobowy 
naprzeciwko basenu. Wnętrze samochodu uległo 
całkowitemu spaleniu.
Kolizja na Kościelnej. W  czwartek 20 sierpnia ok. 
godz. 12.00 na ul. Kościelnej w Nowej Rudzie nieusta-
lony kierujący doprowadził do kolizji z zaparkowanym 
samochodem marki Suzuki. Postępowanie wyjaśnia-
jące w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu 
Policji w Nowej Rudzie.
Wjechał w tył Citroena. W czwartek 20 sierpnia ok. 
godz. 16.25 na ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie, męż-
czyzna kierujący samochodem marki Renault nie za-
chował bezpiecznej odległości od poprzedzającego 
go samochodu marki Citroen i  uderzył w  jego tył. 
Sprawca kolizji otrzymał pouczenie.
Szybkie działanie policjantów. W czwartek 20 sierp-
nia funkcjonariusze Wydziału Prewencji KP Nowa Ruda 
bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali nietrzeźwego 
22-letniego mężczyznę, który poprzez uderzanie rę-
kami dokonał umyślnego zniszczenia drzwi balkono-
wych mieszkania w  gminie Nowa Ruda, powodując 

w nich wybicie szyby, czym spowodował straty w kwo-
cie 800 złotych. Zatrzymanego osadzono w PDOZ KP 
Nowa Ruda do wyjaśnienia.

Chciał popełnić samobójstwo? W piątek 21 sierpnia, 
do jednej z firm ubezpieczeniowych na terenie War-
szawy, dodzwonił się mężczyzna z  gminy Radków, 
informując rozmówczynię, że zamierza popełnić sa-
mobójstwo. Zgłaszająca podała adres mężczyzny, 
który uzyskała w trakcie rozmowy, gdzie natychmiast 
udał się patrol. Mężczyznę zastano w pobliżu miejsca 
zamieszkania w  stanie nietrzeźwości, w  trakcie roz-
mowy wypowiadał się o  myślach samobójczych, 
podjęto decyzję o doprowadzeniu mężczyzny do PDOZ 
KP Nowa Ruda celem wytrzeźwienia.

Pomoc przyszła na czas. W sobotę 22 sierpnia stra-
żacy zostali poproszeni o pomoc w dostaniu się do 
mieszkania w budynku przy ul. Sikorskiego w Ścinaw-
ce Średniej, gdzie może się znajdować mężczyzna 
potrzebujący pomocy. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że 
w lokalu mieszkalnym przy ul. Sikorskiego przy łóżku 
leżał starszy mężczyzna. Wykonano dostęp do miesz-
kania za pomocą podręcznego sprzętu burzącego 
i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. Przybyły na miejsce zespół ratownic-
twa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala.

Groził policjantkom. W sobotę 22 sierpnia, w jednej 
z miejscowości na terenie gminy Nowa Ruda, patrol 
policji podjął czynności służbowe wobec nietrzeźwe-
go mężczyzny, który zakłócał spokój i spożywał alko-
hol w miejscu publicznym. W trakcie podjętej inter-
wencji mężczyzna znieważył słowami powszechnie 
uznawanymi za wulgarne interweniujące policjantki 
oraz wypowiadał wobec funkcjonariuszek groźby 
karalne pozbawienia życia. Mężczyznę osadzono 
w PDOZ KP Nowa Ruda do wytrzeźwienia i wyjaś nienia.

Pomimo zakazu za kierownicą. W niedzielę 23 sierp-
nia w Nowej Rudzie, funkcjonariusze policjanci zatrzy-
mali 27-letniego mężczyznę, który kierował pojazdem 
marki Mazda, pomimo orzeczonego zakazu prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 
3 lat. Pojazd przekazano osobie wskazanej, kierujące-
go po wykonanych czynnościach zwolniono, a postę-
powanie za popełnione przestępstwo prowadzą po-
licjanci z KP Nowa Ruda.

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 40-letni mężczyzna zatrzymany przez 
policjantów z Nowej Rudy. Zatrzymany kierował pomimo orzeczonego przez sąd 
dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów

Z dożywotnim zakazem 
i z ponad 3 promilami za kółkiem

Źle cofał

W środę 26 sierpnia 
funkcjonariusze z  Ko-
misariatu Policji w No-
wej Rudzie zatrzymali 
40-letniego mężczyznę, 
od którego wyczuli silną 
woń alkoholu. Badanie 
przeprowadzone przez 
policjantów tylko po-
twierdziło ich przypusz-
czenia. Mężczyzna miał 
w organizmie 3,19 pro-
mila alkoholu – mówi 
Wioletta Martuszewska, 

oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Kłodzku. – Po spraw-
dzeniu w  policyjnych 
bazach danych okazało 
się, że kontrolowany 
kierujący ma orzeczony 
przez sąd dożywotni 
zakaz prowadzenia po-
jazdów. Teraz 40-letni 
mieszkaniec powiatu 
kłodzkiego za swoje 
nieodpowiedzialne za-
chowanie odpowie po-

nownie przed sądem – 
dodaje.

Za przestępstwo kie-
rowania pojazdem me-
chanicznym w  stanie 
nietrzeźwości zgodnie 
z  art.  178a kk grozi 
grzywna, ograniczenie 
wolności lub kara po-
zbawienia wolności do 
2 lat.

Natomiast jeżeli nie-
trzeźwy kierujący był 
już wcześniej prawo-

mocnie skazany za pro-
wadzenie pojazdu me-
chanicznego po alko-
holu lub kierował samo-
chodem w  stanie nie-
trzeź wości  podczas 
obowiązywania go za-
kazu prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, 
zagrożenie karą za to 
p r z e s t ę p s t w o  j e s t 
zwiększone i wynosi od 
3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności.

W niedzielę 23 sierpnia w 
Nowej Rudzie, kierujący pojaz-
dem marki Renault podczas zjaz-
du z drogi wojewódzkiej, chcąc 
skorygować skręt, wykonał ma-
newr cofania, w wyniku czego 
nadjeżdżający z przeciwnego 
kierunku, kierujący samochodem 
osobowym marki Honda, chcąc 
uniknąć zderzenia wykonał ma-
newr ominięcia, jednakże ude-
rzył w pojazd Renault. Kolizja na 
szczęście zakończyła się tylko 
szkodami w pojazdach oraz 
uszkodzeniem znaku drogowe-
go. Nikt nie odniósł obrażeń. 

Sprawca zdarzenia drogowego 
został ukarany mandatem kar-
nym.

– Apelujemy o rozwagę i za-
chowanie szczególnej ostrożno-
ści podczas kierowania pojazda-
mi. Życie i zdrowie innych uczest-
ników ruchu drogowego jest w 
naszych rękach! Bądźmy prze-
zorni i przewidujący na drodze, 
a przede wszystkim dostosujmy 
prędkość do warunków drogo-
wych i zwracajmy uwagę na 
znaki i sygnały drogowe – mówi 
asp. Paulina Koptyra z Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudzie.
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Kilka godzin trwały poszukiwania 70-letniego mieszkańca 
gminy Radków, który wyszedł na spacer.

W sobotę 22 sierpnia ok. godz. 22.00 mieszkanka gminy 
Radków powiadomiła o zaginięciu 70-letniego męża, który 
około godz. 13.00 wyszedł z miejsca zamieszkania informując, 
że idzie na spacer i do chwili obecnej nie powrócił oraz nie 
nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze noworudzkiego 
komisariatu policji rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Po 
kilku godzinach poszukiwań uzyskano informację z placówki 
Straży Granicznej w Kudowie-Zdroju, że poszukiwany mężczy-
zna został ujawniony przez policję na terytorium Czech. Czescy 
policjanci dowieźli mężczyznę do przejścia granicznego, skąd 
został odebrany przez patrol noworudzkiej policji i odwieziony 
do miejsca zamieszkania.

Odnaleziony w Czechach

Policjanci ze służbami sanitarnymi prowadzą kontrole sanitarne na terenie 
powiatu kłodzkiego. Ponadto podczas rozmów przypominają, że m.in. w sklepach, 
w komunikacji publicznej i urzędach jest obowiązek zakrywania ust i nosa, a także 
zachowania dystansu społecznego

Policja i służby sanitarne sprawdzają

jeżdżą i przypominają

Złodzieje nie próżnują
Kreatywność oszustów i złodziei nie zna granic. Na wnuczka, na policjanta, 
pracownika firmy telekomunikacyjnej, ośrodka pomocy społecznej – oszukują 
w świecie realnym, oszukują w Internecie

– Drodzy seniorzy, bądźcie czujni, jeżeli coś 
budzi wasz niepokój – skontaktujcie się z zaufaną 
osobą lub zadzwońcie na policję. Z  kolei do 
młodszych apeluję: rozmawiajcie ze swoimi ro-
dzicami i dziadkami, informujcie ich o zagroże-
niach – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Chociaż coraz więcej mówi się o różnego ro-
dzaju oszustwach jak najpopularniejsze chyba 
wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka” czy 
„na policjanta”, to wciąż słyszymy o  kolejnych 
skutecznych przypadkach takich działań. Ofiara-
mi najczęściej padają osoby starsze, które nie 
zawsze dostatecznie krytycznie podchodzą do 
tego, co usłyszą lub wyczytają w sieci.

– Dlatego tak ważne jest, by uczulać i ostrzegać 
osoby starsze. Drodzy seniorzy, nigdy, pod żadnym 
pozorem nie przekazujcie obcym osobom żadnych 
pieniędzy, nawet jeżeli zapewniają one, że środ-
ki mają np. pomóc komuś znajomemu wyjść 
z kłopotów. Jeżeli ktoś was o to poprosi, skontak-
tujcie się z zaufaną bliską osobą i powiadomcie 
ją o tym fakcie, dzwońcie na policje. Nie wpusz-
czajcie do mieszkania obcych, akwizytorów, nie 
podpisujcie żadnych umów bez konsultacji z za-
ufaną osobą i pod presją – apeluje Marlena Maląg.

Oszustwa w sieci
Inną, popularną niestety, metodą oszustw 

w sieci, jest nawiązywanie relacji przyjacielskich 
lub romantycznych np. za pośrednictwem porta-
li społecznościowych, a następnie prośby o po-
życzki mniejszych lub większych sum pieniędzy.

– Na ten rodzaj oszustwa szczególnie narażo-
ne są osoby samotne. To bardzo przykre, gdy ktoś 
nadużywa zaufania takiej osoby, by wyłudzić od 
niej pieniądze. A  warto podkreślić, że oszuści 
potrafią się uwiarygadniać w nadzwyczajny spo-
sób – np. wysyłając fikcyjne lub cudze zdjęcia, 
które mają potwierdzać tożsamość – wskazuje 
minister Marlena Maląg.

Nigdy nie przekazujmy nieznajomym żadnych 
pieniędzy, nie informujmy, jakie środki mamy na 
kontach czy w domu.

uważajcie na swoich dziadków
Szefowa resortu rodziny zwraca się również 

do osób młodszych, by uczulały i rozmawiały ze 
swoimi rodzicami czy dziadkami, ale też ze star-
szymi, samotnymi sąsiadami.

– Osoby starsze nie zawsze są świadome za-
grożeń, dlatego warto o nich rozmawiać, ostrze-
gać. Ostrożności nigdy za wiele – podkreśla 
Marlena Maląg.

Policjanci przez sys-
tem nagłaśniający przy-
pominają mieszkańcom 
o obowiązku zakrywa-
nia ust i nosa. Apeluje-
my do mieszkańców i 
turystów odwiedzają-
cych powiat kłodzki o 
rozsądek i odpowie-
dzialność. Pamiętajmy, 
aby stosować się do 
wydawanych zaleceń. 
Unikajmy gromadzenia 
się i przebywania w 
miejscach, gdzie może-
my narazić się na zaka-
żenie

– Funkcjonariusze 
nadal sprawdzają, jak w 
p ow i e c i e  k ł o d z k i m 
mieszkańcy i turyści re-
spektują obowiązek 
noszenia maseczek w 

sklepach i w komunika-
cji publicznej. Podczas 
rozmów przypominają 
o konieczności zacho-
wania dystansu społecz-
nego i innych zasadach 
bezpieczeństwa – mówi 
podinsp. Wioletta Mar-

tuszewska, oficer pra-
sowy kłodzkiej policji.

Służby sanitarne in-
formują o rosnącej licz-
bie zachorowań na CO-
VID-19. W związku z tym 
policjanci również w 
powiecie kłodzkim pro-

wadzą kontrole. Pod-
czas patroli funkcjona-
riusze nadal będą od-
wiedzać sklepy i wiel-
k o p o w i e r z c h n i o w e 
obiekty handlowe.

– Funkcjonariusze 
przypominają, że m.in. 
w sklepach i w komuni-
kacji publicznej jest 
obowiązek zakrywania 
ust i nosa, a także za-
chowania dystansu spo-
łecznego. Policjanci 
przypominają, że osoby, 
które nie zastosują tych 
zasad lub nie będą re-
agować na zalecenia 
służb i administratorów, 
narażają się na odpo-
wiedzialność karną – 
dodaje policjantka.

Ktoś próbuje 
zabijać zwierzęta

Właściciele czworonogów 
uważajcie, ktoś na os. Piastow-
skim w Nowej Rudzie rozrzuca 
kiełbasę nafaszerowaną gwoź-
dziami. Sprawę zgłoszono straży 
miejskiej, której funkcjonariusze 
przekazali policji uznając, że jest 
to przestępstwo wynikające z 
ustawy o ochronie zwierząt. 
Jeżeli zauważymy leżące na zie-
mi kawałki kiełbasy z powbija-
nymi w nie gwoździami, powin-
niśmy zawiadomić o tym policję, 
dzwoniąc pod numer 112.

Pa m i ę t a j m y, 
aby stosować się 
do wydawanych 
zaleceń. Unikajmy 
gromadzenia się 
i   p r z e b y w a n i a 
w miejscach, gdzie 
możemy narazić 
się na zakażenie.

Policjanci nadal sprawdzają, jak w  powiecie kłodzkim miesz-
kańcy i turyści respektują obowiązek noszenia maseczek w sklepach 
i w komunikacji publicznej. Podczas rozmów przypominają o ko-
nieczności zachowania dystansu społecznego i  innych zasadach 
bezpieczeństwa. Służby sanitarne informują o  rosnącej liczbie 
zachorowań na COVID-19. W  związku z  tym policjanci również 
w powiecie kłodzkim prowadzą kontrole. Podczas patroli funkcjo-
nariusze nadal będą odwiedzać sklepy i  wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe. Funkcjonariusze przypominają, że m.in. w skle-
pach i w komunikacji publicznej jest obowiązek zakrywania ust 
i nosa, a także zachowania dystansu społecznego. Policjanci przy-
pominają, że osoby, które nie zastosują tych zasad lub nie będą 
reagować na zalecenia służb i  administratorów, narażają się na 
odpowiedzialność karną.

Policjanci przez system nagłaśniający przypominają 
mieszkańcom o obowiązku zakrywania ust i nosa. 
Mundurowi apelują do mieszkańców i turystów 
odwiedzających powiat kłodzki o rozsądek 
i odpowiedzialność
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U tej autorki jak zawsze mnóstwo jest tajemnic 
i familijnych zagadek. Jej sagi rodzinne odwołują się 
do przeszłości, gdzie główna bohaterka szuka odpowiedzi, by podjąć ważną 
decyzję. Kobietę poznajemy w wieku siedemdziesięciu lat, która wspomina 
swoje wczesne lata w szczęśliwej (wydawałoby się) rodzinie. W dzieciństwie 
Posy uwielbiała łapać motyle, wraz ze swoim ukochanym ojcem kochała przy-
rodę. Gdy ojciec nagle zmarł, jej świat runął. Bezduszna matka wysłała ją do 
babci. Po wielu latach Posy wraca do rodzinnej posiadłości. Spotyka osoby, 
które cały czas coś ukrywały, by chronić swoich najbliższych. Czy to miało 
jakikolwiek sens? Wydaje się, że teraz odkrycie prawdy bardzo krzywdzi wie-
lu ludzi. Jednak z czasem człowiek zupełnie inaczej patrzy na to, co było. Teraz 
kobieta poznaje tajemnicę ojca i to czego się dopuścił. Na chwilę blask ojca 
zostaje przyćmiony. Emocje robią swoje i wydaje się, że wszystko zostanie 
zburzone. Dopiero za jakiś czas, gdy wszystko zostanie już wyjawione i po-
układane, kobieta zdaje sobie sprawę, że te tajemnice miały sens. To miało ją 
chronić przed brutalnością świata, jednak tak naprawdę stało się jej życiową 
tragedią. Nikt wcześniej nie mógł przecież o tym wiedzieć.

Pisarka przekazuje czytelnikom, jak można właśnie mimo wielu cierpień 
wybaczyć innym. Spokojna i wzruszająca opowieść autorki cyklu: „Siedem 
sióstr”.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Lucinda Riley

„pokój motyli”

10

OR OR
Noworudzianin Nr 346, 14-20 września 2018 r.

Pompki należą do najpopu-
larniejszych ćwiczeń rozwijają-
cych górną część ciała. Efek-
tywność tego ćwiczenia doce-
nią wszyscy, którym zależy na 
zbudowaniu atletycznej obrę-
czy barkowej.

Można wymienić wiele ro-
dzajów pompek, które będą 
urozmaicały treningi, jednak 
wykonywanie tych ćwiczeń 

należy zacząć od nauki klasycz-
nej pompki. Pozycją początko-
wą będzie podpór na prostych 
rękach i prostych nogach, gdzie 
obręcz barkowa znajduje się 
bezpośrednio nad dłońmi. Wy-
konując wdech powietrza, na-
leży rozpocząć ruch ciała w dół, 
tak aby nogi, tułów i głowa 
zawisły kilka centymetrów nad 
ziemią. Podczas wydechu na-

leży podnieść ciało do pozycji 
początkowej. Ustawienie dłoni 
na podłożu będzie delikatnie 
szersze niż szerokość obręczy 
barkowej, a łokcie podczas ru-
chu powinny znajdować się 
blisko tułowia.

Pompki plyometryczne po-
legają na kontrolowanym 
opuszczeniu ciała z pozycji 
początkowej i możliwie naj-
szybszym wyproście ramion, 
tak aby w szczytowym momen-
cie ruchu dłonie odbiły się od 
podłoża. Po odbiciu należy 
płynie wrócić do opuszczania 
tułowia i kontynuować sekwen-
cję ruchów do załamania mię-
śniowego.

Do wykonania pompek na 
hantlach potrzebne będą dwie 
hantelki o jednakowym obcią-
żeniu. Opierając dłonie na rów-
nolegle do siebie położonych 
ciężarkach, należy wykonać 
ruch podniesienia i opuszczenia 
ciała. Niestabilne podłoże za-
pewni większą pracę mięśni 
obręczy barkowej i brzucha. 
Dobrym pomysłem będzie przy-
ciągnięcie ramienia razem z 

hantlą do biodra w górnej fazie 
ruchu, co zaangażuje dodatko-
wo do pracy mięśnie skośne 
brzucha i grzbiet.

Pompki na poręczach – do 
wykonania tego ćwiczenia po-
trzebne będą wysokie poręcze, 
które znaleźć można praktycz-
nie w każdym klubie fitness. 
Poręcze należy złapać chwytem 
neutralnym, a nogi ustawić tak, 
aby nie dotykały podłoża. Po-
zycja początkowa to proste 
ramiona i wyprostowana syl-
wetka. Zaczynając od wdechu 
powietrza, należy ugiąć ramio-
na w łokciach, co spowoduje 
pionowe opuszczanie całego 
ciała. Wraz z wydechem należy 
wyprostować ręce, prowadząc 
łokcie blisko ciała. Ćwiczenie 
oprócz mięśni klatki piersiowej 
w bardzo dużym stopniu anga-
żuje tricepsy i mięśnie nara-
mienne.

Spider push up – to ćwicze-
nie pozwoli na dodatkowe za-
angażowanie do pracy mięśni 
brzucha i urozmaici trening 
klatki piersiowej. Podczas ruchu 
opuszczania ciała z podporu 

przodem, należy przyciągnąć 
jedną z nóg do boku tułowia. 
W trakcie podnoszenia się z 
pompki należy odstawić nogę 
do pozycji początkowej. Pod-
czas wykonywania kolejnych 
powtórzeń należy na przemian 
przyciągać obydwie nogi.

Osoby zaawansowne, które 
wykonują kilkadziesiąt pompek 
w pojedynczej serii, powinny 
skorzystać z gum oporowych 
podczas tego ćwiczenia. Gumę 
oporową typu power band lub 
ekspander należy chwycić dłoń-
mi po obu jej końcach i prze-
łożyć za plecami. Guma powin-
na znajdować się na środku 
łopatki i bicepsów. Kolejnym 
krokiem jest uzyskanie pozycji 
podporu przodem i wykonanie 
określonej ilości powtórzeń. 
Guma oporowa zmusi mięśnie 
piersiowe, naramienne i tricep-
sy do wykonania dużo większej 
pracy niż w przypadku klasycz-
nych pompek, zwłaszcza w 
górnej fazie ruchu. Opór gumy 
należy dobrać indywidualnie.

Zatem…. do dzieła!!!

W tej rubryce „Dobra Książka” polecam powie-
ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-
ty. Silne, dumne i niezależne często po przejściach i różnych zawirowaniach życiowych. 
Czasem są zabawne, czasem tragiczne, ale łączy je jedna cecha: są silne wewnętrznie. 
Mają własne zasady, bronią ich, ale zdają się też na innych i nie robią z tego proble-
mu. Jeśli o takiej człowieczej osobowości Kobiety mowa, to nie może tu zabraknąć 
kolejnej bohaterki o mitologicznym imieniu. Nie bez powodu akurat takim.

Medea Mendez jest rodowitą Greczynką mieszkającą na Krymie. Jest ciężko 
doświadczoną przez życie kobietą, nie pozbawioną jednak humoru i pogody ducha. 
Z  wielkiej greckiej rodziny, ze starszyzny została teraz już tylko ona. Raz w  roku 
w czasie wakacji spotyka się z dziećmi i wnukami swojego rodzeństwa. W czasie tych 
spotkań dochodzi do konfrontacji pokoleniowej. Staroświecki, romantyczny i upo-
rządkowany świat Medei kontra współczesny, skomplikowany i rozchybotany z wol-
nością seksualną świat jej młodych krewnych. Medea jest mądrą i dobrą kobietą, nie 
wtrąca się i  nie poucza – słucha i  obserwuje najbliższych. Dzięki nim przywołuje 
wspomnienia, które są chyba najciekawszą częścią opowieści.

Ulicka (ur. w 1943 r.) jest znaną na świecie rosyjską pisarką, laureatką wielu pre-
stiżowych nagród literackich. Ta książka jest pierwszą jej powieścią wydaną w Polsce. 
Polecam wszystkim, którzy lubią sagi rodzinne naznaczone historią. Powieść napi-
sana jest pięknym, literackim językiem. Akcja rozpoczyna się w 1976 roku, ale bo-
haterka wspomina lata wcześniejsze, a tym samym wielkie wydarzenia historyczne. 
Jest tu przesiedlenie, rewolucja, dwie wojny światowe i  lata stalinowskie. Zwykły 
obraz perypetii rodzinnych na tle radzieckiej codzienności. Zresztą pisarka w Rosji 
zwana jest przez czytelników kronikarką historii zwyczajnych ludzi. Natomiast kry-
tycy nie mogą się zdecydować, bo jedni nazywają ją Czechowem swoich czasów, 
inni z kolei – autorką dla gospodyń domowych.

Dobra książka

Rodzaje pompek

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Gulasz wieprzowy
Składniki:
• 1,5 kg łopatki wieprzowej, umytej i do-
kładnie osuszonej
• 1 duża cebula, pokrojona w półplasterki
• 2 ząbki czosnku, pokrojone w  cienkie 
plasterki
• około 500-600 ml jasnego piwa, dobrej 
jakości
• 2 liście laurowe
• 2 ziarenka ziela angielskiego
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• sól i świeżo mielony pieprz
• 1-2 łyżki mąki (tylko do obtoczenia  mięsa)

Przygotowanie:
Mięso kroimy w dużą kostkę (około 2 x 2 cm) i obtaczamy lekko mąką. W garnku 
rozgrzewamy olej i  na dużym ogniu podsmażamy mięso partiami, podsmażone 
i zarumienione kawałki wyciągając z garnka na talerz. Do garnka wrzucamy cebulę, 
czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i podsmażamy, już na mniejszym ogniu, aż 
wszystko się zeszkli i  zmięknie. Następnie wlewamy do garnka piwo i wrzucamy 
mięso. Doprawiamy lekko solą i świeżym pieprzem (na koniec doprawimy dokład-
niej), garnek przykrywamy, zmniejszamy ogień do minimum i  dusimy całość co 
jakiś czas mieszając i sprawdzając, czy nie potrzeba dolać więcej płynu, przez oko-
ło 1,5 godziny, do miękkości. Gotowy gulasz doprawiamy jeszcze solą, jeśli jest taka 
potrzeba. Podajemy go z ulubionymi dodatkami.

ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-

Ludmiła Ulicka

„Medea i jej dzieci”
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Pompki należą do najpopu-
larniejszych ćwiczeń rozwijają-
cych górną część ciała. Efek-
tywność tego ćwiczenia doce-
nią wszyscy, którym zależy na 
zbudowaniu atletycznej obrę-
czy barkowej.

Można wymienić wiele ro-
dzajów pompek, które będą 
urozmaicały treningi, jednak 
wykonywanie tych ćwiczeń 

należy zacząć od nauki klasycz-
nej pompki. Pozycją początko-
wą będzie podpór na prostych 
rękach i prostych nogach, gdzie 
obręcz barkowa znajduje się 
bezpośrednio nad dłońmi. Wy-
konując wdech powietrza, na-
leży rozpocząć ruch ciała w dół, 
tak aby nogi, tułów i głowa 
zawisły kilka centymetrów nad 
ziemią. Podczas wydechu na-

leży podnieść ciało do pozycji 
początkowej. Ustawienie dłoni 
na podłożu będzie delikatnie 
szersze niż szerokość obręczy 
barkowej, a łokcie podczas ru-
chu powinny znajdować się 
blisko tułowia.

Pompki plyometryczne po-
legają na kontrolowanym 
opuszczeniu ciała z pozycji 
początkowej i możliwie naj-
szybszym wyproście ramion, 
tak aby w szczytowym momen-
cie ruchu dłonie odbiły się od 
podłoża. Po odbiciu należy 
płynie wrócić do opuszczania 
tułowia i kontynuować sekwen-
cję ruchów do załamania mię-
śniowego.

Do wykonania pompek na 
hantlach potrzebne będą dwie 
hantelki o jednakowym obcią-
żeniu. Opierając dłonie na rów-
nolegle do siebie położonych 
ciężarkach, należy wykonać 
ruch podniesienia i opuszczenia 
ciała. Niestabilne podłoże za-
pewni większą pracę mięśni 
obręczy barkowej i brzucha. 
Dobrym pomysłem będzie przy-
ciągnięcie ramienia razem z 

hantlą do biodra w górnej fazie 
ruchu, co zaangażuje dodatko-
wo do pracy mięśnie skośne 
brzucha i grzbiet.

Pompki na poręczach – do 
wykonania tego ćwiczenia po-
trzebne będą wysokie poręcze, 
które znaleźć można praktycz-
nie w każdym klubie fitness. 
Poręcze należy złapać chwytem 
neutralnym, a nogi ustawić tak, 
aby nie dotykały podłoża. Po-
zycja początkowa to proste 
ramiona i wyprostowana syl-
wetka. Zaczynając od wdechu 
powietrza, należy ugiąć ramio-
na w łokciach, co spowoduje 
pionowe opuszczanie całego 
ciała. Wraz z wydechem należy 
wyprostować ręce, prowadząc 
łokcie blisko ciała. Ćwiczenie 
oprócz mięśni klatki piersiowej 
w bardzo dużym stopniu anga-
żuje tricepsy i mięśnie nara-
mienne.

Spider push up – to ćwicze-
nie pozwoli na dodatkowe za-
angażowanie do pracy mięśni 
brzucha i urozmaici trening 
klatki piersiowej. Podczas ruchu 
opuszczania ciała z podporu 

przodem, należy przyciągnąć 
jedną z nóg do boku tułowia. 
W trakcie podnoszenia się z 
pompki należy odstawić nogę 
do pozycji początkowej. Pod-
czas wykonywania kolejnych 
powtórzeń należy na przemian 
przyciągać obydwie nogi.

Osoby zaawansowne, które 
wykonują kilkadziesiąt pompek 
w pojedynczej serii, powinny 
skorzystać z gum oporowych 
podczas tego ćwiczenia. Gumę 
oporową typu power band lub 
ekspander należy chwycić dłoń-
mi po obu jej końcach i prze-
łożyć za plecami. Guma powin-
na znajdować się na środku 
łopatki i bicepsów. Kolejnym 
krokiem jest uzyskanie pozycji 
podporu przodem i wykonanie 
określonej ilości powtórzeń. 
Guma oporowa zmusi mięśnie 
piersiowe, naramienne i tricep-
sy do wykonania dużo większej 
pracy niż w przypadku klasycz-
nych pompek, zwłaszcza w 
górnej fazie ruchu. Opór gumy 
należy dobrać indywidualnie.

Zatem…. do dzieła!!!

W tej rubryce „Dobra Książka” polecam powie-
ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-
ty. Silne, dumne i niezależne często po przejściach i różnych zawirowaniach życiowych. 
Czasem są zabawne, czasem tragiczne, ale łączy je jedna cecha: są silne wewnętrznie. 
Mają własne zasady, bronią ich, ale zdają się też na innych i nie robią z tego proble-
mu. Jeśli o takiej człowieczej osobowości Kobiety mowa, to nie może tu zabraknąć 
kolejnej bohaterki o mitologicznym imieniu. Nie bez powodu akurat takim.

Medea Mendez jest rodowitą Greczynką mieszkającą na Krymie. Jest ciężko 
doświadczoną przez życie kobietą, nie pozbawioną jednak humoru i pogody ducha. 
Z  wielkiej greckiej rodziny, ze starszyzny została teraz już tylko ona. Raz w  roku 
w czasie wakacji spotyka się z dziećmi i wnukami swojego rodzeństwa. W czasie tych 
spotkań dochodzi do konfrontacji pokoleniowej. Staroświecki, romantyczny i upo-
rządkowany świat Medei kontra współczesny, skomplikowany i rozchybotany z wol-
nością seksualną świat jej młodych krewnych. Medea jest mądrą i dobrą kobietą, nie 
wtrąca się i  nie poucza – słucha i  obserwuje najbliższych. Dzięki nim przywołuje 
wspomnienia, które są chyba najciekawszą częścią opowieści.

Ulicka (ur. w 1943 r.) jest znaną na świecie rosyjską pisarką, laureatką wielu pre-
stiżowych nagród literackich. Ta książka jest pierwszą jej powieścią wydaną w Polsce. 
Polecam wszystkim, którzy lubią sagi rodzinne naznaczone historią. Powieść napi-
sana jest pięknym, literackim językiem. Akcja rozpoczyna się w 1976 roku, ale bo-
haterka wspomina lata wcześniejsze, a tym samym wielkie wydarzenia historyczne. 
Jest tu przesiedlenie, rewolucja, dwie wojny światowe i  lata stalinowskie. Zwykły 
obraz perypetii rodzinnych na tle radzieckiej codzienności. Zresztą pisarka w Rosji 
zwana jest przez czytelników kronikarką historii zwyczajnych ludzi. Natomiast kry-
tycy nie mogą się zdecydować, bo jedni nazywają ją Czechowem swoich czasów, 
inni z kolei – autorką dla gospodyń domowych.

Dobra książka

Rodzaje pompek

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Gulasz wieprzowy
Składniki:
• 1,5 kg łopatki wieprzowej, umytej i do-
kładnie osuszonej
• 1 duża cebula, pokrojona w półplasterki
• 2 ząbki czosnku, pokrojone w  cienkie 
plasterki
• około 500-600 ml jasnego piwa, dobrej 
jakości
• 2 liście laurowe
• 2 ziarenka ziela angielskiego
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• sól i świeżo mielony pieprz
• 1-2 łyżki mąki (tylko do obtoczenia  mięsa)

Przygotowanie:
Mięso kroimy w dużą kostkę (około 2 x 2 cm) i obtaczamy lekko mąką. W garnku 
rozgrzewamy olej i  na dużym ogniu podsmażamy mięso partiami, podsmażone 
i zarumienione kawałki wyciągając z garnka na talerz. Do garnka wrzucamy cebulę, 
czosnek, liście laurowe, ziele angielskie i podsmażamy, już na mniejszym ogniu, aż 
wszystko się zeszkli i  zmięknie. Następnie wlewamy do garnka piwo i wrzucamy 
mięso. Doprawiamy lekko solą i świeżym pieprzem (na koniec doprawimy dokład-
niej), garnek przykrywamy, zmniejszamy ogień do minimum i  dusimy całość co 
jakiś czas mieszając i sprawdzając, czy nie potrzeba dolać więcej płynu, przez oko-
ło 1,5 godziny, do miękkości. Gotowy gulasz doprawiamy jeszcze solą, jeśli jest taka 
potrzeba. Podajemy go z ulubionymi dodatkami.

ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-

Ludmiła Ulicka

„Medea i jej dzieci”
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Piątek, 21 sierpnia, zapowia-
dał się upalny. Nie przeszkadza-
ło to jednak czterdziestoosobo-
wej grupie słuchaczy NUTW 
wespół z KGW Bożków ulokować 
się w wygodnym autokarze „Smi-
lebusa” i zabierając po drodze 
naszego przewodnika Tomka 
Śnieżka, udać się na wycieczkę. 
Na początek dojechaliśmy do 
Trzebnicy, aby zwiedzić tam 
sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. 
Jest to najstarsze sanktuarium 
na Śląsku i jednocześnie jedna 
z nekropolii Piastów Śląskich. 
Bazylika ufundowana przez Hen-
ryka Brodatego (początek XIII 
wieku) jest cennym zabytkiem 

architektury, w obecnym kształ-
cie uzyskanym pod koniec wie-
ku XVIII. Do dziś zachowało się 
sporo fragmentów starej budow-
li, w tym romańska krypta św. 
Bartłomieja usytuowana pod 
prezbiterium (udostępniona), 
portale czy część murów. Wnę-
trze zachwyciło nas swoim ba-
rokowym wystrojem. Dobrą 
godzinkę spędziliśmy z księdzem 
– przewodnikiem słuchając hi-
storii tego dostojnego miejsca, 
a i jeszcze zajrzeliśmy do zakry-
stii podziwiając zabytkowe reli-
kwiarze. Sanktuarium pożegna-
liśmy pamiątkowym zdjęciem i 
pojechaliśmy w dalszą drogę – 
teraz do pałacu w Żmigrodzie. 
Spacerkiem przez stary, pałaco-
wy park doszliśmy do pałacu, a 
właściwie do tego, co z niego 
pozostało. Barokowy, siedemna-
stowieczny pałac rodu von Hatz-
feldt częściowo zaprojektowany 

przez Carla G. Langhansa (zapro-
jektował m.in. Bramę Branden-
burską w Berlinie), został spalo-
ny w 1945 roku. W chwili obecnej 
oglądać można odrestaurowaną, 
zachowaną część ruin oraz wie-
żę mieszkalną, a także pospace-
rować po starym parku. Bardzo 
oryginalnie „odrestaurowano” 
jedno ze skrzydeł zamku – a 
mianowic ie  odwzorowano 
kształt (zarys) budowli delikatną, 
ażurową konstrukcją drewnianą. 
Obejrzeliśmy więc co tylko moż-
na było, weszliśmy też tam, gdzie 
można było i oczywiście schło-
dziliśmy się lodami w kawiaren-
ce funkcjonującej w podziemiach 

pałacu. No i ruszyliśmy dalej, aż 
do Gostynia, który do tej pory 
znaliśmy chyba najbardziej z... 
mleczka do kawy. Niestety nie 
było czasu na zwiedzanie miasta, 
ale do kościoła św. Małgorzaty 
wstąpiliśmy. Późnogotycka (I   
połowa XV wieku) z przepięknym 
wnętrzem pełnym zabytków. 
Ołtarz główny, gotycki krucyfiks, 

obrazy (np. Madonna z Dzieciąt-
kiem), późnogotyckie i baroko-
we stalle, ambona, konfesjonały, 
kaplica św. Anny z cudownymi 
sklepieniami. Nie wiadomo gdzie 
najpierw patrzeć i co fotografo-
wać. Nasyciwszy oczy pięknem, 
nasyciliśmy się też dobrym obia-
dem i na zakończenie podjecha-
liśmy na Świętą Górę do bazyli-
ki świętogórskiej – sanktuarium 
maryjnego Świętogórskiej Róży 
Duchowej. Zbudowana na wzór 
weneckiej bazyliki Santa Maria 

della Salute w II połowie XVII 
wieku, była wotum ufundowa-
nym za cudowne ozdrowienie w 
dzieciństwie. Bazylika zbudowa-
na na planie okrągłym, z domi-
nującą kopułą (największą w 
Polsce – 17 m średnicy, 50 m 
wysokości), pokrytą polichromią. 
Cennymi XVIII-wiecznymi zabyt-
kami są organy, ambona wspar-
ta na postaci Murzyna no i ołtarz 
główny z cudownym obrazem 
Matki Bożej z Dzieciątkiem – 
Świętogórskiej Róży Duchownej 
(sam obraz z 1540 r.). I tak jak w 
Trzebnicy, tak i tu po dziejach 
tego cudownego miejsca i samej 
bazylice oprowadził nas ksiądz-
-przewodnik, doskonały gawę-
dziarz. Osłuchani różnych opo-
wieści, ale już i trochę zmęczeni, 
zameldowaliśmy się w stojącym 
w cieniu autobusie, aby przy 
rozmowach i komentowaniu 

tego, co zobaczyliśmy, pojechać 
do domu. No i na koniec – po-
wiedzmy – ciekawostka. Otóż za 
kierownicą autokaru siedziała 
Pani Kamilka, drobniutka, młoda 
dziewczyna, która z tą kierowni-

cą radziła sobie doskonale. A był 
to turystyczny dziewiczy rejs 
Kamilki. Wielkie brawa!

Z turystyczny pozdrowieniem
Anna Szczepan 

Noworudzki UTW

Sanktuaria i pałac
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„nowa” ul. teatralna 11 28 sierpnia

„pałacowa” ul. piłsudskiego 2 29 sierpnia

„piastowska” ul. piastów 5 30 sierpnia

„pod Szczelińcem” rynek 5 radków 31 sierpnia

„remedia” Ludwikowice kłodzkie, ul. Główna 21 1 września

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 2 września

„w rynku” rynek 23 3 września

„aspirynka” ul. radkowska 22 4 września

„centrum” ul. kłodzka 10a (za „biały Len”) 5 września

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 6 września

„centrum” ul. kłodzka 10a 7 września

„Familia” ul. kłodzka 13 8 września

k
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n

o
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Repertuar 
kina MOK

28-30 sierpnia godz. 11.00, 16.00, 19.00
TENET

2D, napisy, thriller, akcja, sci-fi, 150 min, 2020, USa
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 91, 28 sierpnia – 3 września 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Zgodnie z  art. 1831 i  nast. Kodeksu postę-
powania cywilnego, mediacja jest dobrowolna 
i prowadzi się na podstawie umowy o mediację 
albo postanowienia sądu kierującego strony do 
mediacji. W umowie o mediację strony określają 
w szczególności przedmiot mediacji, osobę me-
diatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację 
prowadzi się przed wszczęciem postępowania, 
a za zgodą stron także w toku sprawy.

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta-
jąca w pełni z praw publicznych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich 
zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów 
oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informację o listach stałych mediatorów oraz 
o ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji i obo-
wiązany jest zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku 
z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku. Postę-
powanie mediacyjne nie jest jawne.

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z prze-
prowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez 
wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. Z przebiegu 
mediacji sporządza się protokół. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediato-
rem, zamieszcza się ją w protokole albo załącza do niego. Ugoda zawarta przed 
mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej 
przed sądem.

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

Karolina Janowicz 

Mediacja 

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Augustyn, Feliks, Jadwiga, January, Julian

wschód słońca: 5.40
zachód słońca: 19.34

28
240 dzień roku

do końca roku pozostało 125 dni
dzień trwa: 13 godz. 54 min.

sierpnia
środa

Ponad półtora tysiąca niemieckich żoł-
nierzy opanowuje ostatecznie kompleks 
Państwowej Wytwórni Papierów Warto-
ściowych. Niemcy zabijają granatami i 
rozstrzeliwują kilkudziesięciu rannych i 
personel szpitalny z polowego szpitala.

W zbombardowanym domu przy 
Mławskiej giną niemal wszyscy (19 ofiar) 
żołnierze „Mieczyków”.

Na południowym odcinku Starówki 
oddziały mjr „Roga” usiłują bezskutecz-
nie odzyskać utraconą Katedrę, zostają 
jednak zepchnięte do Rynku Starego 
Miasta. Około 2.000 obrońców Starówki 
jest jeszcze zdolnych do walki, choć są 
oni skrajnie wyczerpani. Ppłk „Wachnow-
ski” podejmuje decyzję o przebiciu się 
żołnierzy Starówki do Śródmieścia. Mają 
być ewakuowani ranni, ludność cywilna 
i reszta obrońców Starówki.

Po licznych, nękających wypadach 
powstańców Niemcy opuszczają ko-
szary przy ul. Gdańskiej oraz szkołę na 
Kolektorskiej na Żoliborzu, wycofując się 
do Centralnego Instytutu Wychowania 
Fizycznego (dzisiejsza AWF). W Śródmie-
ściu walki toczą się o Dworzec Pocztowy 
przy ul. Żelaznej, fabrykę Bormanna oraz 
magazyny Hartwiga na Towarowej.

 Wieczorem w kontrataku baon „Chro-
bry II” por. „Zdunina”, odpierający od 
wielu dni ataki, opanowuje przejściowo 
pl. Zawiszy i Dworzec Towarowy.

Z zachodniej części Grzybowskiej 
wyparto Niemców na Towarową. Trwa 
ciężkie bombardowanie Śródmieścia i 
Powiśla. Nie ma czym gasić szalejących 
pożarów. Pod naciskiem ciężkiej broni i 
czołgów załamują się ataki powstańców 
na koszary przy ul. Podchorążych.

Próba przebicia połączenia Mokotowa 
ze Śródmieściem kończy się niepowodze-
niem. Nacierające oddziały są zaledwie 
o kilometr od stanowisk „Krybara” na 
Powiślu. Cały dzień toczą się walki na 
terenie Parku Łazienkowskiego. Armia 
Czerwona dokonuje zrzutów broni.

Dowódca brygady SS RONA SS Briga-
deführer Mieczysław Kamiński, odpowie-
dzialny za krwawą pacyfikację Ochoty, 
zostaje skazany na karę śmierci przez 
niemiecki sąd wojskowy za niesubordy-
nację i popełnienie szeregu przestępstw. 
Wyrok wykonano 4.10.1944 r.

28 dzień Powstania Warszawskiego  
28 sierpnia 1944 r.
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2020

sierpnia
piątek

imieniny obchodzą:
Aleksy, Augustyn, Bonifacy, Feliks, Jadwiga, 
January, Julian, Mojżesz, Sobiesław, Wanesa

wschód słońca: 5.40
zachód słońca: 19.33

28
241 dzień roku

do końca roku pozostało 125 dni
dzień trwa: 13 godz. i 53 min 
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Pszczoły, choć nie należą do 
największych zwierząt ani nawet 
owadów, z całą pewnością są 
jednymi z najważniejszych. Ich 
funkcja w ekosystemie jest nie-
oceniona. Dzięki nim możemy 
nie tylko korzystać ze zdrowot-
nych i smakowych zalet różnego 
rodzaju miodów, ale także pro-
dukować żywność. Jak szacuje 
Organizacja Narodów Zjedno-
czonych do spraw Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO), pszczoły odpo-
wiadają za zapylanie aż 71 ze 
100 roślin, które dostarczają 90% 
pożywienia dla ludzi.

– Niestety, te pożyteczne 
owady zmagają się w obecnie 
również z problemami. Kłopotem 
jest dla nich zarówno nadmierne 
zanieczyszczenie powietrza, jak 
i nadużywanie w rolnictwie pe-
stycydów. Dlatego tak ważne 
jest tworzenie pszczołom odpo-
wiednich warunków do życia – 
mówi Dawid Okrój, specjalista 
ds. ochrony środowiska Amest 
Polska Sp. z o.o.

Pszczoły jako wskaźnik 
zanieczyszczeń

Według danych Eurostatu, w 
2019 roku nad Wisłą funkcjono-
wało 1 678 tys. pszczelich rodzin. 
To o 2,7 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Co istotne, rośnie też 
liczba osób zajmujących się 
pszczelarstwem. Zgodnie z sza-
cunkami, w latach 2020-2022 
przybędzie w Polsce niemal 19% 
hodowców tych ważnych dla 
przyrody owadów. – Większa 
liczba pszczół to ogromna ko-
rzyść dla naszego środowiska. 
Dzięki nim nie tylko możliwe jest 
zapylanie wielu roślin, m.in. tych 
uprawnych, ale także sprawdza-
nie jakości produkowanych wa-
rzyw i owoców oraz stanu zanie-
czyszczenia powietrza – wska-
zuje Dawid Okrój.

Pszczoły należą bowiem do 
grupy organizmów uznawanych 
za bioindykatory – pozwalają 
oceniać poziom degradacji śro-
dowiska naturalnego. Jeżeli ob-
serwowana jest wzmożona umie-
ralność owadów, może oznaczać 
to zanieczyszczenie upraw pe-
stycydami.

Z kolei w produktach pszcze-
lich, po wykonaniu odpowied-
nich badań laboratoryjnych, 

możliwe jest stwierdzenie np. 
obecności metali ciężkich, któ-
re są szkodliwe dla człowieka.

Warto również zauważyć, że 
pszczoły są narażone, podobnie 
jak ludzie, na różnego rodzaju 
choroby. Szczególnie niebez-
pieczne są dla nich roztocza, 
które mogą wywołać warrozę. 
To schorzenie przyczynia się do 
wymierania owadów, zwłaszcza 
w okresie zimowym. Innym za-
grożeniem jest CCD, czyli zespół 
masowego ginięcia pszczół. Do 
dziś nie wiadomo, co jest przy-
czyną jego występowania, a 
także jak mu skutecznie prze-
ciwdziałać. Choroba charaktery-
zuje się nagłym osłabieniem 
populacji, pomimo sprzyjających 
warunków. Niestety, zdarza się 
też, że pszczoły bywają wytru-
wane przez ludzi. Tylko w maju 
2020 r. w wielkopolskim Sroczy-
nie, z premedytacją doprowa-
dzono do śmierci aż 600 000 
owadów.

Pszczele produkty 
dobre dla zdrowia

Tymczasem oprócz zapylania 
wielu roślin, pszczoły same wy-

twarzają niezwykle cenne arty-
kuły spożywcze i lecznicze. Naj-
powszechniejszym z nich jest 
miód. To produkt, który nie tylko 
dostarcza energii, ale także dzia-
ła korzystnie na układ odporno-
ściowy. Szczególne właściwości 
lecznicze ma również propolis, 
czyli kit pszczeli. Działa antybak-
teryjnie, przeciwwirusowo i prze-
ciwgrzybicznie. Preparaty na 
jego bazie są pomocne przy 
infekcjach górnych dróg odde-
chowych, a także przy dolegli-
wościach skórnych czy stoma-
tologicznych. W medycynie 
wykorzystywany jest też m.in. 
jad pszczeli. Stosuje się go w 

przypadku bólów reumatycz-
nych, artretyzmu czy nawet reu-
matoidalnego zapalenia mięśnia 
sercowego.

Pszczoły w naszym 
otoczeniu

Pasieki najczęściej kojarzone 
są z obszarami wiejskimi, gdzie 
od wieków wykorzystuje się 
efekty pracy pszczół w kuchni i 
lecznictwie. Jednakże, wiele uli 
powstaje obecnie także w mia-
stach. Dobry przykład daje Mi-
nisterstwo Klimatu. Na dachu 
jego siedziby w Warszawie miesz-
ka aż 300 000 owadów. Często 
na niewielkie hodowle decydu-

ją się również hobbyści. Według 
danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z 2016 roku, te do 
5 pni ( jeden pień, to jedna 
pszczela rodzina wraz z ulem i 
plastrami) stanowiły aż 9% ogó-
łu pasiek w Polsce.

Lokalny ekosystem wspiera-
ją też przedsiębiorcy – np. na 
terenie zakładu Amest Otwock 
mieszka 40 pszczelich rodzin. W 
ubiegłym roku dzięki nim pozy-
skano aż 130 kilogramów miodu. 
Dodatkowo, ich obecność to dla 
firmy potwierdzenie prawidło-
wego funkcjonowania instalacji 
i wyraz dbałości o przyrodę.

środowisko naturalne to zwierciadło zależności 
występujących na Ziemi. Na jego przykładzie można 
z łatwością zauważyć, jak ważne są poszczególne, 
nawet najmniejsze, elementy. 8 sierpnia obchodziliśmy 
w Polsce Wielki Dzień Pszczół – przyjrzyjmy się roli, jaką 
te niezwykle pożyteczne owady odgrywają w przyrodzie

Pszczoły to serce ekosystemu. Sprawdź, dlaczego należy o nie dbać
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Bezpłatne leki  
dla kobiet w ciąży

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków 
refundowanych dla kobiet w ciąży. od 1 września każda 
kobieta, która spodziewa się dziecka, będzie miała 
dostęp do tych leków bezpłatnie

bezpłatne badania mammograficzne

przed ponad miesiącem informowaliśmy naszych czytelników, że punkt 
informacyjny zakładu Ubezpieczeń Społecznych w nowej rudzie jest czasowo 
zamknięty. Wtedy, według rzecznika dolnośląskiego oddziału ZuS, punkt 
informacyjny miał być zamknięty do 31 sierpnia

ZuS nadal zamknięty

 

 
Nowa Ruda 

10 września 2020 
przy Ośrodku Kultury 

ul. Strzelecka 2 a 

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

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłat-
nych badań mammograficznych, finansowanych 
przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi w mobilnych pracowniach mammograficz-
nych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz 
personelu medycznego, badania są wykonywane 
z zachowaniem wszelkich, przewidzianych prawem 
i wewnętrznymi procedurami LUX MED, środków 
ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia 
techników w niezbędne środki ochrony osobistej, 
jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury 
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać 
tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzy-
mania niezbędnego dystansu. Przed badaniem 
pracownicy medyczni mierzą Paniom tempera-
turę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozy-
cji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla 
podjętych środków ochrony oraz o stawienie się 
na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, 
a także w czasie wyznaczonym podczas  rejestracji.

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

• nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedza-
jącym otrzymały pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po upływie 12 mie-
sięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:
Kłodzko – 5 września w godzinach 10.00-12.40 
przy Krytej Pływalni, ul. Jana Pawła II 4
Stronie Śląskie – 9 września w godzinach 13.30-
17.30 przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, 
ul. T. Kościuszki 18
Nowa Ruda – 10 września w godzinach 10.00-
16.00 przy Ośrodku Kultury, ul. Strzelecka 2A
Kudowa-Zdrój – 10 września w godzinach 8.00-
16.00 przy Zespole Szkół Publicznych, ul. Szkolna 8
Bystrzyca Kłodzka – 15 września w godzinach 
10.00-16.00 przy sklepie Intermarche, ul. Strażac-
ka 14

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/
formularz. W celu weryfikacji uprawnień do ba-
dania przed połączeniem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. Na badanie prosi-
my zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mam-
mografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w 
ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie 
wymagają skierowania, a tylko systematyczność 
w przestrzeganiu terminów kolejnych badań 
mammograficznych pozwala na wykrycie poten-
cjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszyst-
kie Panie, które z powodu pandemii nie mogły 
wykonać badań we wcześniej umówionym ter-
minie, o nie zwlekanie z rejestracją na mammo-
grafię.

W ramach wrześniowej 
listy leków refundowa-
nych, Ministerstwo Zdro-
wia opublikowało pierw-
szą listę leków, które będą 
dostępne bezpłatnie dla 
kobiet w ciąży. W wykazie 
znalazło się 114 pozycji 
dostępnych na receptę, 
najczęściej stosowanych przez ciężarne. Resort zdrowia podkreśla, 
że lista ta będzie uzupełniana.

Wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich 
kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza 
posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i gine-
kologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzi-
nie, lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną 
wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicz-
nej, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu.

Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki „C”) będzie 
mógł wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz – na podstawie zaświad-
czenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzi-
li ciążę.

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży na: dziennikmz.
mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/60/journal/6266

Niestety okazuje się, że nadal 
nie wiadomo czy punkt będzie 
istniał, na chwilę obecną zmie-
niono jedynie termin, do kiedy 
noworudzkie biuro będzie nie-
czynne.

To zła wiadomość dla miesz-
kańców Nowej Rudy, gminy Nowa 
Ruda, czy gminy Radków – chcąc 
załatwić jakąkolwiek sprawę, są zmuszeni jechać 
do Kłodzka, bądź Wałbrzycha, lub załatwiać swo-
je sprawy drogą elektroniczną.

– W naszym Punkcie Informacyjnym w Nowej 
Rudzie pracowały dotychczas trzy osoby. Jedna 
z naszych pracownic odchodzi w lipcu na eme-
ryturę, druga jest od marca na zasiłku opiekuńczym 
z powodu opieki nad dzieckiem, trzecia na urlo-
pie. Żeby utrzymać działalność punktu, do Nowej 
Rudy dojeżdżali nasi pracownicy z  Kłodzka, ale 
obecnie ze względu na braki kadrowe (sezon 
urlopowy) oraz konieczność realizacji dodatko-
wych zadań w  ramach Tarczy Antykryzysowej, 
jesteśmy zmuszeni czasowo, tj. do 31 sierpnia br., 
zamknąć punkt informacyjny – wyjaśniała w lip-
cu Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy. – Drugim, również istotnym powodem, 

są warunki lokalowe w  Nowej 
Rudzie. Nasze obecne lokum jest 
dla nas zbyt duże i brakuje w nim 
windy i udogodnień dla osób nie-
pełnosprawnych, takich jak pod-
jazdy, czy specjalnie przystosowa-
na toaleta. Nasi klienci wielokrot-
nie się skarżyli na to, że nasze 
pomieszczenia są dla nich trudno 

dostępne, a nam bardzo zależy na wysokiej jako-
ści obsługi. Dlatego staramy się o nowe, mniejsze 
pomieszczenie, które będziemy mogli dostosować 
do obsługi osób niepełnosprawnych. Dodam, że 
w całym kraju ZUS ma 20 Punktów Informacyjnych, 
z czego 8 – z podobnych przyczyn – jest tymcza-
sowo zamkniętych. Nie jesteśmy więc odosob-
nionym przypadkiem. Obecnie zapraszamy miesz-
kańców do naszych placówek w Kłodzku i Wał-
brzychu, oraz korzystania z możliwości załatwia-
nia swoich spraw przez Internet poprzez naszą 
platformę PUE ZUS – dodała rzecznik.

Z  informacji przekazanych nam przez Iwonę 
Kowalską-Matis wynika, że ZUS nie podjął jeszcze 
ostatecznej decyzji dotyczącej funkcjonowania 
punktu w Nowej Rudzie. Rzecznik poinformowa-
ła nas, że punkt będzie nieczynny do 30 września.
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Nadpłaciłeś ZuS? 
Teraz go odbierzesz!

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 27 sierpnia, godz. 15.00) 
jest już ponad 24 miliony zarażonych, ponad 831 
tysięcy zgonów i  ponad 16 milionów osób wy-
zdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 45 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 64.689, liczbą 
zgonów – 2.010 oraz 44.097 wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 63 oso-
by są zakażone koronawirusem. Jest 14  ofiar 
śmiertelnych, a 339 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (6.002.092 chorych / 183.685 zgonów
/ 3.314.664 wyzdrowiałych),
Brazylia (3.722.004 / 117.756 / 2.908.848),
Indie (3.333.581 / 60.848 / 2.541.032),
Rosja (975.576 / 16.804 / 792.561),

RPA (615.701 / 13.502 / 525.242)
Peru (613.378 / 28.124 / 421.877),
Meksyk (573.888 / 62.076 / 396.758),
Columbia (572.270 / 18.184 / 407.121),
Hiszpania (419.849 / 28.971 / 150.376),
Chile (402.365 / 10.990 / 376.268),
Argentyna (370.188 / 7.839 / 268.801)
Iran (367.796 / 21.137 / 316.638),
Wielka Brytania (328.846 / 41.465 / brak danych),
Arabia Saudyjska (311.855 / 3.785 / 286.255),
Bangladesz (304.583 / 4.127 / 193.458)
Pakistan (294.638 / 6.274 / 279.561),
Włochy (262.540 / 35.458 / 206.329),
Turcja (262.507 / 6.183 / 239.797),
(…) Niemcy (239.150 / 9.359 / 214.902),
(…) Ukraina (112.059 / 2.403 / 54.217),
(…) Chiny (85.004 / 4.634 / 80.046),
(…) Czechy (22.951 / 418 / 16.954). #zostanwdomu

Firmy, które miały nadpłaty 
na kontach nie dostawały zwol-
nienia ze składek, bo nadpłaty 
zaliczały im się na kolejne mie-
siące. Po nowelizacji przepisów 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych ponownie rozpatrzy wnio-
ski o zwolnienie ze składek tych 
firm, których nadpłaty lub wpła-
ty zostały zaliczone na poczet 
składek podlegających zwolnie-
niu.

Przepisy w tej sprawie, które 
w miniony czwartek opubliko-
wano w Dzienniku Ustaw, wejdą 
w życie 20 września. Z nowych 
przepisów skorzysta w całym 
kraju nawet 800 tys. firm.

– Dzięki zmianie przepisów, 
firmy, które złożyły wniosek o 
zwolnienie ze składek i jedno-
cześnie opłaciły składki za mie-
siące objęte wnioskiem o zwol-
nienie, albo posiadały nadpłatę, 
która automatycznie zaliczyła 
im się na poczet składek, uzy-
skają pełne zwolnienie – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, rzecznik 
prasowy ZUS. – Wcześniej obo-
wiązywała zasada, że zwolnieniu 
podlegają wyłącznie te składki, 
które nie były zapłacone – wy-
jaśnia.

 Rzecznik dodaje, że przed-
siębiorcy nie muszą składać do 
ZUS wniosków o ponowne roz-
patrzenie sprawy. ZUS zrobi to 
z urzędu po wejściu w życie art. 
10 ustawy z dnia 24 lipca 2020 
r. o zmianie ustawy o delegowa-
niu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektó-
rych innych ustaw.

– Pieniądze wrócą na konta 
w formie „nadpłat” – dodaje 
Kowalska-Matis.

Wnioski o zwrot nadpłaty 
będzie można składać dopiero 
po tym, jak ZUS ponownie roz-
patrzy sprawę zwolnienia ze 
składek. Zakład poinformuje o 
tym na Platformie Usług Elektro-
nicznych lub przekaże pismo za 
pośrednictwem poczty. ZUS roz-
pocznie ponowne rozpatrywanie 

spraw po 20 września, zgodnie 
z ustawowo wyznaczonym ter-
minem.

 W ramach Tarczy antykryzy-
sowej ZUS umorzył składki za 
marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 
mln firm na kwotę ok. 12 mld zł. 
W praktyce ochroną objęto 6,5 
mln miejsc pracy. Kwota umo-
rzenia byłaby jeszcze większa, 
ale niektóre firmy omyłkowo lub 
z powodu obaw opłaciły składki 
za kwiecień i maj, choć wniosko-
wały o zwolnienie za te miesiące. 
Przedsiębiorcy mogli starać się 
o zwrot nadpłaconych składek. 
Z różnych względów część z nich 
jednak tego nie zrobiła.

– Ten problem widzieliśmy 
już w marcu i w wyniku poprzed-
nich zmian legislacyjnych za ten 
miesiąc zwolnienie przysługuje 
bez względu na fakt opłacenia 
składek albo posiadania nadpła-
ty. Życie pokazało, że konieczne 
jest wprowadzenie tej zasady 
również w odniesieniu do kwiet-
nia i maja – mówi rzecznik.

ZUS zaproponował zmianę 
przepisów i dlatego zostały zno-
welizowane. Dzięki temu więcej 
firm będzie mogło w pełni sko-
rzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek.

– Wiemy, że na te zmiany 
czekali niektórzy przedsiębiorcy 
– dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Zakład co roku informuje 
wszystkich płatników o ich sal-
dzie w ZUS. Dzięki temu mają 
pełną wiedzę na temat tego, czy 
posiadają nadpłatę albo zadłu-
żenie. Po uruchomieniu Tarczy 
antykryzysowej szeroko infor-
mował, że płatnicy, którzy zło-
żyli wniosek o zwolnienie ze 
składek, a posiadają nadpłatę w 
ZUS, powinni złożyć wniosek o 
jej zwrot. W przeciwnym razie 
nadpłata pokryje należności za 
zwolnione miesiące. Obecna 
nowelizacja wychodzi naprzeciw 
postulatom zgłaszanym przez 
przedsiębiorców.

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek
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inicjatywy LokaLne 
W GMINIE NOWA RuDA

OSP Sokolec z nowym wozem

Gmina Nowa Ruda zakupiła kolejny ratowni-
czo-gaśniczy samochód strażacki, który trafił do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu. Możliwe 
to było dzięki pozyskanym dotacjom – z MSWiA 
w kwocie 230 000 zł w ramach oraz z WFOŚiGW 
w kwocie 330 000 zł. Wkład Gminy wyniósł 
230 000 zł, natomiast wkład własny OSP Sokolec 

10 730 zł. Jesteśmy przekonani, że zakupiony 
pojazd na pewno przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda 
i  wspomoże naszych druhów w prowadzonych 
przez nich akcjach ratowniczo-gaśniczych! Wójt 
Adrianna Mierzejewska dziękuje wszystkim rad-
nym za akceptację zakupu.

Dożynki – to najwspanialsze 
święto rolników, ukoronowanie ich 
całorocznej pracy. Jest czasem, 
w którym możemy wyrazić szacu-
nek i wdzięczność ludziom za ich 
rolniczy trud, pracę, wykonywaną dla 
dobra nas wszystkich. Święto Plonów 
to dzień, w którym wszyscy w szczególny sposób doceniamy 
rolników, mając na rękach najcenniejszy owoc ich ciężkiej 
pracy. 

Pragnę również złożyć najszczersze życzenia zdrowia, po-
myślności i  urodzaju. Niech kolejne uzyskiwane przez Was 
plony będą obfite, a czas Dożynek niech przyniesie odpoczy-
nek i radość.

Adrianna Mierzejewska 
Wójt Gminy Nowa Ruda

Z uwagi na sytuację, która nie sprzyja organizacji uroczystości 
święta plonów, w  trakcie którego moglibyśmy spotkać się 
i wspólnie uczcić zakończenie zbiorów – w tym roku nie odbę-
dą się Dożynki Gminne.

W piątek 21 sierpnia ogłoszono wyniki konkursu w ramach XVI Edycji Powiatowego Konkursu 
„najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w 
Kłodzku. Wśród zwycięzców znalazło się aż 10 Sołectw Gminy Nowa Ruda, które otrzymały łączną 
kwotę dofinansowania w wysokości 24 500,00 zł.

Przypomnijmy iż do udziału w konkursie zaproszone były wszystkie gminy wiejskie i miejsko– 
wiejskie z terenu powiatu kłodzkiego, a ocenie podlegały najciekawsze projekty powstałe z inicja-
tywy mieszkańców.

Zwycięskim Sołectwom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zapla-
nowanych przedsięwzięć.

Poniżej prezentujemy wszystkie projekty, które w ramach otrzymanej dotacji będą realizowane 
na terenie naszych Sołectw:
SokoLec – „Salę i jej otoczenie modernizujemy bo w niej zabawy, spotkania, uroczystości i szkole-
nia organizujemy” z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
SokoLica – „Zakątek wypoczynku i rekreacji w Sokolicy „ z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
KOSZYN – „Małe kroki wielkie zmiany -doposażenie Naszego Miejsca Integracji” z dofinansowaniem 
w wysokości 2.500,00 zł
DWORKI – „Dworki wieś malownicza, turystyczna i zadbana – poprawa wizerunku Sołectwa” z dofi-
nansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
BARTNICA – „BARTUSIOWA Miejscowość Bartnica” z dofinansowaniem w wysokości 2.000,00 zł
BOŻKóW – „Modernizacja Sali Wiejskiej – etap II” z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
WŁODOWICE – „Modernizacja placu zabaw– etap I” z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
woLibÓrz – „O przestrzeń WOLIBORSKĄ zadbamy modernizację kładki i piękne klomby w naszej 
wsi wykonamy” z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
LUDwikowice kŁ. – „Plac rekreacyjny w Ludwikowicach Kłodzkich, krainą zabawy i wypoczynku” 
z dofinansowaniem w wysokości 2.500,00 zł
DZIKOWIEC – „Zagospodarowanie terenu w celu integracji i rekreacji” z dofinansowaniem w wyso-
kości 2.500,00 zł
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ważne telefonyKRZYŻóWKA
SŁuŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 393 („Do kitu kit, gdy pęka mit”)
nagrody otrzymują: Andrzej Drobrzycki – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Agata 
Pakowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Henryk Dolański – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Helena Słotek – plan miasta Nowa Ruda, Irena Nawiańska – 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 393 („Do kitu kit, gdy pęka mit”)
nagrody otrzymują: Andrzej Drobrzycki – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Agata 
Pakowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Henryk Dolański – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Helena Słotek – plan miasta Nowa Ruda, Irena Nawiańska – 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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ks. Jan Twardowski:

Jeśli jest miłość, przestań się martwić

Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli.

Nadzieja uczy czekać pomalutku.

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Kocha się 
za nic.

Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani, 
nikt nie przysłał nam życzeń. Ważniejsze jest jednak, 
czy my kogoś kochamy.

Żyć dopiero zaczniesz, gdy umrzesz kochając.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i („Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i („Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i 
bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: 

kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, 

Kacper Wołczycki.Kacper Wołczycki.Kacper Wołczycki.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Pięć nazw rzek

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 394

1. Czarna lub zielona w klasie
2. Kontynent z Chinami
3. Długi pies
4. Obywatel Wielkiej Brytanii
5. Stolica Ukrainy
6. Opiekun klasy
7. „Co słonko...” M. Konopnickiej
8. Uczy j. polskiego
9. Słodki w rurce
10. Domek na działce
11. Niedaleko pada od jabłoni
12. Pudełko z czekoladkami
13. Święto na koniec żniw
14. Pracuje w aptece
15. Pierzaste lub kłębiaste na niebie
16. Do szycia lub rolnicza
17. Warkocz, kucyk albo kok
18. Auto na postoju
19. Wynalazek Nobla
20. Do ostrzenia ołówków
21. Cienki placek z patelni
22. Obowiązkowa książka
23. Rano na trawie
24. Zupa z grochu
25. Na kompasie, to W

Połącz punkty 
i pokoloruj obrazek 

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

Kazio drapie się po głowie.
Ten szybkowar taki tani?

Smaczny bób ugotowała mama.
Co mówi sławna aktorka?

Kupiłem używany samochód.

K.A...ŁKA SŁO..

++ +Ó
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i („Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i („Spacer, to zdrowa przygoda”, „przyroda”, „Piękna i 
bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: bestia”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: 

kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, Blanka Ruszak, Marcelina Dryniecka, 

Kacper Wołczycki.Kacper Wołczycki.Kacper Wołczycki.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Pięć nazw rzek

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 394

1. Czarna lub zielona w klasie
2. Kontynent z Chinami
3. Długi pies
4. Obywatel Wielkiej Brytanii
5. Stolica Ukrainy
6. Opiekun klasy
7. „Co słonko...” M. Konopnickiej
8. Uczy j. polskiego
9. Słodki w rurce
10. Domek na działce
11. Niedaleko pada od jabłoni
12. Pudełko z czekoladkami
13. Święto na koniec żniw
14. Pracuje w aptece
15. Pierzaste lub kłębiaste na niebie
16. Do szycia lub rolnicza
17. Warkocz, kucyk albo kok
18. Auto na postoju
19. Wynalazek Nobla
20. Do ostrzenia ołówków
21. Cienki placek z patelni
22. Obowiązkowa książka
23. Rano na trawie
24. Zupa z grochu
25. Na kompasie, to W

Połącz punkty 
i pokoloruj obrazek 

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

Kazio drapie się po głowie.
Ten szybkowar taki tani?

Smaczny bób ugotowała mama.
Co mówi sławna aktorka?

Kupiłem używany samochód.
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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 443 

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
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Reklama

* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* 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.
* Sprzedam monografie klubowe 
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji 
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja

Szczegóły na telefon 502 329 325.
* 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.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.

* Ford Fiesta rok 2004, silnik 1.3, 
przegląd do 19.08.2021, dodatko-
wo opony zimowe. Cena 4500 zł 

do negocjacji. Tel. 668 531 244.
* 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 podu-
szek  pow., tempomat, czujnik 
deszczu, przyciemniane szyby, 
tempomat. Cena 19500 do ne-
gocjacji. Nowa Ruda. Tel. 516 250 
380.

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 poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel. 695 858 904
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* 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.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej 
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010 
184.
* Zlecę prace murarskie przy re-
moncie starego domu w miejsco-
wości Świerki koło Nowej Rudy. 

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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w dniach 14-16 czerwca w krainie tysiąca jezior – 
w Mrągowie, z

Alicja Ma
W piątek 14 sierpnia, noworudzianka Alicja 

Matuła, startująca w
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