
Muszą sami się dogadać
Kwestia ograniczenia 
ruchu kołowego na alejach 
działkowych Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych 
„Jaśmin” w Nowej Rudzie 
było tematem spotkania 
działkowiczów z członkami 
Komisji Porządku Publicz
nego i Komunikacji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie
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I Radkowska Mila 
dla Julii
Biegacze i chodziarze 
z Radkowa i okolic (bliższych 
i nieco dalszych) stawili się 
na starcie I Radkowskiej Mili
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Kolejny zwycięski 
wyścig
Nawet na suchej, 
boguszowskiej trasie MTB 
jest ciężko zawodnikom na 
technicznych sekcjach, a po 
opadach deszczu zrobiło się 
ekstremalnie ślisko i jeszcze 
bardziej niebezpiecznie

czytaj na str. 20

Z Białej Podlaskiej 
do Nowej Rudy

czytaj na str. 23
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ZPiT „Nowa Ruda” zaczyna zajęcia taneczne

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowej Rudzie, od września zaczyna zajęcia taneczne czytaj na str. 15

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

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!

Pochodzący z Nowej Rudy młody kierowca 
kartingowy, Kacper Tomalewski został 

zwycięzcą Super One Series, brytyjskiego 
prestiżowego cyklu kartingowego 

rozgrywanego nieprzerwanie od 38 sezonów

Kacper Tomalewski 
zwycięzcą brytyjskiej serii Super One!

czytaj na str. 21
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                                                                                                              „ Można odejść na zawsze, by stale być blisko”    

                                                                                                                                       Ks. Twardowski  

 

             Pani  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Janusza Korczaka w Nowej Rudzie  

                                            Urszuli Kaminczak – Podgórnej 

                     płynące z głębi serc wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca  

                           składają koledzy i koleżanki oraz pracownicy szkoły  

 

Bezpłatna mammografia
LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mam

mograficznych, finansowanych przez NFZ, w  ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach  mammograficznych.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co 
zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu. Przed 
badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę 
i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki 
do dezynfekcji rąk.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 5069 lat, które 
są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w cią
gu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dys
pozycji Pań w Nowej Rudzie 10 września w godzinach 10.00-
16.00 przy Ośrodku Kultury, ul. Strzelecka 2A.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji upraw
nień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przy
gotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania, a tylko syste
matyczność w  przestrzeganiu terminów kolejnych badań mam
mograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

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

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

Zaszczep się przeciw grypie – to pomoże w czasie pandemii
Lada chwila rozpocznie się sezon grypowy. W tym roku różnica jest taka, że obecnie 
mamy pandemię COVID-19, to jeden z powodów dla którego warto się zaszczepić 
przeciw grypie by „mieć z głowy” chociaż jeden patogen. O szczepieniu powinny 
pamiętać osoby 50+ i osoby z chorobami przewlekłymi

 

 
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 

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną 
przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą 
kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzch
nią. Okres inkubacji wynosi 14 dni. Wirusy grypy 
atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, 
w których się namnażają. W konsekwencji powo
dują ich zniszczenie, co z kolei ułatwia rozwój in
fekcji bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do 
wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są za
równo miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz 
w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38OC, 
dreszczy, bólów mięśniowostawowych, bólów 
głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczu
cia, braku łaknienia, nudności i wymiotów. Choro
ba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. 
Kaszel i  złe samopoczucie mogą utrzymywać się 
ponad 2 tygodnie. Powodem ciężkiego przebiegu 
grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie 
płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapa
lenie mięśnia sercowego i  osierdzia, zaostrzenie 
istniejących chorób przewlekłych, powikłania 
neurologiczne. Grypa jest bardzo zaraźliwa i  co 
sezon wywołuje epidemie, dotykające znaczną 
część społeczeństwa. W  Polsce rejestruje się od 
kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę w zależności od 
sezonu epidemicznego.

O szczepionce
W Polsce dostępne są szczepionki inaktywowa

ne zawierające cząstki wirusa grypy (typu „split”) 
lub powierzchniowe białka wirusa grypy (typu 
„subunit”) oraz żywa szczepionka donosowa. Szcze
pienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom 
u ok. 4070% szczepionych osób, w zależności od 
sezonu i  grupy osób szczepionych. Zapewniają 
wysoką ochronę przed powikłaniami pogrypowy
mi. Szczepionki przeciw grypie mogą być podane 
każdemu już od 6 miesiąca życia (w zależności od 
składu szczepionki), o ile nie ma przeciwwskazań 
medycznych. Szczepieniu powinny się poddać 
zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystą
pienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą 
stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wyso
kiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na charak
ter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na 

zakażenie wirusem grypy (np. pracownicy ochrony 
zdrowia). Szczepionki przeciw grypie charaktery
zują się najmniejszą liczbą rejestrowanych niepo
żądanych odczynów poszczepiennych. Po szcze
pieniu mogą wystąpić jedynie reakcje miejscowe, 
tj.: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewiel
ki wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów 
i głowy), ustępujące po kilku dniach. Przeciwwska
zaniem do szczepienia przeciw grypie jest m.in. 
reakcja anafilaktyczna po wcześniejszym podaniu 
szczepionki, ostra infekcja i wysoka gorączka po
wyżej 38OC.

Główne powody dla których warto zaszczepić 
się przeciw grypie w czasie pandemii COVID19:

– W sezonie 2020/2021 wirusowe infekcje dróg 
oddechowych w  tym grypa, będą występowały 
razem z SARSCOV2. W związku ze skalą ich wy
stępowania pojawi się problem mieszania się osób 
zakażonych SARSCoV2 i osób z innymi wirusowy
mi zakażeniami układu oddechowego.

– Szczepienie przeciw grypie może ułatwić róż
nicowanie zachorowań na grypę i COVID19. Obie 
choroby w  początkowej fazie, trudno od siebie 
odróżnić. Mniej zachorowań na grypę dzięki szcze
pieniom ułatwi odróżnienie tej choroby od  COVID19.

– Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy po
krywają się z  grupami ryzyka COVID19. Osoby 
starsze, osoby z cukrzycą, chorobami płuc, niewydol
nością serca oraz innymi chorobami przewlekłymi 
należą do grupy zachorowań na grypę i COVID19.

– Ochrona zdrowia może być przeciążona z po
wodu pandemii. Inna choroba w tym samym czasie 
zwiększa ryzyko opóźnionej prawidłowej diagnozy 
i prawidłowego leczenia.

– W grypie uchroni przed hospitalizacją z po
wodu powikłań pogrypowych w czasie pandemii. 
Szczepienie chroni przed ciężkimi objawami grypy 
i powikłaniami wymagającymi hospitalizacji.

– Osoby zaszczepione przeciw grypie, mogą być 
bardziej odporne na zakażenie SARSCOV2. Regu
larne szczepienie przeciw grypie łagodzi przebieg 
infekcji. Zaszczepieni przeciw grypie pacjenci 
rzadziej zapadają na inne infekcje wirusowe, a na
wet zwykłe przeziębienia wywołane przez  rinowirusy.

oprac. na podstawie materiałów NIZP-PZH



3

OR OR
Noworudzianin Nr 444, 4-10 września 2020 r.

Kwestia ograniczenia ruchu kołowego na alejach działkowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Jaśmin” w Nowej Rudzie było tematem spotkania działkowiczów z członkami Komisji Porządku 
Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które odbyło się w czwartek 27 sierpnia, 
w Domu Działkowca przy ul. Sportowej

Do władz Nowej Rudy trafiły dwa 
pisma związane z ruchem koło
wym na alejach działkowych na 
terenie ROD „Jaśmin”. W pierw
szym z nich, zarząd ogrodów 
działkowych zwraca się z prośbą 
o ograniczenie ruchu kołowego 
na alejach nr 1 (ul. Sportowa), nr 
4 (za garażami os. Piastowskie) 
i alei nr 5 (ul. Szpitalna), które 
usytuowane są na drogach na
leżących do Gminy Miejskiej 
Nowa Ruda. Według zarządu 
ograniczenie to miałoby polegać 
na postawieniu pionowych zna
ków drogowych B1 „zakaz ruchu 
w obu kierunkach” z tabliczkami 
„nie dotyczy we wtorki i piątki 
na czas rozładunku towarów” 
oraz „nie dotyczy pracowników 
ROD „Jaśmin”, Policji, Straży Miej
skiej”.
W uzasadnieniu wniosku czyta
my „Prośba nasza wynika z bar
dzo dużego natężenia ruchu na 
tych drogach, notoryczne wjeż
dżanie i parkowanie pojazdów 
na alejkach działkowych wbrew 
Regulaminowi ROD czego skut
kiem jest pozbawienie spokoj
nego wypoczynku osób posia
dających działki, niszczenie in
frastruktury drogowej (drogi 
wykonane są ze żwiru bądź 
obsiane trawą i działkowcy na 
własny koszt remontują drogi), 
zagrożenie bezpieczeństwa osób 
przebywających na ogrodach i 
poruszających się ciągami ko
munikacyjnymi pieszo, w tym w 
szczególności dzieci”.
Pod wnioskiem zarządu Rodzin
nych Ogrodów Działkowych 
„Jaśmin” podpisało się 47 osób.

Tego samego dnia do urzędu 
miasta trafiła petycja tym razem 
sygnowana przez 70 działkow
ców w sprawie odrzucenia zmian 
organizacji ruchu kołowego pro
ponowanej przez Zarząd ROD 
„Jaśmin” na drogach miejskich 
stanowiących aleje nr I i IV na 
terenie ROD „Jaśmin”. W petycji 
czytamy:
„Zarząd ROD Jaśmin zwrócił się 
do UM Nowa Ruda o zmianę 
organizacji ruchu na powyższych 
drogach bez informowania nas 
— działkowców. Jedynymi użyt
kownikami tych dróg, a zarazem 
jedynymi, którzy dbają o ich 
przejezdność są działkowcy. Ani 
zarządca drogi, ani zarząd ROD 
Jaśmin nie zajmują się nimi. 
Jedynie działkowcy regularnie 
koszą na nich trawę, wyrównują 
powstałe po ulewach dziury. Nie 
robimy tego dla przyjemności, 
wkładamy własną pracę i pienią
dze w utrzymanie przejezdności 
tych dróg po to, aby mieć moż
liwość dojechania do naszych 
działek, przywiezienia osób, 
które o własnych siłach nie mogą 
dotrzeć, dowiezienia narzędzi, 
materiałów, wywiezienia śmieci 
itp.
Ogrody działkowe Jaśmin są 
położone na stromym zboczu, 
co utrudnia dotarcie do wysoko 
położonych działek. Możliwość 
dojazdu do nich jest niezbędna 
– wśród działkowców są osoby 
starsze, którym często stan zdro
wia nie pozwala na dotarcie do 
własnej działki na piechotę, są 
też rodziny z dziećmi, które nie 
mogłyby dotrzeć pieszo z wóz

kiem do działek położonych w 
górnej części ogrodów Jaśmin. 
Ze względu na powtarzające się 
włamania do altan, wiele przed
miotów wyposażenia naszych 
ogrodów, w tym ciężkie narzę
dzia często trzymamy poza te
renem ogrodów — w naszych 

piwnicach, garażach itp. Chcąc 
ich użyć musimy je dowieźć 
samochodami. Nie jest możli
wym wyznaczenie konkretnych 
dni tygodnia, w których wjazd 
na działki miałby być dozwolony, 
gdyż wśród nas są osoby pracu
jące, także pracujące poza Nową 
Rudą, które z działki korzystają 
tylko w weekendy, są też osoby, 
które korzystają z działek w dni 
robocze. Zbyt duża rozbieżność 

naszych potrzeb nie pozwala na 
określenie takich dni. Nie każdy 
działkowiec jest w stanie dosto
sować się do narzucanego przez 
zarząd ROD Jaśmin „grafiku”. 
Należy też zauważyć, że droga 
prowadząca działką nr 108 jest 
nieprzejezdna w czasie oraz po 
deszczu ze względu na duże 
nachylenie zbocza i błotnistą 
nawierzchnię, co wystarczająco 
utrudnia nam zorganizowanie 
dowiezienia zarówno osób jak i 
sprzętu, a nawet wody pitnej do 
naszych działek. Wyznaczenie 
konkretnych dni w których wjazd 
jest dopuszczalny wielu z nas 
całkowicie uniemożliwiłby ko
rzystanie z działek.
Możliwość dojechania w dowol
nym momencie do naszych dzia
łek — zwłaszcza tych położonych 
w górnej części ogrodów – jest 
nam niezbędna do normalnego 
z nich korzystania. Wskazane 
drogi są „ślepe” – powyżej ogro
dów działkowych nieprzejezdne, 
nie ma więc tam ruchu tranzy
towego, z dróg tych korzystają 

tylko i wyłącznie działkowcy w 
niezbędnym zakresie. Staramy 
się nie utrudniać innym dział
kowcom korzystania z ich dzia
łek, jeździmy powoli i tylko wte
dy, gdy jest to konieczne, jednak 
całkowity brak możliwości do
jazdu uniemożliwi nam korzy
stanie z naszych działek, a wska
zanie konkretnych dni, kiedy 
wjazd byłby dopuszczalny jest 
niemożliwe ze względu na różne 

potrzeby i możliwości 
różnych osób.
Należy również zwró
cić uwagę, że działkow
cy z ROD Jaśmin miesz
kają w różnych czę
ściach miasta. Jeśli 
możliwość wjazdu na 
nasze drogi zostanie 
ograniczona, to osoby 
dojeżdżające z innych 
części miasta z pewno
ścią będą parkować 
swoje pojazdy na os. 
Piastowskim, na któ
rym i bez tego brakuje 
miejsc parkingowych”.
Podczas posiedzenia 
komisji  z udziałem 

działkowców radni usłyszeli ar
gumenty obu stron oraz wysłu
chali opinii obecnych na spotka
niu działkowców. Gros z wypo
wiedzi, oprócz tematu ograni
czenia ruchu, związana była ze 
stanem technicznym alei, szcze
gólnie alei nr 5 ul. Szpitalna, 
która jest w złym stanie tech
nicznym szczególnie po ostat
nich intensywnych opadach 
atmosferycznych. Po spotkaniu 
radni w towarzystwie grupy 
działkowiczów udali się na wizję 
lokalną alei, o których była 
mowa. Dyskusja nad zaopinio
waniem obu pism odbyła się już 
w sali narad noworudzkiego 
ratusza. Podsumowując, człon
kowie Komisji Porządku Publicz
nego i Komunikacji Rady Miej
skiej w Nowej Rudzie doszli do 
wniosku, że sprawa ograniczenia 
ruchu kołowego na działkach 
jest wewnętrzną sprawą ogro
dów działkowych i to oni sami 
powinni wypracować rozwiąza
nie, do którego stosować się 
będą inni działkowcy.

Muszą sami się dogadać
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Felieton

Szli krzycząc: „Polska! Pol
ska!” – wtem jednego razu

Chcąc krzyczeć zapomnieli 
na ustach wyrazu;

Pewni jednak, że Pan Bóg 
do synów się przyzna,

Szli dalej krzycząc: „Boże! 
ojczyzna! Ojczyzna”.

Wtem Bóg z Mojżeszowego 
pokazał się krzaka,

Spojrzał na te krzyczące i 
zapytał: „Jaka?”

(Juliusz Słowacki)

Naczelnik Piłsudski, wielbi
ciel poezji Słowackiego, dał 
szybką odpowiedź odnośnie 
ustroju – republika demokra
tyczna w której wszyscy oby
watele będą równi wobec pra
wa, a władza będzie wybierana 
na drodze powszechnych wy
borów. Urzeczywistnił to rząd 
Jędrzeja Moraczewskiego do
dając jeszcze zabezpieczenia 
socjalne w postaci wolnych 
związków zawodowych, ośmio
godzinnego dnia pracy i ubez
pieczeń. Dla milionów chłopów 
zapowiedziana reforma rolna 
drogą przymusowej parcelacji 
majątków obszarniczych– bar
dzo radykalna, uchwalona przez 
sejm, gdy Tuchaczewski kołatał 
do bram Warszawy i zmieniona 
na znacznie korzystniejszą dla 
ziemian w roku 1925, gdy nie
bezpieczeństwo minęło. W trak
towaniu chłopa coś zostało z 
„dawnego Polaka”. Czas rozbio
rów to wcale nie była hiberna
cja, a podczas tych dziesięcio
leci zmagań z zaborcami bu
dziła się świadomość narodowa 
i klasowa. Budziło się społe
czeństwo obywatelskie obej
mujące wszystkie warstwy 
społeczne, które zdało egzamin 
w pierwszych dniach wolności. 
Prawie 100tysięczna armia 
ochotnicza, która własnymi 
piersiami zasłoniła Warszawę 
w sierpniu 1920 roku, to jeden 
z efektów powstania społeczeń
stwa obywatelskiego. Dla przy
pomnienia – pierwsze polskie 
formacje zbrojne walczące z 
Ukraińcami o Lwów, odpiera
jące Sowietów na Litwie i Bia
łorusi zimą 1919 roku, jak rów
nież powstańcy wielkopolscy, 
tworzyli ochotnicy, czyli według 

Krasickiego – „umysły poczci
we”. W roku dwudziestym gro 
sił pochodziło z powszechnego 
poboru uchwalonego przez 
pierwszy sejm, ale sto tysięcy 
walecznych ochotników pod 
Warszawą to byli ludzie, których 
nie obejmował powszechny 
obowiązek służby wojskowej, 
szczególnie młodzież szkolna i 
akademicka. Nie było już po
wrotu do Rzeczpospolitej szla
checkiej, do złotej wolności, do 
liberum veto, do oligarchii ma
gnackich, do frymarczenia pol
ska koroną. Na drugie pytanie 
unoszące się znad Mojżeszo
wego krzaka „Chcesz Ty, ja wi
dzę, być dawnym Polakiem” – 
padła odpowiedź – „nie!” Ta 
odpowiedź została również 
zapisana w 96 art. Konstytucji 
marcowej z 1921 roku „Wszyscy 
obywatele są równi wobec pra
wa. Urzędy publiczne są w rów
nej mierze dla wszystkich do
stępne na warunkach, prawem 
przepisanych. Rzeczpospolita 
Polska nie uznaje przywilejów 
rodowych ani stanowych, jak 
również żadnych herbów, tytu
łów rodowych i innych z wyjąt
kiem naukowych, urzędowych 
i zawodowych. Obywatelowi 
Rzeczypospolitej nie wolno 
przyjmować bez zezwolenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
tytułów ani orderów cudzo
ziemskich”. A pamiętasz to czy
telniku dawne prawa ? Urzędy 
i dostojeństwa tylko dla szla
chetnie urodzonych, a pamię
tasz wyznanie księdza Francisz
ka Salezego Jezierskiego – „Wie
rzę i wyznaję wolność stanu 
szlacheckiego w Polsce, stwo
rzycielkę nierządu, ucisku, ohy
dy, która wyzuła chłopów z 
praw człowieka, a mieszczanina 
z praw obywatela... Wierzę w 
przekupienie senatu i posłów;... 
Wierzę w odpuszczenie krzy
woprzysięstwa i zdrady…”, za
pisane w „Katechizmie o tajem
nicach rządu polskiego”. Jaśnie 
panowie przyjmujący tytułu 
książęce czy hrabiowskie od 
obcych monarchów otrzymy
wali je w zamian za usługi, czę
sto na szkodę Rzeczpospolitej, 
albo kupowali za walutę i nie 
prosili króla Polski o zezwolenie. 

Działo się to 
w czasach, 
gdy bardzo 
p o p u l a r 
ny m  by ł o 
hasło o rów
ności na za
g r o d z i e . 
Z n o w u 
przyjdzie odnotować, że coś 
jednak zostało z dawnego Po
laka. Wystarczy, że ktoś był 
marszałkiem seniorem sejmu, 
czyli marszałkował na jednym 
posiedzeniu sejmu i do śmierci 
„opiniotwórczy dziennikarze” 
będą go tytułować Panem Mar
szałkiem, że o premierach, mi
nistrach albo nawet burmi
strzach nie wspomnę. Tak bar
dzo chcemy to piórko sobie 
przypiąć, albo też innym, nawet 
gdy ci inni tego bardzo nie chcą.

Stanisław Łukasik

PS
Ustawa z 1920 roku przewidy
wała parcelację przymusową 
majątków ziemskich i przeka
zywanie ziemi chłopom za po
łowę ceny rynkowej. Przeszko
dą w jej realizacji stał się zapis 
w konstytucji z 1921 roku o 
nienaruszalności własności.

Na wniosek rządu premiera 
Władysława Grabskiego 28 
grudnia 1925 roku, sejm uchwa
lił ustawę o reformie rolnej. 
Umożliwiała ona chłopom na
bywanie ziemi dzięki kredytom 
od państwa, a właścicielom 
parcelowanych majątków gwa
rantowała zapłatę po cenach 
rynkowych.

Taka drobna różnica – tę 
cenę rynkową płacił chłop, a 
wszystko na podstawie art. 99 
Konstytucji z 1921 roku o usza
nowaniu prawa własności.

Szlachta posiadała ziemię 
na prawie rycerskim z czego 
wynikał obowiązek udziału w 
wyprawach wojennych w ra
mach pospolitego ruszenia. Od 
1672 roku pospolitego ruszenia 
nie zwoływano, ale prawo do 
posiadania ziemi zostało. Od 
1919 roku obowiązywał po
wszechny obowiązek służby 
wojskowej, ale już bez prawa 
do własności ziemskiej – chcesz, 
to sobie kup po cenach rynko
wych.

Co zostało z dawnego Polaka

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 BiałoCzerwoną”. 
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.

– Białoczerwona flaga niech 
łączy. Nasze barwy należą do 
wszystkich. To przyszłość, teraź
niejszość i przeszłość – mówił w 
Tychach, podczas inauguracji 
akcji „Pod BiałoCzerwoną”, 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

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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W szkołach zabrzmiał już pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Po beztroskim wypoczynku nadszedł czas nauki. Na drogach ponownie pojawiły 
się dzieci idące do szkół lub też z nich wracające. Dlatego też policjanci apelują 
do rodziców i opiekunów o przypominanie najmłodszym, w jaki sposób należy 
zachowywać się na drodze

Rozpoczął się nowy rok szkolny – policja przypomina

Po kilkumiesięcznej przerwie dzieci i młodzież wracają 
do szkół, co oznacza, że również strażnicy miejscy 
w Nowej Rudzie wracają do działań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w drodze 
do i ze szkoły

Strażnicy miejscy przy szkołach

Kwarantanna 10 dni
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło, w czwartek 27 sierpnia, 

do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających 
propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą pro-
ponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania 
z  kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z  izolacji 
ze stanem klinicznym pacjenta

– Pierwsza ważna decyzja jaką podjąłem dotyczy zasad kwaran
tanny i  izolacji. Wprowadzamy zmiany w reakcji na sygnały, które 
do nas docierają z wielu stron, zarówno od środowiska medyczne
go, jak i od pacjentów, którym zdarzało się pozostawać w izolacji 
bardzo długo, ze względu na konieczność powtarzania testu – po
wiedział na konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia. 
– Do tej pory trzeba było uzyskać dwukrotnie negatywne wyniki, 
dlatego ten proces się przedłużał. Ze względu na postęp wiedzy, 
lepsze zrozumienie mechanizmów zachodzących w trackie infekcji 
oraz ustalenie okresu zakażania, można było zaproponować nowe 
kryteria zwalniania z kwarantanny, jak i izolacji – dodaje.

Minister Niedzielski podkreślał, że w  przypadku kwarantanny 
najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia czasu jej trwania do 10 dni 
dla osób, u których nie wystąpią objawy kliniczne. Jeśli jednak się 
pojawią, wtedy pacjent powinien skonsultować się z  lekarzem, 
który podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania. Osoba, 
u której wystąpią objawy sugerujące na zakażenie COVID19, będzie 
traktowana jako podejrzana o  zakażenie i  zostanie poddawana 
rutynowej diagnostyce.

Przedstawione przez ministra zdrowia propozycje zmierzają do 
zniesienia konieczności wykonywania testów u  osób poddanych 
kwarantannie. Jest to kluczowe w obecnej sytuacji epidemiologicz
nej, zwłaszcza w  kontekście zbliżającego się rozpoczęcia roku 
szkolnego i  spodziewanego wzrostu liczby infekcji górnych dróg 
oddechowych. Pozwoli to na odróżnienie zakażeń wywołanych 
przez koronawirusa od innych infekcji.

– Zmiany dotyczą także zasad zwalniania pacjentów, już zaka
żonych, z izolacji. U znacznej części osób zwalnianie z izolacji będzie 
oparte nie o  wykonanie testu molekularnego, ale o  ocenę stanu 
klinicznego pacjenta – powiedział prof. Andrzej Horban, krajowy 
konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. – Będą jej dokonywać 
lekarze z ośrodków zakaźnych lub podstawowej opieki zdrowotnej. 
Zakładamy, że większość pacjentów będzie pozostawała pod opie
ką lekarzy rodzinnych, jako że w zdecydowanej większości przypad
ków choroba przebiega łagodnie.

Prof. Horban wyjaśnił, że osoby, które są na kwarantannie, czyli 
miały styczność z osobą zakażoną, a nie będą miały objawów kli
nicznych, zostaną zwolnione z kwarantanny automatycznie. Dodał, 
że osoby, które będą miały objawy, będą musiały skontaktować się 
z lekarzem, prawdopodobnie będzie to lekarz POZ.

– Jeśli chodzi o  pacjentów, którzy są chorzy i  rozpoznani, to 
izolowaniem i  zwalnianiem z  izolacji zajmują się lekarze chorób 
zakaźnych lub w  szpitalach jednoimiennych. Jeżeli ktoś nie ma 
objawów klinicznych lub ma je mało nasilone, to będzie zwalniany 
po minimum 10 dniach od rozpoznania choroby – powiedział.

Jak dodał krajowy konsultant: „(…) wdrożenie nowych zasad 
testowania pozwoli skierować większość sił i  środków na osoby, 
które powinny być diagnozowane, ponieważ na obecnym etapie 
epidemii taktyka jest bardzo prosta – testujemy osobę z objawami 
klinicznymi, które sugerują COVID i  testujemy ludzi w opracowy
waniu ogniska zakażeń wokół nich”.

O działaniach jakie podejmą 
strażnicy miejscy mówił – pod
czas posiedzenia Komisji Porząd
ku Publicznego i Komunikacji 
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, 
która odbyła się 27 sierpnia – 
Mirosław Kalitowski, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej w 
Nowej Rudzie.

– Wzorem ubiegłych lat bę
dziemy prowadzić akcję „Bez
pieczna droga do szkoły”, która 
jest oparta na zabezpieczeniu 

przejść dla pieszych w newral
gicznych punktach. W Słupcu na 
skrzyżowaniu ul. Spacerowej z 
ul. Akacjową, na ul. Szkolnej, w 
Centrum – ul. Piłsudskiego przy 
przejściu podziemnym i w Dro
gosławiu – skrzyżowanie ul. Jana 
Pawła II i przy szkole – mówił 
Mirosław Kalitowski. – Kontrole 
nie będą codzienne ze względu 
na to, że nie dysponujemy od
powiednimi siłami i środkami, 
ale na bazie zdobytego doświad

czenia i wiedzy, zabezpieczenie 
najczyściej kierujemy w miejsca, 
gdzie jest najwięcej dzieci i gdzie 
jest największy ruch kołowy, np. 
w Słupcu na ul. Radkowskiej, w 
godzinach gdy dzieci idą do 
szkoły, jest naprawdę bardzo 
duży ruch. Przy planowaniu 
służb, staramy się, żeby patrole 
straży miejskiej były tam jak 
najczęściej – dodał.

Strażnik miejski poinformo
wał również członków komisji, 
że przed rozpoczęciem roku 
szkolnego sprawdzono okolice 
szkół, stwierdzając, że przejścia 
dla pieszych są zabezpieczone 
znakami drogowymi tzw. „agat
kami”.

Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszych 
dniach roku szkolnego wzrasta liczba wypadków 
i kolizji z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie 
w okolicach szkół. Dlatego tak ważne jest każde 
przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa najmłodszym.

Poniżej prezentujemy kilka zasad, których 
należy bezwzględnie przestrzegać w drodze do 
szkoły (i nie tylko):

• zawsze przechodź przez jezdnię w miejscach 
do tego przeznaczonych – najlepiej na przejściu 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną,

• zawsze przechodź przez jezdnię na zielonym 
świetle – migające zielone światło mówi o  ko
nieczności opuszczenia przejścia dla pieszych,

• przed wejściem na jezdnię, nawet gdy jest 
sygnalizacja świetlna, spójrz w  lewo, w  prawo 
i jeszcze raz w lewo. Dopiero po upewnieniu się, 
że nie zbliża się żaden pojazd, możesz przejść na 
drugą stronę,

• przez jezdnię przechodź zdecydowanym 
krokiem, nie możesz przebiegać przez jezdnię,

• nie wchodź na jezdnię bezpośrednio zza 
samochodu lub innej przeszkody,

• pamiętaj, że przejście dla pieszych nie jest 
miejscem zabawy. Spychanie na jezdnię kolegi 
lub koleżanki może zakończyć się tragicznie,

• poza terenem zabudowanym zawsze idź lewą 
stroną drogi (poboczem), abyś widział pojazd 
nadjeżdżający z naprzeciwka,

• na ubraniu lub tornistrze noś znaczki odbla
skowe, dzięki którym będziesz bardziej widoczny 
na drodze,

• przechodząc przez przejazdy kolejowe 
sprawdź, czy nie nadjeżdża pociąg, nigdy nie 
przechodź, gdy szlabany są opuszczone.

– W trosce o bezpieczeństwo uczniów apelu
jemy również do kierowców, aby w pobliżu szkół 
zachowali szczególną ostrożność. Przypominamy 
o  obowiązku jazdy zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami oraz konieczności stosowania się do 
poleceń wydawanych przez osoby kierujące ru
chem. Pamiętajmy, aby zwracać szczególną uwa
gę na najmłodszych uczestników ruchu drogo
wego tak, aby bezpiecznie i  szczęśliwie mogli 
rozpocząć rok szkolny – mówi asp. Paulina Kop
tyra z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
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I Radkowska Mila dla Julii

Kilkukrotnie podczas obrad Komi
sji Porządku Publicznego i Komuni
kacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
poruszano temat uczniów naszego 
ogólniaka, którzy podczas przerw 
palą papierosy i  zaśmiecają m.in. 
deptak na ul. Teatralnej. Czy wpro
wadzenie tam strefy wolnej od dymu 
tytoniowego, pary z papierosów elek
tronicznych i substancji uwalniających 
za pomocą nowatorskiego wyrobu 
tytoniowego rozwiązałoby ten pro
blem?

– Na początku zaznaczę, że to 
jeszcze nic pewnego. Faktycznie jest 
taki pomysł, by w pobliżu noworudz
kiego liceum utworzyć strefę wolną 
od dymu tytoniowego. Kiedy jest 
przerwa w szkole, gromadzą się tam 
uczniowie nad którymi unosi się 
chmura dymu tytoniowego, zaś po 
przerwie po uczniach pozostają pety 
i inne śmieci – mówi Janusz Staniocha, 
przewodniczący Komisji Porządku 

Publicznego i Komunikacji Rady Miej
skiej w Nowej Rudzie. – Na razie po
prosiliśmy prawnika z urzędu o ana
lizę, czy wprowadzenie takiej strefy 
byłoby zgodne z prawem. Będziemy 
chcieli w  tej sprawie rozmawiać 
z członkami Komisji Zdrowia i Ekolo
gi i pozostałymi radnymi, i gdy wy
pracujemy jakiś konsensus rozpocz
niemy konsultacje społeczne –  dodaje.

Zapytaliśmy przewodniczącego, 
które ewentualnie miejsca w mieście 
mogłyby jego zdaniem zostać strefą 
wolną od dymu tytoniowego i …

– Póki co myślimy, powtarzam 
myślimy, że taką strefą mógłby zostać 
deptak na ul. Teatralnej i deptak nad 
Włodzicą – wyjaśnia Janusz Staniocha.

Przypomnijmy, że Ustawa z  9 li
stopada 1995 r. o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu 
i   wyrobów tytoniowych (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 10, poz. 55, ze zm., dalej: 
ustawa) w art. 5 ust. 1 zabrania pale

nia wyrobów tytoniowych poza po
mieszczeniami wyodrębnionymi 
i odpowiednio przystosowanymi w: 
zakładach opieki zdrowotnej, szkołach 
i placówkach oświatowowychowaw
czych, w pomieszczeniach zakładów 
pracy oraz innych obiektów użytecz
ności publicznej, a w małych, jedno
izbowych lokalach gastronomicznych 
– poza wyraźnie wyodrębnionymi 
miejscami.

Poza wyżej wskazanymi miejscami 
istnieje możliwość wprowadzenia 
przez radę gminy strefy wolnej od 
dymu tytoniowego (art. 5 ust. 4 usta
wy). Rada gminy może (jeżeli uzna to 
za konieczne) dla terenu gminy usta
nowić taką strefę, w drodze uchwały, 
w miejscach przeznaczonych do użyt
ku publicznego innych niż określone 
w ust.1. Do takich miejsc mogą zatem 
należeć np. przystanki komunikacji 
miejskiej, place zabaw, cmentarze.

Strefy bez dymu z papierosa w Nowej Rudzie?

Biegacze i chodziarze z Radkowa i okolic (bliższych i nieco 
dalszych) stawili się na starcie I Radkowskiej Mili. Do wyboru 
mieli dwa dystanse: ekstremalny – ok. 8,5 km wokół Góry 
Mnich oraz rodzinny – ok. 4,5 km po drodze przez Nowy Świat 
z Radkowa do Wambierzyc. Zdecydowana większość wybra
ła wariant rodzinny, ale nie zabrakło też śmiałków, którzy 
w pięknym stylu pokonali dystans ekstremalny. Były sportowe 
emocje, dużo uśmiechu, pozytywna, rodzinna atmosfera. Za 
rok, a  może nawet wcześniej, spotkamy się ponownie na 
dystansie Radkowskiej Mili.

Dochód z opłaty startowej oraz ze sprzedaży ciast i napoi 
– przygotowanych przez rodziców zawodników klubu piłkar
skiego „Hejszowina” – zostanie przekazany na leczenie Julii 
Kuczały.

fot. FB/Radków – Kraina Gór Stołowych
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Podczas parkowania. W  niedzielę 23 sierpnia na 
ul. Niepodległości w Nowej Rudzie, kierujący samo
chodem marki Renault podczas cofania zderzył się 
z zaparkowanym samochodem marki Honda. Spraw
ca kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punk
tami karnymi.
Zatrzymali poszukiwanego. We wtorek 25 sierpnia, 
policjanci KP w Nowej Rudzie zatrzymali poszukiwa
nego 45letniego mieszkańca Nowej Rudy, celem 
doprowadzenia do zakładu karnego, do odbycia kary 
5 lat pozbawienia wolności. Poszukiwany ukrywał się 
przed wymiarem sprawiedliwości.
Okradł pijanego. We wtorek 25 sierpnia w  Nowej 
Rudzie nieustalony sprawca, wykorzystując stan upo
jenia alkoholowego pokrzywdzonego, dokonał kra
dzieży jego portfela z zawartością dowodu osobiste
go oraz dwóch kart płatniczych, a następnie za po
mocą jednej z nich dokonał wypłaty w bankomacie 
kwoty 500 zł.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W środę 26 sierpnia na 
os. Robotniczym w Radkowie, kierujący samochodem 
marki Renault, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
i zderzył się z samochodem marki Citroen. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punkta
mi karnymi.
Wymijanie jest problemem. W  środę 26 sierpnia 
Ścinawce Dolnej, mężczyzna kierujący samochodem 
marki Renault, źle wymijając zderzył się z samochodem 
marki Fiat. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 
i sześcioma punktami karnymi.
Pijany bez prawka za kółkiem. W środę 26 sierpnia 
na terenie gminy Radków, funkcjonariusze Wydziału 
Prewencji Komisariatu Policji Nowa Ruda w  bezpo
średnim pościgu zatrzymali 40letniego mężczyznę, 
który, pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych, pijany kierował 
samochodem osobowym na drodze publicznej. Po 
przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma ponad 

3  promile alkoholu. 40latek uczestniczył w  kolizji 
drogowej, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Dalsze 
czynności w sprawie prowadzą policjanci z KP Nowa 
Ruda.
Stwarzało zagrożenie. W środę 26 sierpnia strażacy 
otrzymali zgłoszenie o pochylonym drzewie nad dro
gą we Włodowicach. Po przybyciu na miejsce zdarze
nia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy ustalili, 
że pod naporem silnego wiatru pochyliło się drzewo 
i  wsparło na sąsiednim drzewie, wisząc nad drogą 
stwarzając zagrożenie dla pojazdów i  pieszych. Po 
upływie ok. 5 minut od przyjazdu zastępów straży 
pożarnej, konar na którym opierało się drzewo nie 
wytrzymał ciężaru pochylonego drzewa i  w  całości 
spadł na jezdnię.
Pożar suchej trawy. W środę 26 sierpnia noworudzcy 
strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze suchej trawy 
we Włodowicach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że pali 
się sucha trawa oraz suche gałęzie przy drodze po
wiatowej, na obszarze ok. 2 arów.
E-oszustwo. W  czwartek 27 sierpnia mieszkanka 
Nowej Rudy zawiadomiła policję o oszustwie popeł
nionym na jej szkodę za pośrednictwem portalu 
społecznościowego w  ten sposób, że z  małoletnim 
synem zgłaszającej nawiązała kontakt nieustalona 
osoba, która zaoferowała, iż odkupi od niego postać 
z gry za kwotę 4500 złotych. Po przekazaniu postaci 
sprzedający nie otrzymał żadnych pieniędzy oraz 
w chwili obecnej nie można nawiązać kontaktu z ku
pującym z uwagi na fakt, iż usunął swoje konto z por
talu. Czynności w sprawie oszustwa prowadzą poli
cjanci z KP Nowa Ruda.
Zadymione mieszkanie. W  niedzielę 30 sierpnia 
strażacy z JRG w Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie 
o zadymieniu mieszkania w budynku przy ul. Świd
nickiej w Drogosławiu. Po przybyciu na miejsce zda
rzenia zastępów ratowniczogaśniczych i przeprowa
dzeniu rozpoznania ustalono, że na parterze budynku 
doszło do zadymienia. Podczas rozpalania w  piecu 
dym zaczął się wydobywać przez drzwiczki pieca 
kaflowego znajdującego się w mieszkaniu.
Na podwójnym gazie. W czwartek 27 sierpnia w No
wej Rudzie dzielnicowi z  KP Nowa Ruda zatrzymali 

38letniego mężczyznę, który pijany kierował samo
chodem marki Skoda. Po przebadaniu okazało się, że 
ma ok. 2 promili alkoholu w organizmie. Pojazd prze
kazano osobie wskazanej, kierującego po wykonanych 
czynnościach zwolniono. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności od 35 lat.
Jesień tuż tuż. W czwartek 27 sierpnia noworudzcy 
policjanci otrzymali zgłoszenie, że nieustalony spraw
ca dokonał kradzieży węgla z komórki. Straty wyce
niono na 300 złotych. Postępowanie w sprawie pro
wadzą policjanci z KP Nowa Ruda.
Zakłócali ciszę nocną. W piątek 28 sierpnia policjan
ci otrzymali zgłoszenie, że w  jednym z mieszkań na 
terenie gminy Radków trwa głośna impreza, a sąsiedzi 
nie reagują na upomnienia. Na miejscu policjanci 
potwierdzili fakt zakłócania spoczynku nocnego. Jeden 
z lokatorów w swoim mieszkaniu miał włączoną gło
śno muzykę, przeprowadzono z nim rozmowę zobo
wiązując do zachowania zgodnego z prawem. Męż
czyzna nie widział niczego złego w swoim zachowaniu 
oraz tym, że zakłóca spokój innym mieszkańcom. 
Teraz odpowie przez Sądem Rejonowym w Kłodzku 
z art. 51 KW, grozi mu grzywna do 5 tysięcy złotych.
Za szybko. W  piątek 28 sierpnia w  Nowej Rudzie 
kierujący samochodem osobowym marki Audi, na 
łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze, w wyniku czego uderzył w ba
rierę ochronną. Nikt nie odniósł obrażeń.
Pijany na traktorze. W niedzielę 30 sierpnia na tere
nie gminy Radków funkcjonariusze Wydziału Prewen
cji KP Nowa Ruda zatrzymali 62letniego mężczyznę, 
który pijany kierował ciągnikiem rolniczym po drodze 
publicznej. Po przebadaniu okazało się, że ma ponad 
promil alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili też, 
że mężczyzna kierował pojazdem mechanicznym, 
pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania. Pojazd przekazano osobie wskazanej. Po 
wykonaniu czynności zatrzymanego zwolniono.
Kolizja w  rynku. W  niedzielę 30 sierpnia ok. godz. 
13.20 w  noworudzkim rynku, mężczyzna kierujący 
samochodem marki Volvo, uderzył w  zaparkowany 
samochód marki Kia. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem.

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl

Pijany spowodował kolizjęNie potwierdzili zgłoszenia
W niedzielę 30 sierpnia, funkcjonariusze z Komisariatu Policji 

w Nowej Rudzie zatrzymali w Ludwikowicach Kłodzkich 50letnie
go mężczyznę, który zdecydował się na jazdę pod wpływem alko
holu. Mężczyzna doprowadził do kolizji drogowej. Teraz za swoje 
czyny odpowie karnie.

Policjanci codziennie podejmują działania, które mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa. Zagrożeniem dla wszystkich uczest
ników ruchu drogowego są nietrzeźwi kierujący.

– W ubiegłą niedzielę funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę 
kierującego samochodem osobowym, który w Ludwikowicach 
Kłodzkich nie zapanował nad pojazdem i uderzył w zaparkowany 
samochód osobowy. Kierowcą okazał się 50letni mieszkaniec 
powiatu kłodzkiego. Przeprowadzone badanie wykazało w orga
nizmie mężczyzny 1,4 promila alkoholu – informuje podinsp. 
Wioletta Martuszewska z kłodzkiej policji.

Teraz 50latek za swoje zachowanie odpowie karnie. Nieodpo
wiedzialnemu kierowcy za jazdę w stanie nietrzeźwości może 
grozić kara do 2 lat pobawienia wolności, wieloletni zakaz kiero
wania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka kara grzywny. Pa
miętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią potencjalne zagrożenie 
nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników dróg.

W  piątek 28 sierpnia, dyżurny Jednostki Ra
towniczoGaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał 
zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu gazu w blo
ku nr 9 na os. XXXlecia. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia zastępów straży pożarnej i przeprowa

dzeniu rozpoznania, nie potwierdzono zagrożenia 
wynikającego z  treści zgłoszenia. Dokonano 
pomiarów w  budynku za pomocą mierników. 
Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie gazowe 
również nie stwierdziło wycieku gazu.
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Tylko do końca września koła gospodyń 
wiejskich mogą ubiegać się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o dotację na swoją działalność

W tym roku na wsparcie tych organizacji przewi
dziano 40 mln zł. Do końca sierpnia KGW złożyły 
wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln 
zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które 
mogą aplikować koła. Nie warto zwlekać. Pierwszym 
warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z  ARiMR, jest 

zarejestrowanie koła w  Krajowym Rejestrze Kół Go
spodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agen
cję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Teraz 
figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organiza
cji tego typu. Najwięcej w  województwach: wielko
polskim – 1414 kół, lubelskim – 1216 i mazowieckim 
– 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła zło
żyły  w  agencji wnioski o  dotację na kwotę ponad 
28,8 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby 
członków koła i wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego 

nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy 
od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy 
koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w opar
ciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umoż
liwiającą prowadzenie działalności gospodarczej 
i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać 
nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również 
w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także 
na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich

Nie zostawiaj w samochodzie cennych przedmiotów

We wrześniu spadają limity dorabiania dla rencistów i emerytów
Jak co roku, we wrześniu niższy jest limit dorabiania 
dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał 
jest co roku niższe niż w styczniu, w którym płacone 
są 13-stki i premie roczne. Dlatego osoby, które są na 
emeryturze i nadal pracują, powinny zwracać uwagę na 
to, ile zarabiają

Nie wszystkich limity dotyczą. 
Pilnować swoich dodatkowych 
dochodów muszą tylko ci senio
rzy i renciści, którzy nie osiągnę
li jeszcze ustawowego wieku 
emerytalnego, który wynosi dla 
kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65. 
Powyżej tego wieku można do
rabiać bez żadnych ograniczeń.

– Jak się zerknie na dane 
statystyczne, to wyraźnie widać, 
że przeciętne miesięczne wyna
grodzenie za II kwartał, ogłasza
ne przez prezesa GUS, jest co 
roku niższe niż w styczniu. Wy
tłumaczenie jest bardzo proste. 
Pierwszy kwartał to czas, w któ
rym pracownicy dostają trzyna
ste pensje lub roczne nagrody, 
a to ma wpływ na wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia – 
wyjaśnia Iwona KowalskaMatis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

na Dolnym Śląsku. – Limity do
rabiania zależą od tej kwoty, 
którą podaje GUS, więc zwykle 
od września limity dorabiania 
dla naszych klientów są niższe 
– dodaje.

Wielu seniorów pracuje po
mimo przejścia na emeryturę. 
Wśród pracujących emerytów 
przeważają kobiety, których 
emerytury są niekiedy znacząco 
niższe niż mężczyzn. Pracujące 
emerytki stanowią ok. 56 % do
rabiających seniorów. Prawie 90 
% pracujących emerytów to 
osoby w wieku 6065 lat i więcej. 
Właśnie ta grupa może dorabiać 
bez żadnych limitów i nie mar
twić się rozliczeniami z ZUS. 
Pozostali muszą pilnować limi
tów, bo po ich przekroczeniu 
wypłata z ZUS zostanie zmniej
szona lub zawieszona.

Renciści i wcześniejsi emeryci
 – Czuwać nad wysokością 

swoich zarobków muszą tylko 
te osoby dorabiające, które są 
na wcześniejszej emeryturze czy 
rencie. W ich przypadku obowią
zują bowiem limity kwot, jakie 
można dodatkowo zarobić. Dla
tego we wrześniu warto spraw
dzić czy nie zbliżyliśmy się za 
bardzo do górnego progu, żeby 
nasza wypłata z ZUS nie została 
zawieszona lub zmniejszona – 
wyjaśnia rzecznik.

Zawieszenie i zmniejszenie 
świadczenia

Limity zarobków, które świad
czeniobiorcy mogą osiągnąć od 
września, wiążą się z wysokością 
przeciętnego miesięcznego wy
nagrodzenia, które dotyczy 
II  kwartału kalendarzowego i 
ogłaszane jest przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystyczne
go. Nowe progi będą obowiązy
wały w okresie od 1 września 
2020 do 30 listopada 2020 roku. 
W tym czasie seniorzy, którzy 
dostają wcześniejsze emerytury 
oraz renciści mogą dorobić bez 

żadnych konsekwencji do kwo
ty 3 517,20 zł brutto. Jeśli osiągną 
przychód przekraczający 70 % 
przeciętnego miesięcznego wy
nagrodzenia, ale nie wyższy 
aniżeli 130% tego wynagrodze
nia (6 531,90 zł brutto), to świad
czenie zostanie zmniejszone o 
kwotę przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymal
nego zmniejszenia.

Statystyki (w tabeli):

– Szczególnie ważne jest to, 
żeby na swoje przychody zwró
ciły uwagę osoby, których dzia
łalność podlega obowiązkowe
mu opłacaniu składek na ubez
pieczenia społeczne, np. z umo
wy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy agencyjnej czy umowy 
o dzieło zawartej z własnym 
pracodawcą. To właśnie ich 
świadczenia mogą zostać zmniej

szone lub zawieszone – mówi 
Iwona KowalskaMatis.

Limity kwot dorabiania
Nowe limity, po przekrocze

niu których dorabiający wcze
śniejszy emeryt lub rencista 
powinien powiadomić ZUS, wy
noszą odpowiednio:

* Jeśli suma dodatkowego 
prz ychodu nie  przek rocz y 
3 517,20 zł miesięcznie, emery

tura lub renta będzie wypłacana 
w pełnej wysokości,

* Uzyskanie przychodów w 
granicach od 3 517,20 zł do 
6 531,90 zł, spowoduje zmniej
szenie wypłat z ZUS.

* Przekroczenie kwoty przy
chodów w wysokości 6 531,90 zł, 
będzie skutkowało zawieszeniem 
wypłaty emerytury lub renty w 
danym miesiącu.

Limity zarobków, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września, wiążą się z wysokością przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2020 do 30 

listopada 2020 roku. W tym czasie seniorzy, którzy dostają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą 

dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 517,20 zł brutto. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 % 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 % tego wynagrodzenia (6 531,90 zł. 

brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę 

maksymalnego zmniejszenia. 

Statystyki (poniżej): 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie I kw. 2020 

5331,47 Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie II kw. 2020 

5024,48 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie I kw. 2019 

4950,94 Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie II kw. 2019 

4839,24 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie I kw. 2018 

4622,84 Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie II kw. 2018 

4521,08 

 

– Szczególnie ważne jest to, żeby na swoje przychody zwróciły uwagę osoby, których działalność podlega 

obowiązkowemu opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. To właśnie ich świadczenia mogą 

zostać zmniejszone lub zawieszone – mówi Iwona Kowalska-Matis. 

 

Limity kwot dorabiania 

Nowe limity, po przekroczeniu których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić 

ZUS, wynoszą odpowiednio: 

* Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 517,20 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie 

wypłacana w pełnej wysokości, 

* Uzyskanie przychodów w granicach od 3 517,20 zł do 6 531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS. 

* Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 531,90 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty 

emerytury lub renty w danym miesiącu. 

Policjanci apelują do wszyst
kich o prawidłowe zabezpiecze
nie swojego mienia, a w szcze
gólności o niepozostawianie w 
samochodach dokumentów i 
rzeczy wartościowych, takich 
jak: telefony komórkowe, toreb
ki, nawigacje itp.

W środę 26 sierpnia w Karło
wie, nieustalony sprawca, w nie
ustalony sposób dostał się do 
wnętrza samochodu marki Ford, 
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Od ślubu cały czas razem, a potem pół 
roku milczenia. Jednak jest szansa, na
prawdę ostatnia szansa, która uratuje 
Maggie i  małżeństwo. Milczenie jest 
okrutne. Skazuje na podwójną samotność 
dwoje ludzi, kiedyś przecież sobie bliskich. Ogłuszająca 
cisza staje się nie do zniesienia, Maggie usiłuje popełnić samobójstwo. Po 
nieudanej próbie zabicia się, leży w szpitalu wprowadzona w śpiączkę farma
kologiczną. Mąż zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli żona odzyska przytomność, 
nigdy już nie będzie taka sama. Siedząc przy jej łóżku decyduje się na zwie
rzenie. Wyjawienie tajemnicy swojego milczenia zmusza małżonków do 
spojrzenia na siebie jeszcze raz, już bez emocji i  poczucia winy. Rozpacz 
i cierpienie jest nadal i będzie jeszcze długo, ale najważniejsze, że oboje chcą 
się w  końcu pogodzić z  taką koleją rzeczy. Powieść napisana jest z  dwóch 
perspektyw: żony i męża. To pozwala czytelnikom dogłębnie poznać historię 
tych dwojga.

Zaskakujące zakończenie. Polecam. To debiut literacki tej autorki. W książ
ce porusza temat rozmowy i milczenia w małżeństwie. Jak dobrze jest wyjść 
z kryjówki, którą stworzyło się we własnym umyśle.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Abbie Greaves

„Ciche dni”
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Błędem, który popełniają 
niemal  wsz ysc y ć wicząc y 
pompki, jest nieprawidłowa 
pozycja wyjściowa. Bezpieczny 
podpór przodem charaktery-
zuje się utrzymaniem aktyw-

nych i napiętych mięśni brzucha 
oraz pośladków. Kluczową rolę 
będzie odgrywał tu mięsień 
poprzeczny brzucha, który od-
powiada za stabilizację odcin-
ka lędźwiowego kręgosłupa. 

Nieaktywne mięśnie w obrębie 
bioder będą objawiały się po-
przez pogłębioną lordozę lędź-
wiową, wystający brzuch czy 
wypięte ku górze pośladki. 
Pompki wykonane w tej pozy-

cji będą groźne dla zdrowia i 
mogą doprowadzić do stanów 
zapalnych, a nawet przepukliny 
kręgosłupa. Jeśli wykonanie 
pompki z prawidłowo ustawio-
nym centrum ciała jest zbyt 
trudne, to należy zacząć od 
wzmacniania mięśni core i wy-
konywać pompki na odpowied-
nim podwyższeniu.

Kolejnym poważnym błę-
dem podczas wykonywania 
pompek jest szerokie ustawie-
nie dłoni i łokci w trakcie trwa-
nia ruchu. Rotacja zewnętrzna 
w obręczy barkowej jest pod-
stawową przyczyną kontuzji 
tego stawu. Dla zachowania 
zdrowia i bezpieczeństwa na-
leży podczas uginania i prosto-
wania ramion prowadzić łokcie 
możliwie najbliżej ciała. Dzięki 
temu aktywowany zostanie 
mięsień najszerszy grzbietu, 
który pełni funkcję stabilizato-
ra obręczy barkowej, a głowa 
kości ramiennej będzie bez-
piecznie spoczywać w stawie.

Pompki należą do jednych 
z najpopularniejszych ćwiczeń. 
Prawidłowo wykonane będą 
świetnym narzędziem, które 
przysłuży się do budowy nie 
tylko atletycznie wyglądającej 
klatki piersiowej i obręczy bar-
kowej, ale także górnej części 
grzbietu, ramion i brzucha. Brak 
odpowiedniej ilości siły do wy-
konania choćby jednej pomp-
ki nie powinien zniechęcać 
ćwiczących, ponieważ istnieje 
wiele ćwiczeń służących do 
nauki. Przykładem są pompki 
w oparciu o podwyższenie lub 
pompki w klęku. Bardziej za-
awansowane osoby mogą wy-
konywać pompki z gumami 
oporowymi, pompki na jednej 
ręce czy pompki w staniu na 
rękach. Ograniczeniem dla tego 
ćwiczenia jest jedynie wyobraź-
nia ćwiczącego. Należy jednak 
pamiętać, że podczas treningu 
najważniejsze jest zdrowie i 
bezpieczeństwo. Każdy ból czy 
wątpliwości w kwestii techniki 
należy konsultować z doświad-
czonym trenerem lub fizjote-
rapeutą.

„Nasze aktorki filmowe idą w ślady gwiazd hollywoodzkich – pisał „Orę-
downik”. – Tam często się rozwodzą, często znowu wchodzą w związki mał-
żeńskie. My nie mamy wprawdzie tak głośnych gwiazd, jak Mary Pickford albo 
Greta Garbo. Ale mamy takie, które dla większego uroku (przede wszystkim 
dla siebie samych) przybierają niepolskie nazwiska. I naturalnie wychodzą 
za mąż za... reżyserów filmowych. A  potem się rozwodzą. Dzisiaj właśnie 
prasa podaje, że Nora Ney rozwodzi się z mężem swym inż. Steinwurzelem. 
Po co taka reklama? Czy komu na tym zależy, żeby wchodzić w cudze życie 
prywatne? Jeszcze pod tym względem jesteśmy daleko od Ameryki. Choć 
może...”

Oto siedem opowieści o  przedwojennych, polskich aktorkach. Chyba 
zapomnianych, ponieważ autor udał się w  podróż tysiące kilometrów od 
Polski w celu zdobycia jakichkolwiek informacji o nich. Renata Radojewska, 
Tamara Wiszniewska, Nora Ney, Zofia Nakoneczna, Lena Żelichowska, Janina 
Wilczówna, Jadwiga Smosarska – co się z  nimi działo, kiedy postanowiły 
wyemigrować z kraju, jedne jeszcze przed wojną, inne już w trakcie jej trwa-
nia? Czy dalej rozwijały swoją karierę? Jak odnalazły się w  obcym kraju? 
Rogowski dotarł do rodzin aktorek, spisał ich wspomnienia i zdobył cenne 
fotografie. Poznajemy prywatne życie gwiazd kina i teatru, często są to nie-
ujawnione do tej pory historie. Najważniejsze w książce jest to, że autorowi 
udało się odtworzyć powojenne losy artystek, które kompletnie były niezna-
ne polskim widzom. Polecam, szczególnie fanom starego kina.

Dobra książka

Pompki – błędy w ich wykonaniu

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Pulpety z makaronem 
w sosie pieczarkowo-
-porowym
Składniki:
• 500 g karkówki, • 1 jajko, • 1 ce-
bula, •  2  łyżki bułki tartej, • 1 ły-
żeczka musztardy sarepskiej, 
• 0,5 łyżeczki słodkiej papryki, • sól, 
• pieprz do smaku, • 300 g maka-
ronu rurki, • 1 por, • 250 g pieczarek, 
•  250  ml śmietany kremówki, 
• 2 żółtka, • sól, • pieprz do smaku, 
• olej do smażenia

Przygotowanie:
Mięso zmielić. Cebulę pokroić i zru-
mienić na oleju dodać do mięsa. Wbić jajko dodać bułkę tartą, musztardę, paprykę, 
doprawić do smaku i wymieszać. Uformować małe klopsiki, obtoczyć w mące i na 
patelni w której zrumienialiśmy cebulkę podsmażyć na oleju klopsiki z wszystkich 
stron. Zdjąć klopsiki i podsmażyć pokrojony por i pieczarki. Po chwili dodać klopsi-
ki i chwilkę podsmażać. Śmietanę zmiksować z żółtkami, doprawić do smaku i wlać 
na patelnię. Dodać ugotowany al dente makaron i całość gotować aż sos zgęstnie-
je. Przed podaniem posypać pokrojonym szczypiorkiem.

„Nasze aktorki filmowe idą w ślady gwiazd hollywoodzkich – pisał „Orę-

Grzegorz Rogowski

„Skazane na 
zapomnienie.
Polskie aktorki filmowe na emigracji”
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Byliśmy w minioną sobotę 
(29 sierpnia) trzydziestoosobową 
grupą. Niewielka, malownicza 
miejscowość rozproszona na 
Wzgórzach Wodzickich i obrze
żu Gór Suchych, nad Marcowskim 
Potokiem. Wieś istniała już w 
połowie XIV wieku, a w swojej 
historii należała do różnych ro
dów m. in. Stilfriedów, von Göt
zenów a w końcu Magnisów. 
Wieś mała, to i zabytków niewie
le. Ale za to jakie! Kościół św. 
Jerzego o dość skromnej budow
li przypominającej nieco nowo
rudzki kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego, swym wnę
trzem w stylu późnego baroku 
oczaruje chyba każdego. A nam 
dane było to wnętrze obejrzeć 
z bliska dzięki Pani Sołtys, 
Agnieszce Żak. Piękny ołtarz z 
XVwieczną figurką Matki Bożej 
i malowidłami z pelikanem na 
przodzie stołu ofiarnego, boczny 
ołtarz czternastu wspomożycie

li – w kształcie medalionu z Mat
ką Boską Bolesną w centrum, 
drugi boczny ołtarz z obrazem 
św. Anny, loża kolatorska (rzad
kość), ambona i tuż obok figurka 
Jana Nepomucena, misternie 
zdobiona sceną chrztu pokrywa 
kamiennej chrzcielnicy, droga 
krzyżowa, malowane głowice 
kolumn podtrzymujących chór 
i wreszcie sam prospekt organo
wy z iście koronkowymi orna
mentami. W kościele spędziliśmy 
sporo czasu podziwiając go i 
słuchając opowieści pani opie
kującej się kościółkiem o reno
wacjach (teraz właśnie ambona) 
i różnych wydarzeniach. Cennym 
zabytkiem są też zachowane 
nagrobki ze starego, przykościel
nego cmentarza – szczególnie 
te z porcelanowymi tablicami. 
Krajanów posiadał również swój 
pałac (połowa XIX wieku), który 
istniał jeszcze w latach siedem
dziesiątych ubiegłego wieku, w 

którym mieszkał kiedyś profesor 
prawa, rektor Uniwersytetu Wro
cławskiego Gerhard Hermann 
von SchulzeGävernitz. Po pała
cu pozostała niestety już tylko 
ruina baszty, resztka muru i bu
dynek stajni (dziś dom mieszkal
ny). Pani Agnieszka Żak jest jed
ną z najbardziej lubianych wy
kładowczyń Noworudzkiego 
UTW, a przez ostatnie miesiące 
nie mieliśmy możliwości spotka
nia. No i troszkę to nadrobiliśmy, 
spędzając miłą godzinkę przy 
kawie. A potem spacerkiem po
wędrowaliśmy do „sołtysowego” 
domu i „domków na końcu świa
ta”. Pogoda w tzw. międzyczasie 
zrobiła się ładna (bo rano trochę 
padało) i stamtąd podziwialiśmy 
przepiękne widoki. Tuż obok, na 
tymże końcu świata, swój dom 
ma Pani Olga Tokarczuk, ale 
noblistka akurat bawiła gdzieś 
daleko. Pożegnaliśmy serdecznie 
Panią Agnieszkę i obiecując so

W Krajanowie

Jak co roku, pod koniec wakacji, Dzier
żoniowski UTW zorganizował międzyuni
wersyteckie zawody w kręgle. 28 sierpnia, 
na VIII Regionalnych Zawodach w Bowling, 
wystartowało 6 uniwersyteckich drużyn z: 
Wałbrzycha, Świdnicy, Żarowa, Ząbkowic, 
Nowej Rudy i  oczywiście Dzierżoniowa. 
Noworudzki UTW reprezentowali: H. Pressel, 
B. Wełna, M. Szwejkowski i  J. Radgowski, 
kibicowali: M. Langheinig, J. Stanisławczyk 
i  S. Sztajerwald, który został członkiem 
komisji sędziowskiej, z  czego zresztą był 
bardzo dumny. W sympatycznej, sportowej 
atmosferze rozegrane zostały dwie serie 
rzutów. Drużynowo zajęliśmy II miejsce 
(pierwsze Dzierżoniów), J. Radgowski zajął 
III miejsce w kategorii mężczyzn a H. Pressel 
(kapitan drużyny) IV w  kategorii kobiet. 
Nadwątlone zawodami siły wszyscy zrege
nerowali smaczną pizzą, kawą i  herbatą. 
Zawody zakończyło wręczenie pucharów 
i medali.

Dziękujemy Romanie Skibie i organiza
torom za zorganizowanie bowlingowych 
zawodów.

Halina Pressel, Anna Szczepan
Noworudzki UTW

I mamy sportowe medale!

bie następne spotkanie, skiero
waliśmy się w drogę powrotną. 
Pozostawiając po prawej stronie 
tzw. „Flucht”, delektując się roz
ległymi widokami i zbierając 
bukiety polnych kwiatów, zeszli
śmy do Włodowic, a potem tak 
jakoś szybko znaleźliśmy się w 
gościnnej „Szarotce”. Podjadając 
smakowitą pizzę zakończyliśmy 
naszą wycieczkę.

Pani Sołtys Agnieszce Żak 
serdecznie dziękujemy za pomoc 
w zorganizowaniu wycieczki i za 
poświęcony nam czas oraz Pani 

opiekującej się kościółkiem za 
miłą pogawędkę.

Z turystyczny pozdrowieniem
Anna Szczepan 

Noworudzki UTW
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„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

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 9 września

„Nowa” ul. Teatralna 11 10 września

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 11 września

„Piastowska” ul. Piastów 5 12 września

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 13 września

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 14 września

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 15 września

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

4-6 września, godz. 17.00, 20.00
7-10 września, godz. 12.00, 19.00

11-17 września, godz. 19.00
TENET

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

Noworudzianin Nr 92, 4-10 września 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 339 i nast. Kodeksu postępo-
wania cywilnego, jeżeli pozwany nie stawił się 
na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo 
mimo stawienia się nie bierze udziału w rozpra-
wie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku 
przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda 
o  okolicznościach faktycznych przytoczonych 
w  pozwie lub w  pismach procesowych dorę-
czonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że 
budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały 
przytoczone w celu obejścia prawa.

Wyrok wydany w  nieobecności pozwanego 
nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w  swej 
nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości 
lub w  części, a  powód zażądał uzasadnienia w  ciągu tygodnia od doręczenia 
mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację 
w przepisanym terminie.

Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysłu-
gujących im środkach zaskarżenia. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok 
zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. 
Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyzna-
czonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na 
posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewod-
niczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi. 
Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny 
w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, 
bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Koszty rozprawy zaocznej 
i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, 
chyba że niestawiennictwo pozwanego było nie zawinione lub że nie dołączono 
do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

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

Karolina Janowicz 

Wyroki zaoczne w postępowaniu 
cywilnym

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Daniela, Iwona, Katarzyna, Maria, Przemysław, Teodor

wschód słońca: 5.51
zachód słońca: 19.18

28
247 dzień roku

do końca roku pozostało 118 dni
dzień trwa: 13 godz. 27 min.

sierpnia
środa

Przestała pracować Elektrownia Miej-
ska zniszczona ogniem artyleryjskim 
i nalotami Luftwaffe.

Przed południem do szturmu na Po-
wiśle rusza piechota niemiecka. Silne 
oddziały posuwają się równolegle trzema 
ulicami: Wybrzeżem Kościuszkowskim, 
Dobrą i  Browarną. Po kilku godzinach 
następuje kolejny atak, który doprowa-
dza do zajęcia przez Niemców gmachu 
Zarządu Wodociągów przy ul. Lipowej.

Z największym trudem powstańcom 
udaje się powstrzymać dalsze postępy 
niemieckich grup szturmowych.

Niemcy podpalają część domów, co 
utrudnia ich dalszą obronę (w tej części 
Powiśla spory procent stanowiła zabu-
dowa drewniana).

W związku z tym kpt. „Krybar” zarządził 
ewakuację ludności cywilnej z  zagro-
żonych rejonów na teren Śródmieścia-
-Północ.

W  nocy z  4/5 września następuje 
przegrupowanie Kedywu KG na Górny 
Czerniaków, ppłk „Radosław” obejmuje 
po kpt. „Krysce” dowodzenie tą dzielnicą 
- „Kryska” zostaje jego zastępcą.

Wieczorem wywiązuje się zacięta 
walka o  płonący Szpital św. Łazarza na 
ul. Książęcej w pobliżu pl. Trzech Krzyży. 

Pomiędzy niemiecką piechotą nacie-
rającą z  terenu Muzeum Narodowego 
a kompanią „Motyla” z baonu „Czata 49” 
dochodzi do ostrej wymiany ognia, te-
ren szpitala nadal pozostaje w polskich 
rękach.

W tym czasie kompania „Rudy” z ba- 
onu „Zośka” dowodzona przez por. „Mor-
ro” obsadziła drukarnię słynnej firmy 
wydawniczej Michała Arcta na Czernia-
kowskiej 225.

Niemcy zrzucili na Warszawę ulotki 
zatytułowane: „Chcecie żyć czy umierać?”

35 dzień Powstania Warszawskiego
4 września 1944 r. poniedziałek 

K
A
R
T
K
A

Z

K
A
L
E
N
D
A
R
Z
A

2020

września
piątek

imieniny obchodzą:
Adela, Bonifacy, Daniela, Felicyta, Iwona, Katarzyna, 
Lilianna, Marceli, Maria, Przemysław, Rozalia, Teodor

wschód słońca: 5.52
zachód słońca: 19.17

4
248 dzień roku

do końca roku pozostało 118 dni
dzień trwa: 13 godz. i 25 min 
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W związku z organizacją 7 Półmara
tonu Sowiogórskiego Centrum Kul
tury Gminy Nowa Ruda informuje, że 
w dniu 6.09.2020 r. (niedziela) w go
dzinach 11.0311.15 mogą wystąpić 
utrudnienia przy wyjeździe z  drogi 
gminnej ul. Kolonia Jana Kasprowicza 
(2854A). Służby porządkowe ww. 
godzinach kierować będą pojazdy 
wyłącznie w górę drogi. Za utrudnie
nia  przepraszamy.

W związku z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego in
formujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Niepodległo
ści 2 w Nowej Rudzie od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r. 
w pokoju nr 17 uruchomione zostanie stanowisko komputerowe 
do samospisu internetowego.

Ze stanowiska będzie można korzystać codziennie w godzi
nach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 
15:30; wtorek – od 7:30 do 16:30; piątek – od 7:30 do 14:30).

Szanując Państwa czas oraz biorąc pod uwagę obostrzenia 
sanitarne, w celu sprawnej realizacji spisu i zapewnienia dostęp
ności stanowiska komputerowego, prosimy o wcześniejszą re
zerwację wizyty pod numerem telefonu 74 872 09 12.

Utrudnienia na drodze
Możliwość samospisu Diamentowa rocznica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę

du Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej 
wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej, położonej w Krajanowie nr 1 będące załącznikiem do 
Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 307/20 z dnia 1 września 
2020 r.

Położenie nieruchomości: Krajanów nr 1
Numer działki: 317/2
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 2145m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00010281/1 bez 

obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nierucho-

mości: lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze i I piętrze bu
dynku mieszkalnego, wolnostojącego, wielorodzinnego, dwukon
dygnacyjnego z  poddaszem, podpiwniczonego o  3 lokalach 
mieszkalnych. Lokal składa się z: 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, 
wc, korytarza i ganku na parterze oraz 2 pokoi i komunikacji na 
I piętrze o pow. użytkowej łącznej 76,68 m2. Do pomieszczeń przy
należnych zaliczono: komórkę o  pow. 5,82 m2, piwnice o  pow. 
odpowiednio 9,82 m2 i 6,18 m2, korytarz piw. o pow. 2,44 m2, klat
kę schodową o pow. 2,91 m2, strych o pow. 20,73 m2. Udział loka
lu w nieruchomości wspólnej wynosi 3268/10000 cz. Lokal wypo
sażony jest w  instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną z od
prowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego, ogrzewa
nie c.o. etażowe zasilane z pieca na paliwo stałe. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowa Ruda działka nr 317/2 o pow. 2145 m2 przeznaczona 
jest w części na cele zabudowy rekreacji indywidualnej (letnisko
wej), pensjonatowej, hotelowej i jednorodzinnej oraz usług spor
tu, rekreacji i lecznictwa, w części na cele rolne, w wypisie z danych 
ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego sklasyfikowa
na jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nierucho
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 
zm. poz. 248) upłynął w dniu 31.08.2020r.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 000,00 zł
Wysokość wadium: 10 600,00 zł płatne do dnia 5.10.2020 r.
I przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2020 r. o godzinie 1000 
w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój 
nr 15. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie interneto
wej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja 
„PrzetargiMienie Komunalne”. Wyciąg z  ogłoszenia przetargu 
zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych 
informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepod
ległości nr 2, p. nr 19, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.

We wtorek, 1 września w trzech szkołach podstawowych gminy uroczyście rozpoczęto czas  szkolny. 
Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska miała zaszczyt w nich uczestniczyć życząc uczniom, 
nauczycielom i rodzicom udanego roku szkolnego.

W piątek, 28 sierp
nia wójt Adrianna 
Mierzejewska składa
ła gratulacje miesz
kańcom małżeństwu 
z Ludwikowic Kłodz
kich. Państwo Sołtys 
doczekali się wspólnie 
pięknego jubileuszu 
60 godów. Szczęść 
Boże na kolejne lata!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
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Zasiłek opiekuńczy we wrześniu

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 3 września, godz. 13.00) 
jest już ponad 26 milionów zarażonych, ponad 
868 tysięcy zgonów i  ponad 18 milionów osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 44 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 69.129, liczbą 
zgonów – 2.092 oraz 48.593 wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 38 osów 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 15  ofiar 
śmiertelnych, a 421 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (6.291.032 chorych / 189.991 zgonów
/ 3.547.446 wyzdrowiałych),
Brazylia (4.001.422 / 123.899 / 3.210.405),
Indie (3.856.731 / 67.519 / 2.970.492),
Rosja (1.009.995 / 17.528 / 826.935),

Peru (663.437 / 29.259 / 480.177),
Columbia (663.339 / 20.348 / 479.568),
RPA (630.595 / 14.389 / 553.456)
Meksyk (610.957 / 65.816 / 424.990),
Hiszpania (479.554 / 29.194 / 150.376),
Argentyna (439.172 / 9.118 / 315.530)
Chile (414.739 / 11.344 / 315.530),
Iran (378.752 / 21.797 / 326.801),
Wielka Brytania (338.676 / 41.514 / brak danych),
Bangladesz (319.686 / 4.383 / 213.980)
Arabia Saudyjska (317.486 / 3.956 / 292.510),
Pakistan (297.014 / 6.328 / 281.925),
Francja (293.024 / 30.686 / 86.963),
(…) Włochy (271.515 / 35.497 / 208.201),
Niemcy (247.456 / 9.400 / 223.551),
(…) Ukraina (128.228 / 2.710 / 59.676),
(…) Chiny (85.077 / 4.634 / 80.251),
(…) Czechy (25.773 / 425 / 18.326). #zostanwdomu

Nie wszyscy rodzice mogą wnioskować o  dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy od 1 do 20 września. Można go dostać tylko wtedy, 
gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, 
do której uczęszcza dziecko, będzie zamknięta. Nie dostaną go 
rodzice, którzy nie będą chcieli wysłać dziecka do placówki opie
kuńczej pomimo tego, że jest otwarta.

– Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ro
dzicie, którzy osobiście opiekują się dzieckiem do 8 lat. Przysłu
guje on tylko wtedy, gdy z powodu koronawirusa placówka opie
kuńcza będzie zamknięta – wyjaśnia Iwona KowalskaMatis, regio
nalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwo
ści zapewnienia przez szkołę lub przedszkole opieki z powodu ich 
ograniczonego funkcjonowania, bo np. lekcje odbywają się w try
bie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. 
O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przy
padku braku możliwości opieki przez nianię.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym 
rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnospraw
ności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarko
wanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także 
rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych 
zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności za
pewnienia opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z po
wodu COVID19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba 
niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjnowychowaw
czego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej 
placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

– Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z ro
dziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobot
ny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. 
Zasiłku nie dostaną również rodzice, którzy pomimo otwarcia 
placówki podejmą decyzję o  pozostawieniu dziecka w  domu – 
wyjaśnia rzecznik.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku 
opiekuńczego w  roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. 
ogólnych zasadach.

W jaki sposób starać się o zasiłek?
Nie zmieniły się zasady występowania o  dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem 
należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zlece
niodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodat
kowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarol
niczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić drogą elektro
niczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
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Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” działający 
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, 
od września zaczyna zajęcia taneczne

ZPiT „Nowa Ruda” zaczyna zajęcia taneczne

Końcem sierpnia Zespół Pie
śni i Tańca „Nowa Ruda” wziął 
udział w pierwszej sesji zdjęcio
wej z cyklu „cztery pory roku”.

– Podczas tych sesji chcemy 
podkreślić tradycje, zwyczaje z 
danego okresu roku – mówi Ewa 
MiśKrzemińska, choreograf i 
kierownik zespołu. – Będzie tak
że „dodatkowa” sesja ulicami 
Nowej Rudy. Chcemy w różnych 
punktach miasta zrobić dzieciom 
zdjęcia. W przyszłości będziemy 
mogli te zdjęcia wykorzystać w 
promocji zespołu, np. w kalen
darzu – dodaje.

Od początku września rozpo
częły się zajęcia taneczne. Pro
wadzone są w czterech grupach 
– najmłodsza, średnia, reprezen
tacyjna oraz oldboje. W zespole 
tańczy ok. 80 osób.

– Chciałabym wzmocnić naj
młodszą grupę i kilku chłopców 
przyjąć do zespołu – mówi Ewa 
MiśKrzemińska.

W związku z tym ogłoszony 
został nabór chłopców 78let

nich. Cały czas ćwiczą także ka
pele zespołowe – dziecięca i 
reprezentacyjna.

– Jeżeli chodzi o najbliższe 
plany, to we wrześniu mamy 
warsztaty z tańców sądeckich. 
Na zajęcia przyjedzie uznany w 
Polsce specjalista od regionu 
sądeckiego. Przygotujemy nowy 
układ choreograficzny przy na
graniach oryginalnej kapeli są
deckiej – zapowiada kierownik 
zespołu. – Przygotowujemy tak
że, wzorem lat ubiegłych, pokaz 
kolędowy w kościołach i MOKu, 
ale w innej formule – to będzie 
niespodzianka – dodaje tajem
niczo.

W styczniu zespół pojedzie 
na ferie zimowe do Piechowic.

– Bardzo fajne miejsce, byli
śmy tam w ubiegłym roku. Mamy 
tam bardzo dobre warunki oraz 
na miejscu salę baletową do 
dyspozycji. Jest to także dobry 
punkt wypadowy na różne wy
cieczki – mówi Ewa MiśKrzemiń
ska.

W Zespole Pieśni i Tańca 
„Nowa Ruda” tańczą także pary, 
które jeżdżą po całej Polsce, 
biorąc udział w turniejach tań
ców polskich. Ze względu na 
sytuację epidemiczną, w tym 
roku w Polsce nie odbył się żaden 
turniej, ani festiwal folklorystycz
ny – wszystkie imprezy praktycz
nie przesunęły się na następny 
rok.

Uznaniem dla Zespołu Pieśni 
i Tańca „Nowa Ruda”, a przede 
wszystkim dla choreografa i kie
rownika – Ewy MiśKrzemińskiej, 

jest otrzymanie przez nią tytułu 
sędziegokonsultanta.

– To moje wyróżnienie jest 
zasługą zarówno moją, jak i 
wszystkich par tańczących w 
turniejach tańców polskich przez 

ostatnich 20 lat. To wielkie wy
różnienie i uznanie naszych za
sług – mówi Ewa MiśKrzemińska.

To naprawdę ogromne wy
różnienie – w Polsce jest tylko 
kilku sędziówkonsultantów.
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Noworudzianin Nr 444, 4-10 września 2020 r.

Ważne telefonyKRZYŻóWKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka RatowniczoGaśnicza 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 (7os. 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, 7os.), tel. 609 227 221
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7osobowy), 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, 7osobowy), 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, 7os.), 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, 7osobowy), tel. 668 716 229
Jerzy Juśkiw (Opel Zafira, 7osobow), 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 RudaDrogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Urząd Pocztowy Nowa RudaSłupiec, 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 PsychologicznoPedagogiczna, ul. Niepodległości 68, 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 OpiekuńczoLeczniczy 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
„TURMED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa RudaSłupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa RudaDrogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa RudaSłupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa RudaSłupiec, 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 RudaSłupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PROMED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 395, 13-19 września 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 394 („Pegaz ma skrzydła, ale i kopyta”)
nagrody otrzymują: Jan Krajek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard  Froniek 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Halina Chłodak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Jan 
Bródka – plan miasta Nowa Ruda, Mariusz Oleszak – 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

Brulion

Swawolna
siostra opery

W parze z
Charybdą

Wierna żona
Odysa

Piwo z Anglii

Syn Dedala

Stres powoduje jej
wydzielanie

Typ fiata

Świadoma część
osobowości; jaźń

Krewny po mieczu

Syn Uranosa, ojciec
Zeusa

Malec, berbeć

Samolot konstrukcji
Antonowa

Jan, malarz

Surowiec dla
huty

Fałszywa moneta

Samotnik

Trąd

Favorit lub
octavia

Miejsce cudu w
Galilei

Łącznik rurowy

Przyjaciółka Stasia

Okrzyk obrzydzenia
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie
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Noworudzianin Nr 395, 13-19 września 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 394 („Pegaz ma skrzydła, ale i kopyta”)
nagrody otrzymują: Jan Krajek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard  Froniek 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Halina Chłodak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Jan 
Bródka – plan miasta Nowa Ruda, Mariusz Oleszak – 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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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie
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Aforyzmy
ks. Jan Twardowski:

Każde małżeństwo przypomina trzy zakony: na początku 
franciszkanów, radosnych, zapatrzonych w przyrodę; 
z czasem – mocnych w słowach i argumentowaniu 
dominikanów; po latach już tylko kamedułów, 
przestrzegających reguły milczenia.

Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani 
jednej chwili.

Nie bądź pewny, że masz czas bo pewność niepewna…

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Bajki w zielonych sukienkach”, „piórnik”, „Odra, („Bajki w zielonych sukienkach”, „piórnik”, „Odra, („Bajki w zielonych sukienkach”, „piórnik”, „Odra, 

Warta, Bug, Wisła, Nysa”), nagrody (zestaw 2 lub 3 Warta, Bug, Wisła, Nysa”), nagrody (zestaw 2 lub 3 Warta, Bug, Wisła, Nysa”), nagrody (zestaw 2 lub 3 
elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

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

Karol Tramek, Krzyś Wołminiak, Karol Tramek, Krzyś Wołminiak, Karol Tramek, Krzyś Wołminiak, 
Rafał Serafiński.Rafał Serafiński.Rafał Serafiński.

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. Ukryte przysłowie

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

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 395

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

Z AG A D K A
C z u j e my  g o  n a  t w a r z y,
w ł o s y  n a m  r o z w i e w a .

J e s t  n i e z b ę d ny  d l a  ż e g l a r z y,
g ł o ś n o  s z u m i  w  d r z e w a c h .

1. Drewniane ogrodzenie
2. Syn siostry
3. Bajkowy chłopiec  z drewna
4. Nocna lub do garnituru
5. Wyświetlany w kinie
6. Wysuwana z komody
7. Kryształ, puder lub waniliowy
8. Lekcyjny, ze stopniami
9. Stolica Węgier
10. Wkręcana do żyrandola
11. „Opowiadania z Doliny...”
12. Odrobina np. soli
13. Świnka z monetami
14. 35 + 25
15. Skórzany sznurek
16. Dziecko owcy
17. Włos na powiece
18. Zrzucana ze statku
19. Duży Franek
20. Przed poniedziałkiem
21. W pudełku z farbkami
22. „Schowek” w ubraniu

Pokoloruj obrazek 
z owocami

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ż Ź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł

Wpisz odpowiednie litery kodu i odczytaj przysłowie
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OR OR
Reklama

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 444 

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście 
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!! 

25lat

Reklama

Reklama

* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Do wynajęcia mieszkanie w No
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 34 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 email: 
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.
* 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 Bart
nicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipa
mi”. Tel. 798 770 912.

* 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 
40lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, parter, 
57,49 m2, centralne ogrzewanie, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka i przed

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja

* Oddam za darmo wersalkę, tap
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Sprzedam kosiarkę ALKO 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.

pokój. Do mieszkania przynależy 
piwnica i komórka. Cena 70 tys. 
Tel. 508 604 355.
* Kupię poniemiecką mapę tury
styczną, wojskową Gór Sowich, 

wydaną w latach 19001945. 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. 
Szczegóły na telefon 502 329 325.

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:
poniedziałekpiątek 7.3014.30
sobota 7.3013.00
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Mistrzostwa Polski Juniorów
W Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich i błyska

wicznych we Wrocławiu w grupie D 12 Tatiana Rybka zajęła bardzo 
dobre, punktowane miejsca w obu klasyfikacjach i tak w szachach 
szybkich zajęła 16 miejsce, natomiast w szachach błyskawicznych 
było jeszcze lepiej – uplasowała się na 13 miejscu.

W zawodach uczestniczyli również Maciej Leśnikowski w grupie 
C 12 (61 miejsce) i Dominik Suszczyński w grupie C 14 (76 miejsce). 
Obaj kwalifikując się do finału, po raz pierwszy zebrali doświad
czenie i miejmy nadzieję, że to nie ostatni występ w MP.

Dobre miejsce w tych mistrzostwach zajął Piotr Majocha, który 
w grupie C 18 w szachach szybkich był 20, natomiast w szachach 
błyskawicznych – 34.

Gratulacje dla zawodników juniorów klubu szachowego UKS 
„Giecek” Radków.

Kolejny zwycięski wyścig
W dniach 2930 sierpnia, na 

technicznej trasie MTB w Bogu
szowieGorcach, przeprowadzo
ny został drugi wyścig z cyklu 
Pucharu Polski MTB XCO Górale 
na Start 2020 BoguszówGorce 
UCI C3. W młodziczkach nie za
brakło mocnej w tym sezonie 
noworudzianki – Alicji Matuły. 
Swój start rozpoczęła o godzinie 
9.52, w grupie 15 zawodniczek, 
mając do przejechania rundę 
rozjazdową po, najwyżej poło
żonym w Polsce, boisku sporto
wym w BoguszowieGorcach i 
dwóch rundach wyścigowych 
na bardzo trudnej i technicznej 
trasie wokół stadionu. Pogoda 
w tym dniu na pewno nie była 
łaskawa dla startujących zawod
ników i nie była ich sprzymie
rzeńcem. Nawet na suchej, bo
guszowskiej trasie MTB jest 
ciężko zawodnikom na technicz
nych sekcjach, a po opadach 
deszczu zrobiło się ekstremalnie 

ślisko i jeszcze bardziej niebez
piecznie. Skutkowało to wieloma 
uślizgami i niebezpiecznymi sy
tuacjami. Nawet nasza mistrzyni 
kilkakrotnie „glebowała” – na 

szczęście szybki powrót na rower 
oraz dalsza skoncentrowana i 
rozważna jazda, przyniosła ko
lejne zwycięstwo w wyścigu w 
Pucharze Polski MTB XCO.

1. Alicja Matuła – Warszawski Klub Kolarski – 31:19
2. Zofia Bluszcz – Grupa Kolarski Viktoria Rybnik – 31:30
3. Kamila Klaus – Kamyk Radzymin MTB Team – 31:45
4. Sara Bodkowska – Jedlicze Team – 31:54
5. Maria Długosz – UKS Zawojak – 33:34
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Pochodzący z Nowej Rudy młody kierowca kartingowy, 
Kacper Tomalewski został zwycięzcą Super One Series, 
brytyjskiego prestiżowego cyklu kartingowego 
rozgrywanego nieprzerwanie od 38 sezonów

Kacper Tomalewski zwycięzcą brytyjskiej serii Super One!

To drugie zwycięstwo pol
skiego zawodnika w tych roz
grywkach i pierwsze w kategorii 
kadetów. Super One Series w 
przeszłości wygrywali również 
Lewis Hamilton czy Jenson But
ton, późniejsi brytyjscy mistrzo
wie świata Formuły 1.

Swój sukces młodziutki polski 
kierowca mieszkający na stałe w 
Szkocji przypieczętował w ostat
niej rundzie serii rozegranej na 
torze w angielskim Shenington. 
Kacper Tomalewski prowadził 
od początku tegorocznych roz
grywek w Super One Series, 
wygrał dwie pierwsze rundy, a 
dwie kolejne zakończył na dru
giej pozycji. Po pięciu odsłonach 
cyklu okazał się najlepszy w 
gronie 33 zawodników kategorii 
Honda Cadet. Jego sukces jest 
tym większy, bowiem jest to 
pierwsze polskie zwycięstwo w 
tej kategorii. W roku ubiegłym 
pierwszym Polakiem w historii 
rozgrywek, który wygrał serię 
był Maciej Hamera, który tryum
fował wśród juniorów.

Miniony weekend był bardzo 
szczególny dla Kacpra Tomalew
skiego. Mieszkający na stałe w 
Szkocji polski kierowca znako
micie poradził sobie na Shening
ton notując drugą pozycję w 
ostatniej odsłonie Super One 

Series i tym samym wygrał kla
syfikację generalną tego angiel
skiego prestiżowego cyklu. Do 
ostatnich metrów polski kierow
ca toczył bój z Martinem Wrigh
tem o zwycięstwo. Wygrał.

Swoją przygodę ze sportem 
kartingowym Kacper Tomalew
ski rozpoczął kilka lat temu. Mło
dziutki zawodnik z Glasgow ma 
już na swoim koncie kilka spek
takularnych sukcesów. Stawał 
na podium i wygrywał rundy 
klubowych mistrzostw w Wielkiej 
Brytanii oraz błyszczał w wielu 
zawodach rangi krajowej w Wiel
kiej Brytanii, między innymi w 
prestiżowym London Cup, de
dykowanym dla najmłodszych 
adeptów kartingu, rozgrywanym 
w stolicy Królestwa.

Ostatnią rundę cyklu Super 
One Series na torze Shenington 

Kacper rozpoczął od piątej po
zycji w treningu oficjalnym (liczy 
się najlepsze czasowo okrążenie). 
Jednak w pierwszym heacie kwa
lifikacyjnym zanotował dopiero 
dziesiątą pozycję. Kluczowy był 
drugi heat. Tomalewski pojechał 
na miarę oczekiwań i rozstrzy
gnął go na swoją korzyść, wy
przedzając w jego trakcie czte
rech rywali i awansując z piąte
go na pierwsze miejsce. Po 
dwóch wyścigach eliminacyj
nych Kacper ruszył do finału z 
piątego pola startowego, a na 
mecie zjawił się jako drugi kie
rowca. To dało mu przewagę 

punktową w klasyfikacji gene
ralnej i zwycięstwo w całym 
sezonie.

Ostatnią rudę wygrał Brytyj
czyk Jenson Hookey, drugi był 
Kacper Tomalewski, a trzeci Jay
den Sherwood, również z Wiel
kiej Brytanii.
Klasyfikacja generalna Super 
One Series 2020
1. Kacper Tomalewski POL 579 pkt
2. Martin Wright GBR 568
3. Jayden Sherwood GBR 555
4. Theo Champney GBR 554
5. Kristian Stefanov BUL 529
tekst: Paweł Surynowicz (Polski Karting)

fot. Stu Stretton Photography
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Podział punktów po raz trzeci!
Piłka nożna, A-klasa

Zjednoczeni Ścinawka Śr. – KS Polanica-Zdr. 4:4 (1:2)

Bramki: P. Buczma (41’), D. Natkaniec (51’ – rzut karny), 
K. Luberda (86’), B. Biernat (90+2’) – (23’, 27’, 46’, 72’)
Żółte kartki: A. Ziental
Zjednoczeni: R. Bochen – T. Berdychowski, M. Ziental, J. Bala 
(46’ D. Ziental), M. Kurasz (75’ A. Ziental), B. Biernat, 
M. Walkiewicz (c), B. Borkowski (83’ T. Wojciaczyk), P. Buczma, 
M. Szydełko (70’ K. Luberda), D. Natkaniec (70’ K. Kancelarz)

3 kolejka

Zdobywamy 1 ważny punkt na bardzo trudnym terenie. W pierw
szej połowie najdogodniejszą sytuacje zmarnował, Bartek ale już 
w  drugiej połowie nasz najlepszy strzelec wywalczył, a  później 
skutecznie wykonał rzut karny. Z prowadzenia nie cieszyliśmy się 
długo, ponieważ gospodarze przepięknym strzałem doprowadzi
li do remisu. Był to typowy mecz walki, zakończony sprawiedliwym 
remisem, który trzeba szanować. Bystrzyca udowodniła, że na 
własnym terenie jest groźna i  nie bez powodu urwała punkty 
drużynom walczącym o awans.

Wygrywamy z Jaszkową 3:1 i meldujemy się w ćwierćfinale 
Okręgowego Pucharu Polski. Dwa debiutanckie trafienia w naszych 
barwach zaliczył Piotr Florian, a jedną bramkę dołożył Łukasz 
Kalka. Warto zaznaczyć, że dwie asysty przy trafieniach Piotrka 
zanotował Łukasz Szukiełowicz. W ćwierćfinale zagramy z Orłem 
Ząbkowice.

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Młodzicy pod wodza nowego trenera – Dawida Natkańca remisują z Bielawianką Bielawa 2:2. Nasi 
zawodnicy prowadzili już 2:0, ale goście zdołali ostatecznie wyrównać. W tym meczu zdobyliśmy 
bramkę na 3:0, ale sędzia odgwizdał spalonego oraz raz trafiliśmy w słupek... Bramki w tym spotka
niu zdobyli: Kacper Stankiewicz oraz Krzysztof Stefański.

W niedzielę w Żyrardowie odbyła się już ostatnia, 
finałowa edycja wyścigu ŻTC BIKE RACE SUPERPRE
STIGE. Ireneusz Ścięgaj wywalczył trzecie miejsce 
w klasyfikacji generalnej
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Początek roku szkolnego to również 
rozpoczęcie zajęć w Klubie Taekwon-Do 
ITF Nowa Ruda. W nowym sezonie klub 
zyskał nowego instruktora – Magdalenę 
Sawczuk (III DAN)

Z Białej Podlaskiej do Nowej Rudy – droga na szczyt?

Przypomnijmy, że Magda Sawczuk, która przyjecha
ła do nas z odległej Białej Podlaskiej, gdzie trenowała 
pod czujnym okiem mistrza Zbigniewa Bujaka (VIII DAN) 
– ikony polskiego TaekwonDo oraz Sabuma Zbigniewa 
Kapeli (IV DAN). Ma w  swoim dorobku tytuł mistrza 
Polski w układach formalnych, który zdobyła notabene 
podczas zawodów odbywających się w  2013 roku 
w  Nowej Rudzie. Postanowiliśmy zadać kilka pytań, 
żeby nieco bardziej przybliżą jej sylwetkę czytelnikom 
„Noworudzianina”

– Jak zaczęła się Pani przygoda z Taekwon-Do?
– Z TaekwonDo związana jestem już 17 lat. Właśnie 

to sobie uzmysłowiłam. To mnóstwo czasu, a  mam 
świadomość, że to ciągle dopiero początek tej drogi. 
Wszystko zaczęło się przez przypadek i „przy okazji”. 
Moja chrzestna planowała zapisać na TaekwonDo 
swojego syna, a że życie toczyło się tak, że w tamtym 
okresie mieszkałam razem z nimi, zaproponowała mi 
przyłączenie się. Wiadomo – we dwójkę zawsze raźniej. 
I  tak poszliśmy na pierwszy trening. Po pełnym roku 
szkolnym był pierwszy egzamin i  obóz sportowy, na 
którym niestety kuzyn doświadczył problemów zdro
wotnych (niezwiązanych z TaekwonDo) i  czasowo 
musiał zrezygnować z zajęć, na które już nie wrócił. Ja 
na pierwszy trening poszłam dodatkowo, przy okazji, 
a zostałam do dziś i nie planuję kończyć tej przygody. 
TaekwonDo, to przede wszystkim budowanie charak
teru, sumienności i odpowiedzialności. Według defini
cji to sztuka walki i samoobrony, ale moim zdaniem to 
zdecydowanie coś więcej. To sposób na życie, przygo
da, w którą, jeśli zechcesz wejść, będzie trwała wiele 
lat. Tym bardziej, że jest wiele ścieżek spośród których 
można wybierać.

– Czy Taekwon-Do staje się w Polsce coraz bardziej 
popularne?

– Ciężko odpowiedzieć na to pytanie zwyczajnym 
tak lub nie. TaekwonDo w Polsce istnieje od lat 70tych 
ubiegłego wieku. Początkowo było dyscypliną bardzo 
niszową, ograniczoną terytorialnie, ale (bardzo uprasz
czając) w dość szybkim tempie rozwijało się, zwiększa
ła się liczba klubów, a tym samym adeptów. Dzisiaj na 
sportowym rynku jest mnóstwo łatwo dostępnych 
sportów i sztuk walki: boks, karate, aikido, judo, muai
thai, kickboxing, MMA... Mimo takiej różnorodności 
i łatwej dostępności, TaekwonDo ma się bardzo dobrze. 
Warto podkreślić, że mówimy o TaekwonDo ITF, nale
żącym do Polskiego Związku TaekwonDo (bo nawet 
samo TaekwonDo nie jest w 100% jednolite).

– Co jest najważniejsze i czy zawsze ciężkie trenin-
gi przynoszą wymierne efekty w  postaci kolejnych 
tytułów i medali?

– W TaekwnoDo najważniejsza jest sumienność 
i systematyczność. Nie każdy zostanie Mistrzem Polski, 
ale każdy, swoją ciężką, czasem nawet bardzo ciężką 
pracą, wieloma wyrzeczeniami i poświęceniem może 
osiągnąć sukces. Sukces to nie tylko tytuł, czy medal 
na zawodach. Sukcesem może być sam występ na takiej 
imprezie, czy podejście do kolejnego egzaminu. Prze
łamanie swojego strachu, walka ze swoimi słabościami. 
Dla jednego medal na Mistrzostwach Polski będzie 
największym osiągnięciem jakie mógłby sobie wyobra
zić, a dla innego samo regularne uczęszczanie na zaję
cia, i nie opuszczenie żadnego treningu w ciągu mie
siąca, będzie dużo większym sukcesem, bo nie stawia 
sobie za cel rywalizacji sportowej. Wszystko zależy od 

wewnętrznych założeń i celu, jaki się sobie za
kłada. Włożona praca zawsze przyniesie efekt. 
Czasem przyjdzie szybciej, innym razem 
trzeba pracować kilka lat. Ale warto.

– Czy znajomość sztuk walki pomaga 
w jakiś sposób w życiu codziennym?

– Znajomość sztuk walki, a  raczej sam 
proces ich zgłębiania buduje charakter, który 
– właściwie ukształtowany – ułatwia osiągnięcie 
satysfakcji w  życiu. Dzięki sztukom walki człowiek 
uczy się cierpliwości, pokory, ale też pewnego rodzaju 
ambicji. Potrafi stawiać sobie cele i  sukcesywnie do 
nich dążyć. Myślę, że to dzięki TaekwonDo jestem 
w tym miejscu swojego życia, w którym jestem. Potra
fię walczyć o siebie, jestem cierpliwa i nie poddaję się 
po pierwszym  niepowodzeniu.

– Jak trafiła Pani do Nowej Rudy? Czy to swego 
rodzaju sentyment do miejsca, w którym zdobyła Pani 
tytuł mistrza Polski?

– Sentyment był i  zawsze będzie, bo takie wspo
mnienia wbijają się w pamięć i nigdy jej nie opuszczą, 
jednak Nowa Ruda okazuje się być moim przeznacze
niem także ze względów prywatnych, nie tylko spor
towych.

– Czym się Pani zajmuje zawodowo w grodzie nad 
Włodzicą?

– Pracuję jako fizjoterapeuta w NZOZ Evita. Zawo
dowo fascynuje mnie rehabilitacja dziecięca, co na 
pewno będzie miało także wpływ na prowadzenie 
zajęć z młodszymi adeptami. Nie wyobrażam sobie nie 
uwzględniać fizjoprofilaktyki w programie zajęć.

– Mamy teraz swego rodzaju modę na zdrowy styl 
życia i bycie „fit”. Czy przekłada się to jakoś na fre-
kwencję podczas zajęć?

– Jeśli chodzi o zajęcia dla najmłodszych, myślę że 
argument bycia „fit” nie ma większego wpływu. Zdecy
dowanie bardziej zdrowie, chęć aktywności dzieci oraz 
świadomość rodziców o pozytywnym wpływie aktyw
ności fizycznej na ich rozwój. Jeśli chodzi o  starsze 
wiekowo grupy – w większym stopniu tak, choć okaże 
się to na początku września. Dowiemy się wtedy czy 
znajdą się dorośli, chętni rozpocząć swoją przygodę 
z  szeroko rozumianym TaekwonDo i  aktywnością fi
zyczną w ogóle. Zdecydowanie zapraszamy nie tylko 
najmłodszych – co jest praktyką klubu od początku 
jego istnienia, ale także tych 18+, 30 +, 50+. Ciekawe, 
czy najdą się odważni?

– Jak Pani motywuje zawodników do ćwiczeń 
i wysiłku fizycznego?

– Wielu z nich nie trzeba wcale motywować – mówię 
tu o  dojrzałych zawodnikach. Oni wiedzą dokładnie 
czego chcą i wiedzą, że osiągnąć to mogą tylko swoją 
ciężką pracą. Mówi się, że z niewolnika nie ma pracow
nika, tak samo z niewolnika nie ma zawodnika. Człowiek 
musi chcieć. W pewnym wieku każdy „głupieje”, traci 
chęci i motywację. Wtedy warto rozmawiać, zachęcać, 
ale nic na siłę. Osobiście motywuję dając szansę na 
rozwój i przedstawiając różne możliwości. Jeśli ktoś nie 
będzie chciał, to choćbym stanęła na głowie jestem na 
przegranej pozycji. I mam tego świadomość. Dlatego 
wartość aktywności fizycznej należy kształtować już 
u najmłodszych i tutaj mamy pewien system motywa
cji, dzięki prowadzeniu programu TaekwonDo KIDS. 
Najmłodsi mają treningi ogólnorozwojowe, w  które 
wplata się podstawy TaekwonDo. Regularnie odbywa 
się weryfikacja ich umiejętności w postaci egzaminów, 
dzieci zdobywają kolejne „belki”, czyli stopnie, adekwat
nie do kolorów pasów w TaekwonDo. Symboliczna 
tasiemka doszyta do pasa to dla dzieciaków olbrzymia 
nagroda za włożoną pracę. Program KIDS to jednak 
także nauka samodzielności i  odpowiedzialności, 
współobowiązków domowych, których realizacja jest 
„sprawdzana”. To samo w sobie jest dużą motywacją. 

Mamy także ciekawe drobiazgi, nasz wewnętrzny sys
tem motywacji, którego nie zdradzamy zawczasu, 
trzeba przyjść i się przekonać.

– Już wkrótce początek nowego sezonu i wspólnie 
z  Romanem Lewickim będzie Pani trenować nowo-
rudzkich adeptów TKD. Proszę powiedzieć jakie są 
Wasze cele? Czy wkrótce możemy się spodziewać 
noworudzian z czarnym pasem?

– Odpowiadać na to pytanie zacznę od końca. Oczy
wiście że tak! Stawiam sobie osobisty cel, żeby do 
końca rozpoczynającego się roku szkolnego, w klubie 
przybyło czarnych pasów. Choć jestem w klubie nowa, 
to prowadziłam już kilkakrotnie trening gościnnie 
i znam stopnie zawodników, ich poziom i możliwości. 
Jeśli tylko na przeszkodzie nie stanie obecna sytuacja 
epidemiologiczna, a treningi będą mogły odbywać się 
normalnie, już wkrótce będziemy mogli się chwalić. 
A wracając do pierwszej części pytania. Głównym celem 
jest powrót do „normalności” w  treningach. Sytuacja 
epidemiologiczna jest jaka jest. Jesteśmy przygotowa
ni do spełnienia wymogów nakładanych przez wyższe 
organy do prowadzenia zajęć, dezynfekcji i przestrze
gania wszelkich zasad. Wiemy, że wirus nie opuści nas 
szybko, ale życzymy sobie, aby umożliwił realizację 
programu szkoleniowego. W planach jest także utwo
rzenie grupy osób dorosłych, którzy zechcieliby rozpo
cząć swoją przygodę z  TaekwonDo. W  tej kwestii 
wszystko zależy od tego, czy znajdą się chętni. Wszyst
kich serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Romana 
Lewickiego do odwiedzania facebook’owej strony 
klubu: Klub TaekwonDo ITF Nowa Ruda & TKD Kids na 
której na bieżąco aktualizowane są informacje. Ponad
to widzimy się już 8 września o  godzinie 17.00, na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie 
na spotkaniu organizacyjnym, na którym przekazane 
zostaną wszystkie niezbędne informacje. Zapraszamy 
chętnych chcących kontynuować treningi w  naszym 
klubie, ale przede wszystkim nowe osoby zaintereso
wane zwiększeniem swojej aktywności fizycznej (od 
dzieci w  wieku 5 lat, oczywiście z  rodzicami, przez 
młodzież, po dorosłych, bez ograniczeń  wiekowych).

– Dziękujemy, że znalazła Pani czas dla nas i przed-
stawiła się naszym czytelnikom. Życzymy kolejnych 
sukcesów i liczymy na to, że Taekwon-Do będzie zdo-
bywało coraz większe rzesze fanów wśród mieszkań-
ców Nowej Rudy, a klub będzie się prężnie rozwijał.

– Dziękuję.
B@sil
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