
Komendant na 
emeryturę
Piotr Kwiecień, komendant 
Straży Miejskiej w Nowej 
Rudzie, to znana osoba 
w naszym mieście. 
Po prawie 30 latach służby 
w tej formacji, odchodzi 
pod koniec września na 
emeryturę. Wakatu na tym 
stanowisku nie będzie, 
wiemy już kto będzie jego 
następcą

czytaj na str. 5

Będziemy zwiększać 
ilość przewozów

czytaj na str. 2

Chciał uśmiercić psa, 
trafił do aresztu
Policjanci z Kłodzka 
zatrzymali w ubiegłym 
tygodniu 55-letniego 
mieszkańca gminy Radków, 
który próbował uśmiercić 
własnego psa, uderzając 
w jego głowę drewnianym 
kołkiem

czytaj na str. 8

Urząd Gminy w nowej 
siedzibie
Część referatów Urzędu 
Gminy Nowa Ruda przeniosła 
się do nowej siedziby

czytaj na str. 15

Biegowy weekend 
w Górach Sowich
2 Sowiogórska Dycha 
i 7 Półmaraton Sowiogórski 
– pierwotnie oba biegi miały 
się odbyć na początku maja, 
ale epidemia przesunęła je 
na wrzesień

czytaj na str. 21

Awans do półfinałów 
Mistrzostw Polski 
Młodziczek

czytaj na str. 23
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GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda

Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

ZAMów GAZ 
Do DoMU

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62

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!

jako pierwsi informowaliśmy o pomyśle 
Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego 

i Tomasza Kilińskiego, burmistrza Nowej 
Rudy, a także dwóch radnych Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie: Artura Turańskiego i Dawida 
jędrzejewskiego – związanym z przejęciem 

noworudzkiego szpitala przez Specjalistyczne 
Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju

Sprawa nie jest przesądzona

czytaj na str. 3
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Przyjmiemy pracownikow od zaraz
Praca w renomowanych fabrykach

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

+420 603 852 879 +420 737 393 775 +420 603 252 340
+420 731 614 704 +420 603 747 463 +420 737 779 744

Praca w Czechach
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Kaplica loretańska 
w Nowej Rudzie
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Będziemy zwiększać ilość przewozów
Zgodnie z zapowiedzią starosty Macieja 
Awiżenia, od 1 września obowiązuje 
nowy rozkład jazdy, realizowany 
w będącej w restrukturyzacji spółce 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku, największego 
przewoźnika publicznego w powiecie

Starostwo Powiatowe w Kłodzku (właściciel) 
restrukturyzuje spółkę PKS. Transport zbiorowy, 
to kolejna gałąź polskiej gospodarki, która od-
czuła skutki tzw. koronakryzysu. Wprowadzone 
w marcu liczne obostrzenia związane z COVID-19 
stworzyły problemy z  połączeniami pomiędzy 
poszczególnymi miejscowościami. Wtedy podję-
to decyzję o ograniczeniu kursów autobusów PKS 
ze względów ekonomicznych. Zamknięcie szkół 
i ograniczenia w realizacji przewozów publicznych 
spowodowały, ze spółka utraciła możliwość wy-
korzystywania głównych i dochodowych usług. 
Sytuacji zbytnio nie poprawiły dofinansowania 
do połączeń lokalnych z Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych.

– PKS w Kłodzku nie wytrzymał sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem i brakiem dochodów za-
równo od przewozu dzieci i młodzieży, bo szkoły 
przestały funkcjonować, jak i od zwykłych pasa-
żerów, ponieważ komunikacja praktycznie była 
zamknięta. Niestety, w takiej sytuacji trzeba było 
przejść przez restrukturyzację – zgłosiliśmy wnio-
sek do sądu o to, żeby zmienić sposób funkcjo-
nowania – mówił w maju Maciej Awiżeń.

Obecnie trwa proces restrukturyzacji spółki, 
jednak, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią sta-
rosty o przywróceniu wielu połączeń od 1 września, 
spółka PKS realizuje 63 połączenia do czego na 
pewno przyczynił się fakt, że dzieci i  młodzież 
wróciły do szkół.

– Ilość kursów uzależniona jest od tego, czy 
w  danej miejscowości PKS wygrał przetarg na 
przewóz uczniów z podstawówki, czy nie. Są dwie 
możliwości robienia przewozów: jedna to jest 
przewóz zamknięty, gdzie autobus jedzie tylko 
z  dziećmi z  podstawówek i  nikogo oprócz nich 
nie zabiera, natomiast drugi to jest przewóz 
otwarty, w  którym często jeżdżą nasze PKS-y, 
w tym przypadku autobusem mogą jechać dzie-
ci i  inni podróżni. W  sytuacjach przewozów za-
mkniętych np. jest taki problem, że na tę samą 
trasę trzeba puścić kolejny autobus. Będziemy się 
starali udostępniać nowe miejsca, są zgłoszenia 
nowych kursów. Nie zapomnijmy, ze oprócz PKS-
-ów są też inni przewoźnicy, którzy jeżdżą tam, 
gdzie jest to opłacalne, my natomiast mówimy 
o tych przewozach, które są nieopłacalne. Syste-
matycznie będziemy zwiększać ilość przewozów 
– wyjaśnia starosta Maciej Awiżeń. – Do przewo-
zów międzygminnych dokładamy ok. 160 tys. zł 
rocznie. Sięgamy po pieniądze z zewnątrz, czyli 

z ministerstwa i od wojewody, i tam udało nam 
się uzyskać promesę na 600 tys. zł – dodaje.

Zapytaliśmy starostę, czy zmiana floty pojaz-
dów na midibusy zamiast na trasy puszczać pali-
wożerne duże autobusy nie była by korzystniejsza 
ze względów ekonomicznych?

– Wszyscy myślą, że główny koszt to jest duży 
autobus. Nic bardziej mylnego, główny koszt to 
jest zatrudnienie kierowcy. Na zakup małych 
autobusów musielibyśmy mieć środki, którymi 
nie dysponujemy. Jeżeli chodzi o przewóz uczniów 
to midibusy są za małe. W  szczycie czyli przed 
godz. 8.00, 15.00 w niektórych miejscowościach 
muszą jechać aż dwa autobusy, którymi do szko-
ły jeżdżą uczniowie i dojeżdżają ludzie do pracy, 
a  później ok. godz. 14.00-15.00 również wraca 
mnóstwo ludzi – odpowiada Maciej Awiżeń. – 
W  innych godzinach małe autobusy zdały by 
egzamin, ale musimy na nie najpierw znaleźć 
dofinansowanie zewnętrzne ponieważ my dys-
ponujemy tylko autobusami, które kupiliśmy 
kilka lat temu – dodał.

Przypomnimy, że za połączenia wewnątrz 
gminy odpowiedzialna jest dana gmina. Jednak-
że możliwe jest wprowadzenie dodatkowych 
kursów autobusów PKS w których gmina party-
cypuje. O organizację dwa razy dziennie (ok. godz. 
7.00 i  15.00) dodatkowych połączeń do PKS 
Kłodzko wystąpiła na początku sierpnia gmina 
Nowa Ruda.

Pierwsze z nich na trasie Nowa Ruda – Włodo-
wice – Sokolica – Krajanów – Dworki – Świerki – 
Ludwikowice Kł. – Sokolec – Nowa Ruda. Natomiast 
drugie, Nowa Ruda – Bożków – Czerwieńczyce 
– Nowa Wieś – Dzikowiec – Wolibórz – Przygórze 
– Nowa Ruda.

W piśmie skierowanym do PKS Kłodzko władze 
gminy wyrażały gotowość do częściowej party-
cypacji w kosztach utworzenia takich przejazdów.

– Część połączeń Gminy Miejskiej z Kłodzkiem 
już jest i będzie realizowana przez PKS Kłodzko, 
oprócz tego realizowane są połączenia przez in-
nych przewoźników więc tu sytuacja jest inna. 
Zwróciliśmy uwagę na połączenia wieczorne 
i ewentualnie tu jest dla nas przestrzeń do roz-
mowy z PKS-em. Wiem, że oddźwięk w gminach 
powiatu kłodzkiego na propozycje takiej współ-
pracy i tworzenia siatki przewozów publicznych 
na terenie powiatu jest niewielkie. Prawdopodob-
nie wiąże się to z brakiem środków na realizację 
tego typu przedsięwzięć. Zdaję sobie sprawę, że 
np. Gminie Radków ciężko będzie zorganizować 
siatkę połączeń w tak rozległej obszarowo gminie, 
czy nawet połączeń z Nową Rudą, ale tu jest pole 
dla powiatu. Zwracam uwagę, że gminy odpo-
wiadają za połączenia wewnątrz gminne, za po-
łączenia między gminne odpowiada powiat 
i zobaczymy jak w tej kwestii zachowa się powiat 
– mówi burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odby-
ła się w  ubiegła środę, radni przyjęli uchwałę w  sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2020 r. Jedna ze zmian dotyczy wyasygno-
wania z tegorocznego budżetu kwoty 26 tys. zł na przygotowanie 
dokumentacji technicznej Kaplicy Loretańskiej (w ramach naboru 
do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis).

Przy cmentarzu komunalnym znajduje się kapliczka zwana 
„loretańską”, która poświęcona została w  1768 r. a  jej głównymi 
fundatorami byli noworudzcy sukiennicy z  Antonem Klambtem 
na czele. Pierwszy remont obiektu miał miejsce w 1884 r., ostatni 
do II wojny światowej w 1918 r. Po wojnie kaplicę wyremontowa-
no staraniem Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej przy współ-
pracy samorządu miasta. Przed noworudzką kaplicą loretańską 
w latach 1773-1841 powstał zespół rzeźb przedstawiających scenę 
modlitwy z Ogrodu Oliwnego: Chrystus na krzyżu, Matka Boska, 
św. Józef, a poniżej modlący się Jezus w Ogrójcu i 3 rzeźby śpiących 
apostołów. Obiekt od początku miał skromne wyposażenie – je-
dynym istotnym elementem treściowym było tzw. „okno Gabriela” 
umieszczone w elewacji zachodniej. Kaplica jako jedna z 20 polskich 
tego typu budowli, będących pozostałością po rozwijającym się 
od XVII wieku kulcie loretańskim, została uwzględniona i oznaczo-
na w ogólnopolskim szlaku kaplic loretańskich, o których przeczy-
tać można na stronie internetowej www.loreto.osw.pl.

Szukam stancji w Nowej Rudzie
dla ucznia 2 klasy Lo

Szymon nie ma żadnych nałogów, jest spokojny, uprzejmy, pomocny
telefon do taty: 604 977 974
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jako pierwsi informowaliśmy o pomyśle Macieja awiżenia, 
starosty kłodzkiego i Tomasza Kilińskiego, burmistrza Nowej 
Rudy, a także dwóch radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie: 
artura turańskiego i Dawida jędrzejewskiego – związanym 
z przejęciem noworudzkiego szpitala przez Specjalistyczne 
Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju. Pomimo odmownej 
odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, które jest 
właścicielem SCM-u, sprawa nie jest jeszcze przesądzona

Pomysł, aby szpital w Nowej 
Rudzie był szpitalem filialnym 
Specjalistycznego Centrum Me-
dycznego w Polanicy-Zdroju 
pozwoliłby na wznowienie dzia-
łalności dotychczas zawieszone-
go Oddziału Wewnętrznego. Taką 
propozycję złożyli przed kilku 
miesiącami Januszowi Cieszyń-
skiemu, ówczesnemu wicemini-
strowi zdrowia, burmistrz Tomasz 
Kiliński i starosta Maciej Awiżeń. 
Za słowną propozycją, 24 lipca 
starosta kłodzki skierował w tej 
sprawie pisemny wniosek do 
ministrostwa zdrowia. Dziś już 
wiemy, że odpowiedź minister-
stwa jest odmowna.

W piśmie czytamy „… w od-
powiedzi na pismo z dnia 24 
lipca 2020 r. (…) zawierające 
wniosek o przejęcie filialnego 
szpitala w Nowej Rudzie, celem 
prowadzenia działalności me-
dycznej w tym miejscu przez 
Specjalistyczne Centrum Me-
dyczne w Polanic y-Zdroju, 
uprzejmie proszę o przyjęcie 
poniższego.

Specjalistyczne Centrum Me-
dyczne im. św. Jana Pawła II S.A. 
z siedzibą w Polanicy-Zdroju 
(Centrum), KRS Nr 0000438391, 
jest przedsiębiorcą wykonują-
cym we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą. Działalność 
Centrum jest prowadzona w 

formie spółki akcyjnej, w szcze-
gólności na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej 
oraz ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych3. W konsekwencji Minister 
Zdrowia nie jest podmiotem 
tworzącym w stosunku do ww. 
podmiotu leczniczego, nato-
miast wykonuje prawa z akcji 
Skarbu Państwa w Centrum.

Z kolei, zgodnie z księgą re-
jestrową podmiotu leczniczego 
działającego pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, 
Nr księgi 000000001083, prowa-
dzonego w formie samodzielne-
go publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, którego podmiotem 
tworzącym jest Powiat Kłodzki, 
Szpital w Nowej Rudzie stanowi 
jednostkę organizacyjną zakładu 
leczniczego ww. podmiotu lecz-
niczego. W świetle przepisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej nie ma 
możliwości połączenia podmio-
tu leczniczego prowadzonego 
w formie spółki kapitałowej z 
samodzielnym publicznym za-
kładem opieki zdrowotnej. Ww. 
ustawa nie przewiduje również 
włączenia części samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej do podmiotu lecznicze-
go prowadzonego w formie 

spółki kapitałowej. Natomiast, z 
przepisów Kodeksu spółek han-
dlowych wynika możliwość łą-
czenia spółek kapitałowych mię-
dzy sobą (oraz ze spółkami oso-
bowymi).

Biorąc pod uwagę powyższe 
wyjaśnienia wskazać należy, że 
uwzględnienie Państwa wniosku 
nie jest możliwe.

Jednocześnie uprzejmie 
zwracam Państwa uwagę na 
przedstawiony przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej pro-
jekt ustawy o Funduszu Medycz-
nym (druk nr 457), który zakłada 
m.in. funkcjonowanie w ramach 
Funduszu Medycznego subfun-
duszu modernizacji podmiotów 
leczniczych, w ramach którego 
będzie możliwe wsparcie proce-
sów konsolidacyjnych podmio-
tów leczniczych, z którego, przy 
spełnieniu odpowiednich wa-
runków przyjętego przez Radę 
Ministrów programu wielolet-
niego, mogłyby skorzystać szpi-
tale będące zakładami leczni-

czymi Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Kłodzku”.

Pod pismem podpisała się 
Józefa Szczurek-Żelazko, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdro-
wia.

Starosta kłodzki nie składa 
jednak broni, twierdzi że jeśli się 
chce, możliwości są.

– Jako powód formalny mi-
nisterstwo zdrowia podał brak 
możliwości łączenia spółek han-
dlowych w tym przypadku SCM 
w Polanicy-Zdroju z Samodziel-
nymi Publicznymi Zakładami 
Opieki Zdrowotnej. Wskazuje 
jednocześnie, że przygotowy-
wany jest przez prezydenta pro-
jekt ustawy umożliwiający łącze-
nia różnych podmiotów – wyja-
śnia Maciej Awiżeń. – Wysyłamy 
odpowiedź na pismo z minister-
stwa. Zaznaczamy, że możliwo-
ści techniczne – formalne są 
różne. Nie tylko połączenia for-
malnego, ale to, że możemy 
wejść w spółkę SCM aportem 
poprzez przekazanie naszych 
nieruchomości w Nowej Rudzie 
lub wręcz przekazać to w formie 
darowizny na rzecz Specjalistycz-
nego Centrum Medycznego w 
Polanicy-Zdroju, wszakże pod 
warunkiem, że prowadzona tam 
będzie działalność medyczna. 
Nie chodzi nam przecież o to, że 
my musimy mieć jakieś budynki 
i one są najważniejsze, najważ-
niejsze jest zdrowie, najważniej-
sza jest możliwość leczenia – 
dodał.

Temat szpitala za sprawą py-
tania radnego Janusza Staniochy 
poruszona została także podczas 
sesji Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie, która odbyła się w środę 
9 września. Radny zapytał bur-
mistrza Tomasza Kilińskiego o 
odpowiedź Ministerstwa Zdro-
wia na pismo starosty w sprawie 
przejęcia przez Specjalistyczne 

Centrum Medyczne w Polanicy-
-Zdroju.

– Myślę, że minister w swojej 
odpowiedzi na pismo pana sta-
rosty podaje powody, które nie 
istnieją. Te powody są żadne, bo 
są one do rozwiązania i do usta-
lenia sposobu, ale nie podjęto 
rozmów ze starostą kłodzkim, 
nie podjęto rozmów w sprawie 
zasad na jakich mogło by się 
odbyć włączenie naszego szpi-
tala w struktury SCM-u... – stwier-
dził m.in. burmistrz.

Głos w tej sprawie zabrał 
również radny Artur Turański.

– Toczą się starania w sprawie 
włączenia noworudzkiego szpi-
tala w struktury SCM, na nasze 
nieszczęście zbiegło się to z 
wymianą ministrów, chociaż w 
żaden sposób nie powinno to 
kolidować w załatwieniu tej spra-
wy. Natomiast wiadomo, zmiany 
personalne nie zawsze przebie-
gają płynnie. Czekam na kon-
kretną reakcję pana ministra 
Dworczyka, czekam na konkret-
ną reakcję pana posła Zyski i 
pana senatora Szweda – oni 
wiedzą o tym problemie. Sygna-
lizuję im cały czas, że trzeba tę 
sprawę załatwić, trzeba znaleźć 
jakieś wyjście z tej sytuacji. Cały 
czas pilotuję tę sprawę i o dzia-
łaniach naszych parlamentarzy-
stów będę na bieżąco informo-
wał – powiedział radny Artur 
Turański, szef Klubu PiS w Radzie 
Miejskiej w Nowej Rudzie.

Dla jasności, Specjalistyczne 
Centrum Medyczne w Polanicy-
-Zdroju jest szpitalem „ministe-
rialnym”, które nie boryka się z 
problemami kadrowymi i ma 
mniejsze problemy finansowe, 
co – jeżeli doszłoby do przejęcia 
noworudzkiego szpitala – stwo-
rzyłoby perspektywę dalszego 
funkcjonowania, a być może i 
jego rozwoju.

Sprawa nie jest przesądzona
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Felieton

Stanisław Łukasik

Kłopoty zaczęły się przy 
określeniu kształtu państwa, 
czyli granic i formy – unitarne 
czy federacyjne. Jeżeli padły 
wszystkie wraże siły które wy-
mazały Rzeczpospolitą z map 
Europy, to logicznym rozwią-
zaniem wydawałoby się przy-
wrócenie państwa w granicach 
z 1772 roku. Odnośnie granic i 
przynależności państwowej, to 
narody zamieszkujące Rzecz-
pospolitą szlachecką powie-
działy: „Nie”. Przypomnieli o 
sobie Rusini w Galicji Wschod-
niej, czyli dawnej Rusi Halickiej 
przyłączonej do Korony przez 
Kazimierza Wielkiego w poło-
wie XIV wieku i odrodzili się 
jako Ukraińcy mający aspiracje 
do utworzenia własnego pań-
stwa i gotowi o nie walczyć. 
Rozbudzona za czasów powsta-
nia Chmielnickiego świado-
mość odrębności narodowej, 
dążenia do zbudowania nie-
podległego państwa kozackie-
go nad Dnieprem pod pano-
waniem carskim została przy-
tłumiona, gdy caryca Katarzyna 
zniszczyła Sicz Zaporoską, a 
kozaków zamieniła w chłopów. 
Skończyły się powstania kozac-
kie gnębiące przez dziesięcio-
lecia Rzeczpospolitą, w znacz-
nym stopniu przyczyniając się 
do jej upadku i skończyły się 
marzenia kozaków o Samostij-
nej Ukrainie nad Dnieprem. 

Ziemie dawnej Rusi Halickiej 
podczas I rozbioru Polski zagar-
nęła Austria przemianowując 
ją na Galicję. W drugiej połowie 
XIX wieku Franciszek Józef na-
dał autonomię krajom koron-
nym, w tym również Galicji. W 
czasach autonomii budził się 
naród ukraiński. Powstawały 
szkoły podstawowe i średnie, 
katedry uniwersyteckie z ukra-
ińskim językiem wykładowym, 
stowarzyszenia oświatowe i 
kulturalne, i oczywiście prasa. 
Proklamowanie Zachodnio 
Ukraińskiej Republiki Ludowej 
30 października 1918 roku nie 
było zaskoczeniem. Nieunik-
nionym był konflikt polsko-
-ukraiński o Lwów, gdzie Pola-
cy stanowili ponad 65 % miesz-
kańców, a Ukraińcy zaledwie 
11%. Podobnie wyglądała sy-
tuacja w innych miastach gali-
cyjskich, ale już na prowincji 
Ukraińcy stanowili zdecydowa-
ną większość. Tu dobrego roz-
wiązania nie było, decydowała 
siła, a spór zakończył się wy-
parciem sił ukraińskich latem 
1919 r. za Zbrucz (graniczna 
rzeka między Rosją i Austrią) W 
tym samym czasie na Ukrainie 
Naddnieprzańskiej powstała 
Ukraińska Republika Ludowa z 
Semenem Petlurą i Ukraińska 
Socjalistyczna Republika So-
wiecka całkowicie zależna od 
Moskwy. To właśnie URL widział 

J óze f  Pi ł -
sudski jako 
partnera do 
federacyj-
nego związ-
ku z Polską, do czego Ukraiń-
com wcale nie było śpieszno. 
Konflikt polsko-ukraiński tlił się 
przez wieki zarówno na Rusi jak 
i na Ukrainie, a przyczyną był 
nieprzekraczalny podział – Po-
lak to szlachcic, nawet jeżeli był 
to spolonizowany Rusin i kato-
lik, Ukrainiec to prawosławny 
albo grekokatolik i chłop. Gdy 
jesienią 1919 roku bolszewicy 
zatrzymali Denikina pod Orłem 
i wypędzili na Krym, po drodze 
zajęli Kijów i wzmocnili Ukrainę 
Sowiecką. Zagrożony Petlura 
był zmuszony zawrzeć sojusz z 
Polską i uznać prawa Polski do 
Galicji Wschodniej. Ten przy-
mus, czyli rezygnacja z Galicji 
Wschodniej zamieszkałej prze 
najbardziej uświadomionych 
narodowo Ukraińców tłumaczy, 
dlaczego tak małą popularno-
ścią cieszył się wśród Ukraińców 
i dlaczego URL wystawiła zale-
dwie kilka dywizji na wojnę w 
1920 roku. Tragizm Ukraińców 
w tych przełomowych latach 
polegał na tym, że nie potrafi-
li zorganizować jednego ośrod-
ka władzy, a przez to byli zmu-
szeni do walki na różnych fron-
tach i przeciwko różnym prze-
ciwnikom. W Galicji przeciwko 

Polakom, na Ukrainie 
przeciwko Polakom, bol-
szewikom i Denikinowi. 
Wymarzona przez Na-
czelnika federacja zakoń-
czyła się porażką w Ry-
dze, gdy podczas roko-
wań pokojowych z So-
wietami, Polska zgodziła 
się na oddanie Ukrainy 
Naddnieprzańskiej Mo-
skwie i musiała interno-
wać dotychczasowych 
sojuszników, żołnierzy 
Petlury i Białorusinów 
Stanisława Bułak-Bała-
chowicza. Piękna idea 
skończyła się porażką, a 
w przyszłości tragedią. O 
głębokich korzeniach 
wrogości narodów po-
bratymczych przyjdzie 
jeszcze pogawędzić, na-
tomiast istny węzeł gor-
dyjski w Galicji Wschod-
niej ilustruje mapa.

porażka planów federacyjnych 
józefa piłsudskiego

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

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

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

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej Polsce
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włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do 
systemu testowania oraz utworzenie trzech poziomów 
zabezpieczenia szpitalnego – to tylko niektóre 
założenia strategii walki z koronawirusem na jesień

jesienna strategia walki z epidemią

Piotr Kwiecień, komendant Straży Miejskiej w Nowej 
Rudzie, to znana osoba w naszym mieście. Po prawie 
30 latach służby w tej formacji, odchodzi pod koniec 
września na emeryturę. wakatu na tym stanowisku nie 
będzie, wiemy już kto będzie jego następcą

Komendant na emeryturę

Należy przypomnieć, że Piotr 
Kwiecień pełnił swoją funkcję od 
1991 r., czyli od początku forma-
cji.

To właśnie on jest jej współ-
twórcą – przez blisko 30 lat pia-
stowania swojej funkcji rozwijał 
noworudzką straż miejską, bu-
dował zaufanie wśród mieszkań-
ców oraz dbał o ich bezpieczeń-
stwo. Katalog zadań wykonywa-
nych przez strażników miejskich 
jest jednak znacznie szerszy, 
dotyczy również ochrony środo-
wiska, spraw porządkowych czy 
edukowania dzieci i młodzieży 
w zakresie bezpieczeństwa na 
drodze. To on był pomysłodaw-
cą instalacji monitoringu miej-
skiego, na zakup i montaż któ-
rego początkowo chodził i za-
chęcał sponsorów-przedsiębior-
ców.

– Po prawie 30 latach dobiegł 
końca czas pełnienia przeze mnie 
funkcji komendanta Straży Miej-
skiej w Nowej Rudzie. Z okresu 
mojej służby na pewno w mojej 
pamięci pozostaną miłe chwile, 
chociaż, jak to w życiu bywa, były 

i te złe momenty. Nie była to 
łatwa praca, ale nie ma bardziej 
zaszczytnej służby od tej pełnio-
nej na rzecz mieszkańców mia-
sta, którzy są mi bliscy. Dziękuję 
mieszkańcom za każde słowa 
podziękowania, które motywo-
wały mnie do dobrej pracy, ale 
również słowa konstruktywnej 
krytyki. Wszystkie były dla mnie 
ważne. Dzięki dobrej współpra-
cy z władzami miasta oraz radą 
miejską rozwijaliśmy straż miej-
ską i mogliśmy podejmować 
najlepsze działania na rzecz lo-
kalnej społeczności – mówi Piotr 
Kwiecień. – Składam pełne 
wdzięczności podziękowania za 
wiele lat dobrej współpracy, 
pomocy w realizacji zadań, wy-
siłku i zaangażowania we wspól-
ne projekty na rzecz mieszkań-
ców Nowej Rudy – dodaje.

Nowym komendantem Stra-
ży Miejskiej w Nowej Rudzie 
zostanie dotychczasowy zastęp-
ca komendanta – Mirosław Ka-
litowski.

– Swojemu następcy życzę 
dalszej dobrej współpracy z wła-

dzami miasta na rzecz porządku 
i bezpieczeństwa, dobrych rela-
cji z mieszkańcami, żeby rozu-
mieli nasze zadania do realizacji, 
do których jesteśmy powołani. 
Gros opinii o nas jest życzliwych, 
ponieważ noworudzianie wie-
dzą, że na sercu leży nam dbałość 
o porządek publiczny. Cóż, życzę 
mu, żeby realizował ustawowe 
zadania, zamierzenia postawio-
ne mu przez władze, samorząd 
oraz mieszkańców i – co nie 
mniej ważne – dużo sił i zdrowia 
oraz satysfakcji zawodowej – 
mówi Piotr Kwiecień.

Adam Niedzielski, minister zdro-
wia, przedstawił, w czwartek 3 wrze-
śnia, plan walki z epidemią koronawi-
rusa na jesień. W konferencji prasowej 
wzięli udział także Waldemar Kraska, 
wiceminister zdrowia oraz prof. An-
drzej Horban, konsultant krajowy w 
dziedzinie chorób zakaźnych.

Minister Adam Niedzielski pod-
kreślił, że czeka nas trudny okres z 
powodu wielu infekcji, które pojawią 
się w okresie jesiennym i będą wystę-
powały razem z koronawirusem. 

– Mamy za sobą etap obrony przed 
pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo 
drastyczne środki, lockdown, rozwią-
zania stosowane w skali całego kraju 
– pod kreślił Adam Niedzielski. – Teraz 
zmieniamy charakter naszego działa-
nia, odchodzimy od środków stoso-
wanych w ujęciu ogólnokrajowym, na 
rzecz środków dedykowanych do 
regionów. Strategia jest odpowiedzią 
na zmianę charakteru pandemii. Skła-
da się z czterech obszarów – dodał.

Strategia zakłada duże zmiany 
związane z wykonywaniem testów w 
kierunku SARS-COV-2. 

Główne cele w tym obszarze, to 
skoncentrowanie testowania na pa-
cjentach, którzy mają objawy oraz 
ochrona grup ryzyka.

– Będziemy chcieli przede wszyst-
kim testować tych pacjentów, którzy 
pokazują standardowe objawy, czyli 
gorączka, duszność, kaszel – powie-
dział minister.

Wskazano cztery grupy obciążone 
szczególnym ryzykiem, które będą 
testowane, mimo braku objawów: 

> przed pobytem w sanatorium,
> skierowani do zakładu opiekuń-

czo-leczniczego,
> skierowani do hospicjum,
> umieszczeni (decyzją admini-

stracyjną) w domu pomocy społecznej.
Minister podał, że strategia zakła-

da, że do systemu testowania zostaną 
włączeni lekarze podstawowej opieki 
zdrowotnej. Podkreślał, że jeżeli wynik 

testu będzie ujemny, to pacjent zo-
stanie pod opieką lekarza POZ. Nato-
miast, jeżeli będzie pozytywny, to taki 
pacjent zostanie skierowany na tzw. 
ścieżkę zakaźną realizowaną w sieci 
jednostek zajmujących się leczeniem 
chorób zakaźnych. 

Minister przypomniał, że nadal 
fundamentalne w walce z koronawi-
rusem są działania prewencyjne. – 
Dezynfekcja, dystans i maseczki po-
zostają bardzo ważnymi elementami 
walki z pandemią – zaznaczył. – Bardzo 
ważne jest, żebyśmy wszyscy brali 
odpowiedzialność za poziom zacho-
rowań, jaki mamy w kraju – powiedział 
minister, akcentując potrzebę prze-
strzegania obostrzeń.

Powstanie trzech poziomów za-
bezpieczenia szpitalnego zapowie-
dział Waldemar Kraska, wiceminister 
zdrowia.

– Do tej pory głównymi jednost-
kami, które zajmowały się pacjentami 
z koronawirusem były szpitale jedno-
imienne. W tej chwili to pojęcie już 
znika. Lecznictwo szpitalne dla pa-
cjentów z koronawirusem zostało 
podzielone na trzy poziomy – powie-
dział wiceminister.

Wskazał, że na trzecim, najwyż-
szym poziomie znalazły się szpitale 
wielospecjalistyczne. Będą w nich 
m.in. oddziały: internistyczny i cho-
rób zakaźnych, chirurgii ogólnej, 
położnictwa i neonatologii, kardio-
logiczny, intensywnej terapii i orto-
pedyczny. Takich szpitali będzie w 
Polsce dziewięć:

• 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,

• Regionalny Szpital Specjali-
styczny im. dr. Władysława Biegań-
skiego w Grudziądzu,

• SPZOZ Puławy w Puławach,
• Szpital Uniwersytecki w Krako-

wie,
• Centralny Szpital Kliniczny Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Warszawie,

• Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
-Koźlu,

• SPZOZ MSWiA w Białymstoku,
• Megrez sp. z o.o. w Tychach,
• Wielospecjalistyczny Szpital 

Miejski im. J. Strusia w Poznaniu.
Wiceminister podkreślał, że do 

tych placówek będą trafiali pacjen-
ci z rozpoznanym koronawirusem, 
którzy wymagają wysokospecjali-
stycznego leczenia. Jednak będzie 
można w nich udzielać świadczeń 
także osobom, które nie są zakażone 

koronawirusem. W tych szpitalach 
przygotowano ponad 2 tysiące 
miejsc.

W poziomie drugim znajdzie się 
87 oddziałów zakaźnych i obserwa-
cyjno-zakaźnych, które będą przy-
gotowane na przyjęcie pacjentów z 
COVID-19. W sumie znajduje się w 
nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów 
wymagających opieki typowo inter-
nistycznej, ale także np. podłączenia 
do respiratora. 

Natomiast pierwszy poziom obej-
mie szpitale będące w tzw. sieci 
szpitali. – Takich szpitali, które są w 
sieci, jest w Polsce ponad 600, więc 
myślę, że tych łóżek będzie wystar-
czająca liczba – powiedział. 

Wiceminister Waldemar Kraska 
podał, że obecnie funkcjonuje 21 
izolatoriów posiadających 2025 
miejsc dla pacjentów z COVID. Jest 
także ok. 200 zespołów wymazo-
wych, które pobiera dziennie średnio 
ok. 4400 wymazów. 

Obecnie działa również 148 ka-
retek wykorzystywanych do trans-
portu pacjentów z COVID19. 

Strategia zakłada także rozsze-
rzenie sieci punktów pobrań. Zwięk-
szy się dostępność do punktów m.in. 
przez zwiększenie liczby godzin, w 
których działają.

Używajmy 
odblasków

Ponownie policjanci apelują, aby piesi – niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego – w sposób szczególny stosowali się do 
zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, aby używali 
elementy odblaskowe i nie lekceważyli obowiązku poruszania 
się lewą stroną drogi.

Policjanci zwracają uwagę pieszym, by nie wchodzili bez-
pośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla 
pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować.

Kierowca natomiast musi zachować szczególną ostrożność 
zbliżając się do oznakowanego przejścia i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, który się już na nim znajduje.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać o swoim bez-
pieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Odblaski spo-
wodują, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie 
widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy, a to bezpośrednio 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
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Tradycją się już stało, że we wrześniu 
liczna grupa podróżników zwiedza za-
kątki Polski przez kilka dni. Tym razem 
padło na Podkarpacie. 1 września pogo-
da wcale nie zapowiadała się dobrze, ale 
43 osobowa grupa studentów NUTW 
zasiadła w odpowiednio zdezynfekowa-
nym „Smilebusie” (mimo że wcześnie rano, 
od razu humory zrobiły się doskonałe) 
i  krótko mówiąc, udała się w  kierunku 
Przemyśla. Lało całą drogę. Pierwszy 
„zwiedzający” przystanek wypadł nam 
w  Łańcucie i  jeszcze do pałacu szliśmy 
pod parasolami. Zwiedzanie trochę utrud-
nione, bo wchodzi się w  7-osobowych 
grupkach, co wydłuża jego czas. Nie ma 
też przewodników, tylko w  każdej sali 
jest „gadałka”.

Łańcucki zamek należy do tzw. „pal-
lazzo in fortezza”. Powstał jako wieża 
mieszkalna w II poł. XVI wieku, wybudo-
wana przez ród Pileckich, rozbudowywa-
na i  przebudowywana przez kolejnych 
właścicieli (Stadnickich, Lubomirskich), 
a  pod koniec XVIII wieku, w  związku 
z  rozbudowaniem pięknych ogrodów 
przez Izabelę Czartoryską, zniwelowano 
fortyfikacje. Dzisiaj podziwiamy piękne 
sale mieszkalne pałacu, urokliwy ogród 
oraz powozy, jakimi kiedyś jeździło „pań-
stwo”. Deszcz ustał zupełnie. Niestety, nie 
było nam dane zwiedzenie jednej z naj-
piękniejszych i najcenniejszych synagog 
w Polsce, bo po prostu była nieczynna. 
Nieco zmęczeni podróżą dojechaliśmy 
do poprzemyskich Bolestraszyc, gdzie 
czekał na nas przytulny nocleg w Villi no 
i pyszna obiadokolacja.

Nazajutrz, po smacznym śniadanku 
i  jeszcze nieco pochmurnej, ale suchej 
pogodzie, wyruszyliśmy na spacer po 
bolestraszyckim Arboretum. Piękne drze-
wa, dużo wodnych roślin i  oryginalne 
dekoracje z wikliny. Po spacerze był zamek 
w Krasiczynie. Jeden z najpiękniejszych 
skarbów architektury renesansowo-ma-
nierystycznej w Polsce, z przełomu XVI 
i XVII wieku zbudowany przez Krasickich. 
Ażurowa attyka, dekoracje sgraffitowe 
uchodzące za jedne z  najpiękniejszych 
w Europie, cztery okrągłe baszty – Boska, 
Papieska, Królewska i  Szlachecka (co 
miało symbolizować aprobowaną przez 
fundatorów hierarchię świata, obejmu-
jącą doczesność i wieczność). Własność 
rodu Krasickich potem Potockich, Pińskich 
i  Sapiechów, którzy przywrócili zamek 
do pierwotnej świetności po różnych 
wojennych zawieruchach. W drodze do 
Przemyśla na małą chwilę zatrzymujemy 
się w  Prałkowcach w  sanktuarium MB 
Zbaraskiej. Tu w  ołtarzu jest obraz po-
chodzący ze Zbaraża, przed którym mo-
dlili się królowie Polski – Jan Kazimierz, 
Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III So-
bieski oraz książęta zbarascy. Obraz 
otoczony jest płaskorzeźbami orłów 
polskich. Po chwili zadumy jedziemy 
dalej do Przemyśla, gdzie już czeka na 
nas przewodnik. Zwiedzanie zaczynamy 
od Muzeum Dzwonów i  Fajek, które 
mieści się w wieży, która miała być częścią 
nigdy nie wybudowanej cerkwi. Z przy-
stankami na oglądanie ekspozycji i słu-
chanie historii wyrobu dzwonów no 
i fajek oraz różnych ciekawostek z cyklu 

„naj” wchodzimy na sam szczyt, skąd 
roztacza się widok na piękną panoramę 
miasta. W  pobliżu muzeum jest sporo 
przytulnych kawiarenek, więc dajemy się 
skusić na aromatyczną kawę, dobre lody 
albo i ciacho. Nieco wzmocnieni space-
rujemy po urokliwym mieście, zaglądamy 
do katedry łacińskiej i  grekokatolickiej 
no i oczywiście na jeden z najpiękniej-
szych dworców Europy – rzeczywiście 
– wygląda jak, nie przymierzając, pałac. 
Robi się późne popołudnie i trochę od-
czuwamy zmęczenie, więc darujemy 
sobie kolejny spacer na zamek, za to 
wjeżdżamy autokarem (oglądając z jego 
okien ładną ulicę Słowackiego) na Tatar-
ski Kopiec i  podchodzimy pod Krzyż 
Zawierzenia miasta Bożemu Miłosierdziu. 
Stąd też roztacza się piękna panorama 
na miasto. Nazajutrz, przy pięknej pogo-
dzie opuszczamy gościnne Bolestraszyce 
i jedziemy do Bóbrki, aby poznać w tu-
tejszym muzeum historię przemysłu 
naftowego, zobaczyć pierwszą kopankę 
ropy, obelisk upamiętniający założenie 
„Kopalni oleyu skalnego” (1854), tzw. 
Dom Łukasiewicza z nietypową multime-
dialną salą przedstawiającą XIX-wieczną 
aptekę oraz sporą kolekcję lamp nafto-
wych. Pamiątkowe lampki naftowe z za-
pachową naftą zostały zakupione, a nasza 
droga powiodła dalej do Krosna. Na 
krośnieńskim rynku jest trochę czasu 
wolnego na małe co nieco i ewentualny 
spacer z zerknięciem na wieżę zegarową, 
kościół farny św. Trójcy (godzien polece-
nia), kościół o. franciszkanów i przyryn-
kowe ładne kamieniczki. Centrum Dzie-
dzictwa Szkła w Krośnie to miejsce, któ-
re opowiada o historii znanego od daw-
na w Polsce i na świecie krośnieńskiego 
szkła, ale też je tworzy na oczach zwie-
dzających. Nie tylko przyglądaliśmy się 
pokazom produkcji i zdobienia szkła, ale 
też braliśmy w  nich czynny udział. Wy-
produkowane przez nas szklane medale 
zabraliśmy na pamiątkę. Ładne szklane 
drobiazgi zakupiliśmy sobie w firmowym 
sklepie i trzeba było zmierzać do auto-
busu, bo przecież już wołał nas do siebie 
Tarnów.

Zainstalowaliśmy się w całkiem sym-
patycznym Hotelu pod Dębem. Wyspani 
i po dobrym śniadanku wyruszyliśmy na 
spotkanie z Tarnowem. Wraz z przewod-
nikiem przemierzaliśmy ulice miasta 
przyglądając się zabytkowym kamienicz-
kom, ratuszowi, zaglądając do co ciekaw-
szych kościołów (piękny, współczesny 
kościół św. Krzyża i św. Filipa Neri), przy-
siadając na ławeczce poetów. Oczywiście 
nie przegapiliśmy wizyty w  Muzeum 
Diecezjalnym (najstarsze w  Polsce) za-
wierającego zabytki rzeźby i malarstwa 
gotyckiego z terenów Małopolski. Histo-
rii rodu Tarnowskich i  Ostrogskich słu-
chamy w  katedrze przy ich monumen-
talnych grobowcach. Potem jeszcze po-
zostałości kultury żydowskiej, Plac Wę-
gierski z  pomnikiem gen. Józefa Bema 

i stosow-
nym mu-
r a l e m . 
W Kąśnej 
Dolnej malowniczo wygląda dworek 
Ignacego Paderewskiego, a krótki spacer 
po parku jest samą przyjemnością i chwi-
lą na złapanie oddechu, bo przecież 
jeszcze czekają na nas Ciężkowice i skał-
ki. Mały ryneczek z ratuszkiem i św. Flo-
rianem, kościół pw. Pana Jezusa Miłosier-
nego i  św. Andrzeja, stary cmentarz. 
A potem trochę pod górkę i trochę z gór-
ki – czyli krótkie przejście turystyczne 
w  Skamieniałym Mieście na stokach 
Skały (365m n.p.m.). No i „wisienka na 
torcie” – kościół redemptorystów. A że to 
sanktuarium maryjne i akurat był odpust, 
to i  odpustowe kramiki skusiły drobia-
zgami i odpustowymi ciasteczkami. Na-
stępny dzień też przywitał nas piękną 
pogodą – na pożegnanie, bo już zbiera-
liśmy się w  drogę powrotną. Ale przed 
nami był cały dzień i dwie niespodzianki. 
Lipnica Murowana – najbardziej znana 
z  niebotycznie wysokich palm wielka-
nocnych, ale ma też inne ciekawostki. 
Jest tam przepiękny, XV-wieczny (albo 
i  wcześniejszy) drewniany kościółek 
z malowniczymi sobotami (podcieniami) 
pw. św. Leonarda umieszczony na Świa-
towej Liście Dziedzictwa UNESCO. Za-
chowana średniowieczna polichromia 
jest perełką samą w sobie. Na ryneczku 
stoi kolumna św. Szymona, a  tuż przy 
rynku kościół pw. św. Szymona z Lipnicy. 
Lipnica jest szczególnym miejscem kultu 
świętego – tutaj bowiem przyszedł na 
świat. Natomiast w  Nowym Wiśniczu 
swoje podwoje otworzył przepiękny 
barokowy zamek o charakterze rezyden-
cji obronnej.

Najstarsza część zamku pochodzi z XIV 
wieku i wybudowana została przez ród 
Kmitów, a jego kształt obecny pochodzi 
z I połowy XVII w. należący już wtedy do 
Lubomirskich. Wnętrza zostały zwiedzo-
ne, pamiątkowe zdjęcia zrobione i z atrak-
cji pozostał tylko obiad w  przytulnej 
knajpce. Jak się okazało – atrakcja zrobi-
ła się jeszcze jedna. Gdzieś tak za Nysą 
dopadła nas burza. Lało jak z  cebra, 
wiało i tu i ówdzie błysnęło.

Porobiliśmy piękne zdjęcia deszczo-
wych kropli na szybach autobusu. Burza 
jak szybko przyszła, tak szybko minęła, 
a  na niebie ukazała się fantastyczna, 
podwójna tęcza, co wszyscy od razu 
uznali za dobry znak.

Za przygotowanie pięknej wycieczki 
dziękujemy Agnieszce i Tomkowi Śnież-
kom (Biuro Podróży Śnieżka) z pomocnym 
Małym Skrzatem, pilotowi Andrzejowi 
Żwikiewiczowi za prowadzenie wyciecz-
ki z dużą dozą humoru i wyrozumiałości, 
i  naszemu Adasiowi za – jak zawsze – 
mistrzowskie kręcenie kierownicą.

Z turystyczny pozdrowieniem
Anna Szczepan 

Noworudzki UTW

Podkarpacie w pigułce
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Policjanci z Kłodzka 
zatrzymali w ubiegłym 
tygodniu 55-letniego 
mieszkańca gminy 
Radków, który próbował 
uśmiercić własnego psa, 
uderzając w jego głowę 
drewnianym kołkiem

Chciał uśmiercić psa, trafił do aresztuSłużby mundurowe 
informują

Powalone drzewa. W dniach 31 sierpnia i 1 września strażacy 
usuwali powalone drzewa, które stwarzały zagrożenie, bądź 
blokowały ruch. Tak było na ul. Kościuszki w Ścinawce Średniej, 
na drodze wojewódzkiej nr 387 w  Karłowie i  na ul. Węglowa 
Wola w Słupcu.
Kolizja na skrzyżowaniu. We wtorek 1 września, na skrzyżo-
waniu ul. Sokola z drogą wojewódzką numer 381 w Drogosławiu, 
doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. W wyniku prze-
prowadzonego rozpoznania stwierdzono kolizję samochodu 
osobowego marki Volkswagen Golf 4 i samochodu marki Ford 
Focus. Osoby podróżujące pojazdami nie odniosły obrażeń.
Nie stwarza zagrożenia. We wtorek 1 września noworudzcy 
strażacy przyjęli zgłoszenie o drzewie stwarzającym zagrożenie 
przy ul. Stara Droga na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 w  Drogosławiu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że drzewo (świerk), 
które było obiektem zgłoszenia, jest zdrowe, naturalnie pochy-
lone i nie ma żadnych oznak pękania bądź dalszego przechyle-
nia (system korzeniowy nienaruszony). Zaobserwowany stan 
świerku daje podstawy do stwierdzenia, iż nie stwarza w danej 
chwili zagrożenia oraz nie wymaga wycięcia.
Noga z gazu. We wtorek 1 września ok. godz. 14.35 w Słupcu, 
kobieta kierująca samochodem marki Audi nie dostosowała 
prędkości do warunków ruchu i  wjechała w  tył samochodu 
marki Volkswagen. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem 
i sześcioma punktami karnymi.
Zjechał ze skarpy. We wtorek 1 września strażacy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie 
o wypadku, do którego doszło na ul. Niepodległości. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania 
strażacy stwierdzili, że samochód marki Subaru Forester wpadł 
w  poślizg i  zjechał ze skarpy po lewej stronie drogi nr 381, 
w kierunku stacji paliw. Kierowca podróżował sam i nie chciał 
żadnej pomocy medycznej. W  wyniku zdarzenia zniszczeniu 
uległy 3 przęsła siatki ogrodzeniowej z pobliskiej posesji.
wjechał w tył Audi. We wtorek 1 września ok. godz. 16.50 na 
ul. Świdnickiej w  Drogosławiu, kierujący samochodem marki 
Volkswagen mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i  doprowadził do zderzenia tylnego 
z samochodem marki Audi. Sprawca kolizji został ukarany man-
datem i sześcioma punktami karnymi.
Uszkodził ogrodzenie. W środę 2 września ok. godz. 21.00 na 
ul. 1 Maja, mężczyzna kierujący samochodem osobowym mar-
ki DAF w trakcie cofania doprowadził do uszkodzenia ogrodze-
nia. Sprawca został ukarany mandatem.
Pomogli ratownikom medycznym. W  czwartek 3 września 
strażacy z JRG w Nowej Rudzie, po wejściu przez okno do miesz-
kania w  bloku na os. Piastowskim w Nowej Rudzie, otworzyli 
drzwi, dzięki czemu ekipa zespołu ratownictwa medycznego 
mogła udzielić pomocy starszej kobiecie, która straciła równo-
wagę, upadła i nie mogła się podnieść.
wjechał w  znak. W  niedzielę 6 września ok. godz. 12.30 na 
ul. Górniczej w Drogosławiu, nieustalony kierujący najechał na 
znak. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Zderzenie boczne. W poniedziałek 7 września ok. godz. 15.10, 
na drodze wojewódzkiej nr 384 w Woliborzu, nieustalony kie-
rujący samochodem ciężarowym doprowadził do zderzenia 
bocznego z  samochodem marki Volkswagen. Postępowanie 
wyjaśniające w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu 
Policji w Nowej Rudzie.

Policjanci na motocyklach

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

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie 
przedstawili 31-latkowi zarzut posiadania narko-
tyków. Mężczyzna został zatrzymany po tym, gdy 
funkcjonariusze ujawnili u niego narkotyki. Teraz 
za popełnione przestępstwo odpowie karnie.

– W czwartek 3 września policjanci z Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudzie, podczas patrolu 
zauważyli, że zachowanie jednego z mężczyzn 
jest nerwowe. Podczas wykonywanych czynności 
służbowych funkcjonariusze znaleźli przy 31-lat-
ku susz roślinny. Mężczyzna przyznał się, że jest 
to marihuana. Z zabezpieczonej przez policjantów 
ilości środków można byłoby przygotować kilka-
dziesiąt porcji narkotyków – informuje podinsp. 
Wioletta Martuszewska, oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Kłodzku.

Teraz 31-latek za popełnione przestępstwo 
odpowie karnie. Za ten czyn grozi kara pozbawie-
nia wolności do 3 lat.

Policjanci z Kłodzka otrzyma-
li zgłoszenie o odnalezieniu ko-
nającego psa. Mieszkanka po-
wiatu kłodzkiego, spacerując po 
lesie na terenie gminy Radków, 
usłyszała przeraźliwy skowyt psa. 
Zaniepokojona tymi odgłosami, 
idąc w głąb lasu odnalazła w 
zaroślach konające zwierzę. Na-
tychmiast zaalarmowała poli-
cjantów. Funkcjonariusze po 
dotarciu na miejsce zgłoszenia 
bardzo szybko ustalili właścicie-
la czworonoga oraz miejsce jego 
zamieszkania. Okazało się, że 
to 55-letni mężczyzna od kilku 
lat był opiekunem psa i to on 
próbował uśmiercić zwierzę. 
Został zatrzymany w policyjnym 
areszcie.

W tym samym czasie ranne 
zwierzę zostało przetransporto-
wane do lekarza weterynarii. 
Jednak spowodowane przez 

sprawcę obrażenia były tak roz-
ległe, że podjęto decyzję o eu-
tanazji zwierzęcia.

Zatrzymany mężczyzna tłu-
maczył policjantom, że stracił 
właśnie pracę, co spowodowało 
u niego atak agresji, którą wyła-
dował na swoim psie. Okazało 
się, że 55-latek drewnianym koł-
kiem zadawał zwierzęciu ciosy 
w głowę w celu uśmiercenia go. 
Następnie ranne, konające zwie-
rzę porzucił w zaroślach.

Podejrzany usłyszał już zarzut 
usiłowania zabicia psa ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Proku-

ratura Rejonowa w Kłodzku wy-
stąpiła z wnioskiem o zastoso-
wanie wobec podejrzanego 
tymczasowego aresztu. Sąd na 
podstawie zgromadzonych ma-
teriałów i dowodów zastosował 
wobec zatrzymanego areszt na 
2 miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, za uśmiercenie zwie-
rzęcia grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności, natomiast w 
sytuacji, gdy sprawca działa ze 
szczególnym okrucieństwem, 
kara ta może wzrosnąć nawet 
do 5 lat.

Ujawnili narkotyki

Drogi powiatu kłodzkiego patrolują 
również policjanci na motocyklach. Taka 
forma pełnienia służby przez funkcjona-
riuszy pozwala na szybką reakcję na zda-
rzenie oraz szybkie dotarcie do miejsca 
niedostępnego dla radiowozu policyjnego.

Dzięki policyjnym motocyklom, funk-
cjonariusze są w stanie jeszcze skuteczniej 
dbać o  bezpieczeństwo na drogach po-
wiatu kłodzkiego. Ponadto zapowiadają 
między innymi kontrole jednośladów 
i egzekwowanie przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego.
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Szansa na nowy wóz 
dla oSP Słupiec

Ochotnicza Straż Pożarna 
Nowa Ruda-Słupiec ma wielką 
szansę na zakup nowego, śred-
niego wozu ratowniczo-gaśni-
czego. System bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego jest w na-
szym mieście na wysokim po-
ziomie, a nowy wóz dla ochot-
ników ze Słupca jeszcze bardziej 
by go podniósł.

– Rzeczywiście jest duża szan-
sa na otrzymanie środków na 
zakup wozu dla OSP Słupiec z 
polsko-czeskiego projektu, któ-
ry wspólnie z gminą Nowa Ruda 
i Broumovem złożyliśmy kilka lat 
temu. Był to projekt rezerwowy, 
ma szansę na dofinansowanie, 

jeżeli takowe otrzymamy, to 
elementem tego projektu jest 
zakup pojazdu – mówi Tomasz 
Kiliński, burmistrz Nowej Rudy. 
– Wóz dla OSP Nowa Ruda-Słu-
piec chcieliśmy kupić od dawna, 
od kilu miesięcy pojawiła się na 
to realna szansa, ale jeszcze nie 
ma pełnego finansowania – do-
dał.

Burmistrz zaznaczył, że taka 
forma finansowania zakupu 
wozu jest atrakcyjna, ponieważ 
aż 85% wartości pojazdu pocho-
dzić będzie z dofinansowania w 
ramach projektu, o którym wspo-
mniał.

POLICJA OSTRZEGA:  NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

• UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)

• POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON 
INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ SŁUŻB

• PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ 
POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH

• NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB                                                           
(MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)

• UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU 
PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19

• UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW

• KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

• BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

• NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

• NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

• UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ   BIURA PREWENCJI  KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJACĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

Utrudnienia w ruchu

W dniach 11-13.09.2020 r. gmina Radków planuje zorganizować na terenie powiatu kłodzkiego 
zawody sportowe „Garmin Ultra Race Radków 2020” i „Garmin Triminator Radków 2020”. W związku 
z organizacją tej imprezy, 12.09.2020 r. w godz.06.00 – 18.00 nastąpi zamknięcie drogi wojewódzkiej 
nr 387 na trasie Radków – Karłów i dróg gminnych w Radkowie: fragment ul. Jagiellońskiej i ul. Ko-
lonia Leśna.

Ponadto w dniach 11-13.09.2020 r. w trakcie organizacji zawodów sportowych wystąpią utrud-
nienia komunikacyjne na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gmin: Radków, 
Szczytna, Duszniki Zdrój, Lewin Kłodzki i Kudowa Zdrój.
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Joanna Jax, właściwie Joanna Jakubczak, 
pisarka specjalizująca się w powieściach histo-
rycznych. Na rynku wydawniczym Jax zadebiutowała 
w 2014 roku książką „Dziedzictwo von Becków”. Jej najnowsza powieść Drugi 
brzeg opublikowana została w 2020 roku i jest już to jej dwudziesta książka. 
To saga rodzinna tuż przed wybuchem wojny polsko-bolszewickiej. W rodzi-
nie Niemojskich osiemnastoletnia Wiktoria próbuje jakoś odnaleźć się w trud-
nej rzeczywistości 1920 roku. Jeszcze mieszka wraz z rodziną w Warszawie, 
jednak swoje ukochane miasto musi opuścić. Jest zakochana w  pewnym 
młodzieńcu, ale on niestety stoi po nie tej stronie barykady. To z kolei rodzi 
różne napięcia między członkami rodu Niemojskich, dla których wartości 
patriotyczne i wolność stawiane są na pierwszym miejscu. Jak zakończy się 
historia Weroniki, czy szczęśliwie? Zapraszam do lektury.

Niby banalna opowieść miłosna, którą osadzono w  dramatycznym dla 
naszego kraju okresie, pozwala jednak poznać bliżej historię Polski i zobaczyć, 
jak niektóre wydarzenia wpłynęły na powieściową rodzinę. W książce zaak-
centowano rolę polskich kryptologów, wspomniano udział dzielnych lotników, 
którzy zdobywali dla armii ważne informacje, przywołana została także postać 
ks. Ignacego Skorupki, którego śmierć stała się później symbolem bitwy War-
szawskiej.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Joanna Jax

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatem…. do dzieła!!!

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

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

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

Dobra książka

Rodzaje pompek

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

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

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

ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-

Ludmiła Ulicka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zatem…. do dzieła!!!

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

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

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

Dobra książka

Rodzaje pompek

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

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

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

ści, w których pierwszoplanowe miejsca w fabule zajmują kobie-

Ludmiła Ulicka

„Medea i jej dzieci”



11

OR OR
Noworudzianin Nr 445, 11-17 września 2020 r.

Bezrobotni z wyższym zasiłkiem
od wtorku 1 września wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. w pierwszych 90 dniach wyniesie 
on 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. wyższe zasiłki 
otrzymają wszyscy bezrobotni

Idziesz na grzyby?
Grzybobranie jest dobrą okazją na spędzenie czasu w lesie, 
ale i w takich sytuacjach nie możemy zapominać o własnym 
bezpieczeństwie. Podczas zbierania grzybów łatwo bowiem 
stracić orientację w terenie i najzwyczajniej się zgubić

Noworudzcy policjanci apelują do osób wychodzących na 
grzybobranie o rozsądek. Apel ten dotyczy również najbliższych, 
którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad oso-
bami w podeszłym wieku.

– Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły 
do lasu bez odpowiedniego nadzoru – mówi asp. Paulina Kop-
tyra z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. – Starsze osoby często 
tracą orientację w terenie i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej 
do domu – dodaje.

Aby wyprawy do lasu były bezpieczne, należy pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach:

• nie wybierajmy się na grzyby zbyt późno, gdyż zmrok może 
spowodować utratę orientacji w terenie,

• nie należy chodzić do lasu w pojedynkę, najlepiej zabrać ze 
sobą kogoś, kto zna teren,

• pamiętajmy o odblaskach, dzięki którym będziemy widocz-
ni, jasnym i odpowiednim do pory roku i pogody stroju,

• należy ocenić realnie swoje możliwości i  czas, jaki mamy 
zamiar spędzić w lesie; pamiętajmy, że jeśli nie znamy terenu, 
nie oddalajmy się zbyt daleko od miejsca, z którego wyruszyliśmy,

• bardzo ważne, aby zabrać ze sobą telefon komórkowy z na-
ładowaną baterią i  w  przypadku zgubienia się, natychmiast 
zgłosić ten fakt policji,

• dokładnie określmy rodzinie do jakiego lasu się wybieramy 
i w którym kierunku będziemy zmierzać,

• jeżeli w grzybobraniu biorą udział dzieci lub osoby starsze, 
nie można tracić ich z  pola widzenia – chwila nieuwagi może 
zakończyć się dla nich zagubieniem,

• starajmy się nie pozostawiać przedmiotów wartościowych 
w pojazdach, którymi przyjeżdżamy do lasu, mogą stać się łatwym 
łupem dla złodziei, a szkody mogą być większe niż strata skra-
dzionego sprzętu,

• przestrzegajmy przepisów, które zabraniają wjazdu do lasu. 
Parkujmy tylko w miejscach wyznaczonych.

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych zakła-
da ustawa o  dodatku solidarnościowym, która 
weszła w życie w drugiej połowie czerwca. Na jej 
mocy wprowadzony został dodatek solidarno-
ściowy, który – w wysokości 1400 złotych – przy-
sługiwał osobom, które straciły pracę w wyniku 
kryzysu spowodowanego epidemią  koronawirusa.

Dodatek był przyznawany maksymalnie na 
3 miesiące, w okresie od 1 VI do 31 VIII 2020 roku.

– Nikogo nie zostawiliśmy bez pomocy. Do-
datek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą 
o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. 
Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta An-
drzeja Dudy, ustawa zakładała podwyższenie 
zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna 
obowiązywać od września – mówi Marlena Maląg, 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

wysokość zasiłku dla bezrobotnych 
od 1 września 2020 roku

Zasiłek wzrośnie do 1200 zł. Kwota ta będzie 
obowiązywała w okresie pierwszych 90 dni po-
siadania praw do zasiłku. Później zasiłek będzie 
przysługiwał w wysokości 942,30 zł. Przypomnij-
my, że dziś to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł.

– Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszy-
scy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, 
ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek 
– zaznacza minister Marlena Maląg.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych 
wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, 

których wysokość uzależniona jest od wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przy-
sługującego w  okresie odbywania szkolenia, 
stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, 
dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia inte-
gracyjnego dla uczestników Centrów Integracji 
Społecznej.

Pozostałe zasady dotyczące przyznawania 
obniżonej oraz podwyższonej kwoty zasiłku, 
w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmie-
nione.

Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy wprowadzona została również 
zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy 
warunkujących możliwość nabycia prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżo-
nym wymiarze etatu i  z  obniżoną wysokością 
wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w  przypadku osób, którym na 
podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych, zmniejszono 
wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wy-
sokości wynagrodzenia poniżej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.
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„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

„w rynku” rynek 23 16 września

„aspirynka” ul. radkowska 22 17 września

„centrum” ul. kłodzka 10a 18 września

„centrum” ul. kłodzka 10a 19 września

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 20 września

„Familia” ul. kłodzka 13 21 września

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 22 września

k
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K

Repertuar 
kina MoK

11-13 września, godz. 17.00
zieja

2D, biograficzny, dramat, 
112 min, 2020, Polska

bilet: 15/12 zł

11-17 września, godz. 19.00
TENET

2D, napisy, thriller, akcja, 
sci-fi, 150 min, 2020, USa

bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 93, 11-17 września 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 222 i nast. Ko-
deksu cywilnego, właściciel może 
żądać od osoby, która włada 
faktycznie jego rzeczą, ażeby 
rzecz została mu wydana, chyba 
że osobie tej przysługuje sku-
teczne względem właściciela 
uprawnienie do władania rzeczą. 
Przeciwko osobie, która narusza 
własność w inny sposób aniżeli 
przez pozbawienie właściciela 
faktycznego władztwa nad rze-
czą, przysługuje właścicielowi 
roszczenie o przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem i o zanie-
chanie naruszeń.

Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do 
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny 
ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa wła-
sność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w 
czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, 
jeżeli stały się w tym czasie wymagalne. Jednakże od chwili, w 
której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o 
wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest 
on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest 
odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że 
pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest 
zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, 
jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu 
nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzy-
ściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może 
żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania 
właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, 
w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się 
o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, 
może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

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

Karolina Janowicz 

Ochrona własności

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Emilian, Feliks, Hiacynt, Jacek, Jan, Piotr, Wincenty

wschód słońca: 6.03
zachód słońca: 19.01

11
254 dzień roku

do końca roku pozostało 111 dni
dzień trwa: 12 godz. 58 min.

września
środa

Po ciężkim bombardowaniu pozycji powstań-
czych wróg atakuje Powiśle Czerniakowskie.

Natarcie wychodzi jednocześnie z czterech 
kierunków: od Mostu Poniatowskiego, od stacji 
pomp przy Czerniakowskiej, od Sejmu w kierunku 
Frascati i z Muzeum Narodowego na szpital św. 
Łazarza.

Celem dwóch ostatnich szturmów jest odcię-
cie Powiśla Czerniakowskiego od Śródmieścia.

Niemcy rozpoczynają natarcie na Górny 
Czerniaków.

W wyniku natarcia niemieckiego od strony 
Stacji Pomp oraz z Parku Sobieskiego, oddziały 

AK zmuszone są do opuszczenia odcinka ul. 
Rozbrat między Łazienkowską a Przemysłową.

Powstańcy utrzymują wszystkie pozycje w 
Al. Jerozolimskich. Rośnie napór na Sielce. Nie-
mieckie szturmy na placówki przy Zakrzewskiej 
oraz Stępińskiej zostają odparte.

Strona polska zrywa rozmowy w sprawie 
kapitulacji Powstania.

Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wysyła do 
marszałka Konstantego Rokossowskiego depeszę 
z prośbą o nawiązanie bezpośredniej łączności 
radiowej.

42 dzień Powstania Warszawskiego
11 września 1944 r. poniedziałek 
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2020

września
piątek

imieniny obchodzą:
Emilian, Feliks, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, 
Krzesisława, Piotr, Wincenty

wschód słońca: 6.03
zachód słońca: 19.01

11
255 dzień roku

do końca roku pozostało 111 dni
dzień trwa: 12 godz. i 58 min 
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ZUS korzystnie przeliczy emerytury kobiet

koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 10 września, godz. 
14.00) jest już ponad 28 milionów zarażonych, 
ponad 909 tysięcy zgonów i ponad 20 milionów 
osób wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego 
świata. Polska na ten moment jest na 46 miejscu 
w  tej statystyce z  liczbą zarażonych – 72.453, 
liczbą zgonów – 2.159 oraz 58.069  wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 18 osób 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 15  ofiar 
śmiertelnych, a 425 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (6.549.771 chorych / 195.2465 zgonów
/ 3.846.659 wyzdrowiałych),
Indie (4.471.709 / 75.129 / 3.472.975),
Brazylia (4.199.332 / 128.653 / 3.453.336),
Rosja (1.046.370 / 18.263 / 862.373),

Peru (702.776 / 30.236 / 536.959),
Columbia (686.856 / 22.053 / 552.885),
Meksyk (647.507 / 69.095 / 454.982),
RPA (642.431 / 15.168 / 569.935)
Hiszpania (543.379 / 29.628 / 150.376),
Argentyna (512.293 / 10.658 / 382.490)
Chile (427.027 / 11.702 / 399.555),
Iran (395.488 / 22.798 / 340.842),
Wielka Brytania (355.219 / 41.594 / brak danych),
Francja (344.101 / 30.794 / 88.524),
Bangladesz (332.970 / 4.634 / 233.550)
Arabia Saudyjska (323.012 / 4.165 / 298.966),
Pakistan (299.855 / 6.365 / 287.950),
(…) Włochy (281.583 / 35.577 / 211.272),
(…) Niemcy (256.591 / 9.418 / 232.500),
(…) Ukraina (145.612 / 3.023 / 65.877),
(…) Chiny (85.153 / 4.634 / 80.358),
(…) Czechy (31.036 / 444 / 20.374) #zostanwdomu

Urodzeni w 1953 roku dostaną wyższą emeryturę. Dla niektórych 
emerytów oznacza to wypłaty wyższe nawet o 200 zł. Takie rozwiąza-
nia znalazły się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, która dostosowuje przepisy do 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i umożliwia ponowne przeli-
czenie emerytur osób, które na skutek przepisów z  2013  r. mogły 
pobierać zaniżone świadczenia.

Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emery-
tury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Ozna-
cza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, 
a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty po-
branych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia 
będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia. Warunkiem jest to, by 
prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek zło-
żony przed 1 stycznia 2013 r.

– W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia 
emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wpro-
wadzając mniej korzystne rozwiązanie. Zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnię-
ciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana 
o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Problem zaniżonych emerytur dotyczy głównie kobiet urodzonych 
w 1953 r. 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że 
osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę zostanie obniżona 
emerytura powszechna o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. 
Problem wynikł z tego, że kobiety urodzone w 1953 r., które zdecydo-
wały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w latach 2008-2012, 
nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości obniży wyso-
kość emerytury po osiągnięciu przez nie powszechnego wieku eme-
rytalnego. Przepis ten zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. No-
welizacja ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych przywróciła większą podstawę obliczenia emerytury.

Według rządowych wyliczeń na zmianach skorzysta ok. 76 tys. osób 
z rocznika 1953. W większości przypadków średnia miesięczna pod-
wyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury 
– średnio 12 786 zł.

– Emerytury dla tych osób przeliczymy z urzędu. Nie trzeba zatem 
składać wniosku w tej sprawie – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Emerytura w  nowej wysokości przysługuje od dnia, od którego 
podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku, gdy prawo 
do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być 
podjęta jej wypłata. Jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa 
od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci  wyrównanie.

w jakim terminie?
Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzo-

nych w  1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po 
upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycz-
nia 2021 r.

Ustawa odnosi się również do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., 
którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym. Mogą 
zgłosić taki wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas ZUS 
obliczy emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury 
wcześniejszej. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emery-
tury wcześniejszej ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycz-
nia 2013 r.

Ile osób skorzysta na zmianach?
ZUS szacuje, że liczba osób urodzonych w roku 1953, które mogą 

skorzystać ze zmiany przepisów, wynosi ok. 80,4 tys. W tej liczbie jest 
17,8 tys. osób, które w ciągu 6 miesięcy mogą złożyć wniosek o przy-
znanie emerytury powszechnej (w tym kobiety – 15,6 tys., mężczyźni 
– 2,2 tys.). Pozostali, czyli 62,6 tys. osób (w tym 60,6 tys. kobiet, 1,9 tys. 
mężczyzn) będą mieli emeryturę przeliczoną z urzędu.
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Informujemy, że w dniu 16 września 2020 roku w godz. od 
10.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

ul. Niepodległości 2, czynne będzie stoisko informacyjne 
Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Wałbrzy-
chu, w którym będzie można uzyskać informacje z zakresu 
świadczeń, ubezpieczeń społecznych rolników, zasad korzysta-
nia z rehabilitacji leczniczej w KRUS oraz zasad bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym.

Stoisko informacyjne krUS

wakacje z Modelami RC

śpiewanie pod orłem
W sobotę, 5 września w pięknych okoliczno-

ściach przyrody spotkali się miłośnicy poezji 
śpiewanej. Już po raz piąty Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda we współpracy ze schroniskiem 
górskim „Orzeł” zorganizowali cudowny koncert. 
Na scenie zobaczyć i  usłyszeć mogliśmy Piotra 
Wożniaka z zespołem, Zespół Jan i Klan, Krzysz-
tofa Karwowskiego z zespołem Materna Magica 

i  gwiazdę wieczoru: Magdę Umer z  zespołem. 
W promieniach zachodzącego słońca, a później 
przy blasku płonących ognisk melomani rozko-
szować mogli się ciepłymi głosami płynącymi ze 
sceny. To prawdziwy raj dla fanów nie tylko poezji 
śpiewanej. Cała impreza odbyła się ze szczególnym 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i  reżimu 
sanitarnego. A my zapraszamy znów za rok!

Istnieje wiele różnych sposo-
bów na zaplanowanie aktywne-
go wypoczynku dla dzieci.

Co ważne, letnie zajęcia wca-
le nie muszą wiązać się z ogrom-
nymi wydatkami. Dzięki współ-
pracy Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda i Stowarzyszenia 
Form Alternatywnych – Rozdro-
że, podczas tegorocznych waka-
cji, zorganizowano darmowe 
zajęcia z modelami RC w pięciu 
miejscowościach Gminy Nowa 
Ruda. Wszystkie dzieci uczestni-
czące w spotkaniach miały moż-
liwość zapoznać się z zasadami 

obsługi modelu, jego budową 
oraz stać się kierowcą przepra-
wowej „rajdówki” zupełnie za 
darmo.

Cykl wakacyjnych spotkań 
rozpoczął się w Dzikowcu. Na 
Torze RC przygotowano tech-
niczną trasę do pokonania prze-
prawowymi modelami zdalnie-
-sterowanymi w skali 1:10. Były 
przejazdy po kamieniach, drew-
niane mostki i tunel na kilku 
przygotowanych trasach. Tor RC 
jest dostępny przez cały rok dla 
osób posiadających własne mo-
dele.

Kolejne zajęcia odbyły się w 
Bożkowie. Po zapoznaniu się z 
obsługą modelu i jazdami prób-
nymi udaliśmy się w prawdziwy 
teren. Nie zabrakło stromych 
podjazdów wzdłuż starej drogi 
i mnóstwa naturalnych prze-
szkód. Zwalone kłody, kamienie, 
śliskie korzenie wymagały sku-
pienia i nie lada umiejętności w 
opanowaniu modelu.

Trzecie zajęcia odbyły się w 
Nowej Wsi, na placu zabaw przy 
Sali wiejskiej. Liczna grupa dzie-
ci i młodzieży bardzo dzielnie 
pokonywała kolejne, przygoto-
wywane przeszkody. Oprócz 
jazdy uczestnicy aktywnie włą-
czali się w samo aranżowanie 
nowo powstałych tras. Były ka-
mienie, kawałki drewna, przejazd 
po schodach i mnóstwo zjazdów 
oraz podjazdów na pobliskiej 
skarpie. Wszystko to dodatkowo 
utrudniały przygotowane bram-
ki, przez które należało przeje-
chać modelem, nie dotykając 
żadnego słupka.

Dwa kolejne spotkania miały 
charakter wycieczki. Na pierwszą 
z nich wybrała się młodzież z 
Jugowa. Po szybkim szkoleniu 
na placu szkolnym wyruszyliśmy 

w teren w poszukiwaniu natu-
ralnych przeszkód do pokonania. 
Górska droga ze stromymi zbo-
czami okazała się idealna do 
ustawiania i zaliczania kolejnych 
bramek. Najfajniejszy okazał się 
stromy podjazd, z sypką ziemią 
i wystającymi korzeniami. To 
właśnie tu rozegrały się praw-
dziwe zawody, komu uda się 
wjechać na szczyt skarpy każdym 
z trzech modeli. W dalszej części 
wycieczki, już bez rywalizacji 
podziwialiśmy krajobrazy Jugo-
wa i przepiękne panoramy Gór 
Sowich.

Ostatnie wakacyjne spotka-
nie odbyło się w Świerkach. Tra-
dycyjnie rozpoczęło się od szyb-
kiego szkolenia i rozdania ga-
dżetów dla uczestników. Następ-
nie górską dróżką, pnącą się 
mocno pod górę wyruszyliśmy 
w stronę Włodzickiej Góry. Pięk-

ne widoki przerywały przystan-
ki na odrobinę rywalizacji. Po-
nownie ustawialiśmy bramki i 
każdy z uczestników pokonywał 
wyznaczoną trasę. Na skraju lasu 
wyznaczyliśmy najdłuższą i naj-
trudniejszą trasę, którą każdy 
mógł pokonać wybranym przez 
siebie modelem, przy wzajem-
nym dopingu i pilnowaniu po-
zostałych uczestników.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe smycze, identyfi-
katory i dyplomy, a zajęcia od-
bywały się za darmo, aby każdy 
chętny mógł spróbować jazdy 
przeprawowymi modelami RC. 
Modele te przystosowane są do 
powolnej i precyzyjnej jazdy w 
trudnym terenie. Jak się okazało 
jest to bardzo wciągające hobby, 
które uczy opanowania, równo-
wagi i cierpliwości.
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od 1 lipca część referatów Urzędu Gminy nowa ruda 
przeniosła się z dotychczasowego budynku, w którym 
znajdowała się również poczta, do nowej siedziby – do 
budynku byłego sądu przy ul. Niepodległości 2

Urząd Gminy w nowej siedzibie

– Po wyborach na początku 
2015 r. zdecydowałam, że bę-
dziemy chcieli pozyskać budynek 
po byłym sądzie, w którym znaj-
dował się czasowo Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Było to moim zda-
niem najlepsze rozwiązanie, 
ponieważ ten budynek znajduje 
się obok naszego, drugiego bu-
dynku. To optymalne rozwiąza-
nie, pracownicy nie muszą już 
przechodzić przez jezdnię, chcąc 
spotkać się ze mną, czy załatwić 
coś w innym referacie – było to 
kłopotliwe i niebezpieczne – ale 
to też ułatwienia dla mieszkań-
ców gminy– informuje Adrianna 
Mierzejewska, wójt gminy Nowa 
Ruda. – Udałam się do prezesa 
sądu, aby dowiedzieć się, czy ten 
budynek jest im potrzebny, czy 
nie chcą go zbyć. Prezes odpo-
wiedział, że Wydział Ksiąg Wie-
czystych chcą przenieść do in-
nego budynku, ponieważ nie 
opłaca się im utrzymywać go 
tutaj, bo to się wiąże z zatrud-
nieniem trzech osób, plus osoba 
na zastępstwo, budynek trzeba 
utrzymywać, opłacać – to dla 
nich duże koszty i powiem szcze-
rze, że pan prezes sądu był nawet 
zadowolony, że jest ktoś, kto 
chce się tym budynkiem zaopie-
kować. Proces przejęcia budyn-
ku był dość długi, bo musieliśmy 
uzyskać pozwolenia prezesów 
sądów różnej instancji i Skarbu 
Państwa, gdzie w ubiegłym roku 
podpisaliśmy umowę. Dzięki 
pomocy między innymi ministra 
Michała Dworczyka, radnego 
sejmiku Jerzego Deca i ówcze-
snej dyrektor sądu rejonowego 
w Kłodzku Reginie Dobniak, 
udało nam się przejąć budynek 

za darmo. Korzystając chcę im 
za pomoc bardzo podzięko-
wać – dodaje wójt gminy Nowa 
Ruda.

Do budynku przy ul. Niepod-
ległości 2 przeniesiono wszystkie 
referaty, które znajdowały się w 
budynku, w którym mieści się 
poczta, a więc: gabinet wójta i 
sekretariat, Sekretarz Gminy 
Nowa Ruda, część Referatu Or-
ganizacyjnego, Referat Zagospo-
darowania Przestrzennego i 
Referat Gospodarki Mieniem 
Komunalnym. Ze Słupca do no-
wej siedziby Urzędu Gminy Nowa 
Ruda przeniesiono również 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

– Budynek w zasadzie znaj-
dował się w takim stanie, że 
mogliśmy się do niego przenieść 
i prowadzić działalność admini-
stracyjną, jednakże w starym 
budynku, który dzierżawiliśmy 
od Orange, znajdowała się ser-
werownia, a więc wiązało się to 
z jej przenosinami, a ponieważ 
była stara, zakupiliśmy nową i ją 
zamontowaliśmy. Wykonaliśmy 
też nowe oświetlenie, odmalo-
waliśmy ściany, odświeżyliśmy 
parkiety. W sali narad, która kie-
dyś była salą sądową, zapropo-
nowano nam, żeby założyć wy-
kładzinę dywanową ponieważ 
to jest duże pomieszczenie, a 
wykładzina lepiej wygłusza – 
wyjaśnia wójt gminy Nowa Ruda.

Nie obyło się bez problemów, 
jak opowiada Adrianna Mierze-
jewska. Przeprowadzka była 
planowana na styczeń, jednak 
ze względu na to, że trochę prze-
sunął się proces przygotowania 
przetargu na meble i to, że pod-

czas remontu okazało się, że w 
niektórych pomieszczeniach 
stropy wymagały naprawy, tak 
więc oddanie budynku nieco się 
opóźniło.

– Przeniesienie do naszego 
budynku planowaliśmy na 1 
marca, ale jak wiadomo, zaczęły 
się problemy z koronawirusem. 
Firma, która wygrała przetarg na 
dostarczenie mebli do wyposa-
żenia biur, zaproponowała nam 
rażąco niską cenę. Musieliśmy 
wyjaśnić, dlaczego cena jest tak 
niska. Wszystko było zgodne z 
przepisami zamówień publicz-
nych i tę firmę musieliśmy do-
puścić do przetargu. Jak się oka-
zało, ten producent mebli swoją 
siedzibę miał w Polsce, natomiast 
fabrykę miał na Białorusi. I wte-
dy zaczęły się problemy z powo-
du COVID-u: pracownicy nie 
przyjechali, nie wzięli pomiarów 
pomieszczeń, bo projekt miał 
być zgodny z rozmieszczeniem 
gniazd sieciowych, biurka miały 
stać w odpowiednich miejscach 
– robili to wszystko zdalnie. Od 
razu przestało nam się to podo-
bać, nie mniej jednak, pod koniec 
marca przywieziono nam dwoma 
tirami meble i panowie zaczęli 
je rozpakowywać. Trwało to chy-
ba trzy dni, a wtedy okazało się, 
że meble w ogóle nie są zgodne 
z opisem przedmiotu zamówie-
nia. Dlatego też musieliśmy od-
stąpić od umowy. Oczywiście 
panowie bardzo długo meble 
składali i pakowali, a co równie 
ważne, mieliśmy już wypowie-
dzianą umowę w Orange, więc 
to wszystko było „na wariackich 
papierach”. Oni meble wynosili, 
a my, przy pomocy naszych dru-
hów-strażaków, którzy w tym 
czasie bardzo nam pomogli, 
przenieśliśmy wszystkie stare 
meble. Przygotowujemy się do 
kolejnego przetargu na meble, 
ale teraz robimy to bardzo roz-
ważnie, dlatego trwa to trochę 
dłużej, żeby wykluczyć w prze-
targu takie firmy jak do tej pory 
– dodaje.

Koszty związane z dostoso-
waniem budynku do potrzeb 
urzędu gminy, choć przekroczy-
ły nieco ponad milion złotych, 
nie wydają się za wysokie. W 
2019 wydano około 640 tys. zł 
na projekt, roboty teleinforma-
tyczne, modernizacja oświetlenia 
itp. W roku 2020 – około 399 tys. 
zł na przystosowanie budynku 
na działalność administracyjną, 
salę narad z wyposażeniem i 
nagłośnieniem, naprawy węzłów 
sanitarnych itp.
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ważne telefonyKRZYŻówKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

taXi – radków
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 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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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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Aforyzmy
ks. Jan Twardowski:

W życiu najlepiej, kiedy jest nam dobrze i źle. Kiedy jest nam 
tylko dobrze – to niedobrze.

Rozpacz jest upadkiem, z którego trzeba powstać.

Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.

Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, kiedy Bóg drzwi 
zamyka – to otwiera okno.
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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:
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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
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3. Zagadka
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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
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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, 
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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.
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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 prywatne (niekomercyjne) 
można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 
362) lub e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „noworudzia-
nin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub 
do odwołania przez ogłoszeniodawcę.
w treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKłAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.  
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

Bezpłatne ogłoszenia drobne
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

* Zamienię mieszkanie kwate-
runkowe w Woliborzu 74 m2 na 
mieszkanie w Słupcu lub Nowej 
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel. 
887 845 066.
* Sprzedam garaż w pobliżu 
os.  Piastowskiego. Powierzchnia 
garażu 20 m2, nowy dach oraz 
drzwi. Tel. 736 222 236.
* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 

po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* 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.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Sprzedam monografie klubowe 
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji 
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja

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

* 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 Combi 
1999 rok., 270 tys., alufelgi, 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.

* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj. 
Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 620.

* Sprzedam odznakę ZKS Górnik 
Słupiec. Cena 50 zł. Tel. 693 792 493.
* Sprzedam monografie klubo-
we Piasta Nowa Ruda wydane na 
40-lecie klubu. Cena 10 zł za szt. 
Tel. 693 792 493.
* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel. 695 858 904
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* Kupię wojskowe stare odznacze-
nia, odznaki, medale, szable. Tel. 
694 972 047.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki, odznaczenia, dokumenty i 
inne. Tel. 518 507 460.

ZAMów GAZ Do DoMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

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

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

wymagania:
– wykształcenie minimim średnie
– roczny staż pracy w księgowości
– znajomość obsługi komputera

oferty pracy można składać osobiście  
lub na e-mail: bason@bason.pl

1. na pełny etat 2. na pół etatu

Kancelaria Podatkowa Basoń sp. z o.o.
nowa ruda, os. XXX-lecia 30

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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2 Sowiogórska Dycha i 7 półmaraton Sowiogórski – pierwotnie oba biegi miały się odbyć 
na początku maja, ale epidemia przesunęła je na wrzesień, dając jednak biegaczom 
i organizatorom nadzieję na to, że organizacja imprez sportowych będzie już możliwa

Biegowy weekend w Górach Sowich
Wszystko się udało i w sobo-

tę mogła wreszcie wystartować 
2 Sowiogórska Dycha, a w nie-
dzielę ruszył 7 Półmaraton So-
wiogórski. W obu biegach orga-
nizatorzy wprowadzili  l imit 
zgłoszeń – po 250 osób na im-
prezę. Szlak przetarł sierpniowy 
11 Enervit Bieg na Wielką Sowę 
– jeden z pierwszych topowych 
górskich biegów w Polsce, któ-
rych organizacja stała pod zna-
kiem zapytania, a który ostatecz-
nie się odbył i zakończył wielkim 
sukcesem, pokazując jednocze-
śnie, że nawet w tak trudnych 
dla masowego sportu czasach 
można sprawnie zrobić imprezę 
bezpieczną dla uczestników i 
stojącą na wysokim poziomie 
sportowym. Tegoroczny bieg 
miał dodatkowo rangę Mi-
strzostw Polski PZLA w biegu 
alpejskim, które w tym roku 
zdecydowano się rozegrać wła-
śnie w Ludwikowicach Kłodzkich.

Sowiogórską Dychę wygrał 
Sylwester Lepiarz, który znako-
micie czuje się w Górach Sowich. 
Rok temu był pierwszy na Wiel-
kiej Sowie, a w tym roku wywal-

czył tu tytuł Wicemistrza Polski. 
Uprzedźmy trochę fakty – w 
niedzielę również był pierwszy, 
zgarniając dwie wygrane w dwa 
dni.

I w sobotę, i w niedzielę tuż 
za Lepiarzem na mecie pojawiał 
się Piotr Jaśtal. W sobotę trzeci 
był Mariusz Dyczek, a w niedzie-
lę Tomasz Pasik.

W rywalizacji kobiet w sobot-
nim biegu na 10 km najlepsza 
okazała się Agnieszka Kaczor, 
druga była Emilia Romanowicz, 
a trzecia Danuta Piskorowska.

Półmaraton, po pasjonującej 
walce przez całe 22 km, wygrała 
Katarzyna Golba, wyprzedzając 
na mecie o trzy sekundy Annę 
Ficner. Trzecia była Agata Domo-
radzka.

Start i meta obu biegów usy-
tuowane były w Ludwikowicach 
Kłodzkich. Sobotni anglosaski 
bieg na 10 km był wymagający 
technicznie, selektywny i dość 
szybki – w sam raz przed nie-
dzielnym półmaratonem, który 
wyprowadził zawodników w 
najwyższe partie Gór Sowich, 
przez Kozie Siodło, Lisie Skały 
– aż na Wielką Sowę i z powrotem 
do mety. Coraz więcej osób wy-
biera oba te starty i oba biegi, 
rywalizując dzień po dniu. Taka 
idea przyświecała też organiza-
torom przy planowaniu biego-
wego kalendarza w Gminie Nowa 
Ruda.

Organizatorami obu biegów 
jest Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda z siedzibą w Ludwi-
kowicach Kłodzkich oraz Adrian-
na Mierzejewska, wójt gminy 
Nowa Ruda.

To jeszcze nie koniec, bo ko-
lejna okazja do biegania w Gó-

rach Sowich już niedługo – tra-
dycyjny Górski Bieg Niepodle-
głości w Świerkach czeka 11 li-
stopada.

Natomiast 2 Półmaraton Gór-
ski „Orzeł” odbędzie się 21 listo-
pada w Sokolcu. Będzie to ofi-
cjalne zakończenie sezonu i te-
gorocznych zmagań w ramach 
Ligi Biegów Górskich Attiq, któ-
ra, mimo trudności i epidemicz-
nych przeszkód trwa i nie zwal-
nia tempa.

Wyniki 2 Sowiogórskiej Dy-
chy: https://wyniki.datasport.pl/
results3242/

Wyniki 7 Półmaratonu Sowio-
górskiego: https://wyniki.data-
sport.pl/results3240/

Zapisy i zgłoszenia do 9 Gór-
skiego Biegu Niepodległości: 
https://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawo-
dy=5451

Zapisy i zgłoszenia do 2 Pół-
maratonu Górskiego „Orzeł”: 
https://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawo-
dy=5438
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Pierwsze zwycięstwo
Piłka nożna, A-klasa

orlęta krosnowice – zjednoczeni ścinawka śr. 3:6 (1:4)

Bramki: (5’, 76’, 90’ – rzut karny) – K. Luberda (18’), A. Ziental (32’), 
D. Natkaniec (40’ – rzut karny), B. Borkowski (42’), K. Kancelarz (60’), 
G. Szczudłowski (90+3’)
Żółte kartki: M. Mihilewicz
Zjednoczeni: M. Mihilewicz – T. Berdychowski, M. Ziental, 
M. Walkiewicz (c), M. Kurasz (75’ J. Biernat) – B. Biernat (43’ K. Kancelarz), 
B. Borkowski, P. Buczma, K. Luberda (68’ T. Wojciaczyk) – D. Natkaniec 
(77’ G. Szczudłowski), A. Ziental (72’ P. Kaczmarek)

4 kolejka

Po trzech remisach z rzędu seniorzy KS Zjednoczeni Ścinawka 
Średnia zgarnęli komplet punktów. Zjednoczeni w IV kolejce spo-
tkań A-klasy pokonali Orlęta Krosnowice 3:6 (1:4).
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Sowiogórska dycha

awans do półfinałów Mistrzostw polski Młodziczek

Bieg Górski „Sowiógorska Dycha” – to nowy bieg górski ze startem i metą w Lu-
dwikowicach Kłodzkich, którego pierwsza edycja miała miejsce 4 maja 2019 r. Trasa 
biegu prowadzi po drogach leśnych i polnych wokół masywu Gontowa. W tegorocz-
nej edycji jak i  w  poprzedniej nie mogło zabraknąć zawodników Aktywna Nowa 
Ruda, którzy dzielnie walczyli na trasie biegu, pokonując ją i własne słabości.
Weronika Bykowska z czasem 00:57:32 zajęła 11 miejsce open kobiet i 1 miejsc K16
Marek Bykowski z czasie 00:47:52 zajął 21 miejsce open oraz 3 miejsce M20
Igor Blaźniak z czasem 00:53:36 zajął 55 miejsce open i 3 miejsce M16
Marcin Krupa z czasem 00:45:35 zajął 10 miejsce open oraz 4 miejsce M40
Robert Banaś z czasem 00:49:03 zajął 30 miejsce open oraz 12 miejsce M30
Marek Zbyryt z czasem 00:54:21 zajął 61 miejsce open i 5 miejsce M55
Halina Zbyryt z czasem 01:17:23 zajęła 52 miejsce open kobiet i 15 miejsce K40
Lidia Gąsiewska z czasem 01:18:36 zajęła 55 miejsce open kobiet i 29 miejsce K30

Brawa dla wszystkich zawodników. Biegi w górach sowich nie należą do łatwych, 
a wam poszło świetnie. Gratulacje dla osób wyróżnionych za wywalczenie podium, 
a reszcie za podjęcie wyzwania i zmierzenie się z nim w pięknym stylu.

Uczniowski KLUB Sportowy „Wieża” Rad-
ków, w  rozgrywanym turnieju w  Ścinawce 
Średniej, wywalczył awans do półfinału Mi-
strzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej.
W dniach 12-13.09.2020 r. w turnieju w Łodzi 
zagrają:
Grupa II: UKS Volley 34 Łódź, Smilebus UKS 
„Wieża” Radków, MUKS Joker Świecie i MUKS 
Krótka Mysiadło.
12.09. grają: 
10:00 UKS Volley 34 Łódź – MUKS Krótka 
Mysiadło 
12:00 Smilebus UKS „Wieża” Radków – MUKS Joker Świecie 
17:00 MUKS Krótka Mysiadło – MUKS Joker Świecie 
19:00 Smilebus UKS „ Wieża” Radków- UKS Volley 34 Łódź
13.09. grają:
10:00 Smilebus UKS „Wieża” Radków – MUKS Krótka Mysiadło 
12:00 UKS Volley 34 Łódź – MUKS Joker Świecie
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