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

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

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

Dołącz do grupy i pomagaj!
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co przyniosą najbliższe 

miesiące w zakresie pandemii, 
to jednak 14 września nasz 
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kolejny rok akademicki

Noworudzki UTW  
już w nowym roku akademickim
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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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Szynobusem do Wałbrzycha bez utrudnień
Codzienne i  okazjonalne podróże na trasie 

Wałbrzych – Kłodzko zapewniły prace PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. za 8 mln zł. W najdłuższym 
skalnym tunelu w Polsce – pod Małym Wołowcem, 
wzmocniona została wewnętrzna obudowa i od-
nowione ściany czołowe tunelu. W poprzednich 
latach na linii wykonano prace przy wiaduktach, 
mostach i w tunelu w Świerkach. Obecnie prze-
budowa obejmuje stację Ścinawka Średnia.

Codziennie na trasie Wałbrzych Główny – 
Kłodzko Główne kursuje kilkanaście pociągów 
pasażerskich. Sprawny przejazd zapewniły prace 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w  skalnym 
tunelu pod Małym Wołowcem, na odcinku Wał-
brzych – Jedlina Zdrój. Obiekt ma wzmocnioną 
wewnętrzną obudowę. Wykonawca oczyścił jej 
ceglaną powierzchnię, usunął poluzowane ele-
menty i  uzupełnił spoiny. Udrożniono i  oczysz-
czono kanały wentylacyjne. Zmienił się wygląd 
wjazdów do tunelu. Oczyszczone są ściany czo-

łowe wraz z  gzymsami. Usunięto luźne bloki, 
odłamki skalne i samosiejki. Skalne ściany będą 
zabezpieczone specjalnymi siatkami. Nad tunelem 
zostaną odtworzone rowy odwadniające. Prace 
nie mają wpływu na ruch pociągów i  zakończą 
się w październiku.

Na czas najważniejszych robót, od kwietnia 
do końca sierpnia, na odcinku Wałbrzych Gł. – 
Głuszyca obowiązywała zastępcza komunikacja 
autobusowa. Wartość tegorocznych prac przy 
tunelu to ok. 8 mln zł. W ubiegłym roku w obiek-
cie przeprowadzono prace torowe i  naprawę 
części obudowy za 10,8 mln zł.

Tunel na trasie Wałbrzych – Kłodzko pod górą 
Mały Wołowiec (720 m n.p.m.) w Górach Wałbrzy-
skich, to najdłuższy skalny tunel kolejowy w Pol-
sce. Ma 1603 m. Obiekt wydrążony w skale został 
oddany do użytku w  1912 r. Wykonane prace 
pozwolą na bezpieczne przejazdy pociągów 
w kolejnych latach.

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

Retro pociąg w Nowej Rudzie
Już po raz dziesiąty firma 

TurKol planuje powtórzenie nie-
zapomnianej imprezy! Wyprawa 
związana jest z podziwianiem 
jednej z piękniejszych tras kole-
jowych w Polsce, usianej wielo-
ma wiaduktami, mostami, tune-
lami, wijącej się wzdłuż pięknych, 
górskich krajobrazów na długo 
pozostających w pamięci.

W niedzielę 20 września ok. 
12.42 na stację PKP w Nowej 
Rudzie wjedzie pociąg retro. 
TurKol uruchomi pociąg z po-

dobnymi założeniami jak w la-
tach poprzednich, tj. skład po-
ciągu wyposażony będzie w 
wagon barowy, na wybranych 
stacjach na pasażerów czekać 
będą dodatkowe atrakcje. Pociąg 
ze względu na niewystarczające 
zainteresowanie ofertą z paro-
wozem, będzie ciągnięty przez 
lokomotywę spalinową w histo-
rycznych barwach.

Punktem docelowym prze-
jazdu pociągu KILOF, tak jak w 
poprzednich edycjach projektu, 

będzie przejazd linią kolejową 
Wałbrzych – Kłodzko na odcinku 
Wałbrzych – Głuszyca – Nowa 
Ruda i z powrotem. Pobyt Pasa-
żerów w Nowej Rudzie został 
dostosowany do możliwości 
czasowych i technicznych prze-
jazdu, między innymi zaplano-
wano dodatkowe atrakcje w 
postaci wizyty w prawdziwej 
kopalni węgla kamiennego! Ze 
względu na duże zainteresowa-
nie lokalnych mieszkańców ofer-
tą przejazdu zabytkowym pocią-
giem, podobnie jak w latach 
ubiegłych, przygotowano także 
trzy dodatkowe oferty przejaz-
dów lokalnych. Będą to oferty: 
DZIK z Wałbrzycha Głównego do 
Mieroszowa i z powrotem, SOWA 
z Nowej Rudy do Kłodzka Miasto 
i z powrotem oraz KOTLINA z 
Kłodzka Miasto do Bystrzycy 
Kłodzkiej i z powrotem.

Szczegółów szukaj na stronie: 
turkol.pl

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają 
powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na 
samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu 
gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają 
najbardziej ekologiczny surowiec – drewno – tworzący 
domy również dla nas

#sadziMY 2020

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo 
że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadze-
nie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują już blisko jedną 
trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne 
wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszy-
scy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do 
ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach 
wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy 
łącznie aż milion sadzonek.

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują: Prezydent RP 
Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy 
wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa 
Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez 
„huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r. Para Prezydencka wspólnie, 
między innymi, z pracownikami administracji publicznej, harce-
rzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, 
na powierzchni blisko 6,5 ha posadzi 64 tys. nowych drzew.

Każdy może posadzić własne drzewko!
Sadzonki będą wydawane w najbliższy piątek 18 września:
1. koło siedziby Nadleśnictwa Jugów w Jugowie w godz. 8.00-15.00,
2. w Nowej Rudzie koło ratusza w godz. 11.00-17.00,
3. w Radkowie koło ratusza w godz. 11.00-17.00.
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Sprawa noworudzkiego szpitala po raz kolejny była tematem 
obrad Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. 
Już sam punkt główny posiedzenia komisji był alarmujący: 
likwidacja noworudzkiego szpitala

Podczas posiedzenia Komisji 
Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie w środę 9 wrze-
śnia, na zaproszenie przewod-
niczącej Reginy Wałęsy udział 
wziął burmistrz Tomasz Kiliński, 
Bogusław Frącek, wiceprzewod-
niczący rady miejskiej, będący 
przedstawicielem Nowej Rudy 
w Radzie Społecznej przy ZOZ 
Kłodzko, radni nie będący człon-
kami komisji, a także Helena 
Kochajkiewicz i radna Jadwiga 
Ziemska, które stoją na czele 
oddolnej obywatelskiej inicjaty-
wy dotyczącej wsparcia naszej 
służby zdrowia, autorki listu 
wystosowanego do parlamen-
tarzystów z naszego okręgu wy-
borczego w obronie szpitala pod 
którym podpisało się ponad dwa 
tysiące trzysta osób. Pomysło-
dawczynie i autorki apelu na 
początku posiedzenia przedsta-
wiły zebranym swoje działania 
związane z petycją w sprawie 
obrony szpitala przed jego ewen-
tualną likwidacją, a także pod-
jęcia działań w sprawie zabez-
pieczenia medycznego miesz-
kańców Nowej Rudy.

– Nasz apel uznałyśmy jako 
ostatnią deskę ratunku, krzyk 
rozpaczy załączając do pisma 
listy poparcia mieszkańców. W 
piśmie uzasadniliśmy, dlaczego 
funkcjonowanie noworudzkiego 
szpitala jest tak ważne, a właści-
wie najważniejsze dla nas, prze-
cież ten szpital ratował życie i 
zdrowie wielu mieszkańcom 
naszego regionu. Pisma miały-
śmy dostarczyć osobiście każ-
demu parlamentarzyście, jednak 
zaczęła się epidemia COVID-19, 
w związku z czym pan burmistrz 
zaproponował, ze wystosuje 
pismo przewodnie do którego 
załączy naszą petycję wraz z 
podpisami i wtedy to pismo na 
pewno nie trafi na spód szuflady, 
ale zostanie przez parlamenta-
rzystów przeczytane jako pismo 
od burmistrza naszego miasta. 
Pisma zostały rozesłane w kwiet-
niu i prawie nikt na nasz apel nie 
zareagował. Jedyną osobą, któ-
ra się z nami skontaktowała 9 
sierpnia, była poseł Monika Wie-
lichowska, która zaproponowa-
ła spotkanie w swoim biurze 
poselskim. Następnego dnia 
podczas spotkania pani poseł 
wręczyła nam odpowiedź na 

nasze pismo, jak również odpo-
wiedź jaką skierowała do pana 
burmistrza. Do obu tych odpo-
wiedzi załączyła interpelację, 
którą skierowała do ministra 
zdrowia dotyczącą połączenia 
SCM w Polanicy-Zdroju z naszym 
szpitalem, oraz wszystkie inter-
pelacje jakie składała w temacie 
ochrony zdrowia – mówiła Ja-
dwiga Ziemska.

Następnie o zabranie głosu i 
przedstawienie sytuacji szpitala 
został poproszony Bogusław 
Frącek, członek Społecznej Rady 
przy ZOZ Kłodzko, który stwier-
dził,że sytuacja noworudzkiego 
szpitala niejednokrotnie była 
omawiana podczas spotkania z 
Jadwigą Radziejewską, dyrekto-
rem szpitala w Kłodzku, która 
mówiła, że największym proble-
mem jest brak lekarzy, ale nie 
tylko.

– Biorąc pod uwagę, że szpi-
tal powiatowy w Kłodzku coraz 
bardziej się zadłuża, dyrekcja 
wraz z władzami powiatu szuka-
ją sposobów, które pozwoliłyby 
ograniczać koszty, a koronawirus 
jeszcze bardziej zubaża budżet 
powiatu. Oddział Chorób We-
wnętrznych w Nowej Rudzie jest 
w tej chwili zawieszony, nie ma 
możliwości podjęcia tam pracy 
przez żadnego lekarza. Pani dy-
rektor twierdzi, że próbują wsze-
lakimi sposobami pozyskać le-
karzy, ale ich po prostu nie ma. 
Podczas posiedzeń Rady Spo-
łecznej mówi się o tej sytuacji, 
pan starosta szuka jakiegoś roz-
wiązania, śle pisma, całkiem 
możliwe, że gdyby te pieniądze 
jako dotacja trafiły do powiato-
wego szpitala, możliwe byłoby 
inne rozwiązanie. Natomiast 
spółka – szpital w Polanicy – 
pewnie chce w związku z tym 
jakieś środki finansowe, a Pola-
nica nie jest wcale taka chętna. 
Z rozmów podczas społecznej 
rady, SCM raczej się broni przed 
przejęciem szpitala w Nowej 
Rudzie. Tak naprawdę nikt nie 
wie co będzie, decyzję powinien 
podjąć minister – m.in. tłumaczył 
Bogusław Frącek.

Burmistrz Tomasz Kiliński, 
który dzień wcześniej spotkał się 
ze starostą Maciejem Awiżeniem 
rozpoczynając swoją wypowiedź 
nie krył, że już sam temat dzi-
siejszego posiedzenia komisji, 

czyli likwidacja szpitala niezwy-
kle go zaniepokoił.

– Szpital jako taki, jako miej-
sce świadczenia usług, cały czas 
będzie działał. Na razie nie ma 
żadnych decyzji, które mówiłyby 
o tym, że ten zakres, który na 
terenie szpitala jest dzisiaj świad-
czony, czyli pediatria, ZOL, czy 
poradnie miałyby być zamykane. 
Oczywiście dla nas istotnym 
elementem całego szpitala był i 
jest Oddział Chorób Wewnętrz-
nych, który tak naprawdę nie 
działa z powodu braku lekarzy. 
To o czym powiedział pan prze-
wodniczący Bogusław Frącek, 
sytuacja finansowa ZOZ-u jest 
bardzo zła. Poprawiła się tro-
szeczkę po zwiększeniu kontrak-
tów, co nastąpiło w ubiegłym 
roku, ale one były rzecz jasna 
daleko niewystarczające, o czym 
rozmawialiśmy z ministrem Cie-
szyńskim. To są środki daleko 
niewystarczające funkcjonowa-
nia ZOZ-u, który będzie miał 
nadal problemy. Sposób finan-
sowania służby zdrowia w ogó-
le jest niewłaściwy i szpitale 
popadają w problemy finansowe, 
a do tego dochodzi problem 
braku lekarzy i to na dzień dzi-
siejszy jest chyba największy 
problem, a na pewno największy 
w przypadku szpitala w Nowej 
Rudzie – mówił burmistrz. – Pi-
smo – odwiedź do ministra zdro-
wia ponawiające rozważenie 
włączenia naszego szpitala w 
struktury SCM-u, wskazuje spo-
soby rozwiązania tych tematów 

o których wspomina pan mini-
ster. Tak naprawdę nie ma for-
malnych problemów, żeby taki 
szpital przekazać. Powiat kłodz-
ki jako organ prowadzący, jak 
wspomniał starosta, może nawet 
darowizną przekazać ten majątek 
pod warunkiem prowadzenia 
tam nadal działalności szpitalnej. 
Sytuacja wszystkich placówek 
medycznych jest trudna, ale 
szpitala w Polanicy lepsza niż 
kłodzkiego ZOZ-u– dodał.

Burmistrz ponownie skiero-
wał prośbę do radnych członków 
Koła PiS w radzie miejskiej o 
zaangażowanie się w tę sprawę, 
wspominając, że brak odpowie-
dzi na pisma skierowane do 
parlamentarzystów pozostawi 
bez komentarza.

– Na każdym możliwym spo-
tkaniu ponaglam parlamenta-
rzystów – senatora Szweda, mi-
nistra Dworczyka o jakąś reakcję, 
o to żeby do nas przyjechali, o 
to żeby przynajmniej odpowie-
dzieli nam rzeczowo na chociaż-
by ten apel ruchu oddolnego, 
niestety trochę uderzam głową 
w mur, mówię to z ubolewaniem 
ponieważ nie lubię być niesku-
teczny. Próbuję dotrzeć do pana 
posła Zyski, który jak widzę jest 
bardziej chętny do współpracy, 
ale to nie jest takie proste i na 
razie nie mogę się pochwalić 
żadną skutecznością, co nie 
oznacza że cały czas nie będę 
próbował, dopóki da się coś 
zrobić i to państwu obiecuję, że 
postaram się żeby moje działania 

były efektywne – zapewniał rad-
ny Artur Turański, szef Klubu 
radnych PiS w Radzie Miejskiej 
w Nowej Rudzie.

Dalsza długotrwała dyskusja 
skupiła się nad sposobem rato-
wania noworudzkiego szpital, a 
także nad tym jak zachęcić wał-
brzyskich parlamentarzystów do 
podjęcia w tym kierunku jakich-
kolwiek działań. Do posła Micha-
ła Dworczyka, szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, ministra 
– członka Rady Ministrów w 
imieniu komisji zdrowia zostało 
skierowane zaproszenie na po-
siedzenie podczas którego omó-
wiona by została tak ważna dla 
mieszkańców Nowej Rudy spra-
wa szpitala. Z powodu tego, że 
poseł Michał Dworczyk pełni 
ważne rządowe stanowisko i ma 
natłok pracy, co może spowodo-
wać brak czasu na przyjazd do 
Nowej Rudy, radni nie wyklucza-
ją posiedzenia wyjazdowego, 
podczas którego doszłoby do 
spotkania z Michałem Dworczy-
kiem.

Można powiedzieć, że posie-
dzenie Komisji Zdrowia i Ekolo-
gii Rady Miejskiej w Nowej Ru-
dzie było poniekąd pokłosiem 
odpowiedzi ministerstwa zdro-
wia do starosty kłodzkiego, w 
którym resort zdrowia nie widzi 
możliwości włączenia noworudz-
kiego szpitala w struktury Spe-
cjalistycznego Centrum Medycz-
nego w Polanicy-Zdroju, które 
to jest tzw. szpitalem ministe-
rialnym.

Szpital jest dla nas bardzo ważny
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Felieton

Stanisław Łukasik

Na Rusi Halickiej nazwanej 
przez Austriaków Galicją, Pola-
cy i Rusini żyli w jednym pań-
stwie przez 578 lat. Od 1340 
roku w Koronie Królestwa Pol-
skiego, a od pierwszego roz-
bioru w 1772 roku w ramach 
monarchii Habsburgów. O po-
czątkach tej wspólnoty tak pisał 
Karol Szajnocha „Czy to u steru 
głównych urzędów krajowych, 
czy na «państwie» rozległych 
posiadłości wszędzie obok Po-
laków siedzą z woli królewskiej 
krajowcy ruscy”. Na początku 
ruskiej polityki Kazimierz Wiel-
ki zachował prawa i obrządek 
kościoła prawosławnego. Zda-
wał sobie sprawę z tego, że 
gwałtowne tępienie i wypiera-
nie panującej na Rusi religii nie 
przysporzy mu zwolenników, 
a pomnoży wrogów. Wystąpił 
nawet do Bizancjum o utwo-
rzenie patriarchatu prawosław-
nego w Haliczu, co nastąpiło 
już po jego śmierci. Stosował 
król Kazimierz takie metody na 
70 lat przed Pawłem Włodko-
wicem broniącym na soborze 
w Konstancji tezy, że „wiara nie 
może być z przymusu” i 650 
przed ks. Józefem Tischnerem, 
który nauczał: „Ani katolik, ani 
Polak, ani nikt inny nie mogą 
mieć w państwie większych 
praw niż ma człowiek”. Kazimie-
rzowi bardzo zależało na do-
brych stosunkach z papieżem, 
nawet otrzymał wsparcie finan-
sowe, ponieważ prowadząc 
wojny o Ruś walczył z pogana-
mi czyli z Litwą i Tarami, a więc 
starał się umocnić katolicyzm 

na Rusi, ale metodami pokojo-
wymi. Popierał osadnictwo 
polskie na terenach ruskich 
(Niemców nie trzeba było za-
praszać, sami zasiedlali ruskie 
miasta), tworzył łacińską orga-
nizację kościelną i tą drogą na 
Ruś mogła oddziaływać cywi-
lizacja zachodnia. Zapowiada-
ło się całkiem dobrze, a pano-
wanie Piastów we Lwowie i 
włączenie Rusi w europejski 
obszar gospodarczy i kultural-
ny zapowiadało pozytywną 
przyszłość dla obydwóch nacji. 
Pierwsze zgrzyty wystąpiły gdy 
neofita Władysław Jagiełło na-
dał prawa polityczne, czyli moż-
liwość piastowania urzędów 
bojarom litewskim i ruskim, ale 
tylko wyznania katolickiego. Po 
unii Polski z Litwą prawosławie 
na Rusi z wyznania dominują-
cego stało się wyznaniem „to-
lerowanym”. Wszelkie przywi-
leje władz litewskich uzyskał 
Kościół rzymskokatolicki, który 
intensywnie rozwijał własne 
struktury organizacyjne. Cer-
kiew prawosławna za czasów 
Jagiełły i Witolda praktycznie 
została pozbawiona nowych 
nadań monarszych. Władysław 
Jagiełło doprowadził do wyda-
nia szeregu ograniczeń dla Ko-
ścioła prawosławnego (zakaza-
no budowy nowych i remonto-
wania starych cerkwi prawo-
sławnych, zawierania mał-
żeństw mieszanych). Na skutki 
nie trzeba było długo czekać. 
Podczas buntu Świdrygiełły, 
najmłodszego brata Jagiełły, 
cała Ruś poparła buntownika. 

Zrównanie 
prawne pra-
w o s ł a w -
nych boja-
r ó w  z e 
s z l a c h t ą 
k a to l i c k ą , 
co nastąpiło 
w tzw. unii 
grodzieńskiej w 1434 roku (nie 
obowiązywało na Rusi Halickiej) 
spowodowało, że prawosławni 
opuścili Świdrygiełłę. Polityka 
koniunkturalna pierwszych Ja-
giellonów na polskim tronie 
legła u podstaw zasadniczych 
podziałów na Rusi i Ukrainie. 
Jeżeli prawa polityczne dla ru-
skiego bojara czy kniazia wy-
znania prawosławnego zależa-
ły od koniunktury, interesów 
albo nacisków jakie na panują-
cego wywierała katolicka hie-
rarchia kościelna, to ten starał 
się uniezależnić od koniunktu-
ry i wybierał stabilizację jaką 
gwarantowało mu wyznanie 
katolickie. Ruska arystokracja 
przechodząc na katolicyzm, 
równocześnie ulegała poloni-
zacji, w czym pomagały związ-
ki małżeńskie i nauki w polskich 
szkołach pobierane przez ruską 
młodzież. Chłopi ruscy pozo-
stawali przy swojej wierze, a 
zasiedlający Ruś chłopi polscy 
często przechodzili na prawo-
sławie. Oto mamy obraz Rusi i 
Ukrainy: Polak to szlachcic i 
katolik, a Rusin to prawosławny 
chłop. W ten sposób doszło do 
zasadniczego podziału, a „nie-
nawiść zatruwała serca pobra-
tymcze”.

Szukamy korzeni nienawiści

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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Warsztaty FSP w Nowej Rudzie
W warsztatach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które odbyły się w piątek 11 września 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, wzięli udział między innymi: radny sejmiku 
wojewódzkiego, samorządowcy z Nowej Rudy, gminy Nowa Ruda i gminy Radków, prezesi 
spółek komunalnych, instytucji samorządowych oraz duża grupa przedsiębiorców

Zebranych przywitał burmistrz Tomasz Kiliński, 
który pokrótce omówił czym jest Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji.

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie 
wspierał regiony węglowe, regiony w  których 
funkcjonuje górnictwo, regiony, które wymagają 
transformacji, transformacji gospodarczej w kie-
runku odejścia od przemysłu węglowego. Te 
działania trwały kilka lat, dzięki inicjatywie pana 
prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja uda-
ło nam się dołączyć do tej grupy. Jako region 
wałbrzyski jesteśmy jedynym regionem postwę-
glowym który powstał i wspólnie z Wałbrzychem, 
gminą Nowa Ruda, z gminą Boguszów, z gminą 
Jedlina przez wiele miesięcy braliśmy udział 
w różnych spotkaniach mających na celu stwo-
rzenie ram przyszłego programu, przyszłych 
działań które w ramach tego funduszu mogłyby 
być realizowane. Braliśmy udział w spotkaniach 
we Wrocławiu, w Warszawie, zdarzały się też spo-
tkania w Brukseli, gdzie prezentowaliśmy nasze 
założenia, nasze problemy, propozycje projekto-
we, które mogłyby być w ramach takiego progra-
mu realizowane. Rzeczywiście Komisja Europejska 
uznała region wałbrzyski jako region jeszcze 
w transformacji, region który wymaga wsparcia 
tej transformacji. Dzisiaj w Polsce mamy trzy takie 
regiony, jest to przede wszystkim województwo 
śląskie, województwo wielkopolskie – region 
koniński i  województwo dolnośląskie – region 
wałbrzyski. Wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej 
transformacji na dzień dzisiejszy wymaga od 
regionów stworzenia Planów Sprawiedliwej 
Transformacji, planów na podstawie których 
powstanie Krajowy Plan Sprawiedliwej Transfor-
macji zatwierdzany później przez Komisję Euro-
pejską. W ramach powstałych planów wdrażany 
będzie już program. Na chwilę obecną jest jeszcze 
wiele niewiadomych, jak ten program będzie 
realizowany, kto będzie nim zarządzał, jakie będzie 
dofinansowanie, jakie będą szczegółowe wytycz-
ne do realizowania projektu w  ramach tego 
programu – tłumaczył Tomasz Kiliński. – Dzisiejsze 
spotkanie ma na celu stworzenie charakteru 
partycypacyjnego, żebyście państwo, jako uczest-
nicy tych warsztatów, również mogli, mam na-
dzieję, czynny wziąć udział i aktywny w tworzeniu 
ram tego programu, być może w  tworzeniu 
pewnych propozycji projektowych. Cieszę się, że 
są tu z nami przedsiębiorcy, bo to bardzo ważna 
część tego programu. Tak naprawdę chodzi 
o transformację gospodarczą jak i społeczną, więc 
rola przedsiębiorców w tym programie powinna 
być duża i  chcielibyśmy żebyście państwo być 
może znaleźli swoje miejsce i  swoje pomysły, 
które będzie można w ramach programu realizo-
wać. My od wielu miesięcy pracujemy nad kon-
cepcjami, pomysłami i  fiszkami projektowymi. 
Z miastem Wałbrzych bardzo aktywnie przygo-
towujemy się do tego, aby te propozycje mogły 
być uwzględnione najpierw w Planach Sprawie-
dliwej Transformacji, a później mogły być reali-
zowane. Zaprosiłem też gminę Nowa Ruda i gmi-
nę Radków ponieważ lokalnie chcemy realizować 

partnerskie projekty w  ramach tego funduszu. 
Do końca września pan marszałek, który odpo-
wiada za stworzenie planu regionalnego, popro-
sił nas o składanie propozycji projektowych, fiszek 
projektowych, dlatego tu dzisiaj jesteśmy i w for-
mule warsztatów chcemy państwu przedstawić 
program, zachęcić do przemyśleń i  być może 
stworzenia fiszek projektowych – dodał.

Kolejnym prelegentem był Jerzy Dudzik, na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miasta Nowa Ruda, odpowiedzialny za przygoto-
wanie i wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

– Jest to pierwsze spotkanie związane z Fun-
duszem Sprawiedliwej Transformacji i myślę, że 
ma ono raczej charakter przekazania pewnej 
wiedzy, wiedzy ogólnej, wiedzy operacyjnej, a pan 
Marcin Augustyniak, pełnomocnik prezydenta 
Wałbrzycha ds. Strategii i koordynator Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzy-
skiego objaśni nam zagadnienia tzw. sieciowe – 
powiedział Jerzy Dudzik, zaznaczając że wszelkie 
pomysły, przemyślenia, przedsiębiorcy mogą 
przesyłać do niego drogą mailową i  tą drogą 
przedsiębiorcy będą też otrzymywać wszelkie 
nowe informacje związane z  FSP. Jerzy Dudzik 
przedstawił ogólne założenia zielonego ładu, 
zastrzegając że póki co, rząd polski nie podpisał 
tego porozumienia, czyli pieniędzy może być 
mniej. Następnie głos zabrał Marcin Augustyniak, 
który szczegółowo wyjaśnił czym są projekty 
sieciowe i poinformował uczestników warsztatów 
jakie ewentualnie projekty mogą zgłaszać. Po tym 
przyszedł czas na pytania od uczestników warsz-
tatów.

Przypomnijmy, na realizacje jakich projektów 
może liczyć Nowa Ruda według marcowej wypo-
wiedzi burmistrza Tomasza Kilińskiego dla nasze-
go tygodnika.

– Powiem o  potencjalnych kilku projektach, 
które zresztą prezentowałem na spotkaniu we 
Wrocławiu i w Brukseli. Pierwszy z nich związany 
jest z rewitalizacją obszaru ulicy Obozowej. Jest 
to wielopłaszczyznowy projekt związany z  mo-
dernizacją, budową infrastruktury z  terenami 
zielonymi, z  edukacją, z  termomodernizacją, li-
kwidacją niskiej emisji. Kolejny projekt związany 
jest z aranżowaniem i tworzeniem kolejnych te-
renów zielonych na terenie Nowej Rudy. Następ-
ny projekt dotyczy budowy infrastruktury dla 
obsługi terenów przemysłowych na terenach 
pokopalnianych. Były zgłaszane również inne 
projekty, m.in. w obszarze tradycji górniczej – Szlak 
Tradycji Górniczej przygotowywany wspólnie ze 
Starą Kopalnią w Wałbrzychu, więc jest to obszar 
naprawdę bardzo szeroki, ale jednocześnie na-
wiązujący do rozwiązywania problemów zarów-
no społecznych jak i gospodarczych związanych 
z  transformacją z  gospodarki węglowej na go-
spodarkę powiedzmy niskoemisyjną, czyli to 
wszystko, co wpisuje się w tak zwany Europejski 
Zielony Ład, który jest tworzony – odpowiada 
Tomasz Kiliński.
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Sezon grzybowy trwa w najlepsze. 
Grzybobranie jest wspaniałym pomysłem 
na spędzenie czasu na łonie natury, ale 
i w tej sytuacji nie możemy zapominać 
o bezpieczeństwie i zdrowym rozsądku

Hej ho na grzyby by się szło

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób 
wykonujących zawody medyczne

Na początku września prze-
stały obowiązywać preferencyj-
ne zasady dotyczące wysokości 
zasiłku chorobowego oraz moż-
liwości świadczenia pracy w 
czasie zasiłku chorobowego i 
dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego przez osoby wykonujące 
zawód medyczny.

– 5 września 2020 r. stracił 
moc obowiązującą przepis, któ-
ry przyznawał osobom wykonu-
jącym zawód medyczny, czyli 
lekarzom, pielęgniarkom i ra-
townikom medycznym, zasiłek 
chorobowy i dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy w wysokości 100 
proc. wynagrodzenia – wyjaśnia 
Iwona Kowalska-Matis, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Obecnie osoby, 
które pracują w szeroko rozu-
mianym sektorze zdrowia, gdy 
zachorują na COVID-19 lub są w 
kwarantannie mają prawo do 
zasiłku chorobowego na ogól-
nych zasadach tak jak każdy 
ubezpieczony – dodaje Kowal-
ska-Matis.

Oznacza to, że pracownik 
wykonujący zawód medyczny, 
który zakaził się COVID-19 w 
czasie pracy ma prawo do wy-
nagrodzenia za czas zwolnienia 
lekarskiego na ogólnych zasa-
dach tj. po wyczerpaniu 33 lub 
14 dni wypłaty wynagrodzenia 
za czas niezdolności do pracy z 
powodu choroby, o którym 
mowa w art. 92 Kodeksu pracy 
(w przypadku pracowników) i w 
wysokości odpowiednio 70 proc. 
lub 80 proc. podstawy wymiaru 
(a nie 100 proc.).

Osoby ubezpieczone, które 
wykonują zawód medyczny nie 
mają obecnie również możliwo-
ści otrzymania zasiłku chorobo-
wego, jeżeli w czasie objęcia ich 
obowiązkową kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domo-
wych, pracują zdalnie na rzecz 
podmiotu wykonującego dzia-

łalność leczniczą lub udzielają 
świadczeń zdrowotnych za po-
średnictwem systemów telein-
formatycznych lub systemów 
łączności. Nie mają również pra-
wa do dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego, jeżeli świadczą 
pracę w podmiocie leczniczym 
w ramach dyżuru medycznego 
w godzinach innych niż czas 
zwolnienia od wykonywania 
pracy w związku z osobistym 
sprawowaniem opieki nad dziec-
kiem w wieku do lat 8 lub dziec-
kiem niepełnosprawnym w wie-
ku do lat 16 lub dzieckiem legi-
tymującym się orzeczeniem o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w 
wieku do lat 18 lub dzieckiem z 
orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego w wieku do 
lat 24 lub dorosłą osoba niepeł-
nosprawną.

Grzybiarze, szczególnie ci początkujący, powinni 
umieć rozpoznawać gatunki trujące. Aby zapobiec 
zatruciom należy zbierać grzyby duże i  wyrośnięte, 
a  unikać młodych, niewykształconych, gdyż łatwiej 
wtedy o pomyłkę. Gatunki z blaszkami pod kapeluszem 
są zwykle trujące, dlatego bezpieczniej jest wybierać 
grzyby rurkowe. Musimy mieć pewność, czy dany okaz 
jest jadalny. W razie wątpliwości, powinniśmy sięgnąć 
po atlas lub zapytać bardziej doświadczonych  grzybiarzy.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach dobre-
go grzybobrania:

– należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których 
nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne,

– należy zbierać grzyby wyrośnięte i  dobrze wy-
kształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych 
cech danego gatunku są najczęściej przyczyną  pomyłek,

– początkujący grzybiarze powinni zbierać grzyby 
rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmier-
telnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia,

– unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków 
trujących np. zabarwienie cebuli podczas gotowania, 
ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki 
śmiertelnie trujące,

– zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym 
przypadku w  reklamówki foliowe, bo powoduje to 
zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów,

– nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych 
i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochro-
ną i stanowią część ekosystemu.

Inne zagrożenia
Pamiętajmy też o innych zagrożeniach. Istnieje duże 

niebezpieczeństwo zgubienia się w lesie, dlatego war-
to znać kilka zasad, które pomogą temu zapobiec:

– starajmy nie wybierać się do lasu w  pojedynkę. 
Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobra-
nie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. 
Podajmy im też przybliżony czas powrotu,

– jeśli wybieramy się do lasu w  towarzystwie, nie 
oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kon-
takcie wzrokowym,

– jeśli rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy 
o tym osoby, z którymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich,

– kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, 
elementy charakterystyczne w  terenie, aby znaleźć 
drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy,

– zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórko-
wy oraz latarkę, które w chwili zagubienia w lesie mogą 
okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzy-
stać do wezwania pomocy, do odczytania naszej loka-
lizacji oraz aplikacji telefonu, która wskazuje naszą 
lokalizację rodzinie i służbom ratunkowym,

– pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny 
strój mogą okazać się bardzo pomocne w  razie akcji 
poszukiwawczej,

– jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt 
daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków 
kolejowych,

– wybierajmy wczesną porę na wędrówkę po lesie, 
nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek 
jesieni to czas, kiedy w  nocy temperatura jest niska 
i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie,

– zachowajmy środki ostrożności – ostrożnie 
z ogniem,

– udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, 
pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocz-
nym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei,

– nie pozostawiajmy w  pojeździe wartościowych 
przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu 
komórkowego, torebki, portfela, dokumentów),

– nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby 
uniknąć ich zagubienia,

– warto być przygotowanym na zmianę pogody, 
dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie 
kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie,

– gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy 
ze sobą wodę oraz coś do jedzenia,

 – stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które 
można znaleźć przy wejściach do lasu,

 – nie śmiećmy, zabierzmy z  lasu to, co ze sobą 
przynieśliśmy,

 – gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów 
wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, 
tylko niezwłocznie powiadommy policję,

 – jeśli podejrzewamy, że ktoś z  naszych bliskich 
zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów,

– jeśli zabłądzimy w lesie, nie zwlekając zaalarmuj-
my policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, 
wtedy jest większa szansa na odnalezienie,

 – gdy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie 
poinformujmy policję, że już nie potrzebujemy pomo-
cy – oszczędzi to czasu i  zaangażowania wszystkich 
osób, które biorą udział w poszukiwaniach.
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Pożar mieszkania w Jugowie

Służby mundurowe 
informują

Gasili samochód i ściernisko. We wtorek 8 września strażacy 
otrzymali zgłoszenie o pożarze przy ul. Polnej w Nowej Rudzie. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczo-gaśni-
czych i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że pali się 
leżący na dachu samochód oraz ściernisko ze słomą pozosta-
wioną po zbiorze zboża. Samochód z nieustalonych przyczyn 
zapalił się, przez co doszło do rozprzestrzenienia się ognia 
i zapalenia ścierniska, spaliło się około czterdziestu arów ścier-
niska ze słomą.
Pożar sadzy. W środę 9 września strażacy z JRG otrzymali zgło-
szenie o pożarze sadzy w jednym z budynków w Przygórzu. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar sadzy w prze-
wodzie kominowym, w górnej jego części na odcinku 2 metrów. 
Piec c.o. znajdował się w kotłowni, która była umiejscowiona 
w piwnicy.
Mandat i punkty karne. W piątek 11 września ok. godz. 19.55 
w  Ścinawce Górnej doszło do zderzenia kierowanego przez 
mężczyznę samochodu marki Seat i kierowanym przez kobietę 
samochodem marki Kia. Sprawcą kolizji był kierujący Seatem, 
który został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Zderzenie w Ścinawce. W sobotę 12 września ok. godz. 12.00 
na ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej, mężczyzna kierujący 
samochodem marki Audi nie zachował bezpiecznej odległości 
i  zderzył się z  samochodem marki Peugeot. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Źle omijał. W sobotę 12 września ok. godz. 13.20 na skrzyżo-
waniu dróg wojewódzkich 387 i 388 w Ratnie Dolnym, mężczy-
zna kierujący samochodem osobowym marki Mazda nieprawi-
dłowo wykonując manewr omijania zderzył się z samochodem 
marki Opel, którym kierował obywatel Ukrainy. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Wypadek motocyklistów w Karłowie. W niedzielę 13 września 
w  Karłowie, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 46-letni 
mężczyzna, mieszkaniec powiatu opolskiego kierujący moto-
cyklem marki Honda, nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i na łuku drogi zjechał na przeciwny pas 
ruchu i zderzył się motocyklem marki Suzuki, którym kierowa-
ła 21-letnia mieszkanka powiatu lubańskiego. Oboje kierujący 
trafili do szpitala, gdzie przebywać będą powyżej 7 dni. Postę-
powanie w sprawie wypadku prowadzą policjanci z Komisaria-
tu Policji w Nowej Rudzie.

W środę 9 września dyżurny Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym w Bożkowie. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania straża-
cy ustalili, że zderzyły się: samochód osobowy 
marki Skoda Octavia oraz samochód marki Opel 
Corsa. Kierującej Oplem ratownicy udzielali kwa-
lifikowanej Pierwszej Pomocy do czasu przybycia 
zespołu ratownictwa medycznego. Kobieta zo-
stała przewieziona do Specjalistycznego Centrum 
Medycznego w Polanicy-Zdroju celem dalszej 
diagnostyki. Rozpoznanie wykazało, że do zda-
rzenia doszło prawdopodobnie wskutek nieza-
chowania bezpiecznej odległości pomiędzy po-
jazdami przez kierowcę samochodu osobowego 
marki Skoda Octavia.

W środę 9 września do dyżur-
nego JRG w Nowej Rudzie wpły-
nęło zawiadomienie o pożarze 
mieszkania w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Głównej w 
Jugowie.

Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia, w wyniku przeprowadzo-

nego rozpoznania, ustalono, że 
podczas dokładania do pieca 
doszło do wypadnięcia z niego 
żaru i zapalenia materiałów pal-
nych składowanych obok pieca. 
Pożar został częściowo ugaszo-
ny przez mieszkańców budynku 
przed przybyciem jednostek 

straży pożarnej. W momencie 
przybycia służb ratowniczo-ga-
śniczych wszyscy mieszkańcy 
znajdowali się na zewnątrz bu-
dynku. Ratownicy medyczni 
przebadali właściciela mieszka-
nia, w którym doszło do pożaru.

Kolizja w Bożkowie
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Jesienna strategia walki z koronawirusem
W życie wchodzi nowa strategia zwalczania pandemii na jesień. Chodzi m.in. 
o szpitale. To w związku ze spodziewanymi zachorowaniami oraz podobieństwem 
objawów COVID-19 do zachorowania na grypę

Nowe zasady dotyczące 
szpitali

Odchodzi się od koncepcji 
szpitali jednoimiennych. Jesienią 
szpitale odpowiedzialne za le-
czenie chorych na koronawirusa 
podzielone będą na trzy pozio-
my.

We wszystkich szpitalach na-
leżących do sieci szpitali będą 
utworzone miejsca dla pacjen-
tów z podejrzeniem koronawi-
rusa. Pacjenci będą przebywać 
w placówce do czasu otrzymania 
wyniku badania lub, w razie 
konieczności, wdrożenia zabie-
gów ratujących życie.

W szpitalach zakaźnych będą 
zabezpieczone miejsca do lecze-
nia osób zarażonych koronawi-
rusem. Będzie to 87 oddziałów 
zakaźnych i obserwacyjno-za-
kaźnych, przygotowane na przy-
jęcie pacjentów z COVID-19. W 
sumie znajduje się w nich ok. 4 
tys. miejsc dla pacjentów wyma-
gających opieki typowo interni-
stycznej, ale także np. podłącze-
nia do respiratora.

Pacjenci z rozpoznanym już 
koronawirusem będą kierowani 
również do szpitali wielospecja-

listycznych. Do tych placówek 
będą trafiały osoby, które wy-
magają wysokospecjalistyczne-
go leczenia. Jednak będzie moż-
na w nich udzielać świadczeń 
także osobom, które nie są za-
każone koronawirusem. W tych 
szpitalach przygotowanych bę-
dzie ponad 2 tys. miejsc.

Nowa strategia 
testowania

Przede wszystkim testowani 
będą pacjenci, u których wystę-
pują objawy – gorączka, dusz-
ność i inne charakterystyczne 
dla COVID-19. Bedą chronione 
osoby szczególnie wrażliwe, któ-
re mogą przechodzić chorobę 
najciężej – osoby starsze, z ob-
niżoną odpornością, przebywa-
jące w jednostkach całodobowej 
opieki.

Testy obowiązkowo 
będą wykonywane:

– u osób z objawami sugeru-
jącymi zakażenie koronawiru-
sem,

– u osób przed rozpoczęciem 
turnusu leczenia uzdrowiskowe-
go lub rehabilitacji uzdrowisko-

wej oraz przed przyjęciem do 
placówek opieki długotermino-
wej, takich jak hospicja czy domy 
pomocy społecznej.

Co ważne, obecnie w Polsce 
jest ponad 260 punktów drive 
thru w ponad 200 powiatach. 
Nadal będą zwiększane ilość 
tego typu mobilnych punktów 
pobierania wymazów w naszym 
kraju.

Nowa rola lekarzy POZ

W okresie jesienno-zimowym 
lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej będą mogli zlecać 
testy pacjentom z infekcją dróg 
oddechowych. Jak będzie się to 
odbywać? Osoba, która ma ob-
jawy powinna skontaktować się 
z lekarzem w ramach teleporady. 
Podczas rozmowy lekarz zdecy-
duje o sposobie dalszego postę-
powania. W sytuacji, gdy objawy 
będą wyraźnie wskazywały na 
możliwość zarażenia koronawi-
rusem, nie będzie trzeba odby-
wać tradycyjnej wizyty i badania 
fizykalnego przed zleceniem 
testu.

Po wykonania testu, jeśli jego 
wynik będzie ujemny, pacjent 

zostanie pod opieką lekarza POZ. 
W sytuacji, jeśli wynik testu na 
koronawirusa będzie pozytywny 
– zostanie skierowany na tzw. 
„ścieżkę zakaźną”, czyli do jednej 
z placówek, która zajmuje się 
leczeniem chorób zakaźnych.

Krótsza kwarantanna

Obowiązkowa kwarantanna 
dotyczy osób, które miały stycz-
ność z osobą chorą lub były 
narażone na zakażenie oraz osób, 
które przekraczają granicę ze-
wnętrzną UE (z określonymi wy-
jątkami).

Co się zmieniło? Kwarantan-
na nakładana przez inspekcję 
sanitarną, jak i dla osób przekra-
czających granicę, została skró-
cona do 10 dni. Osoby, które nie 
mają objawów choroby, nie będą 
poddawane testom na korona-
wirusa.

Izolacja domowa

Na izolacji domowej muszą 
przebywać pacjenci, u których 
zostało zdiagnozowane zaraże-
nie koronawirusem, ale czują się 
na tyle dobrze, że nie muszą 
pozostać w szpitalu.

W 7 dobie pacjent otrzyma 
SMS z informacją o tym, że w 
8-10 dobie powinna odbyć się 
teleporada z lekarzem POZ. W 
trakcie porady lekarz oceni stan 
zdrowia i zadecyduje o ewentu-
alnym przedłużeniu izolacji po-
wyżej 10 dni – jeśli wystąpiły 
objawy choroby.

Jeśli u pacjenta nie wystąpi-
ły objawy, izolacja kończy się 
automatycznie w 10 dniu od daty 
wykonania testu.

W sytuacji, kiedy wystąpiły 
objawy infekcji, czas trwania 
izolacji wynosi minimum 13 dni 
od daty pojawienia się objawów. 
Co ważne, ostatnie trzy dni mu-
szą być bezobjawowe. Jeśli jest 
konieczność przedłużenia izola-
cji domowej, lekarz POZ z wyko-
rzystaniem aplikacji gabinet.gov.
pl przesyła udostępniony formu-
larz z informacjami o pacjencie 
i terminie przedłużenia.

Prewencja przede 
wszystkim

Zachowanie wszystkich osób 
i przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa jest bardzo ważne w 
walce z koronawirusem. Od każ-
dego z nas zależy, czy wirus 
będzie rozprzestrzeniał się dalej. 
W kolejnych tygodniach podsta-
wą działań prewencyjnych bę-
dzie nadal:
– dystans społeczny,
– dezynfekcja i częste mycie rąk,
– zasłanianie nosa i ust.

Rozpoczęła się jesień – czas 
infekcji górnych dróg oddecho-
wych i grypy. A co za tym idzie 
również czas nakładania się za-
chorowań. Dlatego trzeba roz-
ważyć szczepienie przeciwko 
grypie. Wykonanie takiego szcze-
pienia zmniejsza ryzyko nakła-
dania się na siebie objawów 
grypy i koronawirusa.
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Na razie trzy-częściowa opowieść o emerytce Zofii 
Wilkońskiej, która nie chce bezczynnie spędzać czasu. Ma mnóstwo energii 
i chce jak najbardziej ją spożytkować. I co wymyśla charyzmatyczna i uparta 
staruszka? Otóż, w każdej części wikła się w jakąś aferę kryminalną. Pomaga 
policji, a raczej przeszkadza snując własne teorie detektywistyczne. Ma cięty 
język i zdaje się nikogo nie słuchać, a do tego u wszystkich spotkanych osób 
wywołuje strach.

Dla fanów Joanny Chmielewskiej, czyli fajne książeczki, w ramach relaksu 
po ciężkim dniu. Sprawnie i zabawnie napisane. W komediowy sposób przed-
stawiają wiekową panią i bandę zbirów. Czasami działania Zofii są irytujące, 
ale w  końcu można przyjemnie przy tych książkach spędzić czas. Bo kto 
twierdzi, że kryminały muszą być mroczne i krwiste. Do tej pory ukazały się 
jeszcze dwa tytuły: „Kółko się pani urwało” i „Komórki się pani pomyliły”. Czy-
telnicy uważają, że to jeszcze nie koniec.

Na polskim rynku wydawniczym coraz więcej ukazuje się komedii krymi-
nalnych. Kiedyś była tylko Joanna Chmielewska, teraz mamy Małgorzatę Ro-
galę, Marzenę Rogalską, Olgę Rudnicką, Alka Rogozińskiego. Jackowi Galiń-
skiemu chyba udało się dołączyć do grona tych pisarzy.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Jacek Galiński

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

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

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

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

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

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

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

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

Dobra książka

Pompki – błędy w ich wykonaniu

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

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

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

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

Grzegorz Rogowski

„Skazane na 
zapomnienie.
Polskie aktorki filmowe na emigracji”
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Błędem, który popełniają 
niemal  wsz ysc y ć wicząc y 
pompki, jest nieprawidłowa 
pozycja wyjściowa. Bezpieczny 
podpór przodem charaktery-
zuje się utrzymaniem aktyw-

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

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

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

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

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

Nowy sprzęt w CKGNR
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowa Ruda informuje o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obrębu wsi Bożków

W środę, 16 wrze-
śnia o godzinie 9.00 
w Urzędzie Gminy 
Nowa Ruda rozpo-
częła Sesja Inaugu-
racyjna Rady Senio-
rów  m i ny  N ow a 
Ruda. Wójt Gminy 
Adrianna Mierzejew-
ska wraz z Przewod-
niczącą Rady Gminy 
Bożeną Sołek-Muzy-
ka uroczyście przy-
witały radnych se-
niorów, którzy na-
stępnie złożyli ślu-
bowanie. Do Rady 
Seniorów zostal i 
powołani :  Halina 
Borger, Jadwiga Feliksik, Jadwi-
ga Olearska-Cygan, Teresa Po-
zdrowicz, Janusz Bogutyn, Kazi-
mierz Kłysz, Alina Kęskiewicz, 
Anna Ścięgaj, Honorata Kle-
imann, Urszula Poźniak, Katarzy-

na Nierychły oraz Elżbieta Dud-
kiewicz. Radni wybrali Przewod-
niczącą, którą została Pani Ja-
dwiga Feliksik, Wiceprzewodni-
czącą Panią Honoratę Kleimann 
i Sekretarz Katarzynę Nierychły. 

Wszystkim radnym seniorom 
życzymy owocnych obrad i sku-
tecznego działania na rzecz se-
niorów zamieszkujących naszą 
Gminę.

W poniedziałek, 14 września 
Wójt Adriannę Mierzejewską 
odwiedził Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Grze-
gorz Macko. Wręczył jej prome-
sę na drogę transportu rolnego, 
etap II. Później oboje udali się z 

wizytą na plac budowy nowej 
inwestycji w Sokolcu. Powstaje 
tu parking sfinansowany w czę-
ści ze środków Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Obie inwestycje zakończą się 
z upływem października.

Wiosną Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
otrzymało informację o  pozyskaniu dofinanso-
wania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury na realizację zadania pn. „Kultura bez 
ograniczeń. Modernizacja i  zakup wyposażenia 
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda”. W  dniu 
28.08.2020 r. dyrektor Gabriela Buczek podpisała 
umowę na realizację tego projektu. Całkowity 
przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 
305.764,00 zł, z  czego Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda pokryje kwotę w wysokości 80.764,00 
zł, a pozostałe aż 225.000,00 zł to środki pocho-
dzące z dotacji Ministra. Projekt będzie realizo-
wany do końca 2020 r. Centrum Kultury nie 
próżnuje i  dokonało już pierwszych zakupów. 
W związku z tym jest aktualnie posiadaczem 12 
nowoczesnych komputerów z oprogramowaniem 
MS Windows i MS Office (7 laptopów i 5 kompu-
terów stacjonarnych), 4 urządzeń wielofunkcyj-
nych, a także 2 pianin cyfrowych. W dalszej kolej-
ności planowany jest zakup m.in. busa, mebli do 
pracowni plastycznej i ceramicznej, Działu Finan-
sów, Kadr i Administracji, a także filii bibliotecznej 
w  Bożkowie. Centrum uzupełni również sprzęt 
nagłośnieniowy. W najbliższym czasie rozpocznie 
się także modernizacja całego systemu oświetle-
nia w budynku CKGNR, która polegać będzie na 
wymianie oświetlenia sufitowego w pomieszcze-
niach biurowych, pracowniach sekcji oraz ciągach 
komunikacyjnych (korytarzach) na nowoczesne 
i energooszczędne. To naprawdę duża inwestycja 
i ogromne zmiany. Nowoczesny sprzęt kompute-
rowy usprawni pracę i  funkcjonowanie CKGNR. 
Budynek, w którym dzieci i młodzież mogą roz-

wijać swoje pasje i zainteresowania, a mieszkań-
cy korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki, 
stanie się przyjazny. Zakup busa ułatwi przygo-
towanie imprez w wielu miejscowościach gminy 
Nowa Ruda. To największy z  realizowanych do-
tychczas przez CKGNR projektów.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z  Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych 
z  dopłat ustanowionych w  grach objętych 
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 
ustawy z  dnia 19 listopada 2009 r. o  grach 
hazardowych”

Inwestycje – nowy 
parking i droga

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 
39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 
oraz o  ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam 
o  podjęciu przez Radę Gminy 
Nowa Ruda uchwały Nr 149/
XVII/20 z dnia 29 kwietnia 2020 
roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu wsi Bożków, 
w granicach ewidencyjnych ob-
rębu Bożków.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 usta-
wy o udostępnianiu informacji 
o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
zawiadamiam o  wszczęciu po-
stępowania związanego z prze-

prowadzaniem strategicznej 
oceny oddziaływania na środo-
wisko związanej z wyżej wymie-
nionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji 
i  wniosków, które mogą mieć 
wpływ na sposób zagospodaro-
wania obszarów objętych wyżej 
wymienionymi opracowaniami 
w  terminie do 9 październi-
ka 2020 r. Wnioski należy kiero-
wać do Wójta Gminy Nowa Ruda 
ul. Niepodległości 2, 57-400 
Nowa Ruda.

Wnioski mogą być wnoszone 
w  formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej 
na adres: sekretariat@gmina.
nowaruda.pl (zgodnie z art. 18 
ust. 3 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzen-
nym). Wniosek powinien zawie-
rać: imię, nazwisko lub nazwę 
wnioskodawcy, jego adres, 
przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym 
do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Nowa Ruda.
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„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

„Nowa” ul. Teatralna 11 23 września

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 24 września

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 25 września

„Piastowska” ul. Piastów 5 26 września

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 27 września

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 28 września

„W Rynku” Rynek 23 29 września

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

18-20 września, godz. 18.00
NOWI MUTANCI

2D, napisy, horror, sci-fi, 98 min, 2020, USA
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 94, 18-24 września 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 6261 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilnego, 
sprawy w postępowaniu wieczy-
stoksięgowym rozpoznawane są 
na posiedzeniu niejawnym.

Uczestnikami postępowania, 
oprócz wnioskodawcy, są tylko te 
osoby, których prawa zostały wy-
kreślone lub obciążone bądź na 
rzecz których wpis ma nastąpić.

Wniosek o dokonanie wpisu 
składa się na urzędowym formu-
larzu (nie dotyczy to wniosku 
zawartego w akcie notarialnym), 
a uprawnionymi do jego złożenia 
są właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na 
rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysłu-
guje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. 
Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, 
stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wnio-
sku do właściwego sądu. Za chwilę wpływu wniosku uważa się 
godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do 
sądu. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane 
za złożone równocześnie.

Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, 
chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z 
urzędu. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść 
i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz 
treść księgi wieczystej. W postępowaniu wieczystoksięgowym 
wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu 
nie sporządza się. Wpisem w księdze wieczystej jest również 
wykreślenie. O dokonanym wpisie sąd zawiadamia uczestników 
postępowania. Nie zawiadamia się uczestnika, który na piśmie 
zrzekł się zawiadomienia.

Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgod-
ności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
dokonuje się z urzędu.

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

Karolina Janowicz 

Postępowanie  wieczystoksięgowe

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Irena, Józef, Stanisław, Stanisława, Stefania, Zofia

wschód słońca: 6.14
zachód słońca: 18.45

18
261 dzień roku

do końca roku pozostało 104 dni
dzień trwa: 12 godz. 31 min.

września
środa

W nocy na przyczółek czerniakowski dociera 
ostatnia grupa posiłkowa, 63 żołnierzy z szefem 
sztabu 9 pp. mjr Stanisławem Łatyszonkiem.

Na praski brzeg ewakuuje się grupę rannych.
Na Czerniakowie od rana toczy się ciężka walka 

o dom przy ul. Idźkowskiego 5/7.
Si ły  niemieck ie dokonują 

szturmu po szturmie na pozycje 
obrońców przyczółka.

Resztki Baon „Zośka” zmuszone 
są opuścić zniszczony „Goliatami” 
dom przy ul. Okrąg 2.

Powstańcy cofają się w głąb 
ul. Wilanowskiej.

Niemcy opanowują całą ulicę 
Czerniakowską.

W południe pojawia się nad 
Warszawą 107 amerykańskich 
„latających fortec” B-17 z osłoną 
myśliwców. Z dużej wysokości 
zrzucają na spadochronach ok. 
1.300 zasobników z bronią, amu-
nicją żywnością i zaopatrzeniem 
medycznym.

Wiatr znosi je jednak w więk-
szości na obszary zajęte przez 
Niemców.

Do powstańców trafia zale-
dwie ok. 20 procent „przesyłki”.

Samoloty po zrzucie lądują 
w Połtawie na terenach zajętych 
przez Armię Czerwoną.

Parlamentariusze niemieccy 
dostarczają do dowództwa Żo-

liborza list von dem Bacha, w którym „w imię 
humanitarnych uczuć” wzywa on do kapitulacji.

W odpowiedzi ppłk Mieczysław Niedzielski 
„Żywiciel” przypomina mu „humanitarne” po-
stępowanie jego wojsk w Warszawie.

49 dzień Powstania Warszawskiego
18 września 1944 r. poniedziałek 
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2020

września
piątek

imieniny obchodzą:
Arian, Baltazar, Irena, Irma, Irmina, Józef, Metody, 
Ryszarda, Stanisław, Stefania, Zachariasz, Zofia

wschód słońca: 6.15
zachód słońca: 18.44

18
262 dzień roku

do końca roku pozostało 104 dni
dzień trwa: 12 godz. i 29 min 
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Jak nie stracić renty rodzinnej po maturze?

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 10 września, godz. 
11.00) jest już ponad 30 milionów zarażonych, 
ponad 946 tysięcy zgonów i ponad 21 milionów 
osób wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego 
świata. Polska na ten moment jest na 45 miejscu 
w  tej statystyce z  liczbą zarażonych – 76.571, 
liczbą zgonów – 2.253 oraz 62.725  wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim – na ten moment – 17 osób 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 18  ofiar 
śmiertelnych, a 401 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (6.828.301 chorych / 201.348 zgonów
/ 4.119.158 wyzdrowiałych),
Indie (5.122.846 / 83.257 / 4.025.079),
Brazylia (4.421.686 / 134.174 / 3.720.312),
Rosja (1.085.281 / 19.061 / 895.868),

Peru (744.400 / 31.051 / 587.717),
Columbia (736.377 / 23.478 / 610.078),
Meksyk (380.931 / 71.978 / 485.024),
RPA (653.444 / 15.705 / 584.195)
Hiszpania (614.360 / 30.243 / 150.376),
Argentyna (589.012 / 12.116 / 448.263)
Chile (439.287 / 12.058 / 411.853),
Iran (410.334 / 23.632 / 352.019),
Francja (404.888 / 31.045 / 90.335),
Wielka Brytania (378.219 / 41.684 / brak danych),
Bangladesz (342.671 / 4.823 / 247.969)
Arabia Saudyjska (327.551 / 4.369 / 306.004),
Pakistan (303.634 / 6.399 / 291.169),
(…) Włochy (291.442 / 35.645 / 215.265),
(…) Niemcy (266.882 / 9.453 / 240.842),
(…) Ukraina (166.244 / 3.400 / 73.913),
(…) Chiny (85.223 / 4.634 / 80.448),
(…) Czechy (41.032 / 482 / 22.931) #zostanwdomu

Jeśli zdałeś maturę i chcesz uczyć się 
dalej w szkole policealnej lub na wyższej 
uczelni – nadal będziesz otrzymywać 
rentę rodzinną po swoim zmarłym rodzi-
cu. Musisz jednak złożyć do ZUS-u wnio-
sek o kontynuację wypłaty. Jeśli wniosek 
złożysz zbyt późno – stracisz pieniądze.

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica 
otrzymują rentę rodzinną, często zapo-
minają lub po prostu nie wiedzą o tym, 
że muszą do ZUS-u dostarczyć zaświad-
czenie zarówno o tym, że kontynuują 
naukę, jak i w razie jej przerwania.

ZUS wypłaca rentę rodzinną w czasie 
roku szkolnego, łącznie z wakacjami. 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych 
rentę dostają, co miesiąc do końca sierp-
nia, a studenci do końca września dane-
go roku akademickiego. Fakt kontynu-
owania nauki potwierdzają zaświadcze-
nia wystawiane w dziekanacie uczelni. 
Większość uczelni wydaje je na rok, tylko 
niektóre z nich na cały programowy czas 
nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym za-
świadczeniu wskaże całkowity okres 
trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-let-
ni, to w takim przypadku ZUS wypłaca 
rentę przez cały ten okres, kontrolując 
jednak, czy nauka jest rzeczywiście kon-
tynuowana. Jeśli jednak za pierwszym 
razem wystawi zaświadczenie na rok i 
student nie przyniesie nowego – wtedy 
ZUS przestaje wypłacać rentę, gdyż nie 
wie, czy nauka jest kontynuowana, czy 
nie.

– Jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświad-
czenia ze szkoły, wystarczy złożenie na-
pisanego przez siebie wniosku o nie-
wstrzymywanie wypłaty wraz z dołączo-
nym zaświadczeniem, że dostaliśmy się 
na studia. ZUS będzie kontynuował wy-
płatę, ale jeśli w październiku student nie 
przyniesie do nas zaświadczenia z uczel-
ni, nie tylko wstrzymamy wypłatę, ale 
poprosimy o zwrot wypłaty wrześniowej 
– przestrzega Iwona Kowalska-Matis, 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 

– Lepiej więc pilnować terminów – do-
daje.

Rentę zawsze wypłaca ZUS zależny 
od miejsca zameldowania, jeśli więc ktoś 
składa wniosek w innym mieście – nale-
ży w nim zaznaczyć, skąd jest wypłacana 
renta. Zdaniem rzecznik, to zapewnia, że 
dokumenty zostaną przekazane do wła-
ściwej placówki ZUS, a wypłata będzie 
kontynuowana.

– Jeśli „nasz” ZUS jest w innym mieście 
niż ktoś studiuje, najłatwiej wniosek z 
zaświadczeniem wysłać pocztą – radzi 
Iwona Kowalska-Matis.

Gdy student dokumenty dostarczy 
dopiero pod koniec października – do-
stanie jeszcze rentę za październik. Gdy 
jednak spóźni się z wnioskiem o cały 
miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie, 
wtedy rentę rodzinną za październik 
straci. Terminy są nieubłagane, uczeń, 
który ukończył szkołę średnią i dostał się 
na studia, aby uniknąć zawieszenia wy-
płaty renty za wrzesień, zaświadczenie o 
tym, że dostał się na studia musi dostar-
czyć do ZUS najpóźniej do końca wrze-
śnia. Formalny dokument z dziekanatu 
zaświadczający, że jest studentem danej 
uczelni, musi potem donieść na począt-
ku października.

W razie przerwania nauki
Jeśli ktoś był uprawniony do renty i 

przerwał naukę lub ją zakończył, ma 
obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który 
wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli 
tego nie zrobi, będzie musiał oddać nie-
należnie otrzymaną rentę wraz z odset-
kami. Studentów, którzy dostają rentę 
po zmarłym rodzicu obowiązują także 
limity dorabiania. Jeśli student osiągnie 
przychód 70% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia, ale nie wyższy aniże-
li 130% tego wynagrodzenia, renta zo-
stanie zmniejszona. ZUS całkowicie za-
wiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 
130% przeciętnego wynagrodzenia.

– Student musi nas powiadomić o 
rocznych dochodach do końca lutego 
następnego roku, podobnie jak o zmianie 
miejsca zamieszkania, numeru rachunku 
bankowego czy pobieraniu innej renty, 
np. renty socjalnej – wyjaśnia rzecznik.

Limity kwot dorabiania od września 
2020 r. (brutto)

Jeśli suma dodatkowego przychodu 
nie przekroczy 3 517,20 zł miesięcznie, 
renta będzie wypłacana w pełnej wyso-
kości.

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

Przekroczenie kwoty przychodów w 
wysokości 6 531,90 zł, będzie skutkowa-
ło zawieszeniem wypłaty renty w danym 
miesiącu.

Aktualna wysokość najniższej renty 
rodzinnej to 1200,00 zł. Jeśli rentę rodzin-
ną dostaje dziecko, którego oboje rodzi-
ce nie żyją, dostanie ono jeszcze dodatek 
dla sierot zupełnych w wysokości – 432,12 
zł.

Na Dolnym Śląsku w 2019 roku było 
wypłacanych 95 526 rent rodzinnych, w 
całym kraju: 1 219 974.

Kwota przeciętna renty rodzinnej na 
Dolnym Śląsku: 2 130,09 zł, w kraju: 2 
079,38 zł.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?
Renta rodzinna przysługuje bliskim 

zmarłego, jeśli był emerytem, rencistą 
lub spełniał warunki wymagane do uzy-

skania jednego z tych świadczeń, albo 
pobierał zasiłek przedemerytalny lub 
świadczenie przedemerytalne. Rentę tę 
mogą dostać m.in.: dzieci ubezpieczone-
go zmarłego, dzieci jego małżonka lub 
te przysposobione. Prawo do renty ro-
dzinnej mają również wnuki, rodzeństwo 
i inne dzieci przyjęte na wychowanie 
(przed osiągnięciem przez nie pełnolet-
ności), co najmniej na rok przed śmiercią 
ubezpieczonego, chyba, że była ona 
skutkiem wypadku. Rentę dostaną jednak 
tylko wówczas, jeśli nie otrzymują jej po 
rodzicach albo ci ostatni nie są w stanie 
ich utrzymać. Prawo to będą miały także 
wtedy, gdy zmarły lub jego małżonek 
zostali ustanowieni ich opiekunami praw-
nymi.

Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzieciom 
zmarłego, do momentu skończenia przez 
nie 16 lat. Jeśli jednak dziecko nadal się 
kształci, będzie dostawało rentę aż do 
zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 
ukończenia 25 roku życia. Chyba, że 
urodziny te przypadają w trakcie ostat-
niego roku studiów – wówczas świadcze-
nie można jeszcze pobierać do końca 
roku akademickiego. Wszystkim upraw-
nionym przysługuje jedna łączna renta 
rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, 
świadczenie dzielone jest w równych 
częściach pomiędzy nich. Jedna osoba 
dostanie 85% świadczenia, które przy-
sługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90% 
świadczenia do podziału, a trzy i więcej 
osób – 95% świadczenia.
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Co prawda, nie wiadomo co przyniosą najbliższe 
miesiące w zakresie pandemii, to jednak 14 września 
nasz uniwersytet zainaugurował kolejny rok 
akademicki

Noworudzki UTW już w nowym roku akademickim

Inauguracja odbyła się w hali 
sportowej Centrum Turystyczno-
-Sportowego w Nowej Rudzie-
-Słupcu, gdzie łatwiej było za-
chować wymagane obostrzenia 
sanitarne przy dużej liczbie 
uczestników. Ten szczególny 
dzień świętowali razem z nami 
licznie przybyli znamienici go-
ście. Na nasze zaproszenie od-
powiedzieli m.in.: Jarosław Duda, 
poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Stanisław Jurcewicz, rad-
ny Sejmiku Dolnośląskiego, były 

senator RP, Małgorzata Jędrze-
jewska-Skrzypczyk wicestarosta, 
na czele delegacji Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku, Tomasz 
Kiliński, burmistrz miasta Nowa 
Ruda oraz Jadwiga Ziemska, 
radna Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie, władze patronackiej dla 
NUTW uczelni – PWSZ w Nysie 
w osobach: Tomasza Drewniaka, 
prorektora PWSZ oraz Piotra 
Bernata, pełnomocnika rektora 
ds. Współpracy z Uniwersyteta-
mi Trzeciego Wieku – oraz wielu 

jeszcze, których nie sposób wy-
mienić, a z obecności których 
bardzo się cieszyliśmy.

Inauguracyjna uroczystość 
rozpoczęła się koncertem Orkie-
stry Górniczej pod dyrekcją Mar-
ka Bieli i nieodzownym Gaude-
amusem w wykonaniu chóru 
CANTARE (NUTW) pod batutą 
Renaty Kozik. Po powitaniu Go-
ści i króciutkim słowie wstępnym 
Karoliny Popiel, Honorowego 
Rektora NUTW, nastąpił najważ-
niejszy punkt programu – a mia-
nowicie przyjęcie do grona słu-
chaczy naszego uniwersytetu 

dwóch Honorowych Członków: 
Piotra Bernata z PWSZ w Nysie 
oraz burmistrza Tomasza Kiliń-
skiego – osób nadzwyczajnie 
zasłużonych dla działalności i 
rozwoju Noworudzkiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Na 
ręce Karoliny Popiel zaproszeni 
goście złożyli piękne życzenia, 
a także drobne upominki i pro-
pozycje współpracy dla całego 
Uniwersytetu na nowy rok aka-
demicki. Po takich podniosłych 
(acz z humorem) chwilach od-
prężyliśmy się przy ludowych 
tańcach prezentowanych przez 
dzieci i młodzież z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Nowa Ruda” (chore-
ografia Ewy Miś-Krzemińskiej) i 
na krotką chwilę poprzez pre-
zentację wróciliśmy do tego, co 
wspólnie robiliśmy w czasie wa-
kacji. Tradycyjny wykład inau-
guracyjny pt.: „Zaloty, małżeń-
stwo, rodzina w różnych kultu-
rach świata” wygłosiła Bożena 
Józefów-Czerwińska. Doskonale 
dobrany temat i sposób przeka-
zania go bardzo podobał się i 
gościom i studentom. W części 
artystycznej wysłuchaliśmy kon-
certu znanych piosenek filmo-
wych i operetkowych w wyko-
naniu Danuty Gołdon-Legler, 
aktorki i wokalistki, laureatki 
wielu nagród w dziedzinie kul-
tury. Inauguracyjne spotkanie 
zakończył okolicznościowy po-
częstunek, przy którym trochę 
nadrobiliśmy długi okres niewi-
dzenia się – także ze znajomymi 
z zaprzyjaźnionych uniwersyte-
tów. Anna Szczepan,  

Noworudzki UTW
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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 395 („Kratery, to zapadłe policzki wulkanu”)
nagrody otrzymują: Janina Wyrębak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Mariusz 
Wolny – 2-osobowy karnet do kina MOK, Halina Świtaj – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Bernadeta Łuszczyńska – plan miasta Nowa Ruda, Mariusz Wolny – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marzena Cembryło – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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 395 („Kratery, to zapadłe policzki wulkanu”)
nagrody otrzymują: Janina Wyrębak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Mariusz 
Wolny – 2-osobowy karnet do kina MOK, Halina Świtaj – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Bernadeta Łuszczyńska – plan miasta Nowa Ruda, Mariusz Wolny – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marzena Cembryło – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 396
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Aforyzmy
Bywają ludzie sławni, bywają zasługujący na sławę.

Co ludzie powszechnie zwą losem, są to przeważnie 
głupstwa, które sami popełnili.

Kto zatem oczekuje, że w świecie diabły będą nosiły 
rogi, a błazny dzwonki, ten zawsze stanie się ich łupem 
lub igraszką.

Z punktu widzenia młodości życie jest przyszłością bez końca, 
z punktu widzenia starości – niezmiernie krótką przeszłością.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Prosiaczek i przyjaciele”, „Wrzesień chodzi po rosie, („Prosiaczek i przyjaciele”, „Wrzesień chodzi po rosie, („Prosiaczek i przyjaciele”, „Wrzesień chodzi po rosie, 

zbiera grzyby we wrzosie”, „wiatr”), nagrody (zestaw 2 zbiera grzyby we wrzosie”, „wiatr”), nagrody (zestaw 2 zbiera grzyby we wrzosie”, „wiatr”), nagrody (zestaw 2 
lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 
zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 

lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:
Emilka Czerwiec, Laura Świtaj, Emilka Czerwiec, Laura Świtaj, Emilka Czerwiec, Laura Świtaj, 

Oktawian Lewandowski. Oktawian Lewandowski. Oktawian Lewandowski. 

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Ukryte przysłowie

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

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 396

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Barbara Kosmowska
1. Drzewo z miękkimi igłami
2. Ptasie, drapieżne pazury
3. Leśny rudzielec
4. Miesiąc opadających liści
5. Kręci się na wietrze
6. Pola pełne winogron
7. Dębowe orzeszki
8. Najwyższe, polskie góry
9. Pomarańczowa, jesienią w ogrodzie
10. „Skóra” drzewa
11. Zbierane na wykopkach
12. Z nich jesienne ludziki
13. Szkło powiększające z uchwytem
14. Zdrowy dodatek do drugiego dania
15. Czerwone „korale” na drzewie
16. Najlepszy „górnik” wśród zwierząt
17. Wiązanka kwiatów

Po co się uczyć ?
Pytają nieraz uczniowie młodzi
Po co właściwie do szkoły chodzić?
Lekcje, zadania na co to komu?
Lepiej w palanta pograć przy domu.
Lew, choć ni dzionka w szkole nie spędził 
jest królem zwierząt.
Jakoś tam będzie. Zupełnie słusznie. 
Po co się trudzić ma ten, 
którego nauka nudzi?
Niech nadaremnie nie traci czasu 
tylko od razu biegnie do lasu.
Bez trosk żyć będzie syty ukłonów 
lwa tylko musi przepędzić z tronu. 

Jerzy Jesionowski

Odgadnięte na podstawie zdjęć wyrazy, wpiszcie do odpowiednich kratek. Takim samym liczbom, 
odpowiadają takie same litery. Po przeniesieniu liter do diagramu, odczytajcie przysłowie.

Ż 7 Ł 3 D Z 2 6

4 A 12 Z T A 5 10

1 8 6 C A 4

12 A 9 5 A

11 6 Ż

1 2 3 4 5 6 4 7 8 7 9 10 11 6 12 2 6 5 2

Z A G A D K A
Kwitną, gdy z wakacji
wracamy do szkoły.
A cały las staje
się wtedy liliowy.

???????????????
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

Promocja! Niemcy 200 zł
(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

OGŁOSZENIA DROBNE SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne 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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Garmin Ultra Race Radków 2020, 
to zawody, w których przez trzy dni 
zawodnicy zmagają się z 4 dystansa-
mi: 80, 55, 27 i 9 km. Zawodnicy Ak-
tywna Nowa Ruda zmagali się z dwo-
ma z tych tras: 55 km w sobotę oraz 
9 km w niedzielę.

Na morderczej tra-
sie 55 km walczyli Mar-
cin Krupa i  Tomasza 
Biecuszek, pokonując 
– oprócz kolejnych ki-
lometrów –  swoje 
ograniczenia i słabości. 
Pogoda, która w  tym 
roku towarzyszyła za-
wodnikom nie ułatwia-
ła sprawy, albowiem 
palące słońce sprawiło, 
że aż ponad 50 osób nie ukończyło 
zawodów. Mimo przeciwności nasi 
chłopcy dotarli do mety cali i prawie 
zdrowi w bardzo przyzwoitym czasie.

Marcin Krupa dotarł w  czasie 
6:25:00 zajmując 28 miejsce open 
i 12 w M/40.

Tomasz Biecuszek dotarł w cza-
sie 7:50:31 zajmując 111 miejsce 
open i 46/M40.

Niedziela to kolejna porcja 
wrażeń na trasie GUR. Tu z dystan-
sem 9 km zmagał się Marek By-
kowski, który w  pięknym stylu 
zadebiutował na tych zawodach. 
Pokonując trasę w czasie 00:47:37 
zajął 3 miejsce open oraz 1 w M/20.

Ogromne gratulacje dla na-
szych chłopców, ci którzy byli na 

miejscu wiedzą ile włożyli wysiłku, by 
ukończyć te zawody z  tak dobrymi 
czasami. Gratulacje dla Marka za 
podium, w  pięknym stylu „wykosił” 
konkurencję. Brawa dla wszystkich 
zawodników, bo poziom był napraw-
dę wysoki.

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłodzku, na posiedzeniu 15 września 
2020 roku, dokonał tradycyjnego podsumowania wyników współzawodnictwa sportowego 
szkół w minionym roku szkolnym

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego 
szkół za rok szkolny 2019/2020

W spotkaniu, które odbyło się w starostwie, uczest-
niczyli: Piotr Marchewka – etatowy członek zarządu 
powiatu, dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycz-
nego zwycięskich szkół oraz szefowie miejskich i gmin-
nych SZS. Zdzisław Kulmatycki, przewodniczący PSZS, 
omówił działalność Związku w tym bardzo trudnym dla 
sportu szkolnego czasie – od samego początku zma-
galiśmy się z różnego rodzaju przeciwnościami – naj-
pierw z powodu kaprysów pogody kilkakrotnie prze-
kładaliśmy sztafetowe biegi przełajowe, później ze 
względu braku śniegu zrezygnowaliśmy z organizacji 
zawodów w narciarstwie alpejskim, w końcu wszystkie 
plany pokrzyżował  koronawirus.

Na zaplanowanych łącznie dla wszystkich kategorii 
współzawodnictwa 59 imprez rangi mistrzostw powia-
tu udało się przeprowadzić 43 finały, w  tym po 14 
w ramach Igrzysk Dzieci i  Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
oraz 15 finałów w ramach Licealiady.

Igrzyska Dzieci
(szkoły podstawowe klasy VI i młodsze), w tej kategorii 
sklasyfikowano 31 szkół, najlepszą była Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Nowej Rudzie, która pięciokrotnie zdoby-
ła mistrzostwo powiatu i  zdecydowanie wyprzedziła 
pozostałe szkoły. Szkoda, że nie można było rozegrać 
pozostałych dyscyplin, bo rywalizacja o  miejsca 2-6 
zapowiadała się bardzo ciekawie. Najbardziej popular-
ną dyscypliną była piłka nożna chłopców, w rozgrywkach 
uczestniczyły 22 szkoły oraz koszykówka – 15 drużyn 
chłopców i 13 dziewcząt.

Klasyfikacja końcowa współzawodnictwa – 6  naj-
lepszych szkół:

1. SP 7 Nowa Ruda – 294 pkt
2. SP 1 Bystrzyca Kłodzka – 189 pkt
3. SP Wojbórz – 187 pkt
4. SP Krosnowice – 181 pkt
5. SP 3 Kłodzko – 179 pkt
6. SP 2 Bystrzyca Kłodzka 176 pkt.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
(szkoły podstawowe klasy 7 i 8), sklasyfikowano 30 szkół, 
a najlepszą okazała się również Szkoła Podstawowa nr 
7 w Nowej Rudzie, która startowała w 12  finałach i trzy-
krotnie zdobywając tytuł mistrza powiatu. W tej kate-
gorii również najpopularniejszą dyscypliną była piłka 
nożna chłopców – startowało 21 szkół, następnie ko-
szykówka dziewcząt – 16, koszykówka chłopców – 15 
oraz siatkówka odpowiednio 13 i 12 szkół.

W klasyfikacji nie uwzględniono punktów za zawo-
dy gminne w piłce ręcznej, które rozegrano w gminach 
Nowa Ruda i Kłodzko, gdyż dalej nie rozgrywano już 
zawodów rejonowych i powiatowych.

Klasyfikacja końcowa:
1. SP 7 Nowa Ruda – 255 pkt
2. SP 6 Kłodzko – 215 pkt

3. SP Wojbórz – 210 pkt
4. ZS nr 3 Bożków – 194 pkt
5. SP 1 Bystrzyca Kłodzka – 165 pkt
6. SP Kłodzko – 150 pkt

Licealiada
(szkoły ponadpodstawowe): w tej kategorii sklasyfiko-
wano 14 szkół i tradycyjnie już wygrało i to zdecydo-
wanie I  Liceum Ogólnokształcące w  Kłodzku. Szkoła 
startowała w 13 finałach powiatu, z czego w 9 zwycię-
żyła. Bardzo popularnymi dyscyplinami była halowa 
piłka nożna chłopców – 12 zespołów i siatkówka chłop-
ców 11.

Klasyfikacja końcowa:
1. I LO Kłodzko – 330 pkt
2. ZST Kłodzko – 277 pkt
3. LO Nowa Ruda – 258 pkt
4. KSP Kłodzko – 232 pkt
5. ZSP Kudowa Zdrój – 224 pkt
6. NST Nowa Ruda – 206. pkt
Przedstawiciele wymienionych szkół odebrali oko-

licznościowe dyplomy i puchary, a dyrektorzy zwycię-
skich szkół – nagrody w postaci sprzętu sportowego.

Plakietę za współpracę z PSZS w Kłodzku uhonoro-
wano panią Danutę Radzik-Dyl koordynator ds. sportu 
szkolnego w gminie Nowa Ruda.

Szczególne podziękowania w związku z zakończe-
niem pracy zawodowej otrzymał Jerzy Łukasik – wice-
przewodniczący PSZS oraz były już dyrektor ZSP w Ku-
dowie-Zdroju.

Zawodnicy Aktywna Nowa Ruda w Garmin Ultra Race Radków

Marek
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Finał Pucharu Polski w kolarstwie górskim

Remis nr 4
Piłka nożna, A-klasa

Zjednoczeni Ścinawka Śr. – Hutnik Szczytna 1:1 (0:1)

Bramki: B. Biernat (72’) – (6’)
Żółte kartki: J. Bala, B. Biernat, K. Luberda, T. Wojciaczyk, 
D. Natkaniec, M. Walkiewicz
Zjednoczeni: M. Mihilewicz – T. Berdychowski (46’ T. Wojciaczyk), 
J. Bala, M. Ziental, M. Kurasz (68’ G. Szczudłowski) – B. Biernat, 
M. Walkiewicz (c) (26’ K. Kancelarz (85’ P. Kaczmarek)), B. Borkowski, 
K. Luberda (67’ A. Ziental) – P. Buczma, D. Natkaniec

5 kolejka

W 5 kolejce spotkań A-klasy nasi seniorzy zremisowali 1:1 (0:1) 
z  Hutnikiem Szczytna. Zjednoczeni po raz kolejny mogą mówić 
o  dużym niedosycie. Przeciwnik kończył mecz w  9-osobowym 
składzie, a nasz zespół nie wykorzystał rzutu karnego oraz kilku 
dogodnych sytuacji w końcówce spotkania. Zjednoczeni po 5 ko-
lejkach mają zgromadzone na swoim koncie 7 oczek (1 zwycięstwo, 
4 remisy).

W niedzielę 13 września w wałbrzyskim Parku 
Sobieskiego przeprowadzony został Finał Pucha-
ru Polski w kolarstwie górskim MTB XCO Górale 
Na Start 2020 Wałbrzych UCI C1. Na tegoroczną 
ostatnią rundę Pucharu Polski MTB XCO, która 
również była punktowana dla starszych kategorii 
wiekowych punktami do rankingu Międzynaro-
dowej Federacji Kolarskiej UCI, zjechali zawodni-
cy ze ścisłej światowej czołówki i rund Mistrzostw 
Świata, m.in.: Maja Włoszczowska, Isla Short, Jitka 
Cabelicka, Evie Richards, Filip Helta, Ondrej Cink, 
Henerique Avancini, Maxime Marotte – można by 
dłużej wymieniać. Ciekawostką niech będzie, że 
wałbrzyska trasa trochę w innej konfiguracji w roku 
2004 była jedną z eliminacji Mistrzostw Europy.

W  ostatnim, a  zarazem finałowym wyścigu 
z cyklu Pucharu Polski MTB XCO, nie zabrało no-
worudzianki Alicji Matuły, która w  tym sezonie 

jest w  doskonałej formie i  absolutnie niedości-
gniona przez koleżanki z  kategorii Młodziczka. 
Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że Alicja 
wygrała w tym sezonie wszystkie wyścigi w Pu-
charze Polski MTB XCO, co do tej pory udało się 
tylko bardzo nielicznej grupie licencjonowanych 
kolarzy górskich.

Alicja podczas niedzielnego wyścigu do po-
konania miała trzy rundy wyścigowe w między-
narodowej obsadzie – w rywalizacji tej wystarto-
wała również reprezentantka Republiki Czeskiej. 
Trasa bardzo ciężka kondycyjnie, z technicznymi 
podjazdami i zjazdami, rock gardenem, kładkami, 
dropami i korzeniami. Nasza zawodniczka już od 
pierwszego podjazdu nadała ostre tempo jazdy 
i zaczęła odjeżdżać swoim rywalkom. Na mecie 
przewaga nad drugą zawodniczką była ogromna 
i wyniosła ponad dwie i pół minuty.

Tego dnia Alicja stanęła aż cztery razy 
na najwyższym stopniu podium:
– 1 miejsce w wyścigu w Pucharze Polski 
MTB XCO Górale Na Start w Wałbrzychu,
– 1 miejsce w wyścigu w Pucharze Polski 
MTB XCO Górale Na Start w Wałbrzychu 
w Klasyfikacji Drużyn Młodzieżowych – 
Warszawski Klub Kolarski,
– 1 miejsce w  Klasyfikacji Generalnej 
Pucharu Polski MTB XCO,
– 1 miejsce w  Klasyfikacji Generalnej 
Pucharu Polski MTB XCO w  Klasyfikacji 
Drużyn Młodzieżowych – Warszawski 
Klub Kolarski.

Wyniki PP MTB XCO Górale Na Start 2020 Wałbrzych UCI C1:
1. MATUŁA ALICJA – WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI – 39:54,27
2. MAZURKIEWICZ HANNA – WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI – 42:21,21
3. BODKOWSKA SARA – JEDLICZE TEAM – 43:02,17
4. BLUSZCZ ZOFIA – GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK – 43:51,35
5. KLAUS KAMILA – KAMYK RADZYMIN MTB TEAM – 43:51,73

Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski MTB XCO:
1. MATUŁA ALICJA – WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI – 300 pkt
2. BODKOWSKA SARA – JEDLICZE TEAM – 215 pkt
3. BLUSZCZ ZOFIA – GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK – 205 pkt
4. KLAUS KAMILA – KAMYK RADZYMIN MTB TEAM – 190 pkt
5. DŁUGOSZ MARIA – UKS ZAWOJAK – 140 pkt
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Piast w półfinale 
Pucharu Polski!

Kalenica Jugów - Polanica Zdrój 18:0

Bramki: O. Mnisz (6), K. Białek (5), J. Konopka (4), 
S. Świrski, M. Wasilewski, J. Jóźwiakowski

Po emocjonującym meczu 
w   Z ą b k ow i c a c h  Ś l ą s k i c h , 
KS Piast Nowa Ruda wygrywa 
z KS Orzeł Ząbkowice Śląskie 
3:2 i o finał zagra z Bielawian-
ką Bielawa, która wygrała 4:2 
ze Słowianinem Wolibórz.

Bramki w  meczu dla Piasta 
zdobyli: Artur Osicki, Piotr Florian 
i Adrian Jeziorski. Tak ambitnie grającą i wygrywającą 
drużynę chcemy oglądać zawsze. Brawo!

W dniach 10-12września w Kliczkowie odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Sportowych Rajdach Konnych, 
mające równolegle rangę zawodów międzynarodowych. 
Były to największe zawody w Polsce i jedne z najwięk-
szych w Europie rozegrane w tym roku. Na starcie 
stanęło prawie 90 par.

Natalia Palczak, reprezentująca KS Piast Nowa Ruda, 
wystartowała na klaczy Borna w 2 konkursach między-
narodowych na dystansie CEIYJ 1* – 100 km oraz w 
Mistrzostwach Polski Juniorów na dystansie CENYJ 1* 
– 100 km. W obu konkurach Natalia stanęła na podium 
zajmując 2 miejsce oraz zdobywając brązowy medal 
Mistrzostw Polski. W konkursie ZR P – 50km wystarto-
wała Klaudia Szabla zajmując dobre 5 miejsce. Trzecia 
z zawodniczek Julia Jarosz nie wystartowała z powodu 
braku wymaganych dokumentów dla konia.

Gratulujemy wyników!

Brązowy medal Natalii Palczak 
w Mistrzostwach Polski!
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