
Rozdawali sadzonki
Zielonym do góry – 
żartobliwie radzili leśnicy, 
którzy w piątek 18 września 
rozdawali darmowe sadzonki 
drzew w Nowej Rudzie, 
Radkowie i Jugowie

czytaj na str. 3

Kolorowy zawrót głowy
Zgodnie z kalendarzem 
szkolnym, świetlica 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Jugowa otworzyła swoje 
podwoje rozpoczynając 
zajęcia

czytaj na str. 5

Retro pociąg 
w Nowej Rudzie
W ostatnią niedzielę lata, 
20 września, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, na 
stację kolejową w Nowej 
Rudzie wjechał pociąg KILOF. 
To retro-skład ciągnięty 
przez lokomotywę spalinową 
w historycznych barwach

czytaj na str. 9

Kolejne 
Mistrzostwo Polski!
W niedzielę 20 września 
w wielkopolskim Żerkowie 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Szkółek Kolarskich MTB. I tym 
razem noworudzianka Alicja 
Matuła nie zawiodła

czytaj na str. 21

UKS Wieża Radków
Podsumowanie MŁODZICZEK 
I w rozgrywkach DZPS i PZPS
czyli MISTRZYŃ DOLNEGO 
ŚLĄSKA i PÓŁFINALISTEK 
MISTRZOSTW POLSKI

czytaj na str. 23
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda

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

ZAMóW GAZ 
Do DoMU

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62

Reklama

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

Lecę po 
zdrowie 
i wracam

W niedzielę 20 września w Nowej Rudzie-Słupcu odbyła się 3 edycja koncertu 
Sygnał Miłosierdzia

Sygnał Miłosierdzia

czytaj na str. 14-15

czytaj na str. 2
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Róża Kłodzka 2020

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

Szukam stancji w Nowej Rudzie
dla ucznia 2 klasy Lo

Szymon nie ma żadnych nałogów, jest spokojny, uprzejmy, pomocny
Telefon do taty: 604 977 974

Kochane, wspaniałe Anioły moje,
Ten weekend był dla 

mnie mocno stresujący. 
Sytuacja z moim lecze-
niem za granicą była 
cały czas bardzo dyna-
miczna. Wciąż szukali-
śmy najlepszego i  naj-
bardziej efektywnego 
leczenia i ośrodka, któ-
ry będzie dla mnie naj-
lepszy i który przyjmie 
mnie na leczenie jak 
najszybciej, bo czas gra 
tutaj ważną rolę. Udało 
się! Mogę już wam po-
wiedzieć, że dzisiaj zo-
stał podpisany kontrakt 
na leczenie w  klinice 
w St. Louis w USA. Zbiór-
ka na Siepomaga.pl zo-
stanie zakończona, bo była to zbiórka na pokrycie kosztów 
leczenia w  klinice. Środki z  aukcji charytatywnych zostaną 
przekierowane na drugą fundację i przeznaczone na dodatko-
we koszty związane z leczeniem, koszty rehabilitacji, która na 
pewno – po tak agresywnym leczeniu w USA – będzie potrzeb-
na. Moje leczenie w USA będzie trwało wiele miesięcy i też nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć jak ono będzie przebiegać.

Dziękuję Wam Kochani z całego serca za wasze wspaniałe 
zaangażowanie, ogrom wsparcia i dobroci, który nieustannie 
do mnie płynął, za siłę do walki, za każde słowo otuchy, na-
dzieję na lepsze jutro. Bez Was nie udałoby się zebrać w tak 
krótkim czasie środków niezbędnych na podjęcie leczenia za 
granicą. Dostałam od Was najcenniejszy prezent – szansę na 
zdrowie.

Lecę po 
zdrowie 
i wracam

Julia Kuczała

Starostwo Powiatowe w 
Kłodzku zaprasza do zgłaszania 
kandydatur do Dorocznej Na-
grody Starosty Róża Kłodzka 
2020. W ramach konkursu uho-
norowane będą osoby, instytucje 
oraz organizacje, które w 2020 
roku w szczególny sposób zasłu-
żyły się dla społeczności powia-
tu kłodzkiego, a także inwestycje, 
produkty regionalne lub wyda-
rzenia będące najlepszą wizy-
tówką naszego regionu.

„Róża Kłodzka 2020” zostanie 
przyznana w następujących ka-
tegoriach: Gmina, Pracodawca, 
Wydarzenie lub produkt promo-
cyjny, Inwestycja, Kultura, Sport, 
Społecznik i Osobowość  powiatu.

Kandydatów do nagrody 
mogą zgłaszać organizacje, in-

stytucje, przedsiębiorstwa, bur-
mistrzowie i wójtowie oraz rady 
gmin z terenu powiatu kłodzkie-
go, a także starosta kłodzki, 
członkowie Zarządu Powiatu, 

przewodniczący oraz komisje 
Rady Powiatu.

Zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane do 30 listopada 
2020 r.

Nie blokuj drogi pożarowej
Jakiś czas temu strażacy z 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Nowej Rudzie otrzymali we-
zwanie do zdarzenia na os. Woj-
ska Polskiego przy tzw. wieżow-
cach w Słupcu. Nie spodziewali 
się jednak, że będą mieli problem 
z dojazdem, co ciekawe – pomi-
mo tego, że na osiedlu wyzna-
czona jest droga pożarowa.

– Rzeczywiście jest tam pro-
blem z zastawianiem pojazdami 
drogi pożarowej. Strażnicy miej-
scy wspólnie ze strażakami z OSP 
Nowa Ruda-Słupiec przeprowa-
dzili nawet specjalną akcję in-
formacyjną, w której apelowali 
do kierowców o nie parkowanie 
na tych drogach samochodów 
Niestety, takiemu stanowi rzeczy 
winny jest zarządca drogi, czyli 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gór-
nik”, która powinna trwale ozna-
kować drogi pożarowe i konse-
kwentnie uczyć ludzi, że tych 
dróg nie wolno zastawiać. Wal-
czymy z tym od lat, ale bezsku-
tecznie, samochodów jest coraz 
więcej – mówi mł. bryg. Rafał 
Chorzewski, dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej 
Rudzie. – Jak już wspomniałem 
droga ta musi być odpowiednio 
oznakowana, żeby móc wyma-
gać od kierowców przestrzega-

nia zakazu – muszą być linie, 
znaki poziome i pionowe, a tam 
tego brakuje. Policja czy straż 
miejska nie może wyegzekwo-
wać przestrzegania przepisu, bo 
kierowca może się tłumaczyć, że 
on nie wiedział, nie widział zna-
ku itd. Myślę, że gdyby nasze 
liczne wnioski, pisma do spół-
dzielni mieszkaniowej zostały 
zrealizowane, a drogi pożarowe 
odpowiednio oznakowane, to 
wtedy można by było powiedz-
my spróbować na początek, 
jeszcze raz przeprowadzić akcję 
informacyjną, gdzie z pomocą 
strażaków z OSP i strażników 
miejskich, właściciele pojazdów 
parkujących na drogach poża-
rowych otrzymają za wycieracz-
kę ulotki informacyjne – dodaje.

O przyczyny braku oznako-
wania dróg pożarowych na os. 
Wojska Polskiego zapytaliśmy 
prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Górnik”.

– Przede wszystkim proszę 
wziąć pod uwagę, że od kiedy 
jestem prezesem spółdzielni, nie 
wpłynął do mnie, żaden monit, 
dotyczący tej sprawy, czy to ze 
straży miejskiej, czy straży po-
żarnej. Jesteśmy na etapie no-
wego oznakowania ulic między 
wieżowcami. Jedna z nich przy-

kładowo włączona w ruch jed-
nostronny umożliwi swobodny 
przepływ – mówi Jan Iwanicki, 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Górnik” w Nowej Rudzie. – 
Do końca października na na-
szych drogach powinny pojawić 
się zarówno znaki poziome, jak 
i pionowe, co powinno rozwiązać 
problem – dodaje.

Pamiętajmy, zostawiając sa-
mochody na drogach pożaro-
wych blokujemy dojazd służbom 
– stanowi to śmiertelne zagro-
żenie!

Za parkowanie na drodze 
pożarowej właścicielowi pojazdu 
grozi odholowanie na jego koszt 
oraz mandat karny za łamanie 
zakazu parkowania lub postoju. 
W przypadku pożaru właściciel 
auta może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za utrudnia-
nie prowadzenia działań ratow-
niczych, co zagrożone jest karą 
aresztu, grzywny (do 500 zł) albo 
pouczenia. W uzasadnionych 
przypadkach, gdy blokowanie 
drogi pożarowej prowadzi w 
konsekwencji do zagrożenia 
życia i zdrowia wielu osób albo 
mienia w dużych rozmiarach, 
właścicielowi auta może grozić 
nawet kara pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do 8 lat.
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Zielonym do góry – żartobliwie radzili leśnicy, którzy 
w piątek 18 września rozdawali darmowe sadzonki 
drzew w nowej rudzie, radkowie i jugowie. to część
akcji #SadziMy w którą włączyło się nadleśnictwo jugów

– Rozdajemy sadzonki drzew w ramach ogólnopolskiej akcji 
#SadziMY. Pomysł ten zrodził się w  głowie pana prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i pierwszej damy Agaty Kornhauser-
-Dudy – mówił Sławomir Karwowski, p.o. nadleśniczego Nad-
leśnictwa Jugów. – Pamiętajmy, im więcej drzew, tym większa 
szansa na uratowanie naszego klimatu, bo wszyscy widzimy, 
że klimat się zmienia, a właściwie to ludzie wpływają na zmia-
nę klimatu, a drzewa są takim okruszkiem, który może zdecy-
dować w pewnym momencie, że nie będzie tak źle, jak niektó-
rzy przewidują – dodał.

Tym sposobem w ubiegły piątek 2,5 tys. sadzonek lipy, ko-
sodrzewiny i jodły trafiło do mieszkańców Nowej Rudy, gminy 
Nowa Ruda i gminy Radków. Trzeba przyznać, że akcja cieszyła 
się dużym powodzeniem w każdej z trzech gmin.

Rozdawali sadzonki

10 października coraz więcej państw na świecie obchodzi święto Drzewa. tego 
właśnie dnia tradycyjnie już m.in. w Nowej Rudzie uczniowie szkół podstawowych 
i średnich, a także strażacy sadzą drzewa

noworudzkie święto Drzewa
W Nowej Ru-

dzie Święto Drze-
wa organizowa-
ne jest już od 13 
lat. Tej sprawie 
poświęcone zo-
stało posiedzenie 
Komisji Zdrowia 
i Ekologii Rady 
Miejskiej w No-
wej Rudzie, na 
które przewodni-
cząca Regina Wa-
łęsa  zapros i ła 
Teresę Fereżyń-
ską z Polskiego 
Klubu Ekologicz-
nego, Sławomira 
K ar wowsk iego 
p.o. nadleśnicze-
go Nadleśnictwa 
Jugów, a także 
Martę Krupę i Justynę Jaster z 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie.

Jak już wspomnieliśmy, to już 
13 edycja Święta Drzewa w No-
wej Rudzie, które organizowane 
jest dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu Teresy Fereżyńskiej, we 
współpracy z noworudzkim ma-
gistratem i Nadleśnictwu Jugów, 
a przede wszystkim dużemu 
zaangażowaniu mieszkańców 
miasta. Z okazji święta, w tym 
roku, na terenie Nowej Rudy 
zasadzonych zostanie 600 drze-
wek owocowych. Skąd ten wy-
bór, wyjaśniał nadleśniczy Sła-
womir Karwowski.

– Do posadzenia drzewek 
owocowych zainspirowały mnie 
rozmowy z członkami komisji, 
panią Teresą Fereżyńską i pra-
cownikami Wydziału Ochrony 
Środowiska. Widzimy w tym też 
interes dla lasów. Mniej więcej 
od lat 50 XX wieku z różnych 
powodów drzewa owocowe przy 
drogach i szlakach były trakto-
wane po macoszemu – mówi 
Sławomir Karwowski. – Zasadzi-
my tzw. czereśnię ptasią wyho-
dowaną z drzew w okolicach 
Tłumaczowa. Są to czereśnie, 
które rosną w lasach, owoce tych 
drzew mają duży miąższ. Do 
zasadzenia mamy też drzewka 
jabłoni. Poszukiwałem takich 
drzewek, które byłyby naszą 
rodzimą odmianą, w poszukiwa-
niu których zjeździłem sporo, 
szczególnie opuszczonych miejsc 
po gospodarstwach. Pomógł 
nam zakonnik z Czech, dzięki 
któremu znalazłem drzewa na-

dające się do rozmnożenia – 
drzewa, które mają duże, dorod-
ne, nie kwaśne owoce – dodaje.

Drzewka zasadzone zostaną 
w każdej z trzech dzielnic Nowej 
Rudy, a sadzić je będą głównie 
uczniowie szkół podstawowych 
i średnich z opiekunami, ale też 
tradycyjnie strażacy.

– Program w którym bierzemy 
udział jest programem ogólno-
światowym – chodzi o posadze-
nie miliarda drzew dla planety. 
W projekcie tym chodzi nie tylko 
o sadzenie drzew, ale bardzo 
ważna jest edukacja, dlaczego 
sadzimy drzewa i po co są te 
drzewa. W każdej z noworudz-
kich szkół są nauczyciele, którzy 
należą do Polskiego Klubu Eko-
logicznego i będę namawiała do 
zorganizowania np. jakiegoś 
happeningu – mówiła Teresa 
Fereżyńska, dodając przy okazji, 
że na terenie Nowej Rudy nie ma 
szkoły, która by nie współpraco-
wała z klubem.

Żeby było wszystko jasne, z 
okazji Święta Drzewa również 
na terenie gminy wiejskiej Nowa 
Ruda i gminy Radków zostaną 
zasadzone drzewa. Nadleśnictwo 
Jugów dla wszystkich trzech 
gmin przygotowanych ma 1000 
drzewek czereśni i 200 drzewek 
jabłoni.

Polscy leśnicy każdego roku 
sadzą 500 milionów drzew. 
Mimo, że czasem wysiłek wielu 
pokoleń niszczą klęski żywioło-
we, sadzenie trwa i lasów w 
Polsce stale przybywa. Zajmują 
już blisko jedną trzecią po-
wierzchni naszego kraju. Drzewa 

są jednak potrzebne wszędzie 
tam, gdzie żyjemy, nie tylko w 
lesie.

Święto Drzewa jest progra-
mem edukacji ekologicznej Klu-
bu Gaja realizowanym od 2003 
roku, którego inauguracją jest 
ogólnopolska akcja sadzenia 
drzew co roku 10 października. 
Od 2007 roku program bierze 
udział w Kampanii Miliarda 
Drzew dla Planety – ogólnoświa-
towej inicjatywie sadzenia drzew, 
aby sprostać wyzwaniom, jakie 
niosą zmiany klimatyczne, wspie-
ranej przez ONZ.

Celem programu jest eduka-
cja dla rozwoju zrównoważone-
go i podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa w 
zakresie ochrony środowiska i 
zmian klimatu na Ziemi, popar-
ta konkretnymi działaniami – 
sadzeniem i ochroną drzew. 
Wspólne sadzenie drzew w ra-
mach programu, przyczynia się 
do zwiększenia zalesienia i za-
drzewienia oraz do zmniejszenia 
skutków zmian klimatu. Święto 
Drzewa od początku istnienia 
integruje społeczności wokół 
inicjatyw lokalnych jak sadzenie 
drzew, zakładanie ogrodów, ota-
czanie opieką starych drzew, 
organizowanie festynów, wycie-
czek, konkursów i zbiórek ma-
kulatury. Ochrona i sadzenie 
drzew jest uniwersalnym prze-
słaniem dla każdego człowieka. 
W programie mogą uczestniczyć 
placówki oświatowe, samorządy, 
instytucje, organizacje społecz-
ne, firmy i osoby indywidualne.
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Felieton

Stanisław Łukasik

W czasach panowania Zyg-
munta Augusta, prawosławni, 
podobnie jak i wyznawcy ko-
ściołów reformatorskich, nie 
mieli powodów by czuć się 
zagrożonymi z powodów reli-
gijnych. Gdy w Europie Zachod-
niej wchodziła w życie zasada 
„cuius regio eius religio” („czy-
ja władza tego religia”), dająca 
władcom prawo do wyznacza-
nia religii dla poddanych, król 
Polski nie chciał być strażnikiem 
sumień swoich poddanych. 
Rzeczpospolita stała się pań-
stwem, gdzie autentycznie 
obowiązywała tolerancja reli-
gijna. Jedynie w zwalczaniu 
arian, Braci Polskich, zarówno 
katolicy jak i protestanci byli 
solidarni, a to ze wzglądu na 
ich radykalizm społeczny. Spo-
ry religijne, które doprowadzi-
ły do wojen w Europie w XVI i 
XVII wieku, właśnie na tle reli-
gijnym, dla wielu współcze-
snych Europejczyków są zupeł-
nie niezrozumiałe. Podobnie 
dla wielu współczesnych Pola-
ków niezrozumiałym jest spór 
katolików, unitów i dyzunitów, 
czyli prawosławnych. W poło-
wie XVI wieku około 40% miesz-
kańców Rzeczpospolitej wy-
znawało prawosławie, hierar-
chicznie podporządkowane 
patriarchatowi w Konstantyno-
polu. W roku 1589 powstał w 
Moskwie patriarchat -Moskwy 
i całej Rusi, a ten uzurpował 
sobie prawo zwierzchności nad 
cerkwią prawosławną również 

na terytorium Rzeczpospolitej. 
Zaniepokojeni takim stanem 
rzeczy hierarchowie, chcąc 
uniknąć uzależnienia od Mo-
skwy, zaczęli szukać porozu-
mienia z kościołem katolickim. 
Starania te zbiegły się w czasie 
i miejscu z próbami doprowa-
dzenia do unii kościołów łaciń-
skiego i greckiego, podejmo-
wanymi przez Rzym. Nadzieje 
takie dawał car Iwan IV Groźny, 
gdy przyciśnięty przez Batore-
go w wojnie o Inflanty, popro-
sił papieża o pośrednictwo, ale 
po zawarciu rozejmu, o unii i 
prawach dla katolików w Mo-
skwie szybko zapomniał. Wiel-
kim orędownikiem unii był 
ówczesny król Polski Zygmunt 
III Waza, a sprawnych wykonaw-
ców znalazł w zakonie jezuitów, 
ze znakomitym i bardzo wpły-
wowym kaznodzieją i publicy-
stą, Piotrem Skargą. Po kilku 
latach negocjacji, na synodzie 
w Brześciu (październik 1596 
r.), za wcześniejszą zgodą pa-
pieża, zawarto unię między 
kościołem katolickim i prawo-
sławnym. Orędownikami ze 
strony prawosławnych byli bi-
skupi: Cyryl Terlecki, Hipacy 
Pociej i metropolita kijowski 
Michał Rohoza. Unici, bo tak 
ich zaczęto nazywać, uznali 
zwierzchność papieża, przyję-
li dogmaty katolickie, ale za-
chowali obrządek i liturgię 
prawosławną, i prawo do mał-
żeństw księży. Każdy biskup 
katolicki wraz z sakrą biskupią 

zostawał se-
n a t o r e m 
R z e c z p o -
spolitej, ta-
k i e  t e ż 
uprawnie -
nie na syno-
dzie brze-
skim przyznano biskupom 
unickim. I tutaj zaczęły się scho-
dy. Biskupi katoliccy nie zgo-
dzili się, aby władycy, czyli bi-
skupi unijni, niejako z automa-
tu zostawali senatorami, czym 
jednoznacznie wykazali, że unia 
traktowana była jako „wiara 
niższa, ludowa”. Magnaci kre-
sowi gremialnie przechodzili 
na katolicyzm, czyli „wiarę pań-
ską”. Jako przykład: głównym 
przeciwnikiem unii i obrońcą 
prawosławia był kniaź Konstan-
ty Wasyl Ostrogski, ale już jego 
syn Janusz przeszedł na kato-
licyzm. Na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego powstała 
przedziwna sytuacja: oto po-
wstał nowy kościół z hierarchią 
ale bez wiernych i istniał stary 
kościół w którym byli wierni, 
ale bez hierarchii. Władycy unic-
cy przejęli cerkwie na kościoły 
greckokatolickie (tak również 
nazywano unitów) i rozpoczę-
li trudną pracę nawracania pra-
wosławnych, według ówcze-
snych standarów, czyli w Rzecz-
pospolitej zdobywała obywa-
telstwo zasada – czyja władza 
tego religia. Sprawa senatu 
pokazała, że unia nie była 
związkiem równych z równymi, 

więc stała się źró-
dłem napięć, któ-
re w ciągu dzie-
jów zaostrz yły 
konflikt religijny i 
narodowościowy. 
Do istniejących 
p o d z i a ł ó w  n a 
Ukrainie doszedł 
nowy: na unitów 
i  d y z u n i t ó w . 
Mimo to,  unia 
b y ł a  d z i e ł e m 
trwałym, co po-
kazuje załączona 
mapa, nawet, gdy 
w roli obrońców 
starego porządku 
wystąpili Kozacy. 
Skutecznym nisz-
cz ycielem unii 
okazali się caro-
wie rosyjscy, gdy 
po rozbiorach 
Polski zniszczyli 
kościół unicki.

Unia brzeska pogłębia podziały

Kolejna sesja 
rady gminy
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W środę 23 września odbyła się XXII sesja Rady Gminy Nowa 
Ruda, podczas której radni przyjęli uchwały dotyczące: wprowa-
dzenia zmian w budżecie gminy Nowa Ruda na rok 2020, zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda. Przyjęto 
także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, a także w 
sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda, 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Sokolec w gminie Nowa Ruda.

Radni zdecydowali również o przyjęciu uchwał w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda na czas 
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy, w sprawie wyboru ławników na 
kadencję w latach 2020-2023 w ramach uzupełnienia składu.
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oddaj krew dla Ani

Krwi nie da się niczym zastąpić, dlatego jest bezcenna. Pamiętajmy, by dzielić się nią z potrzebu-
jącymi. W walce o zdrowie i życie każda kropla się liczy. Zachęcamy do oddania krwi już w ponie-
działek 28 września w Jugowie. Zabierzcie ze sobą znajomych, rodzinę i razem oddajmy krew dla 
Ani i wszystkich potrzebujących osób.

Kolorowy zawrót głowy
Zgodnie z kalendarzem szkol-

nym, świetlica Stowarzyszenia 
Przyjaciół Jugowa otworzyła 
swoje podwoje rozpoczynając 
zajęcia. Wprawdzie pierwsi od-
ważni uczestnicy zaglądali przez 
drzwi nieco bojaźliwie, ale wi-
dząc panią Marzenę i jej zachę-
cający uśmiech, zasiedli w ła-
wach świetlicy, pozbywając się 
niepewności. Dwa pierwsze 
zajęcia o charakterze plastycz-
nym konsolidowały nabyte umie-

jętności w posługiwaniu się 
różnymi rodzajami farb i techni-
kami malowania po zróżnicowa-
nych fakturach podłoża. W gru-
pie znajdują się również dzieci 
na poziomie przedszkolnym, 
toteż ich podejście do stawia-
nych zadań i entuzjazm, budzi 
uwagę pozostałych. Zajęcia przy-
pomniały o staranności wyko-
nania pracy, a w innych aspek-
tach zwracały uwagę na zasady 
kompozycji i swobodę kolory-

styczną. Wspo-
mnienia waka-
cyjne zainspi-
rowały kon-
kretem. Bar-
tek i Zuzia 
przedstawili 
wrażenia z miejsc, 
które ujrzeli. Alicja i Malwina 
oddały się impresjonistycznym 
wizjom zachodu słońca nad mo-
rzem, czy też kolorystycznej 
abstrakcji.
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Wystąpienie prorektora dra Tomasza Drewniaka z PWSZ w Nysie, patrona naukowego Noworudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się 
14 września 2020 r. w hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu
o sensie życia w pracy 
dla innych
Szanowna Pani Rektor,
Drodzy Studenci,
Zacni Goście,

I
Każda inauguracja roku akademickiego w  Nowej 

Rudzie budzi w moim sercu radość – spotykam podczas 
niej osoby znane, życzliwe i darzące mnie szacunkiem, 
bliskie mojemu sercu. Jednakże towarzyszy jej zarazem 
niepokój. Jakie jest jego źródło? Spotkania w  Nowej 
Rudzie każdorazowo stawiają mnie wobec wyzwania 
poznania i przyswojenia prawdy o samym sobie, która 
uobecnia się w innych. Jest to prawda głęboka, a zara-
zem trudna, uwierająca niczym brzemię, lecz być może 
dlatego też i brzemienna w skutki. Nowa Ruda – jako 
miejsce duchowe – stanowi dla mnie lekcję pokory 
intelektualnej, organizacyjnej i życiowej. Przyswojenie 
tej lekcji wymaga trudu spojrzenia na siebie z  innej 
perspektywy.

II
Są miejsca i  osoby szczególnie bliskie naszemu 

sercu. Osoby i miejsca, z którymi odczuwany szczegól-
ną więź, choć nie mamy codziennych kontaktów, które 
niezwykle nas ubogacają i  w  sposób stały zaczynają 
należeć do naszej okolicy duchowej, okalają – chronią 
– nas swoim sąsiedztwem: wspierają, uczą i wzboga-
cają. Dają oparcie w  trudnych chwilach, jako że do 
sąsiada można zwrócić się o pomoc lub radę. „Jak dobrze 
mieć sąsiada” – śpiewała Halina Kunicka. Miejsca te 
należą do naszej topografii duchowej – w swym odda-
leniu, a śmiem powiedzieć, że dzięki niemu, stają się 
nam bliskie. Im bowiem zawdzięczamy część naszego 
człowieczeństwa, to, co w nas najlepsze. Dlatego też 
zakochujemy się w nich, zostawiamy serce, wracamy 
do nich realnie lub naszą pamięcią. Takim miejscem 
jest dla mnie Nowa Ruda. A  w  samej Nowej Rudzie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Bo przez UTW w Nowej 
Rudzie postrzegam Nową Rudę. Pani Rektor i studenci 
są dla mnie – jeśli mogę tak to wyrazić – twarzą Nowej 
Rudy.

III
Zakończenie piosenki Marka Grechuty, zatytułowa-

nej Historia Pewnej Podróży, brzmi: „podróże kształcą/ 
A zwłaszcza dookoła świata”. Z każdej podróży wraca-
my do domu, czyniąc ten dom pełniejszym, bogatszym. 
Podróż pozwala nam zobaczyć samych siebie w świetle 
innych ludzi, ich doświadczeń, kultury, języka. Podróż 
– i związany z nią powrót – stanowi nieodzowny element 
dorastania, nawet jeżeli trwa ona symbolicznych 10 lat, 
jak miało to miejsce u  Odyseusza czy 40 – jak droga 
Narodu Wybranego z Egiptu do rodzinnej ziemi Kana-
an. Nasze podróże, podróże innych ludzi, miejsca 
znane, miejsca, które przestały istnieć, wreszcie miejsca 
nieistniejące należą do naszej topografii duchowej, 
w której obowiązują nieco inne prawa aniżeli w prze-
strzeni realnej. Otóż: Przybywając do Nowej Rudy, już 
przed wyjazdem jestem w niej intencjonalnie, określa 
ona bowiem kierunek mojego myślenia i działania – od 
przygotowań do wyjazdu, powracających wspomnień, 
po napisanie wystąpienia. Skoro tak się rzecz ma, to 
mogę także powrócić z Nowej Rudy do samego siebie, 
nie tylko w niej nie będąc, ale jeszcze do niej nie wyje-
chawszy. Ten sposób poruszania się po topografii du-
chowej – znacznie większe doświadczenie ma w  tej 

materii Wielka Córka Tej Ziemi i Noblistka – po-
zwala uruchomić proces rozumienia nas samych dzię-
ki innemu miejscu, jeszcze przed dotarciem doń. Cóż 
zatem jest widoczne, gdy teraz we własnej osobie jestem 
w Nowej Rudzie, będąc w niej uprzednio duchem?

IV
Komunizm i  liberalizm, których większość z  tutaj 

obecnych miała okazję doświadczyć w swoim życiu, są 
w istocie do siebie bardzo podobne. Stanowią swoje 
lustrzane, aczkolwiek zdeformowane, odbicia, bo – uj-
mując rzecz w  uproszczeniu – sprowadzają człowie-
czeństwo do sfery zaspokajania potrzeb. Wielki polski 
myśliciel, Leszek Kołakowski napisał w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku tekst, pod wydawałoby 
się, że żartobliwym i  przewrotnym tytułem: Jak być 
konserwatywno-liberalnym socjalistą?, wskazując na 
zacieranie się różnic pomiędzy postawami i programa-
mi politycznymi. Nie jest przypadkiem, że na naszych 
oczach dokonuje się zadziwiająca kontaminacja ide-
ologii komunistycznej z liberalną, wyzwolenia człowie-
ka z tradycji kulturowej i moralnej z iluzją nieskończo-
nego korzystania z życia oraz samorealizacji. Sens życia 
wydaje się spełniać w  dążeniu do tego, aby było 
wszystko wolno i aby można było mieć wszystko (każ-
dego).

Wszak pełne półki sklepowe, możliwości przemiesz-
czania się, osiągnięcia zawodowe, możliwość tzw. ko-
rzystania z życia nie implikują sensu życia. Bo zobacz-
my: Największa ilość ludzi nieszczęśliwych żyje w kra-
jach najbogatszych, krajach o najniższej liczbie ludzi 
wykluczonych, najdłuższej średniej długości życia, 
najlepszym poziomie opieki medycznej, respektowaniu 
praw człowieka. Wyraźnie widać, że życie wymaga celu, 
nadającego mu znaczenie. I celem tym nie może być 
ani samowola, ani stan posiadania. Najgroźniejszą 
chorobą naszego czasu jest brak sensu, pustka ducho-
wa i egzystencjalna. Dotyka ona nie ciało, lecz ducha, 
kulturę. Współczesnemu człowiekowi towarzyszy, jak 
pisał inny noblista Czesław Miłosz, „duch pustki”. Wola 
sensu poprzedza zatem wolę życia, stanowiąc podsta-
wę tej ostatniej. Jak wiemy, ludzie którzy mają po co 
żyć – kochają, są za kogoś odpowiedzialni, mają swoją 
sprawę (ideę) – z tego sensu czerpią energię życiową, 
siłę do sprostania nieszczęściom, do „wychodzenia na 

prostą” z „zakrętów życiowych”, czy wstawania po 
upadkach.

V
Niegdyś podstawowym doświadczeniem porządku 

istnienia była praca ludzka: wykonywana z  kimś, dla 
kogoś, z  mozołem i  przynosząca, czasami cierpkie, 
owoce. Trud pracy i niepowodzenia uczyły wytrwałości 
życiowej, umiejętności ponoszenia porażek i podno-
szenia się po porażkach. Celem pracy nie był dobrobyt 

i  dobrostan jednostki, tylko przetrwanie rodziny, 
rozumne gospodarowanie, po-
zostawienie po sobie czegoś dla 
innych. Ta sfera sensu została 
w  znacznej mierze zdezorgani-
zowana poprzez podział pracy, 
masową produkcję i nastawienie 
na zysk oraz wynik. Bardzo rzadko 
możemy spojrzeć na owoce naszej 
pracy. Ziarno nie przechodzi w jed-
nym gospodarstwie pełnej drogi 
od zasiewu do chleba. Zupa coraz 
częściej przygotowywana jest na 
podstawie półproduktów lub wręcz 
jest w proszku, czy torebce. Rolnicy 

kupują dorodne jabłka w  supermarketach, gdy tym-
czasem zdeformowane owoce z rosnących w ich ogro-
dach jabłoni gniją pod drzewami. Rzeczy codziennego 
użytku stały się produktami, a nie dziełami rąk ludzkich. 
Stały się obce, już człowiek się z nimi nie zżywa, kupu-
je je i konsumuje, a następnie się ich pozbywa. Związ-
ki międzyludzkie także utraciły swoją trwałość i stabil-
ność. „Wierność jest nudna” słyszeliśmy w  piosence 
firmującej jedną z komedii romantycznych. Zachłanność 
i egocentryzm wypierają troskę o innych i poświęcenie.

VI
Socjologowie i  filozofowie, nazywają te, zaledwie 

tutaj wskazane, zjawiska, za Zygmuntem Baumanem, 
płynną nowoczesnością i płynną tożsamością. Ten świat, 
którego część niektórzy spośród nas mają jeszcze 
w  pamięci już nie powróci. Lecz dzięki tej pamięci, 
którą należy kultywować i  przekazywać, właśnie ci 
nieliczni posiadają rzadką umiejętność życia „dla czegoś”, 
„dla kogoś” i „mimo czegoś”. Znajdowania sensu nie 
tylko w sukcesach, rozwoju, lecz także w słabości, cho-
robie, stracie i śmierci. To doświadczenie życia w świe-
cie niedoboru, a często i biedy, starości oraz choroby, 
stanowi bogactwo życiowe, z którego wszyscy winniśmy 
uczyć się czerpać.

VII
Chcę przez to wszystko powiedzieć, że Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie jest dla mnie przy-
kładem reaktywacji pierwotnego sensu pracy, a wraz 
z nim i sensu życia. Tego, że wraz z sensem wzrastają 
też apetyt na życie i radość życia, umiejętność dostrze-
gania i realizacji dobra w świecie. Za tą lekcję chciałbym 
w imieniu własnym, jak również wspólnoty akademic-
kiej PWSZ w Nysie wyrazić wdzięczność. Mam świado-
mość, że wynikające z niej zadanie domowe jest zada-
niem wymagającym wysiłku, poświęcenia, cierpliwości, 
pogody i hartu ducha. Lecz wiem także, że codzienne 
i skrupulatne odrabianie zadań kształtuje mistrzostwo. 
Szczególnie, gdy ma się w okolicy za sąsiadów takich 
mistrzów życia, jak studenci UTW w Nowej Rudzie.

dr Tomasz Drewniak 
prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie
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No właśnie taki gość pojawił 
się na scenie kłodzkiego KOK-u 
za sprawą wrocławskiego teatru 
Scena Kamienica w piątkowy 
(18 września) wieczór. Prosto z 
Paryża przyjechał do samego 
Kłodzka tajemniczy mężczyzna, 
aby zabawić się w towarzystwie 
kobiet z zasobnymi portfelami. 
Ale tu niespodziewanie spotyka 
dawnego przyjaciela i panowie 
postanawiają się zrelaksować jak 
za dawnych czasów. No i wszyst-
ko oczywiście idzie nie tak. Ko-
media pomyłek i niedomówień, 
spora doza dowcipu i humoru z 
lekkim akcentem rzeczywistości 
w jakiej obecnie jesteśmy. A jak 
powiedział dyrektor KOK-u na 
powitanie: „Covid, nie covid, a 

teatr grać musi” – no i grał. Wi-
dzowie usłyszeli sporo znanych 
melodii operetkowych z uwspół-
cześnionymi tekstami i piosenki 

francuskie (tu nieco brakowało 
francuskiego „r”). Jeżeli gdzieś 
coś jest wspólnego z Paryżem, 
to obowiązkowo musi być kan-
kan. I był – rewelacyjny! Również 
inne popisy taneczne wywoły-
wały brawa widowni. No i przy-
jaciele, którzy zażywali relaksu 
zrobili to tak autentycznie, że aż 
panie na widowni koniecznie 
chciały im iść na pomoc... Jed-
nym słowem nasza noworudzka, 
ponad siedemdziesięcioosobo-
wa grupa spędziła miło i wesoło 
fajny wieczór. Miło też było spo-
tkać grupę studentów z zaprzy-
jaźnionego Złotostockiego UTW 
i wymienić wrażenia w czasie 
przerwy.

Anna Szczepan, Noworudzki UTW

to właśnie pan Milord. Mój boże, taki gość...
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Od ponad dwóch i pół roku 
na terenie całego kraju osoby 
ukarane przez policjantów ru-
chu drogowego za wykroczenie 
mandatem karnym, mogą do-
konać płatności na miejscu przy 
wykorzystaniu karty płatniczej, 
bądź instrumentu płatniczego 
typu „Blik”. Przypominamy, że 
takie terminale posiadają także 
funkcjonariusze „drogówki” Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Kłodzku.

Policjanci ruchu drogowego 
rozpoczęli korzystanie z termi-
nali płatniczych 1 lutego 2018 

roku. Opłacić mandat można 
więc u funkcjonariuszy natych-
miast i to bez ponoszenia do-
datkowych kosztów. Oczywiście 
nie jest to obowiązek, a jedynie 
ułatwienie dla osoby ukaranej. 
Pozwala to wszystkim, których 
postępowanie w sprawach o 
wykroczenie zakończyło się 
mandatem karnym, na zaosz-
czędzenie czasu.

Dzięki temu rozwiązaniu nie 
trzeba już wykonywać przele-
wów przez Internet, czy też stać 
w kolejce w banku lub na po-
czcie. Również osoby posiada-

jące zagraniczne karty płatnicze 
mają możliwość zapłacenia 
mandatu w swojej walucie. Taką 
formę płatności umożliwiło Roz-
porządzenie Prezesa Rady Mi-
nistrów z 4 września 2017 roku.

Zapłać mandat u policjanta

Wsiadasz „za kółko”, a masz decyzję 
o cofnięciu uprawnień do kierowania

Służby mundurowe 
informują

W rękach policji. W czwartek 10 września policjanci zatrzyma-
li mężczyznę, który pomiędzy 29 a 30 lipca w sklepie na terenie 
Nowej Rudy ukradł elektronarzędzia o  łącznej wartości ok. 
1000 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z ko-
misariatu Policji w Nowej Rudzie.
Sklepowy złodziej. We wtorek 15 września mężczyzna ukradł 
w jednym z marketów na terenie Nowej Rudy produkty spożyw-
cze o  łącznej wartości 15 zł. Towar w  stanie nienaruszonym 
wrócił do sprzedaży. Sprawca został ukarany mandatem.
Zadymiona piwnica. We wtorek 15 września noworudzcy stra-
żacy otrzymali zgłoszenie o  zadymieniu piwnicy w  budynku 
przy ul. Mickiewicza w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że doszło 
do zadymienia piwnicy, którego prawdopodobną przyczyną 
było cofnięcie się dymu poprzez piec c.o. i  przedostanie się 
kanałem wentylacyjnym do sąsiedniej piwnicy.
Nie zapanował nad pojazdem. We wtorek 15 września na 
ul.  Pięknej w  Radkowie kierujący samochodem marki Fiat na 
łuku drogi nie zapanował nad pojazdem, zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i zderzył się z samochodem marki Volkswagen, 
który w wyniku uderzenia został zepchnięty ze skarpy. Sprawca 
kolizji nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za 
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa i  za kierowanie 
pojazdami bez wymaganych do tego uprawnień, został ukara-
ny mandatem.
Uszkodził trzy samochody. W środę 16 września na parkingu 
w  Nowej Rudzie, kierujący samochodem marki Ford podczas 
parkowania uszkodził trzy, prawidłowo zaparkowane samocho-
dy marki: Citroen, Volkswagen i Opel. Sprawca zdarzenia został 
ukarany mandatem.
Złodzieje w akcji. W czwartek 17 września dyżurny noworudz-
kiego komisariatu policji otrzymał zgłoszenie, że nieustalony 
sprawca z  terenu posesji w  Nowej Rudzie ukradł betoniarkę 
o wartości 500 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzą poli-
cjanci z komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Pożar w  pustostanie. W  czwartek 17 września dyżurny Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał  zgłoszenie 
o pożarze pustostanu przy ul. Zdrojowisko w Drogosławiu. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 
ustalono, że pali się wersalka na pierwszym piętrz budynku.
Pijany motorowerzysta. W czwartek 17 września na ul. Świd-
nickiej w Drogosławiu, policjanci zatrzymali 48-letniego męż-
czyznę, który pijany kierował motorowerem. Po przebadaniu 
okazało się, że ma 1,4 promila alkoholu w organizmie.
Wjechał w płot. W sobotę 19 września w Nowej Rudzie, kieru-
jący samochodem marki Audi nie dostosował prędkości do 
warunków na drodze i wjechał w ogrodzenie posesji. Sprawca 
zdarzenia został ukarany mandatem.
Zderzenie motocykli. W niedzielę 20 września na drodze Rad-
ków – Kudowa-Zdrój doszło do zderzenia dwóch motocykli. 
Poszkodowani zostali dwaj mężczyźni i kobieta.

Znalezione nie kradzione?

Kierującego z decyzją o cofnięciu uprawnień 
do prowadzenia pojazdów zatrzymali w  ponie-
działek wałbrzyscy policjanci. Funkcjonariusze 
po raz kolejny mówią stanowcze NIE wszystkim 
niestosującym się do przepisów w tym zakresie 
i przypominają, jakie kary mogą spotkać osoby, 
które wsiadają za kierownice swoich pojazdów 
bez prawa jazdy.

W  poniedziałek 14 września ok. godz. 7.20, 
policjanci zatrzymali w Nowej Rudzie 29-letniego 
mężczyznę, który poruszał się samochodem bez 
prawa jazdy. Funkcjonariusze ustalili, że decyzją 
starosty kłodzkiego mężczyzna miał cofnięte 
uprawnienia do kierowania pojazdami.

– W przypadku zatrzymania do kontroli dro-
gowej kierującego bez uprawnień, funkcjonariu-
sze mogą nałożyć na sprawcę wykroczenia man-
dat karny w  wysokości 500 złotych. W  wielu 

przypadkach jednak kończy się na sporządzeniu 
dokumentacji do sądu, który to natomiast ma 
prawo orzec w  stosunku do kierującego zakaz 
kierowania pojazdami. To z  kolei oznacza, że 
w przypadku kolejnego spotkania z policjantami 
na drodze, osoba odpowiada już za przestępstwo, 
nie za wykroczenie – wyjaśnia asp. Paulina Kop-
tyra z noworudzkiego komisariatu policji.

Policjanci przypominają, że za jazdę pomimo 
cofniętych uprawnień w związku np. z wcześniej-
szą jazdą – tak jak w podanym powyżej przypad-
ku – kierującemu grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 2, a przez sąd wydawany jest obligato-
ryjny zakaz kierowania pojazdami. W przypadku 
kierowania pojazdem po wydaniu przez sąd za-
kazu sądowego, sprawca może trafić do więzienia 
na 5 lat, a sąd dodatkowo może zastosować karę 
dożywotniego zakazu kierowania pojazdami.

Pomimo panującemu prze-
konaniu „znalezione – nie kra-
dzione”, karalnym jest zabranie 
dla siebie znalezionej cudzej 
rzeczy.

Policja przypomina, że każdy, 
kto znalazł cudzą rzecz lub na 
przykład zabłąkane zwierzę, jest 
zobowiązany w ciągu dwóch 
tygodni od dnia jej znalezienia 
do zawiadomienia o tym fakcie 
na przykład policji lub w inny 
możliwy sposób poszukać jej 
posiadacza. Znalazca może uwol-
nić się od odpowiedzialności za 
przedmiotowe zachowanie po-
mimo nie zawiadamiania policji 
lub stosownego organu, jeśli 
podjął stosowne kroki w celu 
poszukiwania właściciela rzeczy. 
Można na przykład zamieścić 
ogłoszenie w Internecie, prasie 

lub umieścić własne ogłoszenie 
w miejscach publicznych, któ-
rych charakter na to pozwalają 
(tablice w parkach, słupy ogło-
szeniowe itp.).

Pamiętaj: Nie zwracając zna-
lezionej rzeczy dokonujemy 
przywłaszczenia. Jeżeli wartość 
tej rzeczy nie przekracza 500 zł, 
popełniania się wykroczenie. W 
sytuacji gdy jej wartości prze-
kracza kwotę 500 zł, grozi odpo-
wiedzialność za popełnienie 
przestępstwa.

Wykroczenie to może być 
popełnione zarówno w sposób 
umyślny, jak i nieumyślny. Natu-
ralnie może je popełnić każda 
osoba, która znajdzie cudzą rzecz 
lub przybłąkane zwierzę. Jest to 
tzw. wykroczenie formalne z 
zaniechania, ponieważ istotą 

tego czynu jest zaniechanie sto-
sownej reakcji.

Zgodnie z ustawą o rzeczach 
znalezionych znalazca przecho-
wujący rzecz, który uczynił za-
dość swoim obowiązkom, może 
żądać znaleźnego w wysokości 
jednej dziesiątej wartości rzeczy, 
jeżeli zgłosił swoje roszczenie 
najpóźniej w chwili wydania 
rzeczy osobie uprawnionej do 
jej odbioru. Odebranie znaleź-
nego jest jednak zdarzeniem, 
z którym może wiązać się rów-
nież obowiązek uiszczenia po-
datku.

Przydatne przepisy: Ustawa 
o rzeczach znalezionych, art. 186 
Kodeksu cywilnego, art. 125 
Kodeksu wykroczeń, art. 284 
Kodeksu karnego.
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Retro pociąg w Nowej Rudzie
W ostatnią niedzielę lata, 20 września, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, na stację kolejową w Nowej 
Rudzie wjechał pociąg KILoF. To retro-skład ciągnięty 
przez lokomotywę spalinową w historycznych barwach

Zgłoś pomysł do powiatowego 
budżetu obywatelskiego

Wiesz, co jest najbardziej potrzebne w twojej okolicy lub w całym mieście? 
Zgłoś swój pomysł do budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego!

Od 1 do 22 październi-
ka mieszkańcy powiatu 
kłodzkiego będą mogli 
składać propozycję zadań 
w ramach budżetu obywa-
telskiego powiatu kłodz-
kiego 2021. Weryfikacja 
zgłoszonych propozycji 
potrwa do 29 października. 
Na projekty będziemy mo-
gli głosować od 24 listopa-
da do 24 grudnia. Projekty 

z największą liczbą głosów 
realizowane będą od 1 lu-
tego 2021 r. do 15 grudnia 
2021 r.

W ramach budżetu oby-
watelskiego mogą być re-
alizowane projekty doty-
czące wszystkich spraw, 
które mieszczą się w kom-
petencjach powiatu zgod-
nie z art. 4 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie powiatowym (Dz.U. z 
2 0 2 0  p o z .  9 2 0  t j . ) . 
Łączna kwota przeznaczo-
na z budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na budżet oby-
watelski w roku 2021 wy-
nosi 150 000 zł. Koszt jed-
nego zgłoszonego zadania 
w ramach budżetu obywa-
telskiego musi być większy 
niż 5 000 zł i nie może prze-
kroczyć 15 000 zł.

Na pociąg oprócz tych, którzy skorzystali z możliwości prze-
jażdżki w starym stylu, czekali też wielbiciele kolejnictwa, dla 
których była to niezła gratka. Ze stacji początkowej we Wrocławiu 
przez Jaworzynę Śląską, Wałbrzych, Głuszycę do Nowej Rudy przy-
jechała spora grupa głównie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, 
którzy dzięki przewodnikowi turystycznemu Andrzejowi Behano-
wi, mieli okazję poznać historię i najważniejsze zabytki Nowej Rudy. 
Żałować należy tylko, że ze względów ekonomicznych – zbyt mała 
ilość osób zainteresowanych przejazdem pociągiem KILOF, które-
go organizatorem jest firma TurKol, w tym roku zamiast lokomo-
tywy parowej wagony ciągnięte były przez lokomotywę spalinową, 
ale jak wynika z rozmów z wrocławianami, przejazd tą trasą był dla 
nich świetną rozrywką.
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Według „New York Timesa” to jedna 
z  najważniejszych książek ostatnich lat. 
Finalistka Nagrody Pulitzera oraz National Book Award. 
Epicka opowieść o przyjaźni i odkupieniu w czasie tragedii. Akcja rozgrywa 
się w środowisku amerykańskiej cyganerii artystycznej. Rozpoczyna się w la-
tach osiemdziesiątych i  trwa do lat współczesnych. Artyści skupiający się 
wokół chicagowskiej galerii sztuki cały czas rozwijają swoją karierę, jednak 
wybuch epidemii AIDS zbiera wśród nich okrutne żniwo. Młody dyrektor 
tejże galerii w pewnym momencie zostaje zupełnie sam. Po 30 latach odwie-
dza go Fiona, przyjaciółka z  lat młodości. Kobieta szuka swojej zaginionej 
córki. Odtąd ich losy wzajemnie się przeplatają i  zabierają czytelnika we 
wspaniałą, wzruszającą i wnikliwą podróż do minionych lat. 

Bohaterowie tej książki są fikcyjni, niemniej autorka próbowała możliwie 
najściślej trzymać się realiów tamtego czasu. To bardzo emocjonująca książka 
o  ogromnej sile drzemiącej w  bohaterach. Jak sam tytuł wskazuje jest to 
również książką o nadziei i wierze, które są mocą napędową w działaniach 
naszych bohaterów.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Rebecca Makkai

„Wierzyliśmy  
jak nikt”
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Prezenty poprawiają nastrój 
zarówno obdarowywanym, jak 
i obdarowującym. Dzień Chło-
paka jest idealną okazją do 
wręczenia upominku, który 
osoby aktywne fizycznie będą 
mogły wykorzystać podczas 
uprawiania swojej pasji. Tych, 
którzy ze sportem niewiele 
mają wspólnego, taki prezent 
może zachęcić do zadbania o 
zdrowie i kondycję.

Ciekawym pomysłem na 
prezent będzie elektroniczny 
gadżet w postaci opaski smart-
band. Ta opaska wśród swoich 
funkcji ma możliwość zliczania 
kroków, mierzenia pokonanego 
dystansu i spalonych kalorii, 

monitorowania jakości snu czy 
mierzenia tętna. Będzie także 
przypominać o konieczności 
podjęcia aktywności i tworzyć 
podsumowania dzienne oraz 
tygodniowe. W zależności od 
modelu smartband może po-
kazywać godzinę czy śledzić 
pokonaną trasę za pomocą GPS. 
Opaska będzie świetnym wy-
borem dla fanów gadżetów i 
analityki.

Sporą część osób do upra-
wiania aktywności fizycznej 
napędza dobra muzyka. Dlate-
go też każda osoba, która bie-
ga, pływa lub trenuje na siłow-
ni, powinna mieć bezprzewo-
dowe słuchawki. Długi czas 
pracy baterii, komfort noszenia 
i w razie potrzeby wodoodpor-
ność powinny być głównymi 
czynnikami, które decydują o 
kupnie produktu. Dobre słu-
chawki pozwolą odciąć się od 
świata zewnętrznego i w peł-
nym skupieniu wykonać su-
mienny trening.

Walizka zawierająca zestaw 
gryfów, obciążników i zacisków 
będzie świetnym prezentem 
dla osoby, która od treningu na 
siłowni woli domowe zacisze. 
Hantle będą dobrym prezentem 
dla mężczyzny, którego domi-
nującą aktywnością jest biega-
nie czy jazda na rowerze. Umoż-
liwią odpowiednie trenowanie 
mięśni klatki piersiowej, obrę-
czy barkowej czy ramion. Dzię-
ki nim sylwetka nabierze atle-
tyzmu. W przypadku koniecz-
ności skorzystania z większych 
obciążeń sklepy sportowe ofe-
rują możliwość dokupienia sa-
mych talerzy.

Drążek, który można zamon-
tować w futrynie drzwi, będzie 
kolejnym elementem wyposa-
żenia domowej siłowni. Pod-
ciąganie jest pierwszym ćwi-
czeniem, które można wykonać 
dzięki temu akcesorium. W 
przypadku obniżenia wysoko-
ści montażu pojawia się moż-
liwość zrobienia różnych wersji 

przyciągnieć, pompek czy wie-
lu innych ćwiczeń. Trening z 
użyciem drążka będzie dobrym 
uzupełnieniem treningów wy-
dolnościowych, takich jak bie-
ganie czy pływanie. Przed za-
kupem warto sprawdzić szero-
kość futryny w celu dopasowa-
nia do niej rozmiaru drążka.

Komfort wykonywania ćwi-
czeń w dużej mierze zależy od 
jakości materiałów, z których 
wykonane są noszone w czasie 
treningu ubrania. Warto posta-
wić na szycie z możliwie naj-
mniejszą ilością szwów, co za-
pobiegnie powstaniu obtarć, 
oraz przewiewną i szybkosch-
nącą tkaninę. Oprócz wysoko-
jakościowych koszulek i spode-
nek należy zwrócić uwagę 
odpowiednią na bieliznę, która 
ma największy kontakt z ciałem. 
Obdarowanie osoby aktywnej 
fizycznie indywidualnie dobra-
ną odzieżą sportową, nie tylko 
poprawi komfort treningu i 
zachęci do regularnej aktyw-

ności, ale także będzie przypo-
minać o osobie obdarowującej.

Podczas wyboru prezentu 
dla osoby aktywnej fizycznie 
warto zwrócić uwagę na spe-
cyfikę uprawianego sportu i 
cechy indywidualne obdaro-
wywanego. O ile wodoodporne 
słuchawki nie będą być może 
potrzebne kolarzowi, o tyle 
zestaw hantli czy drążek roz-
porowy będzie świetnym wy-
borem dla osoby, która rekre-
acyjnie uprawia biegi i nie lubi 
uczęszczać na siłownię. Rynek 
fitness jest obecnie bardzo 
mocno rozwinięty. Wybór ak-
cesoriów elektronicznych i no-
winek technicznych jest ogrom-
ny. W zależności od wielkości 
budżetu można kupić opaskę, 
która mierzy podstawową ak-
tywność, lub smartwatch, któ-
ry jest małym komputerem 
przeznaczonym do noszenia na 
nadgarstku. Ciekawym pomy-
słem będzie także sprezento-
wanie biletu na bieg z prze-
szkodami czy karnetu na zaję-
cia zorganizowane lub basen.

Książka jest wynikiem śledztwa dziennikarskiego. Michałowi Wójcikowi, 
dziennikarzowi i historykowi, udało się połączyć przemilczane dotąd fakty 
z  życia prywatnego i  działalności szpiegowskiej najgroźniejszej polskiej 
agentki. Baronówna, czyli Wanda Kronenberg – w czasie II wojny światowej, 
aby móc przetrwać lata okupacji znalazła sposób na siebie. Wielokrotna 
konfidentka współdziałała z  Gestapo, AK, donosiła do NKWD, a  także była 
szpiclem wywiadu angielskiego. Kiedy wybuchła wojna miała 17 lat. Dlacze-
go polska arystokratka, córka bogacza o  żydowskich korzeniach w  ogóle 
podjęła się pracy dla Niemców? Czy w  grę wchodził szantaż? Może córka 
chciała ratować rodzinę? Czy w swoich różnych wcieleniach szpiegowskich 
toczyła własną wojnę? I czy była w końcu zdrajczynią?

Uwodziła i rozkochiwała w sobie prominentnych dygnitarzy. Nie bała się 
zleceń, była odważna i  fascynująca. Sprytna i  inteligentna. O  jej względy 
starali się wysoko postawieni mężczyźni. Swoją grę prowadziła perfekcyjnie. 
W pierwszych dniach powstania została jednak zastrzelona. Wyrok wydało 
Polskie Podziemie.

To nie jest książka biograficzna. Ze względu na ubogi materiał źródłowy, 
autor stworzył jedynie portret tej postaci. Po wojnie historia o niej milczała. 
Szkoda, że tak powierzchownie możemy poznać jej wnętrze. Z krótkich, en-
cyklopedycznych informacji o niej nasuwa się jedno pytanie: Komu tak na-
prawdę służyła? Po przeczytaniu wiemy, że wierna była tylko sobie. Polecam. 
Mnóstwo tajemnic i intryg, no i zadziwiająca – jakby nie patrzeć – kobieta.

Dobra książka

Sportowy prezent na Dzień Chłopaka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Dynia, dynia, dynia...
Nagrzewamy piekarnik do 220°C. Dynię my-
jemy, obieramy, pozbawiamy pestek i kroimy 
w  grubą kostkę. Przekładamy do naczynia 
żaroodpornego. Polewamy oliwą, posypuje-
my ziołami i  przyprawiamy do smaku solą 
i  pieprzem. Całość starannie mieszamy, aż 
zioła dokładnie oblepią kawałki dyni. Wkła-
damy do piekarnika na mniej więcej 40 minut, 
mieszamy od czasu do czasu.

Piekarnik nagrzej do 200°C. Umytą i  wypestkowaną dynię kroimy na plastry (bez 
obierania). Wymieszaną oliwę z pieprzem, solą, czosnkiem, ulubionymi przyprawa-
mi mieszamy z plastrami dyni, umieszczamy w naczyniu żaroodpornym i pieczemy 
ok. 20 minut – do miękkości. Świetnie smakuje sama lub jako dodatek do potraw, 
ale idealnie nadaje się też jako podstawa do zup dyniowych.

Dynię umyć, przekroić na ćwiartki, usunąć pestki, upiec w 180° C przez 20-30 min. 
Wydrążyć upieczony miąższ, zblendować. Jeśli jest gęste, dodać trochę jogurtu 
naturalnego, dodać 2 jajka, 2 łyżki oleju, 2-3 łyżki cukru. Do tego przesiać 1 i 1/3 szkl. 
mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. Wymieszać. Rozgrzać 
patelnię, posmarować olejem, nakładać łyżką masę dyniową. Placuszki smażyć na 
małym ogniu, krótko (ok. 2-3 min. z każdej strony), ale muszą urosnąć i się zrumienić. 
Przed nałożeniem następnej partii, patelnię wytrzeć ręcznikiem papierowym i po-
smarować tłuszczem. Placuszki można posypać cukrem pudrem lub podawać z po-
widłami.

Michał Wójcik

„Baronówna”
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Prezenty poprawiają nastrój 
zarówno obdarowywanym, jak 
i obdarowującym. Dzień Chło-
paka jest idealną okazją do 
wręczenia upominku, który 
osoby aktywne fizycznie będą 
mogły wykorzystać podczas 
uprawiania swojej pasji. Tych, 
którzy ze sportem niewiele 
mają wspólnego, taki prezent 
może zachęcić do zadbania o 
zdrowie i kondycję.

Ciekawym pomysłem na 
prezent będzie elektroniczny 
gadżet w postaci opaski smart-
band. Ta opaska wśród swoich 
funkcji ma możliwość zliczania 
kroków, mierzenia pokonanego 
dystansu i spalonych kalorii, 

monitorowania jakości snu czy 
mierzenia tętna. Będzie także 
przypominać o konieczności 
podjęcia aktywności i tworzyć 
podsumowania dzienne oraz 
tygodniowe. W zależności od 
modelu smartband może po-
kazywać godzinę czy śledzić 
pokonaną trasę za pomocą GPS. 
Opaska będzie świetnym wy-
borem dla fanów gadżetów i 
analityki.

Sporą część osób do upra-
wiania aktywności fizycznej 
napędza dobra muzyka. Dlate-
go też każda osoba, która bie-
ga, pływa lub trenuje na siłow-
ni, powinna mieć bezprzewo-
dowe słuchawki. Długi czas 
pracy baterii, komfort noszenia 
i w razie potrzeby wodoodpor-
ność powinny być głównymi 
czynnikami, które decydują o 
kupnie produktu. Dobre słu-
chawki pozwolą odciąć się od 
świata zewnętrznego i w peł-
nym skupieniu wykonać su-
mienny trening.

Walizka zawierająca zestaw 
gryfów, obciążników i zacisków 
będzie świetnym prezentem 
dla osoby, która od treningu na 
siłowni woli domowe zacisze. 
Hantle będą dobrym prezentem 
dla mężczyzny, którego domi-
nującą aktywnością jest biega-
nie czy jazda na rowerze. Umoż-
liwią odpowiednie trenowanie 
mięśni klatki piersiowej, obrę-
czy barkowej czy ramion. Dzię-
ki nim sylwetka nabierze atle-
tyzmu. W przypadku koniecz-
ności skorzystania z większych 
obciążeń sklepy sportowe ofe-
rują możliwość dokupienia sa-
mych talerzy.

Drążek, który można zamon-
tować w futrynie drzwi, będzie 
kolejnym elementem wyposa-
żenia domowej siłowni. Pod-
ciąganie jest pierwszym ćwi-
czeniem, które można wykonać 
dzięki temu akcesorium. W 
przypadku obniżenia wysoko-
ści montażu pojawia się moż-
liwość zrobienia różnych wersji 

przyciągnieć, pompek czy wie-
lu innych ćwiczeń. Trening z 
użyciem drążka będzie dobrym 
uzupełnieniem treningów wy-
dolnościowych, takich jak bie-
ganie czy pływanie. Przed za-
kupem warto sprawdzić szero-
kość futryny w celu dopasowa-
nia do niej rozmiaru drążka.

Komfort wykonywania ćwi-
czeń w dużej mierze zależy od 
jakości materiałów, z których 
wykonane są noszone w czasie 
treningu ubrania. Warto posta-
wić na szycie z możliwie naj-
mniejszą ilością szwów, co za-
pobiegnie powstaniu obtarć, 
oraz przewiewną i szybkosch-
nącą tkaninę. Oprócz wysoko-
jakościowych koszulek i spode-
nek należy zwrócić uwagę 
odpowiednią na bieliznę, która 
ma największy kontakt z ciałem. 
Obdarowanie osoby aktywnej 
fizycznie indywidualnie dobra-
ną odzieżą sportową, nie tylko 
poprawi komfort treningu i 
zachęci do regularnej aktyw-

ności, ale także będzie przypo-
minać o osobie obdarowującej.

Podczas wyboru prezentu 
dla osoby aktywnej fizycznie 
warto zwrócić uwagę na spe-
cyfikę uprawianego sportu i 
cechy indywidualne obdaro-
wywanego. O ile wodoodporne 
słuchawki nie będą być może 
potrzebne kolarzowi, o tyle 
zestaw hantli czy drążek roz-
porowy będzie świetnym wy-
borem dla osoby, która rekre-
acyjnie uprawia biegi i nie lubi 
uczęszczać na siłownię. Rynek 
fitness jest obecnie bardzo 
mocno rozwinięty. Wybór ak-
cesoriów elektronicznych i no-
winek technicznych jest ogrom-
ny. W zależności od wielkości 
budżetu można kupić opaskę, 
która mierzy podstawową ak-
tywność, lub smartwatch, któ-
ry jest małym komputerem 
przeznaczonym do noszenia na 
nadgarstku. Ciekawym pomy-
słem będzie także sprezento-
wanie biletu na bieg z prze-
szkodami czy karnetu na zaję-
cia zorganizowane lub basen.

Książka jest wynikiem śledztwa dziennikarskiego. Michałowi Wójcikowi, 
dziennikarzowi i historykowi, udało się połączyć przemilczane dotąd fakty 
z  życia prywatnego i  działalności szpiegowskiej najgroźniejszej polskiej 
agentki. Baronówna, czyli Wanda Kronenberg – w czasie II wojny światowej, 
aby móc przetrwać lata okupacji znalazła sposób na siebie. Wielokrotna 
konfidentka współdziałała z  Gestapo, AK, donosiła do NKWD, a  także była 
szpiclem wywiadu angielskiego. Kiedy wybuchła wojna miała 17 lat. Dlacze-
go polska arystokratka, córka bogacza o  żydowskich korzeniach w  ogóle 
podjęła się pracy dla Niemców? Czy w  grę wchodził szantaż? Może córka 
chciała ratować rodzinę? Czy w swoich różnych wcieleniach szpiegowskich 
toczyła własną wojnę? I czy była w końcu zdrajczynią?

Uwodziła i rozkochiwała w sobie prominentnych dygnitarzy. Nie bała się 
zleceń, była odważna i  fascynująca. Sprytna i  inteligentna. O  jej względy 
starali się wysoko postawieni mężczyźni. Swoją grę prowadziła perfekcyjnie. 
W pierwszych dniach powstania została jednak zastrzelona. Wyrok wydało 
Polskie Podziemie.

To nie jest książka biograficzna. Ze względu na ubogi materiał źródłowy, 
autor stworzył jedynie portret tej postaci. Po wojnie historia o niej milczała. 
Szkoda, że tak powierzchownie możemy poznać jej wnętrze. Z krótkich, en-
cyklopedycznych informacji o niej nasuwa się jedno pytanie: Komu tak na-
prawdę służyła? Po przeczytaniu wiemy, że wierna była tylko sobie. Polecam. 
Mnóstwo tajemnic i intryg, no i zadziwiająca – jakby nie patrzeć – kobieta.

Dobra książka

Sportowy prezent na Dzień Chłopaka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Dynia, dynia, dynia...
Nagrzewamy piekarnik do 220°C. Dynię my-
jemy, obieramy, pozbawiamy pestek i kroimy 
w  grubą kostkę. Przekładamy do naczynia 
żaroodpornego. Polewamy oliwą, posypuje-
my ziołami i  przyprawiamy do smaku solą 
i  pieprzem. Całość starannie mieszamy, aż 
zioła dokładnie oblepią kawałki dyni. Wkła-
damy do piekarnika na mniej więcej 40 minut, 
mieszamy od czasu do czasu.

Piekarnik nagrzej do 200°C. Umytą i wypestkowaną dynię kroimy na plastry (bez 
obierania). Wymieszaną oliwę z pieprzem, solą, czosnkiem, ulubionymi przyprawa-
mi mieszamy z plastrami dyni, umieszczamy w naczyniu żaroodpornym i pieczemy 
ok. 20 minut – do miękkości. Świetnie smakuje sama lub jako dodatek do potraw, 
ale idealnie nadaje się też jako podstawa do zup dyniowych.

Dynię umyć, przekroić na ćwiartki, usunąć pestki, upiec w 180° C przez 20-30 min. 
Wydrążyć upieczony miąższ, zblendować. Jeśli jest gęste, dodać trochę jogurtu 
naturalnego, dodać 2 jajka, 2 łyżki oleju, 2-3 łyżki cukru. Do tego przesiać 1 i 1/3 szkl. 
mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. Wymieszać. Rozgrzać 
patelnię, posmarować olejem, nakładać łyżką masę dyniową. Placuszki smażyć na 
małym ogniu, krótko (ok. 2-3 min. z każdej strony), ale muszą urosnąć i się zrumienić. 
Przed nałożeniem następnej partii, patelnię wytrzeć ręcznikiem papierowym i po-
smarować tłuszczem. Placuszki można posypać cukrem pudrem lub podawać z po-
widłami.

Michał Wójcik

„Baronówna”
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Powszechny Spis Rolny 2020Informacja o przetargu

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 
r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na 
terenie całego kraju odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis 
rolny jest jedynym badaniem statystycznym do-
starczającym szerokiego zakresu informacji o 
gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach 
indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej. W przypadku 
gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospo-
darstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzch-
ni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospo-
darstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzące działy specjalne produkcji 
rolnej lub produkcję rolną o skali określonej pro-
gami wskazanymi w ustawie o Powszechnym 
Spisie Rolnym (0,5 ha – dla plantacji drzew owo-
cowych, krzewów owocowych, warzyw grunto-
wych, truskawek gruntowych oraz chmielu; 0,3 
ha – dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych; 
0,1 ha – dla tytoniu, 5 sztuk – dla bydła ogółem i 
dla loch; 20 sztuk – dla świń ogółem, owiec ogó-
łem i kóz ogółem; 100 sztuk – dla drobiu ogółem; 
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych oraz 20 pni – dla pszczół).

Podstawową metodą realizacji spisu powszech-
nego będzie samospis internetowy – każdy rolnik 
będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, 
na własnym urządzeniu mającym połączenie z 
Internetem, za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą 
metodą udziału w spisie będzie wywiad telefo-
niczny (przeprowadzany przez rachmistrza tele-

fonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przepro-
wadzany przez rachmistrza terenowego, który 
odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, 
że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w 
kraju).

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do 
Internetu będą mieli zapewniony dostęp do po-
mieszczenia wyposażonego w sprzęt kompute-
rowy z dostępem do Internetu w lokalu Gminne-
go Biura Spisowego (czyli siedzibie Urzędu Gmi-
ny).

Więcej informacji uzyskać można na stronie 
internetowej www.spisrolny.gov.pl oraz pod 
numerem telefonu 74 872 09 00.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej 
wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I  ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości 
położonej w Bożkowie, będące załącznikiem do Zarządzenia Wój-
ta Gminy Nowa Ruda Nr 356/20 z dnia 18.09.2020 r.

położenie nieruchomości: bożków
Numer działki: 158/4 (AM-1)
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,1517 ha
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K//00010931/4 

– bez obciążeń
opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nierucho-

mości:
Lokal użytkowy znajdujący się we wsi bożków nr 116, w gra-

nicach działki nr 158/4 o ogólnej powierzchni 0,1517 ha.
Lokal użytkowy – położony na parterze części niskiej budynku 

mieszkalno-użytkowego, wielorodzinnego, wolnostojącego, trzy-
kondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, w którym mieści 
się dodatkowo 5 lokali mieszkalnych, wybudowany przed 1945 r. 
– składa się z: 14 pomieszczeń w tym pomieszczenie przynależne: 
biuro mieszczące się na parterze budynku o pow. 18,96 m2. Po-
wierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 
– biuro na parterze budynku wynosi 189,86 m2.

Dostęp do lokalu dobry, cztery wejścia z  terenu komunikacji 
działki i chodnika do poszczególnych pomieszczeń i dalej pomiesz-
czeniami wewnętrznymi po terenie lokalu.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe indywidualne (piec i kotły na 
paliwa stałe). Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3338/10000 
części.

Wyodrębniony lokal z przeznaczeniem na lokal użytkowy. Po-
siada odrębną KW SW2K/00011419/6.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka numer 158/4 
przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej lub 
zagrodowej oraz usług i produkcji nie kolidującej z funkcją miesz-
kaniową, w części na drogę publiczną zbiorczą. W wypisie z danych 
ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka skla-
syfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł. Zwolnienie 

z podatku VAT na podst. 43 pkt.1 ust.10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Wysokość wadium: 8.000,00 zł
I  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w  dniu 

30.10.2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa 
Ruda, ul. Niepodległości 2.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłata wadium 
w  podanej wysokości do dnia 26.10.2020 r. na rachunek Gminy 
Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej 
Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 
0006 7351 0005.

Ogłoszenie o  przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń 
w  Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy 
ogłoszeń Sołectwa Bożków, publikuje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej – www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nowa Ruda – www.gmina.nowaruda.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o za-
sięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego poło-
żona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż 
raz w tygodniu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Re-
ferat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa 
Ruda, p. nr 19, tel. 74 872 09 18 w godzinach pracy Urzędu.
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„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

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 30 września

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 1 października

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 2 października

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 3 października

„Familia” ul. Kłodzka 13 4 października

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 5 października

„Nowa” ul. Teatralna 11 6 października

k

i

n

o

M

o

K

Repertuar 
kina MoK

25-27 września, godz. 18.00
PĘTLA

2D, napisy, sensacyjny, 120 min, 2020, PoLSKA
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 95, 25 września – 1 października 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 436 i n. Kodeksu 
postępowania cywilnego, jeżeli 
istnieją widoki na utrzymanie 
małżeństwa, sąd może skierować 
strony do mediacji. 

Postępowanie dowodowe 
ma przede wszystkim na celu 
ustalenie okoliczności dotyczą-
cych rozkładu pożycia, jak rów-
nież okoliczności dotyczących 
dzieci stron i ich sytuacji, a w 
razie uznania powództwa – także 
przyczyn, które skłoniły do tego 
stronę pozwaną.

Jeżeli pozwany uznaje żą-
danie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich 
dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do 
przesłuchania stron.

Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od dru-
giego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również 
na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez 
zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka 
albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może 
być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny 
i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich 
wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od 
wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. 

Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie 
może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o 
ustalenie kontaktów z nimi. 

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może 
skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia 
spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, ali-
mentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów 
z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu 
w wyroku orzekającym rozwód lub separację. 

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

Karolina Janowicz 

Sprawy o rozwód i o separację 

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Kamil, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzimir

wschód słońca: 6.26
zachód słońca: 18.28

25
268 dzień roku

do końca roku pozostało 97 dni
dzień trwa: 12 godz. 2 min.

września
środa

Rano Niemcy przysyłają do komendanta Mo-
kotowa ppłk Józefa Rokickiego „Karola” wziętych 
do niewoli oficerów AK jako parlamentariuszy 
z propozycją kapitulacji. Rozmów jednak nie 
podjęto.

Na Mokotowie cały dzień toczą się niezwykle 
zacięte walki.

Niemcy wrzynają się w polską obronę 600-me-
trowym klinem. Dochodzi do walk wręcz. Niektóre 
obiekty kilkakrotnie przechodzą z rąk do rąk.

Zdziesiątkowane oddziały powstańcze nie są 
w stanie utrzymać pozycji. Pada „Alkazar”, Niemcy 
docierają do Parku Dreszera, Puławskiej.

Trwają ciężkie walki o utrzymanie budynku 
szkoły na Woronicza. Reduta siedmiokrotnie 
przechodzi z rąk do rąk.

W walkach ginie wielu oficerów. Ciężkie 
rany odnoszą dowódca „Baszty” ppłk Stanisław 
Kamiński „Daniel” oraz walczący na Mokotowie 
zastępca dowódcy Obwodu Ochota ppłk Adam 
Remigiusz Grocholski „Waligóra”.

W nocy dowódca Mokotowa, ppłk „Karol”, 
podejmuje decyzję przejścia kanałami do Śród-
mieścia oddziałów wojskowych, władz cywilnych 
i rannych.

Generał Antoni Chruściel, ps. „Monter” zwraca 
się do Marszałka ZSRR Rokosowskiego z prośbą 
o skierowanie ognia artyleryjskiego na obszary 
silnego natarcia niemieckiego na Mokotowie.

W ruinach domu przy ul. Marszałkowskiej 
129 ginie Eugeniusz Lokajski, olimpijczyk, autor 
licznych fotografii z Powstania Warszawskiego.

56 dzień Powstania Warszawskiego
25 września 1944 r. poniedziałek 

ppłk Józef Rokicki „Karol” Eugeniusz Lokajski
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2020

września
piątek

imieniny obchodzą:
Aurelia, Franciszek, Kamil, Kleofas, Wincenty, 
Władysław, Włodzimir, Włodzisław, Świętopełk

wschód słońca: 6.27
zachód słońca: 18.28

25
269 dzień roku

do końca roku pozostało 97 dni
dzień trwa: 12 godz. i 1 min 



13

OR OR
Noworudzianin Nr 447, 25 września – 1 października 2020 r.

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

Pomimo pandemii działamy normalnie

Starostwo apeluje 
o ostrożność – CoVID-19
o stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
apeluje Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Starostwo wska-
zuje duży wzrost zachorowań na CoVID-19 w Czechach

W środę 16 września zarejestrowano u naszych południowych 
sąsiadów w ciągu doby 2139 nowych przypadków. To rekord od 
czasu rozpoczęcia pandemii. Apel skierowany jest głównie do 
Polaków pracujących u naszego południowego sąsiada, a tych 
w samej Nowej Rudzie i okolicznych miejscowościach nie bra-
kuje.

„Prosimy wszystkich, którzy udają się do Republiki Czeskiej 
o zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na „COVID-19 
w Republice Czeskiej, wykonywaniem pracy przez wielu Polaków 
na terenie tego kraju, prosi się o przestrzeganie obowiązujących 
na terenie RP zasad GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) 
w  zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. 
W  trosce o  wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy 
o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i sto-
sowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwa-
rantanny i zasad higieny” – czytamy w apelu starostwa.

Od początku pandemii w  Republice Czeskiej zachorowało 
ponad 41 tysięcy osób, aktywnych przypadków jest w tej chwi-
li blisko 18 tysięcy. U większości chorych zakażenie przebiega 
łagodnie. W stanie ciężkim w szpitalach przebywa około osiem-
dziesięciu pacjentów. Od początku września zaczęła rosnąć nie 
tylko liczba chorych, ale także zmarłych. Od początku września 
z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, tylko w tym tygodniu – 17.

Półroczny okres obostrzeń 
związanych z epidemią COVID-19 
zasadniczo nie wpłynął na dzia-
łalność Noworudzkiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecz-
nego.

– Pomimo pandemii i ob-
ostrzeń z nią związanych staramy 
się funkcjonować normalnie. W 
drugiej połowie marca, a więc 
po ogłoszeniu pandemii, wyda-
łem specjalne zarządzenie w 
sprawie zminimalizowania ewen-
tualnych skutków ubocznych 
rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID 19. W związku z tym zmu-

szeni byliśmy przełożyć terminy 
zebrań Wspólnot Mieszkanio-
wych, ograniczyliśmy w znacz-
nym stopniu kontakty interper-
sonalne z lokatorami, zmuszeni 
zostaliśmy do zakupu dodatko-
wego sprzętu ochrony osobistej, 
środków dezynfekujących oraz 
odpowiednich zabezpieczeń 
miejsc pracy – mówi Marian 
Zdunek, prezes Noworudzkiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. – Pomimo ograniczeń 
finansowych, a mam tutaj na 
myśli głównie zasób mieszka-
niowy gminy, odeszliśmy od 

niektórych wcześniej zaplano-
wanych przedsięwzięć. Między 
innymi dokonaliśmy ogranicze-
nia remontów kapitalnych da-
chów z 6 na 3 – dodał.

Planowano również na ten 
rok wymianę stolarki okiennej 
— tutaj ograniczono się jedynie 
do jej wymiany w 80 lokalach 
komunalnych, w których gmina 
miejska aktualnie przeprowadza 
proces gazyfikacji. Jednocześnie 
udało się podłączyć budynek 
przy ul. Parkowej 18 w Słupcu 
do istniejącej sieci gazowej i 
wykonanie w nim wewnętrznej 
instalacji gazowej na cele użyt-
kowe i grzewcze.

– Wykonaliśmy również pla-
nowany na ten rok remont ka-
pitalny budynku komunalnego 
przy ul. Kopernika 16. Z uwagi 
na zagrożenie aktualnie trwają 
prace rozbiórkowe części byłego 
kina, budynku komunalnego 
Radkowska 14-16. Ze względu 
na jego lokalizację liczymy na 
to, iż władze gminy pozwolą nam 
w przyszłym roku na wykonanie 
remontu kapitalnego części 
mieszkalnej i użytkowej, na któ-
ry posiadamy pełną dokumen-
tację – mówi Marian Zdunek. – W 
budynkach Wspólnot Mieszka-
niowych, w imieniu których dzia-
łamy, zakończone zostały 2 re-
monty kapitalne w dzielnicy 
Słupiec oraz 4 remonty kapital-
ne w dzielnicy Centrum –  dodaje.

Jeżeli chodzi o gminę wiejską 
Nowa Ruda, to tam prace skon-
centrowane są na remontach 
kapitalnych dachów we wspól-
notach. Prezes szacuje, że nakła-
dy na remonty kapitalne dla 
zasobu gminnego jak i Wspólnot 
Mieszkaniowych na terenie obu 
gmin wyniosą około 8 mln zło-
tych.
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Sygnał Miłosierdzia
W niedzielę 20 września w Nowej Rudzie-Słupcu odbyła się 3 edycja koncertu Sygnał 

Miłosierdzia.
– W tym roku mamy już pełnowymiarową scenę z podestami dla chóru, jest profe-

sjonalny telebim, na scenie ustawione są ekrany. Można powiedzieć, że z roku na rok 
nasz koncert nabiera profesjonalizmu – mówi Wojciech Budniak, organizator wydarzenia.

Podczas wakacji organizowane były warsztaty przygotowujące do koncertu – sekcję 
wokalną prowadził Dominik Kozłowski, a sekcję instrumentalną – Kacper Birula.

Jak podkreślają organizatorzy najważniejsze jest to, że pośród nich obecny jest Jezus. 
W trakcie koncertu został uroczyście wniesiony Najświętszy Sakrament, którym na koniec 
pobłogosławił wszystkich zebranych bp Marek Mendyk, biskup świdnicki.
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Light for life 2020. Eucharystia daje życie
– Jeżeli Bóg stawia przed nami wyzwania, trudności, to tylko po to, aby efektem tego było coś 

dobrego – mówił bp Marek Mendyk, biskup świdnick, który wygłosił homilię do uczestników Spo-
tkania Młodych LFL Festiwal, który odbył się w sobotę 19 września w Wambierzycach.
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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 396 („Co serce dyktuje, to pióro napisze”)
nagrody otrzymują: Karol Jardek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Krzysztof 
Szymczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Andrzej Haller – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Anna Podjacka – plan miasta Nowa Ruda, Magdalena Zielińska – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!

SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 396 („Co serce dyktuje, to pióro napisze”)
nagrody otrzymują: Karol Jardek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Krzysztof 
Szymczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Andrzej Haller – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Anna Podjacka – plan miasta Nowa Ruda, Magdalena Zielińska – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!

SŁUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

Wiesz, Prosiaczku… miłość jest wtedy… 
kiedy kogoś lubimy… za bardzo.

Alan Alexander Milne – Kubuś Puchatek
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, („Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, („Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, 

„wrzosy”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: „wrzosy”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: „wrzosy”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: 
kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Lilianna Banach, Kasia Ładowska, Lilianna Banach, Kasia Ładowska, Lilianna Banach, Kasia Ładowska, 

Grzegorz Janicki.Grzegorz Janicki.Grzegorz Janicki.

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. Przysłowie na wrzesień

........................................................................................
3. Ukryte hasło

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 397

1. Ma wszystkie boki równe
2. Gra z piłką i dwoma koszami
3. Pracuje w prasie, radiu lub telewizji
4. Z nich frytki
5. Najmocniej świeci latem
6. Najmniejsza dziewczynka z baśni
7. Główna postać powieści
8. Szara reneta lub papierówka
9. Suszone, to rodzynki
10. Okrągły, ozdoba czapki
11. Z nich cukier
12. Na wsi „zastępuje” budzik
13. Łobuz lub owoc

Kolorowanka

Wykreśl z diagramu wszystkie litery: 
F, G, K, Ł, M, N, P, T, Y.  

Z pozostałych liter odczytaj przysłowie na wrzesień.

Hasło powstanie z liter na niebieskim tle, które leżą po tej 
samej stronie co litery na żółtym tle, za pomocą których 

uzupełnisz (bezbłędnie!) wyrazy w okienkach

T K W R G Y Z F E P S M G I Y
Y E F Ń T J G P E K S N K Y Z
C Y T Z E W P S Ł N O Ń M C U
Ł C K G F H F G O D Z K Ł P I
B M Y A N B I Y K E L T A G T
F O T Y J G P U F T Ż Ł S M F
P G I Ł M Ę K R T O Ł D M Z I

J U DR...GA Ó B

G U DW...JA Ó A

T CH ...UŚTAWKA H B

Ł CH ...USTECZKA H E

U RZ G...ECHOTKA Ż R

Y RZ BA...ANT Ż S

Z U B...RZA Ó M

K CH ...MURA H I

A RZ ...YLETKA Ż O
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(„Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, („Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, („Dziewczynka z parku”, „Piękne kolory jesieni”, 
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kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Lilianna Banach, Kasia Ładowska, Lilianna Banach, Kasia Ładowska, Lilianna Banach, Kasia Ładowska, 

Grzegorz Janicki.Grzegorz Janicki.Grzegorz Janicki.

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. Przysłowie na wrzesień

........................................................................................
3. Ukryte hasło

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 397

1. Ma wszystkie boki równe
2. Gra z piłką i dwoma koszami
3. Pracuje w prasie, radiu lub telewizji
4. Z nich frytki
5. Najmocniej świeci latem
6. Najmniejsza dziewczynka z baśni
7. Główna postać powieści
8. Szara reneta lub papierówka
9. Suszone, to rodzynki
10. Okrągły, ozdoba czapki
11. Z nich cukier
12. Na wsi „zastępuje” budzik
13. Łobuz lub owoc

Kolorowanka

Wykreśl z diagramu wszystkie litery: 
F, G, K, Ł, M, N, P, T, Y.  

Z pozostałych liter odczytaj przysłowie na wrzesień.

Hasło powstanie z liter na niebieskim tle, które leżą po tej 
samej stronie co litery na żółtym tle, za pomocą których 

uzupełnisz (bezbłędnie!) wyrazy w okienkach

T K W R G Y Z F E P S M G I Y
Y E F Ń T J G P E K S N K Y Z
C Y T Z E W P S Ł N O Ń M C U
Ł C K G F H F G O D Z K Ł P I
B M Y A N B I Y K E L T A G T
F O T Y J G P U F T Ż Ł S M F
P G I Ł M Ę K R T O Ł D M Z I

J U DR...GA Ó B

G U DW...JA Ó A

T CH ...UŚTAWKA H B

Ł CH ...USTECZKA H E

U RZ G...ECHOTKA Ż R

Y RZ BA...ANT Ż S

Z U B...RZA Ó M

K CH ...MURA H I

A RZ ...YLETKA Ż O
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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

* Sprzedam 2-pokojowe mieszka-
nie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł. 
Tel. 668 218 840.
* 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 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.
* 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.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 

po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* 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.
* 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 kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj. 
Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 620.

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel. 695 858 904
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* 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 duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.

* Sprzedam podręczniki akade-
mickie przydatne na kierunkach 
pedagogicznych i psychologii. 
Cena 40-50 zł. Tel. 503 789 440.
* Tanio sprzedam książki: „Zarys 
dziejów literatury polskiej” oraz 
„Okresy literackie”. Tel. 503 789 440.
* Kotka młodego, zadbanego od-
dam. Kot jest odrobaczony, wyka-
strowany, zdrowy. Umie korzystać 
z kuwety. Łowi myszy. Do domu z 
ogródkiem. Tel. 509 673 643 lub 
508 054 148.
* Sprzedam regały sklepowe 6 szt. 
oraz witrynę oszkloną. Cena do 
negocjacji. Tel. 609 518 356.
* Sprzedam monografie klubowe 
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji 
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.
* 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 suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.

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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Cóż to był za bieg, co za emocje…
Polanicki Półmaraton oraz 

Dziesiątka z serii Runner's Super 
Bieg, to jeden z  ciekawszych 
Biegów Górskich na naszym 
terenie.

To tu 20 września na dwóch 
dystansach: 10 km oraz półma-
ratonu walczą najlepsi zawod-
nicy w biegach górskich. Zawod-
nicy Aktywna Nowa Ruda dziś 
zmagali się ze szlakami Polanic-
kiego biegu.

Na dystansie 10 km wystar-
towali:  Marcin Krupa, który 
w iście mistrzowskim stylu z cza-
sem 00:41:25 pojawił się na me-
cie zajmując 5 miejsce open i 3/
M40, Igor Blaźniak z  czasem 
00:47:33 na mecie pojawił się 
jako 28 osoba zajmując tym 
samym 2 miejsce na podium 

w kategorii M1, Lidia Gąsiewska 
z czasem 01:06:01 na mecie jako 
109 osoba i 14/K30 oraz Wero-
nika Bykowska, która wystarto-
wała na dystansie 10 km, ale 
przez nieuwagę pomyliła trasę 
i ukończyła swój pierwszy w ży-
ciu półmaraton (i  to w  jakim 
stylu) w czasie 01:55:07 zajmując 
60 miejsce open i 2/K20, czym 
złamała 2 godziny w półmarato-
nie górskim.

Ogromne gratulacje dla 
w s z y s t k i c h  z a w o d n i k ó w, 
a  zwłaszcza dla Weroniki za 
pierwszą połówkę zakończoną 
miejscem na podium. Wszyscy 
pokazujecie, że niemożliwe nie 
istnieje i że granica jest wciąż do 
przesunięcia.

Marek
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W 13 Biegu Rycerskim na Zamek Grodno nie mogło 
zabraknąć zawodników Aktywna Nowa Ruda. To tu, podczas 
zdobywania zamku w Zagórzu Śląskim, w sobotę 19 wrze-
śnia 2020 r. zmagało się czworo naszych zawodników. 
Trzech panów na dystansie około 10 km oraz jedna pani 
na krótszym dystansie – około 8 km. Cała czwórka w pięk-
nym stylu pokonała trasę biegu i z imponującymi czasami 
zdobyli zamek.

Na dłuższym dystansie walczył:
Marcin Krupa, który z czasem 00:35:29 zajął 7 miejsce 

open i 1/M40, Igor Blaźniak z czasem 00:42:07 zajął 27 
miejsce open i 2/M20 oraz Robert Banaś z rewelacyjnym 
czasem 00:40:03 zajął 17 miejsce open i 6/M30.

Na nieco krótszym dystansie startowała Weronika By-
kowska, która w czasie 00:35:07 wywalczyła 1 miejsce na 
podium w swojej kategorii.

Ogromne brawa dla was kochani, jak prawdziwi rycerze 
zdobywacie każdego roku Zamek Grodno. Oby tak dalej.

Marek

biegli na zamek Grodno

Kolejne Mistrzostwo Polski!
W niedzielę 20 września w wielkopolskim Żerkowie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich MTB. I tym razem noworu-
dzianka Alicja Matuła nie zawiodła. Na liczącej 11 km trasie wokół 
wieży telewizyjnej, Alicja odniosła kolejne życiowe zwycięstwo – 
zdobyła kolejną w tym sezonie biało-czerwoną koszulkę z orłem 
na piersi i tytuł Mistrza Polski Szkółek Kolarskich MTB.

wyniki Mistrzostw polski Szkółek kolarskich Mtb
1. Alicja Matuła – Nowa Ruda/Warszawa – 33:38
2. Kornelia Braun – Darłowo – 35:36
3. Emilia Fijałkowska – Wrocław – 36:30
4. Jadwiga Kucharska – Gdańsk – 36:46
5. Zuzanna Sośnicka – Kotlin – 38:18

W sobotę 12 września w Henrykowie odbyły się 
zawody lekkoatletyczne 5 Dycha Księgi Henrykow-
skiej, w której startowało 157 zawodników. Nowo-
rudzianin Henryk Strzelczak zajął 26 miejsce OPEN 
i 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
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UKS Wieża Radków

UKS Wieża Radków wygrywa ogólnopolski Turniej 
Młodziczek o Puchar Małgorzaty Glinki w Kożuchowie

Podsumowanie MŁoDZICZEK I w rozgrywkach DZPS i PZPS
czyli MiStrzyŃ DoLneGo śLĄSka i pÓłFinaLiStek MiStrzoStw poLSki

Zawodniczki UKS 
Wieża Radków bez stra-
ty seta wygrały wszyst-
kie mecze – uplasowa-
ły się przed takimi ze-
społami jak: Kożuchów, 
Szamotuły, Żary, Nowa 
Sól, Poznań. Dodatko-
wo najlepszą zawod-
niczką turnieju została 
wybrana Amelia Sikora.

– straconych 790 punków
– przejechanych 3356 kilome-
trów

UKS Wieża Radków był orga-
nizatorem 4 turniejów.

Zawodniczki odbyły dwa obo-
zy przygotowawcze w: Grzybo-
wie i Pobierowie.

Przed sezonem rozegrały 2 
turnieje: Wieliczka, Nowa Sól 
oraz dwa sparingi.

W trakcie sezonu rozegrały 
dwa turnieje: Mali Giganci Siat-
kówki w Kępnie i Finał Woje-
wódzki LZS w Zgorzelcu.

W kadrze meczowej było do 
dyspozycji 12 dziewcząt: Wikto-
ria Bednarczyk – kapitan i MVP 
sezonu, Joanna Norek, Klaudia 
Lechman, Malwina Słabicka, 
Amelia Sikora, Amelia Serwat-
kiewicz, Anna Karasińska, Julia 
Szydełko, Joanna Narolska (kon-
tuzja wyłączona z grania), Ines 
Szydełko, Klaudia Huć.

Ostatecznie na 27zgłoszone 
zespoły do Dolnośląskiej Ligii 
Młodziczek w sezonie 2019/2020 
zajęły 1 miejsce wygrywając 
jednym setem z rywalkami!

Trenerzy są bardzo dumni z 
dziewcząt i z ich ogromnego 
sukcesu.

Dodatkowo Ania Karasińska 
została powołana na konsultacje 
Kadry Narodowej rocznika 2006, 
a Malwina Słabicka Amelia Siko-
ra i Julia Szydełko na konsultacje 
Kadry Dolnośląskiej w Siatków-
ce Plażowej.

Amelia Sikora i Julia Szydełko 
zajmują 3 miejsce w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w Siat-
kówce Plażowej oraz zajmują 
miejsca 9-12 w Półfinale Mistrzo-
stwa Polski w Sitkówce Plażowej.

UKS Wieża Radków był orga-
nizatorem Ćwierćfinałów Mi-
strzostw Polski Młodziczek w 
dniach 4-6 września 2020 r. w 
Ścinawce Średniej. Dziewczęta 
w ćwierćfinale pokonały trzy 
zespoły: AZS AWF Wrocław, UKS 
13-tka Zielona Góra oraz SPS 
Zbąszynek. Zostały pokonane 
przez drużynę MUKS Pasek Bę-
dzin. Wywalczyły historyczny 
AWANS do Półfinałów Mistrzostw 
Polski Młodziczek, który odbył 
się w dniach 12-13 września 2020 
r. Przegrały z takimi drużynami 
jak: MUKS Krótka Mysiadło, MUKS 
Joker Świecie, UKS Volley 34 
Łódź.

Nie można zapomnieć rów-
nież o sponsorach, bardzo dzię-
kując im za wsparcie:
– Smilebus Paweł Gorczyca – za 
szybki i bezpieczny dojazd do 
celu,
– firmie MATPLAST,
– firmie Gamma,
– Janowi Bednarczykowi, burmi-
strzowi Radkowa,
– Zarządowi Gospodarczego Ban-
ku Spółdzielczego w  Radkowie.

Ogromne podziękowania dla 
wspaniałego Klubu Kibica, który 
nieprzerwanie wspiera poczy-
nania zawodniczek.

Młodziczki UKS Wieża Rad-
ków w całym sezonie zmierzyły 
się z dwunastoma zespołami 
#VolleyWrocław I, SL Salos RP 
Nowa Ruda, MKS Polonia Świd-
nica I, UMKS Volley Głogów, AZS 
AWF ISMS Wrocław, KS MKS Cheł-

miec Wodociągi II Wałbrzych, KS 
Olimpia Jawor, MKS Rokita Brzeg 
Dolny, UKS Koral Wrocław, MKS 
MOS Wrocław, KS Milicz. Roze-
grały 12 turniejów – w każdym 
po dwa mecze, co dało 24 roze-
grane spotkania.

– wygranych spotkań 2:0 – 18
– wygranych spotkań 2:1 – 2
– przegranych spotkań 0:2 – 1
– przegranych spotkań 1:2 – 3
– wygranych 43setów
– przegranych 10 setów
– zdobytych 1215 punktów
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Piłka nożna, IV liga

pechowa porażka w świdnicy

orzeł lepszy

Na szóstkę z AP Dzierżoniów

Wygrana z UKS Lechią Dzierżoniów

Piłka nożna, Liga wojewódzka, Juniorzy starsi

Piłka nożna, Juniorzy młodsi

Piłka nożna, Młodzicy

Piłka nożna, Trampkarze

polonia Stal świdnica – kS piast nowa ruda 1:0

Piast: Gabriel Bereda, Bartłomiej Kowalczyk, Natan Borysiewicz, 
Michał Jania, Kacper Kot, Jakub Kowalski, Dawid Kozina, Dawid 
Krzysztofiak, Sebastian Martynowicz, Paweł Rakowski, Artur 
Niedowóz. Na zmiany wchodzili: Jakub Fornal, Jakub Gołek

KS Piast Nowa Ruda – orzeł Ząbkowice 2:6

KS Piast Nowa Ruda – AP Dzierżoniów 6:0

bramki: Marcel Mówiński (4), Kacper Stankiewicz, Adrian Mastaj
Piast: Filip Różnicki, Piotr Mika, Adrian Kozłowski, Jan Chorzewski, 
Krzysztof Stefański, Adrian Mastaj, Marcel Mówiński, Patryk Szarowic, 
Kacper Stankiewicz

KS Piast Nowa Ruda – UKS Lechia Dzierżoniów 4:3

bramki: Karol Wiącek (3), Patryk Iwanek
Piast: Maksymilian Wnęk, Marcin Zarański, Jan Antosz, Maciej 
Greszta, Dominik Pieróg, Patryk Iwanek, Aleksander Kuczyński, 
Mikołaj Łada, Wiktor Nowak, Błażej Szafran, Karol Wiącek

6 kolejka

6 kolejka

5 kolejka

5 kolejka

Piast Nowa Ruda – AKS Strzegom 0:0

Piast: Stec – Falcao (70’), Szukiełowicz, Polak [C], Osicki – 
Schmidt (90+), Pierzga, Mika – Deiverson (85’), Jeziorski, Kalka. 
Rezerwowi: Gulliano, Florian (70’), Orzechowski, Rakowski, 
Kozielec (90+), Kałwak (85’)

9 kolejka rzystywali dzisiaj naprawdę do-
brze długie zagrania na bocz-
nych skrzydłowych, lecz zawod-
nicy nie potrafili stworzyć do-
godnej sytuacji dla swojej ekipy. 
Tuż przed końcem pierwszej 
połowy spotkania, na niepilno-
wanego Kalke zostało zagrane 
dośrodkowanie. Zawodnik był 
idealnie ustawiony, ale jego 
strzał głową był bardzo słaby – i 
tak nie wykorzystaliśmy stupro-
centowej sytuacji na objęcie 
prowadzenia tuż przed przerwą.

Druga połowa to już bardziej 
wyrównana gra obu drużyn, 
dużo sytuacji jak i nerwów. 
Pierwszą okazją na objęcie pro-
wadzenia miał Marcel Schmidt, 
który po przedłużeniu podania 
Jeziorskiego, próbował strzału 
na bramkę, ale bramkarz gości 

pewnie obronił piłkę. Do następ-
nej akcji musieliśmy trochę po-
czekać, bo dopiero w 60 minucie 
meczu Jeziorski był w bardzo 
dobrej sytuacji na strzelenie 
bramki, lecz i tym razem zabrakło 
trochę szczęścia i piłka przele-
ciała minimalnie obok bramki 
gości. Niespełna pięć minut póź-
niej sytuacje na objęcie prowa-

dzenia miał Kalka, lecz w ostat-
nim momencie, obrońca gości 
stanął na linii uderzenia piłki. Do 
końca meczu nie było już groź-
nych sytuacji po obu stronach. 
Bramkarze jak i obrońcy obu 
drużyn byli dzisiaj bezwzględnie 
najlepsi. Dodatkowo można ująć 
to, że graliśmy dzisiaj bez nasze-
go najlepszego strzelca.

W meczu 9 kolejki IV ligi re-
misujemy bezbramkowo z AKS-
-em Strzegom. Drużyna gości do 
spotkania podchodziła jako fa-
woryt. Zawodnicy z Nowej Rudy 
obiektywnie byli zespołem lep-
szym. Niewykorzystane sytuacje, 
zmarnowana stuprocentowa 
okazja, pozostawiają niedosyt u 
naszych zawodników.

Pierwszą połowę zaczęliśmy 
od zaciętych ataków na bramkę 
gości. Pierwszą sytuację na strze-
lenie bramki miał już w 4 minu-

cie Deiverson Lima, który nie-
stety pechowo nie zdążył do 
piłki. Po pięciu minutach gry 
goście przejęli chwilowo inicja-
tywę, co pokazały 4 sytuacje pod 
rząd, ale nie wynikało z nich nic 
groźnego dla naszej ekipy. Po 15 
minutach gry noworudzianie 
rzucili się, by objąć prowadzenie. 
Kilka rzutów wolnych na pole 
karne gości zostawało wybija-
nych. Nieudane próby i wybicia 
doprowadzały do kontrataków. 
Zawodnicy przyjezdnych wyko-

Juniorzy starsi wciąż 
czekają na pierwsze 
zwycięstwo w Lidze 
wojewódzkiej. Tym 
razem wygrana, a 
przynajmniej remis, 
był na wyciągnięcie 
ręki. Bardzo dobra gra 
naszych zawodników i 
przewaga jaką posiadaliśmy w 
meczu z Polonią Stalą Świdnica 
nie przełożyła się na ligowe 
punkty. W tym spotkaniu nie 
wykorzystaliśmy dwóch sytuacji 
„sam na sam” z bramkarzem, raz 
trafiliśmy w poprzeczkę i piłka 

nie chciała wpaść do 
bramki. Gospodarze 

trafili na 1:0 w doli-
czonym czasie gry 
po zamieszaniu w 
naszym polu kar-

nym. Nie zawsze jest 
tak jak się chce… Piłka 

nożna jest grą nieprzewi-
dywalną i nie zawsze dobra gra 
i przewaga przekłada się na 
punkty. Cieszymy się, że z meczu 
na mecz jest coraz lepsza gra i 
nasi zawodnicy cały czas robią 
postępy. Teraz czekamy na 
pierwsze zwycięstwo!

Nasz zespół Juniora 
młodszego na chwilę 
obecną prezentuje for-
mę w kratkę. Po efek-
townym zwycięstwie z 
Polonią Stalą Świdnica 

teraz odnotowali porażkę 
z Ząbkowickim Orłem 
2:6. Bramki w tym spo-
tkaniu zdobyli Kacper 
Wiącek i Patryk Mrozek.

Zawodnicy Dawida Natkańca 
w meczu z Akademią Piłkarską 
Dzierżoniów zagrali na tzw. 
szóstkę. Nasi młodzi zawodnicy 

rozgromili przyjezdnych 
aż 6:0 i komplet punk-

tów został w Nowej 
Rudzie. Formą strze-
lecką popisał się Mar-

cel Mówiński, który 
zdobył 4 bramki, a po-

zostałe trafienia dołożyli Adrian 
Mastaj oraz Kacper Stankiewicz.

Po bardzo 
zaciętym po-
j e d y n k u  z 
UKS Lechią 
Dzierżoniów 
z a w o d n i c y 
P r z e m y s ł a w a 
Achrema zgarnęli cenne 3 punk-
ty. Mecz stał na dobrym pozio-
mie i obie drużyny stworzyły 
zacięte i wymagające widowisko. 
Ostateczny wynik to 4:3 dla na-
szych zawodników.

Niedosyt po meczu z AKS-em
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