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Przyjmiemy pracownikow od zaraz
Praca w renomowanych fabrykach

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

Znamy zwycięzców konkursu

Budżet obywatelski  – wyniki głosowania

W środę 7 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Porozumienie bez przemocy”, którego organizatorem był Zespół 
Interdyscyplinarny w Nowej Rudzie

Tylko 2139 noworudzian wzięło udział w głosowaniu nad zadaniami zgłoszonymi 
do Budżetu obywatelskiego Nowa Ruda 2021, które zakończyło się 30 września. 
Przypomnijmy, że głos mógł oddać każdy mieszkaniec miasta Nowa Ruda, który 
w roku przeprowadzania głosowania ukończył lub ukończy 15 lat

czytaj na str. 14-15

czytaj na str. 6-7
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Spotkanie projektowe zdo-
minowało zastosowanie blendy 
oraz warsztat operatora dźwięku 
na planie filmowym. Dzieci przy-
gotowały piękne kreacje kostiu-
mowe do osobistych prezentacji, 
choć czasami zapomniały, do 
jakich skojarzeń kulturowych są 
odniesieniem. Pani Dagmara 
prowokowała małych aktorów 
pytaniami, gestykulacją, a pan 
Michał wcielił się w rolę demona 
wspinającego się na drzwi, ofia-
rę oczekującą na cios miecza czy 
jegomościa o dziwnych ruchach 
swoich kończyn. Śmiech widzów 
ożywił grę aktorską dzieci. Ani-
matorzy zajęć przedstawili wła-
ściwości i zastosowanie blendy. 

Każdy z uczestników warsztatów 
miał możliwość przetrenowania 
techniki składania rekwizytu, bo 
nie jest to łatwą sztuką. Ostatnim 
elementem spotkania było za-
poznanie dzieci z pracą dźwię-
kowców przy użyciu profesjo-
nalnego sprzętu. Pomieszczenia 
i otoczenie świetlicy stało się 
poligonem doświadczalnym ze 
światem dźwięków. Z puchatym 
mikrofonem w ręku i słuchaw-
kami na uszach dzieci odbierały 
różnorodne, akustyczne bodźce 
otoczenia – improwizowane i 
naturalne, nieraz tak dziwne i 
pierwotne dla nich, że z wrażenia 
nieświadomie otwierały usta.

relacja i fot. Zbigniew Babiak

Spotkanie projektowe
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Przed nami 
wielkie 
wyzwanie

W środę Dzień nauczyciela
Już w najbliższą środę 14 października, w Polsce obchodzimy Dzień Nauczyciela, oficjalnie nazwanym Dniem Edukacji 
Narodowej. Tego dnia uczniowie wręczają nauczycielom kwiaty i składają życzenia

Czy realne są zapowiedzi, że 
Nowa Ruda do 2030 roku, do 
wytwarzania energii i  ciepła 
stopniowo będzie odchodzić od 
paliw kopalnych. Przypomnijmy, 
28 września ponad 30 samorzą-
dowców z subregionu wałbrzy-
skiego podpisało deklarację 
„Dekarbonizacja 2030”. Wśród 
nich były też władze obu gmin 
noworudzkich.

Zdaniem Tomasza Kilińskie-
go, burmistrza Nowej Rudy, kry-
zys klimatyczny i  powodujące 
go zanieczyszczenia będą jed-
nym z najważniejszych wyzwań, 
z  którymi wkrótce będziemy 
musieli się zmierzyć.

– Mamy w  mieście jeszcze 
dużo tzw. kopciuchów, ale re-
gularnie ich ubywa. Uchwała 
antysmogowa województwa 
dolnośląskiego zakłada odejście 
od węgla do roku 2028, oczywi-
ście możemy sobie zadawać 
pytanie, czy to jest realne? My-
ślę, że jest to ambitny cel, który 
stawiamy sobie w regionie wał-
brzyskim, stąd ta deklaracja. 
Można powiedzieć, że jest to 
zgodny cel z kierunkiem przy-
jętym przez Europę mówiąc 
o Zielonym Ładzie Europejskim 
pomimo tego, że Polska jeszcze 
do tego nie przystąpiła, ale jest 
to na dzień dzisiejszy kierunek 
nieunikniony – mówi burmistrz. 
– Biorąc pod uwagę nasze mia-
sto, które ma bardzo poważny 
problem z  jakością powietrza, 
jest to kierunek konieczny, ko-
nieczny do tego, żebyśmy żyli 
w  czystym mieście, w  normal-
nym i  zdrowym środowisku. 
Będziemy do tego celu dążyć, 
mam nadzieję, że środki które 
w najbliższych latach będą do-
stępne, pomogą nam w  tym, 
w sposób znaczący, dotyczy to 
zarówno miasta jak i wszystkich 
mieszkańców. Jako miasto je-
steśmy właścicielem lokali 
mieszkalnych, przed nami rów-
nież niezwykłe wyzwanie, żeby 
w tych mieszkaniach wykonać 
to, do czego dążymy, ale to są 
oczywiście domy i  lokale pry-
watne i  mam nadzieję, że bę-
dziemy mogli wspierać miesz-
kańców finansowo, że takie 
środki będą dostępne w najbliż-
szych latach, aby ten proces 
kontynuować i dążyć do obra-
nego celu – dodaje.

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma 
swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej 
Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie 
ustalono, że 20 listopada będzie Między-
narodowym Dniem Karty Nauczyciela i 
świętem nauczycieli. Konferencja została 
zorganizowana przez Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego (ZNP). Ustawa z dnia 27 
kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obo-
wiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień 
Nauczyciela, obchodzony w rocznicę po-
wołania Komisji Edukacji Narodowej. W 
1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczy-

ciela zastępuje Karta Nauczyciela zmienia-
jąc nazwę święta na Dzień Edukacji Naro-
dowej oraz wprowadzając zapis: „Dzień ten 
uznaje się za święto wszystkich pracowni-
ków oświaty i jest wolny od zajęć lekcyj-
nych”.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczy-
ście obchodzony w instytucjach związanych 
z edukacją, jest okazją do nagradzania 
wyróżniających się dla edukacji osób. Mi-
nister Edukacji Narodowej wręcza nauczy-
cielom złote, srebrne, brązowe Krzyże 
Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodo-

wej oraz nagrody Ministra Edukacji Naro-
dowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze. Także odznaczenia i wyróżnienia 
dla nauczycieli przez kuratorów oświaty 
władze samorządowe oraz dyrektorów szkół 
wręczane są na uroczystościach organizo-
wanych z tej okazji.

Niestety dla uczniów, Dzień Nauczycie-
la nie jest dniem wolnym od zajęć szkolnych, 
ale zazwyczaj w ten dzień organizowane 
są różnego rodzaju uroczystości, wyjścia 
do kin itp.
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Felieton

Stanisław Łukasik

„Owo życie na Niżu, bez 
żadnej kontroli państwowej, 
swobodne i niekrępowane ni-
czym, nęciło ku sobie wszyst-
kich oczajduszów, a sława ta-
kiego życia, pojęta również 
dziwacznie, jak i życie samo, 
ściągała ogromną masę ludno-
ści rolnej, niechętnej jakiejkol-
wiek pracy zależnej. Skutkiem 
ustawicznych utarczek z Tata-
rami, Turkami i Wołoszą, nie 
tylko wzrastały na Niżu kupy 
swawolne, ale poczęła się ura-
biać odrębna zupełnie kasta 
ludzi, Kozaków zaporoskich, 
żyjących rozbojem i z rozboju, 
wytwarzało się pojęcie rycer-
stwa osobliwego, pozbawione-
go często przymiotów etycz-
nych, ale posiadające w wyso-
kim stopniu zuchwałość i lek-
ceważenie życia” – tak o Koza-
kach pisał Franciszek Rawita 
Gawroński. Kozaków można 
podzielić na trzy kategorie. 
Zawodowych, albo stacjonar-
nych, którzy stanowili swoisty 
zakon, niemal na wzór średnio-
wiecznych zakonów rycerskich, 
ale bez ich „przymiotów etycz-
nych”. Ci stale mieszkali na Za-
porożu w obozach zwanych 
siczami, nominalnie w grani-
cach Rzeczpospolitej, ale wła-
dza królewska tam nie sięgała. 
Zwierzchnikiem na siczy był 
ataman koszowy wybierany w 
sposób demokratyczny, czyli 
przez ogół Kozaków, który miał 
władzę ograniczoną przez Radę 
starszych i Radę czarną czyli 
czerń. Absolutną władzę miał 
tylko podczas wyprawy wojen-
nej. Podstawowym zajęciem 
Zaporożców były „chadzki”, 

czyli wyprawy rabunkowe na 
Krym, na tureckie wsie i miasta 
nad Morzem Czarnym jak i na 
Mołdawię i Wołoszczyznę. Wy-
prawy organizowali podobnie 
jak onegdaj Wikingowie, czyli 
na czajkach wypływali na morze 
i napadali na miejscowości nad-
morskie. Czajki to były łodzie 
wiosłowe, długie na 20/30 m, 
szerokie do 4 m, z załogą do 50 
wojowników. Służyły nie tylko 
do transportu, ale też bywały 
okrętami wojennymi atakują-
cymi statki tureckie na morzu. 
Rosnąca w siłę kozaczyzna mu-
siała doprowadzić do konfron-
tacji z Tatarami, poddanymi 
Turcji. Potyczki z koczownikami 
przerodziły się z czasem w sta-
łą i zaciętą walkę, której wynik 
nigdy nie był przewidywalny, 
stąd znane powiedzenie: „Złapał 
Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za 
łeb trzyma”. Z czasem przeszli 
do ofensywy, coraz śmielej 
wdzierając się na obszary, tra-
dycyjnie kontrolowane przez 
tatarskie ordy. Na łodziach zwa-
nych czajkami organizowali 
wyprawy na tureckie miasta 
nad Morzem Czarnym, nawet 
sułtanowi świecili łunami na 
przedmieściach Stambułu. Dru-
gą kategorię stanowiła „rezer-
wa”, czyli Kozacy mieszkający 
poza Siczą, w chutorach i mia-
stach ukrainnych, na co dzień 
zajmowali się rolnictwem czy 
rzemiosłem, ale ochoczo zasi-
lali siczowców organizujących 
„chadzkę”. To zajęcie było zy-
skowne – aczkolwiek mocno 
ryzykowne. Jak udało się prze-
żyć wyprawę, to po podziale 
łupów wracali do rodzin i cze-

kali na głos 
bębnów z 
Siczy. Trze-
cią katego-
rię stanowi-
l i  K o z a c y 
rejestrowi. 
W  l a t a c h 
sześćdziesiątych XVI wieku we-
szła Rzeczpospolita, w trwający 
ponad 120 lat, wiek wojen. 
Zygmunt August rozpoczął woj-
nę z Moskwą o Inflanty i wtedy 
po raz pierwszy sięgnął po do-
świadczonych w rzemiośle wo-
jennym Kozaków. Na pierwszą 
wyprawę ruszyło 530 zapisa-
nych do rejestru, przyjętych na 
żołd królewski. Praktyki te po-
wtarzał Stefan Batory, wykorzy-
stując w Inflantach i na Bałtyku 
czajki kozackie. Tak powstała 
kategoria Kozaków rejestro-
wych, a w różnych okresach do 
rejestru wpisanych było od 
kilkuset do kilku tysięcy, a na 
wyprawy moskiewskie nawet 
do 20 tys. Niestety, to co mogło 
stanowić o potędze Rzeczpo-
spolitej, stało się jedną z przy-
czyn jej zguby. Po pierwsze – 
skarb królewski zawsze świecił 
pustkami, więc bywało, że pod-
czas wojny Kozacy nie otrzy-
mywali zagwarantowanego 
żołdu (5 albo 7 zł kwartalnie. 
Za 7 zł można było kupić dwa 
woły). Kozak zrobił swoje, Kozak 
może odejść. Po wojnie zmniej-
szano rejestr do 1000, a resztę 
„chłopy pomienione pospól-
stwo” jaśnie panowie zaprzę-
gali w jarzmo pańszczyzny.

cdn.

Kozaczyzna

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

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

Akcja „Pod Biało-Czerwoną”
Umieszczenie flagi na masz-

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej Polsce

Książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin” (Rynek 8, I piętro) 
oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2), księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10)

Książki możesz kupić 
wysyłkowo  

na www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro.pl
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Jest szansa na powstanie w Nowej Rudzie parków kieszonkowych
Duży i  rewitalizowany park 

w Nowej Rudzie jest. Przybędą 
kolejne, znacznie mniejsze, ale 
również atrakcyjne. Miasto pla-
nuje utworzenie kilku tzw. par-
ków kieszonkowych.

Jedna z koncepcji projekto-
wych, którą właśnie Nowa Ruda 
złożyła do Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji wiąże się 
z wszelkimi działaniami mający-
mi na celu poprawę jakości po-
wietrza i  życia mieszkańców 
miasta.

– Zaczęliśmy od pieców, czy-
li od tego clou, które jest ko-
nieczne, aby móc rozmawiać 
o czystym powietrzu i środowi-
sku. Jest jeszcze kierunek zieleń 
i miejsca zielone – rekreacja. Już 
w ciągu ostatnich kilku lat zaan-
gażowaliśmy się realizując pro-
jekty kilku terenów zielonych, 
mam nadzieję że będą kolejne. 

Myślę, że wpisuje się to w  kie-
runki i  cele w  jakich mają być 
wydawane pieniądze w kolejnej 
perspektywie Unii Europejskiej, 
więc Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji naszym zdaniem 
jak najbardziej może ku temu 
służyć – wyjaśnia burmistrz To-
masz Kiliński.

Czym są parki kieszonkowe?

Parki kieszonkowe, to nie-
wielkich rozmiarów obszary, 
stanowiące nowatorski sposób 
tworzenia nowych terenów zie-
lonych w przestrzeni miejskiej, 
np. na zapleczach budynków, 
miejscach nierzadko zapomnia-
nych. Często jest to związane 
z przywracaniem zieleni miastu. 
Ich ogólna dostępność, bliskość 
dla mieszkańców i wyposażenie 
w elementy małej architektury 
do odpoczynku, do rekreacji 

i zabaw, ma zachęcić do integra-
cji społecznej. Należy podkreślić, 
że takie parki już doskonale 

funkcjonują na świecie w więk-
szych polskich aglomeracjach, 
m.in. we Wrocławiu, Krakowie 

czy Poznaniu. Ostatnio coraz 
częściej dołączają do nich mniej-
sze miasta.
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Budżet obywatelski Nowa Ruda 2021 – wyniki głosowania
Tylko 2139 noworudzian wzięło udział w głosowaniu 
nad zadaniami zgłoszonymi do Budżetu obywatelskiego 
Nowa Ruda 2021, które zakończyło się 30 września. 
Przypomnijmy, że głos mógł oddać każdy mieszkaniec 
miasta Nowa Ruda, który w roku przeprowadzania 
głosowania ukończył lub ukończy 15 lat

Czym jest Budżet obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany 

również partycypacyjnym, jest 
demokratycznym procesem, w 
ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach 
publicznych.

W skrócie oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają pro-

pozycje zadań do budżetu, któ-
re następnie są analizowane pod 
kątem możliwości realizacji;

– propozycje zadań, które 
pomyślnie przeszły weryfikację, 
poddaje się pod powszechne i 
bezpośrednie głosowanie;

– w efekcie, najwyżej ocenio-
ne lub najczęściej wskazywane 
propozycje zadań przeznacza 
się do realizacji – wpisując je do 
budżetu.

Skąd biorą się pieniądze 
na Budżet obywatelski?

Pieniądze, które zostały prze-
znaczone na Budżet Obywatelski, 
to wydzielona część budżetu 
Miasta Nowa Ruda. W tym roku 
do dyspozycji, w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, jest 300 tys. 
złotych, a koszt zgłoszonego do 
realizacji zadania nie mógł prze-
kroczyć kwoty 50.000 zł. Wybra-
ne projekty będą realizowane 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grud-
nia 2021 r.

Zadania, które zostaną 
zrealizowane:

1. „Zwiększenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców miasta 
Nowa Ruda poprzez doposa-
żenie Jednostki ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowej Ru-
dzie-Słupiec”

Lokalizacja: ul. Szybowa 1, 
57-402 Nowa Ruda

Opis zadania: W celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa miesz-
kańców miasta Nowa Ruda za-
sadne jest doposażenie jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
Nowa Ruda-Słupiec w niezbęd-
ny sprzęt ochrony osobistej stra-
żaka, tj. ubrania specjalistyczne 
typu Nomex i hełmy strażackie. 
Należy też wymienić zużyty 
sprzęt, który stanowi podstawo-
we wyposażenie strażaka nie-
zbędne w trakcie działań ratow-
niczo-gaśniczych. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Nowej Rudzie-Słupcu bierze 
udział w zdarzeniach wymaga-
jących użycia specjalistycznych 
środków ochrony osobistej stra-
żaka niezbędnej przy pożarach, 
wypadkach komunikacyjnych, 
działaniach związanych z udzie-
laniem pierwszej pomocy.

Koszt: 49 500,00 zł
Głosów: 423

2. „Zdrowo jemy – zdrowo 
żyjemy”

Lokalizacja: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny Nr 1 w Nowej 
Rudzie ul. Stara Droga 39

Opis zadania: Projekt ma na 
celu wyposażenie kuchni szkol-
nej w nowoczesne urządzenia 
służące do gotowania oraz przy-
gotowywania posiłków. Wiąże 
się z tym podniesienie standar-
du kuchni, a co za tym idzie – 
jakość, szybkość oraz urozma-
icenie posiłków. Mamy na uwa-
dze zdrowie naszych dzieci i 
młodzieży szkolnej oraz dobro 
mieszkańców dzielnicy Drogo-
sław, korzystających z usług 
naszej kuchni. Priorytetem jest 
doposażenie kuchni w piec kon-
wekcyjno-parowy plus dodatki, 
maszynkę do mielenia mięs, 
szatkownicę do warzyw, termo-
mix oraz inny drobny sprzęt 
kuchenny.

Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 247

3. „Budowa street workout 
na osiedlu Waryńskiego w 
Słupcu oraz doposażenie pla-
cu zabaw przy ul. Broniewskie-
go i ul. Rycerskiej”

Lokalizacja: 1. Budowa Street 
Workout – osiedle Waryńskiego 
w Słupcu – tuż przy boisku przy 
ulicy Prusa, 2. Doposażenie pla-
cu zabaw – osiedle Waryńskiego 
przy ul. Broniewskiego i ul. Ry-
cerskiej

Opis zadania: Celem projektu 
jest poprawa infrastruktury spor-
towej na osiedlu Waryńskiego 
oraz zachęcenie młodzieży i 
dzieci do uprawiania sportu i 
prowadzeniu zdrowego trybu 
życia.

Cele pośrednie:
– budowa Street Workout 

Parku

– popularyzacja aktywnego 
spędzania czasu i propagowanie 
zdrowego trybu życia

Realizację projektu będzie 
można podzielić na następujące 
etapy:

I etap – przygotowanie tere-
nu, miejsca gdzie zostanie zbu-
dowany plac pod Street Worko-
ut. W ramach tego etapu należy 
dokonać pomiarów i wytyczyć 
obszar, na którym powstanie 
Street Workout.

II etap – utwardzenie terenu 
oraz przygotowanie fundamen-
tów do montażu elementów 
Street Workout Parku. W ramach 
tego etapu należy wykopać miej-
sca, które posłużą za fundamen-
ty. Następnie cały teren należy 
utwardzić i ułożyć maty gumowe.

III etap – to montaż urządzeń 
służących do ćwiczeń na wyzna-
czonym placu. W ramach tego 
etapu zamontowane zostaną 
poszczególne elementy do fun-
damentów oraz przykręcone 
wszystkie elementy dodatkowe.

IV etap – sprawdzenie stanu 
zainstalowanych urządzeń do 
ćwiczeń. W ramach tego etapu 
należy wykonać testy obciąże-
niowe poszczególnych elemen-
tów, aby uzyskać certyfikat bez-
pieczeństwa (o ile będzie on 
wymagany).

Powstała infrastruktura umo-
żliwi młodzieży uprawianie spor-
tu. Natomiast na nowym placu 
zabaw przy skrzyżowaniu ulic 
Rycerskiej z Broniewskiego w 
Słupcu ustawienie nowych ele-
mentów dla młodszych dzieci: 
np. zestaw integracyjny ze zjeż-
dżalniami i dodatkowymi ele-
mentami zabaw.

Uzasadnienie: Dzięki budo-
wie Street Workout poprawi się 
sprawność fizyczna u młodzieży 
i dorosłych. Nastąpi populary-
zacja aktywnych form spędzania 
czasu. Zakorzeniony zostanie u 
młodzieży zdrowy tryb życia.

Plac będzie służył do wyko-
nywania ćwiczeń z ciężarem 
własnego ciała, a również wyko-
nywanie ćwiczeń gimnastycz-
nych. Dzięki ćwiczeniom na tej 
konstrukcji dzieci i młodzież 
będą mniej narażone na choro-
by związane z kręgosłupem oraz 
będą wzmacniać swój układ 
mięśniowy. Młodzież spędzająca 
czas na treningach, nie będzie 
podatna na negatywne wpływy 
środowiska – uzależnienie od 
wszelkich używek, zachowania 
destrukcyjne, niewłaściwe (agre-
sja, przestępczość). Na treningi 

przychodzić będą osoby, które 
za swój priorytet wybrali naukę, 
sport, zdrowy tryb życia. Sport 
ten umożliwi poznanie innych 
osób z podobną pasją. Aktyw-
ność na placach „Street Workout” 
pobudza kreatywność i uczy 
pracy zespołowej.

Dzięki realizacji niniejszego 
projektu stworzymy możliwość 
mieszkańcom dzielnicy Słupiec 
do rozwijania swoich umiejęt-
ności fizycznych oraz poprawie-
nia sylwetki. Powstała infrastruk-
tura, będzie ciekawą rozrywką i 
sposobem na spędzanie wolne-
go czasu dla młodzieży.

Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 237

4. „«Sygnał Miłosierdzia» 
– IV edycja plenerowego kon-
certu muzyki chrześcijańskiej”

Lokalizacja: 1. Warsztaty – 
Nowa Ruda, Miejski Ośrodek 
Kultury, ul. Strzelecka 2A

2. Koncert – Nowa Ruda-Słu-
piec, Centrum Turystyczno-Spor-
towe (parking przy basenie), ul. 
Kłodzka 16

Opis zadania: Koncert pn. 
„Sygnał Miłosierdzia” to organi-
zowane już po raz czwarty wy-
jątkowe wydarzenie, a zarazem 
wielka uczta dla miłośników 
muzyki chrześcijańskiej, przy-
ciągająca jak magnes setki osób. 
Jego wyjątkowość polega na 
możliwości współtworzenia tego 
dzieła przez każdego, kto tylko 
lub śpiewać lub potrafi grać na 
jakimkolwiek instrumencie i bę-
dzie uczestniczył w poprzedza-
jących koncert warsztatach. 
Śpiewanie w chórze, któremu 
towarzyszą instrumenty jest jed-
ną z najprzyjemniejszych i naj-
bardziej przystępnych form mu-
zykowania dla tych, którzy nie 
są profesjonalnymi muzykami. 
Chętni zgłaszają swój udział 
poprzez dokonanie stosownej 
rejestracji na stronie interneto-
wej www.sygnalmilosierdzia.pl. 
Dzięki temu otrzymają na swoje 
skrzynki e-mailowe nuty, teksty 
i nagrania repertuaru odpowied-
nio dla sopranów, altów, tenorów 
i basów.

Warsztaty pod okiem profe-
sjonalistów, mają na celu naukę 
współpracy dążącej do jednoli-
tego i pięknego współbrzmienia 
w dwu, trzy i czterogłosie, wy-
czulają na różnorodność barwy 
poszczególnych głosów i ich 
indywidualnego brzmienia. Będą 
się odbywały zgodnie z przesła-
nym wszystkim uczestnikom 

harmonogramem w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Ilość miejsc jest 
nieograniczona, ale koniecznie 
należy dokonać zgłoszenia.

Ws p ó l n e  m u z y k o w a n i e 
uwrażliwia na piękno muzyki, 
kształtuje umiejętność współ-
działania w grupie i dążenia do 
jednego celu, ćwiczy obowiąz-
kowość oraz odpowiedzialność 
nie tylko za siebie, ale też za 
wszystkich w danym głosie. Po-
nadto, muzyka jest niezwykłym 
bodźcem estetycznym kształtu-
jącym osobowość człowieka. 
Pozwala wyrazić siebie przy jed-
noczesnym słuchaniu innych. 
Uwieńczeniem warsztatów chó-
ralnych będzie uzupełnienie ich 
warsztatami instrumentalnymi, 
tak, aby współtworzyć spójną, 
muzyczną całość na potrzebę 
finałowego koncertu uwielbienia 
Pana Boga pod nieprzypadkową 
nazwą „Sygnał Miłosierdzia”.

Ten finałowy, wspólnotowy 
śpiew, przepięknie zaaranżowa-
nych pieśni religijnych zabrzmi 
wieczorem w Uroczystość Boże-
go Ciała 3 czerwca 2021 roku w 
plenerowej scenerii na parkingu 
przy Centrum Turystyczno-Spor-
towym, ul. Kłodzka 16 w Nowej 
Rudzie-Słupcu.

Weryfikując zorganizowane 
wydarzenia w naszym regionie 
o tym samym charakterze i celu 
jak ww. zadanie, przewidywana 
liczba odbiorców koncertu nie 
przekroczy 800 osób.

Osiągnięcie celu jakim będzie 
organizacja tak wielkiego przed-
sięwzięcia jak koncert w plene-
rze, wiąże się z koniecznością 
zabezpieczenia, oprócz zasobów 
ludzkich, niezbędnego sprzętu. 
Nieodzowne jest wynajęcie du-
żej sceny, która będzie w stanie 
pomieścić zarówno chór jak i 
orkiestrę. W ramach przedmio-
towego zadania konieczne jest 
również wypożyczenie nagło-
śnienia, oświetlenia, podestów 
chóralnych, opłacenie instruk-
torów warsztatowych, koszty 
promocyjne (plakaty, banery, 
ulotki, spot reklamowy) etc.

Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 233

5. „Namalujmy plac zabaw 
przy ul. Szkolnej”

Lokalizacja: plac przy 
ul. Szkolnej 3

Opis zadania: Do Szkoły Pod-
stawowej nr 7 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowej Rudzie uczęsz-
cza około 400 dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wczesnosz-
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kolnym. Niestety, szkoła nie po-
siada placu zabaw. Uczniowie w 
czasie przerwy bawią się na wy-
łożonym kostką pustym placu. 
Wychodzimy z pomysłem NA-
MALOWANIA gier i zabaw roz-
wijających kreatywność, stymu-
lujących samoistny rozwój dzie-
ci, zachęcających do ruchu, za-
bawy, gier, wspólnego spędzania 
czasu. Pragniemy, aby nasi wy-
chowankowie poprzez zabawę 
uczyli się panować nad własnym 
ciałem, rozładowywać energię i 
właściwie lokować emocje.

Ważne jest również to, że 
poza godzinami, gdy dzieci prze-
bywają w szkole, plac ten może 
być również dostępny dla wszyst-
kich dzieci z okolicy, gdyż teren 
szkoły nie jest zamknięty.

Zadanie polega na tym, aby 
przy ul. Szkolnej namalować plac 
zabaw. Wykonanie musi być 
trwałe, żeby nie zniszczyło się 
szybko, gdyż będzie narażone 
na działanie zmiennych warun-
ków atmosferycznych. Plac za-
baw powinien być wykonany 
przez profesjonalną firmę, która 
da gwarancję trwałości na wiele 
lat. Zależy nam na tym, aby pro-
jekt obejmował między innymi 
takie zabawy i gry jak: chińczyk, 
klasy, różnorodne tory prze-
szkód, „węża i drabiny”, twistera, 
gąsienicę.

Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 186

6. „Pracownia językowa dla 
uczniów Lo”

Lokalizacja: Liceum Ogólno-
kształcące im. Henryka Sienkie-
wicza w Nowej Rudzie

Opis zadania: Naszym marze-
niem jest stworzenie nowocze-
snej pracowni do nauki języków 
obcych, która znacznie ułatwi-
łaby uczniom przyswajanie wie-
dzy. W dzisiejszych czasach 
umiejętność posługiwania się 
językami obcymi jest niezbędna, 
dlatego zależy nam na pozyska-
niu 16-sto stanowiskowej pra-
cowni językowej. Nowe meble 
w połączeniu z nową elektroni-
ką posiadają następującą funk-
cjonalność: możliwości prowa-
dzenia rozmów z utrzymaniem 
kontaktu wzrokowego (układ w 
podkowie), poprawiony komfort 
pracy – uczeń skierowany jest w 
stronę tablicy interaktywnej, 
wbudowany do blatu dotykowy 
monitor z hartowaną szybą wan-
d a l o o d p o r n ą  n i e  z a s ł a n i a 
uczniom widoku na tablicę in-
teraktywną.

Funkcje realizowane w pra-
cowni: dzielenie uczniów (ukła-
danie w grupy) na dowolnie 
konfigurowane pary lub trójki 
lub czwórki (maksymalnie 16 
grup).

Praca w grupach: podział 
słuchaczy na dowolne grupy 
(max 16), które jednocześnie 
realizują własne programy (max 
8) (np. grupa A dyskutuje z lek-
torem, grupa B słucha audycji i 
dyskutuje).

Głównym działaniem zwią-
zanym z realizacją zadania jest 
zakup nowoczesnej pracowni 
językowej (meble + sprzęt) firmy 
„Aktin” dla 16 uczniów.

Koszt: 23 000,00 zł
Głosów: 179

7. „Doposażenie kompleksu 
sportowego – zmniejszono 
zakres zadania w porozumie-
niu z wnioskodawcą projektu”

Lokalizacja: boisko wielofunk-
cyjne ul. Orkana

Opis zadania: zakup i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej, 
modernizacja boiska – zakup i 
montaż zestawów do gry w pił-
kę siatkową i koszykową na nowo 
powstałym wielofunkcyjnym 
boisku sportowym ul. Orkana.

Koszt: 27 500,00 zł
Głosów: 147

Nie zakwalifikowały się do 
realizacji:

8. „Rewitalizacja boiska 
sportowego w Nowej Rudzie 
nad osiedlem Piastowskim”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 124

9. „Projekt i wizualizacja 
nowego stadionu KS Piast 
Nowa Ruda”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 114

10. „Rodzinna strefa odpo-
czynku i relaksu”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 96

11. „Klimatyzacja sali wido-
wiskowo-kinowej w Miejskim 

ośrodku Kultury w Nowej Ru-
dzie – etap I”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 56

12. „Przystosowanie ścian-
ki wspinaczkowej do użytko-
wania całorocznego”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 43

13. „Czyste powietrze dla 
najmłodszych uczniów”
Koszt: 30 000,00 zł, głosów: 21

14. „Światło dla seniora – 
Modernizacja oświetlenia sce-
ny sali widowiskowej Filii MBP 
w Słupcu”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 3
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Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego wydarzenia? 

Przyślij informację, nagranie, fotografię na adres  
redakcji lub e-mail:  redakcja@noworudzianin.pl

Czekamy także pod  numerami telefonów: 
74 869 19 06, kom. 512 061 362

Jak chronić seniorów przed oszustami

Do groźnie wyglądającego 
wypadku doszło 
5 października 
ok. godz. 21.05 na drodze 
wojewódzkiej 381 w Słupcu

Wypadek na Węglowej Woli

Służby mundurowe 
informują

Złamał słup. We wtorek 29 września noworudzcy strażacy 
otrzymali zgłoszenie o samochodzie, który uderzył w słup ener-
getyczny na poboczu ul. Fabrycznej w Ludwikowicach Kłodzkich. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpo-
znania ustalono, że samochód jadący od strony Ludwikowic 
w stronę Jugowa, na łuku drogi wpadł w poślizg i uderzył w słup 
energetyczny stojący na poboczu drogi. W wyniku uderzenia 
słup złamał się i przewrócił na jezdnię blokując przejazd.
Pożar sadzy. We wtorek 29 września strażacy przyjęli zawiado-
mienie o pożarze sadzy w budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym w Sokolcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, w wyniku 
przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że pali się sadza 
w przewodzie kominowym podłączonym do pieca c.o. znajdu-
jącym się w piwnicy budynku.
Za szybko i na podwójnym gazie. W środę 30 września w Wo-
liborzu, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kobieta kieru-
jąca samochodem osobowym nie dostosowała prędkości do 
warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła pa-
nowanie nad pojazdem i wjechała w drzewo. Na szczęście nie 
doznała obrażeń. Po przebadaniu okazało się, że kobieta ma 
3 promile alkoholu w organizmie.
Nie zachował ostrożności. W  czwartek 1 października na 
ul. Sokola w Drogosławiu, obywatel Ukrainy kierujący samocho-
dem osobowym, podczas zjazdu z pasa ruchu w lewo nie za-
chował należytej ostrożności i zderzył się z prawidłowo jadącym 
samochodem osobowym, za kierownicą którego siedziała ko-
bieta. Sprawca kolizji został ukarany mandatem gotówkowym.
Uderzyła w barierę. W piątek 2 października na ul. Niepodle-
głości w Nowej Rudzie, kierująca samochodem osobowym nie 
dostosowała prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego 
uderzyła pojazdem w barierę drogową. Nikt z podróżujących 
samochodem nie odniósł obrażeń. Sprawczyni zdarzenia zosta-
ła ukarana mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Wjechała do rowu. W piątek 2 października w Ludwikowicach 
Kłodzkich kobieta kierująca samochodem osobowym nie do-
stosowała prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie 
nad samochodem i wjechała do przydrożnego rowu. Sprawczy-
ni zdarzenia została ukarana mandatem i sześcioma punktami 
karnymi.
Wyczuwalny gaz. W sobotę 3 października dyżurny Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie 
o wyczuwalnym zapachu gazu w bloku na os. Woj. Polskiego 
w Słupcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży 
pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że wyczu-
walny zapach gazu pochodzi z mieszkania na parterze, właści-
ciel mieszkania znajdował się na zewnątrz. Zakręcono główny 
zawór gazu, który znajdował się na zewnątrz budynku. Przyby-
łe na miejsce Pogotowie Gazowe przy pomocy mierników ga-
zowych potwierdziło stężenie gazu ziemnego w lokalu. Zagro-
żenie nie występowało w pozostałych mieszkaniach w budynku 
jak i na klatce schodowej. Nie było osób poszkodowanych.
Usunęli zawalidrogę. W sobotę 3 października strażacy otrzy-
mali zgłoszenie o powalonym, wskutek silnie wiejącego wiatru, 
drzewie leżącym na ul. ul. Wiejskiej w Wambierzycach.

„Halo, dzień dobry, tu policja, prowadzimy 
akcję przeciwko szajce, która okrada konta ban-
kowe, Pani pieniądze są zagrożone, musi Pani 
natychmiast przekazać je w bezpieczne miejsce...” 
– to tylko jedno z możliwych powitań, jakie mogą 
usłyszeć w słuchawce telefonu osoby starsze. Od 
tego jak daleka będzie ich świadomość na temat 
niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się kontynuacja 
takiej rozmowy, będzie zależało to, czy stracą 
oszczędności swojego życia, a  niejednokrotnie 
także to, czy zaciągną na siebie zobowiązania 
finansowe, z  którymi borykać się będą przez 
następne lata swojego życia.

Przestępcy nie mają skrupułów, nie zastana-
wiają się nad tym, jaką tragedię sprowadzają na 
osobę, od której wyłudzają oszczędności życia, 
gromadzone latami, przy wielu wyrzeczeniach. 
Seniorzy odmawiają sobie wiele przyjemności, 
niejednokrotnie planując odłożenie większej sumy 
„na wszelki wypadek”. W  wielu przypadkach 
o wiele większą radość, niż ciągłe powiększanie 
stanu konta, sprawia im uszczęśliwienie choćby 
wnuków, którzy w ich mniemaniu wchodząc za 
chwilę w  dorosłe życie „mają przecież większe 
potrzeby niż oni sami”. I to właśnie tym wnukom 
– całej najbliższej rodzinie, powinno zależeć na 
wzmocnieniu świadomości seniorów, ażeby była 
na tyle mocna, by byli w stanie nie dać się tech-
nikom psychomanipulacji, jakie stosują bez-
względni przestępcy, czający się na oszczędności 
starszych osób, a niejednokrotnie jeszcze dopro-
wadzający je do zaciągnięcia na siebie dodatko-
wego kredytu, z tytułu którego pieniądze lądują 
w ich rękach, wręcz przekazywane osobiście przez 
oszukanych. Opisywany proceder różni się od 
pospolitej przestępczości tym, iż sami mamy 
100-procentowy wpływ na to, czy staniemy się 
ofiarą wyłudzenia. Wielokrotnie zdarza się, że 
przesłuchiwani w  charakterze osoby pokrzyw-
dzonej seniorzy zeznają, iż wiedzieli z  różnych 
programów prewencyjnych policji o przestępczych 
praktykach oszustów działających metodą na tzw. 
„wnuczka”, „policjanta”, „funkcjonariusza CBŚP” 
czy „CBA”, ale nie skojarzyli z  chwilą odebrania 
telefonu od przestępcy, że taka sytuacja może 

dotknąć ich osobiście. Ważnym w  tym miejscu 
wydaje się zwrócenie jeszcze raz uwagi najbliż-
szego otoczenia osób starszych na budowanie 
i  odświeżanie wciąż wiedzy seniorów na temat 
praktyk przestępców. Zwróćmy, jako rodzina, 
uwagę naszych dziadków i babć, na tę najważ-
niejszą kwestię, z  której wynika, że ilekroć ktoś 
w słuchawce mówi o tym, że oszczędności trzeba 
przekazać na bezpieczne konto, bądź osobie 
która się po nie pojawi, albo pozostawić w wy-
znaczonym miejscu, to powinna się im zapalić 
przysłowiowa „czerwona lampka”. Policja bowiem, 
ani inne służby, nigdy nie nakażą wykonania takiej 
czynności komukolwiek, w  imię jakiejkolwiek 
akcji. Zwróćmy uwagę seniorów na to, że wielo-
krotnie przestępcy, aby wprowadzić w nich błęd-
ne przekonanie o tym, że dzwonią z policji, każą 
bez rozłączania się, wybrać nr alarmowy 112 lub 
997. Wtedy słuchawka przekazywana jest innemu 
przestępcy, który udaje, że jest dyżurnym policji. 
Senior musi wiedzieć, że nikt nie może nakazać 
mu działania pod presją, działania pochopnego 
i bez możliwości skontaktowania się z najbliższy-
mi. W momencie podejrzanego telefonu, powinien 
zadziałać sprawny mechanizm obronny – o jego 
kondycję musi natomiast zadbać najbliższa ro-
dzina i otoczenie.

Policjanci w ciągu ostatniego czasu zatrzymy-
wali osoby podejrzane o wyłudzenia metodą „na 
policjanta”. W jednym z przypadków mężczyzna 
usłyszał zarzuty dotyczące oszukania 5 seniorów 
na kwotę blisko 150 tysięcy złotych. W kolejnym, 
rozbita została 6-osobowa grupa, która pod po-
zorem prowadzonej „specjalnej akcji policyjnej” 
wymusiła na pokrzywdzonej osobie informacje 
dostępowe do jej konta i dane osobowe – wartość 
strat w tym przypadku sięgnęła kwoty blisko 797 
tysięcy złotych.

Nawet w  przypadku zatrzymania sprawców 
takiego oszustwa, przeżycia seniora związane 
z przebiegiem całego zdarzenia i świadomością 
utraty znacznej części majątku, na długo pozo-
stawiają w jego wspomnieniach ślad po traumie. 
Jako jego najbliżsi, zadbajmy w porę o to, ażeby 
do takiej sytuacji nie doszło.

Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierujący samocho-
dem osobowym dwudziestopa-
roletni mężczyzna, na łuku dro-
gi nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na dro-
dze, w wyniku czego wpadł w 
poślizg i uderzył w drzewo. Kie-
rujący był trzeźwy, został prze-
wieziony do szpitala z obraże-
niami ciała powyżej 7 dni.

Zaistniały wypadek jest ko-
lejnym przykładem na to, jak 
ważne są działania prewencyjne 
prowadzone przez noworudzką 

policję. Policja przypomina 
szczególnie kierowcom, że na 
sytuację panującą na drogach 
największy wpływ mają sami 
uczestnicy ruchu drogowego, to 
od ich zachowania w dużej mie-
rze zależy, czy dochodzi do zda-
rzeń drogowych, czy też nie. 
Dlatego poli-
cjanci apelują 
do kierowców 
o  r o z w a g ę . 
Prz ypomina-
jąc, że każdy 
kierowca powi-
n i e n  b e z -
w z g l ę d n e 
przestrzegać 
p r z e p i s ó w  i 
przede wszyst-
kim dostoso-

wać prędkość z jaką się porusza 
do stanu nawierzchni oraz pa-
nujących warunków. Od rozwa-
gi kierowców i ich skupienia 
podczas jazdy zależy w dużej 
mierze bezpieczeństwo na tra-
sach, dlatego też warto zdjąć 
przysłowiową „nogę z gazu”.
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Rozmawiamy z noworudzianinem – brygadierem 
Rafałem Chorzewskim, komendantem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

– Zostać komendantem w 
stosunkowo młodym wieku to 
wyróżnienie, zaszczyt, czy więk-
sze wyzwanie?

– Żart z tym wiekiem. Mam 
swoje pięć minut i chciałbym je 
optymalnie wykorzystać, dokła-
dając kolejną cegiełkę do roz-
woju kłodzkiej komendy i ochro-
ny przeciwpożarowej powiatu.

– Jak to się stało, że w ogóle 
został Pan strażakiem?

– Powiem szczerze, to kwestia 
przypadku i marketingu ówcze-
snego Komendanta Rejonowego 
Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, 
pana Ryszarda Matuły. To właśnie 
on w latach 80 jeździł po szko-
łach średnich zachęcając do 
pójścia do szkół pożarniczych i 
tak też z kolegami zrobiliśmy.

– Czym dziś dla Pana jest 
praca strażaka? To tylko zawód, 
czy raczej misja, służba drugie-
mu człowiekowi?

– Całe moje życie zawodowe 
to praca strażacka, to też moja 
pasja, bywało raz lepiej, raz go-
rzej. Były czas na początku lat 
90, kiedy nie było jeszcze ustawy 
o Państwowej Straży Pożarnej i 
wtedy nasze zarobki na tle za-
robków górniczych wyglądały 
bardzo blado. Trzeba być pasjo-
natem żeby pracować w straży 
pożarnej. Dużo fajnych ludzi, 
których poznałem na początku 
mojej służby odeszło ze względu 
na niskie uposażenia w tamtym 

czasie, a kopalnia mocno zawy-
żała średnią.

– Jaki Pańskim zdaniem po-
winien być strażak?

– Żart krążący wśród straża-
ków mówi, że strażak musi mieć 
wąsy, brzuch i śmierdzieć wódką. 
Oczywiście strażak musi być 
silny, zdyscyplinowany charakter 
i kondycja fizyczna też są mile 
widziane. Teraz przed kandyda-
tem na strażaka jest długa droga, 
trzeba zdać testy sprawności fi-
zycznej, trzy lata jest się na okre-
sie stażowym, to wszystko powo-
duje, że do straży trafiają ludzie 
którzy pasjonują się służbą, chcą 
być strażakami niekoniecznie ze 
względów finansowych.

– Jakie zadania dziś stoją 
przed strażą pożarną, bo wia-
domo, że już dawno przestała 
to być służba polegająca tylko 
na gaszeniu pożarów.

– Rzeczywiście bardzo daw-
no. Nasze interwencje możemy 
podzielić mniej więcej po poło-
wie, a więc połowa to pożary, a 
połowa inne zdarzenia począw-
szy od wypadków samochodo-
wych po zdarzenia ekologiczne, 
czyli wycieki ropopochodne, w 
skrócie wszystko, co jest zwią-
zane z ochroną środowiska, życia 
i mienia.

– Czy planuje Pan jakieś 
przekadrowania, zmiany orga-
nizacyjne w kłodzkiej straży 
pożarnej?

– Myślę, że za wcześniej na 
to, żeby o tym mówić, zresztą 
większość wydziałów pracuje 
dobrze, więc nie ma powodów 
do zmian. Wyzwaniem, które 
przede mną stoi, będzie budowa 
nowej siedziby Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kłodzku.

– Co Komendant KP PSP w 
Kłodzku robi w wolnych chwi-
lach?

– Wolny czas lubię spędzać 
w sposób, który jest dla mnie 
oderwaniem od rzeczywistości. 
Jesienią grzyby, latem wypady 
nad wodę, a w zimie jeździmy z 
synem na nartach.

– Czy chciałby Pan, żeby syn 
poszedł w Pana ślady?

– To jeszcze mały chłopiec, 
więc trudno wymagać, żeby się 
już teraz określił. Pewnie chciał-
bym, ale patrząc na zarobki i to, 
co się dzieje w służbie, to, że 
droga do pewnych, dobrze płat-
nych stanowisk w straży pożarnej 
jest bardzo długa, a studia wy-
magające, to inne zawody są 
bardziej atrakcyjne finansowo.

– Na koniec nie może zabrak-
nąć pytania, kiedy poznamy 
nazwisko nowego dowódcy 
Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej i kto do tej pory pełni obo-
wiązki dowódcy?

– Pełniącym obowiązki do-
wódcy jest kapitan Mariusz Ma-
tuła, a kto będzie dowódcą za 
wcześnie jeszcze mówić.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Bycie strażakiem to pasja

Rafał Chorzewski – rozpoczął pełnienie służby pożarniczej 1 wrze-
śnia 1986 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa 
w Poznaniu. Po jej ukończeniu z dniem 1 sierpnia 1988 r. został 
zatrudniony w  Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w  Nowej 
Rudzie na stanowisku instruktora ds. prewencji. Następnie w latach 
1992-1998 pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej 
w Kłodzku, a od 1999 r. do chwili obecnej w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. W roku 2001 ukończył 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w  Warszawie. Kolejnym etapem 
rozwoju naukowego były studia podyplomowe w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie, przygotowujące do zajmowania 
stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. 
Następnie w  latach 2010-2012 bryg. Chorzewski kontynuował 
swoją edukację w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od początku 
służby przeszedł wiele szczebli zawodowej kariery w Państwowej 
Straży Pożarnej – od dowódcy zastępu do obecnie zajmowanego 
od 2007 r. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej 
Rudzie. Za dotychczasową długoletnią służbę i  zaangażowanie 
w działania ratowniczo-gaśnicze został wielokrotnie odznaczony 
i wyróżniony. Z dniem 1 września 2020 r. Dolnośląski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powierzył 
bryg. Rafałowi Chorzewskiemu pełnienie obowiązków Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, a z dniem 
1 października 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
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To debiut literacki Radki Franczak. Nad książką 
pracowała kilka lat. W  2016 roku ukończyła tę historię, 
której kibicował swego czasu sam Andrzej Wajda. Autorka była kursantką 
w  jego Szkole Reżyserii. Mistrz mocno zachęcał ją do spisania wszystkiego 
tego, co miała w głowie. I tak wyszła emocjonalna opowieść o młodej kobie-
cie z Polski, która wyjeżdża za granicę, by godziwie zarobić na życie. To histo-
ria bardzo osobista, ale jednocześnie uniwersalna. W drodze i już na miejscu 
Wiki musi skonfrontować swoje pragnienia, zajrzeć w  głąb siebie i  znaleźć 
odpowiedzi na wszystkie dotychczasowe pytania i  niejasności. Czasu jest 
mało…

Niby banalna historia, a  jednak jest to niezwykła opowieść o  zwykłych 
kobietach. Nasza bohaterka uzmysławia sobie pewne rzeczy na tle toksycznej 
relacji swojej pracodawczyni i jej umierającej matki. Trzy kobiety i zmieniają-
ca się sytuacja, na którą żadna z nich nie była gotowa. Ich osobne losy zaczy-
nają się wzajemnie przeplatać. Piękny język i ciekawa historia. Wydaje się, że 
kierujmy swoim życiem, a  tymczasem o  wszystkim decyduje przypadek 
i przeznaczenie. Polecam. Autorka znana jest z nagrodzonych filmów doku-
mentalnych: „Stiepan i Gdzie jest Sonia?”

Dobra książka

Krystyna Fecko

Radka Franczak

„Serce”
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Piłka do ćwiczeń, powstała w latach 60 ubiegłego 
wieku i pierwotnie używana była do celów rehabili-
tacyjnych. Stosowana w  fizykoterapii pomagała 
niepełnosprawnym oraz osobom z problemami or-
topedycznymi i innymi schorzeniami. Szybko jednak 
dostrzeżono i  doceniono pozytywne efekty, jakie 
przynosi zdrowiu i  ogólnej sprawności człowieka 
używanie tych piłek. Zaczęto bowiem powszechnie 
je stosować również podczas treningu fitness.

Fitballe używane są w rehabilitacji, treningu fitness, 
wykorzystuje się je również w profesjonalnej gimna-
styce artystycznej oraz do masażu. Pozytywnie wpły-
wa nawet, gdy używana jest po prostu do siedzenia 
– dzięki temu dbamy o  postawę oraz ćwiczymy 
równowagę. Trening z piłką fitness rozciąga i wzmac-

nia mięśnie całego ciała. Niestabilne podłoże wymu-
sza walkę o  utrzymanie równowagi, dzięki czemu 
aktywuje więcej mięśni w przeciwieństwie do zwykłych 
ćwiczeń na płaskim podłożu. Tego typu ćwiczenia 
zapobiegają wadom postawy, zwiększają siłę, pozy-
tywnie wpływają na stawy i  narządy wewnętrzne, 
rozluźniają ciało, bywają również pomocą podczas 
odchudzania.

Piłki przeznaczone do ćwiczeń wykonane są 
z  miękkiego, elastycznego materiału. Występują 
w  różnych rozmiarach – ich wielkość oraz kształt 
dostosowane muszą być do celu, w którym ma być 
użytkowana oraz gabarytów użytkownika. Klasyczne, 
owalne piłki z  gumy PCV są uniwersalne w  swoim 
zastosowaniu, a ich średnica waha się pomiędzy 55 
– 85 centymetrów. O stopniu jej wytrzymałości de-
cyduje grubość gumy. Jednak bardziej wytrzymałe 
są piłki wykonane z pianki ABS, które nie tak łatwo 
przebić. Podłużne piłki, o kształcie zbliżonym do fa-
soli, stosowane są przede wszystkim podczas ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, zwłaszcza dzieci i osób borykających 
się z problemami ortopedycznymi bądź neurologicz-
nymi. Istnieje także wariant piłki pokrytej kolcami. 
W przeciwieństwie do klasycznych modeli, pokryte 
są miękkimi wypustkami, które podczas ćwiczeń 
masują ciało. Używane są do różnorodnych celów: 
do tradycyjnych ćwiczeń (choć dla wielu osób wy-
godniejsze okazują się piłki klasyczne), do masażu, 

do ćwiczeń rozluźniających czy korekcyjnych. Tego 
typu piłki często występują w wersji mini: o średnicy 
do 26 centymetrów.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na wybór konkretne-
go modelu, należy odpowiednio dobrać także rozmiar. 
Jedynie piłka o dostosowanej wielkości gwarantuje 
pełną efektywność treningu, dodatkowo zmniejsza-
jąc ryzyko ewentualnych kontuzji. Decydujące są 
tutaj dwa czynniki: wzrost oraz kąt, jaki po zajęciu 
miejsca na piłce, utworzy się między udami a górną 
częścią ciała (powinien wynosić przynajmniej 90 stop-
ni w  momencie, gdy stopy swobodnie dotykają 
podłoża). Zazwyczaj przyjmuje się, że dla osób ze 
wzrostem 150-165 centymetrów, odpowiednia będzie 
piłka o średnicy 55 centymetrów, dla 166-175 centy-
metrów wzrostu najlepiej sprawdzają się piłki o śred-
nicy około 65 centymetrów, zaś 176-185 będą to 
piłki wynoszące 75 centymetrów. Osoby wyższe 
powinny poszukać największych piłek, o średnicy 85 
centymetrów. Po zakupieniu wymarzonej piłki nale-
ży wybrać odpowiedni dla siebie program ćwiczeń. 
Aby mieć stuprocentową pewność, że będą one 
efektywne i nie zrobimy sobie krzywdy, dobrze choć 
raz wybrać się na profesjonalne zajęcia, aby podpa-
trzeć, jak wygląda taki trening. Również w Internecie 
można znaleźć filmiki instruktażowe oraz rysunki 
i opisy prawidłowych ćwiczeń wykonywanych przy 
użyciu piłki. Jednak każdy powinien dobrać ćwiczenia, 
które najbardziej odpowiadają do jego preferencji 
i celów, jakie chce dzięki nim osiągnąć.

„Najbardziej drażni ludzi to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się 
kompletnie bezużyteczne, nikomu niepotrzebne. Ale może to jest potrzebne 
tym, którzy to robią! Może oni po prostu potrzebują tego, żeby żyć?”

Sławna kobieta i alpinistka. Prawdziwa legenda, owiana mgiełką tajem-
nicy. Pierwsza Europejka na Mount Evereście. Pierwsza kobieta, która zdoby-
ła szczyt K2. Nigdy nie założyła rodziny – jej prawdziwą miłością były góry, 
a prawdziwą tragedią samotność. I to jest opowieść o pasji, która daje nie-
bywałą siłę, ale również potrafi być niszczycielska. Wanda Rutkiewicz zawsze 
twierdziła, że zginie w górach. Według wszelkich informacji i dokumentów 
zaginęła w Himalajach na górze Kanczendzonga 12 maja 1992 roku. Jej śmierć 
ogłoszono dzień później. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwszą 
zajmują wspomnienia rodzinne. Tutaj dowiemy się m.in. kto zaszczepił w mło-
dziutkiej dziewczynie zamiłowanie do wspinaczek. Druga część opisuje 
wyprawy naszej himalaistki. Wszystkie zrelacjonowane są z  perspektywy 
przyjaciół i współpracowników. Nie wszyscy wspominają ją serdecznie. Była 
trudnym kompanem, nikt jednak nie odmawia jej wielkości. Trzecia część to 
„Tajemnica”. Jak Polka zaginęła na Górze Pięciu Bogów? Nikt nie widział jej 
śmierci, nikt nie usłyszał ostatniego słowa, nikt nie odnalazł ciała. O tym, że 
Wanda żyje przekonywała tylko jej matka. Wanda Rutkiewicz nie wróciła 
z góry, która nie lubi kobiet. Niedawno pewna para turystów twierdziła, że 
w jednym z klasztorów w Tybecie widziała kobietę przypominającą zaginio-
ną himalaistkę...

Dobra książka

Piłki do ćwiczeń – czy warto kupić i jakie wybrać?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasto serowe z jabłkami
Spód:
1/2 kostki masła
1/3 szklanki cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 szklanka mąki
Masa serowa:
225g roztartego białego twarożku
1/4 szklanki cukru
2 duże cale jajka
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
Masa jabłkowa:
4 kwaskowate jabłka, obrane i pokrojone na cienkie półplasteki
1/3 szklanki cukru
1 łyżeczka mielonego cynamonu
4 łyżki płatków migdałowych

Rozgrzać piekarnik do 180OC. Tortownicę o śr. 23 cm wysmarować masłem. Skład-
niki spodu posiekać razem (najlepiej w malakserze), wsypać powstałe okruszki do 
tortownicy i wylepić nimi dno i 1 cm ścianek. Lekko podpiec, ciasto nie musi być 
zrumienione, około 10 min. Wyjąć i przestudzić. Ser utrzeć z cukrem, jajkami i wa-
nilią na gładką masę, wylać na podpieczony spód. Jabłka wymieszać z cukrem 
i cymanonem i wyłożyć równą warstwą na masie serowej. Posypać płatkami migda-
łowymi i piec około 45-55 min., aż będzie lekko zrumienione i patyczek wetknięty 
w środek będzie suchy. Pyszne gorące, ciepłe lub na zimno.

„Najbardziej drażni ludzi to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się 

Anna Kamińska

„Wanda. Opowieść 
o sile życia i śmierci. 
Historia Wandy Rutkiewicz”
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Piłka do ćwiczeń, powstała w latach 60 ubiegłego 
wieku i pierwotnie używana była do celów rehabili-
tacyjnych. Stosowana w  fizykoterapii pomagała 
niepełnosprawnym oraz osobom z problemami or-
topedycznymi i innymi schorzeniami. Szybko jednak 
dostrzeżono i  doceniono pozytywne efekty, jakie 
przynosi zdrowiu i  ogólnej sprawności człowieka 
używanie tych piłek. Zaczęto bowiem powszechnie 
je stosować również podczas treningu fitness.

Fitballe używane są w rehabilitacji, treningu fitness, 
wykorzystuje się je również w profesjonalnej gimna-
styce artystycznej oraz do masażu. Pozytywnie wpły-
wa nawet, gdy używana jest po prostu do siedzenia 
– dzięki temu dbamy o  postawę oraz ćwiczymy 
równowagę. Trening z piłką fitness rozciąga i wzmac-

nia mięśnie całego ciała. Niestabilne podłoże wymu-
sza walkę o  utrzymanie równowagi, dzięki czemu 
aktywuje więcej mięśni w przeciwieństwie do zwykłych 
ćwiczeń na płaskim podłożu. Tego typu ćwiczenia 
zapobiegają wadom postawy, zwiększają siłę, pozy-
tywnie wpływają na stawy i  narządy wewnętrzne, 
rozluźniają ciało, bywają również pomocą podczas 
odchudzania.

Piłki przeznaczone do ćwiczeń wykonane są 
z  miękkiego, elastycznego materiału. Występują 
w  różnych rozmiarach – ich wielkość oraz kształt 
dostosowane muszą być do celu, w którym ma być 
użytkowana oraz gabarytów użytkownika. Klasyczne, 
owalne piłki z  gumy PCV są uniwersalne w  swoim 
zastosowaniu, a ich średnica waha się pomiędzy 55 
– 85 centymetrów. O stopniu jej wytrzymałości de-
cyduje grubość gumy. Jednak bardziej wytrzymałe 
są piłki wykonane z pianki ABS, które nie tak łatwo 
przebić. Podłużne piłki, o kształcie zbliżonym do fa-
soli, stosowane są przede wszystkim podczas ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, zwłaszcza dzieci i osób borykających 
się z problemami ortopedycznymi bądź neurologicz-
nymi. Istnieje także wariant piłki pokrytej kolcami. 
W przeciwieństwie do klasycznych modeli, pokryte 
są miękkimi wypustkami, które podczas ćwiczeń 
masują ciało. Używane są do różnorodnych celów: 
do tradycyjnych ćwiczeń (choć dla wielu osób wy-
godniejsze okazują się piłki klasyczne), do masażu, 

do ćwiczeń rozluźniających czy korekcyjnych. Tego 
typu piłki często występują w wersji mini: o średnicy 
do 26 centymetrów.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na wybór konkretne-
go modelu, należy odpowiednio dobrać także rozmiar. 
Jedynie piłka o dostosowanej wielkości gwarantuje 
pełną efektywność treningu, dodatkowo zmniejsza-
jąc ryzyko ewentualnych kontuzji. Decydujące są 
tutaj dwa czynniki: wzrost oraz kąt, jaki po zajęciu 
miejsca na piłce, utworzy się między udami a górną 
częścią ciała (powinien wynosić przynajmniej 90 stop-
ni w  momencie, gdy stopy swobodnie dotykają 
podłoża). Zazwyczaj przyjmuje się, że dla osób ze 
wzrostem 150-165 centymetrów, odpowiednia będzie 
piłka o średnicy 55 centymetrów, dla 166-175 centy-
metrów wzrostu najlepiej sprawdzają się piłki o śred-
nicy około 65 centymetrów, zaś 176-185 będą to 
piłki wynoszące 75 centymetrów. Osoby wyższe 
powinny poszukać największych piłek, o średnicy 85 
centymetrów. Po zakupieniu wymarzonej piłki nale-
ży wybrać odpowiedni dla siebie program ćwiczeń. 
Aby mieć stuprocentową pewność, że będą one 
efektywne i nie zrobimy sobie krzywdy, dobrze choć 
raz wybrać się na profesjonalne zajęcia, aby podpa-
trzeć, jak wygląda taki trening. Również w Internecie 
można znaleźć filmiki instruktażowe oraz rysunki 
i opisy prawidłowych ćwiczeń wykonywanych przy 
użyciu piłki. Jednak każdy powinien dobrać ćwiczenia, 
które najbardziej odpowiadają do jego preferencji 
i celów, jakie chce dzięki nim osiągnąć.

„Najbardziej drażni ludzi to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się 
kompletnie bezużyteczne, nikomu niepotrzebne. Ale może to jest potrzebne 
tym, którzy to robią! Może oni po prostu potrzebują tego, żeby żyć?”

Sławna kobieta i alpinistka. Prawdziwa legenda, owiana mgiełką tajem-
nicy. Pierwsza Europejka na Mount Evereście. Pierwsza kobieta, która zdoby-
ła szczyt K2. Nigdy nie założyła rodziny – jej prawdziwą miłością były góry, 
a prawdziwą tragedią samotność. I to jest opowieść o pasji, która daje nie-
bywałą siłę, ale również potrafi być niszczycielska. Wanda Rutkiewicz zawsze 
twierdziła, że zginie w górach. Według wszelkich informacji i dokumentów 
zaginęła w Himalajach na górze Kanczendzonga 12 maja 1992 roku. Jej śmierć 
ogłoszono dzień później. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwszą 
zajmują wspomnienia rodzinne. Tutaj dowiemy się m.in. kto zaszczepił w mło-
dziutkiej dziewczynie zamiłowanie do wspinaczek. Druga część opisuje 
wyprawy naszej himalaistki. Wszystkie zrelacjonowane są z  perspektywy 
przyjaciół i współpracowników. Nie wszyscy wspominają ją serdecznie. Była 
trudnym kompanem, nikt jednak nie odmawia jej wielkości. Trzecia część to 
„Tajemnica”. Jak Polka zaginęła na Górze Pięciu Bogów? Nikt nie widział jej 
śmierci, nikt nie usłyszał ostatniego słowa, nikt nie odnalazł ciała. O tym, że 
Wanda żyje przekonywała tylko jej matka. Wanda Rutkiewicz nie wróciła 
z góry, która nie lubi kobiet. Niedawno pewna para turystów twierdziła, że 
w jednym z klasztorów w Tybecie widziała kobietę przypominającą zaginio-
ną himalaistkę...
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Agata Hryciuk
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Ciasto serowe z jabłkami
Spód:
1/2 kostki masła
1/3 szklanki cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 szklanka mąki
Masa serowa:
225g roztartego białego twarożku
1/4 szklanki cukru
2 duże cale jajka
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
Masa jabłkowa:
4 kwaskowate jabłka, obrane i pokrojone na cienkie półplasteki
1/3 szklanki cukru
1 łyżeczka mielonego cynamonu
4 łyżki płatków migdałowych

Rozgrzać piekarnik do 180OC. Tortownicę o śr. 23 cm wysmarować masłem. Skład-
niki spodu posiekać razem (najlepiej w malakserze), wsypać powstałe okruszki do 
tortownicy i wylepić nimi dno i 1 cm ścianek. Lekko podpiec, ciasto nie musi być 
zrumienione, około 10 min. Wyjąć i przestudzić. Ser utrzeć z cukrem, jajkami i wa-
nilią na gładką masę, wylać na podpieczony spód. Jabłka wymieszać z cukrem 
i cymanonem i wyłożyć równą warstwą na masie serowej. Posypać płatkami migda-
łowymi i piec około 45-55 min., aż będzie lekko zrumienione i patyczek wetknięty 
w środek będzie suchy. Pyszne gorące, ciepłe lub na zimno.

„Najbardziej drażni ludzi to, że ryzykujemy życie dla czegoś, co wydaje się 

Anna Kamińska

„Wanda. Opowieść 
o sile życia i śmierci. 
Historia Wandy Rutkiewicz”
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Dzień Latawca oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka

W niedzielę 4 października 
miało być pogodnie, ale gdy 
rano wsiadaliśmy do Smilebusa, 
który odwoził nas do Dusznik, 
to było powiedzmy sobie – tak 
sobie. Ale niczym się nie przej-
mując i wierząc w nasze pogo-
dowe szczęście, wysiedliśmy 
przy Parku Zdrojowym w dosko-
nałych humorach. Oczywiście 
pierwsze kroki skierowaliśmy 
do fontanny, bo to przecież 
najwyżej w Polsce „strzelająca” 
strumieniem wody fontanna i 
zdjęcie przy niej być musiało. 
Zdjęcie oczywiście się zrobiło, 
a fontanna – w podziękowaniu 
chyba, oblała nas strumieniem 
wody. Dwie osoby dosłownie 
wykąpane zostały w fontanno-
wej wodzie. Trochę miny nam 
zrzedły, ale na planowaną trasę 
wyruszyliśmy. Zrzedły nam jesz-
cze bardziej, kiedy przy Czarnym 
Stawie dopadła nas ulewa. Ale 
szczęście nam dopisało, bo przy-
tulna kawiarenka nad Czarnym 
Stawem okazała się czynna. 

Sympatyczna pani zapropono-
wała gorąca kawę i herbatę, z 
czego skwapliwie skorzystali-
śmy. I od razu było lepiej. Trochę 
się osuszyliśmy, obgadaliśmy 
wszystkie (no prawie) mniej lub 
bardziej bieżące sprawy… i prze-
stało padać, a na niebie zaczęło 
uśmiechać się do nas słońce. 
Podgórze, bo tamtędy wiodła 
nasza trasa, przywitało nas już 
pełnym słońcem. Malownicza, 
maleńka miejscowość z pensjo-
natami z początku XX  wieku, 
zachwycającymi, jeszcze zielo-
nymi zboczami i barokową ka-
plicą mszalną (1707). Wąskie 
szybki w drzwiach pozwoliły 
zerknąć na ładny ołtarz i malo-
wane na szkle stacje drogi krzy-
żowej. Minęliśmy Przyjacielską 
Kopę (w zasadzie niedostępna 
– więc dlaczego przyjacielska?), 
przydrożny krzyż (1863), Rancho 
Panderoza i stanęliśmy na od-
poczynek przy turystycznej wia-
cie z pięknym widokiem na Góry 
Stołowe, ze Szczelińcem w roli 

głównej oczywiście. W słonecz-
ku siedziało się bardzo przyjem-
nie, ale Droga ku Szczęściu już 
gościnnie zapraszała do space-
ru po niej, więc z zaproszenia 
ochoczo skorzystaliśmy. Stołek 
i Ołtarz użyczyli tej drodze swo-
ich zboczy, w dole mieliśmy 
Dolinę Strążyską i słyszeliśmy 
szum Bystrzycy Dusznickej. Spa-
cer był naprawdę samą przy-
jemnością. A na końcu drogi 
czekał na nas „uśmiechnięty 
autobus” z zapraszająco otwar-
tymi drzwiami. Czyż więc nie 
była to Droga ku Szczęściu?

Z turystycznym pozdrowieniem 
Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Drogą ku Szczęściu

W sobotę 3 października w 
Tłumaczowie odbyły się dwa 
wydarzenia: Dzień Latawca oraz 
Dzień Pieczonego Ziemniaka. 
Podczas tych wydarzeń dla 

wszystkich uczestników zostały 
przygotowane latawce, gadżety 
sportowe, stoisko ze smakoły-
kami oraz na koniec ognisko, 
gdzie każdy mógł upiec ziem-

niaka lub kiełbaskę. W obu im-
prezach wzięło udział około 100 
osób. Organizatorami byli: Gmi-
na Radków, Ministerstwo Sportu, 
wszystkie organizacje funkcjo-
nujące we wsi Tłumaczów.
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„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 9 października

„Remedia” Ludwikowice Kł., ul. Główna 21 10 października

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 11 października

„W Rynku” Rynek 23 12 października

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 13 października

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 14 października

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 15 października

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 16 października

„Familia” ul. Kłodzka 13 17 października

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 18 października

„Nowa” ul. Teatralna 11 19 października

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 20 października

k

i

n

o

M

o

K

Repertuar 
kina MoK

9-11 października, godz. 18.00
TARAPATY 2

2D, familijny, 90 min, 2020, PoLSKA
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 97, 9-15 października 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Sprawy o przysposobienie

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Atanazja, Bogdan, Bożydar, Dionizy, Jakub, Jan, Piotr

wschód słońca: 6.50
zachód słońca: 17.56

9
282 dzień roku

do końca roku pozostało 83 dni
dzień trwa: 11 godz. 6 min.

października
środa

Tadeusz Bejt (syn Czesława i Anny z Homolków, ur. 20 
maja 1923 r. w Mąkolinie pow. Płock,  zm. 11 lutego 1949 
r.  w Warszawie).

Tadeusz Bejt mieszkał w majątku Leksyn (sąsiedni 
do Mąkolina), do 12. roku życia uczył się w domu. Miał 
wychowawcę Niemca, co istotnie wpłynęło na jego losy. 
Od 1935 r. pobierał nauki w Męskim Gimnazjum im. Tow. 
Jana Zamoyskiego w Warszawie także w okresie okupacji 
niemieckiej. Należał do AK, był kurierem KG, uczęszczał na 
tajne kursy rolnicze, zarobkował jeżdżąc rikszą. W styczniu 
1944 r. przeszedł szkolenie służb do zadań specjalnych i w 
kwietniu został wysłany jako kurier na Wołyń. 30 kwietnia 
dotarł do dowódcy 27. Wołyńskiej DP AK mjr. Tadeusza 
Sztumberk-Rychtera. W lipcu 1944 dywizja została zmuszona 
przez Sowietów do złożenia broni w Lasach Parczewskich. 
Walczył następnie w powstaniu warszawskim. W czerwcu 
1945 aresztowany przez UBP, ale został wkrótce zwolniony. 
Niespełna dwa miesiące później nielegalnie opuścił kraj 
przez Kudowę–Pragę–Pilzno docierając do Monachium i 
Murnau am Staffelsee. Wkrótce osiadł w Ankonie (Włochy) i tam zdecydował się pełnić rolę ku-
riera. Organizował drogi kurierskie i punkty przerzutowe na granicy polsko-niemieckiej, a także 
przerzuty z kraju na Zachód osób ściganych przez służby bezpieczeństwa i rodzin pozostających 
za granicą oficerów 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Był parokrotnie w Polsce. Zamieszkał w 
strefie angielskiej Berlina. 9 października 1948 został porwany ze swego mieszkania w Berlinie w 
piżamie, przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu mokotowskim. 18 listopada 1948 r. 
WSR w Warszawie pod przewodnictwem mjr. Józefa Badeckiego skazał go w procesie R. Warszawa 
SR.1356 nr sprawy S.3508/48 na podstawie art. 7 Dekr. z 13.06.1946 na karę śmierci. Prezydent 
Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Tadeusz Bejt został stracony 11 lutego 1949 r.

Tadeusz Bejt 
Zgodnie z art. 585 i nast. Ko-

deksu postępowania cywilnego, 
sąd opiekuńczy wszczyna postę-
powanie na wniosek przysposa-
biającego. Wniosek ten należy 
zgłosić w sądzie opiekuńczym 
właściwym dla osoby przyspo-
sabiającego lub osoby mającej 
być przysposobioną.

Sąd orzeka o przysposobieniu 
po przeprowadzeniu rozprawy. 
Na rozprawę wzywa się przyspo-
sabiającego oraz osoby, których 
zgoda na przysposobienie jest 
potrzebna.

Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę 
na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania 
osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie mogą 
brać udziału w postępowaniu. Przed wydaniem orzeczenia 
sąd opiekuńczy występuje o opinię kwalifikacyjną do ośrodka 
adopcyjnego oraz – jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka 
– zasięga opinii innej specjalistycznej placówki.

Na postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu 
osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym 
przysługuje zażalenie.

W razie śmierci przysposabiającego lub osoby mającej być 
przysposobioną, sąd opiekuńczy postępowanie umarza. Jednakże 
postępowanie zawiesza się w razie śmierci przysposabiającego, 
który złożył wniosek o przysposobienie wspólnie z małżonkiem, 
do czasu ustanowienia przez sąd opiekuńczy kuratora.

Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne 
po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy 
nie może zmienić ani uchylić.

Zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wska-
zania przysposabiającego rodzice mogą wyrazić także w sądzie 
opiekuńczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Dotyczy 
to również oświadczenia o odwołaniu takiej zgody.

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

reklama Tutaj może 

być  Twoja kolorowa 
już od 54,60 zł brutto
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2020

października
piątek

imieniny obchodzą:
Aaron, Abraham, Arnold, Aureli, Bogdan, 
Bożydar, Dionizy, Jakub, Jan, Piotr, Sara, Wincenty

wschód słońca: 6.50
zachód słońca: 17.55

9
283 dzień roku

do końca roku pozostało 83 dni
dzień trwa: 11 godz. i 5 min 
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 8 października, godz. 
13.00) jest już ponad 36 milionów zarażonych, 
ponad 1 milion zgonów i ponad 27 milionów osób 
wyzdrowiałych na 219 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 36 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 111.599, liczbą 
zgonów – 2.867 oraz 76.490 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 52 oso-
by są zakażone koronawirusem. Jest 20  ofiar 
śmiertelnych, a 426 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (7.776.796 chorych / 216.788 zgonów
/ 4.984.154 wyzdrowiałych),
Indie (6.835.655 / 105.554 / 5.827.704),
Brazylia (5.002.357 / 148.304 / 4.391.424),
Rosja (1.260.112 / 22.056 / 1.002.329),
Columbia (877.683 / 27.180 / 773.973),

Argentyna (840.915 / 22.226 / 670.725)
Hiszpania (835.901 / 32.486 / 150.376),
Peru (835.662 / 33.009 / 723.606),
Meksyk (799.188 / 82.726 / 560.895),
RPA (685.155 / 17.248 / 618.127)
Francja (653.509 / 32.445 / 99.793),
Wielka Brytania (544.275 / 42.515 / brak danych),
Iran (483.844 / 27.658 / 397.109),
Chile (474.440 / 13.090 / 447.053),
Irak (391.044 / 9.604 / 319.784)
Bangladesz (374.592 / 5.460 / 288.316)
Arabia Saudyjska (337.711 / 4.947 / 323.208),
Włochy (333.940 / 36.061 / 235.303),
(…) Turcja (329.138 / 8.609 / 288.954),
(…) Niemcy (311.137 / 9.655 / 272.779),
(…) Ukraina (244.734 / 4.690 / 108.233),
(…) Czechy (95.360 / 829 / 50.767),
(…) Chiny (85.500 / 4.634 / 80.666) #zostanwdomu

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad 
zapowiedzieli Adam Niedzielski, minister zdrowia 
oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant 
główny policji, przedstawiając propozycje rozwiązań 
umożliwiających lepszą egzekucję obostrzeń 
obowiązujących w czasie pandemii. od soboty 
10 października bezwzględny nakaz używania 
maseczek w strefach czerwonej i żółtej

Bez maseczki – zapłacisz karę

Podczas konferencji, we wto-
rek 6 października, szef resortu 
zdrowia podkreślił, że minister-
stwo od początku trwania pan-
demii przekonuje, jak ważne jest 
przestrzeganie obostrzeń oraz 
norm sanitarno-epidemicznych. 

– Staramy się przekonywać 
o tym, z jakim niebezpieczeń-
stwem mamy do czynienia, jak 
ważne jest stosowanie środków 
prewencyjnych: zachowanie dy-
stansu, noszenie maseczki, jak 
ogromne znaczenie ma prze-
strzeganie obostrzeń, które są 
systematycznie wprowadzane 
– wskazał Adam Niedzielski. 
Podkreślił, że w obecnej sytuacji 
epidemicznej noszenie masecz-
ki traktuje jako jedną z norm 
współżycia społecznego.

Minister zaznaczył, że wiele 
osób nie stosuje się do ob-
ostrzeń. Dlatego resort zdrowia 
z Komendą Główną Policji opra-
cowali rozwiązania umożliwia-
jące lepszą egzekucję obowią-
zujących restrykcji. 

– Chcemy ogłosić politykę 
zero tolerancji dla nieprzestrze-
gania tych surowych zasad do-
tyczących obostrzeń i zasad 
współżycia społecznego zwią-
zanego z przestrzeganiem DDM: 
dezynfekcji, dystansu i maseczek 
– powiedział minister Adam 
Niedzielski. Z obowiązku zakry-

wania ust i nosa będą zwolnione 
osoby posiadające zaświadcze-
nie lekarskie lub dokument po-
twierdzający niepełnospraw-
ność.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk 
zwrócił uwagę, że do tej pory 
przepisy pozwalające na nieza-
słanianie ust i nosa były często 
nadużywane. Wskazał, że tylko 
minionej doby funkcjonariusze 
odnotowali 2150 naruszeń obo-
wiązków zakrywania ust i nosa 
w całym kraju. Wystawiono 100 
mandatów i około 50 wniosków 
o ukaranie.

– Od soboty trzeba będzie 
się wylegitymować zaświadcze-
niem potwierdzającym takie 
dolegliwości bądź dysfunkcje. 
Będziemy bardzo rygorystycznie 
podchodzić – jako funkcjonariu-
sze – do obowiązku zasłaniania 
ust i nosa – zapewnił szef policji.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk 
podkreślił, że w każdym przy-
padku naruszenia przepisów 
policjant będzie decydował, czy 
ograniczy się do pouczenia, na-
łoży mandat, czy złoży wniosek 
o ukaranie lub wniosek do in-
spekcji sanitarnej o wdrożenie 
postępowania administracyjne-
go.

Minister Adam Niedzielski 
poinformował o nowym zakazie 
udostępniania lokali do imprez. 

Chodzi o te punkty gastrono-
miczne, które nie mają w swojej 
działalności gospodarczej orga-
nizowania imprez, a udostępnia-
ją przestrzeń w tym celu. Kolej-
ny przepis zaostrzający obowią-
zujące obostrzenia na terenie 
całego kraju dotyczy wprowa-
dzenia limitu osób zgromadzeń 
do 150 oraz minimalnej odle-
głość między zgromadzeniami 
– co najmniej 100 metrów.

Szef resortu zdrowia przypo-
mniał, że od tej soboty zaczyna 
obowiązywać nowy pakiet ob-
ostrzeń w strefach zielonej, żół-
tej i czerwonej, który wprowadza 
limity liczby osób biorących 
udział w zgromadzeniach, w tym 
w przyjęciach rodzinnych – w 
strefie zielonej do 100 osób, w 
strefie żółtej do 75 osób. Nato-
miast w strefie czerwonej pozo-
stanie ograniczenie do 50 osób. 

W strefie czerwonej pojawi 
się nowe obostrzenie – ograni-
czenie działalności restauracji, 
pubów i barów do godziny 22.00. 
Z kolei obowiązek zasłaniania 

ust i nosa na wolnym powietrzu 
zostanie rozszerzony i będzie 
obowiązywał również w strefie 
żółtej, a nie jak do tej pory tylko 
w strefie czerwonej.

Zgodnie z zapowiedzią mini-
stra Adama Niedzielskiego, re-
sort wykorzysta system alertów 
Rządowego Centrum Bezpie-

czeństwa do informowania 
mieszkańców o wprowadzeniu 
konkretnej strefy. W piątki po 
południu Ministerstwo Zdrowia 
planuje wysłać SMS-y do miesz-
kańców z informacją o wprowa-
dzeniu w danym powiecie stre-
fy żółtej lub czerwonej.
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Konkurs „Porozumienie bez 
przemocy” był pierwszym tego 
typu konkursem, którego formu-
ła na stałe wpisze się w działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Nowej Rudzie.

Konkurs miał na celu podnie-
sienie świadomości młodzieży 
naszego miasta w zakresie ko-
munikacji opartej na empatii i 
zrozumieniu drugiego człowieka, 
bez stosowania jakiejkolwiek 
formy przemocy. Na nas, jako 

dorosłych, rodziców, pedago-
gów, przedstawicieli instytucji 
ciąży obowiązek wychowania 
dzieci w środowisku zbudowa-
nym z zaufania i szczerości, a 
także szacunku dla drugiego 
człowieka. Uświadamianie mło-
dych ludzi leży u podstaw prze-
ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Każdy, kto jest świadomy 
swojej wartości i wartości dru-
giego człowiek będzie szanował 
godność osobistą drugiej osoby 

i jej niezbywalne prawo do życia 
i zdrowia.

– W konkursie wzięło udział 
kilka noworudzkich szkół. Nade-
słane prace były na wysokim 
poziomie plastycznym. Mieliśmy 
spory problem z wyborem naj-
lepszej pracy i obrady jury były 
burzliwe. Prace były zróżnicowa-
ne pod kątem formy plastycznej, 
a wszystkie wyrażały dużą świa-
domość problemu, jakim jest 
przemoc. I to nie tylko przemoc 
domowa, ale również przemoc 
między rówieśnikami – mówi 
Paulina Koptyra, zastępca prze-
wodniczącego Zespołu Interdy-
scyplinarnego w Nowej Rudzie.

Z nadesłanych prac jury wy-
łoniło w sumie cztery, które zo-
stały nagrodzone i są to prace:

I miejsce Gabriel Cybulski 
uczeń LO im. H. Sienkiewicza w 
Nowej Rudzie – aparat fotogra-
ficzny Kodak,

II miejsce Zoja Kulas uczen-
nica SP nr 7 im. T. Kościuszki w 
Nowej Rudzie – czytnik książek 
InkBook,

III miejsce Aleksandra Kossak 
– bezprzewodowe słuchawki JBL,

wyróżnienie Karolina Zając 
– słuchawki Sony.

Formuła konkursu zakładała, 
że zwycięska praca zostanie wy-
korzystana jako plakat Zespołu 
Interdyscyplinarnego, promują-
cy ideę życia bez przemocy, jej 
przeciwdziałania oraz informa-
cje, uzyskanie pomocy w razie 
potrzeby.

Organizatorzy konkursu dzię-
kują wszystkim uczestnikom 
konkursu za wzięcie udziału i 
podzielenie się z nami talentem 
plastycznym, jak też częścią sie-

bie, wyrażeniem swoich uczuć 
w sposób artystyczny. Zachęca-
my również do udziału w następ-
nych edycjach konkursu, gdyż 
kolejne są w przygotowaniu i w 
kolejnym roku będą realizowane.

Dziękujemy również burmi-
strzowi Miasta Nowej Rudy za 
patronat oraz wsparcie finanso-
we.

Zespół Interdyscyplinarny 
tworzą osoby powołane przez 
burmistrza miasta, jako przed-
stawiciele różnych instytucji, aby 
wspólnie realizować zadania 
wynikające z ustawy o przeciw-
działaniu w rodzinie. W chwili 
obecnej Zespół Interdyscypli-
narny tworzą: Elżbieta Gabry-

szak, przewodniczący ZI – spe-
cjalista ds. rodziny, pracownik 
socjalny MOPS Nowa Ruda, aspi-
rant Paulina Koptyra, zastępca 
przewodniczącego – kierownik 
Rewiru Dzielnicowych Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudzie, 
Halina Gajcy –wieloletni peda-
gog szkolny, radna Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie, Dorota 
Staniszewska – doświadczona 
kurator zawodowy Zespołu Ku-
ratorów Sądowych przy Sądzie 
Rejonowym w Kłodzku oraz Ma-
ria Kołodziejczyk – członek Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, te-
rapeuta z Poradni Terapii Uza-
leżnień Alkoholowych.

W środę 7 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Porozumienie 
bez przemocy”, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Rudzie 
pod patronatem burmistrza Tomasza Kilińskiego

Znamy zwycięzców konkursu

III miejsce Aleksandra Kossak 

II miejsce Zoja Kulas Wyróżnienie Karolina Zając

I miejsce Gabriel Cybulski 
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Zespół Interdyscyplinarny ma 
za zadanie:

– diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań ma-
jących na celu przeciwdziałania 
zjawisku przemocy w środowisku 
zagrożonym przemocą,

 – podejmowanie interwencji 
w środowisku dotkniętym prze-
mocą,

 – inicjowanie działań w sto-
sunku do osób stosujących prze-
moc w rodzinie.
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Kościół św. Urbana w Głębinowie 
– miejsce kultu św. Rity

Późnym popołudniem w środę 23 września, 
grupa 13-osobowa studentów Noworudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem 
Karoliny Popiel, w drodze na kolejne zajęcia w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, 
zaplanowała odwiedzić najważniejszy zabytek 
wsi Głębinów – kościół św. Urbana, słynący z 
kultu św. Rity.

Po przybyciu na miejsce, jeszcze przed wej-
ściem do kościoła, jedna ze studentek UTW – 
Marta, bardzo interesująco opowiedziała historię 
z życia św. Rity – patronki spraw trudnych i bez-
nadziejnych, której kult tutaj, w Głębinowie, jest 
bardzo żywy.

Święta Rita przyszła na świat w Casceii, w 
miejscowości Roccaporena w 1830 roku w rodzi-
nie ubogich górali. Od najmłodszych lat była 
pobożna i dobra, za cel obierając sobie życie w 
zakonie.

Tymczasem zamiary rodziców były inne, a 
dotyczyły wyjścia Rity za mąż, ale takiego, które 
poprawiłoby rodzinie warunki bytowe.

Małżeństwo okazało się nieszczęśliwe – mąż 
był gwałtowny, znęcający się nad małżonką oraz 
wchodzący w niejasne interesy z podejrzanymi 
ludźmi.

Tymczasem Rita, jakkolwiek poniewierana 
często, modliła się za nawrócenie męża. Tenże 
został wkrótce zamordowany w wyniku porachun-
ków zwaśnionych rodów.

Dużo zmartwień i kłopotów przysparzali jej 
dwaj synowie, którzy dziedzicząc charakter po 
ojcu, domagali się zemsty po zamordowanym 
ojcu. Rita modliła się za nich bardzo gorąco, by 
nie dopuścili się grzechu i prosiła Boga, by ten 
zabrał ich z tego świata. Jej prośba została speł-
niona, synowie zmarli jeden po drugim na dyzen-
terię.

Rita postanowiła spełnić swoje marzenia mło-
dzieńcze i wstąpiła do zakonu. Będąc tam pierw-
szego dnia podczas modlitwy, prosiła Jezusa, by 
ten dał jej zakosztować męki chociaż jednego 
ciernia. Została wysłuchana, podczas modlitwy 
poczuła w głowie silne ukłucie, a w miejscu tym 
zrobiła się bolesna rana, która zadawała jej ból 
przez 15 lat, aż do śmierci.

Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 
1457 roku w Cascii, w 67 roku życia 
i 40 roku w zakonie. Tam jej nienaru-
szone ciało spoczywa do dziś.

Kiedy była bardzo chora, w stycz-
niu wyraziła pragnienie, aby zobaczyć 
żywą różę. Ku zdziwieniu wszystkich, 
po wyjściu od Rity okazało się, że 
wszystkie róże przed klasztorem 
zakwitły mimo śniegu. To właśnie 
róża jest jednym z atrybutów św. Rity 
i z nim do Głębinowa, na comiesięcz-
ne nabożeństwa przybywają wierni. 
Kult św. Rity trwa już ponad 600 lat.

Po około godzinnym zwiedzaniu 
kościoła św. Urbana i krótkiej modli-
twie, czas było ruszać w kierunku 
Nysy. Jeszcze ostatnie, pamiątkowe 
zdjęcia. Byliśmy podekscytowani 
wyprawą i w drodze zawzięcie kon-
wersowaliśmy między sobą o odczu-
ciach, jakie wypełniały nas w tamtym 
niezwykłym miejscu. Ten wyjazd 
można zaliczyć do udanych, przybli-
żył nam niezwykłą wartość tego 
miejsca, zarówno pod względem 
religijnym, jak i historycznym.

Zredagowała i wykonała zdjęcia 
Bożena Zawiślak, Noworudzki UTW
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Nowy sprzęt 
w CKGNR

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza

Wspaniały koncert

Informujemy, że od 1 paździer-
nika realizacja Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 w terenie na obszarze 
całego kraju zostaje wstrzymana do 
odwołania z powodu sytuacji za-
grożenia epidemią COVID-19. Ozna-
cza to, że rachmistrzowie spisowi 
nie będą realizować spisu w terenie 
(tj. w miejscu zamieszkania rolnika), 
natomiast będą realizować tylko i 
wyłącznie wywiady telefoniczne. 
Przypominamy, że samodzielnie 
można dokonać spisu przez Internet 
(w domu lub w siedzibie Urzędu 
Gminy) lub wykonując telefon na 
infolinię 22 279 99 99.

Uwaga!

W niedzielę, 4 października br., w ra-
mach Tygodnia Noblowskiego zorgani-
zowanego z okazji rocznicy przyznania 
Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk we Wło-
dowicach, odbyło się wydarzenie „One 
mają głos”. Była to jesienna odsłona Gór 
Literatury, wydarzenia od początku wspie-
ranego i promowanego przez wójt Gminy Nowa Ruda Adriannę 
Mierzejewską. Tym razem na scenie plenerowej Pod Wiatami po-
jawiły się, poza rozmowami z pisarkami, gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. Mieliśmy okazję wysłuchać rozmów z Katarzyną No-
sowską i prof. Magdaleną Środą prowadzonych przez Agnieszkę 
Szydłowską i Magdalenę Piekarską. Zwieńczeniem tego dnia był 
koncert ØNA, w ramach którego na scenie wystąpiły Barbara 

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. 
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece.

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory 
i  popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobli-
skiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w  wieku 
przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygo-
towana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie 
kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. Na każde-
go przedszkolaka, który odwiedzi Bibliotekę Publiczną Gminy Nowa 
Ruda lub którąś z  jej filii czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza 
złożona z książeczki dla dziecka, karty małego czytelnia i broszury 
dla rodzica. Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobra-
ny zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecię-
cych, w  którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak 
i współczesne. W gronie autorów znajdziemy twórców tak różnych, 
jak różne są perspektywy spoglądania na świat. Karta Małego 
Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbie-
rania naklejek za wypożyczone książki. Dla rodziców mamy przy-
gotowane broszury „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do 
biblioteki” – praktyczny poradnik o  korzyściach wypływających 
z  codziennego czytania dziecku i  odwiedzania z  nim biblioteki. 
Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni 
tak ważną rolę w  zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, 
znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

Dlaczego warto odwiedzić z  dzieckiem bibliotekę? Dziecko 
może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę 
– i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. 
Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też 
szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i  rodzice 
mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wyda-
rzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. Wizyta w bibliotece 
uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów 
i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

W  ramach pozyskanego dofinansowania ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultu-
ry na realizację zadania pn. „Kultura bez ograniczeń. 
Modernizacja i  zakup wyposażenia Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda”, Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda w dalszym ciągu się doposaża. 
W kolejnym etapie realizacji zadania zakupiliśmy 
długo wyczekiwany i  bardzo potrzebny w  co-
dziennej pracy, fabrycznie nowy samochód do-
stawczy marki Fiat Ducato Maxi Furgon, w którym 
w dalszej kolejności wykonamy zabudowę dzie-
więcioosobową z demontowanymi siedzeniami 
i  przesuwaną ścianą grodziową. Nowy pojazd 
usprawni pracę Centrum Kultury przy organizacji 
imprez kulturalnych, a także umożliwi transport 
mieszkańców gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, 
Seniorów, dzieci na organizowane przez nas im-
prezy i wydarzenia.

Zakupiliśmy również meble do pracowni ce-
ramicznej i plastycznej w budynku CKGNR oraz 

zestaw mebli i  wyposażenia do filii Biblioteki 
Publicznej w Bożkowie. Zarówno pracownia pla-
styczna/ceramiczna jak i filia biblioteczna w Boż-
kowie zostały wcześniej przez nas wyremonto-
wane, a nowe meble na pewno zachwycą uczest-
ników sekcji oraz czytelników biblioteki.

W październiku wykonamy także moderniza-
cję całego systemu oświetlenia w budynku CKGNR, 
która polegać będzie na wymianie oświetlenia 
sufitowego w pomieszczeniach biurowych, pra-
cowniach sekcji oraz ciągach komunikacyjnych 
(korytarzach) na nowoczesne i energooszczędne.

Ten największy z  realizowanych dotychczas 
przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda projekt 
jest jednocześnie ogromną inwestycją. Wprowa-
dza duże zmiany, usprawni pracę i funkcjonowa-
nie CKGNR.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z fun-
duszu Promocji Kultury.

Wrońska, Katarzyna Groniec, 
Katarzyna Nosowska, Renata 
Przemyk, Natalia Grosiak oraz 
Ørganek. Był to drugi koncert w 
takim składzie. Pierwszy miał 
miejsce podczas jubileuszowego 
koncertu Męskiego Grania w 
Żywcu.

Podczas wydarzenia, poza 
tymi wspaniałymi i niezapomnia-
nymi wystąpieniami, zaprezen-
towana została również wystawa 
multimedialna Fundacji Wielcy 
Małym – Artyści Pomagają Zwie-
rzętom. Niespodziewanie na 
scenie pojawił się Szymon Ma-
jewski. Miał również miejsce 
specjalny pokaz przedpremie-
rowy krótkometrażowego filmu 
artystycznego „Misterium Anto-
nii” wg koncepcji Jagi Hupało, 
Elwiry Janasik i Andrzeja  Miękusa.

Organizatorami wydarzenia 
byli Stowarzyszenie Kulturalne 
Góry Babel i Fundacja Olgi To-
karczuk oraz Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda.
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Noworudzianin Nr 449, 9-15 października 2020 r.

Ważne telefonyKRZYŻóWKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka 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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Noworudzianin Nr 399, 11-17 października 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 398 („Dziurawego wora nie napełnisz”)
nagrody otrzymują: Bożena Szulc – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Lucja 
Dąbrowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Danuta Bukowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Mariusz Czajka – plan miasta Nowa Ruda, Irena Ciućko – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 399

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

Np. kwadrat

Z niego grzanki

Dres

Rumb

Gr. bogini
nieszczęścia

Część świątyni
greckiej

Nauczycielka języka
polskiego

Blondyna

Czeskie tak

Uparte zwierzę

Dostojnik w dawnej
Japonii

Haczyk przy
dachówce

Symbol ameryku

Imię męskie

Futerał na
okulary

Wydobyty węgiel

Niezgrabny
powóz

Odgłos
chorągwi na

wietrze

Roger, reżyser
franc.

Ciecz o zapachu
fiołków

Naczynie z
chlorkiem sodu

Szlam
Litera w alfabecie

greckim

Czołówka listy
przebojów

Reklamowany
proszek do

prania

M-to w Sierra Leone

Niedopałek
Mięsień, muskuł

Rododendron

Kuje konie

Teatr japoński

Znawca chorób

Rzeka w
Kazachstanie i

Chinach

Eichlerówna Z częścią
Świnoujścia

Statek żaglowy
jednomasztowy

Żeńskie imię

Stan z Topeką (USA) Jedn.
monetarna

GhanyWolne stanowisko
pracy

Babil.-asyr.
bogini miłości

... na świat Waluta EWGDroga asfaltowa

Przydrożna
roślina

19

20

22

26

17

6

23

5

3

18

10

13

16

8

7

1

28

27

11

15

12

2

24

4

9

14

21

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie

Np. kwadrat

Z niego grzanki

Dres

Rumb

Gr. bogini
nieszczęścia

Część świątyni
greckiej

Nauczycielka języka
polskiego

Blondyna

Czeskie tak

Uparte zwierzę

Dostojnik w dawnej
Japonii

Haczyk przy
dachówce

Symbol ameryku

Imię męskie

Futerał na
okulary

Wydobyty węgiel

Niezgrabny
powóz

Odgłos
chorągwi na

wietrze

Roger, reżyser
franc.

Ciecz o zapachu
fiołków

Naczynie z
chlorkiem sodu

Szlam
Litera w alfabecie

greckim

Czołówka listy
przebojów

Reklamowany
proszek do

prania

M-to w Sierra Leone

Niedopałek
Mięsień, muskuł

Rododendron

Kuje konie

Teatr japoński

Znawca chorób

Rzeka w
Kazachstanie i

Chinach

Eichlerówna Z częścią
Świnoujścia

Statek żaglowy
jednomasztowy

Żeńskie imię

Stan z Topeką (USA) Jedn.
monetarna

GhanyWolne stanowisko
pracy

Babil.-asyr.
bogini miłości

... na świat Waluta EWGDroga asfaltowa

Przydrożna
roślina

19

20

22

26

17

6

23

5

3

18

10

13

16

8

7

1

28

27

11

15

12

2

24

4

9

14

21

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie

M-to w Sierra Leone

fo
t.

 T
. P

ro
sz

ek
 / 

N
ow

or
ud

zi
an

in

Wspominki sprzed kilku lat...

16

OR OR
Noworudzianin Nr 399, 11-17 października 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 398 („Dziurawego wora nie napełnisz”)
nagrody otrzymują: Bożena Szulc – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Lucja 
Dąbrowska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Danuta Bukowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Mariusz Czajka – plan miasta Nowa Ruda, Irena Ciućko – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 399

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
Żyj życiem, dając innym żyć. Spokojni są panami życia. Słyszą, 
widzą i milczą. Śpią dobrze, bo się nie szamoczą. Żyją długo, 
albowiem kultywują spokój wewnętrzny. Mają wszystko co trzeba, 
bo nie zabiegają o rzeczy zbędne lub cudze. Zachowują serce 
spokojne, bo nie przejmują się niczym. 
(Baltasar Gracian y Morales)

Wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy: bardziej on chce ci 
pomóc, niż ty chcesz jego pomocy. 
(ks. Bosko)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Witaj październiku”, „Lubimy jesień”, „kasztany”), („Witaj październiku”, „Lubimy jesień”, „kasztany”), („Witaj październiku”, „Lubimy jesień”, „kasztany”), 
nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, 

plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 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: 
Ala Broczek, Kamil Szajewski, Ala Broczek, Kamil Szajewski, Ala Broczek, Kamil Szajewski, 

Łukasz Staniak.Łukasz Staniak.Łukasz Staniak.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Rozsypanka literowa

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 399

ŁYŻ.. ..CZO.KA KR..

++

R E B U S

Krzyżówka – łamigłówka
Wpisz litery do odpowiednich kratek, zgodnie ze strzałkami. Utworzone w ten sposób 

wyrazy wpisz do krzyżówki. Litery z ponumerowanych pól, utworzą rozwiązanie.

1

1
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2

3

2

4

 K     I     K     S     O

 D    A    S      K    E

 I      B     E      L     T

 K     P     Ł     A     I

1

4

5 2 6 3

1         2         3         4        5         6

Rozsypanka literowa:
Ułóż tytuł bajki z wszystkich podanych liter. Jeżeli Ci się to uda, spróbuj ułożyć inne 

wyrazy, używając niekoniecznie wszystkich liter.

M J Ó   R T A B   I Z E W N I D Ź D E

Połącz punkty 
i pokoloruj obrazek
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Reklama

Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

oGłoSZENIA DRoBNE SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne prywatne (niekomercyjne) 
można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 
362) lub e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzia-
nin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub 
do odwołania przez ogłoszeniodawcę.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKłAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.  
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

Bezpłatne ogłoszenia drobne
Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

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

25lat

Reklama

* Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem i ogródkiem 
w Nowej Rudzie. Powierzchnia 
70m2. Zapraszam na prezentację. 
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul. 
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugo-
wie o powierzchni 1,52 ha w cenie 
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* 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.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* 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 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.

Nieruchomości Motoryzacja
* 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.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.

* 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.

* 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.

* 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.

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

Różne
Reklama

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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Wielkie otwarcie pierwszego w powiecie Oficjalnego Sklepu Klubowego KS Piast Nowa Ruda! W ramach bardzo dobrej współpracy z partnerem technicznym – firmą 
JAKO Polska, KS Piast postanowił otworzyć sklep stacjonarny z odzieżą sportową klubu oraz asortymentem JAKO. Każdy znajdzie coś dla siebie w barwach i z herbem 
noworudzkiego klubu oraz odzież tylko z logo JAKO. Zapraszamy w najbliższą sobotę 10.10.2020 r. o godz. 9.00 na oficjalne otwarcie. Do każdego zakupu w tym dniu bi-
let wstępu na najbliższy mecz ligowy z Orłem Lubawka! Sklep znajduje się w Nowej Rudzie-Słupcu przy ul. Słupieckiej 5 (za Biedronką w kierunku Kłodzka, biały  budynek).
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Mistrzostwa Polski zakończy-
ły się w tym roku po trzech run-
dach, gdyż zaplanowany w po-
łowie października jako czwarta 
runda Rajd Koszyc został odwo-
łany z powodu pandemii koro-
nawirusa.

Huttunen jest trzecim zagra-
nicznym rajdowym mistrzem 
Polski. Pierwszym był w 1974 r. 
Włoch LelioLattari, drugim Fran-
cuz Bryan Bouffier, który trium-
fował trzy razy w latach 2007-
2009.

Przed ostatnim odcinkiem, 
dodatkowo punktowanym dru-
gim przejazdem oesu Przełęcz 
Walimska, Huttunen i Lukka mie-
li w zapasie 4,8 s nad Grzegorzem 
Grzybem i Michałem Poradzi-
szem. W połowie 12,75-kilome-
trowego dystansu przebili lewą 
przednią oponę i ze sporą stratą 
zameldowali się na mecie w 
Michałkowej. Spadli na drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej 
48 Rajdu Świdnickiego-KRAUSE, 
ale to wystarczyło im do zdoby-
cia mistrzowskiego tytułu bez 
oglądania się na wyniki Power 
Stage.

Dodatkowe punkty na Prze-
łęczy Walimskiej wywalczyli: 
Marcin Słobodzian i Robert Hun-
dla [5], Tomasz Kasperczyk i Da-
mian Syty [4], Łukasz Byśkinie-
wicz i Zbigniew Cieślar [3], Łu-
kasz i Tomasz Kotarbowie [2] oraz 
Sylwester Płachytka i Jacek No-
waczewski [1]. W najkrótszym 

czasie 12,75 km pokonali Kacper 
Wróblewski i Jakub Wróbel, ale 
ich wynik obciąża 10-sekundowa 
kara za potrącenie szykany.

Grzyb i Poradzisz na ostatnim 
oesie sezonu wykręcili siódmy 
rezultat. Jednak nawet wygrana 
na Power Stage nie dałaby im 
tytułu. Duet jadący Skodą Fabią 
R5 evo zwyciężył w 48. Rajdzie 
Świdnickim-KRAUSE. Huttunen 
i Lukka stracili do Polaków 19,8 
s. 2,1 s za Finami dojechali Pła-
chytka i Nowaczewski.

Czwarte miejsce w generalce 
rajdu zajęli Wróblewski i Wróbel 
[+30,4 s]. Bracia Kotarbowie pią-
tą pozycją [+1.07,9]. Chwilami 
najszybsi w Górach Sowich, Sło-
bodzian i Hundla musieli się 
zadowolić szóstym miejscem 
[+1.12,7]. Satysfakcji z wyniku 
raczej nie będą też mieli Kasper-
czyk i Syty. Do Grzyba stracili 
niemal 1,5 minuty. Rozczarowa-
nie również u Byśkiniewicza i 
Cieślara [+1.40,1], którzy nie 
obronili brązu w końcowej kla-
syfikacji.

W „ośce” triumfowali Typa i 
Wątroba. Podium skompletowa-
li Grzegorz Bonder i Jakub Gerber 
[+20,3 s] oraz Mularczyk i Paciej 
[+1.28,2].Typa rozpoczynał im-
prezę jako wicelider punktacji. 
Po wycofaniu się Macieja Lubia-
ka i Tomasza Borko miał otwartą 
drogę do tytułu i szansy nie 
zmarnował.

Grzegorz Grzyb jadący Skodą Fabia R5evo wygrał 48 
Rajd Świdnicki-Krause, trzecią rundę mistrzostw Polski. 
Tytuł mistrzowski wywalczył Fin Jari Huttunen, jadący 
Hyundai i20 R5, który uplasował się na drugiej pozycji

Grzegorz Grzyb wygrał 48 Rajd Świdnicki
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

fo
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Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz

Jari Huttunen i Mikko Lukka

Sylwester Płachytka i Jacek NowaczewskiKacper Wróblewski i Jakub Wróbel
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