
Problem działkowców
Problem działkowców 
z Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Jaśmin” w Nowej 
Rudzie, z terminowym odbiorem 
odpadów trwa już kilka miesięcy

czytaj na str. 3

Koronawirus 
w noworudzkim 
i ścinawskim DPS-ie
W piątek 15 maja starosta kłodzki 
Maciej Awiżeń poinformował 
o kolejnych dwóch przypadkach 
osób chorych na COVID-19. Tym 
razem byli to pracownicy Domu 
Pomocy Społecznej w Słupcu 
i Ścinawce Dolnej

czytaj na str. 5

Seniorzy oszukiwani 
na koronawirusa
W ciągu kilku ubiegłych tygodni 
na naszym terenie doszło do 
kilkunastu prób oszustw starszych 
ludzi. Policjanci z Komisariatu 
Policji Nowa Ruda po raz kolejny 
ostrzegają starszych mieszkańców 
z terenu noworudzko-
radkowskiego przed oszustami

czytaj na str. 9

Matura tylko pisemna
Procedury, terminy jak 
i opisy czynności związanych 
z przeprowadzeniem 
egzaminów zewnętrznych 
w 2020 roku: maturalnego, 
ósmoklasisty, zawodowego oraz 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie – to główne kwestie 
ujęte w podpisanym we wtorek 
19 maja rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej

czytaj na str. 15

Sanatoria 
od 15 czerwca
Od 1 czerwca będzie możliwość 
przeprowadzania testów 
na koronawirusa u osób 
skierowanych do uzdrowisk; 
od 15 czerwca będziemy 
uruchamiali te uzdrowiska – 
poinformował Łukasz Szumowski, 
minister zdrowia

czytaj na str. 16
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o inwestycjach i bezpieczeństwie
w czwartek 14 maja odbyło się kolejne, przeprowadzone drogą elektroniczną, 
posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie. Członkowie komisji podjęli decyzję o kupnie osłony z pleksi 
dla noworudzkiego komisariatu policji

Dzień Matki
w polskiej tradycji Dzień 
Matki obchodzony jest 
26 maja. Kultywowanym 
od lat zwyczajem jest 
obdarowywanie mam w tym 
dniu bukietami kwiatów, 
czekoladkami, prezentami. 
wszystko po to, aby okazać 
im swoją wdzięczność 
za trud włożony w nasze 
wychowanie

czytaj na str. 2

Most wciąż nie jest wyremontowany

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się, kto będzie 
wykonawcą remontu mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie

czytaj na str. 5

czytaj na str. 3



2

OR OR
Noworudzianin Nr 429, 22-28 maja 2020 r.

Dzień Matkizmiana w nadleśnictwie jugów
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W polskiej tradycji Dzień Mat-
ki obchodzony jest 26 maja. 
Kultywowanym od lat zwyczajem 
jest obdarowywanie mam w tym 
dniu bukietami kwiatów, czeko-
ladkami, prezentami. Wszystko 
po to, aby okazać im swoją 
wdzięczność za trud włożony w 
nasze wychowanie. Mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
tradycje tego święta cofają nas 
aż do okresu starożytności. Dzień 
Matki obchodzony jest w zasa-
dzie w każdym państwie świata.

W Polsce Dzień Matki po raz 
pierwszy obchodzono w 1923 
roku na terenie Krakowa. Od 
tamtego czasu większość z nas 
nie wyobraża sobie, aby nie ob-
darować swojej kochanej mamy 
małym podarunkiem.

Jak wspomnieliśmy we wstę-
pie, Dzień Matki jest świętem o 
starożytnym rodowodzie. To w 
starożytnej Grecji oraz Rzymie 
czczono Matki – Boginie, które 
opiekowały się światem. Ich za-
daniem było zagwarantowanie 
płodności i urodzaju. Obchodzo-
no także święto Matki Natury. 
Organizowano liczne uroczysto-
ści, których celem było okazanie 
szacunku. Najważniejszym ele-
mentem święta było palenie 
przyniesionych przez wiernych 
darów i poświęcenie ich bogini 
Rei, która była matką wszech-
świata oraz wszystkich bóstw. W 
starożytnym Rzymie święto po-
święcone matce bogów trwało 
aż trzy dni. Określano je mianem 
Hilariamów.

W zdecydowanej większości 
państw świata Dzień Matki ob-
chodzony jest w drugą niedzie-
lę maja. W tym dniu mamy świę-
tują między innymi w Kanadzie, 
Niemczech, Grecji, Indiach, na 
Słowacji oraz Ukrainie, w Stanach 
Zjednoczonych, Włoszech, Ho-
landii, Finlandii, Chorwacji, Danii 
i Czechach. Ciekawostką jest, że 
w Indonezji Dzień Matki przypa-

da na 22 grudnia. W niektórych 
krajach Dzień Matki jest połą-
czony z Dniem Kobiet. Wówczas 
święto to przypada na 8 marca.

W większości państw świata 
Dzień Matki obchodzony jest 
bardzo podobnie. Dzieci – bez 
względu na wiek – przynoszą 
swoim mamom mniejsze lub 
większe podarki. We Włoszech 
pieką pyszne i aromatyczne cia-
steczka mające kształt serc. W 
Stanach Zjednoczonych święto 
to jest świętem narodowym od 
1914 roku.

Dzień Matki to bez wątpienia 
piękna tradycja, która zasługuje 
na kultywowanie. Warto zrobić 
wszystko, aby w tym dniu każda 
mama czuła się naprawdę wy-
jątkowo.

Zastanawiasz się, jakie kwia-
ty kupić swojej Mamie z okazji 
jej święta? A może po prostu 
masz już dość kupowania co roku 
róży lub tulipanów? I masz ocho-
tę na coś innego. Albo też prze-
glądając jeden z portali psycho-
logicznych dowiedziałeś się, że 
istnieje coś takiego jak „mowa 
kwiatów” i chciałbyś bardziej 
świadomie dokonać wyboru 
kwiatów, które jej wręczysz? Bez 
względu na Twoją motywację, 
poniższy tekst będzie dla Ciebie 
wsparciem.

Róża
Oczywiście najbardziej po-

pularnymi do wręczania kwiata-
mi są różę, i to te czerwone. 
Oznaczają one bezgraniczną 
miłość, wobec czego są najchęt-
niej przyjmowane przez kobiety, 
bez względu na okazję.

Tulipan
Drugim w kolejności jest tu-

lipan, również czerwony, czyli 
wyznający miłość. Przeciwień-
stwem jego jest żółta odmiana 
wyrażająca płytkie relacje oraz 
miłość beznadziejną. Z kolei 
biały, wręczany przy innych oka-

zjach wyrazi nasze szczere in-
tencje.

Fiołek
Nie warto natomiast, z tej 

okazji, inwestować we fiołki. 
Gdyż oprócz wyrażania miłości, 
symbolizują również smutek.

Irys
Bardzo wdzięcznym kwiatem 

do wręczanej kompozycji kwia-
tów jest irys. Irys, w każdym 
kolorze prócz niebieskiego to 
znak zaufania. Niebieska odmia-
na to symbol oziębłości.

Żonkil
Pomimo, iż żonkile są pięk-

nymi, wiosennymi kwiatami, to 
odradzamy ich wręczanie akurat 
naszej rodzicielce. Są symbolem 
nieodwzajemnionej miłości, a 
zarazem zazdrości.

Goździk
Warto odkurzyć pamięć o 

przodownikach florystycznych 
minionej epoki – czerwonych 
goździkach. Mimo  wszystko, te 
piękne kwiaty niosą ze sobą 
symbol odwagi, wdzięczności 
oraz szczerych, gorących podzię-
kowań. Z kolei ich biała odmiana 
będzie mile przyjęta przez nasze 
drugie połówki, gdyż wyrażą 
nasze zadowolenie ze związku.

Niezapominajka
Niezapominajka – jak sama 

nazwa nam sugeruje – symbo-
lizuje, naszą chęć bycia niezapo-
mnianym przez osobę, którą 
obdarowujemy.

Chryzantema
Chryzantema, jako kwiat jest 

kojarzona głównie ze smutkiem 
oraz tymi, którzy już odeszli. 
Aczkolwiek w mowie kwiatów 
jest całkiem inaczej. Czerwona 
wyraża miłość, a różowa oddanie.

Mowa kwiatów jest bardziej 
bogata. Warto ją poznać, aby w 
świadomy i ciekawy sposób móc 
wyrazić swoje uczucia. Zarówno 
wręczając kwiaty z okazji Dnia 
Matki jaki i innych okoliczności.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocła-
wiu Arkadiusz Wojciechowicz powierzył pełnienie obowiązków 
nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów Sławomirowi Karwowskiemu, 
który będzie pełnił tę funkcję do czasu mianowania nowego nad-
leśniczego – w miejsce Jana Lenarta, który odszedł na emeryturę.
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o inwestycjach i bezpieczeństwie
w czwartek 14 maja odbyło się kolejne przeprowadzone drogą elektroniczną posiedzenie 
Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Członkowie 
komisji podjęli decyzję o kupnie – z pieniędzy składkowych – osłony z pleksi dla noworudzkiego 
komisariatu policji

Problem działkowców z Rodzinnych ogrodów 
Działkowych „jaśmin” w nowej rudzie, z terminowym 
odbiorem odpadów trwa już kilka miesięcy

Według niektórych naszych rozmówców problem odbioru 
i wywozu odpadów szczególnie teraz w dobie pandemii jest 
dość duży. Powodem tego może być fakt, że okres gdzie wszy-
scy mieliśmy zostać w domu spowodował wzrost różnego ro-
dzaju odpadów. Jednak dziwić powinien widok nagromadzonych 
i nie wywiezionych śmieci z terenu ogrodów działkowych „Ja-
śmin”, mowa konkretnie o punkcie nieco powyżej szpitala obok 
stawu. Ze sprawą tą zgłosili się do nas działkowcy, zbulwerso-
wani takim stanem rzeczy.

– Jeżeli chodzi o punkt zbierania śmieci przy szpitalu, to 
kiedyś odpady gromadzone były troszkę poniżej dawnej „świ-
niarni”. NUK nie chciał tam jeździć bo stwierdził, że gałęzie drzew 
utrudniają dojazd. Gałęzie zostały wycięte, a oni dalej nie chcą 
wjeżdżać – tłumaczy Andrzej, który przyznał też, że jeżeli cho-
dzi o odpady przy stawie, to trochę zawinił zarząd, gdy dział-
kowcy nanosili śmieci, które ze względu na brak pojemników 
były składowane luzem.

– Kiedy pojemniki już się tam pojawiły, zostały wywiezione. 
Problem jest w tym, że owszem, wywieziono pojemniki, ale 
część śmieci zostawiono – dodał działkowiec.

Gdzie leży problem z odbiorem odpadów z terenu ROD 
„Jaśmin” zapytaliśmy Grzegorza Kuzaka, prezesa spółki Nowo-
rudzkie Usługi Komunalne.

– Jeżeli chodzi o punkt przy szpitalu, to problem ten trwa 
tam od dawna. Chodzi o to, że pojemniki są tam niewystawia-
ne, a te, które są wystawiane, to zostają opróżniane. Nadmiar 
odpadów, które się tam pojawiły, to już jest „miszmasz” – wszyst-
ko tam znajdziemy: pralki, lodówki, telewizory i różne inne 
przedmioty, które znieśli działkowcy ze swoich działek. Przez 
koronawirusa, bardzo dużo osób przesiaduje teraz na działkach, 
robi porządki i wyrzuca niepotrzebne im rzeczy. Tam rzeczywi-
ście jest problem z dojazdem, w tej sprawie była u mnie pani 
prezes ROD „Jaśmin”. Zadzwoniłem do dyrektor ZOZ Kłodzko, 
czy wyraziłaby zgodę na postawienie pojemników trochę niżej 
na ich terenie. Pani prezes ma się spotkać z pracownikiem 
noworudzkiego szpitala i omówić szczegóły – mówi prezes. – 
Tam jest dużo śmieci niekontrolowanych, działkowcy myślą że 
się zamkną w tych pojemnikach, a to nieprawda. Zarząd ogro-
dów działkowych mógł np. zaplanować kilka dni, w których 
ustalono by, że wszyscy robią porządek na działkach, zamówio-
no by kontener i np. to sprzątanie trwało by tydzień, a śmieci 
trafiały by do tego kontenera – dodaje Grzegorz Kuzak.

Problem działkowców
Jeden z punktów obrad ko-

misji dotyczył omówienia stanu 
realizacji wniosków komisji w 
zakresie Wydziału Infrastruktury 
i Inwestycji Urzędu Miasta w 
Nowej Rudzie, na pytania rad-
nych dotyczących zeszło- i tego-
rocznych wniosków członków 
komisji odpowiadała Agnieszka 
Żołnierczyk, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury i Inwestycji. Kolej-
ny punkt posiedzenia komisji 
związany był z wydaniem opinii 
w sprawie wyznaczenia miejsc 
rozładunku dla samochodów 
dostawczych przy ul. Akacjowej 
w Słupcu. W trakcie zeszłotygo-
dniowego posiedzenia komisji 
omówiono też stan bezpieczeń-
stwa w mieście, sytuację z tym 
związaną przedstawił podinsp. 
Arkadiusz Michalski, komendant 
Komisariatu Policji w Nowej Ru-
dzie.

– W okresie pandemii nasze 
działania ukierunkowane są m.in. 
na sprawdzanie osób objętych 
kwarantanną. Poza tym sanepid 
obarczył nas kolejnym obowiąz-
kiem. Mowa o ustalaniu osób 
mieszkających lub przebywają-
cych z osobami objętymi kwa-
rantanną. Ilość osób objętych 
kwarantanną przedstawia się 
różnie w zależności od tego ile 
osób przebywa z osobą objętą 
kwarantanną. I tak na dzień 
13  maja na terenie działania 
Komisariatu Policji w Nowej Ru-
dzie, czyli na terenie trzech gmin 
były 123 osoby objęte kwaran-
tanną z czego 51 osób w Nowej 
Rudzie, 39 na terenie gminy 
Radków, a resztę osób to miesz-
kańcy gminy Nowa Ruda. Taka 
tendencja utrzymuje się od ok. 

2-3 tygodni. Dużą pomocą w 
tych działaniach służy specjalna 
aplikacja z której korzystają 
przede wszystkim ludzie młodzi 
– mówił szef noworudzkiego 
komisariatu policji. – Następuje 
coraz większe rozluźnienie, ko-
lejne nastąpi od poniedziałku 18 
maja, a to dla nas oznacza coraz 
więcej zajęć i obowiązków. Mu-
simy reagować na przypadki od 
niestosowania się do nakazów 
kwarantanny. Musimy też reago-
wać w stosunku do tych osób 
które nie przestrzegają zasady 
odległości, noszenia masek, w 
tym przypadku ujawnione mamy 
33 wykroczenia, od początku 
epidemii nałożyliśmy 19 man-
datów, ale jest też strasznie dużo 
pouczeń bo nie sposób wszyst-
kich karać. Warto tu wspomnieć, 
że obowiązek noszenia maseczek 
zabrania nam wszystkim spoży-
wania w miejscach publicznych 
jakichkolwiek napojów, czy też 
lodów, ciastek itd. – dodał.

Od początku trwania kwaran-
tanny noworudzcy policjanci 
prowadzą 23 postępowania wo-
bec osób które nie stosowały się 
do obowiązku przebywania w 
miejscu zamieszkania lub w miej-
scu odbywania kwarantanny.

– Osoby te chodziły na zaku-
py, chodziły na spacery itd. W 
tych rażących przypadkach, bo 
takie też się zdarzały, informu-
jemy również sanepid. Oddźwięk 
tego jest taki, że na terenie No-
wej Rudy mamy ok. 5 osób uka-
ranych karą w drodze postępo-
wania administracyjnego przez 
sanepid, a kary tam są wysokie 
bo od 5 tys. zł wzwyż – informu-
je podinsp. Arkadiusz Michalski.

wszelkie zasady 
ochronne zachowane

– Policja to nie tylko prewen-
cja, to też pion kryminalny – 
prowadzimy dochodzenia, po-
stępowania itd. Musieliśmy 
przygotować pomieszczenie dla 
bezpieczeństwa policjantów jak 
i samych interesantów. Przygo-
towaliśmy pomieszczenie z od-
rębnym wejściem do budynku, 
dostaliśmy specjalną osłonę z 
plexi, która ma nas chronić od 
świadka, czy też podejrzanego, 
pomimo to zachowujemy też 
odpowiedni odstęp, pomiesz-
czenia po każdym przesłuchaniu 
są dezynfekowane, oczywiście i 
policjant, i osoba przesłuchiwa-
na cały czas jest w maseczce 
ochronnej – mówił komendant.

Prezent dla policji

Podinspektor Arkadiusz Mi-
chalski podczas posiedzenia 
komisji poinformował, że w no-
worudzkim komisariacie tworzo-
ne jest drugie pomieszczenie, 
gdzie policjanci z Wydziału Pre-
wencji mogliby wykonywać 
czynności związane z wykrocze-
niami, czy też przesłuchiwać 
świadków. W związku z tym 
zwrócił się z prośbą do władz 
miasta o zakup osłony z pleksi, 
która jest w tych czasach nie-
zbędna do wykonywania tego 
typu czynności. Jeszcze podczas 
posiedzenia Komisji Porządku 
Publicznego i Komunikacji RM 
w Nowej Rudzie jej członkowie 
oraz jeden radny nie będący 
członkiem komisji, podjęli decy-
zję, że z własnych pieniędzy 
zakupią potrzebną policji osłonę.
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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

Felieton

Stanisław Łukasik

Rzut okiem na mapy Europy 
w wiekach XV do połowy XVII 
skłania do stwierdzenia, że oto 
w Europie środkowo-wschodniej 
widzimy mocarstwo sięgające 
od Bałtyku po Morze Czarne, 
od źródeł Dniepru (160 km od 
Moskwy) po Śląsk, posiadające 
zwierzchnictwo lenne nad pań-
stwem krzyżackim i Mołdawią. 
Zaglądający do podręczników 
historii przeczyta o tym, że około 
10% mieszkańców tego państwa 
korzystało z praw obywatelskich, 
o jakich poddani w państwach 
Europy Wschodniej nawet nie 
słyszeli, a w Zachodniej przy-
sługiwały garstce arystokratów. 
Dowie się również, że w tym 
państwie wyznawcy innych religii 
niż panująca rzymskokatolicka 
nie kończyli na stosach i nie gi-
nęli w wojnach religijnych, gdzie 
obie walczące strony wyznające 
Dekalog, zachęcając się do boju 
wykrzykiwały: w imię Boga, bij 
zabij. Wkład w rozwój świato-
wej nauki mieszkańców tego 
mocarstwa to Paweł Włodkowic 
z Brudzewa, Mikołaj Kopernik, 
Andrzej Frycz Modrzewski…, no 
i dalej jakiś kłopot z tą wyliczan-
ką. Wreszcie o mocarstwowości 
zaświadczą olśniewające zwycię-
stwa: Grunwald, Orsza, Kircholm, 
Kłuszyn, Chocim i przebijająca 
wszystkie zwycięstwa odsiecz 
wiedeńska, potwierdzająca rolę 
tegoż mocarstwa, jako przedmu-
rza chrześcijaństwa. Tym wyjątko-
wym w Europie mocarstwem, jak 
się łatwo domyśleć, była Korona 

Królestwa Polskiego i Wielkie 
Księstwo Litewskie złączone unią 
zawartą w Krewie w 1385 roku i 
małżeństwem Jadwigi Andega-
wenki z Jagiełłą, a od unii lubel-
skiej znane, jako Rzeczpospolita 
Obojga Narodów. Przez ponad 
pół wieku Jagiellonowie byli 
królami Czech, Węgier, zwierzch-
nikami lennymi Mołdawii i pana-
mi Śląska. W jednej z ostatnich 
gawęd postawiłem pytanie: dla-
czego państwo polsko-litewskie 
nie potrafiło rozwiązać problemu 
tatarskiego i jak na tym tle wy-
gląda mocarstwowość Rzecz-
pospolitej, trzydziestokrotnie 
większej niż Chanat Krymski, tak 
terytorialnie jak i demograficznie. 
Przez czterysta lat istnienia unii 
to mocarstwo nie potrafiło roz-
wiązać, nazwijmy to: problemu 
krzyżackiego. Każdy nowo obie-
rany król zobowiązywał się do 
odzyskania wszystkich polskich 
ziem utraconych przed wiekami 
i udało się tylko z Pomorzem 
Gdańskim i czasowo z Inflantami. 
W październiku 1610 roku polskie 
chorągwie triumfalnie wkroczyły 
na moskiewski Kreml, a bojarzy 
wybrali królewicza Władysława 
Wazę carem Rosji. Trudno znaleźć 
większy triumf polskiego pań-
stwa i pewnie świętowalibyśmy 
ten sukces do dzisiaj, gdyby nie 
fatalny koniec tej imprezy. Po 
dwóch latach okupacji Kremla 
resztki wygłodzonego polskiego 
wojska opuściły Moskwę i to rocz-
nicę tego zdarzenia po latach, 
prezydent Putin ogłosił świętem 

państwo-
w ym Ro -
sji. Wresz-
c i e  t o 
państwo nie potrafiło poradzić 
sobie z własnymi poddanymi: 
patrz bunty kozackie, rokosze 
magnatów, z samodzielnym wy-
borem króla, ani utrzymać w 
posłuszeństwie lenników (Prusy 
Książęce). Czego zabrakło, że od-
nosząc olśniewające zwycięstwa 
na polach bitewnych państwo 
polsko-litewskie przegrywało 
wojny. Można się posłużyć cy-
tatem z Jacka Kaczmarskiego 
który w poetyckim skrócie okre-
ślił charakter obywateli dawnej 
Rzeczpospolitej „O krok od celu 
własny cień ich płoszy. O krok od 
tryumfu opuszczają głowy… Krok 
od przepaści przyspieszają kroku. 
O krok od zemsty nagle wielcy 
duchem… O krok od zgody pusta 
złość ich bierze. O krok od wiedzy 
wdychają zabobon”. O tej zadzi-
wiającej mocarstwowości będę 
chciał gawędzić w najbliższych 
numerach. Pisząc krytycznie o 
przeszłości, łatwo zasłużyć na 
miano „bezczelnego krytykanta”, 
który z perspektywy XXI wieku 
ocenia wieki przeszłe, znając 
skutki decyzji podejmowanych 
przed wiekami. Dlatego staram 
się opierać na pracach history-
ków i świadectw uczestników i 
świadków minionych zdarzeń. 
Podstawą mocarstwowości miała 
być unia, wiec wypada zacząć od 
przedstawienia partnerów.

Mocarstwo jak się patrzy
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Koronawirus w noworudzkim 
i ścinawskim DPS-ie

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy 
się, kto będzie wykonawcą remontu mostu na ul. 
Piłsudskiego w Nowej Rudzie

Most wciąż nie jest wyremontowany

W piątek 15 maja starosta kłodzki Maciej Awi-
żeń poinformował o kolejnych dwóch przypadkach 
osób chorych na COVID-19. Tym razem byli to 
pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Słupcu 
i Ścinawce Dolnej. W związku z tym na jednostki 
nałożono okresową kwarantannę do czasu uzy-
skania wyników pobranych od wszystkich miesz-
kańców i pracowników DPS-ów.

– Organizacyjnie jest to jedna jednostka 
w  dwóch budynkach. Obydwa budynki zostały 
czasowo zamknięte, kwarantanna potrwa do 
czasu, aż wszystkim mieszkańcom i pracownikom 
wykonane zostaną testy na koronawirusa, ponie-
waż sytuacja wyszła gdy Wojska Obrony Teryto-
rialnej wykonały przesiewowe badania pracow-
nikom DPS. Okazało się, że wśród pracowników 
były dwie osoby zakażone bezobjawowo. Podję-
liśmy wspólnie z sanepidem decyzję o zamknięciu 
DPS-u, jedna zmiana pracowników, która jest 
potrzebna w jednym i drugim miejscu do obsłu-
gi, mieszka razem z podopiecznymi. Zapewniliśmy 
im rozkładane łóżka, pościel, wyżywienie itd. 
i musimy poczekać, aż u wszystkich przeprowa-
dzony będzie test i będziemy wiedzieli, czy jest 
tam jeszcze jakakolwiek osoba chora i  wtedy 
ewentualnie będziemy ją izolować, albo nie ma 
i wtedy wszyscy wracają do normalnego funkcjo-
nowania – wyjaśnia Maciej Awiżeń. – Kłopot 
polega na tym, że sanepid we Wrocławiu, labora-
torium we Wrocławiu nie chce przyjąć naszych 

wymazów. W ubiegły piątek dowiedzieliśmy się, 
że chore są dwie osoby, mamy swój koronabus 
i możemy przeprowadzić wymazy w dowolnym 
momencie, ale dostałem informację od dyrekto-
ra Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego DUW we Wrocławiu, że pierwszą partię 
wymazów mogą przyjąć w  niedzielę, a  drugą 
partię wymazów mogą przyjąć dopiero we wtorek 
19 maja. W niedzielę przeprowadziliśmy wymazy 
u wszystkich z Domu Pomocy Społecznej w Słup-
cu ok. 150 osób i czekamy na wyniki, a we wtorek 
robimy wymazy w  Ścinawce Dolnej i  dopiero 
wtedy przyjmą nam wymazy we wrocławskim 
laboratorium. Powiem szczerze, że napisałem do 
pana wojewody coś w  rodzaju skargi, w  której 
stwierdziłem, że tak się dziać nie może, że ludzie 
tam mieszkają, nie wiemy kto jest zarażony, czy 
ktoś jeszcze nie zaraża, czekanie 4 dni na samo 
odebranie wymazów w  takiej sytuacji jest po 
prostu skandalem. W  poniedziałek sprawę tę 
zgłosiłem również do Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ale póki co nie otrzymałem żadnego 
telefonu: proszę przeprowadźcie wymazy, a my 
je odbieramy. Jestem z tego tytułu trochę zawie-
dziony, zwłaszcza że w  telewizji słyszymy, że 
można wykonywać 20 tys. testów dziennie a oka-
zuje się, że jak przychodzi co do czego i mam im 
zawieźć 300 wymazów, to nie ma kto tego zrobić 
– dodaje starosta kłodzki.

Ograniczenia przejazdu po 
moście na ul. Piłsudskiego w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 380 
utrudniają życie noworudzianom 
już dłuższy czas. Na początku 
października 2018 r. na moście 
nad Włodzicą wprowadzono ruch 
wahadłowy. Z informacji przeka-
zanych nam wtedy przez rzeczni-
ka zarządcy – Dolnośląskiej Służ-
by Dróg i Kolei we Wrocławiu – 
wynikało, że ograniczenie to zo-
stało wprowadzone ze względu 
na zły stan techniczny mostu. Brak 
środków finansowych spowodo-
wał, że remont nie mógł być wcze-
śniej zrealizowany. W listopadzie 
2018 r. Leszek Loch, dyrektor Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu w odpowiedzi na nasze 

pytanie dotyczące terminu roz-
poczęcia remontu mostu stwier-
dził, że po zabezpieczeniu środ-
ków i przy założeniu, że zgłoszenie 
robót mielibyśmy w połowie przy-
szłego roku, to rozpoczęcie robót 
budowlanych byłoby możliwe we 
wrześniu 2019 roku – po wyłonie-
niu w trybie przetargu wykonaw-
cy robót budowlanych. Niestety 
do remontu nie doszło. Trzy mie-
siące później do sytuacji związanej 
z nieprzeprowadzenia remontu 
drogowego obiektu mostowego 
o którym mowa podczas sesji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie odniósł 
się Stanisław Jurcewicz, radny 
sejmiku dolnośląskiego.

– W porozumieniu z panem 
burmistrzem złożyłem we wrze-

śniu wniosek do Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego o ujęcie 
w budżecie na rok 2020 remontu 
mostu na drodze wojewódzkiej 
381 na ul. Piłsudskiego, który od 
dłuższego czasu jest zabezpieczo-
ny barierkami – mówił Stanisław 
Jurcewicz. – W odpowiedzi którą 
otrzymałem w listopadzie czyta-
my, że obecnie trwają prace pro-
jektowe związane z ewentualnym 
remontem, dokładna technologia, 
a co za tym idzie koszt zadania 
zostanie określony precyzyjnie w 
połowie grudnia 2019 r. Aktualnie 
środki finansowe na lata 2020 i 
2021 zostały zaplanowane. W 
sytuacji przyznania dodatkowych 
środków finansowych będzie moż-
liwość przystąpienia w 2020 r. – 
dodał.

W ubiegłym tygodniu zapyta-
liśmy zarządcę drogi na jakim 
etapie jest sprawa związana z 
ewentualnym remontem mostu?

– Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu prowadzi 
postępowanie przetargowe, któ-
re ma na celu wybór wykonawcy 
remontu (zabezpieczenia) mostu 
drogowego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 380 w Nowej Rudzie 
– odpowiedział Leszek Loch, dy-
rektor DSDiK we Wrocławiu.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku restrukturyzuje 
spółkę PKS. Transport zbiorowy to kolejna gałąź 
polskiej gospodarki, która odczuła uboczne skutki 
obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 
w przedsiębiorstwie szykują się zwolnienia zbiorowe

Właścicielem największego przewoźnika na terenie powiatu 
kłodzkiego, jakim jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej w Kłodzku S.A., jest samorząd powiatowy. Problemy z połącze-
niami pomiędzy poszczególnymi miejscowościami nie były żadną 
tajemnicą. Ze względów ekonomicznych ich liczbę ograniczano. 
Wprowadzenie przed 9 tygodniami licznych obostrzeń związanych 
z koronawirusem, a co za tym idzie zamknięcie szkół i ograniczenia 
w realizacji przewozów publicznych spowodowały, ze spółka utra-
ciła możliwość wykorzystywania głównych i dochodowych usług. 
Sytuacji zbytnio nie poprawiły dofinansowania do połączeń lokal-
nych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

– PKS w Kłodzku nie wytrzymał sytuacji związanej z koronawi-
rusem i brakiem dochodów – zarówno od przewozu dzieci i mło-
dzieży, bo szkoły przestały funkcjonować, jak i od zwykłych pasa-
żerów ponieważ komunikacja praktycznie była zamknięta. Nieste-
ty w  takiej sytuacji trzeba było przejść przez restrukturyzację. 
Zgłosiliśmy wniosek do sądu o to, żeby zmienić sposób funkcjono-
wania. Spodziewamy się, że w pełnym wymiarze szkoły ruszą tak 
naprawdę dopiero we wrześniu, a do tego czasu będzie, albo nie 
będzie przyjęty wniosek sądowy. Do wniosku dołączony był plan 
restrukturyzacyjny na cały następny okres, w którym uwzględniliśmy, 
że uczniowie muszą wrócić do szkoły i oczywiście zmniejszyć wy-
magania co do przewozów. Jeżeli tylko połowa miejsc w autobusie 
będzie mogła być tylko zajęta to znacznie obniża nasze dochody. 
W międzyczasie, w tej sytuacji restrukturyzacyjnej, będziemy star-
tować do przetargów na obsługę połączeń – mówi starosta Maciej 
Awiżeń. – Teraz najważniejsze jest to, że musimy wszyscy zastano-
wić się jak ma wyglądać PKS po restrukturyzacji. W zasadzie zadaniem 
powiatu jest przewóz między stolicami gmin, a  stolicą powiatu, 
natomiast obowiązkiem gmin jest dowożenie wewnątrz gminy. Do 
tej pory nieliczne gminy zdecydowały się na to, żeby przewozić 
pasażerów z miejscowości z terenu gminy do stolicy gminy, a więc 
wypełniać swój obowiązek ustawowy. PKS w Kłodzku wykonywał 
te połączenia na swój koszt, ale w ramach programu restruktury-
zacyjnego nie będzie to już możliwe. Zaproponujemy plan trans-
portowy, w którym będą mogły się wypowiedzieć gminy i w którym 
będą mogły ewentualne współfinansować przewóz, kiedy będzie 
nieopłacalny. Wiadomo, że tam gdzie transport pasażerów jest 
opłacalny, to jeżdżą i przewoźnicy prywatni i PKS, a  jeżeli trzeba 
będzie dać jakieś zlecenie, niekoniecznie PKS-owi – z tego co pa-
miętam, firm transportowych na terenie powiatu jest 8 – to może 
zlecić np. jednej z nich – dodaje.

Maciej Awiżeń zapowiada niestety też zwolnienia grupowe ze 
spółki PKS w Kłodzku. Pracę straci wiele osób.

– Na pewno wiąże się to ze zwolnieniami pracowników i  to 
zwolnieniami grupowymi. Jeżeli przestaliśmy z dnia na dzień jeździć 
przez pierwszy miesiąc płaciliśmy postojowe, ale nie stać nas, żeby 
dalej płacić 100 osobom postojowe, gdy nie wiadomo kiedy tak 
naprawdę autobusy będą mogły wyjechać na trasę i kiedy będzie-
my mogli zarabiać. Działania restrukturyzacyjne wprowadzają m.in. 
zwolnienia grupowe. W PKS-ie zostaje tylko 6 osób do zarządzania 
i zgłaszania sytuacji finansowej do sądów i przeprowadzenie planu 
restrukturyzacji, który będzie nadzorowany przez osobę wskazaną 
przez sąd – wyjaśnia starosta. – Były dwie możliwości: albo rzeczy-
wiście zamkniemy PKS i  koniec, albo zamkniemy i  przygotujemy 
plan na otwarcie od nowa najpóźniej od września – zaznacza.

PKS w Kłodzku do likwidacji?
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wiersz dla jana pawła ii
W Szkole Podstawowej AMS w Woliborzu 

ogłoszono wyniki wewnątrzszkolnego konkursu 
„Wiersz dla Jana Pawła II. Osoba Papieża Polaka, 
jego życie, zasługi, znaczenie dla mnie i całego 
świata” zorganizowanego z okazji 100 rocznicy 
jego urodzin.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
wzięli udział w tym niecodziennym konkursie.

– Wasze wiersze są piękne, głębokie i praw-
dziwe. Najchętniej wszystkim przyznalibyśmy 
pierwszą nagrodę, ale jury w składzie: ksiądz 
Marek Bordjakiewicz, proboszcz parafii pw. 
św. Marcina w Dzikowcu i Angelika Szpat, nauczy-
ciel języka polskiego, musiało trzymać się regu-
laminu – czytamy na portalu społecznościowym.

Zwycięzcy: I miejsce – Maja Dolacińska kl. V, 
II  miejsce – Mateusz Rojczyk kl. V, III miejsce – 
Szymon Bedychaj kl. V.

wyróżnienia otrzymali: Alicja Szczygieł kl. IV, 
Bartosz Mówiński kl. V, Amelia Krechowska kl. V, 
Kacper Wawrzynek kl. V, Milena Miśkiewicz kl. V.

I miejsce – Maja Dolacińska

„ojcze dziękujemy”
Sto lat temu, w Wadowicach Ty się urodziłeś
Zdolnym chłopcem wielkiej wiary od małego byłeś
Gdyś rodzinę całą stracił jako chłopiec młody 
Obce Tobie wtedy były wszelakie wygody.
Trud nauki przeplatany był fizyczną pracą.
Seminarium wraz z teatrem dusze Twą bogacą.
Gdyś swą pierwszą mszę odprawiał w krypcie na Wawelu.
W Twojej głowie pewnie była już droga do celu.

Nauczałeś i śpiewałeś w gregorjańskich chórach.
Zarażałeś swoją pasją – wędrówką po górach.
Gdy już byłeś kardynałem, diecezji pasterzem 
Bóg chcieć musiał abyś został wybrany papieżem.
Tyś rozsławił imię Polski na rozliczne kraje.

Statystyka skrawka dzieła Twego nie oddaje.
Tyś był Papież bliski ludziom, Tyś był apostołem 
Ty chętnie siadałeś z wiernymi za stołem.
Choć biło od Ciebie ciepłem, zrozumieniem 
To kroczyć musiałeś przez życie z cierpieniem 
Raz z broni raz nożem ataku doznałeś 
Wszak nigdy urazy o to nie chowałeś.
Mimo bólu aż do śmierci drogą swą kroczyłeś
Dla milionów wzorem życia jesteś, będziesz, byłeś
Tyś czynił ogrom dobra i my o tym wiemy 
Więc wołamy całym sercem „Ojcze dziękujemy”

II miejsce – Mateusz Rojczyk

„Modlitwa”
Kiedy mówiłeś słuchały tłumy,
Kiedy płakałeś zamierał cały świat.

Myślami zawsze byłeś w Ojczyźnie
W Tatrach, w Krakowie był cały Twój świat.

Kochałeś ludzi tak czysto i prosto tak,
Śmiałeś się i bawiłeś z młodzieżą od lat.

Twe słowa były mądrością, znakiem,
Ukojeniem dla milionów zbłąkanych dusz,
Od Twego pierwszego oddechu, uśmiechu i pierwszych łez 
mija 100 lat już,

Jesteś gdzieś nad nami, a w sercach naszych nadal wśród nas,
Świat się zatrzymał i tym razem,
Dlatego proszę…
Daj nam nadzieję na lepszy czas.

III miejsce – Szymon Bedychaj

jan paweŁ ii
Jan Paweł II nasz papież kochany,
był bardzo na świecie przez wszystkich lubiany.
Kochał kremówki i nasze polskie góry,
odwiedzał też Matkę Boską z Jasnej Góry.
Był świetnym pisarzem i każdy to chwalił.
Grał świetnie w piłkę i jeździł na nartach,
robił to dobrze i naprawdę to kochał.
Teraz już śpi i więcej nie wstanie,
ale na zawsze w naszych sercach zostanie.
Pamiętajmy i naśladujmy życie naszego papieża,
bo był to bardzo dobry i święty człowiek.
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Podróżni korzystają z nowego peronu

Informatycy Noworudzkiej Szkoły Technicznej w czołówce
Po raz kolejny możemy być dumni z uczniów technikum 
informatycznego Noworudzkiej Szkoły Technicznej

Tym razem podczas Konkur-
su programistycznego w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu Cen-
trum Mistrzostwa Informatycz-
nego zakwalifikowali się do dru-
giej rundy, plasując się w ścisłej 
czołówce sześciu drużyn Dolne-
go Śląska i województw ościen-
nych.

Drużyna w składzie: Dawid 
Popławski i Szymon Zaborowski 
włożyli dużo pracy w rozwiązy-
wanie zadań z zakresu progra-

mowania w języku C++ i Python. 
Dawid i Szymon pod opieką 
nauczyciela Daniela Jabłońskie-
go wraz z grupą pozostałych 11 
kolegów przygotowywali się do 
konkursu od października w 
ramach dodatkowych zajęć po-
zalekcyjnych realizowanych w 
szkole, a obecnie wykorzystując 
metodę nauczania zdalnego. Jak 
widać nauka się opłaca, gdyż 
oprócz indywidualnych sukce-
sów, w ramach grantu w szkole 

Na przystanku Kłodzko Mia-
sto podróżni wsiadają do pocią-
gów z nowego peronu. Zakoń-
czył się kolejny etap przebudo-
wy przystanku w stację. Na pe-
ronach będą wiaty, pochylnie i 
windy. Dodatkowe tory i rozjaz-
dy usprawnią kursowanie pocią-
gów w kierunku Kudowy, Mię-
dzylesia, Wrocławia i Wałbrzycha. 
Inwestycja PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. za blisko 60 mln 
zł finansowana jest z budżetu.

Nowy peron na przystanku 
Kłodzko Miasto zapewnia do-
godny dostęp do pociągów. 
Ustawiona jest długa szeroka 
wiata, zamontowane jest oświe-
tlenie i zegary. Do dyspozycji 
podróżnych będą ławki. Szyko-
wane jest oznakowanie, tablice 
kierunkowe oraz gabloty z roz-
kładami jazdy. Wejście na peron 
poprowadzone jest schodami 
od przejścia pod torami. W przej-
ściu wykonawca szykuje po-
wierzchnię do ułożenie płytek 
ściennych i podłogowych. Wy-
konano już prace odwadniające 
i izolacyjne.

Do momentu udostępnienia 
nowego peronu, podróżni wsia-
dali do pociągów ze starego nr 
1. Prace w obszarze Kłodzka 
Miasta odbywają się przy zacho-
waniu obsługi pasażerów. Kur-

sują pociągi pasażerskie i towa-
rowe. Wymaga to od wykonaw-
ców zachowania podwyższone-
go reżimu bezpieczeństwa przy 
realizacji robót.

Dostępniejsze perony 
z windami

Kontynuowana jest przebu-
dowa dotychczasowego peronu 
nr 1. Podróżni zyskają dodatko-
we wygodne wejście pochylnią 
(od ul. Lutyckiej i Kościuszki). 
Wykonana jest już betonowa 
nawierzchnia i obrzeża. Na obu 
peronach (dotychczasowym nr 
1 oraz nowym nr 2) windy będą 
ułatwiały dostęp do pociągów 
szczególnie podróżnym o ogra-
niczonych możliwościach poru-
szania się. Są już wybudowane 
szyby windowe naprzeciw scho-
dów z przejścia tunelowego.

Poprawiła się estetyka i stan 
przyległego do peronów Kłodz-
ka Miasta wiaduktu kolejowego. 
Konstrukcje nad ul. Kościuszki 
zostały gruntownie wyczyszczo-
ne, zabezpieczone i pomalo-
wane.

Dodatkowe tory 
i nastawnia

Pomiędzy stacją Kłodzko 
Główne a posterunkiem tech-
nicznym Kłodzko Nowe zostały 

ułożone dwa nowe tory. Zamon-
towana została sieć trakcyjna. 
Są też nowe rozjazdy – ważne 
elementy drogi kolejowej, za-
pewniające przejazd pociągów 
z toru na tor. Wcześniej wyko-
nawca zdemontował stary tor i 
sieć trakcyjną.

Kontynuowane są roboty 
przy rozbudowie układu toro-
wego. Budowane są trzy nowe 
tory, które będą zelektryfikowa-
ne. Zamontowanych zostanie 9 
rozjazdów z urządzeniami EOR 
(elektrycznego ogrzewania roz-
jazdów), co zapewni sprawne 
podróże w warunkach zimo-
wych. Ruch pociągów w rejonie 
stacji będzie prowadzony z no-
wej nastawni. W budynku kończą 
się prace.

Dotychczasowy przystanek 
Kłodzko Miasto w 2021 r. będzie 
już stacją. Pociągi będą mogły 
tu kończyć i rozpoczynać bieg, 
co nie było niemożliwe na przy-
stanku. Takie rozwiązanie ułatwi 
mieszkańcom i turystom podró-
że. Będzie lepsza dostępność do 
kolei i łatwiejsza komunikacja w 
mieście.

Zakres prac na przystanku 
Kłodzko Miasto wymagał rozsze-
rzenia. Powodem była koniecz-
ność wzmocnienia terenu, na 
którym położone są tory. Większy 

zakres prac przedłużył czas re-
alizacji zadania.

Wartość zadania „Zwiększe-
nie przepustowości wybranych 
linii kolejowych poprzez opty-
malizację urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym i układów 
stacyjnych” wynosi 59 778 672.26 
zł (netto). Inwestycja jest reali-
zowana ze środków budżeto-
wych.

jest możliwość rozwijania zain-
teresowań informatycznych pod-
czas zajęć koła informatycznego 
z wykorzystaniem zestawu ro-
botów mobilnych.

Trzymamy kciuki za nasz 
Team w drugim i ostatnim etapie 
zawodów, których organizato-
rem jest Politechnika Łódzka 
wraz z Akademią Górniczo-Hut-

niczą w Krakowie, Politechniką 
Gdańską, Politechniką Warszaw-
ską i najbliższą naszemu sercu 
Politechniką Wrocławską. Powo-
dzenia!
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Kolejny akt wandalizmu!
16 maja patrol Straży Miejskiej w Radkowie stwierdził fakt złamania 43 lip 
posadzonych wzdłuż drogi gminnej na odcinku od parkingu rowerowego 
do cmentarza w wambierzycach

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

Służby mundurowe 
informują

Pożar sadzy. W poniedziałek 11 maja strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie o  pożarze 
sadzy w przewodzie dymowym budynku mieszkalnego w Dzikowcu. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 
strażacy stwierdzili na całej długości przewodu dymowego liczne 
pęknięcia przez które wydobywał się dym. Piec c.o., od którego 
powstał pożar sadzy, znajduje się na parterze.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W piątek 15 maja ok. godz. 14.30 na 
DW 381 w Nowej Rudzie 67-letni mężczyzna kierujący samochodem 
osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z kie-
rowanym przez 26-latka samochodem marki Volkswagen. Sprawca 
kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
To był łup! W sobotę 16 maja policjanci z Komisariatu Policji w No-
wej Rudzie otrzymali zgłoszenie o włamaniu do samochodu. Oka-
zało się, że nieustalony sprawca dostał się do samochodu osobowe-
go skąd ukradł kabel USB o wartości 15 zł i trochę bilonu. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzą noworudzcy policjanci.
Płonęły gałęzie. W sobotę 16 maja noworudzcy strażacy otrzyma-
li zgłoszenie o pożarze na jednej z działek ROD „Jaśmin” w Nowej 
Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu roz-
poznania ustalono, że płonie sterta gałęzi w  pobliżu drewnianej 
altany. W  celu dostania się na teren działki przecięto kłódkę na 
furtce wejściowej przy użyciu nożyc do cięcia prętów.
Pijany na motorze. W sobotę 16 maja ok. godz. 16.50 na terenie 
gminy Nowa Ruda, policjanci z Posterunku Policji w Radkowie za-
trzymali 32-letniego mężczyznę, który kierował motocyklem będąc 
pijany. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma 1 promil alko-
holu w organizmie.

To kolejny akt wandalizmu na terenie gminy 
Radków. Niestety część osób nie potrafi docenić 
inwestycji, które robione są dla mieszkańców. 
Wandale połamali 43 młode drzewa, które zosta-
ły posadzone wzdłuż drogi Nowy Świat.

Nie pozostawajmy bierni na takie zachowania! 
Prosimy o informacje, które pozwolą zatrzymać 
sprawców. Straż Miejska w Radkowie: tel. 74 871 
22 87, Posterunek Policji w Radkowie: tel. 74 871 
23 52.

Strażacy z OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec 
i OSP Dzikowiec Kłodzki uczestniczyli w akcji 
gaszenia pożaru do którego doszło w piątek 
15 maja ok. godz. 2.20 w Dzikowcu.

Pożar samochodu 
w Dzikowcu
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w ciągu kilku ubiegłych tygodni na naszym 
terenie doszło do kilkunastu prób oszustw 
starszych ludzi. Policjanci z Komisariatu 
Policji Nowa Ruda po raz kolejny 
ostrzegają starszych mieszkańców z terenu 
noworudzko-radkowskiego przed oszustami

Seniorzy oszukiwani na koronawirusa

Obecnie panująca sytuacja w  kraju nie odstrasza 
oszustów, nadal dzwonią, podając się za policjanta 
i informując, że w związku z panującym kornawirusem 
pieniądze, które osoba ma w banku są zagrożone i aby 
policja mogła je chronić potrzebny jest login i hasło. 
Policjanci apelują o rozwagę o czujność i zdrowy roz-
sądek. Nie dajmy się oszukać!

Zgłoszenia na numer alarmowy 112

• Zgłaszająca dostała telefon. Przedstawili się jako 
policja powiedzieli, że jej syn jest chory i  nie może 
rozmawiać powiedzieli żeby przygotowała pieniądze 
na zastrzyki 60000 zł.

• Zgłaszająca dostała telefon rozmówca powiedział 
że dzwoni ze szpitala poinformował, że jej syn jest 
chory. Potrzebne pieniądze na leki.

• Zgłaszającej męża zastraszano przez telefon, że 
przyjadą do nich bandyci i będą mordować / następnie 
zadzwonił „policjant”, że wysyła do nich do ochrony 
1 patrol / i jedni i drudzy mają być na 14:00.

• Zgłaszająca dostała telefon, że wnuczek popełnił 
przestępstwo. Potrzebne pieniądze na jego wypusz-
czenie z aresztu w kwocie 20000 zł.

Z policyjnych czynności dochodzeniowo- 
-śledczych

Policjanci z Komisariatu Policji Nowa Ruda prowadzą 
czynności w sprawie złożonego zawiadomienia o do-
konaniu oszustwa „metodą na policjanta” jakie miało 
miejsce 30 kwietnia 2020 roku w Nowej Rudzie w ten 
sposób, że nieustalony sprawca, podający się za funk-
cjonariusza policji zadzwonił na numer telefonu sta-
cjonarny mieszkanki Nowej Rudy i podał do słuchawki 
jej rzekomego krewnego z Konina o imieniu Stanisław, 
który poprosił o przekazanie pieniędzy w kwocie 6000 
zł. na zakup szczepionki na koronawirusa. Pokrzywdzo-
na zgodziła się przekazać pieniądze w kwocie 1000 zł, 
które posiadała w  mieszkaniu i  wręczyła je mę-
żczyźnie w wieku około 30 lat, który zgłosił się po ich 
odbiór.

Kolejne zdarzenie. Nieustalony sprawca przedsta-
wiając się jako funkcjonariusz policji przy pomocy 
połączenia telefonicznego usiłował wyłudzić pieniądze 
od mieszkanki Nowej Rudy, podając nieprawdziwe 
informacje o rzekomym leczeniu jej wnuczki i związa-
nymi z tym kosztami. Do określenia kwoty pieniędzy 
a także formy przekazania nie doszło, bowiem sprawca 
został spłoszony przez opiekunkę środowiskową po-
krzywdzonej która wyrażając głośno podejrzenie 
oszustwa doprowadziła do rozłączenia się mężczyzny.

Noworudzcy policjanci prowadzą czynności w spra-
wie usiłowania doprowadzenia 5 maja 2020 roku 
w  Nowej Rudzie, do niekorzystnego rozporządzenia 
pieniędzmi kilku mieszkańców gminy Nowej Rudy, 
gdzie dotychczas nieustalony sprawca pod pozorem 
konieczności uzyskania środków pieniężnych na pro-
wadzenie leczenia chorego członka rodziny pokrzyw-
dzonych, wprowadził w  błąd wymienionych, jednak 
zamierzonego celu nie osiągnął z  uwagi na fakt, iż 
pokrzywdzeni zorientowali się, że mają do czynienia 
z oszustwem.

Policjanci z  KP Nowa Ruda prowadzą czynności 
w  sprawie usiłowania doprowadzenia, 22 kwietnia 

w Nowej Rudzie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzyw-
dzoną przez sprawcę, który podając się za funkcjona-
riusza policji, pod pozorem działania w imieniu wnucz-
ki pokrzywdzonej, usiłował wyłudzić środki finansowe 
na pokrycie kosztów leczenia, w związku z zachorowa-
niem na koronawirusa.

Policjanci z Nowej Rudy prowadzą czynności w spra-
wie usiłowania doprowadzenia, 17 lutego 2020 r. 
w Ścinawce Średniej, do niekorzystnego rozporządze-
nia pieniędzmi pokrzywdzoną, gdzie sprawca podając 
się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
pod pozorem wypłaty należnych świadczeń, wprowa-
dził w błąd wymienioną, jednak zamierzonego celu nie 
osiągnął z uwagi na fakt, iż pokrzywdzona zorientowa-
ła się, że ma do czynienia z oszustem.

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie, jak najwięk-
szej ostrożności przy kontaktach z  osobami obcymi, 
szczególnie nawiązującymi kontakt telefoniczny poda-
jąc się w  rozmowie za krewnego, wnuczkę/wnuka, 
kolegę wnuka lub za policjanta, który przeprowadza 
jakąś tajną akcję lub innego rodzaju działania i potrze-
buje wsparcia mieszkańców. To może być próba oszu-
stwa!

Trudne społecznie warunki to dobry czas dla prze-
stępców, którzy wykorzystują atmosferę panującą 
wokół zagrożenia epidemicznego w  naszym kraju 
i podejmują nowe próby oszustw metodą na „na wnucz-
ka”, „na policjanta, komendanta policji”, itp.

Apelujemy zatem o  utrzymywanie stałych więzi 
rodzinnych z  seniorami w  naszej rodzinie, osobami 
schorowanymi i samotnymi pozostającymi w naszym 
otoczeniu, bowiem pozostawianie ich samych sobie 
jest narażeniem ich zdrowia i  bezpieczeństwa. Z  do-
świadczenia policji wynika, że stały kontakt, chociażby 
telefoniczny, jest gwarantem stabilności i  poczucia 
spokoju.

Apelujemy również, że przestępcy wykorzystują 
metody związane z epidemią takie jak: „test na koro-
nowirusa”, „herbatki uodporniające”, „szczepionki 
ochronne”, zakup środków do dezynfekcji lub świad-
czenie wszelkich innych usług pseudomedycznych. Nie 
dajmy się oszukać!

Nie zapominajmy o bezpieczeństwie!

•  Nigdy nie otwieraj drzwi, jeśli nie masz pewności, 
kto jest po drugiej stronie! Spójrz przez wizjer lub za-
montuj blokadę – łańcuch.

•  Gdy ktoś obcy prosi o  otwarcie drzwi – zapytaj 
o cel wizyty, poproś o odpowiedni dokument;

• Jeśli coś wzbudzi jakąkolwiek wątpliwość – nie 
otwieraj drzwi! Powiedz osobie podającej się za przed-
stawiciela firmy/instytucji o przybycie w innym termi-
nie. Potem sprawdź czy w danym miejscu rzeczywiście 
wiedzą o o wizycie w Twoim mieszkaniu;

•  Zazwyczaj wszystkie wizyty związane ze spraw-
dzaniem instalacji i sprawami mieszkaniowymi są za-
powiadane na tablicy ogłoszeń lub pisemnie – indywi-
dualnie do mieszkańca, w którego mieszkaniu ma być 
dokonane sprawdzenia lub inna praca instalacyjna;

•  Staraj się nie przechowywać dużych sum pieniędzy 
w  domu. Ukrywanie gotówki między ubraniami czy 
książkami, nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepsze jest 
konto w banku!

•  Jeśli ktoś w sposób natarczywy prosi o wpuszcze-
nie do mieszkania – dzwoń na policję! Telefon alarmo-
wy 112, do sąsiada lub kogoś bliskiego;

• To ważne! Nigdy nie dawaj pieniędzy obcym oso-
bom, nawet jeśli ktoś twierdzi, że jest znajomym dziec-
ka czy wnuka;

• Trzymaj obok telefonu listę numerów do swoich 
bliskich, takby można było porównać z  numerem, 
z którego dzwoni ktoś podający się za wnuka czy sio-
strzeńca;

jeśLi wyDaje ci SiĘ, Że ktoś prÓbUje ciĘ 
oSzUkaĆ, nie waHaj SiĘ i powiaDoM poLicjĘ!

MOŻESZ ZADZWONIĆ na 112 LUB POPRZEZ APLI-
KACJĘ „MOJA KOMENDA”

Aby pozbyć się natrętnej osoby, która może być 
oszustem, wykorzystaj poniższe stwierdzenia:

• Zanim podpiszę umowę, konsultuję się z rodziną.
• Nie potrzebuję żadnych dodatkowych usług.
• Nie załatwiam spraw związanych z  pieniędzmi 

przez telefon.
• Proszę mnie nie nachodzić.
• Proszę mnie nie niepokoić.
• Proszę mi nie przeszkadzać.
• Nie mam czasu rozmawiać.
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od kuchni

Składniki:
1 kg skrzydełek z kurczaka
słodka papryka mielona
ostra papryka mielona
mąka pszenna
olej do głębokiego smażenia

Ciasto:
2 jajka
250 ml maślanki naturalnej
1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej
szczypta ostrej papryki mielonej
1/2 łyżeczki soli
3/4 szklanki mąki pszennej (ciasto musi 
być bardzo gęste)

Mięso myjemy, przecinam na pół przy 
chrząstce, odcinamy lotki. Oprószamy 
słodką i ostrą papryką, odstawiamy na 
2 godz. do lodówki. Ciasto: maślankę 
przelewamy do miski, wbijamy jajka, 
doprawiamy paprykami oraz solą, wsy-
pujemy mąkę. Wszystko razem łączymy 
do powstania gęstego ciasta. Skrzydeł-
ka dokładnie maczamy w cieście, a na-
stępnie obtaczamy w mące pszennej. 
Smażymy na rozgrzanym, głębokim 
oleju po ok. 5 minut z  każdej strony. 
Podajemy np. z frytkami, sałatką i sosem 
czosnkowym.

Bartosz Szczygielski rozpoczął swoją karierę pisarską cztery lata temu. 
Zadebiutował pruszkowską trylogią noir „Aorta”. Książka ta została wyróżnio-
na Nagrodą Specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału w 2017 roku. 
Kolejne jego książki zyskują coraz większą rzeszę czytelników. Powieść Krok 
trzeci to także kryminał, a właściwie trzymający w napięciu thriller psycholo-
giczny. I choć to fikcja literacka, to część z tych wydarzeń oparta została na 
wspomnieniach i poszukiwaniach źródłowych wykorzystanych później w ni-
niejszej książce.

Bohaterką tej historii jest Magda, która, jak sama uważa, ma idealne życie. 
Wszystko wkoło niej też jest doskonałe i  wspaniałe: dom, praca, mąż. Ten 
perfekcyjnie stworzony przez nią świat, nagle rozmywa się w  ciągu jednej 
nocy. Nieprzewidziana kłótnia, jakieś niedopowiedzenie i  podejrzenie dra-
stycznie zmieniają dotychczasowe życie kobiety. Skrywane dotąd tajemnice 
pozostawiają Magdę osamotnioną z  kłamstwami i  pytaniami, na które nie 
umie znaleźć odpowiedzi. Desperacko próbuje odzyskać swoje dawne życie, 
pragnie też pomocy. Tylko, gdzie jej szukać? Szokująca prawda wyjawia się 
powoli. Pojawia się też ona … kochanka jej męża, którą Magda bardzo polu-
biła. Polecam. Świetna historia, nieprzewidywalna do samego końca.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Bartosz Szczygielski

„krok trzeci”

Smacznego!

Skrzydełka smażone
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Ćwiczenia na wałku, tzw. rolowanie, rozluźnia 
mięśnie i powięzi, co wpływa na zwiększenie zakresu 
ruchu mięśni i stawów. Masaż pobudza tzw. punkty 
spustowe, czyli miejsca, w  których pojawia się ból 
związany ze zmniejszonym przepływem krwi, powo-
dującym uwięzienie w danym miejscu metabolitów 
przemiany materii i niedostateczne dotlenienie. Taki 
stan może skutkować zlepieniem włókien mięśnio-
wych, które znajdują się w powięziach. Dzieje się tak 
w  wyniku obciążających treningów. To powoduje 
dyskomfort i sztywność ciała. Dzięki rolowaniu punk-
ty te są rozmasowywane i dotleniane, a to wpływa 
na poprawę elastyczności i mobilności, a także zmniej-
sza bolesność. Poprawia się przepływ krwi w mięśniach 
i  usprawnia usuwanie toksyn z  mięśni. Rolowanie 

wpływa korzystnie na gibkość i elastyczności całego 
ciała. Sesja z  rolkami po treningu działa jak masaż 
sportowy – zmniejsza napięcie mięśniowe oraz wpły-
wa na gospodarkę hormonalną (zwiększenie wydzie-
lania serotoniny i  obniżenie poziomu hormonów 
stresu, m.in. kortyzolu). Zabieg wałkami do masażu 
przyspiesza metabolizm i poprawia przemianę ma-
terii. Sesja rolowania działa więc jak masaż sportowy, 
jeśli oczywiście jest odpowiednio wykonana.

Mamy do wyboru dwie opcje powierzchni wałków: 
gładką lub z wypustkami. Wszystkie wałki są wyko-
nane z  wodoszczelnej pianki polipropylenowej. 
Występują w  różnych kolorach, które odpowiadają 
określonej twardości. Każdy producent stosuje dla 
swoich produktów inne barwy odpowiadające od-

powiednim poziomom twardości. 
Na rynku są zatem wałki od bardzo 
miękkich, poprzez średnie, aż do 
bardzo twardych. Twardość dosto-
suje się do poziomu odporności na 
ból, ale także zaawansowania tre-
ningowego i masy ciała. Im wyższy 
poziom wytrenowania, tym tward-
szego wałka potrzebujesz.

Jeśli chodzi o  gładkie wałki, 
mogą one być świetnym wprowa-
dzeniem do nauki automasażu. 
Gładka powierzchnia pozwala na 

równomierny nacisk na całej długości pracy wałka. 
Ćwiczenia wałkiem z  pianki gładkiej nie będą tak 
intensywne jak z teksturowanej, więc to dobra pro-
pozycja dla początkujących. Świetnie nadają się do 
masażu piszczeli i  przedramion, okolic kręgosłupa 
czy pasma biodrowo-piszczelowego (wypustki mo-
głyby spowodować urazy skóry i  siniaki, a  nawet 
poważniejsze urazy). Są więc bardziej uniwersalne 
i można jest stosować na wszystkie partie mięśniowe. 
Wałki mają różne długości – od 30 do 90 cm.

Jest wiele typów rolek z  pianki teksturowanej, 
w zależności od twardości i producenta. Różne grzbie-
ty, gałki, guzki i  kolce zapewniają głębszy masaż, 
który może być skierowany na określony obszar. 
Masaż rolkami z wypustkami jest polecany do pene-
tracji dużych mięśni, aby bardziej pobudzić tkanki 
i  wymasować mięśnie głębiej, niż jest to w  stanie 
zrobić gładki roler. Wzory tekstur mogą się różnić 
w zależności od marki, ale ogólna zasada jest taka, 
że rolki z wyższymi grzbietami i bardziej wystającymi 
elementami zapewniają bardziej intensywny masaż. 
Kolce i wypustki sprawiają, że zwiększa się przepływ 
krwi i  limfy oraz poprawia dopływ tlenu do mięśni, 
co przyspiesza regenerację i odbudowę tkanek. Wa-
łek z kolcami pobudza krążenie krwi i przepływ płynów 
fizjologicznych. Ale jeśli jest nieodpowiednio dobra-
ny, zamiast pomagać, może pogłębiać mikrourazy 
w mięśniach, co przedłuży proces regeneracji, a wręcz 
może doprowadzić do urazu. Stosowanie takich wał-
ków wymaga pewnej wprawy i  poznania reakcji 
własnego ciała.

Weronika Dobrzyniecka to noworudzianka, 
początkująca pisarka,  autorka wydanej w tym 
roku powieści „Run Away”. Książka spotkała się z przychyl-
nym przyjęciem ze strony czytelników. Akcja powieści przeniesiona jest do 
odległego kraju, gdzie pewna młoda dziewczyna próbuje ocalić swoje życie. 
Chcąc się ratować, musi po prostu uciekać. Stąd też tytuł książki. Wydarzenia, 
które rozgrywają się w książce swój początek mają w Los Angeles, a później 
przenoszą się na amerykańskie bezdroża, do różnych miast i  miasteczek 
w USA. Główna bohaterka nie ma lekko. Strach przed ścigającymi ją typami, 
ciągła ucieczka i dziwna znajomość z tajemniczym rówieśnikiem, od którego 
właśnie wszystko się zaczęło… Jakby tego było mało, Etinet musi jeszcze 
borykać się z mroczną przeszłością, od której również ucieka. Mimo młodego 
wieku jest już dziewczyną po przejściach. Nauka w nowym miejscu i wypro-
wadzka od matki alkoholiczki, zerwanie z własnymi nałogami miały  wszystko, 
co złe odmienić. Dziewczyna spokojnie i ufnie w końcu patrzy w przyszłość. 
Ma marzenia i nagle wszystko się zmienia. Dlaczego musi uciekać?  Rozwiązanie 
tej zagadki naprawdę robi wrażenie. No i  jeszcze ta przemiana bohaterki. 
Z samotnej i zagubionej, pozbawionej miłości dziewczyny, staje się wyracho-
waną kobietą, która chce żyć i prowadzić normalne życie. Polecam, lektura 
nie tylko dla młodych czytelników. Po prostu dla miłośników dobrej sensacji.

Niewątpliwie odniesiony sukces wydawniczy skłoni autorkę do napisania 
kolejnej książki. Pani Weroniko, prosimy nie spoczywać na laurach i nie mar-
nować talentu, życzymy kolejnego sukcesu i wymarzonej podróży do Miasta 
Aniołów.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Novae Res, a  nabyć ją można 
w  księgarniach Empik oraz na www.empik.com/run-away-dobrzyniecka-
-weronika,p1223448804,ksiazka-p

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ta duża...

...i ta mała

Składniki: 1 mała główka kapusty, suszony czosnek 
niedźwiedzi, oliwa z oliwek, sól, pieprz

Przygotowanie: Kapustę obrać z wierzchnich, brzydkich 
liści i  pokroić na „dwunastki” (każdą część starać się 
przekroić przez środek głąba). Wysmarować oliwą z oli-
wek, posypać czosnkiem niedźwiedzim i doprawić solą 
i  pieprzem. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia 
i delikatnie rozsmarować na nim oliwę z oliwek. Ułożyć 
kawałki kapusty i wstawić do piekarnika nagrzanego do 
175°C. Piec około 1 godziny do 1 godziny i 10 minut. 
Najlepiej sprawdzać czy już jest miękka, wbijając widelec w kapustę.

Składniki: 500 g brukselki, 2-3 łyżki oliwy z  oliwek, 
1 łyżka syropu klonowego, sól, pieprz

Przygotowanie: Brukselkę umyć i  obrać z  brzydkich, 
zewnętrznych listków. Następnie przekroić na pół i prze-
łożyć do miski. Dodać oliwę z  oliwek, syrop klonowy, 
sól i pieprz. Dokładnie wymieszać, przełożyć na blaszkę 
wyłożoną papierem do pieczenia i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C. 
Piec przez około 20 minut. W połowie pieczenia przemieszać. Jeśli główki brukselek 
są duże, piec trochę dłużej.

roku powieści „Run Away”. Książka spotkała się z przychyl-

Weronika Dobrzyniecka

„Run Away”

Wałek gładki czy z kolcami?
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Kolej Górnośląska 
Kolej Górnośląska (niem. 

Oberschlesische Eisenbahn, 
w  skrócie OSE) – prywatna 
kolej w Prusach założona w celu 
wybudowania linii kolejowej 
łączącej Wrocław z  Górnym 
Śląskiem, która została oddana 
do użytku 3 października 
1846 r.

W 1816 r. Carl Johann Bern-
hard Karsten stworzył pierwszy 
projekt połączenia kolejowego 
łączącego Górny Śląsk z Wro-
cławiem. Ponad 200 km dwu-
torowa trasa o trakcji parowej 
miała służyć przede wszystkim 
transportowi węgla, z  możli-
wością uruchomienia przewo-
zu osób. Projekt ten został 
odrzucony w Berlinie ze wzglę-
du na niższy koszt transportu węgla Odrą. 3 VI 
1836 r. środowisko burżuazji śląskiej powołało do 
życia Komitet Założycielski Kolei Górnośląskiej, 
na czele którego stanął prezydent rejencji opol-
skiej, hrabia Püchler. W  sierpniu 1840 r., po za-
pewnieniu wydania koncesji przez Ministerstwo 
Finansów, rozgorzał spór o  przebieg linii od 
Opola na wschód. W wyniku tego sporu rozpo-
częto budowę jedynie na odcinku z Wrocławia do 
Opola. 22 V 1842 r., pierwszym oddanym odcinkiem 
(Wrocław – Oława) przejechał uroczyście pociąg 
– był to pierwszy przejazd pociągu w dzisiejszych 
granicach Polski. 3 VIII linia została przedłużona 
do Brzegu, a 29 V 1843 r., do Opola. W paździer-
niku 1842 r. zatwierdzony ostateczny przebieg 
trasy od Opola do Nowego Bierunia. 2 X 1845 r. 
nastąpiło otwarcie odcinka do Gliwic, a 2 tygodnie 
później do Świętochłowic. 3 X 1846 r. budowa 
linii została ostatecznie zakończona w Mysłowi-
cach. Linia liczyła 196,3 km, planowane połącze-

nie z Bieruniem nie zostało zrealizowane, a otwar-
cia dokonał król pruski Fryderyk Wilhelm IV. 
Pierwsze pociągi osobowe na całej, liczącej 
196,3 km trasie pokonywały ją – zgodnie z roz-
kładem w  czasie nie krótszym niż 6½ godziny. 
Początkowo jeździły trzy pary pociągów, a przejazd 
na całej trasie kosztował w klasie trzeciej 73 srebr-
ne grosze, w drugiej – 119, a w pierwszej – 159 gro-
szy. Przejęcie zarządu nad OSE przez państwo 
pruskie nastąpiło już w 1857 r., choć odrębność 
przedsiębiorstwo zachowało aż do włączenia do 
KPEV w 1883 r.

Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (Oberschle-
sische Eisenbahn AG) w  późniejszym okresie 
zbudowało i  przejęło w  użytkowanie dziesiątki 
innych linii kolejowych (m.in. Górnośląskie Kole-
je Wąskotorowe), stając się przed nacjonalizacją 
kolei na terenie Królestwa Prus jednym z najwięk-
szych przedsiębiorstw kolejowych w Europie.
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„centrum” ul. kłodzka 10a 22 maja

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 23 maja

„Familia” ul. kłodzka 13 24 maja

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 25 maja

„nowa” ul. teatralna 11 26 maja

„pałacowa” ul. piłsudskiego 2 27 maja

„piastowska” ul. piastów 5 28 maja

„pod Szczelińcem” rynek 5 radków 29 maja

„remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice kłodzkie 30 maja

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 31 maja

„w rynku” rynek 23 1 czerwca

„aspirynka” ul. radkowska 22 2 czerwca
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imieniny obchodzą: 
Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, Roman, 
Wiesław, Wiesława, Wisława

wschód słońca: 4.30
zachód słońca: 20.34

22
143 dzień roku

do końca roku pozostało 223 dni
dzień trwa: 16 godz. i 4 min 
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

kino 
nieczynne

Mapa pruskiej sieci kolejowej z 1849 r.
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Dla naszego zdrowia
Od środy 20 maja wycofano ze sprzedaży papierosy mentolowe, smakowe oraz 

„klikane”. Nowe przepisy są efektem prac Komisji Europejskiej, która stoi na stano-
wisku, że papierosy powinny mieć smak tylko i wyłącznie tytoniu. Ponadto zmiany 
te mają na celu zniechęcać do sięgania po papierosy, wszystkich palaczy a szcze-
gólnie młodych ludzi.

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 21 maja, godz. 
15.00) jest już ponad 5 milionów zarażo-
nych, ponad 330 tysięcy zgonów i blisko 
2 miliony osób wyzdrowiałych na 218 
terytoriach całego świata. Polska na ten 
moment jest na 32 miejscu w tej staty-
styce z liczbą zarażonych – 19.983, liczbą 
zgonów – 965 w całym kraju oraz 8.452 
osobami wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 54 osoby są na ten 
moment zarażone koronawirusem – 26 
osób w mieście Kłodzko, 8 osób w gminie 
wiejskiej Kłodzko, po 5 osób w  Lądku-
-Zdroju i Nowej Rudzie, po 4 osoby w By-
strzycy Kłodzkiej i gminie wiejskiej Nowa 
Ruda, po 1 osobie w gminie Międzylesie 
i Radków. Są już 4 ofiary śmiertelne (z Le-
wina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego i 2 oso-
by z  Kłodzka), a  34 osoby wyzdrowiało 
(18 z  Kudowy-Zdroju, po 3 osoby ze 
Stronia Śląskiego, Nowej Rudy i  gminy 
wiejskiej Nowa Ruda, 2 osoby z Kłodzka 
i  po jednej z  Ołdrzychowic Kł., Lądka-
-Zdroju, gminy Szczytna, gminy Radków 
i Lewina Kłodzkiego). W całym powiecie 
kłodzkim 1028 osób objętych jest kwa-

rantanną, w tym 443 decyzją sanepidu. 
W Nowej Rudzie na kwarantannie prze-
bywa 95 osób,  w  Radkowie 230 – po 
powrocie z zagranicy, a decyzją sanepidu 
53 osoby w Nowej Rudzie, 20 osób w gmi-
nie wiejskiej Nowa Ruda oraz 220 osób 
w gminie Radków.

StatyStyki na świecie
USA (1.593.486 chorych / 94.963 zgonów 
/ 370.971 wyzdrowiałych),
Rosja (317.554 / 3.099 / 92.681),
Brazylia (294.152 / 19.038 / 116.683),
Wielka Brytania (251.290 / 35.704 / bd),
Hiszpania (232.555 / 27.888 / 150.376),
Włochy (227.364 / 32.330 / 132.282),
Francja (181.575 / 28.132 / 63.354),
Niemcy (178.545 / 8.281 / 155.726),
Turcja (152.587 / 4.222 / 113.987),
Iran (129.341 / 7.249 / 100.564),
Indie (113.461 / 3.457 / 45.985),
Peru (104.020 / 3.024 / 41.968),
Chiny (82.967 / 4.634 / 78.252),
(…)
Czechy (8.725 / 304 / 5.836).

#zostanwdomu

tygodnik „noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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od 16 maja nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu 
granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, 
służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie uE i EoG oraz 
w celu pobierania nauki RP lub państwie sąsiadującym, w tym także 
dla opiekunów uczniów i dzieci

Zmiany na granicy

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów 
zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym 
we wtorek 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Co do zasady wszystkie osoby przy-
jeżdżające do Polski muszą poddać się 
obowiązkowej 14-dniowej domowej 
kwarantannie. Podczas kontroli na gra-
nicy każdy podróżny zobowiązany jest 
podać adres, pod którym będzie ją od-
bywał. Może to być miejsce zbiorowej 
kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma 
możliwości odbywania jej w  miejscu 
zamieszkania. Informacje te są wprowa-
dzane bezpośrednio do bazy danych 
i  automatycznie przekazywane właści-
wym służbom, które będą weryfikować, 
czy obowiązek kwarantanny jest realizo-
wany.

Kto jest zwolniony 
z kwarantanny po 
przekroczeniu granicy?

Kwarantanny, po przekroczeniu gra-
nicy w ramach wykonywania czynności 
zawodowych, nie muszą odbywać:

– załogi statków powietrznych,

– marynarze, rybacy oraz inni człon-
kowie załóg statków morskich oraz stat-
ków żeglugi śródlądowej, a także serwi-
sanci statków oraz inspektorzy uznanych 
organizacji,

– osoby wykonujące w  Polsce lub 
państwie sąsiadującym prace związane 
z  przygotowaniem lub realizacją inwe-
stycji w zakresie terminalu w rozumieniu 
ustawy o inwestycjach w zakresie termi-
nalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu, strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
w rozumieniu ustawy o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w za-
kresie sieci przesyłowych lub strategicz-
nych inwestycji w  sektorze naftowym 
w rozumieniu ustawy o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sek-
torze naftowym,

– kierowcy wykonujący przewóz dro-
gowy w  ramach międzynarodowego 
transportu drogowego lub międzynaro-

dowego transportu kombinowanego 
w rozumieniu przepisów ustawy o trans-
porcie drogowym,

– obsady pociągów oraz inni pracow-
nicy niezbędni do wykonywania usług 
przewozu towarowego w  ramach mię-
dzynarodowego transportu kolejowego, 
wykonujących czynności zawodowe 
w Polsce lub państwie sąsiadującym, na 
podstawie listy stanowiącej wykaz tych 
osób przekazanej przez przewoźnika,

– kierowcy wykonujący przewóz dro-
gowy pojazdami samochodowymi lub 
zespołami pojazdów o  dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 
tony w  transporcie drogowym rzeczy 
oraz niezarobkowym przewozie drogo-
wym rzeczy,

– kierowcy wykonujący przewóz dro-
gowy pojazdami przeznaczonymi do 
przewozu powyżej 7 i  nie więcej niż 9 
osób łącznie z kierowcą w zarobkowym 
międzynarodowym transporcie drogo-
wym osób,

– osoby przekraczające granicę RP 
stanowiącą granicę wewnętrzną w celu 
wykonywania czynności zawodowych, 
służbowych lub zarobkowych w Polsce 
lub w państwie UE lub EOG,

– uczniowie i studenci przekraczający 
granicę RP stanowiącą granicę wewnętrz-
ną celu pobierania nauki w  Polsce lub 
państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, 

którzy przekraczają granicę wraz z ucznia-
mi studentami w celu umożliwienia tej 
nauki,

– dzieci objęte wychowaniem przed-
szkolnym w  Polsce lub państwie sąsia-
dującym i ich opiekunowie, którzy prze-
kraczają granicę wraz z dziećmi w celu 
ich objęcia tym wychowaniem,

– osoby przekraczające granicę w celu 
prac w  gospodarstwie rolnym, które 
znajduje się po obu stronach tej granicy,

– żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk so-
juszniczych, funkcjonariuszy policji, stra-
ży granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Służby Ochrony Państwa, wyko-
nujących zadania służbowe,

– członkowie misji dyplomatycznych, 
urzędów konsularnych i przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych oraz 
członków ich rodzin, a także przez inne 
osoby przekraczające granicę na podsta-
wie paszportu dyplomatycznego.

Czy straż graniczna może 
skrócić kwarantannę?

W  szczególnie uzasadnionych przy-
padkach kwarantannę skrócić może je-
dynie państwowy inspektor sanitarny 
właściwy ze względu na miejsce odby-
wania kwarantanny lub inny, upoważ-
niony przez Głównego Inspektora Sani-
tarnego.

W tym roku szkolnym egza-
min maturalny z przedmiotów 
obowiązkowych i przedmiotów 
dodatkowych będzie tylko w 
formie pisemnej.

w tym roku bez matury 
ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią 
tylko absolwenci, którzy do 7 
lutego br. złożyli deklarację przy-
stąpienia do egzaminu matural-
nego, a do 22 maja przekażą do 
dyrektora szkoły lub dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyj-
nej (w zależności od tego, do 
kogo składali deklarację) infor-
mację o chęci przystąpienia do 
części ustnej egzaminu z jedne-
go lub więcej przedmiotów – ze 
względu na konieczność prze-
kazania wyniku z tego egzaminu 
lub tych egzaminów w postępo-
waniu rekrutacyjnym na uczelnię 
zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka obcego 
nowożytnego będą mogli rów-
nież przystąpić absolwenci, aby 
zrealizować postanowienie umo-
wy międzynarodowej.

wynik egzaminu 
maturalnego

Absolwent zda egzamin i 
uzyska świadectwo dojrzałości, 
jeżeli z każdego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisem-
nej otrzyma co najmniej 30 proc. 
punktów możliwych do uzyska-
nia oraz przystąpi do części pi-
semnej egzaminu maturalnego 
z co najmniej jednego przed-
miotu dodatkowego.

Egzamin ustny 
dla absolwentów 
z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. 
deklarowali ponowne przystą-
pienie do ustnego egzaminu 
maturalnego, aby ten egzamin 
zdać, nie będą do niego przystę-
powali. Otrzymają oni świadec-
two dojrzałości, jeżeli we wcze-
śniejszych latach z każdego 
przedmiotu obowiązkowego w 
części pisemnej mieli co najmniej 
30 proc. punktów możliwych do 
uzyskania oraz przystąpili do 
części pisemnej egzaminu ma-
turalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. 
nie uzyskają wymaganych 30 
proc. punktów, w kolejnych la-
tach, jeśli będą chcieli przystąpić 
do egzaminu, będą musieli zda-
wać egzamin ustny z przedmio-
tów obowiązkowych.

Harmonogram 
egzaminów

Egzamin ósmoklasisty potrwa 
od 16 do 18 czerwca. Termin 
dodatkowy odbędzie się od 7 
do 9 lipca. Wyniki egzaminu 
zostaną ogłoszone do 31 lipca. 
Szkoły otrzymają wtedy również 
zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egza-
minu maturalnego w terminie 
głównym dla absolwentów 
wszystkich typów szkół rozpocz-
nie się w poniedziałek, 8 czerw-
ca 2020 roku i potrwa do 29 
czerwca. W tym roku nie będzie 
egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu 
maturalnego jest zaplanowany 
od 8 do 14 lipca br. Wyniki eg-
zaminu w terminie głównym i 
dodatkowym będą znane do 11 
sierpnia br. Egzamin poprawko-

wy odbędzie się 8 września, a 
jego wyniki poznamy do 30 wrze-
śnia.

Egzamin potwierdzający kwa-
lifikacje w zawodzie (Formuła 
2012 i Formuła 2017) potrwa od 
22 czerwca br. do 9 lipca. Nato-
miast egzamin zawodowy (For-
muła 2019) zaplanowany jest od 
17 do 28 sierpnia.

Terminy odebrania 
świadectw i 
zaświadczeń

• Do 31 lipca 2020 r. będą 
ogłoszone wyniki egzaminu 
ósmoklasisty. Absolwenci od-
biorą również w tym dniu za-
świadczenia o wyniku egzaminu.

• Do 11 sierpnia 2020 r. będą 
ogłoszone wyniki egzaminu ma-
turalnego. Do tego samego dnia, 
11 sierpnia absolwenci odbiorą 
świadectwa, aneksy i informacje 
o wynikach.

• 31 sierpnia 2020 r. będą 
ogłoszone wyniki z egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie. Szkołom przekaza-
ne zostaną również świadectwa 
i dyplomy potwierdzające kwa-
lifikacyjne zawodowe.

• 12 października 2020 r. będą 
ogłoszone wyniki egzaminu 
 zawodowego i przekazane cer-
tyfikaty oraz dyplomy zawodo-
we.

Matura tylko pisemna
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Sanatoria od 15 czerwca

z dniem 1 czerwca br. polskie Linie Lotnicze Lot wznawiają loty pasażerskie. pierwszy, 
pilotażowy etap obejmuje stopniowe przywracanie połączeń krajowych, nastawionych 
przede wszystkim na wsparcie biznesu i budzącej się branży turystycznej

Lot wznawia połączenia od 1 czerwca

– Od 1 czerwca będzie możliwość przeprowadzania testów na 
koronawirusa u osób skierowanych do uzdrowisk; od 15 czerwca 
będziemy uruchamiali te uzdrowiska – poinformował we wtorek 
19 maja Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Jak mówił minister Szumowski podczas konferencji prasowej, 
„wygaszając ognisko zachorowań na Śląsku jednocześnie będzie 
coraz mniej nowych przypadków w kraju”. To właśnie w tamtym 
regionie Polski w ostatnich dniach w większości potwierdzane są 
zakażenia COVID-19. Dlatego dodał „chcielibyśmy uruchomić ko-
lejny sektor ochrony zdrowia – w  połowie czerwca będziemy 
chcieli uruchomić uzdrowiska”.

Do uzdrowisk najczęściej kierowane są osoby starsze, schoro-
wane, które mają dodatkowe różne schorzenia. Dlatego, jak wyja-
śnił szef Ministerstwa Zdrowia, „chcemy przeprowadzać testy u tych 
osób, które mają skierowanie do uzdrowisk, żebyśmy wiedzieli, że 
te osoby, które tam jadą są bezpieczne”.

W trosce o komfort i bezpie-
czeństwo pasażerów, LOT przy-
gotował ofertę z uwzględnie-
niem bieżącej sytuacji epide-
micznej w Polsce, a także w 
oparciu o zasady bezpieczeństwa 
rekomendowane przez Główny 
Inspektorat Sanitarny i między-
narodowe organizacje branżowe. 
Obserwując rozwój sytuacji na 
międzynarodowym rynku lotni-
czym, podjął decyzję o stopnio-
wym przywracaniu połączeń 
pasażerskich, zawieszonych w 
połowie marca br. Plan obejmu-
je kilka etapów rozłożonych na 
najbliższe miesiące i jest ściśle 
uzależniony od sytuacji epide-
micznej w Polsce oraz na świecie.

Od 1 czerwca będziemy mo-
gli skorzystać z połączeń krajo-
wych LOT-u, realizowanych w 
ramach 8 portów lotniczych:

– do trzech razy dziennie na 
trasie Warszawa – Gdańsk,

– do dwóch razy dziennie z 
Warszawy do Krakowa, Poznania, 
Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia 
i Zielonej Góry,

– oraz raz dziennie z Krakowa 
do Gdańska.

Bilety dostępne będą w bar-
dzo korzystnych cenach – w 
jedną stronę bez bagażu już od 
99 PLN. Realizację kolejnych 
etapów przywracania połączeń 
rozkładowych Polskie Linie Lot-
nicze LOT będą komunikowały 
na bieżąco. Są bowiem ściśle 
uzależnione od rekomendacji 
polskich i europejskich instytu-
cji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo sanitarne, a także 
ograniczeń nakładanych przez 
państwa docelowe.

– Wznawianie połączeń za-
czynamy bardzo rozważnie, bio-
rąc pod uwagę przede wszystkim 
bezpieczeństwo naszych pasa-
żerów i załóg pokładowych. W 
pierwszej kolejności, w oparciu 
o procedurę #BezpiecznyLOT 
udostępniamy regularne, bez-
pośrednie połączenia krajowe. 
Jednocześnie  intensy wnie 
współpracujemy z lotniskami i 
służbami odpowiedzialnymi za 
zdrowie publiczne w celu dopra-
cowania procedur bezpieczeń-
stwa dla wznawianych rejsów 
m.in. wypracowania standardu 
w zakresie materiałów ochron-

nych czy przygotowania jak naj-
większej liczby stanowisk samo-
obsługowych, zgodnie z zasadą 
„no contact”. Wszystko po to, aby 
od 1 czerwca nasi pasażerowie 
mogli komfortowo i przy zmini-
malizowanym ryzyku epidemicz-
nym, przemieszczać się po Polsce 
na pokładach samolotów LOT-u 
– powiedział Michał Fijoł, Czło-
nek Zarządu Polskich Linii Lot-
niczych LOT ds. Handlowych.

Procedura #BezpiecznyLOT 
obejmuje zarówno zasady bez-
pieczeństwa obowiązujące na 
pokładzie samolotu, jak i pod-
czas całej ścieżki, którą pasażer 
przemierza od chwili dotarcia 
na lotnisko. Bieżące informacje 
dotyczące procedur epidemicz-
nych obowiązujących na lotni-
skach i na pokładach samolotów 
LOT-u, dostępne będą na stronie 
lot.com.

#BezpiecznyLOT w samolocie 
to:

Filtry typu HEPA (High Effi-
ciency Particulate-Air), w które 
wyposażono samoloty LOT-u 
usuwają 99,9% bakterii i wirusów 
unoszących się w powietrzu. 

Dodatkowo pokład, schowki 
ponad siedzeniami oraz luki 
bagażowe są regularnie dezyn-
fekowane za pomocą specjal-
nych środków biobójczych.

Załogi pokładowe obsługu-
jące pasażerów podczas lotu 
zostaną wyposażone w masecz-
ki i rękawiczki. Wszyscy pasaże-
rowie udający się w podróż sa-
molotami LOT-u będą zaś zobo-
wiązani, do zakrywania ust i nosa 
za pomocą maseczki przez cały 
czas trwania lotu. W ramach 
serwisu pokładowego będzie 
miała zastosowanie zasada „no 
contact”, ograniczającą bezpo-
średnie interakcje pasażerów z 
załogą. Napoje i przekąski ser-
wowane będą w indywidualnych 
opakowaniach.

W celu zminimalizowania 
kontaktu oraz usprawnienia wej-
ścia do samolotu, pasażerowie 
otrzymają możliwość przewozu 
jednej sztuki bagażu podręcz-
nego w wymiarach 55 cm/40 
cm/23 cm i zwiększonej wadze 
do 10 kg. Przez jedną sztukę 
bagażu rozumiemy plecak, to-
rebkę, laptop lub reklamówkę z 
zakupami.

#BezpiecznyLOT na lotnisku
PLL LOT we współpracy z 

Zarządem Przedsiębiorstwa Pań-

stwowego „Porty Lotnicze”, Głów-
nym Inspektoratem Sanitarnym 
i dyrekcjami lotnisk krajowych 
wypracował spójne procedury 
bezpieczeństwa dla lotów. Pla-
nowane zmiany na lotniskach, 
zgodne z wytycznymi IATA, EASA, 
KE czy ULC, obejmują m.in. kon-
trolne pomiary temperatury przy 
wejściu do terminali, odizolowa-
nie pasażerów przylatujących i 
wylatujących, dystans prze-
strzenny w gate’ach i podczas 
boardingu, ograniczenie dostęp-
nej infrastruktury (sklepów, sa-
lonów biznesowych), dostęp do 
środków antybakteryjnych i 
płatnych dyspenserów z masecz-
kami ochronnymi, czy obowią-
zek zakrywania ust i nosa, wpro-
wadzony w Polsce od 16 kwiet-
nia br.

W ramach ograniczania kon-
taktu pasażerów z obsługą lot-
niska, LOT pracuje także nad 
zastąpieniem dotychczasowych 
procedur mechanizmami samo-
obsługowymi m.in. obowiązko-
wą odprawą on-line oraz samo-
dzielnym boardingiem. Szcze-
gółowe zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące na lotniskach 
zostaną przedstawione pasaże-
rom do 25 maja.
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rower to najpopularniejszy środek transportu. jest ekonomiczny, ekologiczny, 
w czasie pandemii bezpieczny dla użytkowników. Aby bezpieczeństwo było zachowane 
w każdym aspekcie należy pamiętać o podstawowych zasadach korzystania z dróg przez 
rowerzystów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego

Rowerzysta na drodze – podstawowe zasady

światowy 
Dzień Pszczół

W środę 20 maja obchodzili-
śmy Światowy Dzień Pszczół, 
najważniejszych zapylaczy! 
Wszyscy możemy zrobić coś dla 
ich ochrony, np.:
– nie kosić choć części trawnika
– założyć łąkę kwietną
– zrobić poidełko dla owadów
– zbudować owadzi hotel
– posadzić miododajne rośliny

Na bezpieczeństwo rowerzystów 
ma wpływ wiele czynników, począw-
szy od pory dnia i warunków pogo-
dowych. Najważniejsze są jednak 
zachowania samych rowerzystów, 
przede wszystkim respektowanie 
obowiązujących zasad i przepisów 
ruchu drogowego oraz umiejętność 
przewidywania niebezpiecznych 
sytuacji. Równie istotne są zacho-
wania innych uczestników ruchu 
wobec rowerzystów.

obowiązkowe wyposażenie 
roweru:

– z przodu: co najmniej jedno 
światło pozycyjne barwy białej lub 
żółtej selektywnej (może być świa-
tło migające),

– z tyłu: co najmniej jedno świa-
tło odblaskowe barwy czerwonej o 
kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej,

– co najmniej jeden skutecznie 
działający hamulec,

– dzwonek lub inny sygnał 
ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku.

Rowerzysta jest obowiązany:
– korzystać z drogi dla rowerów 

lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są 
one wyznaczone dla kierunku, w 
którym się porusza lub zamierza 
skręcić,

– zachować szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym, 

gdy porusza się po drodze dla ro-
werów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej 
specjalnie dla rowerzystów lub nie 
można z niej korzystać np. z powo-
du robót drogowych, wtedy kieru-
jący rowerem powinien poruszać 
się poboczem, a jeżeli nie nadaje 
się ono do jazdy – jezdnią (możliwie 
blisko prawej krawędzi).

Z dzieckiem na rowerze
Dzieci poniżej 10 roku życia 

mogą poruszać się na rowerze je-
dynie pod opieką osoby  dorosłej.

Dziecko w wieku do 7 lat może 
być przewożone na rowerze, pod 
warunkiem, że jest ono umieszczo-
ne na dodatkowym siodełku zapew-

niającym bezpieczną jazdę. Dozwo-
lone jest przewożenie dziecka w 
przyczepie rowerowej.

Przewozić dziecko na rowerze 
lub w przyczepie rowerowej może 
osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla 
pieszych

Zbliżając się do przejścia dla 
pieszych rowerzysta jest obowiąza-
ny zachować szczególną ostrożność 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu.

Rowerzysta obowiązany jest 
przestrzegać następujących za-
kazów:

– jazdy po jezdni obok innego 
uczestnika ruchu, (dopuszcza się 
wyjątkowo jazdę po jezdni kierują-
cego rowerem obok innego roweru 
lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia 
to poruszania się innym uczestnikom 
ruchu albo w inny sposób nie za-
graża bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego),

– czepiania się pojazdów,

– jazdy bez trzymania co naj-
mniej jednej ręki na kierownicy oraz 
nóg na pedałach,

– korzystania podczas jazdy z 
telefonu wymagającego trzymania 
słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Bezpieczeństwo rowerzystów 
zależy również od innych uczestni-
ków ruchu.

Przepisy zabraniają ruchu rowe-
rów po drogach ekspresowych i 
autostradach.

Rowerzysto zadbaj o własne 
bezpieczeństwo!

Przepisy dotyczące ruchu rowe-
rów nie nakładają obowiązku ko-
rzystania z kasków ochronnych i 
elementów odblaskowych. Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że kask 
chroni głowę – część ciała najbar-
dziej narażoną na urazy. Z kolei 
kamizelka odblaskowa, szelki od-
blaskowe, opaski, ułatwiają dostrze-
żenie rowerzysty przez kierowcę, 
zwłaszcza w trudnych warunkach 
atmosferycznych.
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wyciąg z ogłoszenia o przetargu

wyciąg z ogłoszenia o przetargu

urząd otwarty dla interesantów

Powrót sekcji w CKGNR

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że 
od czwartku, 21 maja 2020 r. przywróco-
na została w biurze obsługi Mieszkań-
ców przy ul. Niepodległości 4 bezpo-
średnia obsługa interesantów.

Kasa Urzędu czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:00 
do 13:00.

Do dyspozycji mieszkańców przy 
wejściu do urzędu wyłożony został płyn 
do dezynfekcji rąk. Należy z niego sko-
rzystać przed rozpoczęciem załatwiania 
sprawy. Przypominamy również o obo-
wiązkowym zakrywaniu nosa i ust w 
przestrzeni publicznej!

Ze względów sanitarnych liczba inte-
resantów przebywających łącznie przy 

kasie i w Biurze Obsługi Mieszkańców nie 
będzie mogła przekroczyć 3 osób.

W dalszym ciągu, z uwagi na obowią-
zujący na terenie kraju stan epidemii, 
rekomendujemy dokonywanie przele-
wów internetowych, pocztowych lub 
korzystanie z placówek bankowych oraz 
załatwianie spraw urzędowych telefo-
nicznie, korespondencyjnie lub poprzez 
system e-PUAP.

Wójt Gminy Nowa Ruda będzie do-
stępny dla mieszkańców w każdy wtorek 
od godz. 10:30 do 15:30 pod numerem 
telefonu 74 872 09 00. W uzasadnionych 
przypadkach lub w sprawach pilnych, 
Wójt może wyrazić zgodę na bezpośred-
nie spotkanie w urzędzie.

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa 
Ruda ma przyjemność poinformować, że od 
poniedziałku, 18 maja powracają wybrane 
sekcje dla dzieci i młodzieży.

Do zajęć w formie stacjonarnej wracają 
sekcje indywidualnej nauki śpiewu oraz gry 
na instrumentach. O szczegółach informowa-

li swoich podopiecznych instruktorzy: Bożena 
Łaba, Joanna Kołcz oraz Malwina Kołt.

Podczas zajęć sekcji Piłki Nożnej na boisku 
wielofunkcyjnym w Ludwikowicach Kł. może 
przebywać 14 osób, a na boisku w Jugowie 
– 22 osoby. O szczegółach wszystkich uczest-
ników sekcji informował trener Dariusz Bolek.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości nastę-
pujące ogłoszenie o przetargu:

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, 
położonej w  Przygórzu nr 205/11, będące załącznikiem do Zarządzenia 
Wójta Gminy Nowa Ruda

Nr 140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Położenie nieruchomości: Przygórze nr 205
Numer działki: 187/3
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 2526 m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: Sw2K/00019854/3 – bez  obciążeń
opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal 

mieszkalny nr 11, położony na poddaszu budynku mieszkalnego, wolnosto-
jącego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 11 lo-
kalach mieszkalnych. Lokal składa się z: pokoju z aneksem kuchennym i wc 
o pow. użytkowej 20,97m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 
413/10000cz. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,04m2. Lokal wyposażo-
ny jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 187/3 o pow. 2526m2 przeznaczona 
jest na cele zabudowy mieszkaniowej, usług i użytkowania rolniczego. W ewi-
dencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego w/w działka sklasyfikowana 
jest jako B – tereny mieszkaniowe. Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, zm. poz.284) upłynął w dniu 18.12.2019 r.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,00 zł
wysokość wadium: 6 200,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. Cena nabycia nie 

obejmuje okazania granic nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.062020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie 

Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w po-

danej wysokości do dnia 1.06.2020 roku w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda 
lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s 
w Nowej Rudzie Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Ogłoszenie o prze-
targu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, 
zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Ogłoszenia 
o przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szczegółowych 
informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzi-
nach pracy Urzędu.

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

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Ludwi-
kowicach Kł., ul. Główna nr 27, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda 
Nr 156/20 z dnia 11 maja 2020 r.

położenie nieruchomości: Ludwikowice kł., ul. Główna nr 27
Numer działki: 1153/8
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 350m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: Sw2K/00015925/4 bez obciążeń
opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4, 

położony na I piętrze w budynku mieszkalnym w zabudowie półzwartej, wielokondygnacyjnym 
o  9 lokalach mieszkalnych, podpiwniczony z  początku XX wieku. Lokal składa się z: 3 pokoi, 
przedpokoju, kuchni, wc i pom . gosp. o łącznej pow. użytkowej 91,48m2. Do lokalu przynależy 
komórka na parterze budynku o pow. 4,87m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną (odłączoną od zasilania), z odprowadzeniem do szamba, ogrzewanie indy-
widualne piecowe na paliwo stałe. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 1614/10000cz. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ludwikowice 
Kł. Gminy Nowa Ruda działka nr 1153/8 o  pow. 350m2 przeznaczona jest na cele zabudowy 
mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, jednorodzinnej i wielorodzinnej, w ewidencji gruntów 
i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe B. Termin do złożenia wniosku przez oso-
by, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 
65 i poz.284) upłynął w dniu 29.12.2018 r.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł
wysokość wadium: 9 000,00 zł płatne do dnia 15.06.2020 r.
VI przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie 
internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie 
Komunalne”. Wyciąg z ogłoszenia przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.pl Szcze-
gółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.
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Strona 
Starostwa  
Powiatowego  
w Kłodzku

www.powiat.klodzko.pl

wSparcie pSycHoLoGiczne 
w CZASIE EPIDEMII KoRoNowIRuSA

Pasieka u Starosty

Realizacja tarczy antykryzysowej 
przez Powiatowy urząd Pracy w Kłodzku

Pierwsza zdalna sesja 
Rady Powiatu Kłodzkiego

Laptopy trafiły do uczniów i nauczycieli

7 maja br. odbyła się nadzwyczajna sesja, 
podczas której radni powiatowi łączyli się przez 
platformę internetową, co pozwoliło na obrado-
wanie i głosowanie radnym w trybie zdalnym.

Na sali obrad w starostwie był obecny Zbigniew 
Łopusiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego, który prowadził spotkanie z pozosta-
łymi radnymi, którzy zdalnie uczestniczyli w sesji 
w swoich domach, gabinetach.

Zdalna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego zosta-
ła przeprowadzona po raz pierwszy w historii 
Rady Powiatu Kłodzkiego.

Na sesji podejmowano uchwały dotyczące:
• zmiany budżetu na 2020 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie 

Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w za-
kresie letniego utrzymania dróg powiatowych,

• określenia zadań i podziału środków finan-
sowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok,

• przekształcenia Powiatowego Centrum Do-
radztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedago-
gicznego w Kłodzku.

Sesja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
wraz z wydziałem oświaty, po-
zyskali blisko 100 tys. zł. na zakup 
sprzętu informatycznego – lap-
topów.

Dotacja pozwoliła na zakup 
98 laptopów do naszych 12 szkół 

prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki.

Sprzęt przede wszystkim ma 
usprawnić funkcjonowanie nauki 
zdalnej, wspomóc uczniów i 
nauczycieli, którzy nie mają do-
stępu do komputera. Mamy na-

dzieję, że w dobie zamkniętych 
szkół w związku z panującą pan-
demią koronawirusa, zakupiony 
sprzęt umożliwi uczestniczenie 
uczniom w zajęciach on-line, a 
nauczycielom da możliwość pro-
wadzenia takich zajęć.

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy 
Urząd Pracy w Kłodzku realizuje wsparcia skiero-
wane do przedsiębiorców z powiatu kłodzkiego, 
którzy ucierpieli na skutek wystąpienia COVID-19.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą 
złożyły 5400 wniosków o  pożyczkę z  funduszu 
pracy na kwotę blisko 27 000 000,00 zł. Na dzień 
14.05.2020 udzielonych zostało 1827 pożyczek 
na łączną kwotę 9 135 399,00 zł.

Jak informuje opinię publiczną, Piotr Marchew-
ka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego:

– Nabór wniosków jest prowadzony w trybie 
ciągłym. Dzięki wytężonej, dwuzmianowej pracy 
w PUP Kłodzko, są szybko rozpatrywane wnioski, 
i przekazywane środki finansowe na konta przed-
siębiorców. Dzięki tej pożyczce, przedsiębiorcy 
mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej np. podatków, składek czy 
kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka wraz z odset-
kami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsię-
biorca będzie prowadził działalność gospodarczą 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożycz-
ki. O  pożyczkę ubiegać się mogą również pod-
mioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie za-
trudniały pracowników. Jednym z podstawowych 
warunków uzyskania pożyczki jest, by mikroprzed-
siębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r. – dodaje.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
to kolejna pula wsparcia realizowana przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, która pozwala 

dofinansować pensje i składki pracowników firm, 
którym spadły obroty.

Kwoty zaplanowane na ten cel w ramach pro-
gramów POWER i RPO WD to blisko 13 500 000,00 
złotych. Ze środków unijnych mogą korzystać 
mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych 
i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrud-
niający pracowników. To także organizacje poza-
rządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne 
osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spół-
ki non-profit.

Drugi nabór wniosków planowany jest od 
25 maja do 8 czerwca br.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo na 
stronie: www.klodzko.praca.gov.pl w  zakładce 
tarcza antykryzysowa.

Na tarasie budynku Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku, stanę-
ła pasieka. Dzięki inicjatywie 
prezesa Zbigniewa Hnatiuka 
wraz z lokalnymi pszczelarzami 
oraz przychylności Zarządu Po-
wiatu Kłodzkiego, pomysł utwo-
rzenia pasieki na tarasie, został 
dzisiaj zrealizowany.

Projekt ten stanowi dopeł-
nienie szerszego zamysłu pszcze-
larzy ze Zrzeszenia Pszczelarzy 
Ziemi Kłodzkiej im. Weroniki 
Kumko. Ule na tarasie, które 
znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie nowo powstałego 
miejskiego skweru im. Weroniki 
Kumko (zasłużonej prekursorki 
i propagatorki pszczelarstwa w 
Kotlinie Kłodzkiej), stanowią 
tematyczną całość. Skwer obfi-
tuje w nasadzenia roślin miodo-
dajnych, pełni również funkcję 
edukacyjną dotyczącą życia 
pszczół oraz pszczelarstwa.

Ule do pasieki zostały zaku-
piono ze środków powiatowych, 
przeznaczonych na ochronę śro-
dowiska. Pszczelarze na podsta-

wie zawartej umowy będą się 
opiekowali pasieką i służyli fa-
chową radą. Zapewniają również, 
że pasieka u Starosty jest bez-
pieczna dla mieszkańców.

Musimy wszyscy pamiętać, 
że pszczoły są niezbędne do 
życia na Ziemi. To pszczoły miod-
ne wykonują około 80% wszyst-
kich zapyleń. Oznacza to, że 
około 80% spożywanej przez nas 
żywności pochodzi z upraw za-
pylanych przez pszczoły. Według 
naukowców, jeśli zniknie z po-
wierzchni Ziemi ostatnia pszczo-
ła, człowiekowi zostanie już tyl-
ko 4 lata życia.

Poprzez ustawienie pasieki 
na tarasie, chcemy mieć udział 
w zwiększaniu świadomości spo-
łecznej na temat roli pszczół w 
otaczającym nas świecie. Każdy 
z nas może pomóc uratować 
pszczoły, a małymi kroczkami, 
możemy zdziałać naprawdę 
dużo. Ochrona ekosystemu to 
wspólne dobro, więc warto ra-
tować pszczoły dla nas i przy-
szłych pokoleń.

Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, nie czekaj – zadzwoń.
Pomoc psychologiczną uzyskasz w ośrodku Interwencji Kry-

zysowej:
– kontakt telefoniczny 74 865 86 58 (w godzinach 11.00-16.00)
– kontakt poprzez SKYPE'a: Ośrodek Interwencji Kryzysowej  Kłodzko
– w sytuacjach najwyższego kryzysu psychologicznego jest również 
możliwość bezpośredniego spotkania przy zachowaniu niezbęd-
nych środków ostrożności ze względów na zagrożenie epidemio-
logiczne, czyli przy zachowaniu odpowiedniej odległości, szcze-
góły zostaną uzgodnione telefonicznie.

Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 
w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wy-
magających pilnej pomocy psychologicznej udziela wsparcia 
psychologicznego od poniedziałku do piątku pod nr telefonów: 
732 930 262 w godz. 7.30-11.30 i 734 807 097 w godz. 11.30-15.30.



20

OR OR
Noworudzianin Nr 429, 22-28 maja 2020 r.

oGŁoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda

oGŁoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda

oGŁoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U. z  2020 r. poz. 283 i  poz. 284) zawiadamiam o  podjęciu 
przez Radę Miejską w  Nowej Rudzie uchwały Nr 156/XVIII/20 
z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i  Kołowej w  Nowej 
Rudzie, względem którego zostanie przeprowadzona strate-
giczna ocena oddziaływania na środowisko.

Z  dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa 
Ruda, w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że ww. 
uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Nowej Rudzie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski 
i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu in-
formacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko. Wnioski i  uwagi należy składać na piśmie w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w  Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa 
Ruda, w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Burmistrz 
Miasta Nowa Ruda.

Dla ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie została zamiesz-
czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz pod linkiem: 
http://www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&cid=255&id=6716.

Obowiązek wynikający z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) zawiera się w załączniku nr 1 – Klauzuli informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z  dnia 27 
marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 
39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 i poz. 284) zawia-
damiam o  podjęciu przez Radę Miejską w  Nowej 
Rudzie uchwały Nr 159/XVIII/20 z  dnia 25 marca 
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej 
Nowa Ruda. Zmianą Studium objęto fragment te-
renu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka”.

Z  dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. 
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach urzędo-
wania. Jednocześnie informuję, że w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej 
Rudzie zamieszczono ww. uchwałę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany studium na podstawie art. 11 
ust. 1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie 
art. 54 ust. 3 ustawy o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Rynek 1, 
57-400 Nowa Ruda, w terminie do dnia 23 czerwca 
2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwa-
gi jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

Względem ww. zmiany studium zostanie przepro-
wadzona strategiczna ocena oddziaływania na 
śro dowisko. Przy czym dla tej zmiany studium nie 
będzie prowadzone postępowanie w sprawie trans-
granicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o  prze-
twarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim 
w  Nowej Rudzie została zamieszczona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz pod linkiem:  
http://www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&ci-
d=255&id=6716.

Obowiązek wynikający z art. 11a ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiera się 
w załączniku nr 1 – Klauzuli informacyjnej dotyczą-
cej przetwarzania danych osobowych.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 
1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 283 i  poz. 284) zawiadamiam 
o  podjęciu przez Radę Miejską w  Nowej Rudzie 
uchwały Nr 157/XVIII/20 z  dnia 25 marca 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa 
Ruda. Zmianą Studium objęto obszar położony 
w rejonie góry św. Anny.

Z  dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. 
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, w godzinach urzędowa-
nia. Jednocześnie informuję, że w  Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie 
zamieszczono ww. uchwałę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany studium na podstawie art. 11 
ust. 1 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wnioski i  uwagi na podstawie 
art. 54 ust. 3 ustawy o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, 
57-400 Nowa Ruda, w terminie do dnia 23 czerwca 
2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi 
jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

Względem ww. zmiany studium zostanie przepro-
wadzona strategiczna ocena oddziaływania na śro-
dowisko. Przy czym dla tej zmiany studium nie będzie 
prowadzone postępowanie w sprawie transgranicz-
nego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwa-
rzaniu danych osobowych w  Urzędzie Miejskim 
w  Nowej Rudzie została zamieszczona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz pod linkiem:  
http://www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&ci-
d=255&id=6716.

Obowiązek wynikający z  art. 11a ustawy z  dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiera się 
w załączniku nr 1 – Klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Tomasz Kiliński
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Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

o G Ł o S z e n i e
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta nowa ruda

Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych

o G Ł o S z e n i e
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o G Ł o S z e n i e
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 
12 maja 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, 
położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego, będący załącznikiem 
nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda 
z dnia 12 maja 2020 r.

– ul. Radkowska nr 22 (lokal użytkowy)
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykaza-

nych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) mogą składać 
wnioski o nabycie w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. do Urzę-
du Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz 
na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z  2020 r. poz. 283 i  poz. 284) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Nowej Rudzie 
uchwały Nr 158/XVIII/20 z dnia 25 marca 2020 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu terenu górniczego złoża „Słu-
piec-Dębówka” w  granicach miasta nowa ruda, 
względem którego zostanie przeprowadzona 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, 
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, w  godzinach 
urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nowej Rudzie zamieszczono ww. uchwałę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego na 
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski 
i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko. 
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Ry-
nek 1, 57-400 Nowa Ruda, w  terminie do dnia 
23 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski 
i uwagi jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda.

Dla ww. projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego nie będzie prowa-
dzone postępowanie w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o prze-
twarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim 
w Nowej Rudzie została zamieszczona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz pod linkiem: 
http://www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&ci-
d=255&id=6716.

Obowiązek wynikający z art. 17a ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) za-
wiera się w załączniku nr 1 – Klauzuli informacyj-
nej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobo-
wych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą 
ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 03 15;

2) kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych – 
iod@um.nowaruda.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 
na podstawie:

– Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.;

– Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzy-
skania danych osobowych na podstawie przepi-
sów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przeka-
zywane do państwa trzeciego/organizacji mię-
dzynarodowej;

6) W związku z przetwarzaniem przez Admi-
nistratora, danych osobowych, przysługuje Pani/
Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 
15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejaw-
nych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest Admi-
nistrator;

b) prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

c) sprostowania danych, na podstawie art. 16 
RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na 
podstawie art. 18 RODO;

e) wystąpienie z  żądaniem, o  którym mowa 
w art.18 ust.1rozporządzenia 2016/679, nie wpły-
wa na przebieg i wynik postępowań dotyczących 
sporządzania aktów planistycznych;

f ) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych 
danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeże-
niem, że nie dotyczy to przypadków, w których 
Administrator posiada uprawnienie do przetwa-
rzania danych na podstawie przepisów prawa;

g) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie zgody, może ona być w  dowolnym 
momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego na jej pod-
stawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć 
przesyłając stosowną informację na adres Admi-
nistratora zgodnie z art. 17 RODO

7) W oparciu o zebrane dane osobowe Admi-
nistrator nie będzie podejmował wobec Pani/
Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych oso-
bowych Pani/Pana dotyczących narusza obowią-
zujące przepisy Rozporządzenia

9) Pana/Pani dane będą przechowywane tak 
długo jak długo będzie to konieczne do wykona-
nia wszystkich obowiązków wynikających z prze-
pisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym 
tych określonych w  przepisach dotyczących 
przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 
283) oraz uchwały Nr 448/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
z dnia 3 sierpnia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta 
w Nowej Rudzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 3.06.2020 r. do 3.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w  Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11, pok. Nr 206 w  godz. 
pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej w postaci 
elektronicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 1.07.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11, pok. Nr 308.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby 
prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Nowa 
Ruda z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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
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

KRZYŻÓWKA 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 381 („Plotka to radio szatana”)
nagrody otrzymują: Zofia Żółtaniecka – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Barbara 
Zegzdryn – 2-osobowy karnet do kina MOK, Danuta Wróbel – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Łukasz Wasik – plan miasta Nowa Ruda, Iwona Szymańska – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 382

M-to na
Przedkaukaziu

Szachrajka

Rzymska bogini
wdzięku

1/4 litra

Nurt muzyki
rockowej

Rasowy z kopytami

Odskocznia nad
basenem

Najsłynniejszy agent

Plemiona z grupy
Bantu

Odprysk skały

Np. proteina

Ochota na
zjedzenie

Symbol ameryku

Żelazne pęto

Były prezydent
Szwajcarii

Postać z „Hamleta”

Część składowa

Państwo z
cedrem w godle

Malarz polski

M-to w Izraelu

Zewnętrzna
część atmosfery

Gramocząsteczka

W alfabecie greckim

Głowa niedźwiedzia

Brat matki lub
ojca

Sylabowa nazwa
dźwięku „a”

Dynastia chińska
Kara za grzechy

Żydowski cmentarz
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Egipski bóg Słońca
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Jeden z filmowych
braci Marx Torbacz z Australii
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margaryna
PyzdryMarka komputerów

Autor
„Ojczyzny-po-
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George, ang.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie
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Już za chwileczkę....
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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

Ważne telefony

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
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

KRZYŻÓWKA 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 381 („Plotka to radio szatana”)
nagrody otrzymują: Zofia Żółtaniecka – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Barbara 
Zegzdryn – 2-osobowy karnet do kina MOK, Danuta Wróbel – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Łukasz Wasik – plan miasta Nowa Ruda, Iwona Szymańska – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 382

M-to na
Przedkaukaziu

Szachrajka

Rzymska bogini
wdzięku

1/4 litra

Nurt muzyki
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Odskocznia nad
basenem

Najsłynniejszy agent

Plemiona z grupy
Bantu
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zjedzenie
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Były prezydent
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Część składowa

Państwo z
cedrem w godle

Malarz polski

M-to w Izraelu
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część atmosfery
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W alfabecie greckim

Głowa niedźwiedzia
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ojca
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dźwięku „a”
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Słoik

Jeden z filmowych
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margaryna
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7

1

20
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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

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie
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Już za chwileczkę....

Aforyzmy
Nigdy nic nie zaczynaj w gniewie. Tylko głupiec wyrusza w rejs w czasie sztormu…

Nie pozwól, żeby to, czego nie da się zrobić, przeszkodziło ci w tym, co możesz zrobić.

Gdy wszystko wygląda, jakbyś miał pod górkę, pomyśl o widoku z góry.

Złe nastawienie jest jak przebita opona: jeśli jej nie zmienisz, nie ruszysz z miejsca.

Bądź sobą – oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. Jeśli innym to nie odpowiada, 
trudno… Życie to coś więcej, niż zadowalanie wszystkich wokół.
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1. Kwiaty, krzaki, drzewa

2. Ptak, symbol mądrości

3. Kwaśniejsza od czereśni

4. 8 + 11

5. Pieje o świcie

6. Inaczej helikopter

7. Jabłka, gruszki lub śliwki

8. Gra z królem i gońcami

9. Ozdoba uszu

10. Wyrósł z gąsienicy

11. Zapinane w samochodzie

12. Kolejowa lub paliw

13. Posiłek po podwieczorku

14. Z niej powstaje masło

15. Dzielony na kromki

16. „... ma wielkie oczy”

17. Tam koncerty symfoniczne

18. Szkło powiększające

19. Dopisuje wesołkowi

Moja mama
Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani?

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką.

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką.

Uczy nas różnych robótek, choć nie jest panią ze szkoły.

I zna lekarstwo na smutek – od razu jesteś wesoły!

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń 
fartuszka.

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka.

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej 
rozjaśnia,

To myślę: „A może to królowa na chwilę wyszła z baśni?”

A to jest przecież moja mama, tylko rysunek ją 
pomniejsza.

Ale jest przecież taka sama, tylko, że DUŻO ŁADNIEJSZA.

Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Co robi język za zębami”, „kapuśniaczek”, „Ala, Ela, („Co robi język za zębami”, „kapuśniaczek”, „Ala, Ela, („Co robi język za zębami”, „kapuśniaczek”, „Ala, Ela, 

Ola, Iga, Ewa, Ula, Iza”), nagrody (zestaw 2 lub Ola, Iga, Ewa, Ula, Iza”), nagrody (zestaw 2 lub Ola, Iga, Ewa, Ula, Iza”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

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

Zosia Przełom, Martyna Sobieszak, Zosia Przełom, Martyna Sobieszak, Zosia Przełom, Martyna Sobieszak, 
Emil Trębosz.Emil Trębosz.Emil Trębosz.

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. Zagadka

........................................................................................
3. Ukryte przysłowie

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 380

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Postaw na niej jedną nogę,

a natychmiast rusza w drogę.
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Rozwiąż równania. Ułóż słowa w kolejności od najmniejszego 
wyniku, do największego i przeczytaj przysłowie.

1+1 w 14:2 w 8:2 grzmot

3+3 wszystko

8-7 Jeśli

4x2 lot

8-7 rośnie

3x1 maju
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1. Kwiaty, krzaki, drzewa

2. Ptak, symbol mądrości

3. Kwaśniejsza od czereśni

4. 8 + 11
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6. Inaczej helikopter

7. Jabłka, gruszki lub śliwki

8. Gra z królem i gońcami
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11. Zapinane w samochodzie
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13. Posiłek po podwieczorku

14. Z niej powstaje masło

15. Dzielony na kromki

16. „... ma wielkie oczy”

17. Tam koncerty symfoniczne

18. Szkło powiększające

19. Dopisuje wesołkowi

Moja mama
Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani?

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką.

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką.

Uczy nas różnych robótek, choć nie jest panią ze szkoły.

I zna lekarstwo na smutek – od razu jesteś wesoły!

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń 
fartuszka.

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka.

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej 
rozjaśnia,

To myślę: „A może to królowa na chwilę wyszła z baśni?”

A to jest przecież moja mama, tylko rysunek ją 
pomniejsza.

Ale jest przecież taka sama, tylko, że DUŻO ŁADNIEJSZA.

Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
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Kącik 
dla dzieci

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
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Rozwiąż równania. Ułóż słowa w kolejności od najmniejszego 
wyniku, do największego i przeczytaj przysłowie.

1+1 w 14:2 w 8:2 grzmot
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438

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
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

oGŁoSzenia Drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wy-
syłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub 
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzia-
nin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub do 
odwołania przez ogłoszeniodawcę w przypadku gdyby ogłoszenie 
przestało być aktualne.
w treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
przykŁaD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.  
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm)  przyjmujemy również na ku-
ponie, który można dostarczyć do reda kcji lub przesłać pocztą 
na adres: tygodnik „noworudzianin”, rynek 8, 57-400 nowa  ruda.
ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

Kupon na ogłoszenie drobne
Imię i nazwisko: ..................................................................................................

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

..................................................... Tel. .......................................................

tygodnik „noworudzianin” nr 429

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!!! 
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* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu. Tel. 
609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu 
w Ścinawce Średniej, lub okolicy. 
Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 
Lipami”. 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.
* Sprzedam działkę pod budowę 
domu w Bieganowie. Cena 48000 
zł. Tel. 661 328 096.
* 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.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.

* Sprzedam duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj-
ska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-
ter, 57,49 m2, centralne ogrzewa-
nie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i 
przedpokój. Do mieszkania przy-
należy piwnica i komórka. Cena 
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-pokojowe 
mieszkanie na Akacjowej w Nowej 
Rudzie 44m2 do remontu.tel. 539 
958 620
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej lub wynajmę z opcją wy-
kupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komu-
nalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na 
większe, niskie opłaty, mieszka-
nie po remoncie, I piętro, posiada 

Nieruchomości

Różne

 
 

 

 
 

           
 

 

Motoryzacja

* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.: 
601 871 171.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena: 20 zł – duży wór, 
15 zł – średni. Nowa Ruda. Tel. 724 
010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit 
plus mniejsze zestawy. Tanio. Tyl-
ko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę ga-
zową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. Tel. 
724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy, 2 
ławy i 2 komody. Tel. 695 966 976.

* Sprzedam bieżnię do ćwiczeń. 
Tel. 695 966 976.
* Sprzedam zmywarkę Samsung 
60 cm. Cena 300 zł. Tel. 603 929 
783.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej 
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010 
184.

* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI, 
140 KM, 2008 r., przebieg 226 tys., 
centralny zamek, elektryczne szy-
by, tempomat, klima, 6-biegowa 
skrzynia biegów, czujnik parkowa-
nia. Cena 16 900 zł (do negocjacji). 
Tel. 663 775 280.

ogrzewanie c.o., możliwość za-
miany z zadłużeniem. Tel. 669 907 
208.
* Kupię kawalerkę lub małe miesz-
kanie w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel. 
609 590 199.
* Sprzedam mieszkanie w Jugo-
wie, parter, 73 m2. Cena 55 tys. zł. 
Tel. 601 851 792.
* Sprzedam ponad 1.5 hektara zie-
mi rolnej w Bożkowie klasa 3b. Tel. 
513 842 064.

* Opiekunka – zajmę się osobą 
starszą bądź dzieckiem. Posiadam 
wykształcenie pedagogiczne i 
doświadczenie przedszkolne. Tel. 
530 274 537.
* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł – duży worek, 
15 zł – średni, Nowa Ruda. Tel. 724 
010 184.
* Oddam za darmo wersalkę, tap-
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic 
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel. 
600 399 914.
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Dwie grupy po 19 drużyn – tak na dziś przedstawia 
się iV liga na Dolnym śląsku w nowym sezonie. jedna 
z drużyn woli zagrać w okręgówce

w nowym sezonie dwie grupy po 19 drużyn

Klub Taekwon-Do ITF Nowa Ruda & TKD Kids wznowił treningi

Piłka nożna, IV liga

Jeszcze niedawno rozważane 
było, że w skrajnym przypadku 
– gdyby były spadki z III ligi i 
szefowie związku chcieliby uzu-
pełnić liczbę drużyn – to w gru-
pach IV ligi byłby po 22 drużyny. 
Szybko okazało się, że nie będzie 
ani spadków z III ligi, ani uzupeł-
niania składu IV ligi.

Dodatkowo okazało się, że 
Wiwa Goszcz – zespół ze wschod-
niej grupy IV ligi – zgłosiła, że w 
przyszłym sezonie chce zagrać 
we wrocławskiej klasie okręgo-
wej. Przypomnijmy, że w tym 
sezonie istnieje taka możliwość, 
że kluby do 15 czerwca mogą 
zadeklarować chęć gry w niższej 
klasie rozgrywkowej o jeden 
szczebel.

To oznacza, że – na dziś – 
mamy uprawnionych do gry w 
IV lidze 39 drużyn. Jedna jednak 
– albo Polonia-Stal Świdnica, 
albo Apis Jędrzychowice – awan-

suje do III ligi. Wtedy zostanie 
38 zespołów, po 19 w każdej 
grupie.

Jak zapowiedział na twitterze 
Andrzej Padewski, prezes Dol-
nośląskiego Związku Piłki Noż-
nej, nie będzie dodatkowego 
uzupełniania składu grup IV ligi. 
Jedyna możliwość uzupełnienia 
składu ligi dodatkowymi druży-
nami wystąpi, gdy będzie ich 
mniej niż 16.

Gdyby już się nic nie zmieni-
ło, jaki mógłby być podział na 
grupy IV ligi w przyszłym sezo-
nie? To oczywiście zależy również 
od tego, kto awansuje do III ligi 
– Polonia-Stal Świdnica czy Apis 
Jędrzychowice.

Najpierw przyjmijmy, że do 
III ligi awansuje Polonia-Stal 
Świdnica. Wtedy podział na gru-
py IV ligi w sezonie 2020/21 
mógłby wyglądać następująco 
– z naciskiem na mógłby:

wSCHóD
AKS Strzegom
Sokół Wielka Lipa
Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice
Unia Bardo
Piast ZPAS Nowa Ruda
Moto Jelcz Oława
Piast Żerniki
Lechia Dzierżoniów
GKS Mirków
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Polonia Trzebnica
Orzeł Prusice
Pogoń Pieszyce
LKS Bystrzyca Górna
Nysa Kłodzko
Orzeł Lubawka
MKP Wołów
Mechanik Brzezina
ZACHóD
Apis Jędrzychowice
Karkonosze Jelenia Góra
Chrobry II Głogów
Odra Ścinawa
Sparta Grębocice
Sparta Rudna
Górnik Złotoryja
Orkan Szczedrzykowice

KS Legnickie Pole
Kuźnia Jawor
Orla Wąsosz
Lotnik Jeżów Sudecki
Gryf Gryfów Śląski
Stal Chocianów
Prochowiczanka Prochowice
Mewa Kunice
Konfeks Legnica
Leśnik Osiecznica
Włókniarz Leśna/Victoria Ruszów

Jeśli jednak awansowałby 
Apis (i uzyskał licencję na grę w 
III lidze) to podział mógłby być 
następujący:
wSCHóD
Polonia-Stal Świdnica
Sokół Wielka Lipa
Bielawianka Bielawa
Sokół Marcinkowice
Unia Bardo
Piast ZPAS Nowa Ruda
Moto Jelcz Oława
Piast Żerniki
Lechia Dzierżoniów
GKS Mirków
Orzeł Ząbkowice Śląskie
Polonia Trzebnica

Orzeł Prusice
Pogoń Pieszyce
LKS Bystrzyca Górna
Nysa Kłodzko
Orzeł Lubawka
MKP Wołów
Mechanik Brzezina
ZACHóD
AKS Strzegom
Karkonosze Jelenia Góra
Chrobry II Głogów
Odra Ścinawa
Sparta Grębocice
Sparta Rudna
Górnik Złotoryja
Orkan Szczedrzykowice
KS Legnickie Pole
Kuźnia Jawor
Orla Wąsosz
Lotnik Jeżów Sudecki
Gryf Gryfów Śląski
Stal Chocianów
Prochowiczanka Prochowice
Mewa Kunice
Konfeks Legnica
Leśnik Osiecznica
Włókniarz Leśna/Victoria Ruszów

Dolfudbol.pl

Od 11 kwietnia noworudzki klub TKD ITF wznowił treningi na 
obiektach (ul. Kopernika oraz ul. Fredry) Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowej Rudzie. Jak się później okazało, byliśmy jednym z niewie-
lu klubów w  całej Polsce, któremu udało się sprostać wszelkim 
restrykcjom oraz wytycznym narzuconym przez Ministerstwo 
Zdrowia, by móc ponownie prowadzić jednostki treningowe. 
Oczywiście na początku trenowaliśmy w ściśle określonych grupach 
(6 trenujących plus trener) z  zachowaniem odpowiedniego dy-
stansu w ilości 2 metrów. Przed wejściem na obiekt każdy z nas 
miał mierzoną temperaturę ciała oraz musiał umyć ręce płynem 
dezynfekującym – taka sama procedura obowiązywała po zakoń-
czeniu zajęć. Od 18 kwietnia liczba trenujących zwiększyła się 
dwukrotnie i  obecnie wynosi 12 plus trener. Póki co jesteśmy 
uzależnieni od warunków atmosferycznych, gdyż treningi odby-
wają się na świeżym powietrzu i  nie wiadomo dokładnie kiedy 
będziemy mogli wrócić do DOJANG czyli sali treningowej znajdu-
jącej się na stałe w auli SP2 przy ulicy Kopernika, ale najważniejsze, 
że powoli wracamy do „normalności”, bo jak wiadomo – w zdrowym 
ciele zdrowy duch. KYAP! B@sil
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