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Od poniedziałku 1 czerwca drugim
zastępcą Jarosława Obremskiego,
wojewody dolnośląskiego, jest
Bogusław Szpytma, były burmistrz
Kłodzka
czytaj na str. 2

Śmieciowych problemów
ciąg dalszy

Trwa przebudowa
ulicy Górniczej

Cały czas prowadzone są prace
przy II etapie przebudowy
ulicy Górniczej w Nowej Rudzie
(drogi powiatowej)

czytaj na str. 7

Bez maseczek

Sobota 30 maja – to dzień
znoszenia kolejnych obostrzeń
związanych z pandemią. Od tego
czasu nie obowiązują m.in. limity
osób w sklepach, restauracjach,
czy kościołach. Na ulicach nie
musimy nosić maseczek

35 zł

czytaj na str. 7

16 zł

Wracamy do tematu śmieci nagromadzonych przy szpitalu,
które prawdopodobnie pochodzą z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
„Jaśmin” w Nowej Rudzie

czytaj na str. 5

fot. ilustracyjne

Kradł prąd

Kolejna zdalna sesja rady miejskiej
Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro
Reklama

Zamów gaz
do domu
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62

We wtorek 26 maja przy
ul. Kolejowej w Nowej Rudzie,
policjanci ujawnili przypadek
kradzieży energii elektrycznej
i zatrzymali 35-letniego
mężczyznę
czytaj na str. 8

Emerycie, rencisto
sprawdź ile możesz
dorobić

Przejście na emeryturę lub rentę
nie oznacza, że nie można być
nadal aktywnym zawodowo.
Jeżeli tylko chcemy i zdrowie
nam pozwala, to możemy dalej
pracować. Jeśli jednak nie
osiągnęliśmy wieku emerytalnego,
to trzeba pilnować, aby osiągane
dochody nie spowodowały
obniżenia lub zawieszenia
świadczenia wypłacanego
przez ZUS

czytaj na str. 11

W środę 27 maja odbyła się, przeprowadzona drogą on-line,
XXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Krzysztof Bolisęga
rezygnuje z funkcji
prezesa
strona 27
czytaj na str. 3

GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

Znamy datę wyborów prezydenckich
W środę 3 czerwca Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP, ogłosiła termin wyborów prezydenckich
– odbędą się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. Tym samym rozpoczęła się kampania wyborcza.
Jeżeli wybory nie rozstrzygną się w pierwszej turze, to druga tura wyborów odbędzie się
w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00
czytaj na str. 2

www.wenanty.pl
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Znamy datę wyborów
prezydenckich
W środę 3 czerwca Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP,
ogłosiła termin wyborów prezydenckich – odbędą się
w niedzielę 28 czerwca 2020 r. Tym samym rozpoczęła
się kampania wyborcza. Jeżeli wybory nie rozstrzygną
się w pierwszej turze, to druga tura wyborów odbędzie
się w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze będą czynne
od godz. 7.00 do 21.00
Prezydent Andrzej
Duda podpisał we wtorek
ustawę o szczególnych
zasadach organizacji wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ustawa
przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną: w lokalach wyborczych oraz
dla chętnych – korespondencyjnie.
• W piątek 5 czerwca minie termin na zawiadamianie PKW
o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety
wyborcze zaakceptowane przez PKW w związku z wyborami
prezydenta zarządzonymi na 10 maja.
• Do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane podpisy poparcia (100 tys.).
• Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
zaś obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez
komisarzy wyborczych do 15 czerwca.
• 13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru
głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na
zgłaszanie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.
• Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową
Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na
terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie
nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.
• Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.
• Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie
w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do
nadawczych skrzynek pocztowych.
• 28 czerwca od godz. 7.00 do godz. 21.00 odbędzie się
głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie
dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych
obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za
pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych
komisji wyborczych.
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Były burmistrz Kłodzka wicewojewodą
Województwo dolnośląskie ma nowego wicewojewodę.
Od poniedziałku 1 czerwca drugim zastępcą wojewody
Jarosława Obremskiego jest Bogusław Szpytma, były burmistrz Kłodzka.
Bogusław Szpytma urodził się w 1963 roku w Kluczborku. Od 2004 roku związany był z samorządem. W latach
2004-2006 pełnił funkcję dyrektora departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Odpowiadał m.in. za ocenę wniosków w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez samorząd
województwa, a także był wiceprzewodniczącym zespołu
ds. opracowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia. W latach 2006-2014 był burmistrzem Kłodzka. W wyborach samorządowych w 2018 roku, startując na burmistrza Kłodzka z własnego komitetu, zajął 2 miejsce (na 6 kandydatów), otrzymując 14,9% głosów (do II tury nie doszło). Jednocześnie
uzyskał mandat radnego miasta. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu jako bezpartyjny z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Akcja „Czysty las”
W środę 22 kwietnia Julia Linkiewicz, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce
Średniej wraz z braćmi: Karolem i Przemkiem oraz
dwudziestoma osobami z Radkowa i okolic wzięli
udział w akcji „Czysty las”. Inicjatorem wydarzenia
był brat Julii – Przemek. Śmieci były zbierane
w okolicach zalewu radkowskiego. Uczestnicy
akcji zebrali 50 worków śmieci oraz 4 opony.
Akcja pozwoliła połączyć przyjemne z pożytecznym. Była to wspaniała gimnastyka oraz ruch
na świeżym powietrzu ze szczytnym celem.
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Kolejna zdalna sesja rady miejskiej
W środę 27 maja odbyła
się, przeprowadzona drogą
on-line, XXI sesja Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
Głosowania nad uchwałami
poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji i przyjęciem sprawozdania burmistrza
z realizacji uchwał oraz prac w
okresie międzysesyjnym od
18 kwietnia do 18 maja. Podczas
środowej sesji nawiązano do
rocznicy 30-lecia samorządu
terytorialnego.
W punkcie dotyczącym sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, pytanie o
inwestycję związaną z przebudową basenu przy ul. Fredry,
zadał Jerzy Pulit, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie.
– Wniosek wykonawcy dotyczący przedłożenia terminu zakończenia prac był oczywiście
zweryfikowany zarówno przez
Wydział Infrastruktury i Inwestycji jak i przez inżyniera kontraktu. Nie jest to sytuacja związana
wprost z koronawirusem, choć
pewne rzeczy również mają na
to wpływ. Nie wykluczam kolejny taki wniosek od wykonawcy,
już stricte związany z koronawirusem, czy też przepisami umożliwiającymi trochę inną realizację
kontraktu i umów zawieranych
w czasie epidemii – być może
wniosek będzie dalej aneksowany – mówił Tomasz Kiliński. –
Wniosek wykonawcy był uzasadniony różnymi elementami,
które w trakcie realizacji inwestycji występowały – dodał burmistrz.
Według aneksu termin realizacji zadania pn. „Rewitalizacja
terenów rekreacyjnych wraz z

zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w
mieście Nowa Ruda” wyznaczono do dnia 31 lipca 2020 r.
W punkcie dotyczącym prezentacji projektów uchwał znalazły się dokumenty prawa lokalnego wprowadzające zmiany
w budżecie Gminy Miejskiej
Nowa Ruda na 2020 rok oraz w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Ponadto podczas majowej
sesji radni przyjęli do realizacji
następujące uchwały:
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta
Nowa Ruda,
• w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na rok
2020,
• w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi składanej przez właściciela
nieruchomości,
• w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy
na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej
Nowa Ruda,
• w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
miasta Nowa Ruda w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2019-2034”,
• w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącego
przewozów uczniów niepełnosprawnych,
• zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i nadania statutu,
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika

Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Rudzie.
W punkcie dotyczącym spraw
różnych, radny Janusz Staniocha
poprosił burmistrza Tomasza
Kilińskiego o przedstawienie
sytuacji w mieście w związku z
pandemią koronawirusa.
– Według danych z dnia 26
maja na terenie Nowej Rudy
mamy 14 osób zarażonych, a
3 osoby wyzdrowiały. Trwa etapowe uruchamianie poszczególnych sfer życia społecznego i
gospodarczego w naszym kraju. Jeżeli chodzi o dopuszczone
do działalności przedszkola i
żłobek, a także w tym tygodniu
zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w klasach I-III, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że największym zainteresowaniem
mieszkańców cieszy się żłobek,
gdzie jest 17 dzieci na 42, które
były przed stanem epidemii. W
dniu dzisiejszym mam oczywiście inne zasady i ograniczenia
liczby dzieci, które mogą znajdować się w żłobku w związku
z zasadami, które musimy przestrzegać, co dotyczy nie tylko
żłobka, ale też przedszkola i
szkoły, i w tym określonym reżimie sanitarnym niektóre jednostki funkcjonują. Działa też Przedszkole nr 3 w Szkole Podstawowej nr 6, funkcjonuje również
Szkoła Podstawowa nr 2 – oczywiście w zakresie klas I-III oraz
ewentualnie oddział „zerowy”.
Ilości dzieci w szkołach są naprawdę niewielkie, jest to 4 dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 i
chyba mniej niż 10 dzieci w Szko-

le Podstawowej nr 6. Nie funkcjonuje Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, w Szkole Podstawowej nr 7 nie ma dzieci ani w
oddziałach przedszkolnych, ani
w klasach I-III – wyjaśniał Tomasz
Kiliński. – Od piątku 22 maja
przeprowadzamy testy pracownikom oświaty. Na 66 przeprowadzonych wśród pracowników
oświaty testów, wszystkie były
ujemne. Testy przeprowadzono
też wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, testy przeprowadzane są też pracownikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej i
urzędu miasta, testom poddani
zostaną też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał.
Urząd Miasta w Nowej Rudzie
zakupił 500 sztuk testów w cenie
27 zł za jeden, są to takie same
testy jakie zastosowało przede
wszystkim miasto Wałbrzych i
miasto Świdnica, które zdecydowało się na podjęcie podobnych
kroków.
27 maja obchodziliśmy Dzień
Samorządu Terytorialnego, który w tym roku miał skromną, ze
względu na epidemię koronawirusa, oprawę – pierwsze wybory
samorządowe odbyły się 27 maja
1990 roku. Z tej okazji przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie złożył życzenia wszystkim
samorządowcom.
Do życzeń z okazji 30-lecia
samorządu przyłączył się również Tomasz Kiliński, burmistrz
Nowej Rudy.
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Felieton

Unia polsko-litewska – partnerzy (cz. 2)

Poniższe podziękowania zostały umieszczone
w pierwszej biografii o. Wenantego Katarzyńca:
Sucha, 12 grudnia 1922 r.
„Nie mogę zataić w sercu, co otrzymałam przy pomocy Bożej
za przyczyną O. Wenantego. Nawet nie jestem godna tak wielkiej
łaski!
Utworzyło mi się gruzło w środku bioder. Tak mi ten ból dokuczał, że nie mogłam chodzić. Po ludzku sądząc, nie można się było
obejść bez operacji lekarskiej, a na wspomnienie doktora drżałam
od wstydu – bo nawet rodzicom się nie przyznałam, gdy pytali
i tylko powiedziałam, że jestem słaba i nie mogę chodzić.
W tym moim strapieniu udałam się z prośbą do O. Wenantego;
trudno było mi klęknąć, ale jakoś uklękłam i wziąwszy obrazek
jego do rąk, przycisnęłam do serca i prosiłam:
– Ojcze Wenanty, który znasz wstyd dziewcząt, wyproś mi tę
łaskę, dla mnie niegodnej dziewczyny!
I tak płakałam i całą ufność w nim położyłam przyrzekając, że
jeżeli mi tę łaskę wyprosi, opiszę to dla jego życiorysu.
I otrzymałam, o co prosiłam, nie używając żadnej pomocy lekarskiej: na trzeci dzień mogłam już swobodnie chodzić tak, że nie
mam pojęcia, jak dobry jest ten O. Wenanty. Odtąd na całe życie
polecam się jego opiece – niech to będzie na większą chwałę Pana
Jezusa i Matuchny Jego!”
Wiktoria K.

Sucha, 29 maja 1923 r.
„Podaję do wiadomości, że moja koleżanka przez trzy miesiące
leczyła się na oczy, a nic jej żadne lekarstwa nie pomagały. Nareszcie udała się z prośbą do O. Wenantego i po tygodniu otrzymała
uzdrowienie oczu. Obiecała dać na Mszę św. dziękczynną, która
się odprawiła w Krakowie u OO. Franciszkanów.
Drugi wypadek dołączam. Moja bliska krewna dwa lata nie była
u spowiedzi. Poleciłam ją śp. O. Wenantemu i wyspowiadała się
w czasie wielkanocnym.
Wszystko to niech będzie na większą chwałę Bożą, Matki Najświętszej i na cześć śp. O. Wenantego, którego opiece się polecam.”
Zofia Listwan

Sucha, 29 maja 1923 r.
„(…) Byłam u pewnych osób, które przez dziewięć lat życiem
swoim dawały publiczne zgorszenie. Poleciłam je O. Wenantemu
i mówiłam w duchu:
– Ojcze Wenanty, ty widzisz, jaka krzywda dzieje się Panu Jezusowi! Wyproś tę łaskę, aby się już skończyło to zgorszenie!…
I zawdzięczam to O. Wenantemu, że tę łaskę otrzymałam, bo
osoby te wstępują obecnie w stan małżeński.
Podaję to na większą chwałę Boga, Matki Najświętszej i na cześć
O. Wenantego i polecam się na całe życie jego opiece i ufam w pomoc jego.”
Maria Pacyga

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

Dzięki polityce ustępstw w
sprawach, których wygrać nie
mógł, skończyły się wyprawy
krzyżackie docierające pod Kalisz, a czeskie pod Kraków i król
mógł wytężyć wszystkie siły na
budowanie „Polski murowanej”.
Na orężną rozprawę z Czechami
i Zakonem było jeszcze za wcześnie. Czas pokoju wykorzystał
na pozyskanie ziem na pograniczu z Brandenburgią (Santok,
Drezdenko, Drahim, Czaplinek,
Wałcz), przez co rozerwał lądowe połączenie Krzyżaków z ich
niemieckim zapleczem. Poprzez
małżeństwo swojej córki Elżbiety
z księciem Bogusławem V nawiązał współpracę z księstwami
Pomorza Zachodniego i zawarł
z nimi przymierze skierowane
przeciwko Krzyżakom. Po wojnie
z Czechami w roku 1348 odebrał
Luksemburczykom Wschowę i
Namysłów. Jak na znakomitego
polityka przystało, starał się osiągać cele możliwe pamiętając, że
najbardziej mistrzowskie zabiegi
niewiele wskórają, gdy siły są
bardzo nierówne. Pod koniec
panowania, gdy Polska już stawała się murowaną, zwrócił się z
prośbą do papieża o zwolnienie
z przysiąg, którymi potwierdzał
układy niekorzystne dla Korony
Królestwa Polskiego. Ostatni rok
życia spędził na przygotowaniach
do walnej rozprawy z Czechami o
Śląsk. Politykę ostatnich Piastów
można określić krótko: małymi
kroczkami, osiągali to, co osią-

galne i pamiętali o wszystkich
ziemiach Polski piastowskiej,
przygotowując się do włączenia
ich do Korony Królestwa Polskiego. Przyjrzyjmy się teraz polityce
wschodnich partnerów unii. Ziemie zamieszkałe przez Litwinów
były ubogie i rzadko zasiedlone,
więc wyprawy zbrojne na sąsiadów mające na celu rabunek
mienia i uprowadzanie ludności
były czymś w rodzaju działalności gospodarczej, wszak puste
ziemie nie przynosiły dochodów
litewskim kunigasom. Ofiarami
tej „działalności gospodarczej”
była Polska i Mazowsze, które
padały ofiarami wypraw łupieżczych. Wyprawy na Ruś miały na
celu podbój i podporządkowanie
ruskich księstw. Olgierd miał
dwunastu synów zaś Kiejstut
siedmiu, więc kierowani ojcowską
troską starali się o domeny dla
swoich potomków. Zdobywanie
księstw ruskich przez Litwę nie
było zwykłym podbojem, a raczej
uwalnianiem Rusinów z niewoli
mongolskiej, a Kijowem, Siewierzem, Smoleńskiem i innymi
księstwami ruskimi zaczęli władać
kniaziowie z nadania Olgierda i
jego następców, a nie uzyskujący
jarłyk od chan Złotej czy Wielkiej
Ordy. Warto zauważyć, że Olgierdowicze panujący na Rusi, od razu
przyjmowli wiarę swoich poddanych, czyli prawosławie, co w
pewien sposób tłumaczy łatwość
litewskich podbojów. Rozmach
litewskich podbojów i litewskie-

go st ylu
polityki
zaczął się
od Mendoga, który podbiwszy kawałek
Rusi Czarnej i Białej mienił się
być „królem Litwinów i wielkiej
części Rusinów”. Ten wojował
z Rusią Halicką przy wsparciu
Krzyżaków, a jego syn, Wojsiełk
oddał tron litewski prawosławnemu Rusinowi, synowi Daniela
Romanowicza. W 1390 roku książę
Witold, stryjeczny brat Jagiełły,
razem z Krzyżakami atakował
Wilno, bronione przez Polaków
pod komendą Klemensa z Moskorzowa. Przeskoki doprawdy niezwykłe, albo można powiedzieć,
czysto litewskie, z czym przez
wieki trwającej unii Koroniarze
musieli się liczyć. Olgierd nie
zadowolił się podbojem księstw
ruskich nad Dnieprem i trzykrotnie wybierał się na Moskwę.
Wprawdzie jej nie zdobył, ale
dwukrotnie uderzył oszczepem
o bramę Kremla. W jego ślady
starał się iść książę Witold, po
zmianie frontu i pogodzeniu się
z Jagiełłą. Rozmach, sumowanie
spraw niezałatwionych i walka
przynajmniej na dwóch frontach,
to były cechy partnera Korony,
którą ostatni Piastowie budowali
metodą małych, ale pewnych
kroków i liczyli zamiary według
sił. Już współcześni dostrzegali, że
mocarstwo Jagiellonów kiepskie
miało filary i Korona musiała je
podpierać.
Stanisław Łukasik
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Śmieciowych problemów ciąg dalszy
gorz Kuzak. – Zarząd nie mógł
nad tym zapanować, działkowcy
wyrzucali śmieci jak chcieli, przy
wejściach na działki był naprawdę bałagan. Podczas spotkania
z panią prezes ROD „Jaśmin”
tłumaczyłem, że nie możemy
tam jeździć co chwilę. Po to jest
harmonogram odbioru odpadów, aby się do niego dostosować. Co do odpadów wielkogabarytowych, powinno się je
zbierać w jakiś dzień wcześniej
ustalony z nami i wtedy my po
takie odpady przyjeżdżamy –
dodaje.
O problemach z prawidłowym gromadzeniem i wywozem
odpadów doskonale wie prezes
ROD „Jaśmin”.
– Mamy jeden kontener, niestety śmieci nie zawsze są systematycznie wywożone, a ludzie
wciąż je donoszą. Nie jesteśmy
w stanie nadążyć z ich wywożeniem. Nie będziemy co tydzień
zamawiać dużego kontenera na
odpady bo to kosztuje, ale jestem przekonana, że z czasem
to wszystko się uprzątnie i wywiezie. Na terenie ogrodów działkowych mamy kilka miejsc, gdzie
gromadzone są śmieci i tu, przy
szpitalu, trwa to najdłużej. Nie
ma tego aż tak wiele i myślę, że
lada chwila to zostanie wywiezione – mówi Olga Frydrych,
prezes Rodzinnych Ogrodów
działkowych „Jaśmin” w Nowej
Rudzie. – Myślę, że dużo śmieci
jest tam podrzucanych przez
ludzi z miasta. Nie sądzę, żeby
ktoś z działki wyrzucił wersalkę,

są tam też dywany, zabawki, to
raczej też nie wyrzucił nikt z
działkowców. Sprawę odpadów
mamy cały czas na uwadze, zależy nam, żeby o działkowcach
nie mówiono jako o osobach
zaśmiecających teren – dodaje.
Podrzucanie śmieci i
odpady
wielkogabarytowe
Nadal sporym problemem
jest podrzucanie śmieci i składowanie odpadów wielkogabarytowych. Jak widać, nie wszystkie osobą rozumieją, na jakich
zasadach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Niepodległości 45c
w Nowej Rudzie i jak ważne jest
odpowiednie segregowanie odpadów.
Powiedzmy, że większość
mieszkańców Nowej Rudy po-

ważnie traktuje segregację odpadów, niestety, wciąż zdarzają
się przypadki, które psują ten
pozytywny obraz osób, działających odpowiedzialnie i dbających o czystość i porządek w
mieście. Pół biedy, gdy odpady
podrzucane są do kubłów ulicznych, choć oczywiście tak nie
powinno się robić. Niestety, wyjątkowo uciążliwym kłopotem
jest podrzucanie odpadów szczególnie budowlanych, po remontach, śmieci elektronicznych czy
mebli pod boksy, koło kontenerów na odpady lub gdzie popadnie, myśląc: „Nie moje podwórko,
nie mój teren, nie mój problem”.
Jak się okazuje, mimo licznych
apeli i próśb, problem podrzucania odpadów wciąż jest aktualny. Mieszkańcy nadal nie rozumieją, że czy wystawia jeden
worek, czy będzie ich pięć, za-

fot. ilustracyjne

Do naszej redakcji zadzwoniła czytelniczka, bardzo oburzona składowanymi powyżej
Oddziału Dziecięcego noworudzkiego szpitala – odpadami.
Oprócz „normalnych” śmieci,
znajdują się tam: wersalka, dywan, zabawki itd.
– Kto tam robi śmietnik? –
pyta czytelniczka.
O kłopotach działkowców z
wywozem odpadów pisaliśmy
blisko dwa tygodnie temu. Już
wtedy Grzegorz Kuzak, prezes
spółki Noworudzkie Usługi Komunalne, tłumaczył, że problem
odpadów z terenu ROD „Jaśmin”
leży w dużej mierze po stronie
zarządu.
– Jeżeli znajdują się tam też
odpady wielkogabarytowe, to
już jest sprawa działkowców. Oni
nam zgłaszają i ja wtedy mogę
je wywieźć. To nie jest tak, że ja
sam wysyłam samochód i zabierzemy wielkogabaryty – tłumaczy Grzegorz Kuzak. – Przypomnę, że poprosiłem panią dyrektor ZOZ Kłodzko, żeby udostępniła kawałek terenu przy
szpitalu, gdzie można by było
ustawić pojemniki, co znacznie
ułatwiło by nam dojazd. Miejsce
takie zostało przygotowane,
działkowcy mogą tam przynosić
śmieci, ale w cywilizowany sposób. Kierownik noworudzkiego
szpitala, pan Józef Grębosz, wyraźnie powiedział, że jeżeli będzie tam nieporządek, śmieci
będą się walały poza pojemnikami, to zrezygnują z udostępniania terenu – tłumaczy Grze-

fot. ilustracyjne

Wracamy do tematu śmieci nagromadzonych przy szpitalu,
które prawdopodobnie pochodzą z Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Jaśmin” w Nowej Rudzie

płacą tyle samo. Problemem
może być ich składowanie w
mieszkaniach, ale z tym borykamy się wszyscy i każdy musi
sobie to we własnym zakresie
jakoś zorganizować, a nie podrzucać komuś worki, o wyrzucaniu ich w lasach czy na łąkach
nie wspominając. Kłopotem jest
też wyrzucanie, porzucanie odpadów wielkogabarytowych –
meble czy inne duże odpady
wyrzucane są zazwyczaj nocą.
Odpady wielkogabarytowe z
terenu miasta Nowa Ruda wywożone są przez pracowników
spółki NUK co dwa miesiące.
Dokładne daty wywozu dostępne są w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Co ważne, pozbywając się
mebli czy sprzętu AGD powinniśmy pamiętać, że możemy je
wywieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który w Nowej
Rudzie znajduje się przy ul. Niepodległości 45c. Odpady są
przyjmowane bezpłatnie, trzeba
jednak mieć własny transport.
Do PSZOK-u można zawieźć:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odzież, tekstylia, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone,
przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe,
zużyte baterie, akumulatory i
opony.
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O maturze przeprowadzanej
w terminie głównym

40 laptopów dla uczniów
W połowie maja ruszył program „Zdalna szkoła+”. Gminy mogą
już składać wnioski o pieniądze na zakup sprzętu potrzebnego do
zdalnej edukacji. Złożenie wniosku to gwarancja otrzymania dofinansowania, a to wynosi od 35 do 165 tysięcy złotych. Z zakupem
komputerów nie trzeba czekać na przelew. Wniosek o pieniądze
na sprzęt komputerowy złożyła też Gmina Miejska Nowa Ruda.
– O pieniądze mogą się starać wszystkie gminy w Polsce. Zachęcamy do udziału w programie – mówi Marek Zagórski, minister
cyfryzacji. – „Zdalna szkoła+” to kolejny program, w którym wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), chcemy pomóc
uczniom i nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do
zdalnych lekcji. W sumie przeznaczamy na ten cel ponad 367 milionów złotych – dodaje.
180 milionów z plusem
Najpierw była „Zdalna szkoła” z budżetem 187 milionów złotych,
nadszedł czas na „Zdalną szkołę+”. Tym razem na dofinansowanie
zakupu sprzętu mamy 180 milionów złotych. To równowartość 51
tysięcy laptopów lub 120 tysięcy tabletów. O wsparcie mogą starać się gminy, a wysokość dofinansowania (od 35 do 165 tysięcy
złotych) zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na
terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.
Zasada jest taka: sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom
lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje
wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi – będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.
Złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty.
Z zakupem sprzętu nie trzeba czekać na podpisanie umowy i przelew. Finansujemy zakupy poczynione od 16 marca 2020 r.
– Zależy nam, aby gminy decydując o przekazaniu sprzętu,
pamiętały o potrzebach rodzin wielodzietnych – mówi Marek
Zagórski. – Pamiętajmy też o niepełnosprawnych uczniach, którzy
potrzebują specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Samorządy będą mogły je kupić za pieniądze z nowego
programu – dodaje.
Szybkie tempo
Za otrzymane w ramach programu pieniądze, można sfinansować nie tylko niezbędne oprogramowanie, ale i ubezpieczenie
sprzętu, mobilny dostęp do Internetu lub inne uzasadnione wydatki (np. akcesoria).
Nabór wniosków ruszył na www.cppc.gov.pl
– Tak jak w programie „Zdalna szkoła”, teraz także stawiamy na
minimum formalności i maksimum skuteczności – mówi Wojciech
Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Stosujemy
najprostszą z możliwych procedur, po to, by pieniądze jak najszybciej trafiły na konta gmin – dodaje.
Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa można znaleźć
m.in. pełną dokumentację programu, aplikację do składania wniosków, wzór umowy i informator – kompendium wiedzy o programie.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wniosek złożony
Jak informuje Krzysztof Czajka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, miasto wnioskuje o 75 tysięcy złotych na zakup
40 laptopów dla rodzin wielodzietnych. W przypadku otrzymania
środków, sprzęt rozdysponują dyrektorzy szkół miejskich.

W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego, Centralna Komisja
Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu
części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca
Początek matur –
8 czerwca
Zgodnie z ogłoszonym terminarzem, część pisemna rozpocznie się 8 czerwca, natomiast
część ustna będzie trwała od 15
do 29 czerwca (oprócz 21 i 28
czerwca), z zastrzeżeniem, że
część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik
uzyskany z egzaminu w części
ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Szczegółowy harmonogram
części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w komunikacie dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej z 24
kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, egzami
nu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. (zaktualizowanym 20 maja 2020 r.).
Dwie formuły egzaminu
W czerwcu 2020 r., podobnie
jak w roku ubiegłym, egzamin
maturalny w terminie głównym
będzie przeprowadzany w
dwóch formułach.
1. Do egzaminu w „nowej”
formule przystąpią:
a. tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób,
które przystąpią do ok. 1 337 300
egzaminów w części pisemnej)
b. absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych
(do roku 2019 włącznie) oraz
absolwenci technikum z lat 20162019, którzy zdecydowali się:
• przystąpić do egzaminu bądź
egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub
• przystąpić do egzaminu z
nowego przedmiotu (ok. 12 700
egzaminów w części pisemnej),
lub
• przystąpić do zdawanego
wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300
egzaminów w części pisemnej)

c. absolwenci posiadający
świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich,
sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).
Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci
technikum z lat 2006-2015, którzy zadeklarowali przystąpienie
do egzaminu maturalnego po
raz pierwszy (ok. 460 osób – ok.
1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:
• przystąpić do egzaminu
bądź egzaminów niezdanych
w ubiegłych latach (ok. 2 380
egzaminów w części pisemnej)
lub
• przystąpić do egzaminu
z nowego przedmiotu (ok. 290
egzaminów w części pisemnej),
lub
• przystąpić do zdawanego
wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270
egzaminów w części pisemnej).
W 2020 r. przeprowadzonych
zostanie również 260 egzaminów
w części ustnej, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226
egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, 2 – z języka rosyjskiego i 1 – z języka włoskiego.
Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały
poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz
umiejętności określonych odpowiednio:
1. w przypadku egzaminu
w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej
kształcenia ogólnego
2. w przypadku egzaminu
w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.
Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na
stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu
maturalnego, w jakim pierwot-

nie miał się on odbyć (w maju
2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu
2020 r.).
Przewodniczący Zespołów
Egzaminacyjnych oraz członkowie zespołów nadzorujących
zostali poproszeni przez dyrektora CKE o szczególną staranność
podczas przekazywania arkuszy
zdających, tak aby każdy z nich
otrzymał właściwy arkusz w odpowiedniej formule. Wszystkie
arkusze egzaminacyjne służące
do przeprowadzenia egzaminu
w „nowej” formule są wyraźnie
oznaczone na stronie tytułowej
(poprzez czerwony pionowy
pasek wzdłuż prawej krawędzi
arkusza, na którym widnieje
napis „NOWA FORMUŁA”).
272 tys. osób
przystępujących do
egzaminu maturalnego
Około 272 000 zdających,
którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku
szkolnym 2019/2020, przystąpi
do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
– język polski – na poziomie
podstawowym
– matematyka – na poziomie
podstawowym
– język obcy nowożytny – na
poziomie podstawowym
– język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół
lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).
W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie będzie
przeprowadzana. Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą
również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego
z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może
również przystąpić do egzaminu
maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi
przez szkoły wyższe.
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Dotacje na zabytki
W ubiegły czwartek 28 maja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przekazaniu 4,5 miliona złotych na zabytki. Dotację przekazano m.in. na: „Osu
szenie i zabezpieczenie ścian XVI-wiecznego kościoła pw.
św. Jerzego w Krajanowie (etap V)” – 35 000 zł, „Wykonanie
prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamieniarce
architektonicznej środkowej części elewacji wschodniej, kościoła
pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach” – 60 000 zł, „Ratunkowe prace przy elewacji północno-wschodniej Zamku Sarny
w Ścinawce Górnej” – 20 000 zł.

Trwa przebudowa ulicy Górniczej
Cały czas prowadzone są prace przy II etapie przebudowy
ulicy Górniczej w Nowej Rudzie
(drogi powiatowej).
W zakres robót wchodzi:
• przebudowa nawierzchni
jezdni na długości 625 m,
• przebudowa istniejących
chodników o łącznej długości
339 m,
• budowa nowego chodnika
o długości 73 m,
• wykonanie nowego odcinka
kanalizacji deszczowej,
• wykonanie ścieków ulicznych z kostki kamiennej,
• wykonanie nowego muru
oporowego,

Zostanie także wykonana
nowa zatoka postojowa.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zostaną zamontowane bariery ochronne o łącznej długości 256 m.
– Do realizacji przebudowy
drogi doszło, dzięki dobrej
współpracy z Tomaszem Kilińskim, burmistrzem Nowej Rudy.
Udało się stworzyć montaż finansowy gminy i powiatu, który
pozwolił na remont tej drogi.
Również sięgnęliśmy po dotację
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonanie przebudowy,
położenie nowej nawierzchni
oraz przebudowa chodników,

podwyższ y komfor t jazdy,
usprawni odprowadzenie wód
opadowych, i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu
zarówno kołowego jak i pieszego – informuje Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta powiatu kłodzkiego.
Koszt całkowity prowadzonych prac to ponad 1,8 mln zł.
z czego: 465 tys. z. – dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa
Ruda, 465 tys. zł – udział własny
Powiatu Kłodzkiego, 931 tys. zł
– dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Zakończenie prac przewidywane jest na koniec lipca 2020 r.

Bez maseczek
Sobota 30 maja – to dzień
znoszenia kolejnych obostrzeń
związanych z pandemią. Od
tego czasu nie obowiązują
m.in. limity osób w sklepach,
restauracjach, czy kościołach.
Na ulicach nie musimy nosić
maseczek.
W przestrzeniach otwartych
mogą się odbywać zgromadzenia publiczne do 150 osób. Ich
uczestnicy mają obowiązek
zachować 2-metrowy dystans
od siebie, a w przypadku gdy
nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos.
W sklepie, środkach komunikacji, kościołach, czy kinach
maseczki są nadal obowiązkowe.
W punktach gastronomicznych musi być zachowana odpowiednia odległość między
stolikami. Klienci, zanim usiądą
do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne
sanitarne – m.in. dezynfekcja
rąk i stolików.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek
zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.
Limit osób przestanie obowiązywać również w kościołach
i pozostałych miejscach sprawowania kultu religijnego.
Podobnie będzie w przypadku
uczestników pogrzebu. Przebywając w kościołach i świątyniach nadal należy zasłaniać
usta i nos. W weselach i innych
uroczystościach rodzinnych
będzie mogło uczestniczyć
maksymalnie 150 osób.
Kolejne obostrzenia znikną
6 czerwca – mogą zacząć działać baseny, siłownie oraz kluby
fitness. W określonych warunkach sanitarnych prace wznowią m.in. kina, teatry, sale zabaw, parki rozrywki, a także
salony masażu i tatuażu. Możliwe będzie również organizowanie targów, wystaw i kongresów.

Pamiątkowa żarówka
Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin
i Patronki Ziemi Kłodzkiej zbiera środki na pokrycie
kosztów wymiany instalacji elektrycznej
Dla darczyńców, którzy wpłacą na: www.
zrzutka.pl/res4aw kwotę powyżej 500 zł (możliwość wpłaty w ratach),
są przygotowane pamiątkowe żarówki z certyfikatem potwierdzającym autentyczność
– nabywca uzyska również prawo do jednorazowej iluminacji bazyliki na życzenie
w uzgodnionym terminie.
Osoby/podmioty zainteresowane nabyciem takiej żarówki,
proszone są o wpłatę min. 500 zł przez stronę Zrzutki – www.
zrzutka.pl/res4aw lub na rachunek wambierzyckiego klasztoru
– oraz kontakt drogą mailową lub przez wiadomość prywatną:
Zrzutka, Facebook Sanktuarium Wambierzyce, poczta elektroniczna. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na kilka rat.
Pierwsze pamiątkowe żarówki powędrowały do nowych
właścicieli już 30 stycznia.
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Służby mundurowe
informują
Pożar w piwnicy. W sobotę 23 maja, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie, otrzymali zgłoszenie o pożarze oraz zadymieniu pomieszczeń piwnicznych i klatek schodowych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Akacjowej w Słupcu.
Znęcał się nad rodziną. W poniedziałek 25 maja, Prokuratura Rejonowa w Kłodzku zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru
policji, zakazie kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej oraz
nakazie opuszczenia lokalu, zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną,
wobec 31-letniego mieszkańca gminy Nowa Ruda, który znęcał się
psychicznie oraz fizycznie nad swoją żoną oraz dziećmi.
Kradli alkohol. W poniedziałek 25 maja, funkcjonariusze Wydziału
Kryminalnego KP Nowa Ruda, w toku czynności ustalili oraz zatrzymali 47-letniego mężczyznę oraz 49-letnią kobietę, mieszkańców Wałbrzycha, podejrzewanych o kradzież różnego rodzaju alkoholi o łącznej
wartości 3000 złotych, na szkodę sklepów Biedronka w Nowej Rudzie.
Zatrzymanych osadzono w PDOZ KP Nowa Ruda do wyjaśnienia.
Znieważył policjantów. We wtorek 26 maja, policjanci z Wydziału
Prewencji KP Nowa Ruda, zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy
Nowa Ruda, który w stanie nietrzeźwości, znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, funkcjonariuszy policji, w trakcie i podczas
wykonywania czynności służbowych. Zatrzymanego osadzono w PDOZ
KP Nowa Ruda do wytrzeźwienia.
Seniorka źle cofała. We wtorek 26 maja, na os. Piastowskim w Nowej
Rudzie, 81-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym, źle cofając
uderzyła w zaparkowany samochód marki BMW. Sprawczyni kolizji
została ukarana mandatem.
Wbiegł na jezdnię. We wtorek 26 maja, na ul. Stara Droga w Drogosławiu, 11-letni chłopiec wbiegł pod nadjeżdżający samochód. Na szczęście
chłopcu nic poważnego się nie stało. Na miejsce zdarzenia przybył
zespół ratownictwa medycznego, który przebadał 11-latka, nie było
potrzeby hospitalizacji.
Groził rodzinie. W środę 27 maja w Wambierzycach, pijany mężczyzna
(ponad 2 promile w organizmie), wszczął awanturę w miejscu zamieszkania, był agresywny wobec syna, wyzywał domowników słowami
wulgarnymi, groził też swojej rodzinie. Wobec powyższego policjanci
podjęli decyzję o doprowadzeniu do wytrzeźwienia i po wykonaniu
badań lekarskich, osadzeniu w PDOZ KP Nowa Ruda. Rodzinę objęto
procedurą Niebieskiej Karty.
Wpadł z amfetaminą. W czwartek 28 maja, na ul. Ludwikowskiej w Nowej Rudzie, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KP Nowa Ruda
zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie substancję
narkotyczną w postaci amfetaminy, w ilości 0,05 grama netto. Po wykonaniu czynności zatrzymanego zwolniono.
Rowerzysta „na gazie”. W piątek 29 maja, na ul. Świdnickiej w Drogosławiu, policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który w stanie
nietrzeźwości kierował rowerem. Rower przekazano osobie wskazanej,
kierującego – po wykonanych czynnościach – zwolniono.
Pożar sadzy. W sobotę 30 maja, noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie w budynku przy ul. Głównej
w Jugowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pali się sadza w przewodzie kominowym, do
którego podłączony jest piec c.o. znajdujący się na parterze budynku.
Pijany motorowerzysta. W sobotę 30 maja, we Włodowicach, policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca gminy Nowa Ruda, który kierował
motorowerem w stanie nietrzeźwości. Po wykonanych czynnościach
mężczyznę zwolniono. Pojazd przekazano osobie wskazanej.
Zatrzymani z marihuaną. W niedzielę 31 maja, noworudzcy policjanci na ul. Kolonia Leśna w Radkowie zatrzymali 21-latka, który posiadał
przy sobie susz marihuany w ilości 0,56 grama netto oraz mężczyznę
lat 18, który posiadał susz marihuany w ilości 1,42 grama netto. Zatrzymanych osadzono w PDOZ KP Nowa Ruda celem wyjaśnienia.
Na skuterze po alkoholu i z zakazem. W niedzielę 31 maja w Ścinawce Dolnej, policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który pomimo
sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
okres 4 lat, pijany kierował skuterem marki PIAGGIO. Po przebadaniu
okazało się, że mężczyzna ma 0,9 promila alkoholu w organizmie. Pojazd
przekazano osobie wskazanej. Kierującego – po wykonaniu niezbędnych
czynności – zwolniono. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzą
policjanci z KP Nowa Ruda.

Na podwójnym gazie i bez prawa jazdy
Kierował samochodem osobowym ignorując zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Kłodzku. Ponadto kierował
samochodem w stanie nietrzeźwości. Teraz 33-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego
za swoje zachowanie odpowie karnie
– W niedzielę 31 maja, policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie zatrzymali do kontroli
kierującego samochodem osobowym. Po przebadaniu okazało się, że 33-letni kierujący jest
nietrzeźwy. Miał 0,9 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych
okazało się, że wobec 33-letniego mężczyzny sąd
orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych. Teraz za swoje zachowanie odpowie ponownie przed sądem – informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy
kłodzkiej policji.

Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art.
178a kk, grozi grzywna, ograniczenie wolności
lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierujący był już
wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie
pojazdu mechanicznego po alkoholu lub kierował
samochodem w stanie nietrzeźwości podczas
obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych, zagrożenie karą za to przestępstwo jest zwiększone i wynosi od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności.

Kradł prąd

Sprawy kradzieży najczęściej
kończą się sporządzeniem aktu
We wtorek 26 maja przy elektrycznej, działając na szkodę oskarżenia przeciwko osobie,
ul. Kolejowej w Nowej Rudzie, NTBS Nowa Ruda. Powstałe stra- która „na lewo” pobierała prąd.
policjanci ujawnili przypadek ty na chwilę obecną nie zostały Za nielegalne przyłącze, sprawcy
grozi kara do 5 lat pozbawienia
kradzieży energii elektrycznej i oszacowane.
zatrzymali 35-letniego mężczyPo wykonanych czynnościach wolności, a także obowiązek
znę, który poprzez podłączenie zatrzymanego zwolniono, pod- uiszczenie opłaty za nielegalny
przedłużaczem do oświetlenia łączenie zostało rozłączone. Czyn- pobór, której wysokość może
klatki schodowej, dokonywał ności prowadzą policjanci z KP wynieść od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych.
nielegalnego poboru energii w Nowej Rudzie.

Pijany rowerzysta
1,9 promila alkoholu w organizmie miał 39-latek, który kierując rowerem, stwarzał zagrożenie
na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego.
W ubiegłą sobotę w Nowej Rudzie funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę, który kierował

rowerem. Jego zachowanie wskazywało, że jest
w stanie nietrzeźwości. Po przebadaniu policjanci stwierdzili, że mężczyzna ma 1,9 promila alkoholu w organizmie. Za ten czyn grozi kara aresztu albo grzywny.
Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę
i zdrowy rozsądek. Kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości może być przyczyną zdarzeń drogowych nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Nie masz prawka? – nie wsiadaj za kółko
Często się zdarza, że policjanci zatrzymują kierujących, którzy
pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami, decydują się wsiąść
za „kółko”. Tak też było m.in. 31
maja w Nowej Rudzie. Noworudzcy policjanci przypominają,
że w myśl obowiązujących przepisów czyn ten stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.
Od 18 maja 2015 r. obowiązują przepisy zaostrzające kary
m.in. dla pijanych kierowców
oraz kierowców poruszających
się w terenie zabudowanym z
nadmierną prędkością. Jednym
z czynów, który został wprowadzony do ustawy Kodeks karny

jest przestępstwo prowadzenia
pojazdu mechanicznego pomimo wydanej decyzji właściwego
organu o cofnięciu uprawnienia
do kierowania pojazdami. Mówi
o tym art. 180a KK.
W przypadku zatrzymania do
kontroli drogowej kierującego
bez uprawnień, funkcjonariusze
mogą nałożyć na sprawcę wykroczenia mandat karny w wysokości 500 złotych. W wielu
przypadkach jednak kończy się
na sporządzeniu dokumentacji
do sądu, który ma prawo orzec
w stosunku do kierującego zakaz
kierowania pojazdami. To z kolei
oznacza, że w przypadku kolejnego spotkania z policjantami
na drodze, osoba odpowiada już
za przestępstwo, nie za wykroczenie.
Przypominam, że za jazdę
pomimo cofniętych uprawnień,
kierującemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, a przez
sąd wydawany jest obligatoryjny zakaz kierowania pojazdami.

W przypadku kierowania pojazdem po wydaniu przez sąd zakazu sądowego, sprawca może
trafić do więzienia na 5 lat, a sąd
dodatkowo może zastosować
karę dożywotniego zakazu kierowania pojazdami.
Apelujemy! Jeżeli wiedzą Państwo, że osoba nie posiada prawa jazdy, a chce jechać pojazdem, uniemożliwijmy jej to.
Należy także powiadomić dyżurnego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego pod numerem
112, który przekaże informacje
policji, a dyżurny wyśle w miejsce zdarzenia patrol. Pamiętajmy:
osoby, które nie posiadały nigdy
uprawnień, lub z różnych powodów utraciły wcześniej prawo
jazdy, mogą na drodze powodować poważne zagrożenie, dlatego tak ważny jest brak społecznego przyzwolenia na tego typu
zachowania.
asp. Paulina Koptyra
Komisariat Policji w Nowej Rudzie
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Nie dała się okraść
W środę 27 maja, do mieszkanki os. Wojska
Polskiego w Słupcu zadzwonił nieustalony
mężczyzna, podając się za funkcjonariusza
policji. Kobieta z uwagi na działania prewencyjne noworudzkich policjantów oraz liczne
apele zamieszczane w tygodniku „Noworudzianin”, nie podjęła rozmowy i natychmiast
powiadomiła służby. Tym samym nie było
rozmowy na temat ewentualnych żądań pieniędzy.
Co prawda funkcjonariuszom nie udało się
złapać oszustów, natomiast wykorzystując
okazję, apelują o rozwagę.
– Oszuści, wykorzystując społeczne zaufanie do policji, podają się za funkcjonariuszy
policji, CBŚP i w ten sposób wyłudzają pieniądze od osób starszych. Ostrzegamy: każdy kto
dzwoni, podaje się za policjanta i prosi o prze-

kazanie lub przelanie na konto pieniędzy, to
oszust! Z tą informacją, na wszelkie możliwe
sposoby, funkcjonariusze starają się dotrzeć
do starszych osób. Wystarczy, że każdy z nas
zadzwoni do osoby starszej, członka swojej
rodziny i ostrzeże ją przed sposobem działania oszustów. Niech każdy senior powie o tym
swojej sąsiadce lub sąsiadowi. W ten sposób
błyskawicznie możemy przyczynić się do
zwiększenia świadomości osób starszych
o istniejącym zagrożeniu. Wiedząc jak działają przestępcy, seniorzy nie dadzą się oszukać!
– tłumaczą policjanci.
Oszuści stosując metodę „na policjanta”,
próbowali zabrać oszczędności życia seniorki
ze Słupca. Na szczęście kobieta nie dała się
oszukać.

Nie ułatwiaj życia
złodziejom
W środę 27 maja, nieustalony
dotychczas sprawca, z otwartego
pojazdu zaparkowanego na nieogrodzonym parkingu przy ul. Głównej
w Jugowie, ukradł torebkę damską
wraz z pieniędzmi w kwocie 120
złotych oraz dokumentami na szkodę 37-letniej kobiety, mieszkanki
powiatu ząbkowickiego. Czynności
wyjaśniające w tej sprawie prowadzą
policjanci z Komisariatu Policji Nowa
Ruda. Noworudzcy policjanci apelują i przypominają – wychodząc
z samochodu, nawet jeżeli pozostawiamy go na własnym podwórku,
wyciągnijmy kluczyki ze stacyjki,

Zgłoś, nie wychodź
Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście zgłosić
to do wydziału komunikacji.
Możecie to zrobić również przez
Internet. Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej
możliwości już niemal 200 tysięcy razy.
Na początek nie najlepsza wiadomość: jeśli nie dopełnicie tego
obowiązku w wyznaczonym terminie, możecie zapłacić karę (od
200 do 1000 zł). Teraz będą już
tylko dobre informacje…
Szybko i bezpiecznie
Do niedawna mieliście na to
30 dni (od podpisania umowy
kupna-sprzedaży pojazdu lub
umowy darowizny pojazdu). W
związku z pandemią – czasowo
(do końca roku) – wydłużono ten
termin do 180 dni. Nie musicie
jednak czekać do ostatniej chwili, aby to zrobić.
Obowiązek zgłoszenia zbycia
lub nabycia pojazdu mają obie
strony – zarówno dotychczasowy,
jak i nowy właściciel pojazdu.
Tyle teorii, czas na
zajęcia praktyczne
Zacznijcie od przygotowania:
– danych pojazdu, którego
nabycie lub zbycie chcecie zgło-

sić (markę, typ – jeśli jest, model,
numer VIN, dotychczasowy numer
rejestracyjny). Znajdziecie je np.
w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
– danych zbywcy lub nabywcy
pojazdu,
– skanu lub zdjęcia dokumentu, który potwierdza zbycie lub
nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę
darowizny pojazdu.
Będziecie także potrzebowali
profilu zaufanego. Aby go zdobyć,
też – w większości przypadków
– nie musicie nigdzie się ruszać.
Możecie go założyć przez Internet,
na www.pz.gov.pl
Następnie:
Krok 1: wejdźcie na stronę
www.GOV.pl i profilem zaufanym
zalogujcie się do konta Mój GOV
(prawy górny róg ekranu).
Krok 2: po zalogowaniu wybierzcie sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w
niej kategorię Kierowcy i pojazdy
(trzecia od góry). Po rozwinięciu
się spisu e-usług wybierzcie i
kliknijcie w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa
online). Kliknijcie przycisk „Wyślij
zgłoszenie”.

Krok 3: Wybierzcie, co chcecie
zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpiszcie dane pojazdu i dołączcie skan dokumentu, który
potwierdza zbycie lub nabycie
pojazdu.
Krok 4: Sprawdźcie lub uzupełnijcie swoje dane.
Krok 5: Podajcie dane zbywcy
lub nabywcy.
Krok 6: Zaadresujcie formularz
zawiadomienia. Wasze zgłoszenie
powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd (starostwo powiatowe).
Krok 7: Sprawdźcie formularz
zawiadomienia, podpiszcie profilem zaufanymi i wyślijcie. Wyświetli się komunikat, że Wasze
zawiadomienie zostało wysłane.
Na swoją skrzynkę na koncie Mój
Gov dostaniecie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
Uwaga! To jedyny dokument
potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie dostaniecie.
Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane
od razu, gdy pismo trafi do urzędu.
WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój
GOV znajdziecie po zalogowaniu
się do konta Mój GOV (patrz Krok
1) – w menu po lewej stronie,
sekcja Moja skrzynka.

sprawdźmy, czy pozamykane są
drzwi, okna, bagażnik i czy włączony jest alarm. Nie należy również
pozostawiać w samochodzie dokumentów, czy innych wartościowych
przedmiotów, które stanowią zachętę dla złodzieja. Musimy również
pamiętać, że oprócz utraty w wyniku kradzieży niezabezpieczonego
samochodu, trzeba liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania
z ubezpieczalni. Jedną z podstaw
do odmowy wypłaty odszkodowania
z polisy AC, za skradziony pojazd,
jest brak kompletu kluczyków.

Zabezpiecz swój rower

Sezon rowerowy w pełni, co widać na drogach i ścieżkach
rowerowych na naszym terenie. Zwiększa się też
zagrożenie kradzieży jednośladów. Chcąc nie dopuścić
do utraty roweru, warto go odpowiednio zabezpieczyć

Jak wynika z policyjnych statystyk, kradzieże rowerów są
zazwyczaj przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tzw. „chwilkę” bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi także w miejscach,
gdzie rowery są przechowywane, czyli w garażach, w piwnicach
czy korytarzach. Tak też było w niedzielę 31 maja w Nowej
Rudzie, gdy nieustalony sprawca, z niezabezpieczonej klatki
schodowej budynku wielorodzinnego, dokonał kradzieży roweru marki Romet Jolene 6.1 wartości 900 zł. Czynności wyjaśniające prowadzą policjanci z Komisariatu Policji Nowa Ruda.
Noworudzcy policjanci przypominają: kupując – nawet
najlepsze i najdroższe zapięcie – należy z niego korzystać.
Nigdy nie pozostawiajmy nieprzypiętego roweru przed sklepem, bądź innym miejscem ogólnie dostępnym! Nie przypinajmy roweru do krat bądź innych elementów stanowiących
tylko element dekoracyjny budynku, ponieważ zbyt cienką
kratę złodziej może zabrać wraz z rowerem. Nawet w piwnicy,
na balkonie, czy klatce schodowej należy przypiąć rower do
elementów na stałe przytwierdzonych do ściany. Kiedy zostawiamy rower na klatce schodowej, należy pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych. Dotyczy to wszystkich mieszkańców
klatki schodowej.
Pozostawiając rower w miejscu ogólnodostępnym, dobrze
jest zostawić go w miejscu monitorowanym, np. obok kamery
miejskiej. Należy zapisać numer ramy oraz inne numery nabite na rowerze. Dobrze jest zrobić mu zdjęcie. W przypadku
kradzieży, dane te ułatwią policji odzyskanie jednośladu.
Jeżeli mamy możliwość, ubezpieczmy swój rower od kradzieży. Łupem złodzieja padają nie tylko rowery, ale także
osprzęt przy nich pozostawiany, taki jak licznik, pompka, czy
zawieszone torby.

Noworudzianin
Nr 381,Nr
31431,
maja5-11
– 6 czerwca 2020
2019 r.
Noworudzianin

10

Od
kuchni
Dobra
książka
Kebab inaczej

Dobra
książka
Od
kuchni

Arturo Perez-Reverte

Richard Preston

Zupa z pieczonych pomidorów

„Eva”

„Strefa skażenia”

Składniki:
• 2 główki czosnku 90 g
• 2 papryczki
habanero,
lub tematyka tej książki jest
Jak sam tytuł
wskazuje,
trochę
innej, ostrej
jak
najbardziej
na papryki
czasie. Pandemia, czas niepewności
2,5 kg słodkich,
soczystych
i• strachu.
I chociaż
wydarzenia dotyczą lat 80 historia ta jest bardzo aktualna.
pomidorów
To rewelacyjne połączenie literatury faktu z thrillerem medycznym. Bohater• 4 tego
marchewki
180 gjest doktor weterynarii Nancy Jaax, która odkrywa na tereką
reportażu
• 1 cebula
90 g
nie
USA śmiercionośnego
wirusa. Nazwa wirusa pochodzi od rzeki Ebola
• 500
ml bulionu
w
północnej
częściwarzywKonga, gdzie odnotowano pierwsze przypadki zachorowań.
nego
Pacjentem
zero okazał się wówczas francuski emigrant Charles Monet. Ten
• sól
przyrodnik
amator zaraził się zwiedzając górę Elgon i jej tajemnicze jaskinie.
• pieprz
Być
może tam właśnie miał kontakt z zarażonym np. nietoperzem. Kiedy jego
• oliwa 40 g z godziny na godzinę pogarsza się i trafia w końcu do szpitala,
samopoczucie
• świeżewzioła
lekarze
ogóle nie wiedzą z czym mają do czynienia. Pacjent wykrwawia się
na śmierć, zarażając z kolei lekarza prowadzącego. Ten, niczego nie świadomy
Przygotowanie:
wsiada
do samolotu i przylatuje do Stanów Zjednoczonych. I tak koło się
WszystkieKsiążka
warzywa
układa-doktor Jaax jako bohaterkę tamtego czasu, jej deterzatacza.
ukazuje
my na blasze
do pieczenia,
minację
w walce
z niewidzialnym, ale bardzo skutecznym zabójcą. Dzięki niej
oliwąudało
i pieczemy
iskrapiamy
jej zespołowi
się go w jakimś stopniu opanować. Chociaż, jak historia
przez ok. 1wirusy
godzinę
w 160°C.
Możemy
po upieczeniu
obrać pomidory
ze skóry.
pokazuje
były,
są i będą.
Polecam.
Klimat śmiertelnego
zagrożenia
nie obrałam
i nie wyczułam
skóry w
zupie. Warzywa
blendujemy,
przelewamy
iJanauczka
dla ludzkości,
by w końcu
nauczyć
się pokory
wobec natury.
Książdo
garnka
wraz
z
bulionem
i
podgrzewamy
ok.
20
min.
Doprawiamy
solą
i
świeżo
ka swoje pierwsze wydanie miała w 1996 roku, wznowienia doczekała
się
mielonym
pieprzem.
Zupę
podajemy
skropioną
oliwą z dodatkiem
świeżychfilm
ziół.
w
2014 roku,
a w 2019
National
Geographic
wyprodukował
6-odcinkowy
fabularny z Julianną Margulies w roli głównej.
Smacznego!
Krystyna
Fecko

Hiszpański pisarz, jeden z najważniejszych w literaturze popularnej.
Autor słynnej powieści „Klub Dumas”, na podstawie której Roman Polański
w 1999 roku sfilmował „Dziewiąte wrota”. Tutaj bohaterowie realistyczni
poznają inny wymiar i mieszają się ze światem demonów. Natomiast powieść „Eva” to zupełnie inna w temacie opowieść. Przedwojenna Kartagena i mroczne Maroko. W tle hiszpańska wojna domowa. Najemnik Lorenzo
Falco to kobieciarz i miłośnik luksusu. Teraz ma konkretne zadanie. Musi
przejąć złoto znajdujące się na statku, który ma dotrzeć do ZSRR. Misja
wydaje się prosta i szybka. Spotyka jednak na swojej drodze niebezpieczną femme fatale. Eva to twarda i nieczuła kobieta. Falco miał już okazję
Składniki:
35spotkać
dag mielonego
mięsa,
papryka,część
3 duże
pomidory,
1/2 cebuli,
kg mąki,
ją wcześniej
(pierwsza
„Falco”).
Mężczyzna
chcąc1/2
zgłębić
jej
3 dag
drożdży,
oregano,
majeranek,
bazylia,
przyprawa
do
mięs,
1/2
łyżeczki
myśli i serce, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jeszcze nie wie, że Eva ma
soli,
teższczypta
zlecenie.cukru, 3 łyżki jogurtu naturalnego
Polecam nie tylko dla miłośników powieści szpiegowskiej. Mamy tu
Sposób przygotowania:
szybką
akcję, intrygi
i tajemnice,
namiętność
i prawdziwą
przygodę.
DwoMięso
mieszamy
z przyprawą,
smażymy,
mieszamy
z pokrojonymi
warzywami.
je przychylnych
po dwóch
barykady.
Warto
wspomnieć,
Drożdże
mieszamysobie
z ¾ osób
szklanki
ciepłej stronach
wody, cukrem
i solą.
Dodajemy
mąkę
i jogurt,
ciasto.jest
Odstawiamy
do wyrośnięcia.
Wyrabiamy ponownie
że caławyrabiamy
historia oparta
na prawdziwych,
udokumentowanych
wydai dzielimy
na
8
części.
Formujemy
placki,
wykładamy
farsz,
brzegi
unosimy
rzeniach. Autor oczywiście zmodyfikował niektóre zdarzenia i postaci.
i porządnie zlepiamy końce. Pieczemy ok. 35 minut w 180°C.

Trening siłowy dla kobiet
Trening siłowy pozytywnie wpływa na skład ciała.
Dzięki regularnej pracy przybywa włókien mięśniowych,
które na co dzień, nawet w czasie spoczynku, spalają
więcej kalorii, szczególnie z kwasów tłuszczowych.
Aktywności, które są uznawane za beztlenowe (np.
trening z ciężarami) najlepiej wpływają na rozrost włókien mięśniowych. Kobiety mogą ćwiczyć z użyciem
wolnych ciężarów bez obaw przed nadmiernym rozrostem tkanki mięśniowej. Warto taki trening przeplatać
z kardio.
To najlepszy sposób na wypracowanie pięknej
i umięśnionej sylwetki. Mięśnie nie muszą być bardzo

rozbudowane, a jedynie wymodelowane. Dzięki temu
zyska wygląd skóry i się uda wyeliminować problem
cellulitu. Delikatnie zarysowane mięśnie sprawiają, że
ciało wygląda bardziej atrakcyjnie. Ćwiczenia ze sztangą na początku wydają się niewykonalne, ale z czasem
ich wykonanie nie jest takie trudne.
Gospodarka hormonalna u kobiet jest inna niż
u mężczyzn, dlatego niemożliwe jest uzyskanie takiej
masy mięśniowej jak mężczyźni. Na wygląd kluczowy
wpływ ma odpowiednia dieta, a także suplementacja,
która w przypadku rekreacyjnych treningów nie jest
konieczna. Niezbędnym ogniwem jest jednak odpowiednia dieta i ilość wypijanej w ciągu dnia wody.
Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami,
których trzeba przestrzegać. Optymalna ilość treningów
to około 2–3 razy w ciągu tygodnia. Należy skupić się
na wszystkich partiach mięśniowych, nie tylko na tych,
których wygląd chcemy poprawić. Ważne jest równomierne budowanie siły mięśniowej, dzięki czemu kobieca sylwetka będzie wyglądała proporcjonalnie. Do
treningu siłowego przydadzą się wygodne buty i strój
sportowy. Najwygodniej będzie ćwiczyć w legginsach
lub krótkich spodenkach i koszulce. Przy podnoszeniu
hantli czy sztangi przydadzą się rękawice, które zapobiegną ślizganiu się dłoni.
Wbrew pozorom taki trening nie wymaga dużej
ilości sprzętu. Tanim i skutecznym przyrządem jest
drążek do podciągania. Możesz go łatwo zamontować
i ćwiczyć mięśnie ramion. Początki są trudne, dlatego
warto zaopatrzyć się w gumę, która ułatwia podciąga-

Krystyna Fecko

Smacznego!

nie. Dla kobiet jest to szczególnie ważne, bo z reguły
mają słabszą siłę mięśniową w rękach.
Trening siłowy należy przeprowadzać kolejno – od
największych do najmniejszych partii mięśniowych.
Można też podzielić sesje treningowe i kolejno wykonywać ćwiczenia siłowe na dolną i górną partię ciała.
Dzięki temu treningi będą o wiele bardziej intensywne
i skuteczne. Duże partie mięśniowe (np. nogi, brzuch,
grzbiet) należy trenować w 4–6 seriach.
Mniejsze partie (np. biceps, triceps) trenujemy w 2-4
seriach. Przy każdym ćwiczeniu wykonujemy minimum
10-12 powtórzeń. Z czasem można zwiększyć liczbę
powtórzeń i serii. Treningi warto zapisywać w dzienniku treningowym albo w aplikacji.
Mimo że u kobiet często największym problemem
są zbyt rozbudowane biodra, warto skupić się także na
ramionach i plecach. Większa siła zwiększy pewność
siebie i zdecydowanie poprawi świadomość ciała. Dobre
ćwiczenia to np. wiosłowanie sztangą, martwy ciąg,
wyciskanie sztangi lub ciężkich hantli, wzmacnianie
bicepsów i tricepsów. Warto je robić, żeby zmniejszyć
dysproporcje w sile mięśniowej całego ciała.
Piękny brzuch przyjdzie z czasem, nie trzeba poświęcać oddzielnej jednostki treningowej na trening
mięśni brzucha. Ćwiczenia siłowe angażują całe ciało,
dlatego wykonanie 3–5 ćwiczeń na mięśnie brzucha
przy każdym treningu zdecydowanie wystarczy. Na
zakończenie warto wymasować mięśnie za pomocą
rollera, co pomoże przyspieszyć ich regenerację.
Po treningu pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu
i zjedzeniu posiłku, który uzupełni zapas glikogenu
mięśniowego.
Agata Hryciuk
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Emerycie, rencisto sprawdź ile możesz dorobić
Przejście na emeryturę lub rentę nie oznacza, że nie można być nadal aktywnym
zawodowo. Jeżeli tylko chcemy i zdrowie nam pozwala, to możemy dalej pracować. Jeśli
jednak nie osiągnęliśmy wieku emerytalnego, to trzeba pilnować, aby osiągane dochody
nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS
Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany
przychód jest większy niż 70
procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju
(5331,47 zł) – od 1 czerwca jest
to 3732,10 zł. Do zawieszenia
świadczenia dochodzi wówczas,
gdy przychód przekroczy górną
kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – od 1 czerwca będzie wynosić 6931,00 zł. Kwoty te będą
obowiązywać do 31 sierpnia
2020 r. i zmienią się za trzy miesiące. Gdy przekroczony zostaje
próg 70 procent przeciętnego
wynagrodzenia, świadczenie
umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy
kwota przekroczenia jest wyższa
niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę:
• 620,37 zł dla emerytury i
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
• 465,31 zł dla renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy;
• 527,35 zł dla renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna
osoba.
– Zupełnie nie muszą martwić
się limitami osoby, które już mają
wiek emerytalny. Kobiety, które
skończyły 60 lat i mężczyźni,

którzy mają już 65 lat –mogą
dorabiać bez żadnych limitów
– mówi Iwona Kowalska-Matis,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku.
„Pełnoprawnym” emerytom
ZUS nie zabierze emerytury, nie
zmniejszy, ani jej nie zawiesi. W
innej sytuacji są osoby, które na
emeryturze lub świadczeniu
przedemerytalnym już są, a jeszcze do statusu „pełnego” emeryta zostało im nieco czasu. Te
osoby muszą każdego roku do
końca lutego z dodatkowych
dochodów rozliczyć się z ZUS
– bo obowiązują je limity dorabiania. Przekroczenie skutkuje
zawieszeniem lub zmniejszeniem wypłat z ZUS.
– Powinny pilnować limitów
w ciągu roku, żeby w momencie
ich przekroczenia poinformować
o tym ZUS, który zmniejszy wypłatę, tak żeby nie trzeba było
na koniec roku oddawać pieniędzy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.
Podsumowując, emeryci i
renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet
i 65 dla mężczyzn muszą powiadomić ZUS o osiągniętych w
danym roku przychodach oraz
o wybranym przez siebie syste-

mie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności
od tego, co jest korzystniejsze
dla świadczeniobiorcy. Jeśli nie
poinformują o dodatkowych
dochodach ZUS, wtedy będą
musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Żeby tego
uniknąć, warto poinformować
ZUS o swoich prognozowanych
dochodach.
Obowiązek informowania
ZUS o dorabianiu mają te osoby,
które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to, czy pracują na etat, czy na umowę zlecenie lub dzieło. W zależności
od tego jak wysoki jest ich dochód, ZUS okresowo zmniejszy
kwotę wypłacanego świadczenia
lub zawiesi jego wypłatę.
Ten obowiązek nie dotyczy
osób, które już osiągnęły wiek
emerytalny, czyli mają ustalone
prawo do emerytury i wiek, który uprawnia do przejścia na emeryturę powszechną oraz osób,
które pobierają z ZUS renty dla
inwalidów wojennych, inwalidów
wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po
osobach uprawnionych do tych
świadczeń.

Przedsiębiorca może sprawdzić,
czy ma zwolnienie ze składek
Każdy przedsiębiorca, który ma swoje indywidualne
konto na PUE ZUS, może teraz na bieżąco sprawdzać, czy
ZUS już rozpatrzył i przyznał mu zwolnienie z opłacania
składek. Wystarczy zalogować się do swojego konta, żeby
zobaczyć szczegóły swojego wniosku
– Wielu przedsiębiorców szukało takich informacji, bo chcieli wiedzieć, na jakim etapie rozpatrywania jest ich wniosek –
mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. – Teraz już każdy, kto złożył wniosek drogą
elektroniczną, może to robić – dodaje.
Nowa funkcja jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ 9 o zwolnienie z opłacania składek. Informacje
są zamieszczone w zakładce Płatnik w bocznym menu (Dokumenty i Wiadomości) w formie dodatkowej zakładki „Tarcza
antykryzysowa – wnioski”.
Co ma zrobić przedsiębiorca, który nie ma konta na PUE
ZUS? Konto można założyć w czasie wizyty w ZUS lub przez
Internet bez konieczności wychodzenia z domu.
– Najlepiej zrobić to przez swój profil zaufany, gdyż wtedy
nie jest konieczna wizyta w ZUS, żeby potwierdzić swoją tożsamość.
Jak wyjaśnia rzecznik, taka „bezpieczna” ścieżka jest konieczna, gdyż po aktywacji konta uzyskuje się nie tylko dostęp do
wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym, ale także można składać przez Internet dyspozycje
takie jak np. zmiana numeru konta bankowego, na które wpływają pieniądze z ZUS.
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„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2

5 czerwca

„Farmatex” os. XXX-lecia 16

6 czerwca

„Familia” ul. Kłodzka 13

7 czerwca

„Nowa” ul. Teatralna 11

8 czerwca

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2

9 czerwca

„Piastowska” ul. Piastów 5

10 czerwca

„Nowa” ul. Teatralna 11

11 czerwca

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków

12 czerwca

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie

13 czerwca

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11

14 czerwca

„W Rynku” Rynek 23

15 czerwca

„Aspirynka” ul. Radkowska 22

16 czerwca
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6-7 czerwca, godz. 18.00
ZEW KRWI
2D, dubbing, przygodowy
105 min, 2020, USA
cena biletu:15/12 zł

O
K
12-14 czerwca, godz. 18.00
EMMA
2D, napisy, komedia
124 min, 2020, USA
cena biletu:15/12 zł
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2020
wschód słońca: 4.17
zachód słońca: 20.51

157 dzień roku
do końca roku pozostało 209 dni
dzień trwa: 16 godz. i 34 min

5

czerwca
piątek

imieniny obchodzą:
Bonifacy, Emilia, Igor, Jakub, , Waleria, Walter

Panorama Racławicka
Panorama Racławicka – muzeum sztuki we
Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, założone
w 1893 r. we Lwowie, od 1980 r. we
Wrocławiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany
w latach 1893-1894 przez zespół malarzy pod
kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz
olejny przedstawia bitwę pod Racławicami (1794),
jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej,
zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem
gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi.
„Kiedy powziąłem myśl wykonania tego dzieła, nie szło mi jedynie o uświetnienie tryumfu
oręża polskiego, bo zwycięstwa większe miała
Polska w dziejach swoich, ale chodziło mi o to
tylko, by wykazać, że tutaj przed stu laty złączyły
się wszystkie stany dla obrony Ojczyzny, ale zależało mi na uświetnieniu imienia najwznioślejszego bohatera wolności, Kościuszki. Kościuszko
tak ukochał tę ziemię, o której wolność walczył,
że garść jej nosił na sercu aż do zgonu.” Jan Styka
W 1893 r., z okazji 100-lecia insurekcji kościuszkowskiej, rada miasta Lwowa zamówiła u Jana
Styki Panoramę Racławicką, która miała być
główną atrakcją na otwarciu Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r. Styka zaprosił
do uczestnictwa Wojciecha Kossaka oraz innych
malarzy. Obraz został namalowany na płótnie
żaglowym, sprowadzonym z Belgii w czternastu
kawałkach o długości 15 metrów, które zszyto
w jedną całość i rozpięto na specjalnym, stalowym
rusztowaniu sprowadzonym z Wiednia. Panorama

namalowana jest na cylindrycznym płótnie rozpiętym w budynku specjalnie zbudowanej rotundy. Początkowo Panorama eksponowana była
w rotundzie zbudowanej we Lwowie, a od 1985 r.
w rotundzie wybudowanej we Wrocławiu. W czasie II wojny światowej częściowo uszkodzona,
głównie w czasie bombardowań w roku 1944.
Uratowana przed ewentualną dalszą dewastacją,
związaną z wkroczeniem Armii Czerwonej, przez
zwinięcie w rulon i umieszczenie w lwowskim
klasztorze bernardynów. Po wojnie, dzięki staraniom władz polskich, udało się odzyskać od ZSRR
część lwowskich dzieł sztuki i zbiorów Ossolineum.
Zależne od opinii ZSRR władze Polski Ludowej
bały się narazić Rosjanom, podpisując się pod
decyzją o wystawieniu obrazu, przedstawiającego triumf wojsk polskich nad Rosją, nawet jeśli
była to Rosja carycy Katarzyny II. Z powodów
politycznych budowa rotundy dla Panoramy
rozpoczęta na początku lat 60 trwała niesłychanie
długo, była wstrzymywana i przerywana, a i na
prace konserwatorskie nad samym obrazem
również brakowało pieniędzy. Ostatecznie, po
wydarzeniach sierpniowych w 1980 r., klimat
wokół Panoramy poprawił się. Otwarcie ekspozycji Panoramy Racławickiej nastąpiło dopiero
14 czerwca 1985 roku.
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Dekret Biskupa Świdnickiego dla duchowieństwa i wiernych
diecezji świdnickiej na czas epidemii – 1 VI 2020 r.
Komunia św.
11. Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że „każdy wierny zawsze ma prawo według
swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Instr.
„Redemptionis Sacramentum” nr 92). W związku z tym
nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św.
na rękę – można tylko do tego zachęcać. Podobnie nie
można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę.
12. Należy zachować zasadę, że jeśli część wiernych
przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest
wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też, jeśli jest jeden szafarz, by osoby
przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po
W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i su- osobach przyjmujących Komunię św. na rękę.
gestie władz kościelnych i cywilnych, przekazuję zarówno posługującym w diecezji świdnickiej, jak i wierKlasztory żeńskie
nym wskazania dotyczące życia liturgicznego i posługi
13. We wspólnotach zakonnych żeńskich, w których
duszpasterskiej. Wskazania obowiązują od 1 czerwca nie ma kapelana oraz ustanowionego szafarza nadzwybr. do czasu ewentualnego wydania nowszych norm. czajnego Komunii św. odwołuję wcześniejszą zgodę na
udzielenie Komunii św. przełożonej domu. Odwołanie
Dyspensa od obowiązku udziału w celebracji
dotyczy także wystawienia Najświętszego Sakramentu
1. Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od obo- do adoracji przez otwarcie tabernakulum.
wiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.
Inne zalecenia duszpasterskie
14. Procesje (np. eucharystyczne, w ramach naboCelebracje liturgiczne
żeństw fatimskich, odpustów itp.) mogą się odbywać
2. Wierni oraz posługujący w liturgii, poza sprawu- z zachowaniem obowiązującego prawa.
jącymi kult, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
15. Mogą odbywać się spotkania formacyjne doro3. Kapłani przebywający w izolacji lub na kwaran- słych, a dzieci i młodzieży za zgodą rodziców lub opietannie otrzymują prawo sprawowania Eucharystii poza kunów prawnych.
miejscem świętym, w innym godnym miejscu. Organi16. Regulacje dotyczące uroczystości I Komunii św.
zacja zastępstw za kapłanów chorujących spoczywa na i bierzmowania znajdują się w załączniku nr 1.
dziekanach.
Zaproszenie do trwania w modlitwie indywiduGodność i higiena miejsc oraz naczyń świętych alnej i korzystania z odpustu specjalnego
podczas celebracji i poza nimi
17. Proszę wszystkich duchownych, osoby życia
4. W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk. konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie
Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem na indywidualnej lub wspólnotowej modlitwie w inliturgii przy pomocy właściwych środków odkażających. tencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu, jeśli to
Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych możliwe o godz. 20.30. Wzywajmy orędownictwa Mat– papierowych. Mycie rąk obowiązuje wszystkich cele- ki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św.
brujących i posługujących.
Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako
5. Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i de- Patrona w chorobach zakaźnych. Podtrzymuję prośbę
zynfekowanie przestrzeni świątyni.
o śpiewanie na zakończenie każdej Mszy św. suplikacji
6. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych w intencji ustania epidemii oraz o urodzaje.
oraz zmieniać bieliznę kielichową tak często, jak to
18. Przypominam, że Penitencjaria Apostolska
możliwe. Dotyczy to także ręczniczków do lavabo i va- udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym
sculum. W vasculum należy często zmieniać wodę, chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a takdokonując uprzednio jego obmycia.
że pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin
7. Puryfikacji naczyń dokonuje tylko ta osoba, która i wszystkim, którzy opiekują się osobami zakażonymi.
spożywa Krew Pańską z kielicha.
Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność z celebraSakrament pokuty i pojednania
cją Mszy św. poprzez środki masowego przekazu, od8. Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować mówienie różańca, pobożna praktyka Drogi Krzyżowej
z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.
lub inne formy pobożności. Ponadto można uzyskać
odpust, gdy wierni odmówią przynajmniej Wyznanie
Sakrament chorych i duszpasterstwo chorych
Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Naj9. Sakramentu Chorych wraz z Komunią umierają- świętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu
cych, czyli Wiatykiem udziela się zasadniczo osobom wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą
będącym w niebezpieczeństwie śmierci. Można używać wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramenolejów poświęconych w poprzednim roku, zanim uzy- talna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji
ska się dostęp do nowych.
Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.
10. Istnieje możliwość powrotu do praktyki comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną
Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam
z zachowaniem norm sanitarnych (przepisy dotyczą o modlitwie i duchowej łączności. Polecam wszystkich
także posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej). wstawiennictwu Matki Bożej Wspomożeniu Wiernych,

św. Stanisławowi – patronowi naszej diecezji i z serca
błogosławię.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

ZAŁĄCZNIK NR 1
Komunikat dotyczący uroczystości I Komunii
Świętej i sakramentu bierzmowania
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe oraz
zapytaniami duszpasterzy, a także zainteresowanych
rodziców dotyczącymi tegorocznych uroczystości I Komunii Świętej w parafiach diecezji świdnickiej informuję, że:
1. warunkiem przystąpienia dzieci do I Komunii św.
i młodzieży do bierzmowania jest udział w katechezie
szkolnej i parafialnej. W obecnych warunkach katecheza szkolna odbywa się – podobnie jak w przypadku
innych przedmiotów – w sposób zdalny. Przygotowanie
parafialne jest natomiast ograniczone lub nawet niemożliwe;
2. w obecnym czasie nie należy organizować spotkań
formacyjnych dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie
można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;
3. na tym etapie trudno jest przewidzieć, jak będzie
przebiegać stan epidemii oraz jakie decyzje będą podejmowane przez władze państwowe. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin nie należy urządzać
uroczystości związanych z przyjęciem tych sakramentów w miesiącu maju, chyba że po analizie stanu przygotowania kandydatów i sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym okaże się to możliwe. Decyzje w tej
sprawie powinny być podejmowane w uzgodnieniu
pomiędzy księdzem proboszczem, katechetami a rodzicami dzieci i młodzieży. Zawsze należy przestrzegać
wymogów wydanych przez władze państwowe i sanitarne;
4. terminy uroczystości I Komunii Świętych w liczniejszych grupach w parafiach należy przenieść na czas
ustania zagrożenia, po porozumieniu księdza proboszcza z rodzicami dzieci;
5. możliwe jest organizowanie I Komunii Świętej
w wyznaczonym do tej pory terminie dla mniejszej
grupy lub pojedynczych dzieci w gronie najbliższej
rodziny (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii).
Może się ona odbyć także w dzień powszedni podczas
Mszy św. parafialnej. Do księdza proboszcza, katechetów i rodziców należy ocena przygotowania dziecka
do tego wydarzenia. Każdy przypadek należy rozpatrzyć
indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub
wola większości;
6. w każdej sytuacji, w porozumieniu z rodzicami
oraz przestrzegając wszystkich rozporządzeń władz
kościelnych i państwowych, należy ustalać na szczeblu
parafialnym najbardziej odpowiednie rozwiązania,
które będzie można modyfikować wraz ze zmianami
okoliczności wynikających z wprowadzonego stanu
epidemii;
7. powyższe regulacje dotyczą także przystępowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz
rocznicy I Komunii Świętej.
† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 28 maja, godz. 15.00)
jest już ponad 6,5 miliona zarażonych, ponad
388 tysięcy zgonów i ponad 3,1 miliona osób
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata.
Polska na ten moment jest na 37 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych – 24.826, liczbą
zgonów – 1.117 oraz 12.227 osobami wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 149 osób jest na ten moment
zakażonych koronawirusem (miasto Duszniki-Zdrój
– 2, miasto Kłodzko – 43, miasto Kudowa-Zdrój
– 1, miasto Nowa Ruda – 13, miasto Polanica-Zdrój
– 1, gmina Bystrzyca Kłodzka – 21, gmina Lądek-Zdrój – 8, gmina Międzylesie – 8, gmina Radków
– 2, gmina Stronie Śląskie – 4, gmina Szczytna – 6,
gmina wiejska Kłodzko – 32, gmina Lewin Kłodzki – 0, gmina wiejska Nowa Ruda – 8). Jest 7 ofiar
śmiertelnych (z Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego, Radkowa, Bystrzycy Kłodzkiej i 3 osoby
z Kłodzka), a 61 osób wyzdrowiało (18 z Kudowy-Zdroju, 16 osób z Kłodzka, 6 osób z Nowej Rudy,
5 osób z gminy wiejskiej Nowa Ruda, po 4 osoby
z gminy wiejskiej Kłodzko i gminy Bystrzyca
Kłodzka, 3 osoby z gminy Stronie Śląskie, 2 osoby
z gminy Lądek-Zdrój, po jednej osobie gminy
Szczytna, gminy Radków i gminy Lewin Kłodzki).

W powiecie kłodzkim 854 osoby objęte są kwarantanną.
STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (1.903.783 chorych / 109.176 zgonów
/ 688.811 wyzdrowiałych),
Brazylia (587.017 / 32.602 / 266.132),
Rosja (441.108 / 5.384 / 204.623),
Wielka Brytania (279.856 / 39.728 / brak danych),
Hiszpania (240.326 / 27.128 / 150.376),
Włochy (233.836 / 33.601 / 160.938),
Indie (218.061 / 6.097 / 104.410),
Niemcy (184.472 / 8.711 / 168.104),
Peru (178.914 / 4.894 / 72.319),
Turcja (166.422 / 4.609 / 130.852),
Iran (164.270 / 8.071 / 127.485),
Francja (151.677 / 29.021 / 69.455),
Chile (113.628 / 1.275 / 90.748),
Meksyk (101.238 / 11.729 / 73.271),
Arabia Saudyjska (93.157 / 611 / 68.965),
Kanada (93.085 / 7.498 / 51.048),
Pakistan (85.264 / 1.770 / 30.128),
Chiny (83.022 / 4.634 / 78.320),
(…)
Czechy (9.441 / 324 / 6.752).
#zostanwdomu
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Dodatkowe pieniądze
na dziecko

Do szkoły
po wakacjach

Program „Dobry start” to inwestycja w edukację
polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na
dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów

W poniedziałek 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz
Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego
2019/2020 oraz letniego wypoczynku
Organizacja roku szkolnego
2019/2020 do wakacji
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się
kolejny etap stopniowego przywracania pracy
szkół i placówek oświatowych.
– Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla
wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych, czy spotkań
z wychowawcą – mówił szef MEN.
Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że
od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:
• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla
wszystkich uczniów,
• zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
• zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy
pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
• praktyk zawodowych u pracodawców dla
uczniów wszystkich klas technikum.
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał
także o zbliżających się egzaminach, które dla
maturzystów rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla
uczniów klas VIII – 16 czerwca.
Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy,
że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje
dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy
z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości
uczniów i rodziców.
Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas
zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.
pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne
z podstawą programową materiały dydaktyczne
do kształcenia on-line.
Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku,
jaka napłynęła do bazy wypoczynek.men.gov.pl.
Podkreślił, że liczby te znacznie odbiegają od
danych za ubiegły rok.
Zgłoszenia organizatorów wypoczynku w bazie wypoczynek.men.gov.pl:

1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez
kuratorów oświaty.
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek:
• krajowy – 17 063,
• półkolonie – 5 339,
• wyjazdy zagraniczne – 2 074.
Minister edukacji zaznaczył, że z budżetu
państwa prawie 28 mln zł zostanie przeznaczonych
na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów
organizowanych przez kuratorów oświaty.
W pierwszej kolejności z takiego wypoczynku
skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą,
pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi
potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne
GIS, MZ i MEN
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla
organizatorów wypoczynku dzieci oraz m
 łodzieży.
– Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić
organizacje, które będą organizowały wyjazdy
– mówił minister edukacji.
Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników
wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek
podejrzenia zakażenia.
Dokument zawiera także porady i wskazówki
dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać
przede wszystkim o to, aby dzieci udające się na
wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji
lub choroby zakaźne.
Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS
i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN:
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku
życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to
zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun
faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie
dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie „Dobry start” – podobnie jak wniosek
o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –
można składać on-line od 1 lipca przez stronę https://empatia.
mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od
1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np.
w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę
świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu
2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje również studentów.

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
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Komputery są już w szkołach
Wniosek „Zdalna Szkoła w Gminie Nowa Ruda” przeszedł
pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości
70 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup
laptopów dla placówek oświatowych
Dzięki tej dotacji w dniu 27
maja 2020 r. Wójt Gminy Nowa
Ruda Adrianna Mierzejewska
wraz z Sekretarzem Gminy Marią
Wojcińską i Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Izabelą Słowek-Chorób,
przekazała szkołom podstawowym nowoczesny sprzęt kom-

puterowy do kształcenia zdalnego. Zakupiony sprzęt to nowe
przenośne komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne (z funkcją
drukowania w kolorze, skanowania i kopiowania). Całość ma
służyć lepszej organizacji pracy
uczniów uczących się w domach,
ale także tych najmłodszych,

którzy od 25 maja są w szkole.
W najbliższym czasie Gmina
złoży wniosek w drugiej edycji
projektu „Zdalna szkoła +”. Nie
czekając jednak na dofinansowanie z grantowego projektu
(którego wysokość to 55 tys. zł),
sprzęt został już przez Gminę
zakupiony i przekazany do szkół.
Rodzice mogą składać wnioski do szkół o użyczenie komputera e-mailowo lub telefonicznie.
Szkoła Podstawowa im. Św.
Franciszka z Asyżu w Ludwiko-

wicach Kłodzkich otrzymała 12
laptopów i 1 urządzenie wielofunkcyjne. Szkoła Podstawowa
im. K. Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie
otrzymała 18 komputerów i 2
urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła Podstawowa w Jugowie otrzymała 14 komputerów i 2 urządzenia wielofunkcyjne. Jeden
komputer zostanie użyczony
niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha we Włodowicach.
Wydatek finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotyczące
realizacji projektu grantowego
pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Kolejne duże inwestycje w gminie
W ubiegłym tygodniu, 28 maja Wójt Adrianna
Mierzejewska otrzymała wiadomość o tym, iż
wniosek na budowę parkingu na Przełączy Sokolej znalazł się wśród wyróżnionych. Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej otrzymamy
kwotę 112 210,00 zł na realizację tego zadania.
128 520,00 zł, to kwota którą zabezpieczyła
gmina na kolejną inwestycję. 1 czerwca 2020 r.

Wójt podpisała umowę, którą osobiście dostarczył
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Grzegorz Macko. Dzięki tej umowie zrealizowany
zostanie projekt remontu drogi transportu rolnego w Ludwikowicach Kłodzkich.
Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje za wizytę i wsparcie finansowe.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA RUDA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r, poz. 293/ oraz
uchwały nr 101/XVII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 listopada 2011 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SOKOLEC
w gminie Nowa Ruda w terminie od dnia 12 czerwca 2020 r.
do dnia 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda,
w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, o godz. 10 00
w Biurze Obrad, pokój nr 12.
Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą
wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl do Wójta Gminy Nowa
Ruda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 39 i 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-

ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283), zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach
od 12 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. miejscowego planu
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, w pokoju nr 1 w godzinach pracy
urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww.
dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Nowa Ruda w formie
pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 1 oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@
gmina.nowaruda.pl lub osobiście. Uwaga/wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres
wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Nowa Ruda.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Nowa Ruda ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
i procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Sokolec w gminie Nowa Ruda. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich
przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania
danych osobowych zamieszczona na stronie internetowej www.gmina.nowaruda.pl. pod hasłem: Poradnik Interesanta – RODO.

STYPENDIA WÓJTA
– NOWY TERMIN
składania wniosków

Dnia 27 maja 2020 roku Rada
Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 156/
XVIII/20 dokonała zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta
Gminy Nowa Ruda. Dotychczasowy
termin na składanie wniosków został
wydłużony z 20 czerwca do 31 lipca.
Wszystkie niezbędne informacje
znajdziecie Państwo na oficjalnej
stronie gminy w zakładce oświata
oraz na stronie bip urzędu. Dodatkowych Informacji udziela Referat
Oświaty i Spraw Społecznych (tel. 74
872 0911, 74 872 0923) oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
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REMONTY MIEJSKIE
Trwają prace drogowe przy
ulicy Kołowej. Na długości 450
m.b. powstaje nowa nawierzchnia wraz z odwodnieniem i
„mijankami”. Całkowity koszt
zadania to 632.901,85 złotych.
Inwestycję miasta dofinansowuje
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
w kwocie 379.741,11 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) oraz

Strony Urzędu Miasta
redaguje
Krzysztof Czajka
www.um.nowaruda.pl

Weź pieniądze na posadzenie lasu
Nadleśnictwo Jugów – 94.900
złotych. Zakończenie prac –
30 czerwca br.
Także z końcem czerwca oddany zostanie do użytku remontowany parking przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
Plac otrzyma nową nawierzchnię
(kostka), wykonane zostanie
oświetlenie oraz mała architektura (ławki, kosze). Wartość
zadania – 556.279,80 złotych.
TimeOut

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy
o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego na terenie miasta Nowa Ruda
ul. RADKOWSKA nr 18 – lokal użytkowy o powierzchni 112,23 m²,
+ pomieszczenie przynależne – komórka na zewnątrz – 4,80 m²
udział w częściach wspólnych 131/1000, księga wieczysta nr SW2K/00010033/9
oznaczenia geodezyjne: obr. 6, AM 4, dz. nr 58/1 o pow. 883 m²
CENA WYWOŁAWCZA: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) (tj.28 547,00 euro)
OPIS lokalu:
Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z dziewięciu pomieszczeń o łącznej pow. 112,23 m².
Do lokalu przynależy komórka znajdująca się w budynku gospodarczym o pow. 4,80 m². Standard wykończenia niski. Lokal wymaga remontu. Funkcjonalność przeciętna – 9 pomieszczeń w tym wc. Na podłogach
płytki ceramiczne. Okna PCV. Na ścianach płytki ceramiczne oraz tynki z powłoką malarską.
Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną.
Wspólnota Mieszkaniowa Radkowska nr 18 zaciągnęła kredyt na remont kapitalny budynku.
Spłata kredytu następuje z zaliczek przekazywanych na fundusz remontowy (3,40 zł/m²).
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek nr 11, Sala nr 308
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej (tj. 19 500,00 zł)
do dnia 22 czerwca 2020 r. na konto tut. Urzędu, prowadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym
o/Nowa Ruda 09 9536 0001 2001 0010 7868 0004 z dopiskiem „II przetarg – Radkowska nr 18”.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia n ieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia unieważnienia przetargu
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w terminie 7 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
W celu obejrzenia lokalu przed przetargiem należy skontaktować się z NTBS-em z/s w Nowej Rudzie, przy
ul. Akacjowej nr 13, pod numerem tel. 74 872 3045.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. 74 872 03 25,
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek
nr 11, stronach internetowych www.nowaruda.biuletyn.net oraz w prasie lokalnej i powiatowej.
I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 7 kwietnia 2020 r.

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej
jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel
wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można
składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”
skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak
i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami
gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią
własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu
został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej
0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem
– wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie
można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów
z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych
w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez
Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy
dołączyć do wniosku o dotację.
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność,
która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia i jego
ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12707 zł/ha
w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia
(iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu
zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze
również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/m.b.
lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysokości 1132 zł/ha.
Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię
pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową,
która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów
utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona
w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do
otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne
gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można
je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na
elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych
wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji
lub osobiście.

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla
planowanego zamierzenia pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
ul. Niepodległości – Złota – Srebrna w Nowej Rudzie” planowanej do realizacji
na działkach: Obręb 5, AM-5 działka nr 130dr, 162dr, AM-6 działka nr 358dr, Obręb 4
AM-7 działki nr 235dr, 211/1dr, 221dr, 229, 222 z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z/s ul. W. Bandrowskiego 16 w Tarnowie działającej przez pełnomocnika Mirosławę Nowowiejską Pracownia Projektowo-Usługowa Sp. z o.o. z/s
przy ul. Topolowej 17 w Wałbrzychu.
Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowa Ruda
w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego w ciągu 14 dni od daty ukazania
się niniejszego obwieszczenia, Rynek 11, pok. 206 w godzinach od 7:30 do 15:30.
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Zobacz co możesz wygrać!

Zabieg na twarzy
w Instytucie Urody Prestige
Małgorzaty Jankowiak

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

Prześlij do nas wypełniony kupon!

18

22

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI
KrzyŻówka
Karnet dla 2 osób
doSymbol
kina
MOK Grecka
ameryku

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

Utlenianie prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody czekają!
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Zobacz co możesz wygrać!
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„Noworudzianin” nr 384

Aforyzmy

imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć – pocztą lub bezpośrednio –
„Noworudzianin” nr 384
„Trafiają
się ludzie,
dla których
całe
życie jest
poobiednia
godzinado
z cygarem:
do redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek
8 (I jak
piętro)
do wtorku
godz. 15.00

łatwe, przyjemne, puste” (Joseph Conrad)

Za prawidłowe
krzyżówki
z nr
383(Irena
(„Czas
zjada z apetytem
sekundy”)
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówki
prosimy
dostarczyć
– pocztą
lub bezpośrednio –
„Każdemu,
ktorozwiązanie
tonie, należy
podać rękę”
Sendlerowa)

nagrody
otrzymują:
Olga Grzywek
– 2-osobowe
obiad
w „Karczmie
pod Sową”,
Agata
do
redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek 8zaproszenie
(I piętro)nado
wtorku
do godz.
15.00

Czerwiec –będzie
2-osobowy
karnetmimo
do kinawszystko.
MOK, Damian
Wróbel
2 bilety dobuty,
Muzeum
Górnictwa w Nowej
„Jeszcze
pięknie,
Tylko
załóż–wygodne
bo masz
Rudzie, Zofia Amienik – plan miasta Nowa Ruda, Andrzej Kłowski – talon na diagnostykę komputerową w
do
przejścia całe życie” (Jan Paweł II)
warsztacie Bierc Auto Serwis, Iwona Jugowska – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

Za prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki z nrna383
(„Czasredakcji
zjada z apetytem
sekundy”)
nagrody
przez
tygodnie!
„Nigdy nie jestUWAGA:
za późno,
żeby czekają
zacząć ododbiór
nowa,wżeby
pójść
innądwa
drogą
i raz jeszcze
nagrody otrzymują: Olga Grzywek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Agata
spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni
Czerwiec – 2-osobowy karnet do kina MOK, Damian Wróbel – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej
i dojechać do marzeń” (Jan Paweł II)
Rudzie, Zofia Amienik – plan miasta Nowa Ruda, Andrzej Kłowski – talon na diagnostykę komputerową w
warsztacie Bierc Auto Serwis, Iwona Jugowska – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Połącz kropik
i pokoloruj obrazek

Kącik
dla dzieci
dzieci
dla
Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Lagercrantz Rose.

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Lagercrantz Rose.
1. Obok taty
1.2. Obok
Łączytaty
brzegi rzeki
2.3. Łączy
brzegi
Linowa lub wrzeki
sklepie
3.4. Linowa
w sklepie
Dawniejlub
chodził
w nim uczeń
4.5. Dawniej
chodził
w
nim uczeń
… piosenki, czyli tekst
5.6. …
czyli tekst
W piosenki,
ręku tenisisty
6.7. WWarzywo
ręku tenisisty
o pomarańczowym korzeniu
Na oknie oz kwiatkiem
7.8. Warzywo
pomarańczowym korzeniu
Maoknie
ramę zi siodełko
8.9. Na
kwiatkiem
… lodu
Rubika
9.10. Ma
ramęlub
i siodełko
11. …
Stawiasz
idąc
10.
lodu lubje,Rubika
12. Stawiasz
Utleniona,
apteki
11.
je,zidąc
13. Utleniona,
Nadmuchiwany,
do pływania
12.
z apteki
14. Główny budynek w rynku
13. Nadmuchiwany, do pływania
15. Gitara, trąbka, perkusja
14. Główny budynek w rynku
16. Po niedzieli
15.
perkusja
17. Gitara,
Skaczątrąbka,
z ogniska
16.
niedzieli
18. Po
W ręku
dozorcy
17.
ogniska
19. Skaczą
Roślinyzwodne
18.
ręku dozorcy
20. W
Zapasowe
lub ratunkowe
19.
wodne
21. Rośliny
Z główką
i gwintem
20.
22. Zapasowe
Zakładanelub
na ratunkowe
dłonie
23. ZJego
dom,i gwintem
to wigwam
21.
główką
22. Zakładane na dłonie
23. Jego dom, to wigwam
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O=A

(„Zuzia i dom na głowie”, „basen”, „Dziecko to wyspa ciekawości
otoczona morzem znaków zapytania”), nagrody (zestaw 2 lub
3 elementowy,
kredki,
plastelina,
blok,ciekawości
zeszyt,
(„Zuzia
i dom na m.in.:
głowie”,
„basen”,
„Dzieckofarbki,
to wyspa
zeszyt
papierów
kolorowych,
długopis ozdobny
z zabawką,
otoczona
morzem
znaków zapytania”),
nagrodylub
(zestaw
2 lub

Nagrody za poprzedni „kącik”

S

klej, puzzle)
otrzymują:
3 elementowy,ołówek,
m.in.: kredki,
plastelina,
farbki, blok, zeszyt,
Nicola
Wołczyk,
Adam
Trojan,
Grześ Brocki.
zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką,

S

+ T+

+ T+

...

K=G

U

Nagrody za poprzedni „kącik”

ołówek, klej, puzzle) otrzymują:

Nicola Wołczyk,
Adam Trojan,
Grześz Brocki.
Zapraszamy
dzieci do udziału
w konkursach
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
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa
Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści:
Ruda, Rynek 8, I piętro)
prawidłoworozwiązania
wypełnionenakupony,
TC.KRZYZOWKA.imię
i nazwisko.treść
numer
wyłonimy
zwycięzców.
Po
odbiór
nagród
prosimy
zgłaszać
72068 – koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
się z dowodem tożsamości dohttps://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
siedziby redakcji.
http://dotpay.pl/regulaminsms/

.....

PIŁ=Y

...ONO
... wszystkie litery:
.....
Wykreśl z diagramu

Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści:
TC.KRZYZOWKA.imię i nazwisko.treść rozwiązania na numer
1.72068
Hasło–zkoszt
krzyżówki
jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/
https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
........................................................................................

K=GB, D, F,O=A
H, Ł, P, U.PIŁ=Y

Z pozostałych liter odczytaj hasło.

zUdiagramu
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2. Rebus
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Ł
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1. Hasło z krzyżówki
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3.
Hasło z diagramu
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2. Rebus
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3. Hasło z diagramu
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Reklama

Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

(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:

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda

• dwutlenek węgla • tlen
techniczny • acetylen • argon
• mix • hel do balonów • azot

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

39,90 zł

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a a l l e g ro. p l
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Nieruchomości
* Niedrogo sprzedam łóżko o wymiarach 210x170 cm, jasne sosnowe. Tel. 602 667 621.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010
184.
* 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 komunalne, 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.
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* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. Kontakt na e-mail:
mirkofagflis@hotmail.com lub tel.
kom. 0047 463 446 09.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod zabudowę 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. Wojska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958
620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, parter, 57,49 m2, centralne ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica i komórka. Cena
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Wojska 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 wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na
większe, niskie opłaty, mieszkanie po remoncie, I piętro, posiada
ogrzewanie c.o., możliwość zamiany z zadłużeniem. Tel. 669 907
208.
* Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel.
609 590 199.

Różne
* Sprzedam ponad 1.5 hektara ziemi 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 działce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam dużą beczkę kamionkę 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.
* Potrzebna pilnie pomoc na działce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Poszukuję murarza do budowy
ścian fundamentowych, konstruk-

cyjnych oraz inne – dom jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.:
601 871 171.
* Oddam za darmo wersalkę, tapczan szer. 1,20, komodę. Tel. 512
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel.
600 399 914.
* 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. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 326.
* Sprzedam piecyk na butlę gazową. 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.

Motoryzacja
* Sprzedam Ford Galaxy 2.0 tdci,
2006 r., przebieg 199800 km. Kpl.
kół zimowych. Cena 21 tys. do negocjacji. Tel. 506 942 610.
* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI,
140 KM, 2008 r., przebieg 226 tys.,
centralny zamek, elektryczne szyby, tempomat, klima, 6-biegowa
skrzynia biegów, czujnik parkowania. Cena 16 900 zł (do negocjacji).
Tel. 663 775 280.
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Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” 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.

25 lat

Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji lub przesłać pocztą
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda.
Ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

Kupon na ogłoszenie drobne
Serdecznie zapraszamy
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk
dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!!

Imię i nazwisko: ..................................................................................................
Treść ogłoszenia (max. 20 słów)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
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Krzysztof Bolisęga rezygnuje z funkcji prezesa
We wtorek 26 maja odbyło
się spotkanie Zarządu, na którym
zapadły bardzo ważne decyzje.
Kluczowa decyzja to ta, że z funkcji prezesa klubu zrezygnował,
po 10 latach, Krzysztof Bolisęga
– zapowiadał swoje odejście już
w grudniu 2019 roku. Z klubem
żegna się również wiceprezes
Witold Gaik, członek zarządu
Eugeniusz Gruszka oraz kierownik klubu Andrzej Kaczmarek.
Warto podsumować te 10 lat
i przypomnieć sobie, jak to
wszystko się zaczęło...
Początek Krzysztofa Bolisęgi
na stanowisku prezesa klubu
przypada na sezon 2010/2011.
Był to sezon, w którym występowaliśmy w A klasie – po spadku
klubu z ligi okręgowej. Prezes
przejmował klub w trudnym
czasie. Nasz klub sięgnął dna,
był zadłużony, pozbawiony spon-

sorów. Po szybkich i konkretnych
działaniach, udało się skompletować drużynę, która w cuglach
wygrała rozgrywki A klasy.
W tamtym pamiętnym sezonie,
zdobyliśmy aż 81 punktów, wygrywając 26 spotkań, remisując
3, a przegrywając zaledwie raz.
Na stadion ponownie przychodziło dużo kibiców, pomału zaczęli również pojawiać się nowi
sponsorzy. Po awansie do ligi
okręgowej, drużyna nie zatrzymała się i już w pierwszym sezonie zapewniła sobie awans do
IV ligi. Klub z sezonu na sezon
wychodził z zadłużenia, pojawiali się nowi sponsorzy. Za kadencji Krzysztofa Bolisęgi klub występował na boiskach IV ligi
i okręgówki – z przewagą IV ligi.
Najważniejsze dokonania
Krzysztofa Bolisęgi i zarządu
klubu:

– wyprowadzenie klubu z zadłużenia,
– budowa nowego domku klubowego,
– powrót pierwszej drużyny na
boiska IV ligi,
– awans juniorów starszych do
ligi wojewódzkiej,
– utworzenie drużyny juniora
młodszego,
– zamontowanie brakujących
krzesełek na trybunie krytej,
– renowacja płyty wraz z montażem nawodnienia,
– utworzenie strony internetowej
klubu,
– rozwinięcie fanpage klubo
wego,
– poprawa frekwencji na stadionie podczas meczów.
Dziękujemy prezesowi i zarządowi oraz kierownikowi klubu za okres spędzony w klubie,
za dokonania jakie udało się

zrobić w przeciągu 10 lat. Z pewnością znajdą się tacy co powiedzą, że można było zrobić więcej
i z pewnością tak jest – czego
nie ukrywa Krzysztof Bolisęga.
Życzymy powodzenia w życiu
prywatnym i zawodowym. Mamy

nadzieję, że za kilka lat spotkamy
się ponownie. Raz jeszcze DZIĘKUJEMY!
Wybory nowego zarządu planowane są na 22.06.2020 r.
www.piastnowaruda.pl

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Informujemy, że 22 czerwca 2020 r. o godzinie
18.00 w siedzibie klubu odbędzie się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze. Na tym spotkaniu poznamy nowe osoby, które zasiądą w Zarządzie Klubu.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad i przywitanie gości.
Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
Wybór przewodniczącego zebrania.
Powołanie protokolanta.
Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok
2019 rok.
Przedstawienie sprawozdania z działalności
KS „PIAST” za rok 2019.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
za rok 2019.
Dyskusja i wolne wnioski.
Przyjęcie uchwał w sprawie:
– sprawozdania finansowego za rok 2019,
– sprawozdania z działalności KS „PIAST” za rok
2019,
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

– absolutorium dla Zarządu za rok 2019,
– wyboru prezesa i czterech członków Zarządu KS
„PIAST” Nowa Ruda,
– wyboru członków Komisji
Rewizyjnej.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
Zakończenie obrad.

Krzysztof Bolisęga
Prezes Zarządu

Od 19 czerwca częściowo otwarte stadiony
Po przerwie związanej z epidemią
spowodowaną COVID-19 piłkarze
PKO Ekstraklasy oraz I i II ligi wrócili
w miniony weekend na boisko.
Wznowienie rozgrywek to pierwszy krok
w powrocie do sportowej normalności.
Kolejny – częściowe otwarcie stadionów
dla kibiców, nastąpi od 19 czerwca.
Fani piłki nożnej będą
mogli zająć do 25%
miejsc na stadionach –
wszystko w odpowiednim
reżimie sanitarnym
Aby zadbać o bezpieczeństwo związane z COVID-19,
rząd wprowadzi specjalne
zasady dotyczące zakupu biletów, odpowiedniego zajmowania miejsc oraz wymogów
epidemicznych. Nowe zasady
związane z powrotem kibiców
na stadiony zostaną wypra-

cowane we współpracy z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej.
– Sport jest potrzebny nam wszystkim – dla
zdrowia i hartu ducha. Ma dawać radość nie tylko
kibicom, ale wszystkim Polakom – zaznaczył
premier Mateusz Morawiecki, podczas konferencji z Danutą Dmowską-Andrzejuk, minister sportu oraz Zbigniewem Bońkiem, prezesem PZPN.
Odmrażanie trybun
• od 19 czerwca kibice
będą mogli zająć do 25%
miejsc na stadionach piłkarskich,
• fani futbolu będą
usadzeni w odpowiedni
sposób, tak żeby nie dochodziło do grupowania
się,
• stosowane będą odpowiednie zasady dotyczące dezynfekcji, zakupu
biletów oraz dochodzenia
kibiców do stadionu.

Reklama

