
Nie ma zgody na 
oddziały integracyjne
Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dzikowcu, 
które jest organem 
prowadzącym Zespołu Szkół 
Społecznych, chciało, by 
w placówce funkcjonowały 
oddziały integracyjne

czytaj na str. 5

Dzikie wysypisko śmieci 
prawie w centrum wsi
Śmieci, niekończący się 
temat, a właściwie nie 
same śmieci, co ich selekcja 
i wyrzucanie. Kolejny raz 
otrzymaliśmy zdjęcia 
z Ludwikowic Kłodzkich, na 
których widać tzw. dzwony 
na odpady segregowane, 
a wokół nich… no właśnie…

czytaj na str. 5

800 kierujących jechało 
za szybko

czytaj na str. 9

Stroński klucz
Noworudzki UTW turystycznie

czytaj na str. 11

Uroczystości rocznicowe 
w Wambierzycach

czytaj na str. 13
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14 projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego
Każdy mieszkaniec Nowej Rudy, który ukończył 15 lat, ma możliwość zdecydowania, na co 
przeznaczone zostanie 300 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowa Ruda 2021

czytaj na str. 3
ROZLEWNIA  GAZU

7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)
7.00-13.00 (sobota)

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

tel. 74 872 70 17
tel. 74 872 44 87

100%
11 kg gazu

P R O T A

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

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

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

Dołącz do grupy i pomagaj!

W Krainie Tysiąca 
Jezior – w Mrągowie, 
została przeprowadzona 
najważniejsza w Polsce 
impreza dla kolarzy 
górskich. Na Górze 
Czterech Wiatrów odbyły 
się mistrzostwa Polski

czytaj na str. 23

Alicja Matuła – mistrzem Polski 
w kolarstwie  
górskim!
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Sprostowanie
W artykule gazety „Noworudzianin” z 13.08.2020 r. – „Szan-

sa dla noworudzkiego szpitala”, dziennikarka, zacytowała 
nieautoryzowane moje wypowiedzi dotyczące idei połącze-
nia szpitali na terenie powiatu kłodzkiego w jeden organizm 
(tak by szpitale nie konkurowały z sobą o ten sam kontrakt 
z NFZ), a przynajmniej włączenia filii szpitala w Nowej Rudzie 
do spółki należącej do Ministra Zdrowia – SCM Sp. akcyjna 
w Polanicy-Zdroju. Celem mojej wypowiedzi było wskazanie, 
że szpital, czy też oddziały szpitalne, mogą funkcjonować 
nawet jeśli mają zabezpieczone badania poprzez podwyko-
nawstwo, co umożliwiałoby działalność oddziału w  Nowej 
Rudzie. Błędnie wywnioskowałem, że jeżeli BCZ sp. z o.o. ma 
umowę na czas nieokreślony na badania laboratoryjne, w peł-
nym zakresie, z  jednostką powiatową „Zespół Opieki Zdro-
wotnej” w Kłodzku, to nie wykonuje ich osobiście. Przyjmuję 
informację Prezesa Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
że szpital ten świadczy usługi całodobowe laboratoryjne 
i RTG, i przepraszam, że w rozmowie z dziennikarką przywo-
łałem te argumenty.

Jednocześnie zwracam się do gazety z prośbą by wszelkie, 
moje wypowiedzi były autoryzowane, by w przyszłości unik-
nąć nieporozumień. Celem działalności powiatu jest popra-
wienie bytu mieszkańców, a  nie ich konfliktowanie. Mam 
nadzieję, że także ministerstwo pomoże w trudnej sytuacji 
zdrowotnej mieszkańców powiatu i przychyli się do naszego 
wniosku o połączenie usług szpitalnych.

Maciej Awiżeń, starosta kłodzki

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

www.facebook.com/Noworudzianin

14 projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego

Każdy mieszkaniec Nowej Rudy, który ukończył 15 lat, ma możliwość zdecydowania, 
na co przeznaczone zostanie 300 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowa Ruda 2021

Uwaga piesi na ul. Królowej Jadwigi w Nowej Rudzie – za-
padła się studzienka telekomunikacyjna. Co prawda zdaniem 
niektórych jest zabezpieczona, ale w godzinach wieczornych 
można się zdziwić...

– Na pewno nie należy to do miasta. Widzę, że jest to dość 
dziwnie zabezpieczone. Zgłoszę tę sytuację właścicielowi, być 
może podjadą i  lepiej to zabezpieczą, albo przystąpią do na-
prawy – mówi o uszkodzonej studzience Agnieszka Żołnierczyk, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i  Infrastruktury Urzędu Miasta 
w Nowej Rudzie.

Uwaga! Uszkodzona studzienka

Kolejne pieniądze 
na wymianę kopciuchów

Od 3 lutego do 31 lipca można było zgłosić 
zadanie do tegorocznego budżetu obywatelskie-
go, następnie każdy projekt podlegał weryfikacji. 
Na zweryfikowane zadania wszyscy mieszkańcy 
Nowej Rudy, którzy ukończyli 15 lat, będą mogli 
głosować przez cały wrzesień.

Lista projektów na które można będzie głoso-
wać:

• czyste powietrze dla najmłodszych uczniów. 
Zakup oczyszczaczy powietrza do szkół klasy 1-3,

• doposażenie jednostki OSP Słupiec,
• wizualizacja stadionu „KS Piast” przy ul. Spor-

towej,
• „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” – doposa-

żenie kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
Nr 1,

• przystosowanie ścianki wspinaczkowej do 
użytkowania całorocznego,

• rewitalizacja boiska sportowego w  Nowej 
Rudzie nad osiedlem Piastowskim,

• rodzinna strefa odpoczynku i relaksu. Osiedle 
Wojska Polskiego pomiędzy nieruchomościami 
nr 11 i 13,

• „Światło dla seniora” – modernizacja oświe-
tlenia sceny sali widowiskowej filii MBP w Słupcu,

• klimatyzacja sali widowiskowo-kinowej 
w  Miejskim Ośrodku Kultury w  Nowej Rudzie – 
Etap I,

• pracownia językowa dla uczniów LO,
• doposażenie kompleksu sportowego – boisko 

wielofunkcyjne ul. Orkana,
• budowa Street Workout na osiedlu Waryń-

skiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw 
przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej,

• „Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej”. 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7,

• „Sygnał Miłosierdzia” – IV edycja plenerowe-
go koncertu muzyki chrześcijańskiej. Warsztaty 
– Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2A. Kon-
cert Centrum Turystyczno-Sportowe (parking przy 
basenie).

Jeden ze zgłoszonych wniosków nie spełnił 
wymogów formalnych – „Budowa instalacji wo-
dociągowej wody pitnej do zasilania działek 
ogrodowych w ROD „Jaśmin” Nowa Ruda.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycy-
pacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ra-
mach którego mieszkańcy współdecydują o wy-
datkach publicznych.

W skrócie oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do 

budżetu, które następnie są analizowane pod 
kątem możliwości realizacji;

– propozycje zadań, które pomyślnie przeszły 
weryfikację, poddaje się pod powszechne i bez-
pośrednie głosowanie;

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

Skąd biorą się pieniądze na Budżet 
Obywatelski?

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Bu-
dżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu 
Miasta Nowa Ruda. W  tym roku do dyspozycji, 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, jest 300 tys. 
złotych.

Jak już wspomnieliśmy, od 1 września każdy 
z noworudzian, który ukończył 15 rok życia, będzie 
mógł oddać głos na wybrany projekt.

W środę 19 sierpnia odbyła 
się w formie wideokonferencji 
nadzwyczajna sesja Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie, której je-
dynym punktem było przyjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia długo-
terminowej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, na udzielenie 
dotacji celowych osobom fizycz-
nym oraz wspólnotom mieszka-
niowym na zadanie służące 
ograniczeniu niskiej emisji, po-
legające na zmianie systemu 
ogrzewania w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na 

obszarze województwa dolno-
śląskiego – EDYCJA II – miasto 
Nowa Ruda V Etap”.

W związku z procedurą do-
tyczącą wypłaty kwoty pożyczki 
zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, biorąc pod uwagę we-
wnętrzne zasady funduszu do-
tyczące zabezpieczania pożyczek 

o wartości powyżej 1 miliona 
złotych, konieczne jest ustano-
wienie dodatkowego zabezpie-
czenia w postaci notarialnego 
oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji.

Nowa Ruda zaciąga w WFO-
ŚiGW we Wrocławiu pożyczkę w 
wysokości 1 276 mln zł. Pierwsza 
transza pieniędzy trafi do miasta 
już 4 września.

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
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Bon turystyczny – gratką dla oszustów Felieton

Stanisław Łukasik

Stanisław Łukasik

Po sobotnich uroczysto-
ściach pewnie każdy Polak bez-
błędnie odpowie na pytanie o 
Cud nad Wisłą. Zaczęło się od 
artykułu Stanisława Strońskie-
go w Rzeczpospolitej z 14 sierp-
nia 1920 roku, w którym ape-
lował o powszechną modlitwę 
o „ziszczenie się cudu Wisły”. 
Hasło podchwycili i wypromo-
wali polityczni przeciwnicy 
Marszałka, „cud a nie wódz”, 
doprowadził do zwycięstwa 
pod Warszawą, a udziału Pił-
sudskiego w tym nie było. Z 
uporem będę twierdził, że był 
to cud mniemany. Aczkolwiek 
ruscy „wzięli w skórę”, to nie za 
sprawą sił nadprzyrodzonych, 
a w efekcie determinacji całego 
narodu, znakomitej i pełnej 
poświęcenia postawie całej 
armii i znakomitemu dowodze-
niu. Za Cud nad Wisłą uważam 
zdarzenia zaszłe na przełomie 
1918/1919 roku. Odzyskanie 
niepodległości było wynikiem 
działania wielu czynników od 
Polaków niezależnych, ale od-
budowa państwa jest niewąt-
pliwie zasługą naszych ojców, 
którzy wykorzystali szansę. 
Żeby docenić wielkość tego 
zwycięstwa, należy zestawić 
siły jakimi dysponował naród 
polski i jego przywódcy, z prze-
ciwnościami. Elitę stanowili 
zwolennicy romantycznego 
mierzenia siły na zamiary, a nie 
zamiaru według sił, jak i ci, dla 
których ważniejsze było szkieł-
ko i oko. Socjaliści, narodowcy, 
ludowcy jak i wszelkiej maści 
konserwatyści, w tych przeło-

mowych miesiącach zdali eg-
zamin z polskości. Zacznijmy 
od przedstawienia przeciwno-
ści. Ani jednego kilometra pew-
nej granicy, a na każdej rubieży 
czyhają sąsiedzi. Granicę z 
Niemcami mieli ustalić Sprzy-
mierzeni na konferencji w Pa-
ryżu, a tam Polska miała niskie 
notowania. Na północnym 
wschodzie od 2 listopada ist-
nieje Republika Litewska i Li-
twini nawet nie dopuszczają 
takiej myśli, że Wilno nie będzie 
ich stolicą, nawet jeżeli stano-
wią 2% mieszkańców tego mia-
sta. W Galicji Wschodniej Ukra-
ińcy proklamowali Zachodnio-
ukraińską Republikę Ludową 
ze stolicą we Lwowie z zamia-
rem włączenia Wołynia, Chełma, 
Przemyśla i Łemkowszczyzny 
po Krynicę. Czesi rozpoczęli 
spór o Księstwo Cieszyńskie. 
Wreszcie waga ciężka – Rosja 
Sowiecka. Tu już nie chodziło 
tylko o granice, to była gra o 
być albo nie być, dla Polski jak 
i dla Rosji Sowieckiej. Jednym 
ze sztandarowych haseł bolsze-
wików było prawo do samosta-
nowienia dla wszystkich naro-
dów. Po przejęciu władzy w 
Rosji bolszewicka Rada Komi-
sarzy Ludowych ogłosiła dekla-
rację przyznającą wszystkim 
narodom Rosji prawo do samo-
stanowienia i utworzenia wła-
snego państwa. Prawa te przy-
znawali bolszewicy narodom 
Europy Wschodniej w roku 
1918, gdy te jeszcze były pod 
okupacją niemiecką, czyli ty-
powe gruszki na wierzbie. Po 

klęsce Nie-
miec wyja-
śnili, że pra-
wo do sa-
m o s t a n o -
wienia nale-
ży rozumieć jako prawo do 
„samookreślenia mas pracują-
cych każdej narodowości”. Gdy 
litewskie, łotewskie, ukraińskie 
czy polskie masy pracujące 
miały kłopoty z samookreśle-
niem, to bolszewicy migiem 
śpieszyli z bratnią pomocą w 
postaci gotowego rządu wspar-
tego bagnetami krasnoarmiej-
ców. Nowopowstające państwa 
(Litwa, Łotwa, Estonia, Polska), 
według Stalina,  stanowiły 
„kontrrewolucyjne przepierze-
nie pomiędzy rewolucyjnym 
Zachodem a socjalistyczną Ro-
sją, które musi być usunięte”. 
Dla jego usunięcia w styczniu 
1919 roku ruszyła Armia Czer-
wona aby militarnie wspomóc 
komunistów niemieckich i nieść 
na zachód „żagiew rewolucji 
bolszewickiej”. W Turyndze, 
Bremie, w Bawarii już powsta-
wały Republiki Sowieckie finan-
sowane przez bolszewików 
carskimi rublami i rosyjskimi 
klejnotami. Łatwo sobie wy-
obrazić, jak wyglądałaby Euro-
pa, gdyby odradzająca się Pol-
ska była „przepierzeniem”. W 
tym przypadku Stalin się po-
mylił, bo Polska okazała się 
bastionem o który rozbiły się 
czerwone fale, podczas pierw-
szej próby budowania Europy 
Sowieckiej w roku 1919. (cdn.)

Cud mniemany i prawdziwy 
Cud nad Wisłą

W odpowiedzi Staremu Endekowi:
Cieszę się, że mogłem przeczytać wpis do sztambucha (kto to dzisiaj używa takich pięknych 

określeń) jako reakcję na moje gawędy.
Pozwolę sobie na drobne uwagi:
1. Faktycznie, 12 sierpnia J. Piłsudski odwiedził Aleksandrę Szczerbińską i swoje córki w Bo-

bowej, ale nie przebywał tam do 14 sierpnia, skoro już 13 sierpnia prowadził odprawę z genera-
łami w Dęblinie.

2. Pewnie dociekliwi historycy wiedzą, kto był szefem sztabu Aleksandra Wielkiego, Hanniba-
la, czy Napoleona, ale powszechnie zwycięstwo przypisuje się wodzom, to przecież wódz powo-
łuje szefa sztabu.

3. Ojcem pomysłu utworzenia federacji Polski z Ukrainą i Białorusią był Piłsudski i to na po-
mysłodawcy ciąży w dużej mierze odpowiedzialność za porażkę – zgoda. Obarczanie Marszałka 
odpowiedzialnością za ofiary w wojnie z Rosja Sowiecką uważam za poważne nadużycie. Wojnę 
rozpoczęli bolszewicy zimą 1919 roku na Białorusi i Wileńszczyźnie, a nie Piłsudski marszem na 
Kijów. Polaków jako agresorów widzieli Sowieci i usłużni historycy PRL, a dzisiaj Władimir Wła-
dymirowicz.

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

Bon turystyczny 
nie podlega wymia-
nie na gotówkę ani 
inne środki płatnicze 
– przypomina Zakład 
Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz Polska Or-
ganizacja Turystycz-
na. W Internecie po-
jawiają s ię ofer ty 
osób, które próbują 
sprzedać bon oraz 
oferty płatnych usług 
dotyczących pomocy 
przy założeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. 
Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich 
usług. Każdy powinien pamiętać, że z bonu skorzystać mogą tylko 
osoby uprawnione.

Jak dotąd Polacy aktywowali 363 tys. bonów. Złożyli także 
19,1  tys. wniosków o dodatkowy bon w związku z posiadaniem 
przez dziecko stopnia niepełnosprawności. Zostało wykonanych 
już 14 tys. płatności bonami na kwotę ok. 10,3 mln zł. Całkowicie 
wykorzystanych zostało 9,7 tys. bonów. Za pomocą bonu można 
dokonywać płatności wielokrotnie aż do jego wyczerpania.

Aby skorzystać z bonu, trzeba mieć profil na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też bon aktywować. Można to 
zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowany-
mi wakacjami.

– Dlatego nasza platforma internetowa notuje rekordy w liczbie 
założonych profili. Tylko wczoraj zarejestrowało się u nas 100 tys. 
nowych użytkowników. To absolutny rekord – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Obecnie na 
PUE ma swój profil już ok. 5 mln osób – dodaje.

Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać 
swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS 
klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych 
na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o  zwolnieniach lekarskich, 
o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez 
niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych.

– Założyć swoje indywidualne konto na PUE jest naprawdę 
łatwo. Nie należy korzystać z płatnych usług „pośredników”. Konto 
można założyć online m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz 
bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w  tej sprawie 
znajdują się na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny 
film pokazujący jak to zrobić – wyjaśnia rzecznik.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu 
Turystycznego, powinien kontaktować się z całodobową infolinią 
pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu 
konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej pla-
cówce ZUS.
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Nie ma zgody na oddziały integracyjne w Dzikowcu
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, które 
jest organem prowadzącym Zespołu Szkół Społecznych, 
chciało, by w placówce funkcjonowały oddziały integracyjne. 
Zajęcie stanowiska w tej sprawie był jedynym punktem sesji 
Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się w środę 12 sierpnia

Śmieci, niekończący się temat, a właściwie nie 
same śmieci, co ich selekcja i wyrzucanie. Kolejny 
raz otrzymaliśmy zdjęcia z Ludwikowic Kłodzkich, 
na których widać tzw. dzwony na odpady segregowane, 
a wokół nich… no właśnie…

Dzikie wysypisko śmieci prawie w centrum wsi

3 lipca do Urzędu Gminy 
Nowa Ruda wpłynęło pismo 
Stowarzyszenia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dzikowcu, będącego 
organem prowadzącym Zespo-
łu Szkół Społecznych w Dzikow-
cu informując wójta gminy Nowa 
Ruda, że od września 2020 r. w 
szkole będą funkcjonowały od-
działy integracyjne.

– Moim zdaniem budynek 
szkoły w Dzikowcu spełnia wszel-
kie wymagania, by mogły się w 
nim uczyć dzieci niepełnospraw-
ne, a więc by była to szkoła z 
oddziałami integracyjnymi – 
twierdzi Henryk Srokowski, pre-
zes Stowarzyszenia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dzikowcu, któ-
re, jak już wspomnieliśmy, jest 
organem prowadzącym tamtej-
szy Zespół Szkół Społecznych. 
– Na razie nie ma wszelakich 
udogodnień podjazdów, wind 
itp., ale proszę zwrócić uwagę, 
ile lat trwało przystosowanie do 

potrzeb niepełnosprawnych 
uczniów szkoły w Bożkowie. 
Najpierw się robi, a później do-
stosowuje. Zarzuty o to, że to, iż 
chcemy by to była szkoła z od-
działami integracyjnymi wiąże 
się z większymi dla niej pieniędz-
mi, uważam za niepoważne – 
dodaje prezes.

Zdecydowanie innego zdania 
byli radni, którzy podczas sesji 
jednogłośnie przyjęli negatyw-
ne stanowisko w tej sprawie. W 
przyjętym stanowisku czytamy 
m.in.:

„...Rada Gminy Nowa Ruda 
nie wyraża zgody, aby nierucho-
mości stanowiące przedmiot 
umowy użyczenia z dnia 03 wrze-
śnia 2012 r., były wykorzystywa-
ne przez Stowarzyszenie OSP w 
Dzikowcu do prowadzenia szko-
ły podstawowej integracyjnej 
lub z oddziałami integracyjnymi 
i przedszkola integracyjnego lub 
z oddziałami integracyjnymi, co 

jest też sprzeczne z obecnym 
brzmieniem umowy.

Rada Gminy Nowa Ruda za-
uważa, że na terenie Gminy 
Nowa Ruda od 1 września 2002 
roku działa szkoła podstawowa 
z oddziałami integracyjnymi, dla 
której organem prowadzącym 
jest Gmina Nowa Ruda. Otwarcie 
kolejnej szkoły z oddziałami 
integracyjnymi nie zwiększy 
atrakcyjności oferty szkolnej, ani 
nie uzupełni w sposób korzystny 
sieci szkół na terenie Gminy. 
Według posiadanych przez Radę 
Gminy informacji, już teraz szko-
ły publiczne i niepubliczne dys-
ponują wolnymi miejscami, w 
związku z czym uznać należy, że 
sieć publicznych i niepublicz-
nych szkół w Gminie odpowiada 
potrzebom społeczności lokalnej 
– również w zakresie nauczania 
integracyjnego – a nawet je 
zaspokaja.

Mając na uwadze zarówno 
efektywne kształcenie tej grupy 
dzieci i młodzieży, jak również 
wsparcie nauczycieli w wypeł-
nianiu zadań dydaktyczno-wy-
chowawczych, corocznie wzbo-
gacana jest baza dydaktyczna i 

sportowa Zespołu Szkół Nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Bożkowie. W 2018 roku do użyt-
ku została oddana nowa sala 
gimnastyczna. Obecnie trwają 
prace związane z pozyskaniem 
środków finansowych na reali-
zację kolejnej ważnej inwestycji 
jaką jest budowa przedszkola w 
Bożkowie,  którego projekt 
uwzględnia najwyższe standar-
dy w zakresie edukacji uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi.

Rada Gminy zauważa rów-
nież, że użyczone nieruchomości, 

o ile są odpowiednie i zdatne do 
umówionego użytku na pozio-
mie nauczania powszechnego, 
nie spełniają wymagań związa-
nych z kształceniem specjalnym. 
Z tych też względów, Gmina 
oddziały integracyjne zdecydo-
wała się zorganizować w Bożko-
wie. W ocenie Rady Gminy, or-
ganizacja kolejnych oddziałów 
integracyjnych na terenie Gminy 
nie będzie korzystnie uzupełnia-
ła istniejącej sieci szkół i nie 
będzie sprzyjała poprawie wa-
runków kształcenia”.

Jak to jest, można się zasta-
nowić, że w Ludwikowicach 
Kłodzkich, chociaż nie tylko, bo 
np. w Jugowie sytuacja jest może 
nie w takiej skali, ale podobna, 
mieszkańcy nie potrafią zadbać 
o wygląd i czystość terenu przy 
swoich posesjach, terenu miej-
scowości w których mieszkają, 
a może to wina operatora odpo-

wiedzialnego za wywóz odpa-
dów, w tym przypadku spółki 
Noworudzkie Usługi Komunalne?

– Przede wszystkim proszę 
zwrócić uwagę, że dzwony nie 
są napełnione, tylko śmieci znaj-
dują się wokół, a tak nie powin-
no być. To są różne odpady, w 
nie takich workach, w jakich 
powinny się znajdować. Tak na-

prawdę tam powinny być wy-
rzucane odpady typu plastik, 
szkło i papier – mówi Grzegorz 
Kuzak, prezes Noworudzkich 
Usług Komunalnych. – Optuję 
za tym, żeby zlikwidować te 
gniazda, może kiedyś miały rację 
bytu, bo to był początek segre-
gacji odpadów. Teraz wszyscy 
mieszkańcy są zobowiązani do 
segregowania odpadów, ale 
robią to w sposób niewłaściwy. 
Podczas spotkania z radnymi z 
gminy Nowa Ruda powiedziałem, 
że nie ma sensu ten sposób 
gromadzenia odpadów, nikt za 
to nie odpowiada. Ludzie wyrzu-

cają co chcą, gdzie chcą, nie 
patrzą na harmonogramy odbio-
ru odpadu, które trzeba prze-
strzegać, bo inaczej robi się ba-
łagan. Zastanawia mnie, że w 
innych częściach gminy odbywa 
się to zgodnie z zasadami i jest 
porządek, a w innej części jest z 
tym ogromny problem. Mało 
tego, ludzie są bardzo roszcze-
niowi, próbują zwalać winę na 
nas, że my to wszystko musimy 
zabierać, najlepiej zaraz, a tak 
się nie da. Tak naprawdę teraz, 
żeby zabrać odpady, trzeba wy-
generować koszty, co jest zwią-
zane z Elektroniczną Bazą Da-

nych, tam gdzie wozimy odpady, 
muszą mieć swój kod – jak zmie-
szane to zmieszane, jak zbierane 
selektywnie, to szkło i pod tym 
kodem przywozimy szkło, a nie-
stety, w tym szkle jest wszystko 
– dodaje prezes.

Oburzenia z takiego stanu 
rzeczy nie kryje również sołtys 
Ludwikowic Kłodzkich, Janusz 
Ferenc, który na wstępie rozmo-
wy poinformował nas, ze „dzikie 
wysypisko śmieci” zostało już 
zlikwidowane.

– Mówiąc krótko, niektórzy 
ludzie nie dorośli do kultury, do 
tego, by segregować śmieci. 
Rzeczywiście dzwony są puste, 
a wokół jest pełno śmieci, które 
zdarza się, że wyrzucają nawet 
nie wysiadając z aut, naprawdę 
brak mi słów. To znajduje się 
blisko ul. Głównej i mieszkańcy 
naszej miejscowości zrobili sobie 
tam coś jakby wysypisko – tłu-
maczy Janusz Ferenc. – Do koń-
ca roku musimy jakoś z tym 
przetrwać, natomiast od począt-
ku przyszłego roku sytuacja się 
zmieni. Będą inne pojemniki, 
inne zasady – dodaje sołtys Lu-
dwikowic Kłodzkich.
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Niedługo koniec laby – czas do szkoły!
Za 10 dni wakacje będą już tylko wspomnieniem. Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/2021? 
Tego nikt na sto procent jeszcze nie wie. Według zapowiedzi ministra edukacji, 
dzieci we wrześniu wrócą jednak do szkół i przedszkoli

Złóż wniosek na 300+

Z powodu koronawirusa pla-
cówki oświatowe w  Polsce zo-
stały zamknięte 12 marca, a na-
uczanie zdalne wprowadzono 
od 25 marca. Do końca poprzed-
niego roku szkolnego uczniowie 
uczyli się przez Internet. Jak 
będzie wyglądała nauka w no-
wym roku szkolnym? Według 
zapowiedzi Dariusza Piontkow-
skiego, ministra edukacji naro-
dowej, dzieci i młodzież wrócą 
od września do szkół i  przed-
szkoli, a w razie wykrycia w pla-
cówce koronawirusa – o jej za-
mknięciu decydować będzie 
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 
opinii Głównego Inspektora Sa-
nitarnego.

– Przygotowujemy się na na-
uczanie w  systemie stacjonar-
nym. Rzecz jasna, to wszystko 
może ulec zmianie, bo nie wia-
domo, co nastąpi za niespełna 
dwa tygodnie. Ten czas, przy 
takiej sytuacji jaką mamy od 
marca, to jest bardzo długi czas, 
który może przynieść nam wie-
le niespodzianek – wyjaśnia Da-
riusz Chojecki, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 
w Nowej Rudzie. – Jeżeli chodzi 
o  same przygotowania, to na 
pewno musimy dostosować się 
do wielu obostrzeń sanepidow-
skich. Wiele jest pytań, np. jak 
uczniowie mają się zachować, 
czy to na przerwie, czy na wy-
chowaniu fizycznym – pytań jest 
mnóstwo. Uważam, że jeżeli 
przystąpimy do nauczania tra-

dycyjnego, to przede wszystkim 
musimy zwracać uwagę na hi-
gienę. W zespole szkolno-przed-
szkolnym, którym kieruję mamy 
o  tyle dobrze, że klasy nie są 
przeładowane, więc jesteśmy 
w  stanie zachować między 
uczniami choćby wskazaną od-
ległość – dodaje.

Największym problemem, 
zdaniem Dariusza Chojeckiego, 
będą międzylekcyjne przerwy, 
jak mówi, nauczyciele będą pro-
sić uczniów, by nie przebywać 
w  grupach, zachowywać odle-
głość, a jeżeli pogoda na to po-
zwoli, podczas przerwy wyjść na 
zewnątrz.

– Wszyscy wiemy, że to zale-
ży tylko i wyłącznie od nas, naszą 
rolą jest też, aby dzieci pod tym 
kątem edukować. Od 11 maja 
jako jedyni tutaj mieliśmy otwar-
te przedszkola do których przy-
chodziło po 12 dzieci i daliśmy 
radę. Bardzo ważną częścią szko-
ły są pracownicy obsługi, którą 
mam dobrze zorganizowaną – 
wiemy już co i jak, jak to wszyst-
ko ogarnąć – dodaje.

Wielu dyrektorów szkół, bur-
mistrzów, wójtów obawia się 
jednak sposobu jaki minister 
edukacji w  praktyce decyzję 
o ewentualnym zamknięciu szko-
ły w przypadku pozostawia gestii 
dyrektora, który po konsultacji 
z  włodarzem i  GIS może taką 
decyzję podjąć.

– Od marca na każdym dy-
rektorze placówki oświatowej 

spoczęła potężna odpowiedzial-
ność, nie było to wszystko ide-
alnie zorganizowane. Zdalne 
nauczanie itd., wszyscy raczko-
waliśmy, ale daliśmy radę. Zbliżał 
się koniec roku samorząd pozy-
skał z programu rządowego dar-
mowe komputery dla dzieci, 
które ich nie miały. Rozdaliśmy 
kilkanaście takich komputerów 
dzieciakom. Druga sprawa, spo-
czywa na nas kolejna bardzo 
ważna odpowiedzialność mam 
na myśli właśnie tą decyzję w ra-
zie wykrycia jednego przypadku 
osoby zarażonej i wtedy musimy 
wspólnie z  z  burmistrzem i  in-
spektorem sanitarnym zamknąć 
szkołę. Jednakże musimy wziąć 
pod uwagę, ze od pewnych rze-
czy się nie uchronimy, nawet 
zamykając się w domach. Jeżeli 
ma być kolejna fala COVID 19 
i to ma być fala znacznie większa 
to nie uchronimy się przed tym, 
tym bardziej, że teraz dużo osób 
wraca z  różnych miejsc z  urlo-
pów, jest duża rotacja ludzi – 
tłumaczy dyrektor ZSP NR 1 
w Nowej Rudzie.

Kolejna sprawa, to zwolnienia 
chorobowe nauczycieli. Ci z gru-
py wiekowej powyżej 55 roku 
życia, czyli będące w tzw. grupie 
podwyższonego ryzyka, w trosce 
swoje zdrowie mogą zdecydo-
wać się na długotrwałą absencję 
chorobową.

– Ja nie mogę powiedzieć 
nauczycielowi, że nie ma prawa 
do chorowania i ochrony swoje-
go zdrowia i  życia, to będzie 
decyzja indywidualna. Jeżeli 
takie sytuacje będą miały miej-
sce, to właśnie tu jest rola dyrek-
tora, że musi zorganizować na-
uczanie. Na ten moment goto-
wość do pracy nauczycieli jest, 
w najbliższy poniedziałek mamy 
radę pedagogiczną i wtedy już 
będę znał całkowicie sytuację 
– mówi Dariusz Cho jecki.

1 lipca wystartował program „Dobry start” na rok 
szkolny 2020/2021. To kolejny rok, w którym opieku-
nowie dzieci rozpoczynających rok szkolny mogą 
ubiegać się o wsparcie finansowe w kwocie 300 zł na 
pokrycie wydatków związanych z wyprawką szkolną.

Warto przypomnieć, że złożenie wniosku o wypła-
tę 300+ w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia 
najpóźniej do 30 września. Co warto zaznaczyć, 
świadczenie „Dobry start” przysługuje bez względu 
na dochód rodziny.

Przypominamy zasady programu rządowego „Do-
bry Start”:

• świadczenie „Dobry start” przysługuje na wniosek, 
raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 
przez dziecko:

– do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub
– do ukończenia 24 roku życia – w  przypadku 

dzieci niepełnosprawnych,
• świadczenie przysługuje dla dziecka rozpoczy-

nającego rok szkolny w:
– szkole podstawowej,
– szkole ponadpodstawowej,
– szkole artystycznej, w  której jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki,
– w innych placówkach: w młodzieżowym ośrod-

ku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wycho-
wawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz 
ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” może złożyć 
rodzic lub opiekun dziecka do 30 listopada, co ważne 
– wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpa-
trywany.

Od lipca wnioski można było składać wyłącznie 
przez Internet, za pośrednictwem: bankowości elek-
tronicznej, platformy Emp@tia i systemu teleinforma-
tycznego udostępnianego przez ZUS. Od 1 sierpnia 
wnioski są przyjmowane także w formie tradycyjnej 
(papierowej).

Świadczenie dobry start przysługuje także osobie 
uczącej się, tj. pełnoletniej, uczącej się w szkole i nie-
pozostającej na utrzymaniu rodziców (w związku z ich 
śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) oraz 
osobie usamodzielnianej.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – kiedy ferie, 
egzaminy, wakacje?

Dla pociechy warto zaznaczyć, że już za półtora miesiąca od 
rozpoczęcia roku szkolnego wypada pierwszy dzień wolny od 
nauki – środa 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – świę-
to nauczycieli.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Rok szkolny tradycyjnie rozpoczyna się we wrześniu. Tym razem 

1 września wypadnie we wtorek. Można więc powiedzieć, że 
uczniowie będą mieli o jeden dzień dłuższe wakacje.

Zimowa przerwa świąteczna
Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 

r. Dlaczego tylko tyle? Otóż 1 stycznia, czyli dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych, wypada w piątek, tak więc przerwa automatycznie 
wydłuża się na weekend. Uczniowie wrócą do szkół dopiero w po-
niedziałek – 4 stycznia.

Ferie zimowe
Kalendarz ferii zimowych dla poszczególnych województw 

w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:
18-31 stycznia 2021 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, 

opolskie, zachodniopomorskie
25 stycznia – 7 lutego 2021 r. województwa: podlaskie, war-

mińsko-mazurskie
1 lutego – 14 lutego 2021 r. województwa: lubelskie, łódzkie, 

podkarpackie, pomorskie, śląskie
15-28 lutego 2021 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubu-

skie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Kiedy wypada wiosenna przerwa świąteczna
Wiosenna przerwa świąteczna potrwa 6 dni – od czwartku 

1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia 2021 r. Uczniowie wrócą zatem 
do szkolnych ławek w środę – 7 kwietnia 2021r.

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 nastąpi w ostatni pią-

tek czerwca – będzie to 25 czerwca 2021 r. Wakacje potrwają do 
31 sierpnia 2021 r.

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowo wolne będą 
następujące dni:

14 października 2020 (środa) – Dzień Nauczyciela
11 listopada 2020 (środa) – Narodowe święto Niepodległości
1 stycznia 2021 (piątek) – Nowy Rok
6 stycznia 2021 (środa) – Święto Trzech Króli
3 maja 2021 (poniedziałek) – Święto Konstytucji
3 czerwca 2021 (czwartek) – Boże Ciało

Egzaminy ósmoklasisty i egzamin maturalny
Terminarz egzaminów ósmoklasisty jak i egzaminów matural-

nych nie został jeszcze opublikowany. Terminy egzaminów ustali 
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawdopodobnie 
nastąpi to na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Służby mundurowe 
informują

Z udziałem czeskich służb ratowniczych. W środę 12 sierpnia 
ok. godz. 11.15 w Karłowie, doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych. Pojazdami podróżowało 5 osób, w  tym 
troje Czechów. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie 
osoby (kobieta i dziecko), udzielono im pomocy z zakresu KPP 
(unieruchomienie na noszach typu deska, stabilizacja kręgosłu-
pa w odcinku szyjnym, wsparcie psychiczne). Na miejsce zda-
rzenia zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Zespół 
Ratownictwa Medycznego. W trakcie prowadzenia działań lekarz 
LPR wyraził zgodę na zabranie osób poszkodowanych przez 
przybyły na miejsce zdarzenia ZRM z Republiki Czeskiej. ZRM 
z  Republiki Czeskiej został powiadomiony przez kierującego 
samochodem osobowym obywatela Czech (uczestnik zdarzenia 
drogowego). W wyniku zdarzenia doszło do wycieków płynów 
eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów. Na miejscu zda-
rzenia pozostał zastęp OSP Kudowa-Zdrój – pomoc policji 
w organizacji ruchu.
Palił się samochód. W środę 12 sierpnia ok. godz. 15.30 nowo-
rudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu przy 
ul. Kłodzkiej w Słupcu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stra-
żacy stwierdzili, że doszło do zapalenia się instalacji elektrycznej 
w komorze silnika. Właściciel pojazdu początkowo ugasił pożar 
przy użyciu gaśnicy. Działania polegały na dogaszeniu pożaru 
poprzez podanie piany na komorę silnika.
Płonęła trawa. W czwartek 13 sierpnia ok. godz. 15.40, straża-
cy z  JRG Nowa Ruda otrzymali zgłoszenie o  pożarze trawy 
w  Bartnicy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono 
pożar trawy na powierzchni ok. 1,5 ha oraz dwóch balotów.
Źle cofał. W piątek 14 sierpnia ok. godz. 17.30 na ul. Stara Dro-
ga w  Drogosławiu, mężczyzna kierujący samochodem marki 
Citroen, podczas cofania doprowadził do zderzenie z samocho-
dem marki BMW. Sprawca kolizji został ukarany mandatem 
i sześcioma punktami karnymi.
Stwarzały utrudnienie i  zagrożenie. W  piątek 14 sierpnia 
ok.  godz. 19.45, strażacy otrzymali zgłoszenie o  powalonym 
drzewie na DW 385 we Włodowicach. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że jedno 
drzewo (jesion) powalone jest na chodnik, a drugie wiszące na 
przydrożnej latarni, stwarzające zagrożenie dla użytkowników 
drogi wojewódzkiej 385 oraz chodnika.
Chcieli pomóc. W piątek 14 sierpnia ok. godz. 22.50, noworudz-
cy strażacy otrzymali zgłoszenie o  potrzebie dostania się do 
mieszkania przy ul. Wiejskiej w Słupcu, gdzie może znajdować 
się człowiek potrzebujący pomocy. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i  przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania stwier-
dzono, że drzwi do mieszkania przy ulicy Wiejskiej są zamknię-
te, ale jedno z  okien prowadzące do ganku jest potłuczone. 
Osoba zgłaszająca twierdzi, że właściciel mieszkania mógł za-
słabnąć w łazience. Po wejściu do budynku okazało się, że ni-
kogo nie było.
Noga z gazu. We wtorek 18 sierpnia ok godz. 12.40 w Wambie-
rzycach, kierujący samochodem marki Citroen nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze i  zderzył się 
z  samochodem marki Honda. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Nie dostosował prędkości. We wtorek 18 sierpnia ok godz. 
23.30, na drodze wojewódzkiej 381 w Nowej Rudzie, jak wynika 
ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem marki Opel 
nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w sa-
mochód marki Skoda. Kierującemu Oplem zabrano prawo jazdy, 
sprawa trafi do sądu.

W  sobotę 15 sierpnia ok. godz. 18.20, na obwodnicy Centrum Nowej Rudy, mężczyzna kierujący 
samochodem marki Renault nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w barierę ener-
gochłonną. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma 2,5 promila alkoholu w organizmie. Poli-
cjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, sprawa została skierowana do sądu.

W  poniedziałek 10  sierpnia ok. godz. 13.40 doszło do pożaru klimatyzatora znajdującego się na 
ścianie nad drzwiami wejściowymi do jednej z placówek bankowych, w noworudzkim rynku.

W czwartek 13 sierpnia, ok. 
godz. 15.55, strażacy otrzymali 
zgłoszenie o samochodzie marki 
BMW leżącym na dachu, na środku 
drogi. W chwili przybycia jednostek 
straży pożarnej, kierowca i pasażer, 
którzy nie odnieśli żadnych obra-
żeń, znajdowali się na zewnątrz 
pojazdu.

Noworudzcy policjanci prowadzą czynności wyja-
śniające związane z wypadkiem, do którego doszło 
we wtorek 18 sierpnia ok. godz. 23.55 na ul. Słupiec-
kiej w Nowej Rudzie. Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że mężczyzna kierujący samochodem marki 
Opel stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z samocho-
dem marki Skoda Fabia. W wyniku zderzenia do szpi-
tala trafiło trzech pasażerów samochodu marki Opel.

Pożar w banku

BMW na dachu
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Wypadek na Słupieckiej

Na podwójnym gazie
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800 kierujących jechało za szybko
Policyjne działania prowadzone na drogach województwa dolnośląskiego pokazują, 
że niestety wiele osób kierujących pojazdami nadal przekracza dozwoloną prędkość 
i to często w sposób rażący ignoruje obowiązujące limity

Co roku, m.in. w okresie wa-
kacji, zbyt szybka jazda przyczy-
nia się do znacznej ilości zdarzeń 
drogowych, które często są tra-
giczne w skutkach. Niestety, 
kolejna akcja pod kryptonimem 
„Prędkość”, którą w miniony 
weekend przeprowadzili dolno-
śląscy policjanci, pokazała, że 
ponad 60% z blisko 1,3 tys. skon-
trolowanych kierowców jechała 
znacznie za szybko. Co więcej, 
aż 30 osób straciło prawo jazdy 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości o więcej niż 50 km/h 
w obszarze zabudowanym. Funk-
cjonariusze apelują o rozsądną 
i ostrożną jazdę.

Głównym celem prowadzo-
nych w miniony weekend przez 
dolnośląskich policjantów dzia-
łań, było zapobieganie wypad-
kom drogowym poprzez egze-
kwowanie od kierujących prze-
strzegania ograniczeń prędkości 
i innych przepisów ruchu dro-
gowego. Akcja pod kryptonimem 

„Prędkość” realizowana na dro-
gach Dolnego Śląska miała tak-
że za zadanie wyrobienie, wśród 
ujawnionych sprawców wykro-
czeń, przeświadczenia, że jazda 
z nadmierną prędkością jest 
niebezpieczna i to nie tylko dla 
nich samych, ale również dla 
innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze prowadzili 
działania w miejscach, gdzie 
występuje najwięcej zagrożeń 
związanych z nierespektowa-
niem przez kierujących obowią-
zujących przepisów ruchu dro-
gowego. W trakcie akcji policjan-
ci wykorzystywali m.in. wideore-
jestratory, laserowe mierniki 
prędkości i urządzenia do po-
miaru zawartości alkoholu w 
organizmie.

Mundurowi skontrolowali 
łącznie blisko 1,3 tys. pojazdów, 
z czego niestety ponad 60% w 
związku z przekroczeniem do-
zwolonej prędkości. 22 kierow-
ców straciło prawo jazdy za ra-

żące naruszenie obowiązujących 
limitów prędkości w terenie 
zabudowanym.

Jedną z niechlubnych rekor-
dzistek była 33-letnia mieszkan-
ka Milicza, która w terenie zabu-
dowanym, gdzie obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 50 
km/h, jechała 133 km/h, czyli aż 
83 km/h za szybko. W związku z 
tym policjanci ukarali kierującą 
mandatem karnym, a na jej kon-
to trafiło 10 pkt. Oczywiści funk-
cjonariusze zatrzymali kobiecie 
prawo jazdy, które niezwłocznie 
przesłane zostanie do milickiego 
starosty celem wydania decyzji 
o jego zatrzymaniu na okres 
trzech miesięcy.

W trosce o bezpieczeństwo 
podróżujących po drogach Dol-
nego Śląska policjanci po raz 
kolejny apelują o rozwagę i prze-
strzeganie przepisów ruchu dro-
gowego. Przypominają również, 
jak ważna jest jazda z prędkością 
dostosowaną do panujących 

warunków drogowych, czyli taką, 
aby kierowca miał możliwość 
pełnego panowania nad pojaz-
dem i w razie potrzeby mógł go 
zatrzymać przed pojawiającą się 
przeszkodą, bądź ominąć ją bez 
zbędnego ryzyka.

Warto również podkreślić 
fakt, że nie zawsze konsekwencje 
„łamania” przepisów ruchu dro-

gowego ponoszą ich sprawcy, 
ponieważ w wielu przypadkach 
przez ich lekkomyślność cierpią 
inni uczestnicy ruchu drogowe-
go. Dlatego też, policjanci będą 
dyscyplinować kierowców, któ-
rzy jadąc z nadmierną prędko-
ścią, mogą doprowadzić do czy-
jejś tragedii.

Główną przyczyną wypadków drogowych 
ze skutkiem śmiertelnym z winy 
kierujących, jest niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu

Kierowco zwolnij i żyj!
Wakacje – czas urlopu i wypoczynku, ładna pogoda, 

dłuższy dzień oraz dobre warunki na drodze, czasami 
mogą sprzyjać szybkiej jeździe, natomiast nie zwalnia-
ją od przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogo-
wym.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 
jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmier-
telnym z  winy kierujących. Niezgodne z  prawem za-
chowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, 
ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowe-
go, szczególnie tym niechronionym.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, kierujący 
pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapew-
niającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem 
warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególno-
ści: rzeźby terenu, stanu i  widoczności drogi, stanu 
i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natę-
żenia ruchu. Ponadto powinien wziąć pod uwagę 
również inne czynniki, m.in.: umiejętności i doświad-
czenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, za-
żywane leki.

Pamiętajmy, że za każdym wypadkiem ze skutkiem 
śmiertelnym, kryje się tragedia ludzka, która dotyka 
zarówno bliskich zmarłego, jak i sprawcy.

W  trosce o  bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego, policjanci zwracają szczególną uwagę na 
wszelkie zachowania niezgodne z prawem.

Od ponad roku – na terenie kraju – działają policyj-
ne grupy SPEED, których zadaniem jest przeciwdziała-
nie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. W tych 
wyspecjalizowanych zespołach służbę pełnią najbardziej 
doświadczeni policjanci ruchu drogowego. Mają do 
dyspozycji najnowocześniejsze pojazdy wyposażone 
w wideorejestratory, a także dokonują pomiarów pręd-
kości ręcznymi miernikami z wizualizacją.
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Australijska autorka takich bestsellerów jak 
Wielkie kłamstewka i Dziewięcioro nieznajomych to 
mistrzyni budowania napięcia w swoich powieściach. Niczym u Agathy Chri-
stie – nic nie jest tu oczywiste i wszyscy mają coś na sumieniu. Nie inaczej jest 
i tym razem. Do czego zdolny jest człowiek, który stał się ofiarą stalkingu? Co 
się dzieje w  psychice osoby ogarniętej obsesją. Oprócz nękania mamy tu 
miłość, odrzucenie, zgłębianie ludzkiego umysłu, hipnozę i próbę zrozumienia 
motywów prześladowcy. To bardzo ciekawe. Poza tym mamy tu psychologicz-
ny obraz związku dwojga ludzi, od początkowego zauroczenia poprzez szczę-
ście i  nie tylko, kolejne kompromisy i  układanie życia pod drugą osobę. 
Książka mimo trudnego tematu nie przytłacza, czyta się dobrze i zmusza do 
zastanowienia.

Ellen najpierw jest przerażona, jej chłopak mówi, że jest prześladowany 
przez byłą dziewczynę. To trwa już jakiś czas, więc Patrick jest bliski załamania 
nerwowego. Postępowanie byłej partnerki zaczyna intrygować Ellen, a z racji 
swojego zawodu postanawia też poznać bliżej tę kobietę. Zbliżając się do niej, 
poznaje tym samym nieznaną historię Patricka. Opowieść snuta jest z  per-
spektywy Ellen i jej przeciwniczki Saskii.

Zakończenie powieści ukazuje, że czarne charaktery nie są jednak tak do 
końca czarne. Polecam. Książka ukazała się pod tytułem: „A  teraz śpij” już 
w 2012 roku.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Liane Moriarty

„Miłość i inne obsesje”
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Wybrałam się pewnego wa-
kacyjnego poranka na rower, a 

że uwielbiam jeździć po leśnych 
ścieżkach, pognało mnie na 

piękne górskie trasy MTB Su-
dety. Nie było lekko. Wielka 
góra, podjazd stromy, czasami 
trzeba było pchać rower, ale 
potem mega zjazdy. I tak kilka 
razy, aż zbliżając się do Srebrnej 
Góry, na szczycie Gołębia po-
środku lasu, moim oczom uka-
zał się napis Trasy Enduro Srebr-
na Góra „Red Line”. No to jadę! 
Pierwszy zjazd – kompletnie 
nieprzygotowana na to co mnie 
czeka, bez odpowiedniego ro-
weru, ochraniaczy i wiedzy 
technicznej do tego typu tras, 
rozpoczęłam moją przygodę z 
tym szaleństwem. Ogrom en-
dorfin wydzielał się metr po 
metrze, adrenalina i podekscy-
towanie jak u dziecka! Na szczę-
ście okazało się, że napotkana 
trasa „D”, jest najprostszą z ofe-
rowanych w Trasach Enduro 
Srebrna Góra i na kolejne mo-
głam chociaż trochę się przy-
gotować. Postanowiłam odwie-
dzić Centrum Tras Enduro, aby 
zakupić miesięczną opaskę, z 

której datki idą na moderniza-
cję tras i naprawy. Siedziba 
mieści się w Centrum Rowero-
wym Kellys – PM Bike Eksperts 
ul. Polna 14, na samym dole 
Srebrnej Góry – i tu zjeżdżając 
przeraziłam się, że tyle samo 
będę pedałować pod górę, żeby 
dojechać na start wybranej 
trasy. Nic bardziej mylnego. 
Przy centrum czekają na nas za 
drobną opłatą tarpany, które 
wywożą rowery wraz z właści-
cielami na sam szczyt wszyst-
kich rozpoczynających się wg 
stopnia trudności tras A,B i C. 
Oczywiście dla tych bardzo 
ambitnych jest też trasa wjaz-
dowa „E”. Dla nas, mieszkańców 
Gór Sowich, jednak bardziej 
„ekonomiczny” jest wjazd ścież-
kami leśnymi Wolibórz-Podle-
sie, którymi miałam okazję 
wjechać za jeszcze kolejnym 
razem z kolegą przewodnikiem 
(inaczej bym tam nie trafiła). W 
trakcie czasu jaki zająłby mi 
dojazd do Srebrnej Góry, doje-

chałam na szczyt – początek 
tras zjazdowych. Każdy znajdzie 
dobrą wersję dla siebie i swojej 
kondycji. Oczywiście trasy En-
duro, to nic innego jak sport 
ekstremalny, dlatego należy 
mierzyć siły na zamiary. Na 
szczęście dla osób raczkujących 
w tym temacie jak ja, są przy-
gotowane ominięcia skoczni, 
pionowych ścian itp. dzięki 
czemu można w całości doje-
chać do mety ;) Jeżeli ktoś chce 
się nauczyć techniki pokony-
wania przeszkód, organizowa-
ne są szkolenia, a także można 
bezpłatnie korzystać z placu 
treningowego, na którym są 
umieszczone niektóre trudno-
ści, jakie możemy napotkać na 
trasach.

Jednym słowem prawdziwa 
gratka dla kochających rowery, 
leśne ścieżki, przeszkody i szyb-
kość. Dobra zabawa gwaranto-
wana!

Wiemy o ludziach tyle, ile nam powiedzą. Zbiór felietonów woka-
listki zespołu Hey. Znane nam życiowe prawdy w nowym, osobistym 
wydaniu. Dla każdego – ku pokrzepieniu serc, po ciężkich chwilach. 
Jak sama autorka napisała: sens złych zdarzeń objawia się z opóźnie-
niem. Trzeba tylko przeczekać. To co w danej chwili jest cierpieniem, 
po jakimś czasie staje się radością. I  trzeba autorce wierzyć. Sama 
zmagała się z  problemami, kłopotami i  brakiem spokoju. I  w  tym 
mrocznym dla siebie czasie zaczęła dzielić się z internautami filmika-
mi z serii „A ja żem jej powiedziała…”, na których szerokoustna baba 
rozbawia do łez (np. filmiki o fitnessie). Teraz mamy książkę. Szczerą, 
oryginalną wypowiedź o  otaczającej nas rzeczywistości – życiowej 
i medialnej. Bez pouczania z dużym dystansem do samej siebie. Cie-
pło i  mądrze Nosowska pisze dosłownie o  wszystkim. O  rodzimym 
show-biznesie, męczących nas celebrytach, snobizmach, lękach 
i modach. O totalnym wpływie portali społecznościowych, cholernych 
reklamach, miłości, jedzeniu i niejedzeniu, o dzieciach, rozstaniach, 
rodzicach i  terapiach. Nawet na rzeczy smutne przekazane przez 
autorkę nie sposób się nie uśmiechnąć.

Książka świetna. Tylko rada, nie czytajcie jej jednym tchem. Lepiej 
ją sobie dawkować.

Dobra książka

Enduro – czyli trasy zjazdowe w Srebrnej Górze

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Powidła śliwkowe 
– bez mieszania

Składniki:
• 5 kg dojrzałych śliwek (najlepiej węgierek)
• 80 dag cukru (można mniej)
• 2 łyżki octu zwykłego 10% (lub jabłkowego)

Przygotowanie:
Śliwki wydrylować i układać w garnku warstwami, na przemian z cukrem. Na wierz-
chu cukier, całość polać octem. Pozostawić na 12 godzin bez przykrycia. Po tym 
czasie wstawić na mały ogień, „pyrkać” ok. 5 – 5,5 godziny, pod żadnym pozorem 
nie mieszać! Po wyłączeniu gazu można chochelką odlać nadmiar soku, teraz po-
widła mieszamy. Wkładamy do słoiczków, po czym pasteryzujemy 10 min.

Katarzyna Nosowska

„A ja żem jej 
powiedziała...”

10

OR OR
Noworudzianin Nr 345, 7-13 września 2018 r.

Wybrałam się pewnego wa-
kacyjnego poranka na rower, a 
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nieprzygotowana na to co mnie 
czeka, bez odpowiedniego ro-
weru, ochraniaczy i wiedzy 
technicznej do tego typu tras, 
rozpoczęłam moją przygodę z 
tym szaleństwem. Ogrom en-
dorfin wydzielał się metr po 
metrze, adrenalina i podekscy-
towanie jak u dziecka! Na szczę-
ście okazało się, że napotkana 
trasa „D”, jest najprostszą z ofe-
rowanych w Trasach Enduro 
Srebrna Góra i na kolejne mo-
głam chociaż trochę się przy-
gotować. Postanowiłam odwie-
dzić Centrum Tras Enduro, aby 
zakupić miesięczną opaskę, z 

której datki idą na moderniza-
cję tras i naprawy. Siedziba 
mieści się w Centrum Rowero-
wym Kellys – PM Bike Eksperts 
ul. Polna 14, na samym dole 
Srebrnej Góry – i tu zjeżdżając 
przeraziłam się, że tyle samo 
będę pedałować pod górę, żeby 
dojechać na start wybranej 
trasy. Nic bardziej mylnego. 
Przy centrum czekają na nas za 
drobną opłatą tarpany, które 
wywożą rowery wraz z właści-
cielami na sam szczyt wszyst-
kich rozpoczynających się wg 
stopnia trudności tras A,B i C. 
Oczywiście dla tych bardzo 
ambitnych jest też trasa wjaz-
dowa „E”. Dla nas, mieszkańców 
Gór Sowich, jednak bardziej 
„ekonomiczny” jest wjazd ścież-
kami leśnymi Wolibórz-Podle-
sie, którymi miałam okazję 
wjechać za jeszcze kolejnym 
razem z kolegą przewodnikiem 
(inaczej bym tam nie trafiła). W 
trakcie czasu jaki zająłby mi 
dojazd do Srebrnej Góry, doje-

chałam na szczyt – początek 
tras zjazdowych. Każdy znajdzie 
dobrą wersję dla siebie i swojej 
kondycji. Oczywiście trasy En-
duro, to nic innego jak sport 
ekstremalny, dlatego należy 
mierzyć siły na zamiary. Na 
szczęście dla osób raczkujących 
w tym temacie jak ja, są przy-
gotowane ominięcia skoczni, 
pionowych ścian itp. dzięki 
czemu można w całości doje-
chać do mety ;) Jeżeli ktoś chce 
się nauczyć techniki pokony-
wania przeszkód, organizowa-
ne są szkolenia, a także można 
bezpłatnie korzystać z placu 
treningowego, na którym są 
umieszczone niektóre trudno-
ści, jakie możemy napotkać na 
trasach.

Jednym słowem prawdziwa 
gratka dla kochających rowery, 
leśne ścieżki, przeszkody i szyb-
kość. Dobra zabawa gwaranto-
wana!

Wiemy o ludziach tyle, ile nam powiedzą. Zbiór felietonów woka-
listki zespołu Hey. Znane nam życiowe prawdy w nowym, osobistym 
wydaniu. Dla każdego – ku pokrzepieniu serc, po ciężkich chwilach. 
Jak sama autorka napisała: sens złych zdarzeń objawia się z opóźnie-
niem. Trzeba tylko przeczekać. To co w danej chwili jest cierpieniem, 
po jakimś czasie staje się radością. I  trzeba autorce wierzyć. Sama 
zmagała się z  problemami, kłopotami i  brakiem spokoju. I  w  tym 
mrocznym dla siebie czasie zaczęła dzielić się z internautami filmika-
mi z serii „A ja żem jej powiedziała…”, na których szerokoustna baba 
rozbawia do łez (np. filmiki o fitnessie). Teraz mamy książkę. Szczerą, 
oryginalną wypowiedź o  otaczającej nas rzeczywistości – życiowej 
i medialnej. Bez pouczania z dużym dystansem do samej siebie. Cie-
pło i  mądrze Nosowska pisze dosłownie o  wszystkim. O  rodzimym 
show-biznesie, męczących nas celebrytach, snobizmach, lękach 
i modach. O totalnym wpływie portali społecznościowych, cholernych 
reklamach, miłości, jedzeniu i niejedzeniu, o dzieciach, rozstaniach, 
rodzicach i  terapiach. Nawet na rzeczy smutne przekazane przez 
autorkę nie sposób się nie uśmiechnąć.

Książka świetna. Tylko rada, nie czytajcie jej jednym tchem. Lepiej 
ją sobie dawkować.

Dobra książka

Enduro – czyli trasy zjazdowe w Srebrnej Górze

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Powidła śliwkowe 
– bez mieszania

Składniki:
• 5 kg dojrzałych śliwek (najlepiej węgierek)
• 80 dag cukru (można mniej)
• 2 łyżki octu zwykłego 10% (lub jabłkowego)

Przygotowanie:
Śliwki wydrylować i układać w garnku warstwami, na przemian z cukrem. Na wierz-
chu cukier, całość polać octem. Pozostawić na 12 godzin bez przykrycia. Po tym 
czasie wstawić na mały ogień, „pyrkać” ok. 5 – 5,5 godziny, pod żadnym pozorem 
nie mieszać! Po wyłączeniu gazu można chochelką odlać nadmiar soku, teraz po-
widła mieszamy. Wkładamy do słoiczków, po czym pasteryzujemy 10 min.

Katarzyna Nosowska

„A ja żem jej 
powiedziała...”
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Stroński klucz
Bardzo już stęsknieni za 

wspólnymi wycieczkami, we 
wtorkowy (11 sierpnia) poranek 
wsiedliśmy do „pachnącego” 
środkiem dezynfekcyjnym „Smi-
lebusa” z naszym Adasiem za 
kierownicą. W autobusie w za-
sadzie co drugie miejsce wolne, 
my z obowiązkowymi masecz-
kami, zaopatrzeni w „psikadełka” 
do rąk, pojechaliśmy na początek 
do Wapiennika Łaskawy Kamień 
w Starej Morawie. Przywitali nas 
sympatyczni bardzo gospodarze 
oraz bardzo miły cień jaki daje 
ogród i rzuca budowla starego 
wapiennika. Miejsce magiczne, 
stworzone przez prof. Jacka Ma-
rię Rybczyńskiego i jego rodzinę 
na początku lat 80-tych minio-
nego wieku. „Jacek Rybczyński 
był rysownikiem, malarzem, 
rzeźbiarzem, twórcą magicznych 
przedmiotów, niezwykłych in-

strumentów, «architektem kra-
jobrazu» i reanimatorem zabyt-
kowej architektury. Ponadto 
doświadczonym pedagogiem 
oraz założycielem tzw. Rzeczpo-
spolitej Wapienniczej «Wapien-
nik Łaskawy Kamień» – artystycz-
nej enklawy w Starej Morawie” 
(za UM Stronie Śląskie). Zwie-
dzanie – z synem Pana Profeso-
ra, zaczynamy od ogrodu i na 
chwilę zatrzymujemy się przy 
pomniku św. Hildegardy z Bingen 
(mniej więcej XVIII wiek), z którą 
związana jest historia rodziny 
państwa Rybczyńskich. Przy wej-
ściu do małego ogrodu japoń-

skiego podziwiamy witraże au-
torstwa Pana Profesora oraz 
specjalny dzwon zwykle stojący 
przy wejściu do świątyni i roz-
brzmiewający przy obchodach 
Nowego Roku – bije 108 razy, 
aby odgonić 108 pokus... Spe-
cjalnie dla nas oczywiście też 
zabrzmiał. Zwiedziliśmy jeszcze 
oryginalną pracownię Jacka Ryb-
czyńskiego i unikalne na skalę 
krajową obserwatorium nieto-
perzy podkowców, które tam 
chętnie mieszkają. Pożegnaliśmy 
przyjemny chłód ogrodu (a były 
w nim też noworudzkie akcenty 
z czerwonego piaskowca – ja-
pońskie latarnie i cudna Madon-
na) i spacerkiem powędrowali-
śmy nad zalew w Starej Morawie. 
Jeden z najwyżej położonych 
n.p.m. zalewów w Polsce jest 
sztucznym zbiornikiem na rzece 
Morawce, ładnie zagospodaro-

wanym jako teren rekreacyjny z 
kąpieliskiem. Ciekawostką jest 
niewielka wieża widokowa nad 
taflą zbiornika. Po sesji zdjęcio-
wej na tejże wieży dotarliśmy do 
Stronia Śląskiego, którego zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od parku. 
Stronie Śląskie – w XIII wieku 
mała osada pasterska w cieniu 
Strachocina, swój rozwój za-
wdzięcza w zasadzie Mariannie 
Orańskiej (od 1836 roku), a po-
tem – już w latach 50-tych XX 
wieku również kopalniom uranu 
i fluorytów, a także wojewódz-
kiemu szpitalowi chorób nerwo-
wych. Teraz nie ma już kopalni 

(na szczęście), po 
szpitalu została tylko przychod-
nia (tu chyba niekoniecznie na 
szczęście) i miasto stawia na 
turystykę. W samym miasteczku 
jest kilka ciekawostek. W ładnie 
utrzymanym parku stoi sobie 
barokowa kaplica św. Onufrego 
( jak głosi legenda, wszystkie 
panny na wydaniu powinny się 
do niego modlić), odremonto-
wana ze zniszczeń i służąca obec-
nie celom świeckim. W parku 
pyszni się też niewielka tężnia, 
całkiem – jakbyśmy powiedzie-
li, nowy nabytek. W cieniu par-
kowych alejek i szumie rzeczki 
doszliśmy do dawnego pałacyku 
Marianny Orańskiej a dzisiejsze-
go ratusza. Z przedratuszową 
fontanną bawiliśmy się jak dzie-
ci, a ławeczki pod drzewami też 
bardzo nam odpowiadały. Dało 
się z nich popatrzeć na stary, 
poewangelicki kościółek Zmar-
twychwstania Pańskiego (dzi-
siejsza kaplica pogrzebowa), 
wotywną kolumnę z 1672 roku 
powstałą najprawdopodobniej 
jako przydrożne miejsce modli-
twy, ale też jako dar wotywny 
oraz pomnik z Janem Nepomu-
cenem stającym tu jako patron 
dobrej sławy i obrońca dobrego 
imienia. Po stromych i dość dłu-
gich schodach wdrapaliśmy się 
do kościoła parafialnego pw. M.B. 
Królowej Polski i św. Maternusa. 
Kościół zadbany i otwarty – bo, 
jak powiedział ksiądz tutejszej 
parafii, „kościół jest dla ludzi, 
więc musi być otwarty”, co bar-
dzo doceniliśmy. A kościół ma 
się czym pochwalić. Ołtarz i po-
krywa misy chrzcielnej są autor-
stwa Michała Ignacego Klahra, 
a bardzo piękna droga krzyżowa 
oraz Pieta są dziełem Franciszka 
Thamma. Barokowej jasności i 
lekkości wnętrza dopełniają de-
likatne freski i polichromowane 
postaci świętych i aniołków, tak 
typowe dla baroku. Z zabytków 
techniki odnotowaliśmy budy-
nek dawnego dworca kolejowe-
go (dzisiaj centrum kultury), 
starą wieżę ciśnień i stary żuraw 
oraz malowniczo zakrzaczony, 
zabytkowy most stalowy (nito-
wany, z 1897 roku). Stronie Ślą-
skie pożegnaliśmy udając się 
jeszcze do Gottwaldówki w Ką-
tach Bystrzyckich. Odbudowany 
czworobok zabudowań liczy 
sobie ok. 150 lat. Dom jest do 

zwiedzania, co oczywiście zro-
biliśmy, strojenie się w kapelusze 
na „interaktywnej wystawie” dało 
nam wiele radości, wystawa w 
starej stodole pozwoliła „kuknąć” 
na historię ziemi kłodzkiej, a na 
strychu pooglądać obrazy, ładne 
szkło i zerknąć do biblioteki. 
Tutaj też zjedliśmy doskonały 
posiłek. Swojski żurek, domowo 
upieczony ciemny chleb z roz-

maitymi dodatkami oraz jago-
dowy deser, jakiego gdzie indziej 
na pewno się nie uświadczy. 
Świeżo zaparzona kawa i rozma-
ite zimne napoje dopełniły resz-
ty. Obiad jedliśmy w ogrodzie 
pod parasolami, przy szeroko 
rozstawionych stolikach. A na 
akordeonie przygrywał nam sam 
gospodarz. Przy wtórze akorde-
onu odśpiewaliśmy zwyczajowe 
100 lat naszej solenizantce Zuzi. 
To był wspaniały odpoczynek. 
Mogliśmy się nagadać do woli, 

pospacerować, niespiesznie zde-
gustować serwowane pyszności. 
Chętnie pogawędziliśmy z go-
spodarzami, a szczególnie z Se-
niorką rodu. W gościnnej Got-
twaldówce miło spędziliśmy całe 
popołudnie.

Z turystyczny pozdrowieniem
Anna Szczepan 

Noworudzki UTW

• klucz stroński – historyczna 
nazwa dóbr ziemskich we wschod-
niej części ziemi kłodzkiej, utwo-
rzonych w XVII w. przez hr. Micha-
ela Wenzela von Althanna, 
wzmiankowanych po raz pierwszy 
w dokumentach z 1743 r.
• św. Maternus – pierwszy biskup 
Kolonii i trzeci Trewiru, biskup 
Tongerenu, Apostoł Alzacji, świę-
ty Kościoła katolickiego. Orędow-
nik w gorączce i chorobach zakaź-
nych.
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„W Rynku” Rynek 23 21 sierpnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 22 sierpnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 23 sierpnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 24 sierpnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 25 sierpnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 26 sierpnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 27 sierpnia

„Nowa” ul. Teatralna 11 28 sierpnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 29 sierpnia

„Piastowska” ul. Piastów 5 30 sierpnia

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 31 sierpnia

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 1 września

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

21-23 sierpnia godz. 18.00
POLOWANIE

2D, napisy, thriller, akcja, 90 min, 2020, USA
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 90, 21-27 sierpnia 2013 r.12

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Anastazy, Bernard, Emilian, Joanna, Kazimiera, Wiktoria

wschód słońca: 5.28
zachód słońca: 19.49

21
233 dzień roku

do końca roku pozostało 132 dni
dzień trwa: 14 godz. 21 min.

Prawnik odpowiada

Zgodnie z art. 258 i nast. Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, strona powołująca się na dowód 
ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć 
fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych 
świadków stwierdzone i wskazać świadków, tak 
by wezwanie ich do sądu było możliwe.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charak-
terze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich 
wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powino-
watych w tej samej linii lub stopniu, jak również 
osób pozostających ze stronami w  stosunku 
przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie 
jest dopuszczalna w  sprawach o  prawa stanu, 
z wyjątkiem spraw o rozwód.

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie 
mogłoby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub 
dotkliwą i  bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być 
połączone z  pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może 
odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Kolejność przesłuchania świadków oznacza przewodniczący. Świadkowie, 
którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych 
świadków. Świadek składa zeznanie ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pyta-
nia przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo mu w sprawie, po czym 
sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie zadawać mu pytania. 

Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, 
po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże 
go na ponowną grzywnę i  może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. 
Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego 
go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może 
usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennic-
twa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Świadek 
ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem 
do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku.

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

Karolina Janowicz 

Dowód z zeznania świadków  
w postępowaniu cywilnym

sierpnia
środa

W nocy ponad siedmiuset żołnierzy 
Grupy AK „Kampinos” uderza z Żoliborza 
na Dworzec Gdański w celu nawiązania 
połączenia ze Starym Miastem. Natarcie 
okazuje się niewystarczająco przygoto-
wane. Mimo załamania nocnego natarcia, 
w dzień zostaje podjęta decyzja o jego 
ponowieniu. W celu jego przygotowania 
kanałami na Żoliborz zostają sprowadzeni 
gen. Pełczyński oraz ok. 200 żołnierzy ba-
talionów: „Wigry”, „Chrobry I” i „Gozdawa”, 
walczących dotąd na Starym Mieście.

Pod naciskiem Niemców powstańcy 
ostatecznie opuścili Muranów. Z zajętego 
osiedla Niemcy wypędzili ludność cywil-
ną. Około 200 Polaków (głównie mężczyzn 
z Muranowa oraz starców ze schroniska 
przy ulicy Przebieg)rozstrzelano na po-
dwórzu domu przy ulicy Dzikiej 17. Resztę 
Niemcy zgromadzili w magazynach na 
Stawkach, a następnie ulicami Okopową 
i Wolską pognali na Dworzec Zachodni,  
a stamtąd - do obozu przejściowego.

W niektórych rejonach Warszawy 
następuje drobna stabilizacja.

W kinie Palladium (ul. Złota 7/9) wy-
świetlono kolejną część kroniki filmowej 
o działaniach powstańczych. Składały się 
na nią m.in.: zdjęcia ze zdobycia (dnia 
poprzedniego) gmachu PAST-y, sceny 
z Powiśla, Dworca Pocztowego i odbiór 
zrzutów.

Brazylijska Akademia Nauk ogłasza 
protest przeciw zamordowaniu przez 
Niemców 8 profesorów Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Arsenał mieszczący się przy placu 
Bankowym zostaje opuszczony przez 
powstańców i ludność cywilną. Pozostaje 
w nim wyłącznie jeden z oddziałów baonu 
Chrobry I. Dotychczas obroną dowodził 
kpt. „Konar” Władysław Jachowicz.

21 dzień Powstania Warszawskiego  
21 sierpnia 1944 r.
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2020

sierpnia
piątek

imieniny obchodzą:
Adolf, Anastazy, Bernard, Emilian, Franciszek, 
Joanna, Kazimiera, Pius, Wiktoria

wschód słońca: 5.29
zachód słońca: 19.48

21
234 dzień roku

do końca roku pozostało 132 dni
dzień trwa: 14 godz. i 19 min 
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Pieszo do Wambierzyc

Uroczystości rocznicowe w Wambierzycach

W sobotę 15 sierpnia, w uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP, z Nowej Rudy do Wambierzyc wy-
ruszyło ponad 20 osób, by wziąć udział w uroczy-
stej Mszy św. odpustowej, w 40 rocznicę korona-
cji figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej 
Rodzin. Zgodnie z tradycją, pielgrzymka wyru-

szyła z placu Matejki, przed wojną zwanego 
placem Pielgrzymów. Po drodze pątnicy nawie-
dzili kościół św. Anny, w którym ks. Michał Pietra-
szek – także pielgrzym – wygłosił konferencję na 
temat historycznych i duchowych okoliczności 
Cudu nad Wisłą.

W  sobotę 15 sierpnia, w  sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, odbyły 
się obchody 40 rocznicy koronacji figury Matki 
Bożej Wambierzyckiej oraz 11 rocznicy ustano-
wienia Patronki Ziemi Kłodzkiej oraz Święta 
Wojska Polskiego. Obchody rozpoczęto od Mszy 
Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył 
biskup Adam Bałabuch.

Asystę podczas uroczystości sprawowała 
kampania honorowa 22 Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Po Mszy Świętej – z  okazji przypadającego 
15 sierpnia Święta Wojska Polskiego – odbył się 
„Apel Pamięci” wraz z salwą honorową.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 
obchody zostały przeprowadzone ze szczególną 
ostrożnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego.

Organizatorami obchodów byli: Gmina Radków, 
Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach oraz 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

17 sierpnia 1980 roku figurka Matki Bożej ukoronowana została 
koronami papieskimi – dokonał tego kard. Stefan Wyszyński
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Od 30 sierpnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Nawet pół miliona złotych dotacji mogą uzyskać dolnośląscy przedsiębiorcy na poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już przyjmuje wnioski o dofinansowanie

W niedzielę, 30 sierpnia, zmieni się rozkład jazdy na kolei. Podróżni 
skorzystają z kolejnych efektów inwestycji zrealizowanych w ramach 
Krajowego Programu Kolejowego, m.in. z ponad 30 nowych 
i zmodernizowanych peronów na ponad 30 stacjach i przystankach

Nawet pół miliona złotych dotacji dla przedsiębiorcy

Rozkład jazdy jest dostępny na portalpa-
sazera.pl i stronach przewoźników. Korekta 
pozwala na sprawne przejazdy pociągów 
oraz kontynuowanie na torach, wartych 
prawie 76 mld zł, prac.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowią-
zywała od 30 sierpnia do 7 listopada. PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przewoź-
nikami opracowały połączenia w taki sposób, 
aby najlepiej wykorzystać dostępne możli-
wości linii kolejowych. Dla zrealizowania 
kolejnych inwestycji przewidziane są zmiany 
na sieci kolejowej. 85 proc. Krajowego Pro-
gramu Krajowego o  wartości 76 mld zł, to 
projekty już zakończone i na zaawansowanym 
etapie realizacji. Dzięki inwestycjom kolej 
staje się dostępniejsza, bezpieczniejsza i co-
raz bardziej konkurencyjna.

Wygodniej w podróż po nowych torach 
z nowych peronów

Między Lublinem a  Dęblinem pociągi 
pojadą po drugim zmodernizowanym torze. 
Tym samym na całym odcinku Lublin – Pila-
wa ruch będzie się odbywać po obu nowych 
torach. Dzięki temu pasażerowie skorzystają 
już ze wszystkich przebudowanych na trasie 
stacji i  przystanków. Dzięki inwestycji czas 
podróży z Lublina do Dęblina skróci się o ok. 
7 minut, a z Lublina do Warszawy o średnio 
20 minut. Także 30 sierpnia powrócą pociągi 
na odcinek Otwock – Pilawa. Podróżni zyska-
ją nowe perony na 3 stacjach i 6 przystankach.

Po wakacjach podróżni skorzystają już 
z trzech nowych peronów na stacji Rzeszów 
Główny. To efekt zakończenia prac na ostat-
nim peronie nr 3 oraz w przejściu podziem-
nym. Jesienią komfort i  lepszą dostępność 
na stacji dopełnią windy i schody ruchome.

Podróżni między Krzyżem a Szczecinem 
na modernizowanej linii kolejowej Poznań 
– Szczecin skorzystają z  sześciu nowych, 
dostępniejszych peronów. We wrześniu zo-
staną udostępnione perony w  Choszcznie, 
Starym Klukomiu, Morzycy i Kolinie, a w paź-
dzierniku na przystanku Szczecin Zdunowo 
i stacji  Reptowo.

Pozytywne zmiany czekają też w Koninie 
i Kole na linii nr 3 z Poznania do Warszawy. 
Podróżni w  pełni zyskają zmo dernizowane 
przejścia podziemne. Dostęp do kolei osobom 
o ograniczonych możliwościach poruszania 
się ułatwią windy.

W aglomeracji łódzkiej pasażerowie sko-
rzystają z nowego peronu na przystanku Łódź 
Marysin. We wrześniu przystanek Łódź Stoki 
zyska nowe przejście podziemne dla pieszych 
z windą dla osób o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się. Na przystanku Łódź 
Arturówek będzie dodatkowe dojście do 
peronu, a podróżni z rowerami zyskają ścież-
kę rowerową. Podróże między Łodzią Widze-
wem a Zgierzem ułatwi nowoczesny system 
informacji pasażerskiej zamontowany na 
przystankach i infokioski.

Między Czachówkiem a Warką na odcin-
ku Radom – Warszawa pociągi pojadą już po 
dwóch torach. Oznacza to większą przepu-
stowość na trasie. Na pasażerów czekają 
przebudowane perony m. in. na przystankach 
Michalczew, Krężel, Sułkowice.

Pociągi wracają, po remontach spraw-
niejsze podróże koleją

Zakończenie prac na linii 27 Sierpc – Na-
sielsk, po przebudowie mostu oraz przepustu 
na szlaku Koziebrody – Raciąż, oznacza powrót 
pociągów na trasę. Bezpośrednio, bez prze-

siadek na autobusy, pojedziemy z  Kłodzka 
do Wałbrzycha. Znów przyjmie pociągi od-
cinek Głuszyca – Wałbrzych Główny, zamknię-
ty dla ruchu z powodu remontu tunelu ko-
lejowego.

Kolejne etapy inwestycji dla lepszych 
podróży

Na odcinku Zgierz – Kutno za pociągi 
regionalne będą kursować autobusy. Składy 
PKP Intercity z Łodzi do Kutna pojadą zmie-
nioną trasą przez Koluszki i Łowicz. Pod koniec 
sierpnia ruszają roboty na jednotorowej linii 
na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca nr 
16 w ramach modernizacji trasy Łódź – Kut-
no.

Od 10 września na odcinkach Kraków – 
Zakopane oraz Sucha Beskidzka – Szaflary 
za pociągi PKP Intercity i  POLREGIO będą 
kursować autobusy. Utrzymana pozostaje 
komunikacja zastępcza dla pociągów POLRE-
GIO na odcinku Kraków Płaszów – Bielsko 
Biała na linii nr 117. Po wakacyjnej przerwie, 
kontynuowane będą prace na linii do Zako-
panego, m.in. od Chabówki do Zakopanego. 
Rozpoczną się też prace na linii z  Suchej 
Beskidzkiej do Chabówki.

PKP Intercity: powroty pociągów na 
trasy

Do kursowania wracają pociągi, które do 
tej pory były zawieszone w związku z ogra-
niczeniem oferty przewozowej w  czasie 
trwającej epidemii. Szybkie późnowieczorne 
połączenie pomiędzy Warszawą i Krakowem 
od 29 sierpnia zapewni m. in. IC Łokietek rel. 
Kraków Główny – Warszawa Wschodnia, 
a także IC Warmia rel. Olsztyn Główny – Kra-
ków Główny, który pojedzie w pełnej relacji. 
Od 30 sierpnia do dyspozycji pasażerów 
będzie także kursujący codziennie TLK Bryza 
rel. Olsztyn – Kołobrzeg – Olsztyn.

Weekendową ofertę przewozową między 
Warszawą a Wrocławiem uzupełni TLK Kra-

siński kursujący w piątki i niedziele z Wrocła-
wia, a  w  soboty i  poniedziałki z Warszawy. 
Od 2 października w  piątki i  niedziele na 
trasę Olsztyn – Szczecin – Olsztyn wróci TLK 
Stańczyk.

Od korekty rozkładu jazdy pociąg Neptun 
relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Głów-
na zmieni kategorię na IC i dodatkowo za-
trzyma się w Legionowie (tylko w kierunku 
Trójmiasta), Nowym Dworze Mazowieckim, 
Ciechanowie, Mławie, Działdowie (tylko 
w kierunku Warszawy), utrzymując atrakcyj-
ny czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Trój-
miastem.

Kompleksowa informacja i pomoc dla 
podróżnych

Informacje dotyczące obowiązującego 
rozkładu jazdy pociągów są dostępne na 
stacjach i przystankach w formie plakatów, 
w wyszukiwarkach portalpasazera.pl, rozkład-
-pkp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal 
Pasażera i Rozkład-PKP. Również przewoźni-
cy publikują rozkład jazdy na stronach inter-
netowych. Odjazdy i przyjazdy pociągów są 
wyświetlane także na tablicach oraz infokio-
skach na stacjach.

Dokładne informacje na temat rozkładu 
jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na 
stronie www.intercity.pl lub dzwoniąc pod 
nr Centrum Wsparcia Klienta (CWK) – to 
działający całodobowo zespół, który zapew-
nia pasażerom pomoc na każdym etapie 
podróży. W  przypadku utrudnień na kolei, 
spowodowanych np. niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi, CWK organizuje za-
stępczy transport podróżnych do stacji do-
celowej czy wydawanie poczęstunków na 
dworcach. Pracownicy CWK współpracują 
z załogami pociągów pasażerskich oraz ko-
ordynują obsługę pasażerów o ograniczonej 
sprawności ruchowej. W czasie wakacyjnych 
podróży wsparciem służą także pracownicy 
punktów InfoDworzec.

Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł. To, ile 
pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od war-
tości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które 
opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

– Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na fundusz 
wypadkowy, nie zalega z opłacaniem składek do ZUS 
oraz podatków, firma nie jest w stanie upadłości, pod 
zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępo-
wania upadłościowego lub postępowania układowego 
z  wierzycielem oraz w  ciągu ostatnich trzech lat nie 
dostawała dofinansowania z  ZUS – powinien złożyć 
wniosek – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń 
od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wyso-
kości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS 
może w  tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Wraz ze 
wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy 
dofinansowania maleje, przy czym dla największych 
przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji.

– Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzra-
sta jednak wtedy aż do 500 tys. zł – dodaje rzecznik.

Udział procentowy wysokości dofinansowania 
w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne za:
– od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu 
– maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
– od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projek-
tu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
– od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości pro-
jektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
– od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – 
maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić 
się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 do-
radczych. Może być to np. zakup osłon i  urządzeń 
ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdat-
niania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku 
do Regulaminu Konkursu.

– W  konkursie wybrane zostaną projekty, które 
poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie 
wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi 
oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych 
czynników w pracy. Dotyczyć mogą m.in. zakupu ma-

szyn, urządzeń i  sprzętu chroniącego przed hałasem 
i  drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elek-
tromagnetycznym, urządzeń służących poprawie 
bezpieczeństwa pracy na wysokości – wyjaśnia Kowal-
ska-Matis.

Dokumenty można składać jeszcze tylko do 31 
sierpnia. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną 
dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papie-
rowej jak i elektronicznej. Elektronicznie przez stronę 
www.prewencja.zus.pl, a papierowo w dowolnej pla-
cówce ZUS lub pocztą. Rozpatrywane będą tylko wnio-
ski złożone do 31 sierpnia.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do 
pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/pre-
wencja oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. 
Pytania dotyczące konkursu można kierować dro-
gą  elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl do 24 sierp-
nia.
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Powszechny Spis Rolny 2020

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 20 sierpnia, godz. 15.00) 
jest już ponad 22 miliony zarażonych, ponad 792 
tysięce zgonów i onad 15 milionów osób wyzdro
wiałych na 218 terytoriach całego świata. Polska 
na ten moment jest na 45 miejscu w tej statysty
ce z  liczbą zarażonych – 59.378, liczbą zgonów 
– 1.925 oraz 40.481 wyzdrowiałymi.

W  powiecie kłodzkim – na ten moment – 102 
osoby są zakażone koronawirusem. Jest 13 ofiar 
śmiertelnych, a 297 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (5.701.878 chorych / 176.377 zgonów
/ 3.063.252 wyzdrowiałych),
Brazylia (3.460.413 / 111.189 / 2.615.254),
Indie (2.852.186 / 54.134 / 2.107.954),
Rosja (942.106 / 16.099 / 755.513),

RPA (596.060 / 12.423 / 491.441)
Peru (558.420 / 26.834 / 377.453),
Meksyk (537.031 / 58.481 / 367.537),
Columbia (502.178 / 15.979 / 326.298),
Chile (390.037 / 10.578 / 364.285),
Hiszpania (370.867 / 28.797 / 150.376),
Iran (352.558 / 20.264 / 304.236),
Wielka Brytania (321.098 / 41.397 / brak danych),
Argentyna (312.659 / 6.330 / 228.725)
Arabia Saudyjska (303.973 / 3.548 / 275.476),
Pakistan (290.958 / 6.209 / 272.804),
Bangladesz (287.959 / 3.822 / 168.991)
Włochy (255.278 / 35.412 / 204.506),
Turcja (253.108 / 6.039 / 233.915),
Niemcy (228.120 / 9.312 / 206.232),
(…) Ukraina (98.537 / 2.184 / 50.441),
(…) Chiny (84.901 / 4.634 / 79.751),
(…) Czechy (20 798 / 404 / 15.616). #zostanwdomu

Od 1 września do 30 listopa
da 2020 r., według stanu na dzień 
1 czerwca 2020 r., na terenie 
całego kraju odbędzie się Po
wszechny Spis Rolny 2020. 

Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa członkow
skie Unii Europejskiej rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskie
go i Rady, jak również wynika on 
z rekomendacji FAO, zawartych 
w  dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 
2020 r. W państwach członkow
skich ONZ pełne badanie realizo
wane jest raz na 10 lat i obejmu
je wszystkie gospodarstwa rolne.

Pierwszy Powszechny Spis 
Rolny został  zreal izowany 
w 2010 r. i był pierwszym spisem 
od czasu przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, w tym samym 
terminie i w tym samym zakresie 
tematycznym, co w innych pań
stwach członkowskich UE.

Udział w spisie rolnym 
jest obowiązkowy

Spis jest jedynym badaniem 
statystycznym dostarczającym 
szerokiego zakresu informacji 
o  gospodarstwach rolnych na 
wszystkich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Dane ze 
spisu są wykorzystywane do 
oceny zastosowanych i kreowa
nia nowych narzędzi Wspólnej 
Polityki Rolnej.

Podstawowe cele
– zapewnienie bazy informa

cyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstw 
domowych, koniecznej dla re
alizacji krajowej, regionalnej 
i  lokalnej polityki rolnej i  spo
łecznej na wsi,

– dostarczenie informacji nie
zbędnych do planowania poli
tyki żywnościowej, trendów 
hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rol
nych,

– analiza zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni ostat
nich 10 lat,

– wykonanie zobowiązań 
Polski w  zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby organi
zacji międzynarodowych – EU
ROSTAT, FAO, OECD;

– aktualizacja statystycznego 
rejestru gospodarstw rolnych 
i  przygotowanie operatów do 
pogłębionych badań reprezen
tacyjnych z  zakresu rolnictwa 
w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi?

Spis będzie prowadzony 
w gospodarstwach indywidual
nych oraz w  gospodarstwach 
rolnych osób prawnych i jedno
stek organizacyjnych, niemają
c ych osobowości  prawnej. 
W przypadku gospodarstw rol
nych osób fizycznych (gospo
darstwa indywidualne), spisem 
rolnym zostaną objęte wszystkie 
gospodarstwa rolne o  po
wierzchni 1 ha użytków rolnych 
i więcej, a  także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użyt
ków rolnych, prowadzące działy 
specjalne produkcji rolnej lub 
produkcję rolną o następującej 
skali: • 0,5 ha – dla plantacji 
drzew owocowych; • 0,5 ha – dla 
krzewów owocowych; • 0,5 ha 
– dla warz yw gruntowych; 
• 0,5 ha – dla truskawek grunto
wych; • 0,5 ha – dla chmielu; 
• 0,3 ha – dla szkółek sadowni
czych; • 0,3 ha – dla szkółek 
ozdobnych; • 0,1 ha – dla tytoniu; 
• 5 sztuk – dla bydła ogółem; 
•  20  sztuk– dla świń ogółem; 
• 5 sztuk – dla loch; • 20 sztuk – 
dla owiec ogółem; • 20 sztuk – dla 
kóz ogółem; • 100 sztuk – dla 
drobiu ogółem; • 10 sztuk – dla 
zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych.

W jakiej formie zostanie 
przeprowadzony spis 
rolny?

Podstawową metodą realiza
cji spisu powszechnego będzie 
samospis internetowy – każdy 
rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu, mającym 
połączenie z Internetem, za po
średnictwem interaktywnej apli
kacji dostępnej na stronie inter
netowej Głównego Urzędu Sta
tystycznego. Uzupełniającą 
metodą udziału w spisie, będzie 
wywiad telefoniczny (przepro
wadzany przez rachmistrza te
lefonicznego) oraz wywiad bez
pośredni (przeprowadzany przez 
rachmistrza terenowego, który 
odwiedzi gospodarstwo rolne 
pod warunkiem, że pozwoli na 
to sytuacja epidemiologiczna 
w kraju). Rolnicy nieposiadający 
w domu dostępu do Internetu, 
będą mieli zapewniony dostęp 
do pomieszczeń, wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z dostę
pem do Internetu, w lokalu gmin
nego biura spisowego.

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa mogą 
wystąpić do ZUS o dodatek solidarnościowy.

– Zostały niecałe dwa tygodnie, więc trzeba się pośpieszyć żeby pieniądze nie przepadły – 
przestrzega Iwona KowalskaMatis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.– Wniosek o dodatek 
solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia. Trzeba to zrobić przez Internet, za pomocą Platfor
my Usług Elektronicznych ZUS (PUE) – dodaje.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił Dolnoślązakom 378 218 559 zł. W tym Oddział ZUS 
w Legnicy: 66 991 866, Oddział ZUS w Wałbrzychu: 111 766 687 zł i we Wrocławiu: 199 360 006 zł.

Dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca 
z powodu COVID19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umo
wa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego 
jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co 
najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje 
od miesiąca złożenia wniosku. Można go było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień.

Kilka dni na złożenie wniosku 
o dodatek solidarnościowy
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Pracownicy robót publicznych poszukiwani

Wymień piec na ekologiczny

GOPS w trosce o opiekunów osób starszych Rolniku odbierz swój zwrot podatku

Wójt Gminy Nowa Ruda  

Adrianna Mierzejewska 

 przypomina o trwającym do 30 września 2020 roku 
naborze na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
na ekologiczne  

   

Do ubiegania się o grant uprawnione są  osoby fizyczne, będące 
właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach 
jednorodzinnych, osoby fizyczne, będące właścicielami mieszkań 
w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe 
 
 
  
Zainteresowane osoby zapraszamy do punktu informacyjnego w 
Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 

telefon: 74 872 09 46 
 e-mail: wymianakotlow@gmina.nowaruda.pl  
 
 

Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na 
stronie internetowej projektu www.wymianakotlow.pl 

 

W poniedziałek, 3 sierpnia 
ruszyła procedura zwrotu po-
datku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rol-
nej. Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany 
w tym celu powinien zbierać 
faktury VAT. Jeśli grunty rolne 
znajdują się na terenie Gminy 
Nowa Ruda wniosek wraz z fak-

turami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 
r. w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2020 r. 
powinien zostać złożony do Wój-
ta Gminy Nowa Ruda.

Przypominamy:
Limit zwrotu podatku ak-

cyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba 
dużych jednostek przelicze-
niowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w 
terminie: 1-30 października 
2020 r. gotówką w kasie urzędu 
gminy, albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we 
wniosku.

W związku z planowaną od września br. organizacją robót publicznych, 
które odbywać się będą na terenie Gminy Nowa Ruda poszukujemy osób 
bezrobotnych, które mogą zgłaszać się do PUP – filia w Nowej Rudzie w celu 
weryfikacji możliwości skierowania bezrobotnego na roboty publiczne.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie wymiany wysokoemisyjnych pieców węglo-
wych na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Nabór trwa do 30 września 2020 r.

Ogłoszenie o naborze, kryteria wyboru grantobiorców oraz wzory wniosków o dofinan-
sowanie znajdziecie Państwo na stronie http://wymianakotlow.pl/.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie we współ-
pracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu 
w dniu 9 września 2020 r. organizuje szkolenie pn. „Jak opiekować 
się osobą starszą w domu?– aspekt praktyczny” w wymiarze 4 go-
dzin dla 25 nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób 
starszych. Szkolenie odbędzie się w sali „Myśliwskiej” w Woliborzu 19. 
Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu, zapraszam do kontak-
tu telefonicznego z  Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie Agnieszką Sikora pod numerem tele-
fonu: 663 712 885. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzy-
ma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości nastę-
pujące ogłoszenie o przetargu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, 
położonej w Dzikowcu nr 136, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta 
Gminy Nowa Ruda Nr 283/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
Położenie nieruchomości: Dzikowiec nr 136
Numer działki: 45/1
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 1100m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW2K/00006354/4 – bez obciążeń
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal 
mieszkalny nr 2, położony na parterze budynku mieszkalnego, wolnostoją-
cego, wielorodzinnego, podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, o 3 loka-
lach mieszkalnych. Lokal składa się z: 2 pokoi oraz kuchni i wc o pow. użyt-
kowej 34,56m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 22/100cz. 
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ga-
zową, wc znajduje się poza budynkiem. Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka 
nr 45/1 o pow. 1100m2 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej 
i usług oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszka-
niową w części posiada status drogi publicznej zbiorczej, w wypisie z danych 
ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe 
B. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierw-
szeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 
ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 18.12.2019r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.02.2020r. 
zakończył się wynikiem negatywnym z  powodu braku nabywcy. Drugi 
przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 03.07.2020r. zakończył 
się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 29 900,00 zł
Wysokość wadium: 5 980,00 zł płatne do dnia 14.09.2020 r.
III przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. o godzinie 1100 w sie-

dzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 15. Ogło-
szenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.
nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. 
Wyciąg z ogłoszenia przetargu zamieszcza się na stronie www.otoprzetargi.
pl Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 
74 872 09 15 w godzinach pracy Urzędu.
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Ważne telefonyKRZyŻóWKA
SłUŻBy
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 393, 30 sierpnia – 5 września 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 392 („Gdzie zamki z piasku tam i baby”)
nagrody otrzymują: Michał Brojnik – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Artur 
Leńczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Agata Pakowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Ewa Słoda – plan miasta Nowa Ruda, Roman Murzyk – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 392 („Gdzie zamki z piasku tam i baby”)
nagrody otrzymują: Michał Brojnik – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Artur 
Leńczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Agata Pakowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Ewa Słoda – plan miasta Nowa Ruda, Roman Murzyk – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

Wciąż biegając za szczęściem uciekamy przed tym, które już 
nas spotkało.

Mów za plecami ludzi tyle, ile miałbyś odwagę powiedzieć im 
prosto w oczy.

Za nic tak drogo nie płacimy jak za własną głupotę.

ks. Jan Twardowski:

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie 
uśmiechają się oczy.



19

OR OR
Noworudzianin Nr 442, 21-27 sierpnia 2020 r. 19

OR OR
Noworudzianin Nr 393, 30 sierpnia – 5 września 2019 r.

Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, („Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, („Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, 
„truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, „truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, „truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, 
m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt 

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

Amelia Stramska, Karolina Szredka, Amelia Stramska, Karolina Szredka, Amelia Stramska, Karolina Szredka, 
Dagmara Tereszyk.Dagmara Tereszyk.Dagmara Tereszyk.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Hasło z diagramu

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 393

1. Miś z klapniętym uszkiem

2. Dowodzi statkiem

3. Fabryka szkła lub stali

4. Zbuduje drewniany dom

5. Od A do Z

6. Dom lisa

7. Inaczej jantar

8. W wierszu Brzechwy w kącie stała

9. Z jego liści kwaśna zupa

10. Jasne włosy

11. Krówka w papierku

12. Afrykański, duży ssak, żyje w wodzie

13. Obok księżyca, albo � lmowa

14. Wysoka w czasie sztormu

15. Główka zapałki lub szpilki

16. Lekarz od chorób serca

17. W niej kwiatek

18. „Stefek...” M. Konopnickiej

19. Wbijany młotkiem

20. Oprowadza turystów

21. Ze stolicą w Kopenhadze

22. Rodzynki, orzechy, suszone owoce

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

wyrazy, używając niekoniecznie wszystkich liter.
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Pomóż głodnej 
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, („Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, („Krasnoludki, fakty, mity, głupoty”, „piłka plażowa”, 
„truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, „truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, „truskawka”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, 
m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt 

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

Amelia Stramska, Karolina Szredka, Amelia Stramska, Karolina Szredka, Amelia Stramska, Karolina Szredka, 
Dagmara Tereszyk.Dagmara Tereszyk.Dagmara Tereszyk.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Hasło z diagramu

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 393

1. Miś z klapniętym uszkiem

2. Dowodzi statkiem

3. Fabryka szkła lub stali

4. Zbuduje drewniany dom

5. Od A do Z

6. Dom lisa

7. Inaczej jantar

8. W wierszu Brzechwy w kącie stała

9. Z jego liści kwaśna zupa

10. Jasne włosy

11. Krówka w papierku

12. Afrykański, duży ssak, żyje w wodzie

13. Obok księżyca, albo � lmowa

14. Wysoka w czasie sztormu

15. Główka zapałki lub szpilki

16. Lekarz od chorób serca

17. W niej kwiatek

18. „Stefek...” M. Konopnickiej

19. Wbijany młotkiem

20. Oprowadza turystów

21. Ze stolicą w Kopenhadze

22. Rodzynki, orzechy, suszone owoce

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

wyrazy, używając niekoniecznie wszystkich liter.
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

Tygodnik „Noworudzianin” nr 442 

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

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

25lat

Reklama

Reklama

* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* Wynajmę 3-pokojowe miesz-
kanie (60 m2) na II piętrze na os. 
Wojska Polskiego w Nowej Ru-
dzie-Słupcu. Cena wynajmu 900 
zł plus opłaty czynszowe. Tel. 506 
073 783.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu. Tel. 
609 590 199.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 

po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 
Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj-
ska Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Pilnie sprzedam mieszkanie w 
Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, par-

Nieruchomości

Różne

Motoryzacja* Niedrogo sprzedam łóżko o wy-
miarach 210x170 cm, jasne sosno-
we. Tel. 602 667 621.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej 
Rudy i Drogosławia. Tel. 724 010 
184.
* Oddam za darmo wersalkę, tap-
czan szer. 1,20, komodę. Tel. 512 
920 458.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO Classic 
3,2E. Nieużywana. Cena 210 zł. Tel. 
600 399 914.
* Sprzedam dużą beczkę kamion-
kę na kiszonki. Cena 80 zł. Tel. 724 
010 184.

* Ford Fiesta rok 2004, silnik 1.3, 
przegląd do 19.08.2021, dodat-
kowo opony zimowe. 4500 zł do 
negocjacji. Tel. 668 531 244.
* Sprzedam koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Com-
bi 1999 rok., 270 tys., aluminiowe 
felgi, klima. Cena 2200 zł. Tel. 605 
736 049.
* Sprzedam Volkswagen Touran 
2009 r., srebny metalik, 8 poduszek 
pow., tempomat, czujnik deszczu, 
przyciemniane szyby, tempomat. 
Cena 19500 do negocjacji. Nowa 
Ruda. Tel. 516 250 380.

ter, 57,49 m2, centralne ogrzewa-
nie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i 
przedpokój. Do mieszkania przy-
należy piwnica i komórka. Cena 
70 tys. Tel. 508 604 355.

* 14.08.2020 r. zgubiono w domu 
rowerowym we Włodowicach 
okulary do czytania – granatowe 
oprawki z białymi paskami w czar-
nym futerale. Dla znalazcy przewi-
dywana nagroda. Osobę, która je 
znalazła, proszę o kontakt telefo-
niczny 507 787 397.
* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel. 695 858 904
* Zlecę prace murarskie przy re-
moncie starego domu w miejsco-
wości Świerki koło Nowej Rudy. 
Szczegóły na telefon 502 329 325.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* Kupię wojskowe stare odznacze-
nia, odznaki, medale, szable. Tel. 
694 972 047.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki, odznaczenia, dokumenty i 
inne. Tel. 518 507 460.

ZAMóW GAZ DO DOMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMy

tel. 74 872 45 62
GAZy TECHNICZNE: 
• dwutlenek węgla • tlen 
techniczny • acetylen • argon 
• mix • hel do balonów • azotul. Młyńska 9a

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00
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W sobotę 15 sierpnia w Ścinawce Średniej w czasie meczu ze-
brano dla Julii ok. 6 tysięcy + plus puszka zebrana wśród kibiców. 
Gratulacje dla organizatorów akcji i oczywiście dla tych co wspo-
mogli Julię.
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11.315,20 pln – tyle Julce przekazuje KS Piast Nowa Ruda. 
 Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy brali udział w licytacjach, 
kupili cegiełkę podczas meczu oraz wrzucili coś do puszki.

W sobotę 15 sierpnia podczas Dogtrekking'u uzbierano dla Julki prawie 2500 zł
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W dniach 14-16 czerwca w Krainie Tysiąca Jezior – 
w Mrągowie, została przeprowadzona najważniejsza 
w Polsce impreza dla kolarzy górskich. Na Górze Czterech 
Wiatrów odbyły się Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 
Górskim XCO oraz XCR

Alicja Matuła – mistrzem Polski w kolarstwie górskim!
W piątek 14 sierpnia, noworudzianka Alicja 

Matuła, startująca w barwach Warszawskiego 
Klubu Kolarskiego wraz klubowym kolegą Maćkiem 
Jarosławskim, zdobyła tytuł Mistrza Polski MTB w 
młodzieżowej sztafecie mieszanej. Natomiast w 
sobotę wygrała wyścig o Puchar Prezesa Polskie-

go Związku Kolarskiego. Warunki na trasie trudne 
i wytrzymałościowe, dużo długich i stromych 
podjazdów, a i pogoda też nie była łaskawa, bo-
wiem ponad 30-stopniowy skwar nie pomagał 
zawodnikom na trasie tegorocznych Mistrzostw 
Polski MTB.

Wyniki Mistrzostw Polski MTB XCO/XCR  
w Młodzieżowej Sztafecie Mieszanej:
1. Alicja Matuła/Maciej Jarosławski – Warszawski Klub Kolarski 

– Mistrzowie Polski MTB Młodzieżowych Sztafet Mieszanych 
2020 – 27:08

2. Emilia Fijałkowska/Bruno Purzyński – Mitutoyo AZS Wratisla-
via Wrocław – 27:51

3. Zofia Bluszcz/Tadeusz Bluszcz – Grupa Kolarska Viktoria 
Rybnik – 28:25

4. Sara Bodkowska/Jakub Półchłopek – Jedlicze Team – 28:38
5. Aleksandra Krzemińska/Jakub Brutkowski – UKS Huragan 

Wołomin – 30:12

Wyniki Mistrzostw Polski MTB XCO  
– Wyścig o Puchar Prezesa PZKol:
1. Alicja Matuła – Warszawski Klub Kolarski – 34:15
2. Hanna Mazurkiewicz – Warszawski Klub Kolarski – 34:43
3. Emilia Fijałkowska – Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław – 35:21
4. Maja Józkowicz – Akademia Kolarska Bonecki Team – 35:48
5. Sara Bodkowska – Jedlicze Team – 36:16
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