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oraz na Allegro
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ROZLEWNIA  GAZU
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Przyjmiemy pracownikow od zaraz
Praca w renomowanych fabrykach

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

+420 603 852 879 +420 737 393 775 +420 603 252 340
+420 731 614 704 +420 603 747 463 +420 737 779 744

Praca w Czechach

Sesja z niespodziankami

W ostatnią środę września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, 
której większość przeznaczona była na uroczystości. Jedną z nich było 
wręczenie medali „Pro Patria” czytaj na str. 5
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komendantem
W czwartek 1 października st. bryg. 
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Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, 
powołał mł. bryg. Rafała Chorzewskiego 
na stanowisko Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
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Stan wyjątkowy w Czechach
Od 5 października w Czechach będzie obowiązywać stan 
wyjątkowy. Po raz pierwszy w związku z pandemią stan 
wyjątkowy wprowadzono w Czechach w połowie marca

W czwartek 1 października st. bryg. Marek Kamiński, Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wro-
cławiu, powołał mł. bryg. Rafała Chorzewskiego na stanowi-
sko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kłodzku. Noworudzianin Rafał Chorzewski, to były dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie, a także 
oficer prasowy KP PSP w Kłodzku. Od 1 września był pełnią-
cym obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kłodzku.

Noworudzianin komendantem 
powiatowym straży pożarnej

Stypendia „Discipulus Exemplorum”

Najpopularniejsze imiona!
Mamy zmianę na pozycji lidera, a dokładnie 

liderki, wśród najpopularniejszych imion nada-
wanych dziewczynkom! W  męskiej kategorii 
zmian brak. Sprawdźcie, jakie imiona – w pierw-
szym półroczu tego roku – rodzice nadawali 
swoim dzieciom najczęściej.

Królowe są dwie
Żeby się wszystkim podobało, żeby się dobrze 

kojarzyło, może po babci, wujku, stryjence, 
a może po ulubionym bohaterze literackim…? 
– wybór imienia dla dziecka często nie jest łatwy. 
Jeśli niebawem zostaniecie rodzicami w opu-
blikowanym na Dane.gov.pl zestawieniu znaj-
dziecie wiele inspiracji. A jeśli nie macie w pla-
nach powiększenia rodziny – możecie sprawdzić, 
jak Wasze imię radzi sobie w  tym rankingu. 
A jakie imiona są w tym roku najpopularniejsze?

Zacznijmy od pań. W  tym zestawieniu – 
w  porównaniu z  ubiegłym rokiem – mamy 
zmianę. Tym razem na pierwszym miejscu 
znalazła się Julia. Choć prawda jest taka, że 
królowe są dwie. Zuzanna, która do tej pory 
zajmowała pozycję liderki ustąpiła miejsce Julii 
bardzo niedużą różnicą.

W pierwszym półroczu tego roku jest tylko 
10 Julek więcej niż Zuź! Jeśli chodzi o pozosta-
łe miejsca w  rankingu – niewiele się w  nim 
zmienia. Poza tym, że w TOP 10 nie ma już 
Amelii. Jej miejsce zastąpiła Laura.

Oto szczegóły:
Top 10 imion dla córek (dla porównania 

w nawiasie podajemy pozycję danego imienia 
w 2019 roku):

Julia – 3649 dziewczynek (w 2019 r. Zuzanna)
Zuzanna – 3639 (przed rokiem była to Julia)
Zofia – 3588 (3 miejsce również przed rokiem)
Hanna – 3364 (Maja)
Maja – 3244 (Hanna)
Lena – 2633 (6 pozycja również w 2019 r.)

Alicja – 2564 (to samo miejsce również 
w ubiegłym roku)

Oliwia – 2395 (Maria)
Maria – 2372 (Oliwia)
Laura – 2049 (Amelia)

Jego wysokość Antoni
W przypadku chłopców nie odnotowaliśmy 

zmian na podium. Tutaj od lat króluje Antoni. 
Drugi Jan i trzeci Jakub także utrzymali swoje 
wysokie miejsca.

Top 10 imion dla synów:
Antoni – 4037 (lider również w 2019 r.)
Jan – 3823 (również 2 miejsce)
Jakub – 3614 (nadal na 3 pozycji)
Aleksander – 3541
Franciszek – 3499 (Szymon)
Szymon – 3107 (Franciszek)
Filip – 2744
Mikołaj – 2587
Stanisław – 2522 (Wojciech)
Wojciech – 2416 (Adam)

Oryginalne mniej popularne
Jednak nie wszyscy rodzice szukają inspira-

cji pośród najpopularniejszych imion. Niektórzy 
decydują się na bardziej nieszablonowe  wybory.

Rebeka, Lotta i Soraja – to dziewczęce imio-
na, które w naszym zestawieniu pojawiają się 
najrzadziej. Natomiast wśród chłopców może-
my spotkać m. in. Zbyszka, Tymura, czy Platona.

Wybierając imię dla potomka powinniśmy 
pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy 
decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, 
imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. 
Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierow-
nik urzędu stanu cywilnego (USC), w  którym 
chcemy zarejestrować naszego potomka, może 
odrzucić nasz wybór.

We wrześniu, jak co roku, zostały przyznane stypendia dla zdolnej młodzieży ze szkół 
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku

18 uczniów i absolwentów powiatowych szkół, otrzymało zasłużone wyróżnienia, wśród nich aż 
czterem uczniom i jednej absolwentce Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w No-
wej Rudzie. Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego skierowany jest do szczególnie 
uzdolnionych uczniów.

Stypendia „Discipulus Exemplorum” za rok szkolny 2019/2020, zostały przyznane następującym 
uczniom i absolwentom:
1. Natalii Czenczek – uczennicy LO im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
2. Elizie Rapalskiej – uczennicy LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
3. Aleksandrze Chrustek — uczennicy LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
4. Karolinie Jaśnikowskiej – absolwentce LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
5. Annie Benc – uczennicy LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
6. Wojciechowi Mikosa – uczniowi I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
7. Piotrowi Mikosa – uczniowi I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
8. Małgorzacie Gierlickiej – uczennicy I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
9. Dominice Brzykcy – uczennicy I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
10. Marlenie Kwiatkowskiej – uczennicy I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
11. Szymonowi Wejcht – absolwentowi I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
12. Gabrieli Kaliczak – absolwentce I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
13. Sylwii Bernaś – absolwentce I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
14. Przemysławowi Potoczak – uczniowi I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
15. Paulinie Gredys – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku,
16. Mateuszowi Jakubowskiemu – uczniowi I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku,
17. Jagodzie Relidze – uczennicy I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,
18. Jonatanowi Jantarskiemu – uczniowi I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku,

Jak wiadomo, u naszych południowych sąsiadów rośnie liczba 
zakażeń. W środę 30 września odnotowano tam 1965 nowych 
przypadków, dlatego Roman Prymula, minister zdrowia, złożył 
wniosek o wprowadzenie na 30 dni stanu wyjątkowego w Czechach. 
Ministerstwo zdrowia w Czechach zapowiedziało, że ograniczy po 
weekendzie liczbę uczestników imprez do 10 osób w pomieszcze-
niach zamkniętych, a do 20 w przestrzeni publicznej. Ponadto ma 
zostać zawieszona nauka w szkołach średnich, a we wszystkich 
pozostałych także lekcje wychowania muzycznego i fizycznego.

Póki co, ruch graniczny z Czechami ma być utrzymany, co cieszy 
setki mieszkańców regionu noworudzko-radkowskiego, na co dzień 
dojeżdżających tam do pracy.
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy dzielnicy Słupiec!

W związku z pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi działa-
nia syreny alarmowej w naszej jednostce, pragniemy wyjaśnić, że 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Nowej Rudzie-Słupcu od 1 maja 
2020 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, który stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa 
państwa. Działanie systemu określa Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Według tych reguł każdy strażak musi być skutecznie 
powiadamiany o zaistniałym zagrożeniu, a najskuteczniejszym, 
jak do tej pory, sposobem powiadamiania jest syrena alarmowa, 
która w razie zagrożenia włączana jest przez dyżurnego Stanowi-
ska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Chcielibyśmy uświadomić Państwu, że włączanie syreny alar-
mowej nie jest wymysłem naszej jednostki, albo któregoś strażaka, 
natomiast jest to usankcjonowane działanie, które ma na celu jak 
najszybsze powiadomienie ratowników o zaistniałym zdarzeniu. 
W związku ze zwiększeniem obowiązków nakładanych na straża-
ków ochotników, a  co za tym idzie większą ilością zdarzeń, do 
których są dysponowani, syrena alarmowa działa częściej. Pamię-
tajmy, że najwyższym celem OSP jest bezinteresowna pomoc 
mieszkańcom naszej miejscowości, gminy, a także powiatu, a każ-
dy alarm jest bezpośrednio związany z  czyimś nieszczęściem. 
Dlatego zastanówmy się nad tym, zanim następnym razem wyra-
zimy swoje oburzenie hałasem syreny, bo kolejna może wzywać 
strażaków do pomocy właśnie nam.

Lokalizacja syreny na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Nowej Rudzie ul. Słupiecka jest optymalna ze względu na to iż 
większość strażaków mieszka w  centrum naszej miejscowości, 
natomiast remiza usytuowana jest na jej obrzeżach, na ul. Szybo-
wej i przeniesienie jej w tę lokalizację nie ma sensu, ponieważ nie 
spełni ona swojej roli, czyli skutecznego powiadomienia strażaków 
o wystąpieniu zagrożenia.

z poważaniem
Daniel Leśniak, prezes OSP Nowa Ruda-Słupiec

List OSP 
Nowa 
Ruda-
Słupiec

Nowa Ruda wśród samorządów 
deklarujących odejście od węgla

Samorządowcy z ponad 30 gmin subregionu wałbrzyskiego zobowiązali się do 
dekarbonizacji, czyli odejścia od stosowania węgla i innych paliw kopalnych do 2030 roku

Deklaracja Samorządów Sub-
regionu Wałbrzyskiego – Dekar-
bonizacja 2030

My, Samorządowcy Subre-
gionu Wałbrzyskiego podejmu-
jemy zobowiązanie do stopnio-
wej dekarbonizacji i odejścia od 
stosowania stałych paliw kopal-
nych w gospodarce subregionu 
do 2030 r.

W  obliczu dramatycznych 
zmian klimatu wywołanych dzia-
łalnością człowieka, zanieczysz-
czenia powietrza powodującego 
z w i ę k s z o n ą  c h o r o b o w o ś ć 
i śmiertelność, postępującej de-
gradacji środowiska i  zaniku 
bioróżnorodności, celem popra-
wienia jakości życia i  zdrowia 
mieszkańców, wykorzystując 
wsparcie Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji UE, wspólnie 
przygotujemy i  zrealizujemy 
Program Dekarbonizacji Subre-
gionu Wałbrzyskiego, który bę-
dzie stanowił główny element 
Regionalnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji Subregionu 
Wałbrzyskiego, wchodzącego 
w  skład Terytorialnego Planu 

Sprawiedliwej Transformacji dla 
Polski.

Cel dekarbonizacji do 2030 r. 
osiągnięty będzie poprzez:

• likwidację pieców węglo-
wych w jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych budynkach miesz-
kalnych; wspólnotach mieszka-
niowych, budynkach użyteczno-
ści publicznej, przedsiębior-
stwach publicznych i  prywat-
nych,

• rozwój odnawialnych źródeł 
energii takich jak pompy ciepła, 
panele słoneczne, farmy wiatro-
we, pompy geotermalne i inne,

•  wykorz ystanie wodoru 
i energii elektrycznej jako źródeł 
zeroemisyjnej energii w autobu-
sowej komunikacji pasażerskiej 
i  indywidualnej komunikacji 
samochodowej

• stworzenie magazynów 
energii odnawialnej z wykorzy-
staniem m.in. technologii wo-
dorowej.

Zobowiązujemy się do zbu-
dowania szerokiej partycypacji 
społecznej w programie dekar-
bonizacji, wspierając prosu-

mencki mechanizm wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych 
oraz tworząc przyjazne prawo 
lokalne celem wyrównania in-
dywidualnych kosztów pozyska-
nia energii i ciepła w gospodar-
stwach domowych i  likwidacji 
wykluczenia energetycznego.

Polska jest krajem o wyjątko-
wym znaczeniu węgla w gospo-
darce, a  koszty transformacji. 
będą szczególnie wysokie. Za-
kończenie eksploatacji węgla 
w Subregionie Wałbrzyskim wy-
wołało odczuwalne do dziś dra-
matyczne skutki społeczne, eko-
nomiczne i środowiskowe. Fun-
dusz Sprawiedliwej Transforma-
cji ułatwi sprawne i społecznie 
bezpieczne odejście od węgla 
ku nowym, odnawialnym źró-
dłom energii i samowystarczal-
ności energetycznej Subregionu 
Wałbrzyskiego.

Apelujemy do Rady Europej-
skiej, Parlamentu Europejskiego 
i  Komisji Europejskiej o  zwięk-
szenie wsparcia dla Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji 
w Polsce i na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek 28 września w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalni w Wałbrzychu, Nowa Ruda 
oraz ponad 30 samorządów z subregionu wałbrzyskiego, podpisała Deklarację Dekarbonizacja 2030, 
która zakłada stopniowe „odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych w gospodarce subregionu 
do 2030 r.”. Pod przewodnictwem Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha, samorządy chcą wy-
stąpić o środki m.in z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jednym z sygnatariuszy deklaracji jest 
Nowa Ruda, w imieniu której dokument podpisała zastępca burmistrza Marzena Wolińska.

Treść deklaracji:
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Felieton

Stanisław Łukasik

Nadzwyczaj urodzajne zie-
mie Ukrainy, które mogły być 
spichlerzem Europy, w XVI stu-
leciu były bardzo słabo zalud-
nione, co było efektem wieko-
wego sąsiedztwa z Tatarami. 
Ponoć po przejściu Hunów 
nawet trawa nie chciała rosnąć, 
to na trasach wypraw tatarskich 
na stepie szerokim tylko trawa 
rosła, a nikt nie miał szans na 
uprawę roli. Na urodzajnym 
stepie nie było miejsca dla ludzi 
którzy chcieli orać, siać, kosić. 
Ukraina formalnie należała do 
Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, a Litwini nie pozwalali na 
osiedlanie się koroniarzy w 
granicach księstwa. Sytuacja 
uległa zmianie po roku 1569, 
gdy Zygmunt August chcąc 
zmusić możnowładców litew-
skich do unii (unia lubelska), 
przyłączył Wołyń i Ukrainę do 
Korony i od tego czasu, gdy król 
uzyskał możliwość nadawania 
olbrzymich, często pustych 
terenów magnatom polskim, 
zaczęło się zasiedlanie tych 
urodzajnych ziem. Kolonizato-
rami Ukrainy byli magnaci pol-
scy i ruscy, których stać było na 
utrzymanie prywatnych wojsk 
i zapewnienie bezpieczeństwa 
osadnikom. Ziemie otrzymy-
wała również szlachta jako wy-
nagrodzenie za służbę królowi 
i Rzeczpospolitej. Puste ziemie 
nie przynosiły dochodów, po-
trzebny był chłop z pługiem, 
sierpem i kosą, a o niego było 
trudno. Pamiętajmy, że od koń-
ca XV wieku chłop był przywią-
zany do ziemi i bez zgody pana 
nie mógł opuścić wsi. Jeżeli 
uciekł, to właściciel miał prawo 
ścigać go na terenie całego 
państwa przez jeden rok. Ucie-
kinierowi w sukurs przychodził 
magnat obdarowany pustkami 
na wschodzie. Przygarnął chło-
pa i ułatwił transport do swoich 
dóbr, nie troszcząc się wiele 
pretensjami szlacheckiego jed-

nowioskowego szaraka. Dla 
zobrazowania potęgi i możli-
wości ukrainnych latyfundy-
stów, wywodzących się ze 
wzbogaconych nadaniami kró-
lewskimi polskich magnatów 
jak i starych, ruskich rodów 
kniaziowskich zwanych „króle-
więtami”, podam kilka przykła-
dów. Jan Zamojski, założyciel 
ordynacji zamojskiej o po-
wierzchni 3830 km2, a wraz z 
królewszczyznami rozsianymi 
po całej Rzeczpospolitej, posia-
dał ponad 11 tys. km2. Dla 
porównania powierzchnia po-
wiatu kłodzkiego wynosi 1643 
km2. Dla Jeremiego Wiśnio-
wieckiego na dochód roczny w 
wysokości 600 tys. zł pracowa-
ło 230 tys. chłopów – to nieco 
więcej niż liczą powiaty kłodz-
ki i ząbkowicki razem. Roczny 
budżet Rzeczpospolitej wyno-
sił około 12 mln. Wszystkich 
przebijał książę Ostrogski, wła-
ściciel i dzierżawca latyfundium 
o powierzchni przekraczającej 
20 tys. km2 – 28 miast i 650 wsi 
(woj. dolnośląskie 19947 km2). 
Chłopi-przybysze dostawali 
ziemię, a ponadto zwolnienia 
z pańszczyzny i innych opłat 
nawet do 30 lat. Dzięki takiej 
polityce, na przełomie XVI i XVII 
wieku, zaludniły się ziemie 
Ukrainy do linii Bracław, Humań, 
Czehryń i Łubny na Zadnieprzu. 
„Królewięta” dysponujący kil-
kutysięcznymi wojskami pry-
watnymi zapewniali osadnikom 
bezpieczeństwo, ale też prowa-
dzili własną politykę, nie zawsze 
zgodną z interesami państwa. 
Organizowali prywatne wypra-
wy na państwa ościenne (na 
Moskwę, na Mołdawię czy Wo-
łoszczyznę), za co rachunki 
płaciło państwo. Na sejmach 
teoretycznie decydowali posło-
wie, teoretycznie wybrani przez 
sejmiki, a tak naprawdę decy-
dowali możnowładcy, owi „kró-
lewięta” (do tego wrócimy). 

P o k o r n y 
chłop znad 
Wisły giął 
kark przed 
jaśnie pa-
nem, rosił 
potem jego 
ziemię i re-
gularnie oddawał proboszczo-
wi dziesięcinę, niepokorny 
uciekał na Ukrainę. Po 20/30 
latach wolnizny znowu został 
zaprzęgnięty do pańszczyzny i 
wielu się z tym pogodziło, ale 
co bardziej rogate dusze – nie, 
tacy szukali wolności na Dzikich 
Polach, czyli na terenach za 
dnieprowymi porohami, tzw. 
Zaporożu. Tam były ziemie ni-
czyje, na których gonił Kozak 
Tatarzyna. O Tatarach pisałem 
już wiele, teraz przychodzi pora 
na Kozaczyznę. Kozak, pomija-
jąc wszelkie encyklopedyczne 
wyjaśnienia, to oczajdusza i 
rebeliant, zbiegły chłop pańsz-
czyźniany, ścigany wyrokami 
sądowymi szlachcic jak i szu-
kający przygód i sławy magnat 
(Dymitr Wiśniowiecki, zwanym 
Bajda, Samuel Zborowski). Na-
rodowość Kozaków to pełny 
przekrój etniczny Europy środ-
kowej i wschodniej, ale domi-
nował język ruski i wyznanie 
prawosławne. Genezę kozaczy-
zny łączy się zwykle z sezono-
wymi migracjami, osiadłych na 
Ukrainie chłopów, którzy wio-
sną ruszali w dół Dniepru na 
Zaporoże, kuszeni przez nie-
zwykłe bogactwa naturalne 
tego niezaludnionego kraju, 
gdzie można było polować, 
łowić ryby i z tym dobytkiem 
wracać na zimę do chutoru czy 
miasteczka. Władza państwowa 
tam nie sięgała, a widoki na 
bogate łupy z wypraw na ziemie 
sułtańskie wabiły rogate dusze 
zaludniające Ukrainę. Ciągnęły 
ich Dzikie Pola i rozrastające się 
kozactwo.

cdn.

Na dalekiej Ukrainie

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

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

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

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej Polsce
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Medal Pro Patria

Redaktor naczelny 
„Noworudzianina” 
z medalem

Rzeczywiście, dla wielu ten 
dzień był wyjątkowy. Tego dnia 
Teresa Bazała, Wojciech Koło-
dziej, a także Stanisław Mróz 
zostali wyróżnieni medalami „Pro 
Patria” za szczególne zasługi w 
kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość ojczyzny, przy-
znawane przez Jana Józefa Ka-
sprzyka, kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, które wrę-
czył Jarosław Kresa, wicewoje-
woda dolnośląski.

Pożegnanie 
komendanta SM

Ostatnia we wrześniu sesja 
Rady Miejskiej Nowa Ruda, była 
okazją do oficjalnego pożegna-

nia odchodzącego na emerytu-
rę Piotra Kwietnia, komendanta 
Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.

– Zostaniecie w moim sercu 
i w moim sumieniu – tymi sło-
wami zakończył podziękowanie 
za blisko 30-letnią współpracę 
Piotr Kwiecień, już były komen-
dant Straży Miejskiej w Nowej 
Rudzie.

Laudację w imieniu władz 
miasta i samorządowców wygło-
sił Andrzej Behan, przewodni-
czący rady miejskiej i Marzena 
Wolińska, wiceburmistrz Nowej 
Rudy.

– „... mówi się, że w życiu 
każdego z nas przychodzą defi-
nitywne chwile, gdy życie nie 
znosi pustki. Kilkanaście lat temu 
powierzono panu odpowiedzial-
ne zadanie stworzenia struktur 
noworudzkiej straży miejskiej. 
Pana umiejętności, zaangażo-

wanie oraz profesjonalizm po-
zwoliły na wykształcenie forma-
cji cieszącej się zaufaniem miesz-
kańców, ale także będącej wzo-
rem dla niektórych jednostek 
straży gminy – mówił w laudacji 
Andrzej Behan. – Minione lata 
służby, to przede wszystkim 
wzrost poziomu bezpieczeństwa 
w naszym mieście, wzrost zaufa-
nia do munduru będące zasługą 

pana, oraz jednostki, której pan 
przewodził. Teraz następuje czas 
rozstania i następuje czas zasłu-
żonego odpoczynku – czas od-
poczynku, czas na spełnianie się 
w innych rolach i działaniach 
historycznych. W imieniu samo-
rządu Nowej Rudy, pracowników 
urzędu, dziękujemy panu za 
wieloletnie zaangażowanie w 
kształcenie nowozatrudnionych 

pracowników i wszystko, co pan 
w swoim życiu zawodowym do 
noworudzkiej straży miejskiej 
wniósł. Życzymy wszelkiej po-
myślności, pogody ducha oraz 
szczęścia w życiu rodzinnym – 
dodał.

Docenili zwycięzcę

Uroczysta część sesji związa-
na z wręczeniem medali i poże-
gnaniem komendanta, to nie 
wszystko, bowiem jej prawdziwą 
perełką było uhonorowanie 
przez władze miasta Mikołaja 
Legiecia, wychowanka UKS Nowa 
Ruda. Nastolatek został uhono-
rowany za wybitne osiągnięcia 
kolarskie. Ten młody człowiek to 
m.in. triumfator Tour de Pologne 
Junior 2020. Mistrz odebrał gra-
tulacje z rąk Marzeny Wolińskiej, 
wiceburmistrz Nowej Rudy oraz 
Andrzeja Behana, przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie.

Medal „Pro Patria” to polskie od-
znaczenie cywilne, przyznawane 
przez kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjono-
wanych.

Medal „Pro Patria” został ustano-
wiony Zarządzeniem Kierownika 
Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 1 września 
2011 roku. Uhonorowane mogą być 
osoby i  instytucje „za szczególne 
zasługi w  kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.

Medal „Pro Patria” nie jest nada-
wany pośmiertnie, nie przewidziano 
również nadawania medalu miej-
scowościom oraz obiektom histo-
rycznym i sakralnym. Nadawany jest 
na podstawie udokumentowanych 
wniosków naczelnych władz orga-

nizacji kombatanckich i ofiar repre-
sji, a  także organów administracji 
rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego oraz 
polskich placówek dyplomatycznych 
i attachatów wojskowych.

Odznaka ma kształt krążka o śred-
nicy 36 mm, fakturowanego, sre-
brzonego i oksydowanego. Na awer-
sie umieszczony jest wizerunek 
stylizowanego orła Rzeczypospolitej 
z przełomu XVII i XVIII wieku, opar-
tego o skrzyżowane ze sobą – kosę 
bojową i   szablę polską (wzór 
1921/22). Na rewersie znajduje się 
w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW 
KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJO-
NOWANYCH”, a pośrodku odwzoro-
wanie krzyża pochodzące z jedno-
litego wzoru chorągwi piechoty 
i  sztandarów jazdy, ustalonego 

w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch 
rzędach, umieszczono napis: „PRO 
PATRIA” i „1768–1989” (daty konfe-
deracji barskiej oraz przemian ustro-
jowych). Pod datami znajduje się 
gałązka liści dębowych symbolizu-
jących cnotę, odwagę, chwałę, wy-
trzymałość, moc i siłę oraz wawrzyn 
uosabiający zwycięstwo, czyn bo-
haterski, chwałę i zaszczyt.

Medal zawieszony jest na wstąż-
ce o szerokości 38 mm z centralnie 
umieszczonym paskiem ciemnogra-
natowym o szerokości 10 mm i dwo-
ma pąsowymi paskami o szerokości 
10 mm przedzielonymi srebrzystymi 
prążkami o szerokości 2 mm i prąż-
kami czarnymi o  szerokości 2 mm 
na obrzeżach wstążki. Autorem pro-
jektu medalu jest artysta grafik 
Andrzej Nowakowski. Medal nosi się 
na lewej stronie piersi w kolejności 
za odznaczeniami państwowymi, 
a przed Medalem Pro Memoria.”

Sesja z niespodziankami
W ostatnią środę września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, 
której większość przeznaczona była na uroczystości. Jedną z nich było 
wręczenie – przez wicewojewodę Jarosława Kręsę – medali „Pro Patria”
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Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, która odbyła się 
w czwartek 24 września, radni przyznali 
tytuły Honorowych Obywateli Dolnego Śląska 
CIVI HONORARIO dla księdza biskupa Ignacego 
Deca i dla noblistki Olgi Tokarczuk. Wiadomo 
już, że Olga Tokarczuk nagrody nie przyjmie

Olga Tokarczuk i biskup Dec – honorowymi obywatelami

16 października 2020 r. po raz 11 będziemy obcho-
dzili Święto Województwa Dolnośląskiego. Co roku, 
podczas uroczystej sesji sejmiku, z tej okazji wręczane 
są najważniejsze tytułu i nagrody przyznawane głosa-
mi Radnych Województwa. W tym roku tytuł Honorowych 
Obywateli Dolnego Śląska Civi Honorario przyznano 
biskupowi seniorowi diecezji świdnickiej – Ignacemu 
Decowi i noblistce, mieszkance Krajanowa – Oldze 
Tokarczuk. Za przyznaniem biskupowi Ignacemu De-
cowi tytułu honorowego obywatela Dolnego Śląska 
zagłosowało 21 radnych sejmiku. Nikt nie był przeciw 
i nie wstrzymał się od głosu. Pozostali radni nie wzięli 
udziału w głosowaniu. Za przyznaniem tytułu noblist-
ce Oldze Tokarczuk zagłosowało 32 radnych. Również 
w tym przypadku żaden z samorządowców nie opo-
wiedział się przeciw kandydaturze, ani nie wstrzymał 
się od głosu. Przypomnijmy, że w skład Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego wchodzi 36 radnych. Wiado-
mo już, że Olga Tokarczuk odmówiła przyjęcia tytułu. 
Na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych 
noblistka napisała: „Do Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego, Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, 
którzy wspierali moją kandydaturę do tytułu honorowej 
obywatelki Dolnego Śląska i czuję się zaszczycona tym 
wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego 
tytułu. Wyróżnienie to, zamiast być radosnym święto-
waniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bole-
snego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome 
kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie podsycanie 
emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje 
mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej. Z przy-
krością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej 
godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich 
działań i elementem tej gry”.

Ksiądz biskup Ignacy Dec, emerytowany biskup 
świdnicki, profesor nauk teologicznych. W latach 1988-
1995 pełnił funkcję rektora Metropolitalnego Wyższe-
go Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a w latach 
1992-2004 rektora Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go we Wrocławiu. Od 2004 do 2020 roku był biskupem 
diecezjalnym świdnickim, gdzie obecnie jest biskupem 
seniorem.

Do szczególnych osiągnięć biskupa Ignacego Deca 
należy niewątpliwie działalność na rzecz pojednania 
polsko-niemieckiego. Podczas jego kadencji rektorskich 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał 10 
doktoratów honoris causa, a wśród nich znalazł się były 
kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz kard. Joseph Rat-
zinger, późniejszy papież Benedykt XVI.

Myśl z orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich z 1965 roku, o pojednaniu polsko-niemiec-
kim, znalazła swoje przedłużenie w świętowaniu rocz-
nic tego wydarzenia. Podczas tzw. „Mszy Pojednania”, 
która została odprawiona 12 listopada 1989 roku w 
Ośrodku Spotkań w Krzyżowej k. Świdnicy, z udziałem 
ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i pre-
miera Polski Tadeusza Mazowieckiego, miało miejsce 
przekazanie sobie znaku pokoju między ówczesnymi 
szefami rządów Polski i Niemiec. Biskup Dec przyczynił 
się także do promocji Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Podczas jego kadencji rektorskiej miały miejsce dwa 
wielkie wydarzenia: 46 Międzynarodowy Kongres Eu-

charystyczny we Wrocławiu w 1997 roku oraz Jubileusz 
Chrześcijaństwa w roku 2000. Papieski Wydział Teolo-
giczny włączył się wówczas w przygotowanie i prze-
prowadzenie wielu inicjatyw związanych z tymi wyda-
rzeniami.

Olga Tokarczuk polska pisarka, eseistka, poetka i 
autorka scenariuszy, jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych Polek na świecie. Od wielu lat mieszka na 
Dolnym Śląsku – we Wrocławiu i na ziemi kłodzkiej. W 
swojej twórczości, obok wielkich, uniwersalnych i głę-
boko humanistycznych treści, wielokrotnie nawiązuje 
do tradycji Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców. 
Jej twórczość pozwala budować mieszkańcom naszego 
regionu zrozumienie wielokulturowej tradycji Dolnego 
Śląska, a także rozwijać ciągle powstającą tożsamość 

regionalną. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uho-
norował Olgę Tokarczuk w 2014 r. Dolnośląską Nagro-
dą Kulturalną SILESIA, a w 2018 r. Złotą Odznaką Hono-
rową ,,Zasłużona dla Woje wództwa Dolnośląskiego''. Poza 
Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 i 
Nagrodami „Nike” za powieści „Bieguni” i „Księgi Jakubo-
we”, autorka była wielokrotnie wyróżniana w kraju i za 
granicą, otrzymała Paszporty Kulturalne „Polityki”, na-
grodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz 
prestiżową The Booker lnternational Prize. Za działalność 
artystyczną i społeczną otrzymała wiele wyróżnień pań-
stwowych i regionalnych, m.in. Srebrny Medal „Gloria 
Artis”, odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego. Olga To-
karczuk jest również Honorową Obywatelką Wrocławia, 
Wałbrzycha i Nowej Rudy.
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Galon nrSekta włączył się w akcję
Wyjątkową bezczelnością 

wykazał się najprawdopodob-
niej właściciel sklepu z używa-
ną odzieżą, który wyrzucił 
odzież na jednym z parkingów 
w gminie Nowa Ruda

Różnego rodzaju części gar-
deroby i butów wyrzucone zo-
stały w ubiegłym tygodniu na 
parkingu za Koszynem, przy dro-
dze wojewódzkiej nr 381 łączącej 
Wałbrzych z Kłodzkiem. Śmieci, 
nie wiadomo, czy przez ludzi czy 
przez zwierzęta, rozrzucone zo-
stały po całym parkingu, o czym 
poinformował nas jeden z czy-
telników naszego tygodnika. O 
sprawie natychmiast poinformo-
waliśmy Dolnośląską Służbę Dróg 
i Kolei, zarządcę drogi i przyle-
głego parkingu.

– Teren parkingu został upo-
rządkowany przez nasze służby 

niezwłocznie po tym, jak otrzy-
maliśmy informację o porzuceniu 
tam odpadów, czyli 24 września. 
Sytuacja ta prawdopodobnie była 
efektem działania przedsiębiorcy 
prowadzącego sprzedaż odzieży 
używanej, na co wskazuje ilość 
wyrzuconych ubrań – informuje 
Leszek Loch, dyrektor Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei we Wro-
cławiu. – Nie mamy niestety 
możliwości zapobiegania ponow-
nym takim zdarzeniom. Możemy 
jedynie usuwać odpady zaraz po 
ich znalezieniu, co oczywiście 
robimy – dodaje.

Zaśmiecone okolice dróg to 
plaga, nie tylko na naszym tere-
nie. Opakowania, butelki, opony, 
worki pełne śmieci, sprzęt elek-
troniczny, meble itp. – wszystko 
to można znaleźć w lasach, na 
parkingach i przy drogach.

Kukułcze jajo na parkingu

Noworudzcy strażnicy miejscy będą 
kontrolować segregację odpadów

Od 4 września strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia – 
mogą wystawiać mandaty m.in. za niesegregowanie śmieci. 
Kontrole takie będą przeprowadzali również noworudzcy 
strażnicy miejscy

Komendant Straży Miejskiej 
w Nowej Rudzie zapowiada, że 
– zgodnie z nowymi przepisami 
– przygotowują się do kontroli 
boksów i miejsc, gdzie ustawio-
ne są pojemniki na odpady, jak 
mówi jest to dla nich novum i 
przygotowują strategię działań.

– Od początku miesiąca 
mamy nowe uprawnienia zwią-
zane z ochroną środowiska. Po 
przeprowadzonych kontrolach 
będziemy mogli karać za niese-
gregowanie odpadów. Będziemy 
mogli sprawdzać tych, którzy w 

deklaracjach wpisali, że posia-
dają kompostownik, co daje ulgę 
finansową, a w rzeczywistości 
takiego kompostownika nie po-
siadają. Strażnik będzie mógł 
wejść na posesję i sprawdzić czy 
taki kompostownik jest – tłuma-
czy Mirosław Kalitowski, komen-
dant Straży Miejskiej w Nowej 
Rudzie. – Możemy również uka-
rać osoby świadczące usługi 
wywozu nieczystości ciekłych 
nie mając do tego uprawnienia. 
Żeby świadczyć tego typu usłu-
gi na terenie Gminy Miejskiej 

Nowa Ruda, mówiąc w skrócie, 
trzeba mieć zgodę urzędu mia-
sta.

Nowe przepisy przewidują, 
iż strażnik miejski będzie mógł 
wystawić mandat do 500 zł m.
in. mieszkańcom, którzy nie zło-
żyli deklaracji śmieciowych, na 
których podstawie ustala się 
stawkę za wywóz odpadów. Ta-
kiej samej wysokości mandat 
może otrzymać osoba, która, 
celem mniejszego rachunku za 
wywóz odpadów zadeklarowała 
mniejszą ilość mieszkańców lo-
kalu niż w rzeczywistości, np. 
zadeklarowane są 2 osoby przy 
5 faktycznie mieszkających w 
lokalu.

Od maja w Internecie krą-
żyło wyzwanie pod hasztagiem 
„Hot16challenge”. Chodziło o 
to, żeby nagrać 16 wersów 
utworu w rytmie hip-hop i no-
minowaniu kolejnych osób do 
akcji, które mają stworzyć swój 
kawałek w 72 godziny, by na-
pędzić zbiórkę pieniędzy na 
rzecz służby zdrowia. Akcja 
zainicjowana została przez ra-
pera Solara ogarnęła całą Pol-
skę. Rapowali wszyscy – do 
akcji przyłączył się nawet pre-
zydent Andrzej Duda. #hot-
16challenge2 zatoczył bardzo 
szerokie kręgi, do akcji przyłą-
czył się też Galon nrSekta, a 
właściwie Dawid Galewicz raper 
pochodzący z Nowej Rudy. 
Akcja #hot16challenge2 zakoń-
czyła się po czterech miesią-

cach pełnym sukcesem. Jej 
inicjator Solar podaje garść 
statystyk. I tak, ponad 95 000 
osób wpłaciło blisko 3,7 milio-
na złotych. Ze zgromadzonych 
środków zakupiono:

– 208 500 par rękawiczek,
– 62 500 maseczek,

– 5 740 przyłbic,
– 4 127 kombinezonów 

ochronnych,
– 7 urządzeń do dezynfekcji 

NOCOWALL
– 7 karetek pogotowia
Zbiórkę wsparła fundacja 

Siepomaga.pl

Książki w cenie 39,90 zł 
możesz kupić wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
i  na Allegro.pl

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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Zostań policjantemSłużby mundurowe 
informują

Źle cofał ciężarówką. W poniedziałek 21 września, w Ścinawce 
Średniej mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym marki 
Iveco z naczepą, podczas cofania do sklepowej rampy zderzył 
się z  samochodem marki Volkswagen Passat. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Zawalidroga. W poniedziałek 21 września, noworudzcy straża-
cy otrzymali zgłoszenie o powalonym drzewie na drodze woje-
wódzkiej pomiędzy Włodowicami a Tłumaczowem.
Nie zachował odległości. W  poniedziałek 21 września na 
ul. Szybowej w Słupcu, prowadzący samochód marki Peugeot 
nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go 
pojazdu marki Opel Corsa, którego kierujący zatrzymał się przed 
przejściem dla pieszych, doprowadzając do kolizji najechania 
na tył pojazdu. Sprawca kolizji, obywatel Czech, został ukarany 
mandatem gotówkowym za spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.
Na podwójnym gazie. W poniedziałek 21 września na ul. Nie-
podległości w Nowej Rudzie funkcjonariusze Wydziału Prewen-
cji Komisariatu Policji w Nowej Rudzie zatrzymali 57-letniego 
mężczyznę, który pijany kierował samochodem osobowym po 
drodze publicznej. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna 
ma 2,6 promila alkoholu w organizmie.
Do „śledzika” jeszcze, a … We wtorek 22 września, w jednym 
z marketów przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie, mężczyzna 
ukradł słoik śledzi o wartości 13 zł. Towar w stanie nienaruszonym 
wrócił do sprzedaży. Sprawca został ukarany mandatem.
Na woń. We wtorek 22 września do dyżurnego Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie wpłynęło zawiadomienie 
o wyczuwalnym produkcie spalania w budynku mieszkalnym 
przy ul. Fredry. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i sprawdzeniu 
mieszkania na parterze nie stwierdzono zadymienia, ani wyczu-
walnych produktów spalania. W mieszkaniu znajdował się piec 
kaflowy, w którym nie odbywał się proces palenia.
Zahaczyło o linię. W czwartek 24 września w Ścinawce Średniej, 
kierujący samochodem marki MAN zahaczył o linię telekomu-
nikacyjną powodując jej zerwanie oraz przewrócenie słupa 
telekomunikacyjnego. Jak by tego było mało, poruszał się po-
jazdem po drodze, na której obowiązuje ograniczenie tonażowe. 
Za ten czyn został ukarany 500 zł mandatem i punktami  karnymi.
Noga z gazu. W czwartek 24 września w Nowej Wsi Kłodzkiej, 
mężczyzna kierujący samochodem osobowym w wyniku nie-
dostosowania prędkości do warunków panujących w  ruchu, 
zderzył się z kierującą samochodem marki Audi. Nikt z uczest-
ników zdarzenia nie odniósł obrażeń. Sprawca został ukarany 
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Myśl jak jedziesz. W piątek 25 września w Radkowie, kierująca 
samochodem osobowym, wyjeżdżając z  drogi podporządko-
wanej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Sprawczyni kolizji 
została ukarana mandatem.
Na drodze. W piątek 25 września strażacy otrzymali zgłoszenie 
o powalonym drzewie na ul. Sportowej w Nowej Rudzie, które 
utrudniało przejazd.
Pijany za kółkiem. We wtorek 29 września w Ludwikowicach 
Kłodzkich noworudzcy policjanci zatrzymali pijanego mężczy-
znę kierującego samochodem marki Volkswagen. Po przebada-
niu okazało się, że ma 1,4 promila alkoholu w organizmie.

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

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowa-
dzi rekrutacje do służby w Policji. Osoby zainte-
resowane pełnieniem służby w  naszej formacji 
mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie 
Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej 
będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem 
reżimu sanitarnego, w związku z występującymi 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W  związku 
z powyższymi ograniczeniami osoby zaintereso-
wane złożeniem dokumentów aplikacyjnych 
proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
z  Zespołem Kadr i  Szkolenia nr tel.47 8752235 
oraz 47 8752238.

Każdy zainteresowany służbą w  Policji musi 
spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną 

i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, 
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy sto-
sownie do wymogów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
powinny posiadać uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza osobowego do-
stępny jest na stronach internetowych Komendy 
Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – 
www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Na stronie internetowej Wyższej szkoły Policji 
w Szczytnie w zakładce „Dobór do Policji” został 
umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony 
pytań dla kandydatów ubiegających się o przy-
jęcie do służby w Policji.
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Sezon grzewczy – strażacy i policja apelują
W sezonie grzewczym na terenie działania 
noworudzkiej JRG strażacy odnotowują dziesiątki 
pożarów związanych z ogrzewaniem budynków, 
w tym dotyczące pożarów sadzy w kominie

– Corocznie w tym czasie 
odnotowywana jest zwiększona 
liczba interwencji w lokalach i 
budynkach mieszkalnych. Naj-
częściej dochodzi do pożarów 
sadzy w kominie oraz zdarzeń 
związanych z występowaniem 
tlenku węgla, groźnego czadu 
– przypomina Mariusz Matuła, 
zastępca dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej 
Rudzie. – System centralnego 
ogrzewania jest stosunkowo 
bezpieczny pożarowo, jednak 
często do dogrzewania budyn-
ków używane są także: piece 
kaflowe, ogrzewacze gazowe 
oraz inne piecyki, w których 
proces spalania odbywa się w 
pomieszczeniach. – Największym 
zagrożeniem jest tlenek węgla, 
potocznie nazywany czadem. 

Może wydzielać się na skutek 
nieprawidłowego działania urzą-
dzeń grzewczych: złego zainsta-
lowania, uszkodzenia lub nie-
właściwej ich eksploatacji. Po-
wodem pojawienia się czadu w 
pomieszczeniu może być także 
niewłaściwie działająca wenty-
lacja oraz niedrożne kanały spa-
linowe – dodaje.

Strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie 
zalecają: nieużywanie uszkodzo-
nych instalacji i urządzeń grzew-
czych zarówno elektrycznych, 
gazowych jak również na paliwo 
stałe; wykonywanie okresowego 
czyszczenia kanałów komino-
wych i wentylacyjnych – zanie-
dbania tych czynności często są 
przyczyną pożarów oraz śmier-
telnych zatruć tlenkiem węgla; 

używanie tylko tych urządzeń 
grzewczych, które posiadają 
krajowe atesty i dopuszczenia; 
niespalanie w piecach niedo-
zwolonych materiałów (śmieci, 
plastiki).

Obowiązujące przepisy na-
kazują co najmniej raz w roku 
przeprowadzić okresową kon-
trolę polegającą na sprawdzeniu 
stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów ko-
minowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych). Ponad-
to w obiektach, w których odby-
wa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, 
należy usuwać zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spa-
linowych: raz na 3 miesiące (w 
domach opalanych paliwem 
stałym np. węgiel, drewno), raz 
na 6 miesięcy (w domach opa-
lanych paliwem płynnym i ga-
zowym), raz na rok (usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych).

Strażacy zachęcają do zakupu 
czujników tlenku węgla i dymu. 
Już za kilkadziesiąt złotych mo-
żemy zapobiec tragedii.

Apel policji
Do apelu o zachowanie bez-

pieczeństwa i o dopilnowanie 
przeglądu instalacji grzewczych 
apelują również policjanci.

– Przypominamy o sprawdze-
niu instalacji wentylacyjnej i 
przeglądzie kominów. Niespraw-
ne urządzenia grzewcze mogą 
przyczynić się do tragedii. Przed 
każdym sezonem grzewczym 
należy zadbać o przegląd insta-
lacji  grzewcz ych, a przede 
wszystkim przewodów komino-
wych i wentylacyjnych– mówi 
podinsp. Wioletta Martuszewska, 
oficer prasowy kłodzkiej policji. 
– W wyniku eksploatacji urzą-
dzeń grzewczych osadza się 
sadza, gromadzą inne zanie-
czyszczenia, w związku z tym, 
przed włączeniem centralnego 

ogrzewania powinno się zadbać 
o przegląd oraz czyszczenie prze-
wodów kominowych i wentyla-
cyjnych przez wykwalifikowane-
go kominiarza – dodaje.

Obowiązek przeglądów i 
czyszczenia kominów wynika nie 
tylko z dbałości o infrastrukturę 
budynku, lecz również obowią-
zujących przepisów prawnych. 
Dlatego policja apeluje do miesz-
kańców o sprawdzenie instalacji 
wentylacyjnej i przegląd komi-
nów. Nie należy zatykać kratek 
wentylacyjnych, w celu zaosz-
czędzenia ciepła.

Pamiętajmy, że najczęstszą 
przyczyną zatrucia tlenkiem wę-
gla są pożary i wadliwa instalacja 
grzewcza! Czad to cichy zabój-
ca. Nie ma smaku, barwy ani 
zapachu. Nie „szczypie” w oczy 
ani w gardle. Należy pamiętać, 
że niedopilnowanie przeglądów 
urządzeń grzewczych może mieć 
wpływ na zdrowie i życie twoje 
oraz twojej rodziny.

Czym palimy w piecach – strażnicy mogą skontrolować
Niemalże każdy rodzaj ludzkiej działalności, a w szczególności produkcja ciepła i energii 
czy transport drogowy, powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan 
jakości powietrza ma negatywny wpływ m.in. na ludzkie zdrowie i środowisko. Straż Miejska 
w Nowej Rudzie już wkrótce rozpocznie kontrolę palenisk

Jesień i zbliżająca się wielki-
mi krokami zima to pory roku, 
podczas których poziom zanie-
czyszczenia powietrza często 
zagraża ludziom, a przebywanie 
na zewnątrz z powodu niebez-
piecznie wysokiego stężenia 
szkodliwych pyłów w powietrzu, 
może pociągać za sobą poważne 
konsekwencje zdrowotne. Smog! 
Dla nas noworudzian nie jest 
niczym nowym. Od wielu lat, 
pomimo działań władz miasta 
zmierzających do jego jak naj-
większego ograniczenia, Nowa 
Ruda wciąż pozostaje w czołów-
ce polskich miast pod względem 
zanieczyszczenia powietrza.

W skład smogu wchodzą 
szkodliwe związki chemiczne 
pochodzące zwykle ze spalania 
węgla, drewna, a nierzadko rów-
nież z nielegalnego spalania 
odpadów – gumy, plastików, 
mebli. Trujący dym, powstały 
poprzez spalanie śmieci, zawie-
ra tlenki węgla i azotu, metale 
ciężkie, dwutlenek siarki, chlo-
rowodór, cyjanowodór, a także 
rakotwórcze związki zwane diok-
synami. Te ostatnie są 10 tys. razy 
bardziej trujące od cyjanku po-
tasu. Głównym źródłem zanie-
czyszczeń powietrza w Polsce 

jest sektor mieszkalny, który 
tworzy tzw. „niską emisję”, na 
którą składają się spaliny pocho-
dzące z kotłów i pieców na pa-
liwa stałe w gospodarstwach 
domowych. Wszystko to zostaje 
przy samej powierzchni ziemi i 
jest przez nas wdychane. Proce-
der spalania śmieci, choć szko-
dliwy i nielegalny, jest niestety 
w Polsce powszechny, od naj-
mniejszych miejscowości, po 
ścisłe centra dużych miast.

Świadomość szkodliwości 
spalania złej jakości paliw i od-
padów jest jeszcze niewystar-
czająca, jednak na szczęście 
coraz większa presja i odpowie-
dzialność społeczna pozwala 
odpowiednim służbom na po-
dejmowanie skutecznych działań 
wobec osób spalających odpady. 
Karanie nie jest najważniejsze, 
liczy się przede wszystkim sku-
teczne uświadamianie i kształ-
cenie w zakresie ochrony środo-
wiska i zrównoważonego roz-
woju w aspekcie przeciwdziała-
nia niskiej emisji.

Władze Nowej Rudy stawiają 
na szerzenie edukacji ekologicz-
nej sprzyjającej wymianie infor-
macji i wiedzy, podejmowanie 
długofalowych działań na rzecz 

ochrony środowiska i stosowanie 
ekologicznych rozwiązań. Istot-
nym zadaniem jest także propa-
gowanie sposobów redukcji 
niskiej emisji oraz uświadomie-
nie odbiorców odnośnie zagro-
żeń i następstw zdrowotnych 
powstających na skutek spalania 
odpadów, jak również ogrzewa-
nia budynków paliwami niskiej 
jakości.

– Przygotowujemy się do 
sezonu zimowego i kontroli pa-
lenisk – wyjaśnia Mirosław Kali-
towski, komendant Straży Miej-
skiej w Nowej Rudzie. – Kontro-
le te nie będą prowadzone or-
ganoleptycznie, dokupimy do-
datkowy sprzęt. Jest zakaz pa-
lenia mułów, nie wolno palić 
frakcją mniejszą niż 3 mm, w 
związku z czym zakupiliśmy sito 
laboratoryjne, mamy też podpi-
saną umowę z laboratorium, do 
którego możemy oddać popiół 
– dodaje.

Komendant przypomina też, 
że nie wolno stosować powie-
dzenia, że „piec przyjmie wszyst-
ko”. Oprócz opału charaktery-
stycznego dla naszego pieca 
grzewczego, np. węgla, dozwo-
lone jest spalanie wyłącznie: 
czystego drewna, kory i korka, 

czystych trocin, ścinek drewnia-
nych, czystej (niezadrukowanej) 
tektury i papieru.

Nie wolno spalać: butelek 
PET, opon, wyrobów z gumy, 
opakowań typu TETRAPAK, resz-
tek farb, rozpuszczalników, gra-
nulatu z gumy, przepracowanych 
olejów, starych mebli, odzieży, 
papieru z kolorowych magazy-
nów, zanieczyszczonych tłusz-
czami, farbami czy innymi sub-
stancjami papierów czy tektury, 
drewnianych ram okiennych, 
podkładów kolejowych, nasą-
czonymi impregnatami i malo-
wanych kawałków drewna.

Warto również zwracać uwa-
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Inspektor Ochrony Środowiska.
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„Uwertura” to debiut literacki autorki. Adrianna 
Rozbicka jest nauczycielką jogi, kiedyś była tancerką i cho-
reografką. Interesuje się ratunkową medycyną naturalną. Jest też podróżnicz-
ką, obecnie mieszka we Włoszech.

Główną bohaterką książki jest Alicja, utalentowana tancerka. U  progu 
świetnie zapowiadającej się kariery, ulega niebezpiecznemu wypadkowi. 
Diagnoza jest jednoznaczna i skazuje kobietę na bierne, bezcelowe i pozba-
wione perspektyw życie. Dziewczyna jest załamana. Taniec był dla niej wszyst-
kim. Po kilku latach wbrew przeciwnościom i bolesnej kontuzji, Alicja podej-
muje pierwszą próbę powrotu na scenę. Ile jest w stanie poświęcić i znieść, 
by robić to co kocha – tańczyć.

Powieść ukazuje blaski i cienie pracy w rewii. Nie brakuje tu intryg, emocji 
i niestety nieczystej gry też. Alicja poznaje dwóch mężczyzn, którzy prezen-
tują sobą wszystko to, przed czym ona cały czas ucieka. Na jej drodze staje 
też inna kobieta, która nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.

Polecam. Fabuła wciągająca, świetna i wiarygodna bohaterka, pełna pasji, 
od której wiele można się nauczyć. Na pewno tego, że niewykorzystana szan-
sa boli bardziej niż porażka i może przypominać o sobie do końca naszego 
życia. Jednak, czy nowa droga poprowadzi Alicję do sukcesu, czy wręcz prze-
ciwnie do tragedii? Przeczytajcie.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Adrianna Rozbicka

„Uwertura”
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Siłownie plenerowe wyrastają, jak 
grzyby po deszczu. W każdym więk-
szym mieście jest ich co najmniej 
kilka. Najczęściej są usytuowane w 
pobliżu parków czy ścieżek rowero-
wych – wszędzie tam, gdzie ludzie 
aktywnie spędzają czas. Znaleźć tu 
możemy takie same sprzęty, jak w 

klasycznej siłowni, choć w nieco od-
miennej wersji. Przede wszystkim nie 
możemy ustawiać obciążenia. W ple-
nerze można ćwiczyć z własną masą 
jako obciążeniem. Nie ma też sztang, 
hantli czy kettlebells, poza tym nie 
znajdziemy niczego, co można byłoby 
po prostu wynieść.

Do dyspozycji mamy przyrządy do 
ćwiczeń kardio – mogą to być orbitreki, 
biegacze, czasami zdarzają się rowerki 
stacjonarne i steppery. Oprócz przyrzą-
dów do ćwiczeń kardio w siłowniach 
plenerowych są wioślarze, wahadła, 
pajacyki oraz przyrządy służące do 
wyciskania i wiele innych.

Takie przyrządy, jak orbitrek, biegacz 
czy rowerek stacjonarny pomogą nam 
pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej, 
poprawią kondycję i wydolność orga-
nizmu. Dodatkowo wpłyną na lepsze 
dotlenienie naszego ciała i przyspieszą 
krążenie krwi. Sprzęty typu wahadło 
czy twister wzmocnią mięśnie skośne 
brzucha i sprawią, że będziemy mieć 
talię osy. W twisterze stoimy na obro-
towej platformie i wykonujemy skręty 
bioder. Na wahadle stajemy zaś na ru-
chomych platformach, które poruszają 
się tak samo, jak wahadło. Przy tym 
ruchu oprócz mięśni brzucha pracują 
także mięśnie nóg.

Wyciskanie i ściąganie to ćwiczenia, 
w trakcie wykonywania których pracu-
jemy z własnym ciężarem ciała. Przy 
wyciskaniu wypychamy przed siebie 

ramiona przyrządu, natomiast przy 
ściąganiu prowadzimy ręce z góry na 
dół. W obu ćwiczeniach rozwijamy 
mięśnie barków, klatki piersiowej i 
przedramion. Podczas ćwiczeń na tzw. 
Motylu, pracują mięśnie pleców, ramion, 
barków oraz klatki piersiowej.

Ćwicząc w siłowni plenerowej, mo-
żemy również popracować nad nogami. 
Służą do tego prasy nożne, trenaże oraz 
np. jeździec. 

Głównymi zaletami ćwiczeń w siłow-
niach plenerowych są: aktywny wypo-
czynek na świeżym powietrzu, urozma-
icenie treningu rowerowego czy biego-
wego, lepsze dotlenienie organizmu, 
poprawa wydolności organizmu, brak 
ograniczeń wiekowych, poprawa kon-
dycji i koordynacji ruchowej, hartowa-
nie organizmu.

Siłownie w plenerze to świetny spo-
sób do zachęcenia ludzi w różnym 
wieku do aktywności fizycznej. Są tu 
proste sprzęty, z których można korzy-
stać bezpłatnie i przez całą dobę. Prze-
ciwstawiają się one najczęstszym wy-
mówkom, którymi są brak czasu i drogie 
karnety na siłownię.

Książka amerykańskiego pisarza i dziennikarza w 2011 roku została uznana 
przez „New York Times” za jedną z najlepszych książek. To opowieść o tym, jak 
można przez brak komunikacji i niedomówienia, wywołać prawdziwą aferę ro-
dzinną. Akcja przebiega w klimatach amerykańsko-meksykańskich. Autor świet-
nie opisał miejsce i prawdziwy obraz z życia mieszkańców na pograniczu dwóch 
państw. Dwie rasy, dwa języki, do tego marzenia, ambicje i mnóstwo ludzkich 
problemów. Społeczeństwo amerykańskie jest tu ukazane jako zamknięte, nie-
tolerancyjne i ksenofobiczne, a Latynosów traktuje się jak tytułowych barba-
rzyńców. Oni muszą umieć walczyć o siebie. Tak robi Araceli Ramirez, która po-
dejrzewana jest o porwanie dwóch małoletnich chłopców. A wszystko to przez 
zwykłe nieporozumienie, niefrasobliwość i krótkowzroczne podejście do życia.

Los Angeles – w bogatej dzielnicy na obrzeżach miasta w rezydencji państwa 
Torres-Thompsonów gosposią jest Meksykanka. Araceli budzi się pewnego dnia 
i stwierdza, że w domu nie ma jej pracodawców. Dzień wcześniej małżonkowie 
ostro się pokłócili. Pełna obaw, niewiele myśląc zabiera dwóch pozostawionych 
chłopców i wychodzi z domu. Wsiada z nimi do autobusu i wyrusza na poszuki-
wanie ich dziadka. Kiedy z kolei wracają Maureen i Scott z przerażeniem stwier-
dzają, że dzieci zniknęły wraz z opiekunką. Zawiadamiając odpowiednie służby, 
nie zdawali sobie sprawy, że sami są sprawcami tych niefortunnych zdarzeń. Za 
późno na refleksję, że w równym stopniu, co gosposia narobili kłopotów. Nakrę-
ca się spirala społecznego napięcia podsycana dodatkowo o żądne sensacji 
media. Do domu przybywa policja, tajni agenci, opieka społeczna i telewizja. 
Araceli trafia do więzienia. Podobna fabuła w filmie „Babel”.

Dobra książka

Czy warto ćwiczyć na siłowniach plenerowych?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Zapiekanka warzywna
• 2 małe cukinie, pokrojone na 0,5 cm plastry
• 250 g pieczarek, obranych, pokrojonych 

w grube plastry
• 1 żółta i  czerwona papryka, pokrojone 

w 1,5 cm kawałki
• 400 g pomidorów pokrojonych na kawałki
• 1 duża cebula pokrojona na plasterki
• 1 kg ziemniaków, obranych i pokrojonych 

w 0,5 cm plasterki
• 4 łyżki oleju rzepakowego
• sól, pieprz
• 1 łyżka masła
• 100 g sera cheddar, startego na tarce
• 100 g mozzarelli, startego na tarce

Naczynie do zapiekania natłuszczamy masłem. Cukinię wkładamy do durszlaka 
i dokładnie solimy. Odstawiamy na 15 minut by puściła sok, płuczemy i osuszamy 
papierowymi ręcznikami. Na rozgrzanej, natłuszczonej patelni obsmażamy partiami 
plastry cukinii na lekko rumiano, po czym przekładamy do naczynia. Smażymy ce-
bulę, przez kilka minut do zeszklenia. Dodajemy pieczarki, paprykę i  pomidory. 
Doprawiamy całość solą i pieprzem. Smażymy mieszając od czasu do czasu przez 
10 minut, przekładamy do naczynia żaroodpornego. Obgotowujemy ziemniaki 
w osolonym wrzątku przez około 10 minut. Przekładamy do naczynia do zapiekania.
Całość solimy i pieprzymy, mieszamy i posypujemy serami. 
Zapiekamy w nagrzanym do 180OC piekarniku przez 20 minut.

Hector Tobar

„Wrażliwość 
barbarzyńcy”
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Co mogą emocje?

PWSZ w Nysie i ustawiczne kształcenie seniorów

Jak się okazuje, bardzo wiele. 
W bardzo szerokim znaczeniu. 
Emocje rozwijają się już od życia 
płodowego. Tych pierwotnych, 
z którymi się rodzimy, jest sześć: 
radość i fascynacja – to wiadomo 
dobre emocje, smutek, strach, 
wstręt i gniew – kolokwialnie 
mówiąc to złe emocje, chociaż 
nie do końca, bo np. pełnią też 
role ostrzegające. I te emocje 
mają na celu pomoc w przetrwa-
niu. Wszystkie inne stany emo-
cjonalne jakich doznajemy, to w 
zasadzie kombinacja tych pod-
stawowych. Na nasz stan emo-
cjonalny wpływa wiele czynni-
ków – m.in. hormony. Endorfina, 
dzięki której odczuwa się przy-
jemność, kortyzon „odpowiada” 
za stres a encephalina za ból. A 
sugestie? Też, jak najbardziej. Na 
wykładzie przeprowadzone zo-
stało proste doświadczenie, któ-

remu poddała się jedna osoba. 
Najpierw, w stanie – powiedzmy 
„emocjonalnego spoczynku” 
został zmierzony jej wzrost. A 
potem opowiedziana została 
bajka o rosnącym w lesie drze-
wie, wyciągającym swoje gałęzie 
jak najwyżej do słońca. I wzrost 
został zmierzony powtórnie. A 
potem została opowiedziana 
inna bajka – o zniszczonej, upra-
gnionej bluzce i żalu po niej. I 
wzrost został zmierzony znowu. 
Jakież było zdziwienie słuchaczy, 
kiedy każdy pomiar był inny – 
drzewo wyrosło wysoko, sięgnę-
ło promieni słonecznych – wzrost 
był wyższy, bluzka się zniszczy-
ła – był smutek i żal, i stres – 
wzrost był niższy. To stres właśnie 
powoduje u nas wiele chorób. 
Nieodporni na stres popadamy 
w choroby psychiczne, depresje, 
choroby układu krwionośnego, 

a nawet no-
wotworo-
we. Zatem 
ze stresem 
trzeba sobie radzić. Przecież w 
swoim życiu największy wpływ 
masz na siebie, a więc po prostu 
zrób coś dla siebie. Uprawiaj 
sport, jedz zdrowo, tańcz, baw 
się, ucz się tego, co lubisz. A 
jeśli nie dajesz sobie rady, sko-
rzystaj z fachowej pomocy leka-
rza terapeuty. Dbaj o siebie, 
unikaj zagrożeń, ale nie daj się 
zawojować stresowi i strachowi, 
i zamknąć się w domu. Bo to do 
niczego dobrego nie prowadzi.

Taki bardzo ciekawy wykład 
poprowadziła w miniony ponie-
działek (28 września) na naszym 
UTW mgr Dorota Werner-Strach.

Anna Szczepan
Noworudzki UTW

W ostatnie dwa tygodnie 
września nadrabialiśmy stracony 
przez pandemię III semestr „Usta-
wicznego Kształcenia Seniorów” 

– projektu PWSZ w Nysie doty-
czącego Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, objętych przez PWSZ 
patronatem naukowym. Tema-
tyka tego semestru obejmowa-
ła zagadnienia dotyczące aktyw-
ności fizycznej. Zajęcia prowa-
dziła mgr Ewa Szura, prodziekan 
w Wydziale Nauk o Zdrowiu i 
Kulturze Fizycznej na kierunku 
psychofizyczne kształtowanie 
człowieka. Krótkie wprowadze-
nie teoretyczne o rodzajach ak-
tywności (lekka, umiarkowana, 
intensywna i kiedy się jaką sto-
suje), o budowie ludzkiego cia-
ła (bo o mięśniach i stawach 
często zapominamy) i o wpływie 
wysiłku fizycznego na nasz or-
ganizm, jak się okazało wcale nie 
było nudne. Ruch i świeże po-
wietrze lubimy wszyscy, więc 
takie zajęcia przypadły wszyst-
kim do gustu. Długie (no może 

trochę za bardzo) spacery nordic 
walking, przy okazji których 
poznaliśmy tereny spacerowe 
Nysy – wały nad jeziorem, spo-
kojna droga do Altany Eichen-
dorffa z pięknymi widokami na 
jezioro i Góry Opawskie, gimna-
styka relaksacyjna w postaci 
treningu autogennego Schultza 
i treningu Jacobsona, mimo zmę-
czenia dały nam wiele radości. 
A przy odpoczynkowych prze-
rywnikach – czyli grach planszo-
wych, w dwu-, trzy- i czterooso-
bowych zespołach, trenujących 
nasz mózg i spostrzegawczość, 
bawiliśmy się znakomicie. Ale, 
że nie samą nauką człowiek żyje, 
było też trochę przyjemności. 
Popływaliśmy więc stateczkiem 
„Gracja” po jeziorze słuchając 
opowieści „jeziornego wilka” w 
osobie kapitana, zwiedziliśmy 
mały kościółek św. Urbana w 

Głębinowie, który niebawem 
stanie się sanktuarium św. Rity 
o czym – jak i o samej św. Ricie 
– opowiedziała nam kol. Marta. 
Starczyło też czasu na spacery 
nad jeziorem i po Nysie, no i na 
degustację doskonałych, różno-
rodnych pizz z pieca opalanego 

drewnem, serwowanych przez 
sympatycznych właścicieli w 
pizzerii „Nemo”. Nie trzeba już 
chyba dodawać, że końcowe 
testy zaliczające poszły nam jak 
z płatka.

Anna Szczepan
Noworudzki UTW
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„Centrum” ul. Kłodzka 10a 2 października

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 3 października

„Familia” ul. Kłodzka 13 4 października

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 5 października

„Nowa” ul. Teatralna 11 6 października

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 7 października

„Piastowska” ul. Piastów 5 8 października

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 9 października

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

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 11 października

„W Rynku” Rynek 23 12 października

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 13 października

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

2-4 października, godz. 18.00
MULAN

2D, fantasy, przygodowy, 120 min, 2020, POLSKA
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 96, 2-8 października 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Dowód z opinii biegłego  
w postępowaniu cywilnym

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Aleksandra, Aniela, Antoni, Teofil, Ursycyn

wschód słońca: 6.38
zachód słońca: 18.12

2
275 dzień roku

do końca roku pozostało 90 dni
dzień trwa: 11 godz. 34 min.

października
środa

Godz. 20.00 czasu niemieckie-
go (21.00 czasu polskiego) ustają 
działania wojenne w Warszawie.

Po 63 dniach walki - cichnie 
wszystko...

Wraz z upadkiem powstania 
kończy działalność Harcerska Pocz-
ta Polowa.

Jej archiwum zostało zakopa-
ne w metalowych skrzynkach na 
podwórzu posesji Wilcza 41 (po 
wojnie wydobyte przez Służbę Bez-
pieczeństwa PRL i nie ujawnione).

Ze Śródmieścia wychodzi około 
16.000 cywilów.

Rozpoczyna urzędowanie ko-
misja łącznikowa mająca za zada-
nie uregulowanie dalszych spraw 
dotyczących opuszczenia przez 
wojska AK terenu Warszawy i za-
bezpieczanie terenu.

63 dzień Powstania Warszawskiego
2 października 1944 r. poniedziałek 

Reklama

Wesele w Dworze Górnym
Młodej Parze 

i ich Gościom zapewniamy:
•	 3 sale bankietowo-konferencyjne
•	 Dodatkowo Winiarnię urządzoną w XVI-wiecznej piwnicy
•	 Wyśmienite menu weselne
•	 Profesjonalną obsługę kelnerską
•	 Apartament Książęcy z jacuzzi w prezencie 	

dla Młodej Pary w dniu wesela
•	 Zakwaterowanie Gości weselnych w atrakcyjnych cenach
•	 Pomoc w koordynacji całej uroczystości 

Zorganizujemy również inne imprezy okolicznościowe już od 30 zł/os.

Hotel DWór Górny
nowa ruda, ul. Kościelna 30, tel. 74 866 56 40
e-mail: dworgorny@dworgorny.pl, www.dworgorny.pl

Zgodnie z art. 278 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilnego, 
w wypadkach wymagających 
wiadomości specjalnych sąd po 
wysłuchaniu wniosków stron co 
do liczby biegłych i ich wyboru 
może wezwać jednego lub kilku 
biegłych w celu zasięgnięcia ich 
opinii.

Osoba wyznaczona na biegłe-
go może nie przyjąć włożonego 
na nią obowiązku z przyczyn, 
jakie uprawniają świadka do 
odmowy zeznań, a ponadto z 
powodu przeszkody, która unie-
możliwia jej wydanie opinii.

Aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać 
jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia 
sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego 
po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest upraw-
dopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że 
przedtem nie była jej znana.

Sąd może zarządzić okazanie biegłemu akt sprawy i przed-
miotu oględzin oraz zarządzić, aby brał udział w postępowaniu 
dowodowym.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Sąd może 
zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może 
też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych 
lub innych biegłych.

Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną 
odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieuspra-
wiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skazuje biegłego 
na grzywnę.

Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do 
sądu i wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu 
zaliczkę na poczet wydatków.

Karolina Janowicz, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego  
w Nowej Rudzie przy ul. Kościelnej 1, tel. 693 289 795
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2020

października
piątek

imieniny obchodzą:
Aleksandra, Aniela, Antoni, Nasiębor, Stanimir, 
Teofil, Ursycyn

wschód słońca: 6.38
zachód słońca: 18.11

2
276 dzień roku

do końca roku pozostało 90 dni
dzień trwa: 11 godz. i 33 min 

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

Książki w cenie 39,90 zł 
możesz kupić wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
i  na Allegro.pl
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 1 października, godz. 
14.00) jest już ponad 34 miliony zarażonych, po-
nad 1 milion zgonów i ponad 25 milionów osób 
wyzdrowiałych na 218 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 41 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 93.481, liczbą 
zgonów – 2.543 oraz 70.401 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 44 osób 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 20  ofiar 
śmiertelnych, a 411 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (7.451.354 chorych / 211.805 zgonów
/ 4.701.240 wyzdrowiałych),
Indie (6.312.584 / 98.708 / 5.273.201),
Brazylia (4.813.586 / 143.962 / 4.180.376),
Rosja (1.185.231 / 20.891 / 964.242),
Columbia (829.679 / 25.998 / 743.653),

Peru (814.829 / 32.463 / 683.815),
Hiszpania (769.188 / 31.791 / 150.376),
Argentyna (751.001 / 16.937 / 594.645)
Meksyk (743.216 / 77.646 / 533.886),
RPA (674.339 / 16.734 / 608.112)
Francja (563.535 / 31.956 / 96.797),
Chile (462.991 / 12.741 / 436.589),
Iran (461.044 / 26.380 / 383.368),
Wielka Brytania (453.264 / 42.143 / brak danych),
Bangladesz (364.987 / 5.272 / 277.078)
Irak (362.981 / 9.181 / 292.197)
Arabia Saudyjska (334.605 / 4.768 / 319.154),
Turcja (318.663 / 8.195 / 279.749),
Włochy (314.861 / 35.894 / 227.704),
(…) Niemcy (292.913 / 9.574 / 261.138),
(…) Ukraina (213.028 / 4.193 / 94.443),
(…) Chiny (85.414 / 4.634 / 80.594),
(…) Czechy (70.834 / 658 / 33.557) #zostanwdomu

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów 
z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz 
modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów 
z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa – to 
najważniejsze zmiany, które we wtorek 29 września 
zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia

Zaostrzenie obostrzeń w powiatach i …

 – W ostatnim tygodniu mamy 
do czynienia z bardzo dynamicz-
nym wzrostem zachorowań. Te-
raz ta liczba przekroczyła 1 tys., 
a ostatnio nawet 1,5 tys. nowych 
przypadków zachorowań dzien-
nie – podał Adam Niedzielski, 
minister zdrowia. – To konse-
kwencja przywracania normal-
ności, powrotu dzieci do szkół i 
powrotu do zwykłych czynności, 
które wykonywaliśmy przed pan-
demią. Rośnie liczba interakcji 
społecznych i rośnie liczba za-
chorowań – dodał.

Minister podkreślił, że resort 
dokładnie monitoruje rozwój 
pandemii. – To nie liczba nowych 
zachorowań jest najważniejsza, 
ale najważniejszym wskaźnikiem 
jest liczba zajętych łóżek i liczba 
zajętych respiratorów – wskazał. 
– Chcemy, by liczba wolnych 
łóżek i respiratorów odpowiada-
ła zapotrzebowaniu. Na razie 
liczba łóżek jest wystarczająca. 
Nie ma takiej możliwości, żeby 
ich zabrakło – podkreślił minister 
Adam Niedzielski.

W ramach jesiennej strategii 
ministerstwo zdrowia i wojewo-
dowie wydali ponad 600 decyzji 
wskazujących poszczególne od-
działy i szpitale do zabezpiecze-
nia miejsc dla pacjentów z CO-
VID-19. Od września działa trzy-
stopniowy system zabezpiecze-
nia szpitalnego. W ciągu ostat-
niego tygodnia przybyło 1,2 tys. 

łóżek dla pacjentów z podejrze-
niem zakażenia lub potwierdzo-
nym zakażeniem i dzięki temu 
teraz jest 8 tys. miejsc, jest także 
ponad 800 łóżek respiratoro-
wych.

W ostatnim tygodniu bazę 
łóżek dla pacjentów z COVID-19 
zwiększono o 1,2 tys. miejsc w 
wybranych województwach:

– małopolskim o 335 miejsc, 
wzrost o 77 proc., tu liczba łóżek 
zostanie zwiększona jeszcze o 
211 miejsc;

– kujawsko-pomorskim o 284 
miejsc, wzrost o 76 proc.;

– pomorskim – 315 miejsc, tu 
zostanie powołany dziesiąty 
wielospecjalistyczny szpital dla 
pacjentów z COVID-19;

– wielkopolskim o 80 miejsc.

Zmiana schematu 
postępowania 
z pacjentem zakaźnym

Adam Niedzielski zapowie-
dział, że zmieni się schemat pro-
wadzenia pacjenta z dodatnim 
wynikiem testu.

– W reakcji na sygnały i apel 
lekarzy zakaźników, chcemy 
zmodyfikować schemat postę-
powania z pacjentem z dodatnim 
wynikiem testu – mówił minister 
zdrowia. – W poniedziałek odbył 
się sztab kryzysowy i znaleźliśmy 
rozwiązanie, które jeszcze tego 
samego dnia zostało omówione 
z zakaźnikami – podał.

Minister wyjaśnił, że obecny 
model kierowania pacjenta z 
podejrzeniem zakażenia koro-
nowirusem sprawdzał się, gdy 
nowych przypadków było ok. 
1 tys. dziennie, ale w związku z 
rosnącą liczbą zakażeń należy 
wprowadzić zmiany.

– Modyfikacja polega na tym, 
że teraz pacjent z dodatnim 
wynikiem testu wróci do lekarza 
POZ lub do szpitala na pierw-
szym poziomie. Lekarz dokona 
oceny. Jeśli choroba przebiega 
bezobjawowo lub skąpoobjawo-
wo, wtedy lekarz POZ lub lekarz 
z pierwszego poziomu, będzie 
mógł wydać decyzję o izolacji 
domowej – tłumaczył minister.

Minister Adam Niedzielski 
wyjaśniał, że jeśli pacjent będzie 
miał wyraźne objawy choroby, 
wtedy lekarz będzie decydował, 
czy skieruje go do szpitala za-
kaźnego lub do szpitala trzecie-
go stopnia, czyli wielospecjali-
stycznego przeznaczonego dla 
pacjentów z COVID-19.

– Gdy pacjent trafi do szpita-
la drugiego i trzeciego poziomu, 
tam będą podejmowane decyzje 
czy zostanie przyjęty na obser-
wację, izolację domową lub tra-
fi do sieci izolatoriów, która cią-
gle funkcjonuje – dodał Adam 
Niedzielski.

Minister zdrowia podkreślił, 
że wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom lekarzy, do końca tego 
tygodnia mają powstać specjal-
ne rozporządzenia, w których 
zostanie opisany schemat po-
stępowania z pacjentem podej-
rzanym o zakażenie i ze stwier-
dzonym zakażeniem.

Nowe obostrzenia

Szef resortu zdrowia wskazał, 
że ze względu na sytuację pan-
demiczną oraz rosnącą liczbę 
osób zakażonych koronawiru-
sem, Ministerstwo Zdrowia przy-
gotowało nowe obostrzenia.

– Patrząc na ścieżkę rozwoju 
pandemii będziemy zaostrzali 
politykę obostrzeń strefowo, w 

zależności od skali zachorowań 
w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
– zapowiedział minister Adam 
Niedzielski.

Minister zdrowia poinformo-
wał, że wkrótce zostanie przed-
stawiony projekt rozporządzenia, 
który wprowadzi nowe limity 
liczby osób biorących udział w 
zgromadzeniach, w tym w przy-
jęciach rodzinnych – w strefie 
zielonej do 100 osób, w strefie 
żółtej do 75 osób. Natomiast w 
strefie czerwonej pozostanie 
ograniczenie zgromadzeń do 50 
osób.

Zgodnie z projektowanymi 
zmianami, w strefie czerwonej 
pojawi się nowe obostrzenie – 
ograniczenie działalności restau-
racji, pubów i barów do godziny 
22.00. Z kolei obowiązek zasła-
niania ust i nosa na wolnym 
powietrzu zostanie rozszerzony 
i będzie obowiązywał również 
w strefie żółtej, a nie jak do tej 
pory tylko w strefie czerwonej.
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Jesienna Akademia Filmowa
14.09.2020 – Lato dopieszcza 

blaskami i cieniami swoich uro-
ków, a uczestnicy zajęć spróbo-
wali w poniedziałkowe popołu-
dnie zaprosić jesień. Tematem 
warsztatów plastycznych było 
drzewo ubarwiane malarsko 
paletą kolorowych liści. Zajęcia 
kształtowały umiejętność budo-
wania proporcji oraz łączenia 

kolorów. Prace dzieci właściwie 
akcentowały kolorystyczny me-
lanż jesiennej korony drzewa, 
nawet w poblaskach pogodowej 
aury. Niektórzy artyści poszli za 
ciosem, eksperymentując z bar-
wami i podejściem do kompo-
nowania obrazu drzewa. Nie 
każde drzewo przypomina pro-
zaiczną formę słupa czy grzyba.

17.09.2020 – Zajęcia rozpo-
częły realizację projektu poświę-
conego sztuce filmowej. Po-
mieszczenia świetlicy przez okres 
jesieni zamienią się w pewnym 
stopniu w studio filmowe, gdzie 
młodzież etapami pozna tajniki 
trudnego procesu powstawania 
filmu. Pierwsze spotkanie o cha-
rakterze zapoznawczym prowa-

dzone przez Panią Dagmarę i 
mistrza kamery – Pana Michała, 
aktywizowały dzieci od począt-
ku do końca. Empatyczność i 
różnorodność talentów pro-
wadzącej zajęcia pozwalają 
sądzić, że uczestnicy projektu 
przejdą prawdziwą szkołę bu-
rzenia, szukania i budowania 
swojej osobowości oraz innego 

spojrzenia na sztukę filmową 
oraz media.
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Artystyczne inscenizacje

Spotkanie z filmem w ubie-
głym tygodniu poświęcono two-
rzeniu scenariusza filmowego. 
Pod okiem pani Dagmary, dzie-
ci, z rozsypanek wyrazowych, w 
formie pracy grupowej, próbo-
wały napisać i opracować krótki 
zarys sceny filmowej. Zwieńcze-
niem pracy małych scenarzystów 
była ich prezentacja. Przez deski 
prowizorycznej sceny przetoczy-
ła się fala kryminałów, teleno-
weli, przerostu formy nad treścią. 
Emocje i zaangażowanie dzieci 
były spontaniczne i ogromne. 

Po krótkiej prze-
rwie dzieci czeka-
ła niespodzianka 
– pani Dagmara 
w świecie rekwi-
z ytów. Krótk i 
pokaz możliwo-
ści ich zastosowania przed-
stawiony przez animatorkę był 
także prezentacją gry aktorskiej. 
Sprytnie zarzucona przynęta 
zmieniła narrację scenariuszy. 
Szaty zdobią człowieka ale i 
zmieniają chyba jego mental-
ność. Tym razem scenę opanował 
efektowny szaman i niekończą-

cy się korowód wróżek i czaro-
dziejów w bajkowych insceni-
zacjach. Niektóre zespoły wy-
mieniały się aktorami i na scenie 
tworzyli, w sposób spontanicz-

ny, wariacje wcześniej opraco-
wanego scenariusza. Inspirujące 
spotkanie, gdzie czas się zatrzy-
mał.

relacja i fot. Zbigniew Babiak

Początek jesieni w historii 
cywilizacji człowieka, to okres 
święta plonów. Radości z dobro-
dziejstwa natury i ciężkiej pracy 
człowieka. Poniedziałkowe spo-
tkanie stanowiło formę dożyn-
kowego święta, podczas którego 
dzieci wykonały sałatki z darów 
minionego lata. To już żelazny 
element zajęć świetlicy, którego 
celem jest akcentowanie zna-
czenia diety dla zdrowia i har-
monijnego rozwoju młodego 
organizmu.

Młodsza grupa z różnorod-
nych owoców komponowała 
owocowy miszmasz, a doświad-
czeni wiekiem i umiejętnościami 
kucharze pichcili jarzynową sa-
łatkę. Przy okazji obierania i 
krojenia specjałów dyskutowano 
na temat wartości odżywczych 
owoców i warzyw.

Okres dojrzewania sałatek 
urozmaicono ćwiczeniami ry-
sunkowymi, obrazującymi bar-
dzo różnorodny świat owoców. 
Degustacja zwieńczyła dzieło 

kucharzy ogólnie zadowolonych 
z walorów smakowych i wizual-
nych swojego dzieła.

fot. i relacja Zbigniew Babiak

Kulinarne szaleństwo
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Narodowe Czytanie „Balladyny” w Woliborzu

Dzień przedszkolaka

Honorowe odznaczenia wręczone

Ślubowanie nowego nauczyciela

Przedłużamy nabór wniosków na wymianę wysokoemi-
syjnych pieców na nowe, ekologiczne w domach jednoro-
dzinnych i lokalach mieszkalnych do 31 października 2020 
roku. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się 
z informacjami na stronie internetowej http://gmina.nowa-
ruda.pl/art.../74/2623/nabor-wymiana-piecow

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 
co oznacza, że w całej Polsce, we wszystkich przedszkolach dzieci 
świętowały. Z okazji święta Przedszkolaków, które w tym roku 
przypadło w niedzielę, w dniach 18 i 21 września Wójt Gminy Nowa 
Ruda Adrianna Mierzejewska, Sekretarz Maria Wojcińska i Kierow-
nik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Izabela Słowek-Chorób 
odwiedziły wszystkie przedszkola funkcjonujące na terenie gminy 
oraz żłobek. Oprócz pięknych życzeń zdrowia, uśmiechu i radości, 
maluchy otrzymały kosze słodkości.

Zgodnie z postano-
wieniem art. 15 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela 
w dniu 23 września 
2020 r. przed Wójtem 
Gminy Nowa Ruda i 
Radą Gminy Nowa Ruda 
złożyła ślubowanie Pani 
Diana Ławniczak – na-
uczyciel Zespołu Szkół 
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. Pani Diana 20 lipca 
br. zdała egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. Uroczyste wręczenie aktu mianowania miało miej-
sce na pierwszej sesji Rady Gminy Nowa Ruda w roku szkolnym 
2020/2021. Pani Dianie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyśl-
ności oraz sukcesów zawodowych.

W środę, 30 września 2020 r. 
w  Urzędzie Gminy Nowa Ruda 
miała miejsce uroczysta XXIII 
sesja Rady Gminy Nowa Ruda, 
w trakcie której odbyło się wrę-
czenie odznaczeń honorowych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Tym 
niezwykłym wyróżnieniem uho-
norowani zostali rolnicy z Gminy 
Nowa Ruda: Pani Irena Zubek, 
Pani Danuta Chmura, Pan Wal-
demar Ogrodowczyk, Pan Roman 
Ziemiecki oraz Pan Grzegorz 
Krzysica. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością Kierownik Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Pani Beata Mucha, 
Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej Marcin Gwóźdź, Dyrek-
tor Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Pan Tomasz Krzeszo-
wiec, Wicewojewoda Dolnośląski 
Jarosław Kresa, oraz w  imieniu 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Michała Dworczyka, 
Radna Rady Powiatu Kłodzkiego, 

Pani Krystyna Śliwińska. Odzna-
czeni rolnicy odebrali medale 
z  rąk Wicewojewody oraz Wójt 
Gminy Nowa Ruda Adrianny 
Mierzejewskiej. Ozdobą uroczy-
stej sesji był również występ Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wolibo-
rzanki”.

W tym roku w całej Polsce odbywała się dzie-
wiąta już edycja Narodowego Czytania objęta 
patronatem Pary Prezydenckiej. Do akcji włączy-
ło się także Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i 
z tego powodu 23 września, przed wejściem do 
Szkoły Podstawowej AMS w Wo-
liborzu, rozbrzmiewały fragmen-
ty „Balladyny” Juliusza Słowac-
kiego. Tekst, czytany z podziałem 
na role przez Angelikę Szpat, 
polonistkę w tutejszej szkole i 
przez bibliotekarkę Wiesławę 
Bodniewicz, wysłuchali uczniowie 
klasy piątej i szóstej.

Na zakończenie wsz yscy 
uczestnicy otrzymali egzempla-
rze „Balladyny” ufundowane przez 
Centrum Kultury Gminy Nowa 
Ruda i Stowarzyszenie Inicjatywa 
Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy 

Nowa Ruda. Każdą książkę opatrzono pamiątko-
wym stemplem nadesłanym do biblioteki z Kan-
celarii Prezydenta, a załącznikiem do niej była 
niepowtarzalna, okolicznościowa zakładka do 
książki. Wiesława Bodniewicz
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Ważne telefonyKRZyŻóWKA
SłUŻBy
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 398 („Zemsta, to marnotrawienie energii”)
nagrody otrzymują: Marianna Szwedko – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard 
Będkowski – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariola Babruk – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Kornel Miśta – plan miasta Nowa Ruda, Emil Sabkowiak – 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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 398

Aparat
telegraficzny

Sportowiec z
wiosłem

Końcówka
wyścigu

Kuzyn imbiru

Jezioro w Turcji

Ubiór sędziego

Ozdoba stroju w
postaci galonu

Mityczny lotnik

Nazwa litery „j”

Znany producent
sosów

Nadawała połysk
włosom

Znawca piękna

Bierze tylko raz

Kupił pierworództwo
od brata Ezawa

Państwo nad
Morzem

Kaspijskim

Odpowiednik

Imię Staffa

Józef, aktor
polski

Kawał pola

Zbożowa kawa
rozpuszczalna

Mieszkanka
Czarnego Lądu

Rzeka w Przemyślu

Teatr japoński

„Wyniosły” ptak

Uchodzi do
Morza

Północnego

Sylabowa nazwa
dźwięku „a”

Bieg sprawyCzyha czasem i
na Ciebie

Połknięty przez
wieloryba

Dopływ Wisły

Jedn. oporu
elektrycznego

Członek sekty
gnostyków

Mała Urszula

Właściciel
filmowego Szarika Strona konta

Szpalta gazety

Jez. w Himalajach

But o wysokiej
podeszwie Namiot Indian

Reguła, zasada

Typ jedn.
genetycznej

Skarpeta
piłkarza

Minerał na
pudry; łojek... Newton
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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 398 („Zemsta, to marnotrawienie energii”)
nagrody otrzymują: Marianna Szwedko – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard 
Będkowski – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariola Babruk – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Kornel Miśta – plan miasta Nowa Ruda, Emil Sabkowiak – 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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„Noworudzianin” nr 398
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Jesień to pora rykowiska...

Aforyzmy
W chwili, kiedy zastanawiasz się czy 
kogoś kochasz, przestałeś go już kochać 
na zawsze.

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

Alan Alexander Milne – Kubuś Puchatek
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Dzień Chłopaka”, „Wrzesień jeszcze w słoncu chodzi, („Dzień Chłopaka”, „Wrzesień jeszcze w słoncu chodzi, („Dzień Chłopaka”, „Wrzesień jeszcze w słoncu chodzi, 

babie lato już się rodzi”, „jabłuszko”), nagrody (zestaw 2 babie lato już się rodzi”, „jabłuszko”), nagrody (zestaw 2 babie lato już się rodzi”, „jabłuszko”), nagrody (zestaw 2 
lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 
zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 

lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:
Oliwia Kristen, Hania Matyszak, Olaf Hankus.Oliwia Kristen, Hania Matyszak, Olaf Hankus.Oliwia Kristen, Hania Matyszak, Olaf Hankus.

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. Hasło z obrazków

........................................................................................
3. Zagadka

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 398

Wpisz w odpowiednie miejsca krzyżówki podane wyrazy: beczułka, baldachim, charakter, 
cesarzówna, dachówka, dojrzały, groszówka, żywopłot, jałmużna, fartuch, koleżanka, hamburger,  
hydraulik, grzechotka, spadochron, goździk, kominiarz i odczytaj hasło.

Jesienny ludzik

+

Y

C
H H

R
C C

D H Z A H
Ó U K

Ż C U Ż Ó
H R R

W J Ź Z I U
O K A

C D C
Ł H R H R

U C K Z Z R
Ż H Ó Z

Ł

Nazwij obrazki, następnie wymów 
i połącz ze sobą pierwsze głoski ich nazw

Zagadka
Choć kolczaste jak jeże,
każdy do rąk je bierze,

odziera z odzienia
i w ludziki zamienia. ?

+ +

+ + +

+

Ń

+ +

+ + +
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Reklama

Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

* Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul. 
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugo-
wie o powierzchni 1,52 ha w cenie 
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszka-
nie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł. 
Tel. 668 218 840.
* Zamienię mieszkanie kwate-
runkowe w Woliborzu 74 m2 na 
mieszkanie w Słupcu lub Nowej 
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel. 
887 845 066.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam garaż w pobliżu 
os.  Piastowskiego. Powierzchnia 
garażu 20 m2, nowy dach oraz 
drzwi. Tel. 736 222 236.
* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.

* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bart-
nicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipa-
mi”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* 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 

Nieruchomości Motoryzacja
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* Sprzedam piec 6kW. Cena 450 zł. 
tel. 695 858 904
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-
cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.

* Ford Fiesta rok 2004, silnik 1.3, 
przegląd do 19.08.2021, dodatko-
wo opony zimowe. Cena 4500 zł 
do negocjacji. Tel. 668 531 244.
* Sprzedam koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Tel. 691 201 204.
* Sprzedam Skoda Octavia Combi 
1999 rok., 270 tys., alufelgi, klima. 
Cena 2200 zł. Tel. 605 736 049.

remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj. 
Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 620.
* Sprzedam duże działki pod za-
budowę w Przygórzu. Cena 22 zł/
m2. Tel. 667 946 327.

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

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

ZAPRASZAMy

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

57-400 Nowa Ruda
Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00

Różne

Reklama

Wymagania:
– wykształcenie minimim średnie
– roczny staż pracy w księgowości
– znajomość obsługi komputera

Oferty pracy można składać osobiście  
lub na e-mail: bason@bason.pl

1. na pełny etat 2. na pół etatu

Kancelaria Podatkowa Basoń sp. z o.o.
Nowa Ruda, os. XXX-lecia 30

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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Zadłużone firmy z możliwością zwolnienia ze składek

ZUS umorzył 600 mln zł składek
Przedsiębiorcy, którzy nadpłacili składki do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą 
mogli je odzyskać i skorzystać z pełnego zwolnienia ze składek z powodu pandemii

Firmy, które miały długi w  ZUS, nie były zwalniane z  płacenia składek. Obecnie dla 
niektórych z nich jest taka możliwość. Po wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień, ze zwolnienia z opłacania składek skorzystają 
kolejni przedsiębiorcy. Sprawa może dotyczyć nawet ok. 17 tys. firm

Dłużej pracujesz – 
więcej dostaniesz

Emerytura to prawo, a  nie obowiązek. Odłożenie 
w czasie momentu zaprzestania aktywności zawodowej 
oznacza wyższą wypłatę. Wiedzą o tym seniorzy, którzy 
przechodzili na emeryturę w 2019 roku. Tylko 60,4 proc. 
spośród nich zrobiło to natychmiast po ukończeniu 
wieku emerytalnego. Z kolei 24,9 proc. poczekało kilka 
miesięcy, a 14,7 proc. wstrzymało się, co najmniej o rok 
od nabycia uprawnień. Z analiz ZUS wynika, że przejście 
na emeryturę częściej opóźniały kobiety. Tylko 56,1 
proc. z nich skorzystało z uprawnień natychmiast. W tym 
czasie mężczyźni zdecydowali się na ten krok w 68 proc 
przypadków. Dla porównania w  2015 na emeryturę, 
natychmiast po ukończeniu wieku, przeszło 82,9 proc. 
osób, przy czym dla mężczyzn było to 87,1 proc., a dla 
kobiet 81,2 proc.

Dlaczego późniejsza emerytura jest wyższa?
Opóźnienie przejścia na emeryturę o rok przekłada 

się na wzrost wysokości świadczenia średnio o ok. 10 
proc, przy czym w  niektórych przypadkach wyniesie 
on nawet 12 proc. Dzieje się tak, dlatego, że dłuższa 
praca oznacza więcej składek wpłaconych do systemu, 
a  zgromadzony kapitał emerytalny będzie podlegał 

dodatkowym waloryzacjom. Do tego wszystkiego 
trzeba pamiętać, że uzyskana kwota zostanie podzie-
lona na mniejszą liczbę miesięcy tzw. średniego dal-
szego trwania życia.

Kwoty najniższych i  najwyższych emerytur na 
Dolnym Śląsku

Wrocław
Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS 

we Wrocławiu to zaledwie kilkadziesiąt groszy, np. 0,87 
zł otrzymuje mieszkanka Wrocławia, która pracowała 
jedynie 3 miesiące na umowie ajencyjnej wykonując 
prace porządkowe.

Najwyższa wypłacana we Wrocławiu emerytura to 
ponad 13 000 złotych wyliczone dla pana, który prze-
szedł na emeryturę w wieku 72 lat i udokumentował 
prawie 48 lat pracy, w czasie których były odprowadza-
ne składki do ZUS.

Wałbrzych
Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS 

w Wałbrzychu wynoszą zaledwie kilkadziesiąt groszy, 
np. 0,68 zł otrzymuje kobieta, która na przestrzeni 

całego swojego życia udokumentowała zaledwie 26 dni 
pracy, w czasie których pracowała jako opiekunka.

Najwyższą emeryturę wypłacamy emerytowi miesz-
kającemu na terenie naszego Oddziału na kwotę ponad 
14 000 złotych. Na tę bardzo wysoką kwotę składa się 
przede wszystkim bardzo długi staż pracy wynoszący 
ponad 54 lata. Pan na emeryturę przeszedł w  wieku 
68 lat, po zakończeniu kariery w przemyśle ciężkim.

Legnica
Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS 

w  Legnicy kształtują się na poziomie kilkudziesięciu 
groszy, np. 0,38 zł otrzymuje kobieta, która na prze-
strzeni całego swojego życia udokumentowała zaledwie 
1 (jeden) dzień pracy.

Najwyższe świadczenie wypłacamy emerytowi 
mieszkającemu na terenie naszego Oddziału na kwotę 
ponad 13 000. Na tę wysoką kwotę wpływ miał – poza 
wysokością odprowadzanych do ZUS składek – także 
bardzo długi staż pracy, gdyż pan przeszedł na emery-
turę wieku 80 lat i  ma udokumentowanych aż 57 lat 
pracy w sektorze ochrony zdrowia. Podane wysokości 
to kwoty brutto.

Zgodnie ze zmianą przepi-
sów, firmy, które złożyły wniosek 
o zwolnienie ze składek i jedno-
cześnie opłaciły składki, albo 
posiadały nadpłatę, uzyskają 
pełne zwolnienie.

– Wcześniej ZUS nie mógł 
tego zrobić, bo nie przewidywa-
ły tego przepisy. Zgodnie z usta-
wą obowiązywała zasada, że 
zwolnieniu podlegają wyłącznie 

składki nieopłacone za kwiecień 
i maj. To dzięki naszej inicjatywie 
udało się zmienić przepisy tak, 
aby były one bardziej korzystne 
dla przedsiębiorców – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W niedzielę, 20 września, 
ZUS rozpoczął proces tworzenia 
not umorzeniowych. Do tej 
pory procesowi poddano około 

740  tys. płatników składek. 
– A to oznacza, że dodatkowo w 
wyniku realizacji ustawy umo-
rzyliśmy około 598 milionów 
złotych – dodaje rzecznik.

W najbliższych dniach zosta-
nie poddanych weryfikacji ko-
lejne kilkadziesiąt tysięcy płat-
ników składek. Po zmianie prze-
pisów nie należy składać do ZUS 
wniosków o ponowne rozpatrze-

nie spraw. ZUS zrealizował umo-
rzenie na podstawie nowych 
przepisów bez konieczności 
składania dodatkowego wniosku 
przez płatników. O wysokości 
umorzenia oraz udzielonej po-
mocy ZUS poinformuje płatni-
ków przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE ZUS). ZUS 
zwraca uwagę, że w wyniku 
nowelizacji, po ponownym roz-
patrzeniu wniosków i umorzeniu 
należnych składek za kwiecień i 
maj, na kontach nawet 800 tys. 

firm powstaną nadpłaty o łącznej 
wartości ok. 600 mln zł. Będzie 
można wnioskować o zwrot nad-
płaty.

– Sami przedsiębiorcy mogą 
zdecydować, czy wypłacić pie-
niądze, czy też pozostawić je na 
koncie. Wówczas środki te będą 
zaliczone na poczet przyszłych 
składek – wyjaśnia Iwona Kowal-
ska-Matis.

W sumie zwolnienia z obo-
wiązku opłacania składek wy-
niosły około 13 mld zł. Chodzi o 
składki za marzec, kwiecień i maj. 
Objęło to ponad 2 mln firm, 
chroniąc tym samym 6,5 mln 
miejsc pracy.

Firmy, które miały długi w 
ZUS, nie były zwalniane z płace-
nia składek. Obecnie dla niektó-
rych z nich jest taka możliwość. 
Po wydaniu przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów 
dodatkowych wyjaśnień, ze 
zwolnienia z opłacania składek 
skorzystają kolejni przedsiębior-
cy. Sprawa może dotyczyć nawet 
ok. 17 tys. firm

Do 30 czerwca przedsiębior-
cy mogli złożyć do ZUS wniosek 
o zwolnienie z opłacania składek. 
Dotyczyło to składek na ubez-
pieczenia społeczne, ubezpie-

czenie zdrowotne, Fundusz Pra-
cy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz  Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fun-
dusz Emerytur Pomostowych. 
Zgodnie z wytycznymi Komisji 
Europejskiej, zwolnienie z opła-
cania należności z tytułu składek 
stanowi pomoc publiczną. Po-
moc ta mogła zostać przyznana 
przedsiębiorstwu, które na 31 
grudnia 2019 r. nie znajdowało 
się w trudnej sytuacji w rozumie-
niu rozporządzenia Komisji (UE).

– Trudna sytuacja to taka, w 
której firma m.in. zalegała z opła-
caniem składek za więcej niż 

12 miesięcy lub spełniała kryte-
ria kwalifikujące do objęcia po-
stępowaniem upadłościowym 
– wyjaśnia Iwona Kowalska-Ma-
tis, rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Jednak dodatkowe wyjaśnie-
nia z UOKiK mówią, że w przy-
padku przedsiębiorstw, które na 
dzień 31 grudnia 2019 r. znajdo-
wały się w trudnej sytuacji nale-
ży zweryfikować, czy na dzień 
złożenia wniosku o zwolnienie 
z opłacania składek sytuacja ta 
nadal trwała.

– Jeżeli okazałoby się, że 
przedsiębiorca składając wnio-

sek o zwolnienie ze składek nie 
miał już zaległości w opłacaniu 
składek, wówczas zwolnienie 
będzie mu przysługiwać. Ozna-
cza to, że więcej firm będzie 
mogło skorzystać z Tarczy anty-
kryzysowej – dodaje Iwona Ko-
walska-Matis.

Dodatkowa weryfikacja obej-
muje również firmy istniejące 
krócej niż trzy lata, które nie były 
objęte postępowaniem upadło-
ściowym i nie otrzymały pomo-
cy na ratowanie, (która nie zo-
stała spłacona) lub restruktury-
zację. To bardzo dobra wiado-
mość dla przedsiębiorców. Do-
datkowe wyjaśnienia z UOKiK 
oznaczają, że więcej przedsię-
biorców będzie mogło skorzy-
stać ze zwolnienia z opłacania 
składek.

– Staraliśmy się o to, aby roz-
wiać wszelkie wątpliwości przy 
tarczy. Nasza praca opłaciła się. 
Z naszych szacunków wynika, 
że ze zwolnienia może dodatko-
wo skorzystać nawet ok. 20 tys. 
firm w całej Polsce – mówi 
 rzecznik.

Przedsiębiorcy, którzy złoży-
li wniosek o zwolnienie do 30 
czerwca, ale z powodu zaległo-
ści w składkach nie otrzymali 
ulgi, w najbliższych dniach otrzy-
mają od ZUS specjalny formularz, 
który należy przesłać do Zakładu 
w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania pisma. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych zwolnił z 
13  mld złotych składek za ma-
rzec, kwiecień i maj ok. 2 mln 
firm, chroniąc 6,5 mln miejsc 
pracy.
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