
Awans mile mnie 
zaskoczył
W kilka dni po awansie, 
rozmawiamy z Mirosławem 
Kalitowskim, nowym 
komendantem Straży Miejskiej 
w Nowej Rudzie

czytaj na str. 3

Antracytem 
z Jaworzyny 
Śląskiej do Kłodzka
Już w niedzielę 18 października 
wyruszy Muzealny Pociąg 
Specjalny ANTRACYT 
z Jaworzyny Śląskiej, przez 
Wałbrzych, Głuszycę, Jedlinę-
Zdrój, Nową Rudę, aż do Kłodzka

czytaj na str. 7

Nie mają jak wrócić 
ze szkoły
O trudnościach w korzystaniu 
z komunikacji zbiorowej 
w szczególności z usług 
przewozowych świadczonych 
przez największego przewoźnika 
na naszym terenie, czyli 
PKS Kłodzko, pisaliśmy już 
kilkukrotnie

czytaj na str. 7

Koronawirus 
w komisariacie

czytaj na str. 8

Cała Polska w żółtej 
strefie
Obowiązkowe jest m.in. 
zasłanianie nosa i ust 
w przestrzeni publicznej – 
w sklepie, autobusie, ale także 
na ulicy

czytaj na str. 13
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35 zł

39,90 zł

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

Sadzili drzewa

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Przez dwa dni m.in. uczniowie NST, SP nr 7 z opiekunami, oraz strażacy 
z OSP KSRG Nowa Ruda wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, a także 
słuchacze NUTW, sadzili na terenie miasta sadzonki drzew głównie 
owocowych, które bezpłatnie przekazało Nadleśnictwo Jugów

Jako pierwsi informujemy o odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia dotyczącej 
propozycji Starostwa Powiatowego w Kłodzku włączenia noworudzkiego szpitala 
w struktury Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju. Niestety, 
informacje nie są dla nas dobre

czytaj na str. 5

czytaj na str. 3

W niedzielę 11 października w słupieckiej wspólnocie parafialnej świętowano 
XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Od samego rana przy kościele 
wszyscy wierni otrzymywali kotyliony z wizerunkiem Jana Pawła II  
oraz chorągiewki papieskie

czytaj na str. 14-15

XX Dzień Papieski
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„Światowego Dnia Cukrzycy” 
dnia 7 listopada (sobota) 2020r.  

o godz. 10.00

Skwer na osiedlu 30-lecia w Słupcu,  

wpisowe 5zł na ubezpieczenie i nagrody 

Biblioteka Miejska w Nowej Rudzie. Filia w Słupcu 
ul. Słupiecka 2a, na parterze 

W razie pytań kontakt pod numerem tel. 510094968 
Prezes Koła Diabetyków Justyna Michalska, po godz. 16.00

#
W

spieraj  Seniora

Sąsiedzie! Jesteś osobą starszą,
samotną bądź niepełnosprawną?

Pomagaj - tylko razem pokonamy wirusa                         Dowiedz się o potrzeby sąsiada seniora                        Zabezpiecz siebie i osobę której pomagasz 

Chętnie Ci pomogę!

Mam na imię:

Kontakt:

Nie musisz wychodzić z domu, żeby poznać życzliwość sąsiadów.

Chętnie zrobię dla Ciebie zakupy, wykupę leki w aptece,

odbiorę pocztę, wyprowadzę psa na spacer albo pomogę

w innej sprawie.
zrobimy

zakupy
odbierzemy

pocztę

wyprowadzimy
pupila

wyrzucimy
śmieci
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Awans mile mnie zaskoczył
W kilka dni po awansie,
rozmawiamy 
z Mirosławem 
Kalitowskim, nowym 
komendantem Straży 
Miejskiej w Nowej Rudzie

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia
Jako pierwsi informujemy 
o odpowiedzi Ministerstwa 
Zdrowia dotyczącej propozycji 
Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku włączenia 
noworudzkiego szpitala 
w struktury Specjalistycznego 
Centrum Medycznego 
w Polanicy-Zdroju. Niestety, 
informacje nie są dla nas 
dobre

– Owszem otrzymaliśmy odpo-
wiedź z Ministerstwa Zdrowia z któ-
rej dowiedzieliśmy się, że promocja 
zdrowia jest zadaniem powiatu – 
informuje starosta kłodzki Maciej 
Awiżeń. – Co ma promocja zdrowia 
z prowadzeniem szpitala, nie wiem. 
Na nasze pierwsze pismo w  tej 

sprawie odpisali, że nie ma możli-
wości prawnych do włączenia szpi-
tala w Nowej Rudzie do spółki SCM, 
to gdy w kolejnym piśmie wskaza-
liśmy im jakie są możliwości praw-
ne, to odpisali nam, że zadaniem 
własnym powiatu jest promocja 
zdrowia. Rozumiem, że zadaniem 
własnym jest prowadzenie szpitala, 
ale de facto tak nie jest. Prowadze-
nie szpitala nie jest zadaniem po-
wiatu, bo większość powiatów nie 
ma szpitali – dodaje starosta.

Maciej Awiżeń poinformował, 
że sprawą odpowiedzi otrzymanej 
z Ministerstwa Zdrowia zajmie się, 
w  piątek 16 października, Zarząd 
Powiatu Kłodzkiego i wielce praw-
dopodobne jest skierowanie kolej-
nego pisma do resortu zdrowia, 
w którym zaznaczone zostanie, że 

prowadzenie szpitali nie jest za-
daniem własnym powiatu, że 
chodzi o ratowanie bezpieczeń-
stwa medycznego mieszkańców.

Przypomnijmy, 24 lipca bur-
mistrz Tomasz Kiliński oraz wła-
dze powiatu kłodzkiego skie-
rowały do Ministerstwa Zdro-
wia pismo w którym zapropo-
nowano, żeby szpital w Nowej 
Rudzie został szpitalem filial-
nym Specjalistycznego Cen-
trum Medycznego w  Pola-
nicy-Zdroju. Włączenie na-
szego szpitala w struktury 
SCM-u  pozwoliłoby na 
wznowienie działalności 
Oddziału Wewnętrznego, 
którego funkcjonowanie 
z  powodu braku kadry lekarskiej 
od kilku miesięcy jest zawieszone.

– Pierwszy w historii nowo-
rudzkiej Straży Miejskiej ko-
mendant, Piotr Kwiecień z koń-
cem września odszedł na eme-
ryturę. Przez te lata był Pan jego 
prawą ręką. Czy spodziewał się 
Pan awansu?

– Nie, awans jest przyjemnym 
zaskoczeniem. To wielki zaszczyt 
i odpowiedzialność móc służyć 
mieszkańcom Nowej Rudy, mia-
sta, z którym jestem bardzo zwią-
zany.

– Czy miał Pan jakichś rywa-
li, czy brano pod uwagę kandy-
datury innych osób?

– Powiem szczerze, nie mam 
takiej wiedzy.

– Co nowy komendant stra-
ży miejskiej może obiecać no-
worudzianom?

– Będziemy jako zespół pod 
szyldem Straż Miejska w Nowej 
Rudzie robić wszystko, aby spro-
stać oczekiwaniom naszych 
mieszkańców. Zgodnie z Ustawą 
o straży gminnej, straż miejska 
ma za zadanie dbać o utrzyma-
niem porządku i czystości w 
mieście. Te zadania realizujemy 
już od ok. 30 lat i wraz z moimi 
współpracownikami zamierzamy 
to kontynuować.

– Objął Pan kierownictwo w 
noworudzkiej straży miejskiej 
w dość trudnym okresie – pa-
dają rekordy zakażeń korona-
wirusem. Czym się teraz zajmu-
jecie i jak wygląda Wasza co-
dzienna służba?

– Od marca, a więc od czasu, 
kiedy wprowadzony został stan 
epidemii zajmujemy się tym 
samym, czyli realizujemy rozpo-
rządzenie rady ministrów doty-
czące stanu epidemii i wprowa-
dzonych obostrzeń dotyczących 
generalnie zasłaniania ust i nosa 
maseczkami oraz przestrzegania 
odległości między osobami w 
przestrzeni publicznej oraz in-
formujemy mieszkańców o wpro-
wadzanych zakazach i nakazach 
związanych z zaistniałą sytuacją.

– Te kontrole rzeczywiście są 
prowadzone?

– Oczywiście, kontrolujemy 
cały czas.

– Nowy szef to nowy styl 
zarządzania. Czy coś się zmieni 
w polityce kadrowej i rozwojo-
wo-inwestycyjnej noworudzkiej 
straży miejskiej?

– Straż miejska będzie nadal 
realizować zadania wyznaczone 
przez samorząd – mieszkańców 
naszej małej ojczyzny. To miesz-
kańcy miasta najlepiej wiedzą 
jakie mają potrzeby dotyczące 
bezpieczeństwa oraz utrzymania 
porządku i czystości w mieście, 
a straż miejska spełnia służebną 
rolę wobec społeczności lokal-

nej, wykonując swe zadania z 
poszanowaniem godności i praw 
obywateli. Straż Miejska w Nowej 
Rudzie będzie zmierzać w kie-
runku wykorzystywania nowych 
technologii w celu podniesienia 
efektywności pracy strażnika i 
tym samy poprawy ładu i po-
rządku oraz poczucia bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców.

– Czy wciąż potrzebujecie 
więcej rąk do pracy?

– Jak zawsze, im więcej rąk, 
tym większy porządek w mieście, 
tym większe poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców.

– Modernizujecie i rozbudo-
wujecie monitoring miejski, czy 
będzie Pan zabiegał o realizację 
i rozwój monitoringu?

– Monitoring jest moderni-
zowany i rozwijany na bieżąco. 
Dzisiaj (poniedziałek 5 paździer-
nika), trwają prace przy monta-
żu nowych trzech kamer na Gó-
rze Świętej Anny przy wieży 
widokowej. Ogólnie rzecz biorąc 
chodzi o rozwój monitoringu 
miejskiego i zwiększenie możli-
wości jego wykorzystania np. 
przez uzyskanie lepszej jakości 
obrazu.

– Czy wprowadzenie całodo-
bowego dyżuru przy monitorach 
nie byłoby dobrym rozwiąza-
niem, przecież taki dyżur nie 
musi pełnić strażnik miejski?

– Na pewno byłoby to dobre 
rozwiązanie. Można by było na 
przykład stworzyć zespół do 

spraw monitoringu składający 
się z osób cywilnych. Żeby było 
jasne, teraz też nie jest źle, bo 
na pierwszej zmianie mamy cały 
czas obsadę, wspiera nas kolega 
Radek, na trzeciej zmianie rów-
nież mamy obsadę. Pozostaje 
kwestia drugiej zmiany, ale je-
żeli pracujemy w pełnym składzie 
strażników, staram się żeby na 
drugiej zmianie zapewnić rów-
nież obsługę monitoringu.

– Panie komendancie, czy 
będzie Pan rozwijał współpracę 
z policją?

– Cały czas współpracujemy 
z policją i będziemy tę współ-

pracę stale rozwijać w celu po-
prawy porządku i bezpieczeń-
stwa mieszkańców Nowej Rudy 
–  mieszkańcy są najważniejsi.

– Czy znane jest już nazwisko 
Pana zastępcy?

– Jeszcze nie.
– Czego życzyć nowemu ko-

mendantowi w kilka dni po 
awansie?

– Myślę, że tego, co najważ-
niejsze: wytrwałości i zdrowia 
oraz jednoznaczności przepisów 
prawa, co z pewnością poprawi-
łoby działania straży miejskiej.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Łatwo sobie wyobrazić sy-
tuację jak Kozak, który wojował 
w Inflantach, deptał potęgę 
carów podczas dymitriad i wo-
jen z Moskwą, świecił sułtano-
wi łunami przedmieść Stambu-
łu, bronił obozu pod Chocimiem 
pod komendą hetmana Piotra 
Konaszewicza-Sachajdacznego 
u boku hetmana Karola Chod-
kiewicza, a po powrocie w 
chwale zwycięzcy, pokornie 
gnie kark przed jaśnie panem, 
wiesza na ścianie szablę, spisę 
i samopał i śpieszy z sochą na 
pańskie pole odrabiać pańsz-
czyznę. Raczej rodzinie zostawi 
łupy zdobyte na wojnie i wy-
prawi się na Sicz – i tak zaczy-
nają się kłopoty Rzeczpospoli-
tej z własnymi poddanymi. 
Przez dwa wieki funkcjonowa-
nia kozaczyzny na Ukrainie, 
Rzeczpospolita nie wypraco-
wała stabilnej polityki. Gdy 
pomoc Zaporoża była potrzeb-
na, obiecywano Kozakom wol-
ności i przywileje, np. zwięk-
szenie rejestru, zwolnienie 
wojska zaporoskiego z podle-
głości władzy starostów, czy 
nadanie starszyźnie praw na 
równi ze szlachtą. Trudno sobie 
wyobrazić zgodę sejmu, szcze-
gólnie na to ostatnie oczekiwa-
nie Kozaków. Jako się rzekło, 
skarb Rzeczpospolitej zawsze 
świecił pustkami, więc nieopła-
cone wojsko zamieniało się w 
swawolne kupy żołdactwa zdo-
bywające żołd na drodze ra-
bunku mieszkańców wsi i mia-
steczek podczas powrotu Ko-
zaków. Dotyczyło to również 
innych wojsk zaciężnych, które 
nie otrzymywały żołdu zgodnie 
z umową zawartą z królem czy 

hetmanami. Konfederacje nie-
opłaconego wojska stanowiły 
istne plagi przez cały „wiek 
wojen”. W XVII wieku w Europie 
stosowano zasadę Wallensteina 
– wojna żywi się sama, a tra-
giczne skutki ponosiła ludność 
cywilna. Dla żołnierzy bywała 
zajęciem bardzo dochodowym, 
co jest jednym z powodów, dla 
których Kozacy mogli wysta-
wiać do 40 tysięcy wojska na 
wyprawy przeciw Moskwie czy 
Turkom, podczas których po-
bierali wynagrodzenie poprzez 
rabunek napadniętych miesz-
kańców, nie oglądając się na 
żołd. Wyprawy były zyskowne 
ale też ryzykowne, więc swa-
wolne grupy zwykłego hultaj-
stwa krążyły po Ukrainie żyjąc 
kosztem mieszkańców. Wresz-
cie Rzeczpospolita doczekała 
się pierwszego zorganizowa-
nego buntu Kozaków i chłopów 
w roku 1591. Przyczyną buntu 
był zatarg pomiędzy pułkow-
nikiem Kozaków rejestrowych 
Krzysztofem Kosińskim, a naj-
potężniejszym magnatem kre-
sowym Januszem Ostrogskim 
o posiadłość Rokitna, którą sejm 
przyznał zasłużonemu pułkow-
nikowi, ale Ostrogski również 
miał jakieś papiery na ten ma-
jątek. Kosiński zgromadził po-
nad pięć tysięcy Kozaków tu-
dzież innego pospólstwa i 
rozpoczął dochodzenie swoich 
praw metodą dość powszechną 
na kresach, czyli kto zbierze 
więcej zbrojnych, ten ma rację. 
Tym razem racja była po stronie 
Ostrogskiego. Zebrawszy wła-
sne wojska prywatne, a także 
innych panów ukrainnych, tu-
dzież pospolite ruszenie z wo-

jewództwa 
k ijowskie -
g o,  p o b i ł 
buntowni-
k ó w  p o d 
P i ą t k i e m 
koło Cud-
n o w a .  W 
dwa lata później następny bunt 
organizuje Semen Nalewajko, 
do niedawna obrońca Ostrog-
skiego przed Kosińskim, potem 
kondotier w służbie austriackiej 
w Mołdawii, a po powrocie na 
Ukrainę przypomniał sobie pre-
tensje do Marcina Kalinowskie-
go i rozpoczął wojnę prywatną, 
która ogarnęła całą Ukrainę i 
Białoruś. Prywatne wojska ma-
gnatów, ani pospolite ruszenie 
szlachty, nie wystarczyło do 
pokonania buntowników, ko-
niecznym okazało się użycie 
wosk kwarcianych. Po półtora 
roku grabieży i morderstw ja-
kich dopuszczali się buntowni-
cy pod wodzą Nalewajki i Hre-
horego Łobody, dopadł ich 
hetman polny Stanisław Żół-
kiewski na uroczysku Sołonica 
pod Łubniami na lewym brzegu 
Dniepru. Po dwóch tygodniach 
oblężenia obozu kozackiego, 
zawarł hetman ugodę z Koza-
kami i za cenę wydania przy-
wódców, armat, oddania zagra-
bionego dobytku i jeńców, 
wypuścił ich wolno. Teraz do 
akcji wkroczyli pospolitacy, 
czyli szlachta z ruszenia i wy-
mordowali kilka tysięcy bun-
towników. Rzeź sołoniecka 
stała się jednym z głównych 
zaczynów wzajemnej nienawi-
ści.

cdn.

Pierwsze kłopoty z Kozakami

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

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

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

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej Polsce

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

Książki możesz kupić 
wysyłkowo  

na www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro.pl



5

OR OR
Noworudzianin Nr 450, 16-22 października 2020 r.

Przez dwa dni m.in. uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Szkoły Podstawowej 
nr 7 z opiekunami, oraz strażacy z OSP KSRG Nowa Ruda wraz z Młodzieżową Drużyną 
Pożarniczą, a także słuchacze Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sadzili 
na terenie miasta sadzonki drzew głównie owocowych, które bezpłatnie przekazało 
Nadleśnictwo Jugów

Sadzili drzewa
Okazją ku temu był, obcho-

dzony już po raz kolejny, przy-
padający 10 października Mię-
dzynarodowy Dzień Drzew. 
Koordynatorem akcji w Nowej 
Rudzie jest Nadleśnictwo Jugów 
przy ogromnej pomocy Polskie-
go Klubu Ekologicznego i nie-
strudzonej Teresy Fereżyńskiej. 
Celem tej cyklicznej imprezy, od 
kilku lat odbywającej się też w 
Nowej Rudzie,  jest  przede 
wszystkim wzrost świadomości 
ekologicznej. Druhny i druhowie 
z OSP Nowa Ruda wraz z człon-
kami Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej zasadzili 300 czere-

śni ptasich wzdłuż rewitalizowa-
nego szlaku na Górę Świętej 
Anny, a uczniowie Noworudzkiej 
szkoły Technicznej na skwerze 
w pobliżu szkoły.

– Mniej więcej od lat 50 XX 
wieku z różnych powodów drze-
wa owocowe przy drogach i 
szlakach były traktowane po 
macoszemu – mówił Sławomir 
Karwowski. – Zasadziliśmy tzw. 
czereśnię ptasią wyhodowaną z 
drzew w okolicach Tłumaczowa. 
Są to czereśnie, które rosną w 
lasach, owoce tych drzew mają 
duży miąższ. Zasadziliśmy rów-
nież drzewka jabłoni. Poszuki-
wałem takich drzewek, które 
byłyby naszą rodzimą odmianą, 
w poszukiwaniu których zjeździ-
łem sporo, szczególnie opusz-
czonych miejsc po gospodar-
stwach. Pomógł nam zakonnik 
z Czech, dzięki któremu znala-
złem drzewa nadające się do 
rozmnożenia – drzewa, które 
mają duże, dorodne, nie kwaśne 
owoce – dodał.

Drzewka zasadzone zostały 
w każdej z trzech dzielnic Nowej 
Rudy, w przypadku Słupca do 
akcji sadzenia drzew włączyli się 
słuchacze z Noworudzkiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku wraz 
z młodzieżą z Koła Ekologiczne-
go „Zielona Pracownia” na skwe-
rze przy Strefie Ekonomicznej 
oprócz czereśni j jabłoni zasa-
dzili również kosodrzewinę.

– Moim zdaniem akcja sadze-
nia drzew w Nowej Rudzie była 
bardzo udana. Bardzo się cieszę, 
że wzięło w niej udział tyle osób. 
Szczególne podziękowania dla 
pana burmistrza Tomasza Kiliń-
skiego, ale chcę zaznaczyć, że 
obchody Dnia Drzewa jeszcze 
technicznie się nie skończyły. W 
piątek 23 października będziemy 
sadzili drzewka owocowe w gmi-
nie Radków – podkreśla Sławo-
mir Karwowski.

Akcja sadzenia drzew owo-
cowych w Nowej Rudzie odbyła 
się pod patronatem senatora 
Aleksandra Szweda.
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Antracytem z Jaworzyny Śl. do Kłodzka

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej informuje, że już w niedzielę 18 października 
wyruszy Muzealny Pociąg Specjalny ANTRACYT z Jaworzyny Śląskiej, przez Wałbrzych, 
Głuszycę, Jedlinę-Zdrój, Nową Rudę, aż do Kłodzka. Przejazd odbędzie się po jednej 
z najbardziej malowniczych tras kolejowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie – linii 286

O trudnościach w korzystaniu z komunikacji zbiorowej 
w szczególności z usług przewozowych świadczonych 
przez największego przewoźnika na naszym terenie, 
czyli PKS Kłodzko, pisaliśmy już kilkukrotnie. Okazuje 
się, że z problemem tym w dużym stopniu borykają się 
mieszkańcy większości wsi gminy Nowa Ruda

Sprawa ta była omawiana podczas sesji Rady Gminy Nowa 
Ruda. To wtedy jeden z radnych poinformował o trudnościach 
z dojazdem do szkół i pracy, a także powrotem osób korzysta-
jących z przewozów świadczonych przez kłodzki PKS. Problemy 
mają szczególnie uczniowie szkół średnich, których organem 
prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w  Kłodzku, będące 
również właścicielem PKS Kłodzko. Podczas sesji dowiedzieliśmy 
się, że pomimo starań, a nawet pisma skierowanego na począt-
ku września do szefostwa kłodzkiego PKS w którym to gmina 
proponuje uruchomienie dodatkowych połączeń – które gmina 
Nowa Ruda jest w stanie współfinansować – niestety, do czasu 
wrześniowej sesji, ze strony przedsiębiorstwa przewozowego 
nie było żadnego odzewu. O  zaistniałą sytuację zapytaliśmy 
starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia.

– Do gminy Nowa Ruda i do przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda skierowane zostało prze PKS 
pismo z konkretnymi wyliczeniami jakie gmina musiałaby do-
łożyć, jeżeli chce uruchomić dodatkowe przewozy i teraz gmina 
Nowa Ruda będzie musiała podjąć decyzję, czy przystanie na 
nasze warunki – odpowiada. – Dodam tylko, że nowy nabór 
z  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z  którego 
otrzymujemy dopłatę w wysokości 3 zł za kilometr będzie do-
piero w styczniu 2021 r, więc do tej pory musimy sobie jakoś 
sami radzić, a później sięgnąć po pieniądze z budżetu państwa 
– dodaje.

O zaistniałą sytuację zapytaliśmy też Sławomira Karwowskie-
go, radnego Rady Powiatu Kłodzkiego.

– Obowiązkowy jest dowóz uczniów szkół podstawowych, 
jeżeli zaś chodzi o mieszkańców gminy Nowa Ruda, to organi-
zacja komunikacji leży po stronie gminy. Zadaniem powiatu jest 
zorganizowanie połączeń między tzw. stolicą gminy, a stolicą 
powiatu – tłumaczy Sławomir Karwowski. – Podejmowałem 
różne działania, jednak należy pamiętać, że jestem tylko radnym. 
Bronię interesów mieszkańców, szczególnie gminy Nowa Ruda, 
ale też gminy Radków, ponieważ obwód jest wspólny. W czasie 
epidemii ograniczone zostały różnego rodzaju przejazdy zwią-
zane z  samoograniczeniem mieszkańców, do którego doszło. 
Dodatkowo szkoły podstawowe przeszły w tryb pracy zdalnej 
i  w  tym momencie nie było kogo wozić, a  przecież autobusy 
wymagają utrzymania plus płace i opłaty związane z pracowni-
kami, to wszystko generowało koszty. PKS przeszedł likwidację 
przez postępowanie sanacyjne, to szczególny tryb postępowa-
nia, a zostało to zrobione bez wiedzy radnych. Już w 2019 roku 
zaproponowałem utworzenie organizatora przewozów w formie 
związku celowego z  udziałem powiatu i  gmin. Ta propozycja 
została odrzucona. Zgłosiłem propozycję aby PKS przekształcił 
swoją formułę przewozów z dużych autobusów na busy, które 
są mniej kosztochłonne, również ta propozycja została odrzu-
cona. Gdyby w  2019 r., gdy nikt nie wiedział, że dojdzie do 
spowolnienia gospodarki i  wyłączenia części jej działalności 
w związku z koronawirusem, podjęto te działania, to dzisiaj PKS 
prawdopodobnie dysponowałby małymi pojazdami, które mo-
głyby prowadzić transport lokalny, a wtedy koszty byłyby być 
może akceptowalne dla gmin. Załóżmy, dzisiaj propozycja zło-
żona gminie, że pojedzie duży autobus, który przewiezie trzy 
osoby, a za resztę gmino zapłać jest trudna do zaakceptowania 
przez gminę, ale gdyby to był np. mały busik, to koszt przejazdu 
byłby niższy i  wtedy mogłoby się okazać, że gminy mogłyby 
dojść do przekonania, że tyle są w stanie dopłacić – dodaje.

Nie mają jak wrócić ze szkoły

Linia Wałbrzych – Kłodzko powstała w latach 
1879-80 jako przedłużenie Śląskiej Kolei Górskiej. 
Przebiegała przez tereny obfitujące w  doliny 
i wzgórza, co wymuszało budowę wielu wiaduk-
tów, mostów i tuneli. Tak więc po drodze czeka 
nas przejazd 3 tunelami – w  tym najdłuższymi 
tunelami kolejowymi w Polsce – pod Małym Wo-
łowcem 1600 m i pod Świerkową Kopą w Świer-
kach, który liczy aż 1168 m. Co ważne, na rzeczo-
nej trasie leży wiele zabytków techniki i kultury, 
które umieszczone zostały w Dolnośląskiej Mapie 
Zabytków Techniki (https://mapazabytkow.pl/). 
I tak zwiedzić będziecie mogli Muzeum Kolejnic-
twa w Jaworzynie Śląskiej (https://muzeumkolej-
nictwa.pl/), Muzeum Porcelany w  Wałbrzychu 
(https://muzeum.walbrzych.pl/), Starą Kopalnię 
– Centrum Nauki i Sztuki (https://starakopalnia.
pl/), Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych 
(Wieża Nadszybowa Teresa) – http://jmmazur.
org/, Dawną Kopalnię w Nowej Rudzie (https://
www.kopalnia-muzeum.pl/), a  to wszystko na 
niezwykle malowniczej trasie pełnej zabytków 
techniki  kolejowej.

Planowany wyjazd o  godz. 8:30, powrót ok. 
godziny 16:36, tak więc czeka nas całodzienna 
wycieczka. W cenie biletu organizator zapewnia 
przejazd zabytkowym taborem kolejowym na 
trasie Jaworzyna Śląska – Kłodzko – Jaworzyna 
Śląska. Skład prowadzony będzie przez zabytko-
wą lokomotywę parową TKt48-18 oraz zestaw 
wagonów osobowych z  końca lat 20, początku 
lat 30 XX wieku.

Pierwszym przystankiem na trasie będzie 
Wałbrzych – znany były ośrodek górnictwa węgla 
kamiennego, pełen zabytków techniki i kultury. 
Kolejnym przystankiem jest Jedlina-Zdrój – ma-
lownicze miasteczko leżące u stóp Gór Wałbrzy-
skich i Gór Sowich z pałacem Jedlinka. Następnie 
udamy się do Głuszycy – kolejnego malowniczo 
położonego miasta na trasie przejazdu, z możli-
wością zwiedzania Osówki. Z Głuszycy udamy się 
do Nowej Rudy, miasta słynącego z  wydobycia 
węgla – można będzie zwiedzić m.in. byłą kopal-
nię węgla. Pociąg dojedzie do Kłodzka i tam od-
wiedzić będzie można Twierdzę Kłodzką oraz Mini 
Euroland.

Jak widzicie Państwo, ANTRACYT to już nie 
tylko pociąg typowo górniczy, ale i kulturalny – 
oprócz zdobyczy techniki, będziecie mogli obco-
wać też z pięknem sztuki i przyrody.

Bilety na przejazd będzie można zakupić na 
pokładzie pociągu w dniu przejazdu. Bilety do-
stępne są również po dokonaniu wcześniejszej 
rezerwacji: rezerwacje@muzeatechniki.pl

ROZKŁAD JAZDY
08:33 Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP)
09:15 Wałbrzych Główny (P)
09:30 Wałbrzych Główny (O)
09:38 Jedlina-Zdrój (P)
09:41 Jedlina-Zdrój (O)
09:45 Głuszyca (P)
10:15 Głuszyca (O)
10:47 Nowa Ruda (P)
10:49 Nowa Ruda (O)
11:16 Kłodzko Główne (P)
14:10 Kłodzko Główne (O)
14:38 Nowa Ruda (P)
14:40 Nowa Ruda (O)
15:11 Głuszyca (P)
15:26 Głuszyca (O)
15:30 Jedlina (P)
15:32 Jedlina (O)
15:40 Wałbrzych Główny (P)
15:55 Wałbrzych Główny (O)
16:07 Wałbrzych Miasto (P)
16:09 Wałbrzych Miasto (O)
16:36 Jaworzyna Śląska (P)

CENY BILETÓW
Jaworzyna Śl. – Wałbrzych Gł. N: 30 zł / U: 20 zł
Wałbrzych Gł. – Jedlina-Zdr. – Głuszyca N: 30 zł / U: 20 zł
Nowa Ruda – Kłodzko Gł. N: 30 zł / U: 20 zł
Kłodzko Gł. – Nowa Ruda N: 30 zł / U: 20 zł
Nowa Ruda – Kłodzko Gł. N: 30 zł / U: 20 zł
Nowa Ruda – Głuszyca/ Jedlina-Zdr. N: 30 zł / U: 20 zł
Jedlina-Zdr. / Głuszyca – Wałbrzych Gł. N: 30 zł / U: 20 zł
Wałbrzych Gł. – Jaworzyna Śl. N: 30 zł / U: 20 zł
Jaworzyna Śl. – Kłodzko Gł. – Jaworzyna Śl. 
N: 190 zł / U:130 zł
Jaworzyna Śl. – Kłodzko Gł. lub Kłodzko Gł. – Ja-
worzyna Śl. N: 110 zł / U: 70 zł

Liczba miejsc w  pociągu jest ograniczona. 
Pierwszeństwo dla pasażerów posiadających 
potwierdzone rezerwacje. W pociągu obowiązu-
je bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust. Nie 
stosowanie się do nakazu spowoduje brak moż-
liwości udziału w przejeździe.

źródło: Muzeum Kolejnictwa
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3 policjantów z Komisariatu Policji w Nowej 
Rudzie zakażonych, co więcej 6 kolejnych prze-
bywa na kwarantannie potwierdzają to i komen-
dant podinsp. Arkadiusz Michalski, i  podinsp. 
Wioletta Martuszewska, oficer prasowy kłodzkiej 
policji.

– Z osobami z którymi kontaktowali się poli-
cjanci o  których mowa kontaktuje się sanepid, 
sprawdzając czy nie mają objawów koronawiru-
sa, jak się czują itd. Jeżeli były by jakieś objawy 
np. Gorączka, ból gardła mówią żeby skontakto-
wać się z  lekarzem rodzinnym, który wystawia 
teraz skierowania na badania COVID-19 – wyjaśnia 
podinsp. Arkadiusz Michalski. – Pomimo tego 
komisariat funkcjonuje na ogólnych zasadach. 
Nie jesteśmy pierwszym przypadkiem, gdzie 
u policjantów wykryto koronawirusa, tak też było 
w Ząbkowicach Śl., czy Ziębicach – dodaje.

Koronawirus w komisariacie

Pożar przy SłupieckiejSłużby mundurowe 
informują

Noga z gazu. W środę 7 października w Nowej Rudzie na DW 381 
mężczyzna kierujący samochodem marki Seat nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowa-
nie nad pojazdem, zjechał z  drogi i  uderzył w  ogrodzenie. 
Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.
Na pomoc było za późno. W  środę 7 października strażacy 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie zostali po-
proszeni o  pomoc w  dostaniu się do mieszkania na terenie 
Nowej Rudy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowa-
dzeniu rozpoznania okazało się, że w mieszkaniu znajduje się 
starsza kobieta z którą nie ma kontaktu. Po otwarciu drzwi do 
mieszkania stwierdzono leżącą, nie mającą zachowanych funk-
cji życiowych kobietę.
Za kółkiem po spożyciu. W  środę 7 października w  Nowej 
Rudzie na ul. Reymonta w  Drogosławiu policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który po drodze publicznej kierował samochodem 
osobowym po użyciu alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że 
mężczyzna ma 0,4 promila alkoholu w organizmie.
Pomimo zakazu na skuterze. W  piątek 9 października na 
ul.  Mickiewicza w  Ścinawce Średniej policjanci z  Posterunku 
Policji w Radkowie zatrzymali mężczyznę, który po drodze pu-
blicznej kierował motorowerem nie stosując się do czynnego 
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wy-
danego przez Sąd Rejonowy w Kłodzku.
Ciężarówką zaczepił osobówkę. W piątek 9 października na 
przyszkolnym parkingu przy ul. Kopernika w  Nowej Rudzie 
mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym marki DAF 
podczas wyjazdu z parkingu zaczepił o unieruchomiony samo-
chód osobowy marki Kia, czym stworzył zagrożenie dla prze-
bywającego w pojeździe mężczyzny. Sprawcę zdarzenia ukara-
no mandatem.
Po użyciu na motorowerze. W piątek 9 października na ul. Za-
górze w  Słupcu dzielnicowi z  KP w  Nowej Rudzie zatrzymali 
mężczyznę, który kierował motorowerem będąc w  stanie po 
użyciu alkoholu. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma 
0,38 promila alkoholu.
Zderzenie na Łąkowej. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej 
Rudzie prowadzą postępowanie w sprawie zdarzenia do które-
go doszło w niedzielę, 11 października, na ul. Łąkowej w Rad-
kowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem 
marki Saab nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i  zderzył się 
z motocyklem maki Yamaha. Kierującego motocyklem zespół 
ratownictwa medycznego przewiózł do Specjalistycznego Cen-
trum Medycznego w Polanicy-Zdroju.
Zadymienie w budynku mieszkalnym. W poniedziałek 12 paź-
dziernika noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymie-
niu budynku mieszkalnego w  Ludwikowicach Kłodzkich. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 
ustalono, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wystę-
puje niewielkie zadymienie na klatce schodowej oraz w jednym 
z mieszkań. Prawdopodobną przyczyną powstania zadymienia 
jest niedrożność przewodu dymowego, spowodowana praw-
dopodobnie używaniem nieprawidłowego opału (podejrzenie 
wypalania kabli w piecu). Podczas rozpalania w piecu kuchennym 
dym wydostał się na mieszkanie przez drzwiczki pieca. Na miej-
sce przybyli funkcjonariusze policji, którzy podjęli czynności 
wobec lokatora mieszkania.
Zjechał ze skarpy. W poniedziałek 12 października na ul. Ka-
sprowicza w Ludwikowicach Kłodzkich kierujący samochodem 
marki Renault nie dostosował prędkości do warunków drogowych 
i zjechał ze skarpy. Nie uszkodził żadnych urządzeń drogowych, 
niepotrzebna była pomoc lekarska. Wobec sprawcy zdarzenia 
zastosowano pouczenie.

Mandaty za brak maseczki

W niedzielę 11 października 
ok. godz. 21.45, noworudzcy stra-
żacy otrzymali zgłoszenie o po-
żarze przy ul. Słupieckiej w Nowej 
Rudzie. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzeniu roz-
poznania ustalono, że palą się dwa 
plastikowe kontenery na śmieci 
oraz wiata aluminiowa pokryta 
pleksi. Obiekt znajdował się w 
pobliżu sklepu ECO. Akcję gaśni-
czą przeprowadzili strażacy z OSP 
KSRG Nowa Ruda-Słupiec. fo
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Od 10 października w całym 
kraju mamy obowiązek zakrywa-
nia nosa i ust w przestrzeni pu-
blicznej: w sklepie, autobusie, ale 
także na wolnym powietrzu. 
Zwolnione z  tego obowiązku 
będą jedynie osoby, które będą 
posiadały zaświadczenie lekarskie 
lub dokument, który potwierdza 
niepełnosprawność. Obostrzenia 
zostają rozszerzone na cały kraj.

W związku z wprowadzeniem na terenie całe-
go kraju żółtej strefy w celu zwalczania pandemii 
koronawirusa, noworudzcy policjanci sprawdza-
ją jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez 
mieszkańców Nowej Rudy i okolic. Najważniejszy 
jest wspólny cel: ochrona zdrowia ludzkiego. 
Dlatego wobec rosnącej fali zakażeń nie bę-
dzie   tolerancji dla osób świadomie łamiących 
przepisy.

Policjantów można spotkać nie tylko na ulicach 
ale też w wielu innych miejscach publicznych. Są 
przede wszystkim tam, gdzie może być w jednym 
miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują 
i reagują na przypadki naruszenia prawa. Jak mówi 
nam Arkadiusz Michalski z noworudzkiej policji, 
ilość mandatów nałożonych przez policjantów 
z KP Nowa Ruda od 10 do 13 października można 
„policzyć na palcach jednej ręki”.

Najskuteczniejszą metodą wal-
ki z pandemią pozostaje dystans 
społeczny, zasłanianie ust i nosa 
i częsta dezynfekcja rąk. Zasłania-
nie ust i nosa pozwala uchronić 
przed wirusem siebie, ale także 
innych. W tych trudnych czasach 
trzeba wykazać się odpowiedzial-
nością za siebie i innych.

– Nadal będziemy uświada-
miać mieszkańców regionu no-

worudzko-radkowskiego jak ważne jest przestrze-
ganie obowiązujących obostrzeń, które w znacz-
nym stopniu ograniczyć mogą rozprzestrzenianie 
się COVID-19. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie 
tych obostrzeń może narazić inne osoby na utra-
tę zdrowia i życia. W sytuacji rażącego lekcewa-
żenia obowiązujących ograniczeń możemy spo-
dziewać się zdecydowanej reakcji ze strony 
funkcjonariuszy – informuje podinsp. Arkadiusz 
Michalski, komendant Komisariatu Policji w Nowej 
Rudzie, przypominając, że w przypadku interwen-
cji podjętej przez policjantów możemy zostać 
pouczeni, ukarani mandatem w  wysokości 500 
złotych, może być też skierowany wobec nas 
wniosek do sądu lub sporządzona informacja do 
sanepidu. Należy pamiętać, że do indywidualnej 
oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, 
jakie będą konsekwencje takiej kontroli.
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Czy wiesz, że bezpodstawne wezwanie policji na 
interwencję wiąże się z konsekwencjami prawnymi?

Bezpodstawne wezwanie policji jest karalne

W piątek 9 października, na zalewie w Gorzuchowie odbyły się 
powiatowe ćwiczenia ratownicze pn. „Wielka woda”, w  których 
udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Kłodzku oraz z  zastępów Jednostek Ratowniczo-Ga-
śniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kłodz-
kiego, samorządowcy, a także pracownicy Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Tematem ćwiczeń była organizacja działań podczas powodzi, 
trenowano przede wszystkim:

– transport ratowników oraz ewakuację osób poszkodowanych 
za pomocą sprzętu pływającego,

– zabezpieczenie uszkodzonego wału,
– pracę ratowników na linii brzegowej,
– budowanie stanowiska wodnego, z uwzględnieniem wypom-

powywania wody z zalanych terenów i  transport wody na duże 
odległości.

Wszystkie działania miały na celu doskonalenie umiejętności 
i wiedzy strażaków, żeby w sytuacjach kryzysowych nieść potrzeb-
ną pomoc. Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa PSP 
w Kłodzku, Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Policjanci dość często wzy-
wani są do podjęcia interwencji 
zupełnie bez uzasadnienia. W 
tym czasie mogliby pilnować 
porządku w innych miejscach, a 
nawet nieść pomoc naprawdę 
potrzebującym osobom. Poli-
cjanci co dzień realizują wiele 
interwencji, które zgłaszane są 
za pośrednictwem numeru alar-
mowego 112. Część z nich do-
tyczy zdarzeń drogowych, inne 
nieporozumień rodzinnych. Każ-
de zgłoszenie mundurowi trak-
tują bardzo poważnie. Bywają 
jednak takie telefony, po których 
wszystkie służby ratunkowe sta-
wiane są w stan najwyższej go-
towości. Kiedy dochodzi do re-

alizacji interwencji okazuje się, 
że zgłaszający bezpodstawnie 
wezwał patrol.

Przykład 1: Osoba wezwała 
patrol ponieważ w domu rzeko-
mo awanturował się pijany oj-
ciec. Patrol policji na miejscu 
ustalił, że ojciec jest trzeźwy, ale 
ma zamiar wyjść z domu i wtedy 
zwyczajowo kupi alkohol, wypi-
je go, a po powrocie zdaniem 
zgłaszającego będzie się awan-
turował.

Przykład 2: Osoba wezwała 
patrol policji ponieważ z jej re-
lacji wynikało, że pod domem 
kręcą się jakieś osoby. Na miejscu 
okazało się, że osoba wezwała 
policję ponieważ była skonflik-

towana z sąsiadem i kiedy ten 
razem z synem wykonywał wie-
czorem przed domem jakieś 
prace, osoba ta celowo poinfor-
mowała policję, że są to obce 
osoby, by sąsiadowi wyłącznie 
dokuczyć.

Przykład 3: Mężczyzna zgło-
sił policji, że żona utrudnia mu 
kontakt z dziećmi i prosi o inter-
wencję. Policjanci na miejscu 
ustalili, że mężczyzna w ogóle 
nie był w miejscu, gdzie miałoby 
mieć miejsce utrudnianie kon-
taktu z dziećmi. Dzwonił tylko 
po to, aby mieć potwierdzenie, 
że zgłaszał na policję taki fakt.

Uwaga: Niczym nieuzasad-
nione i pochopne sięganie po 
telefon tylko po to, aby poroz-
mawiać z dyspozytorem i wpro-
wadzić go w błąd, może skutko-

wać sytuacją, w której służby 
ratunkowe, zajęte niepotrzeb-
nymi czynnościami, nie zareagu-
ją w porę na prawdziwe zgłosze-
nie dotyczące ratowania ludz-
kiego życia.

Warto wiedzieć: Takich i po-
dobnych zgłoszeń jest wiele. 
Przed wybraniem numeru alar-
mowego należy zastanowić się 
czy sprawa, którą chce się zgło-
sić, wymaga interwencji policji. 
Należy pamiętać, że w czasie, 
kiedy blokuje się linię alarmową, 
ktoś inny może pilnie potrzebo-
wać pomocy.

Warto pamiętać: W przypad-
ku bezpodstawnego wezwania 
policji na interwencję należy 
liczyć się z konsekwencjami 
prawnymi. Zgodnie z postano-
wieniami ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. Kodeks Wykroczeń, oso-
by, które w sposób nieodpowie-
dzialny wzywają policję popeł-
niają wykroczenie zagrożone 
karą aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny do 1500 zł.

Art. 66. § 1. Kto: 1) chcąc 
wywołać niepotrzebną czynność, 
fałszywą informacją lub w inny 
sposób wprowadza w błąd in-
stytucję użyteczności publicznej 
albo organ ochrony bezpieczeń-
stwa, porządku publicznego lub 
zdrowia, 2) umyślnie, bez uza-
sadnionej przyczyny, blokuje 
telefoniczny numer alarmowy, 
utrudniając prawidłowe funk-
cjonowanie centrum powiada-
miania ratunkowego – podlega 
karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny do 1500 zł.

Wielka woda 2020
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Sara jest psychoterapeutką i prowadzi praktykę dla trudnej mło-
dzieży. O uczuciach swoich pacjentów wie wszystko, jednak ze swoimi emo-
cjami nie może sobie poradzić. Wszystko zaczęło się od przeprowadzki do 
odziedziczonego, starego i zniszczonego domu. Dom ten należał kiedyś do 
dziadka jej męża. Małżonkowie chcą szybko wyremontować, opróżnić dom 
ze śladów bytności starego człowieka. Rozkręcają własne biznesy, ponieważ 
pieniądze są teraz bardzo potrzebne. Jednak nie wszystko idzie po ich myśli. 
Pewnego dnia mąż wybiera się wraz z kolegami na weekendowy wyjazd do 
domku w górach. Tak powiedział Sarze, jednak na miejsce nie dociera. Począt-
kowo kobieta jest wściekła i zła, później coraz bardziej przestraszona. Kiedy 
prawda o zniknięciu mężu wychodzi na jaw, kobieta zaczyna bać się o swoje 
zdrowie psychiczne.

Helene Flood jest psychologiem, jej specjalizacja obejmuje zagadnienia 
związane z poczuciem winy i wstydu. Ten przejmujący thriller psychologiczny 
traktuje o rujnujących i negatywnych wyborach życiowych, jakich dokonuje-
my pod wpływem rodzinnego dziedzictwa.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Helene Flood

„Psychoterapeutka”
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Nie masz czasu, chęci ani 
siły, żeby chodzić na siłownię, 
ale chcesz zachować odpowied-
nią formę? Jednym z  najlep-
szych sposobów utrzymania 
prawidłowej sylwetki są ćwi-
czenia z hantlami do wykonania 
w domu. Jedyne, czego potrze-
bujesz, to hantle, chwila wol-
nego czasu i cierpliwości. Go-
dziny i  czas treningu zależą 
tylko od ciebie. Jedynym pro-
blem jest tylko to, aby się zmo-
bilizować. Dodatkową niedo-
godnością może być także brak 
trenera, który ewentualnie 
skoryguje twoje błędy. Na 
szczęście, trenując z hantlami, 
masz nieograniczone możliwo-
ści doboru ćwiczeń. Jedynym 
zadaniem jest odpowiednie 
ułożenie programu w taki spo-
sób, aby nie był nudny i rozwi-
jał prawidłowo twoje mięsnie.

Podczas ćwiczeń warto sku-
pić się na kilku podstawowych 
elementach, które zapobiegną 
błędom i poprawią efektywność 

ćwiczeń. Podczas aktywności 
fizycznej najważniejsze jest 
płynne tempo ruchów. Przede 
wszystkim ćwiczenia powinny 
być wykonywane wolno, bez 
zbędnych zrywów czy podrzu-
tów. Jeśli masz z tym problem, 
najlepiej przy podnoszeniu 
ciężaru policz do dwóch.

Pamiętaj o  nieblokowaniu 
stawów kolanowych oraz łok-
ciowych po wyproście. Najważ-
niejsze jest utrzymanie mięśni 
w  stałym napięciu. Blokując 
stawy, sprawiamy, że dajemy, 
często w sposób nieświadomy, 
organizmowi zbędne przerwy.

Pamiętaj, by przetrzymać 
podnoszony ciężar o sekundę 
dłużej. Zwróć na to uwagę po 
wykonaniu unoszenia czy przy-
siadu, przez co będziesz musiał 
zdecydować się na mniejszą, 
a  także bezpieczniejszą dla 
organizmu wagę hantli.

Bardzo ważnym elementem 
podczas ćwiczeń jest także 
oddychanie. Pamiętaj, że jeśli 

ćwiczenia nie sprawiają ci trud-
ności, to znak, że albo wykonu-
jesz je z  małą dokładnością, 
albo czas wejść na wyższy po-
ziom.

Stań w  lekkim rozkroku 
z  hantlami trzymanymi przy 
głowie i wykonaj przysiad, do 
momentu, aż uda utworzą linię 
równoległą do podłoża. Powo-
li wróć do pozycji wyjściowej.

Dobrym ćwiczeniem są tak-
że wypady jednonóż. Hantle 
trzymaj wzdłuż ciała. Wykonaj 
krok do przodu, zginając nogę 
w  taki sposób, by utworzyć 
pomiędzy udem a podudziem 
kąt prosty.

Popularnym ćwiczeniem jest 
także wyciskanie hantli na ła-
weczce do ćwiczeń, którą spo-
kojnie możemy kupić do nasze-
go domu. Należy pamiętać, że 
podczas tego ćwiczenia nie 
należy opuszczać łokci poniżej 
głowy. Jeśli nie stać cię na ła-
weczkę treningową, możesz 
położyć się na zsuniętych krze-

słach, najlepsze 
do tego będą 
taborety.

Pamiętaj, by 
każde ćwiczenie 
robić powoli . 
Prostując ręce 
w  górę, najle-
piej zacząć od 
trzymania han-
tli na wysokości 
głowy, następ-
nie powoli łok-
cie prostować 
ku górze.

Innym popu-
larnym ćwicze-
niem jest uginanie łokci rów-
nolegle do podłoża. Zacznij od 
ugiętych łokci, trzymając je przy 
klatce piersiowej, powoli pro-
stuj, tak aby ręce były w pozy-
cji równoległej z podłożem.

Dobrym ćwiczeniem na bi-
cepsy jest uginanie przedra-
mion. Zacznij z  opuszczonym 
rękami wzdłuż tułowia. Powoli 
uginaj łokcie do kąta prostego.

Podczas aktywności fizycz-
n e j  z   h a nt l a m i  p a m i ę t a j 
o  wszystkich partiach ciała. 
Ćwiczenia te łącza się także 
z innymi rodzajami aktywności, 
które pomogą w  procesie 
kształtowania twojego ciała. 
Najważniejsze są jednak chęci 
i dostosowanie wielkości han-
tli do umiejętności.

Autorka powieści obyczajowych, tym razem we współpracy z Wojciechem 
Chmielarzem, opisała na nowo znaną już historię. Tragiczną historię miłosną 
wszech czasów, czyli współczesne dzieje Romea i Julii. Takimi słowami książ-
ka kusi potencjalnego czytelnika. Jednak z dwójką tragicznych bohaterów 
nie mamy tu do czynienia. Autorzy niby sięgnęli do klasyki, ale przerobili 
akcję na swój sposób i wyszła wersja dość nietypowa. I poetycka i bardzo 
przyziemna.

Pani burmistrz małego miasteczka, po nieudanej próbie samobójczej, 
zapada w  śpiączkę. Mieszkańcy zaczynają plotkować i  snuć domysły. Nad 
głową nieprzytomnej Ewy unoszą się głosy zainteresowanych. Wszyscy pró-
bują posklejać w całość skrawki jakiejś tam wiedzy na ten temat. Atmosfera 
zagęszcza się, gdy w samochodzie kobiety znaleziono ślady krwi, a na komi-
sariacie zgłoszono zaginięcie maturzysty. To za dużo, jak na małomiastecz-
kowe realia. Wniosek nasuwa się jeden – to nie przypadek. Prowadzone 
śledztwo obnaża grzechy codzienne społeczności, lepsze i  gorsze strony 
miasta, pragnienia, namiętności i kłamstwa. Nie ma tu dwóch znienawidzo-
nych rodzin, ale wyraźnie widać dwie strony, które wojują i rywalizują ze sobą, 
nieświadome nadciągającego nieszczęścia.

Z zainteresowaniem śledzi się historię Ewy. Jej jakby z zaświatów opowieść 
uzupełniają inni, postronni i Charlie – wielki nieobecny, któremu głosu udzie-
lił właśnie Chmielarz.

Dobra książka

Proste ćwiczenia z hantlami do wykonania w domu

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasto ze śliwkami
Składniki:
4 jajka – zważyć
mąki tyle, ile ważą jajka
cukru tyle, ile ważą jajka
margaryny Palma (tyle, 
ile ważą jajka)
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
owoce sezonowe (śliwki)

Katarzyna
Zyskowska-Ignaciak

„Koma”
Przygotowanie:
Margarynę utrzeć na puch, dodając po 1 jajku 
i po trochę cukru. Następnie dodać przesianą 
mąkę i proszek do pieczenia, wymieszać. Ciasto 
wyłożyć na blaszkę, na wierzchu poukładać 
połówki śliwek, skórką do ciasta. Wstawić do 
nagrzanego piekarnika i piec ok. 40-50 minut 
w 160OC. Po przestudzeniu można posypać 
cukrem pudrem.
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nolegle do podłoża. Zacznij od 
ugiętych łokci, trzymając je przy 
klatce piersiowej, powoli pro-
stuj, tak aby ręce były w pozy-
cji równoległej z podłożem.

Dobrym ćwiczeniem na bi-
cepsy jest uginanie przedra-
mion. Zacznij z  opuszczonym 
rękami wzdłuż tułowia. Powoli 
uginaj łokcie do kąta prostego.

Podczas aktywności fizycz-
n e j  z   h a nt l a m i  p a m i ę t a j 
o  wszystkich partiach ciała. 
Ćwiczenia te łącza się także 
z innymi rodzajami aktywności, 
które pomogą w  procesie 
kształtowania twojego ciała. 
Najważniejsze są jednak chęci 
i dostosowanie wielkości han-
tli do umiejętności.

Autorka powieści obyczajowych, tym razem we współpracy z Wojciechem 
Chmielarzem, opisała na nowo znaną już historię. Tragiczną historię miłosną 
wszech czasów, czyli współczesne dzieje Romea i Julii. Takimi słowami książ-
ka kusi potencjalnego czytelnika. Jednak z dwójką tragicznych bohaterów 
nie mamy tu do czynienia. Autorzy niby sięgnęli do klasyki, ale przerobili 
akcję na swój sposób i wyszła wersja dość nietypowa. I poetycka i bardzo 
przyziemna.

Pani burmistrz małego miasteczka, po nieudanej próbie samobójczej, 
zapada w  śpiączkę. Mieszkańcy zaczynają plotkować i  snuć domysły. Nad 
głową nieprzytomnej Ewy unoszą się głosy zainteresowanych. Wszyscy pró-
bują posklejać w całość skrawki jakiejś tam wiedzy na ten temat. Atmosfera 
zagęszcza się, gdy w samochodzie kobiety znaleziono ślady krwi, a na komi-
sariacie zgłoszono zaginięcie maturzysty. To za dużo, jak na małomiastecz-
kowe realia. Wniosek nasuwa się jeden – to nie przypadek. Prowadzone 
śledztwo obnaża grzechy codzienne społeczności, lepsze i  gorsze strony 
miasta, pragnienia, namiętności i kłamstwa. Nie ma tu dwóch znienawidzo-
nych rodzin, ale wyraźnie widać dwie strony, które wojują i rywalizują ze sobą, 
nieświadome nadciągającego nieszczęścia.

Z zainteresowaniem śledzi się historię Ewy. Jej jakby z zaświatów opowieść 
uzupełniają inni, postronni i Charlie – wielki nieobecny, któremu głosu udzie-
lił właśnie Chmielarz.

Dobra książka

Proste ćwiczenia z hantlami do wykonania w domu

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasto ze śliwkami
Składniki:
4 jajka – zważyć
mąki tyle, ile ważą jajka
cukru tyle, ile ważą jajka
margaryny Palma (tyle, 
ile ważą jajka)
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
owoce sezonowe (śliwki)

Katarzyna
Zyskowska-Ignaciak

„Koma”
Przygotowanie:
Margarynę utrzeć na puch, dodając po 1 jajku 
i po trochę cukru. Następnie dodać przesianą 
mąkę i proszek do pieczenia, wymieszać. Ciasto 
wyłożyć na blaszkę, na wierzchu poukładać 
połówki śliwek, skórką do ciasta. Wstawić do 
nagrzanego piekarnika i piec ok. 40-50 minut 
w 160OC. Po przestudzeniu można posypać 
cukrem pudrem.
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Dzień (9 października) nie 
zapowiadał się słonecznie, ale 
kilkunastoosobowa grupa tury-
styczna NUTW żądna pospace-
rowania po świeżym powietrzu, 
wybrała się na mały rajd do nie-
istniejącej już bacówki (leśni-
czówki, owczarni). Start przy 
pomniku górnika. Potem obok 
ogródków działkowych i przez 
Węglową Wolę a potem przez 
las. Jesień jest cudna – nawet w 
pochmurny dzień. Są już poprze-
barwiane liście, piękne, suche 
trawy, rozsypane pod starą, przy-
drożną gruszą ulęgałki. No i – 
mimo niezbyt dobrej widoczno-
ści – panorama gór. Próbowali-
śmy odgadnąć nazwy widocz-
nych szczytów i chociaż niezu-
pełnie nam się to udało, humo-
ry pozostały wyśmienite. Roz-

mowom i  śmie -
c h o m  n i e  b y ł o 
końca. W miejscu, 
gdzie kiedyś były 
zabudowania, po-
zostały tylko stare, 
owocowe drzewa. 
Tu i ówdzie wysoko 
błysnęło rumiane 
jabłuszko, ale pod 
węgierką śl iwek 
było całkiem sporo. 
Zdegustowaliśmy je oczywiście. 
Były pyszne. Słodkie i soczyste, 
i w ogóle „niezamieszkałe”. W 
drodze powrotnej posiedzieli-
śmy na ściętych drzewach roz-
mawiając o najbliższych planach 
spacerowych, wycieczkowych i 
rajdowych mając nadzieję, że 
chociaż niektóre, prędzej czy 
później dadzą się zrealizować. 

No i tak przeszliśmy 9 km nawet 
nie wiedząc kiedy.

Z turystycznym pozdrowieniem 
Anna Szczepan, Noworudzki UTW

12 października słuchacze NUTW 
spotkali się na trzecim w tym roku wy-
kładzie. Około pięćdziesięcioosobowa 
grupa rozsadzona w stosownej odległo-
ści na dużej sali kinowej MOK, była – mó-
wiąc kolokwialnie – mało widoczna. Nie 
mniej jednak takie rozsadzenie też ma 
swoje dobre strony – nie można pogadać 
z sąsiadką, to uważniej słucha się wykła-
du. A wykład był ciekawy i trochę niety-
powo prowadzony. Tak nietypowo i bez 
– zdawałoby się – nieodzownej prezen-
tacji spotkaliśmy się z panem Kamilem, 
doskonale znanym większości mieszkań-
ców Nowej Rudy, rehabilitantem. Stu-

denci seniorzy przygotowali sobie wcze-
śniej sporo pytań, a  pan Kamil na nie 
odpowiadał. Pytano m.in. o stosowanie 
reklamowanych suplementów diety od-
budowujących kości i ich maź stawową 
– oczywiście można, ale najpierw nale-
żałoby zrobić badania, czy taka suple-
mentacja jest potrzebna. Problemem, 
który dosięga seniorów jest proces zwy-
rodnienia stawów biodrowych czy kola-
nowych, bóle kręgosłupa, skąd mogą 
pochodzić bóle i zawroty głowy, dysko-
patia, co się dzieje gdy pozwolimy sobie 
na zbyt duże obciążenia w  aktywności 
fizycznej i  wiele jeszcze innych. Odpo-

wiadając na py-
tania pan Kamil 
pokrótce nakre-
ślił jakie są spo-
soby postępo-
wania w takich 
przypadkach, 
zwrócił uwagę 
na fakt, że tera-
pia manualna 
w  leczeniu bó-

lów przywraca równowagę pracy stawów 
i mięśni, powiązań nerwowych czy wię-
zadeł. Przy ostrym bólu i stanie zapalnym, 
trzeba jednak zastosować środki farma-
kologiczne. Natomiast jeżeli „zastosujemy 
sobie” zbyt dużą dawkę (ilość) ćwiczeń, 
nawet zalecanych, nie przyspieszymy 
powrotu do stanu prawidłowego, a wręcz 
przeciwnie – sytuację tylko pogorszymy, 
nie dając organizmowi czasu na przy-

swojenie tego, co dało – powiedzmy 
jedno, małe ćwiczenie. Oczywiście bez-
ruch, raczej nic dobrego nie przyniesie, 
ale ruch też należy stosować z umiarem, 
na miarę możliwości własnego organi-
zmu.

Spotkanie to, na zasadzie wywiadu, 
prowadziła pani Karolina Popiel.

Anna Szczepan 
Noworudzki UTW

Zostały tylko owocowe drzewa

O układzie kostnoszkieletowym
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„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 16 października

„Familia” ul. Kłodzka 13 17 października

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 18 października

„Nowa” ul. Teatralna 11 19 października

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 20 października

„Piastowska” ul. Piastów 5 21 października

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 22 października

„Remedia” Ludwikowice Kł., ul. Główna 21 23 października

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 24 października

„W Rynku” Rynek 23 25 października

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 26 października

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 27 października

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

16-18 października, godz. 18.00
25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

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

Noworudzianin Nr 98, 16-22 października 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Stwierdzenie nabycia spadku  
i przedmiotu zapisu windykacyjnego 

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Ambroży, Anastazy, Emil, Grzegorz, Jadwiga, Małgorzata

wschód słońca: 7.02
zachód słońca: 17.40

16
289 dzień roku

do końca roku pozostało 76 dni
dzień trwa: 10 godz. 38 min.

października
środa

Zgodnie z art. 669 i nast. Kodeksu 
postępowania cywilnego, sąd spadku 
wydaje postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku po przeprowadzeniu 
rozprawy, na którą wzywa wniosko-
dawcę oraz osoby mogące wchodzić w 
rachubę jako spadkobiercy ustawowi i 
testamentowi.

Sąd bada z urzędu, kto jest spadko-
biercą. W szczególności bada, czy spad-
kobierca pozostawił testament, oraz 
wzywa do złożenia testamentu osobę, co 
do której będzie uprawdopodobnione, 
że testament u niej się znajduje. Jeżeli 
testament zostanie złożony, sąd dokona 
jego otwarcia i ogłoszenia.

Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte za-
pewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. W zapewnieniu 
zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu 
jest wiadome: 1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby 
znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z 
nimi; 2) o testamentach spadkodawcy.

Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne 
ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien 
uprzedzić składającego zapewnienie.

Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne 
dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie 
w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po 
wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były 
nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o 
stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszyst-
kich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość 
ich udziałów.

Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie 
jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, 
może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub 
zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

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

RWD-2 został skonstruowany jako rozwinięcie RWD-1 przez Stanisława Rogalskiego, 
Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego. Samolot charakteryzował się starannym opra-
cowaniem aerodynamicznym, co doprowadziło do rezygnacji z bezpośredniej widzialności 
do przodu. Dlatego też zyskał przydomek „ślepa mysz”. Zasadnicza różnica w stosunku do 
RWD-1 dotyczyła napędu - w miejsce zawodnego i niewyrównoważonego w pracy dwu-
cylindrowego silnika Scorpion (drgania) zastosowano cięższy, ale w  miarę niezawodny 
i bardzo równo pracujący dziewięciocylindrowy silnik Salmson. Zastosowano też sztyw-
niejszy kadłub i solidniejsze koła podwozia. Zmiany te wiązały się z przyrostem masy o ok.  
60 kg. Samolot był zbudowany w Warsztatach Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów 
Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy prototyp (SP-ACE) został oblatany przez Jerzego Drzewieckiego. Następnie 
prototyp odbył wieloetapowy lot na trasie około 1200 km dookoła Polski pilotowany przez 
Franciszka Żwirko i Stanisława Wigurę w lipcu 1929. Następnie w sierpniu i wrześniu 1929 r. 
ta sama załoga odbyła lot na trasie Warszawa-Paryż-Barcelona-Warszawa (5000 km w ciągu 
42 godzin lotu). Był to pierwszy tak daleki rajd samolotu turystycznego polskiej konstrukcji 
i produkcji. 16 października 1929 Franciszek Żwirko wraz z Antonim Kocjanem ustanowili 
pierwszy polski międzynarodowy rekord lotniczy w  wysokości lotu w  klasie samolotów 
o masie własnej do 280 kg z wynikiem 4004 m.

Samolot RWD-2 
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2020

października
piątek

imieniny obchodzą:
Ambroży, Anastazy, Aurelia, Dionizy, Emil, Gaweł, 
Gerard, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Małgorzata, Walenty

wschód słońca: 7.02
zachód słońca: 17.40

16
290 dzień roku

do końca roku pozostało 76 dni
dzień trwa: 11 godz. i 38 min 
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 15 października, godz. 
13.00) jest już ponad 38 milionów zarażonych, 
ponad 1 milion zgonów i ponad 28 milionów osób 
wyzdrowiałych na 219 terytoriach całego świata. 
Polska na ten moment jest na 31 miejscu w tej 
statystyce z  liczbą zarażonych – 149.903, liczbą 
zgonów – 3.308 oraz 85.588 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim – na ten moment – 90 osób 
jest zakażonych koronawirusem. Jest 17  ofiar 
śmiertelnych, a 452 osoby wyzdrowiały.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (8.150.383 chorych / 221.850 zgonów
/ 5.279.651 wyzdrowiałych),
Indie (7.309.164 / 111.337 / 6.383.441),
Brazylia (5.141.498 / 151.779 / 4.568.813),
Rosja (1.354.163 / 23.491 / 1.048.097),
Argentyna (931.967 / 24.921 / 751.146),

Columbia (930.159 / 28.306 / 816.667),
Hiszpania (896.086 / 33.204 / 150.376),
Peru (856.951 / 33.512 / 759.597),
Meksyk (829.396 / 84.898 / 603.827),
Francja (779.063 / 33.037 / 103.413),
RPA (696.414 / 18.151 / 626.898)
Wielka Brytania (654.644 / 43.155 / brak danych),
Iran (513.219 / 29.349 / 414.831),
Chile (485.372 / 13.415 / 458.073),
Irak (413.215 / 10.021 / 347.396)
Bangladesz (384.559 / 5.608 / 299.229)
Włochy (372.799 / 36.289 / 244.065),
Indonezja (349.160 / 12.268 / 273.661),
(…) Niemcy (341.742 / 9.771 / 284.829),
(…) Turcja (340.450 / 9.014 / 298.368),
(…) Ukraina (281.239 / 5.302 / 119.650),
(…) Czechy (139.290 / 1.172 / 60.901),
(…) Chiny (85.622 / 4.634 / 80.748) #zostanwdomu

W czwartek, 8 października 
Ministerstwo Zdrowia poinfor-
mowało o pojawieniu się pozy-
tywnego wyniku na koronawi-
rusa u kolejnych 4280 osób, a w 
sobotę 10 października było już 
5300 nowych przypadków zaka-
żenia koronawirusem. Te dane 
spowodowały, że obostrzenia 
zostaną wprowadzone w całym 
kraju.

– To rekordowa liczba zaka-
żeń, nawet o 30 proc. większa 
niż dzień wcześniej. W przypad-

ku takiej dynamiki podwojenie 
liczby zakażeń będzie zachodzi-
ło mniej więcej co trzy dni. To 
bardzo duża liczba. Chcemy ją 
ograniczyć i wypłaszczyć – po-
wiedział 8 października premier 
Mateusz Morawiecki dodając, że 
nowe obostrzenia przypomina-
ją te z wiosny. – Druga fala też 
do nas dotarła. Musimy się zmie-
rzyć z nią w sposób zdecydowa-
ny, kategoryczny i jednocześnie 
korzystając z doświadczeń, któ-
re nabraliśmy. [...] Za nami czas 

bardzo dużych wyrzeczeń i strat 
gospodarczych.

Żółta strefa w całym 
kraju

Od 10 października rząd 
wprowadza żółtą strefę w całym 
kraju.

– Mamy obowiązek zakrywa-
nia ust i nosa w przestrzeni pu-
blicznej. Mamy ok. 100 powia-
tów, a to jedna trzecia kraju. 
Mamy do wyboru zamknąć w 
poszczególnych województwach 
ruch w swobodzie przemiesz-
czenia się lub wprowadzić ob-
ostrzenia na terenie całego kra-
ju – premier tłumaczył decyzję 
rządu. Kilkukrotnie dodając, że 
należy „chronić naszych senio-
rów”.

Żółta strefa – co 
oznacza

Wprowadzenie na terenie 
całego kraju żółtej strefy ozna-
cza, że noszenie maseczki lub 
szalika zakrywającego usta i nos 
jest obowiązkowe w przestrzeni 
publicznej:
• w środkach publicznego trans-
portu zbiorowego,
• w miejscach ogólnodostęp-
nych,
• w zakładach pracy oraz w bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej,
• w obiektach handlowych lub 
usługowych,
• w trakcie sprawowania kultu 
religijnego, w tym czynności lub 
obrzędów religijnych, w budyn-

Cała Polska w żółtej strefie
Od 10 października cała Polska objęta jest żółtą strefą, co ogłosił premier 
Mateusz Morawiecki. Oznacza to nowe obostrzenia w całym kraju. 
Obowiązkowe jest m.in. zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej – 
w sklepie, autobusie, ale także na ulicy

ku użyteczności publicznej prze-
znaczonym na potrzeby kultu 
religijnego oraz na cmentarzu.

Wyjątkiem będą osoby po-
siadające przy sobie zaświad-
czenie lekarskie, które zezwala 
na nienoszenie maski.

Za brak maseczki grożą man-
daty, nawet do 500 zł.

Obostrzenia

Większe obostrzenia dotyczą 
m.in.: obowiązku zakrywania ust 
i nosa, a także organizacji targów 
i kongresów, wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych, gastronomii, 
sanatoriów, wesel, transportu.

Zasłanianie nosa i ust w prze-
strzeni publicznej – w sklepie, 
autobusie, ale także na ulicy – 
jest obowiązkowe od soboty, 10 
października.

Maseczki

Obowiązek zakrywania ust i 
nosa, przy pomocy odzieży lub 
jej części, maski, maseczki, przy-
łbicy albo kasku ochronnego:
• w środkach publicznego trans-
portu zbiorowego (również w 
samolotach, statkach, samocho-
dach, jeżeli podróżują nim oso-
by niezamieszkujące wspólnie),
• w miejscach ogólnodostęp-
nych, w tym:

– na drogach i placach,
– na terenie cmentarzy,
– promenad, bulwarów,
– miejsc postoju pojazdów,
– parkingów leśnych, ale nie 

na terenie lasu, parku, zieleńca, 
ogrodu botanicznego, ogrodu 
z a by t k owe g o,  ro d z i n n e g o 
ogródka działkowego albo plaży,

– na terenie nieruchomości 
wspólnych,

– w zakładach pracy oraz w 
budynkach użyteczności pu-
blicznej przeznaczonych na po-
trzeby (administracja publicz-
na,  sądy, budynki kultury, ko-
ścioły, ośrodki zdrowia, poczty, 
szkoły),

– w obiektach handlowych 
lub usługowych, na targowi-
skach.

Imprezy 
okolicznościowe, 
zgromadzenia

W imprezach okolicznościo-
wych może brać udział maksy-
malnie 75 osób (od 17 paździer-
nika). W zgromadzeniach może 
brać udział maksymalnie 150 
osób, z zachowaniem dystansu 
1,5 metra i obowiązkowymi ma-
seczkami.

Transport publiczny

W transporcie publicznym 
może przebywać maksymalnie 
50% dopuszczalnej liczby pasa-
żerów.

Kultura, rozrywka i 
sport

• W teatrach, kinach i na wy-
darzeniach sportowych może 
przebywać maksymalnie 25% 
całej widowni, noszenie mase-
czek jest obowiązkowe.

• Wydarzenia kulturalne w 
plenerze maksymalnie 100 osób 
– jednak liczba widzów, słucha-
czy, zwiedzających lub uczest-
ników nie może być większa niż 
1 osoba na 5 m2.

• Na basenach może przeby-
wać 75% maksymalnej liczby 
osób.

• Na siłowniach może prze-
bywać 1 osoba na 7 m2.

• W konferencjach i wysta-
wach obowiązuje limit 1 osoby 
na 4 m2.

Restauracje

• Limit 1 osoby na 4 m2
• Bez miejsc do tańczenia

Fryzjerzy, kosmetyczki, 
salony tatuażu

• Może przebywać wyłącznie 
personel i obsługiwani przez 
niego klienci.
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XX Dzień Papieski
W niedzielę 11 października w słupieckiej wspólno-

cie parafialnej świętowano XX Dzień Papieski pod hasłem 
„Totus Tuus”. Od samego rana przy kościele wszyscy 
wierni otrzymywali kotyliony z wizerunkiem Jana Paw-
ła II oraz chorągiewki papieskie. Ponadto każdy mógł 

nabyć: krówki z cytatami naszego Świętego Papieża jak 
i okolicznościowe monety z okazji Jego 100 rocznicy 
urodzin. O godzinie 12.30 została odprawiona uroczy-
sta Msza Święta, w czasie której wystąpiła kapela gó-
ralska „Janicki”. Po wspólnej Eucharystii, na placu ko-

ścielnym można było wysłuchać kilka utworów wyko-
nanych przez zaproszony zespół. Zwieńczeniem tego-
rocznych obchodów Dnia Papieskiego był wieczorny 
koncert wykonany przez Rodzinę „Sygnał Miłosierdzia”.

fot. A. Kruk
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Godziny tylko dla seniorów w sklepach
Godziny dla seniora w skle-

pach, aptekach i drogeriach, 
zaostrzone zasady epidemiczne 
w placówkach opieki i domach 
pomocy społecznej, a także 
samoizolacja osób pow. 70 roku 
życia – to wprowadzone przez 
rząd nowe zasady wsparcia osób 
starszych, które przedstawił 
premier Mateusz Morawiecki

Osoby powyżej 70 roku życia 
są najbardziej narażeni na ryzyko 
zakażenia koronawirusem. Dlate-
go też apelujemy o szczególną 
ostrożność, stosowanie zasady 
„dezynfekcja – dystans – masecz-
ka” i solidarność z seniorami!

Dbamy o seniorów
Przed zakażeniem koronawi-

rusem powinniśmy szczególnie 
chronić osoby starsze. Dlatego też 
wprowadzamy zasady, które ogra-
niczają ryzyko zakażenia – m.in. 
dobrze znane godziny dla senio-
ra w sklepach.

– Dążymy do ustabilizowania 
sytuacji związanej z koronawiru-
sem, aby dynamika wzrostu zaka-

żeń była jak najmniejsza – powie-
dział szef rządu.

Godziny dla seniora od 15 paź-
dziernika

Od 15 października 2020 r. 
wprowadzamy godziny dla senio-
ra. Od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10:00 do 12:00 w 
sklepach, drogeriach i aptekach 
zakupy będą mogły zrobić jedynie 
osoby powyżej 60 roku życia. 
Pozwoli to na ograniczenie ryzyka 
potencjalnego zakażenia.

To jednak nie jedyne rozwią-
zanie, które pomoże chronić oso-
by starsze. Oprócz tego: 

– zaostrzymy zasady epide-
miczne w domach pomocy spo-
łecznej i placówkach opieki,

zalecamy maksymalne ogra-
niczenie kontaktu z osobami po-
wyżej 70 roku życia.

Przede wszystkim – solidarność 
między pokoleniami

Ochrona seniorów nie uda się 
bez międzypokoleniowej solidar-
ności społecznej! Dlatego też 
apelujemy o niesienie pomocy i 

wsparcia osobom starszym i sa-
motnym. Każdy może włączyć się 
w takie działanie poprzez zwykłe 
zrobienie zakupów, wykupienie 
leków w aptece czy odebranie 
przesyłki na poczcie.

– Musimy mieć świadomość, 
że reguły, które wyznaczamy są 
wskazówkami i zaleceniami, któ-
re powinny być przestrzegane 
przez seniorów – to może ocalić 
życie – mówił premier.

Podkreślił też, że w ramach 
solidarności międzypokoleniowej, 
przestrzegając zasad, chronimy 
zdrowie i życie seniorów.

System wsparcia dla seniorów 
opiera się na działaniach wolon-
tariuszy, organizacji społecznych 
oraz samorządów i państwa. W 
pomoc osobom starszym włącza-
ją się m. in. harcerze i organizacje 
pozarządowe. Rząd przeznaczy 
38 mln złotych dla domów pomo-
cy społecznej z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie sanitarne oraz 
wsparcie pracowników tych pla-
cówek. Działamy wspólnie na 
rzecz bezpieczeństwa naszych 
seniorów.

4 zasady bezpieczeństwa – 
DDMA

Skuteczna walka z koronawi-
rusem polega na przestrzeganiu 
podstawowych zasad postępowa-
nia, tzw. DDMA:

– dystans
– dezynfekcja
– maseczka
– aplikacja STOP COVID – Pro-

teGO Safe
Utrzymywanie dystansu spo-

łecznego min. 1,5 m, częste mycie 
rąk i ich dezynfekcja oraz zakry-
wanie ust i nosa to podstawowe 
czynności, które pozwalają ogra-
niczyć ryzyko zakażenia korona-
wirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera 
też aplikacja STOP COVID – Pro-
teGO Safe. Jest w pełni bezpiecz-
na, bezpłatna i dobrowolna. Im 
więcej osób będzie z niej korzy-
stać, tym szybciej i skuteczniej 
ograniczymy tempo i zasięg roz-
przestrzeniania się koronawirusa.

Akcja #WspierajSeniora
Przypominamy o akcji #Wspie-

rajSeniora. Warto pomagać oso-

bom ze swojego najbliższego 
otoczenia. W czasie trwającej epi-
demii można to zrobić z ograni-
czeniem bezpośredniego kontak-
tu z innymi osobami.

Od nas wszystkich zależy jak 
poradzimy sobie z epidemią koro-
nawirusa. Dlatego bądźmy soli-
darni i odpowiedzialni za drugie-
go człowieka. Czasem wystarczy:

– zrobienie zakupów,
– wyprowadzenie psa,
– odbiór przesyłki z poczty,
– wykupienie recepty.
Ten niewielki gest może ura-

tować wiele osób!

Włączmy się w system wsparcia
Zinstytucjonalizowany system 

wsparcia działa w oparciu o dzia-
łania samorządów, m.in. poprzez 
ośrodki pomocy społecznej. Jed-
nak, każdy kto pragnie się zaan-
gażować, może zostać wolonta-
riuszem. Aby pomagać, możemy 
też zgłosić się do takiego ośrodka 
pomocy społecznej w swojej oko-
licy. Ich lista znajduje się na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/
koronawirus/wolontariat.



17

OR OR
Noworudzianin Nr 450, 16-22 października 2020 r.

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

Od 15 października kolejni 
przedsiębiorcy będą mogli wnio-
skować do ZUS o wsparcie. Nowe 
przepisy wprowadzają trzy formy 
wsparcia dla przedstawicieli 
branży turystycznej, estradowej 
i wystawienniczej. Ustawa wcho-
dzi w życie w połowie paździer-
nika i dopiero wówczas będzie 
można składać wnioski przez 
Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS) do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

Nowe przepisy wprowadzają 
trzy formy wsparcia udzielanego 
przez ZUS przedstawicielom 
branży turystycznej, estradowej 
i wystawienniczej.

– Przedsiębiorcy będą mogli 
skorzystać ze zwolnienia z opła-

cania składek za lipiec, sierpień 
i wrzesień – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Prawo do tej formy pomocy 
będzie przysługiwało płatnikom 
sektora turystycznego, hotelar-
skiego, organizacji i obsługi tar-
gów, konferencji, wystaw.

Warunkiem uzyskania zwol-
nienia jest m.in. prowadzenie 
działalności przed 30 czerwca 
2020 r. Należy również wykazać 
75 % spadek przychodów w 
porównaniu z miesiącami z 2019 
roku (porównujemy pierwszy 
miesiąc z wniosku, z analogicz-
nym miesiącem 2019 r.). Wnioski 
o zwolnienie będzie można skła-
dać do końca listopada. Prowa-

dzący firmy będą mogli wnio-
skować także o świadczenie 
postojowe. Prawo do niego uzy-
skają osoby, które prowadzą 
działalność, jako agenci tury-
styczni i przewodnicy turystycz-
ni. W przypadku agentów tury-
stycznych warunkiem otrzyma-
nia środków (2080 zł) będzie 
rozpoczęcie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przed 
1 kwietnia 2020. Ponadto przed-
siębiorcy będą musieli odnoto-
wać przestój w prowadzeniu 
biznesu w następstwie wystą-
pienia COVID-19. Nie mogą też 
podlegać ubezpieczeniom spo-
łecznym z innego tytułu, chyba, 
że podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym z ty-

tułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej.

– Nieco inne warunki muszą 
spełnić przewodnicy turystyczni. 
W ich przypadku działalność 
powinna mieć charakter sezo-
nowy i w 2019 r. być wykonywa-
na przez okres nie dłuższy niż 9 
miesięcy – wyjaśnia Iwona Ko-
walska-Matis.

O pomoc mogą ubiegać się 
przewodnicy, którzy zawiesili 
działalność gospodarczą, ale po 
31 sierpnia 2019 roku. „Tarcza 
5.0” wprowadza również dodat-
kowe świadczenie postojowe. 
Na taką pomoc mogą liczyć pro-
wadzący działalność, którzy 
wcześniej już otrzymali posto-
jowe. Prawo do dodatkowego 

świadczenia będzie przysługi-
wało przedsiębiorcom sektora 
turystycznego, hotelarskiego, 
organizacji i obsługi targów, 
konferencji. Chodzi m.in. o trans-
port turystyczny, wystawianie i 
występowanie w przedstawie-
niach teatralnych czy prowadze-
nie dyskotek, salonów gier elek-
tronicznych, plaż, jarmarków. 
Wnioskującym o to świadczenie 
mogą być osoby, które uzyskały 
przychód z działalności w mie-
siącu (poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku), niższy co naj-
mniej o 75% w stosunku do przy-
chodu uzyskanego w tym samym 
miesiącu w 2019 r. Dodatkowe 
świadczenie postojowe przysłu-
guje nie więcej niż trzykrotnie.

ZUS rozliczy za firmy składki
Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje w najbliż-

szych latach uruchomić usługę, dzięki której przedsię-
biorcy nie będą musieli sami rozliczać swoich składek. 
Podobnie jak w  przypadku „gotowego” PIT-a  będą 
tylko zatwierdzać przygotowane przez ZUS rozliczenie.

Takie są przyjęte przez zarząd ZUS plany dotyczące 
głównych projektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
na najbliższe trzy lata. Sposób funkcjonowania Zakładu 
oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ule-
gnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu.

– W ten sposób nie tylko przejmiemy od właścicie-
li firm obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem 
składek, ale także odpowiedzialność związaną z  ich 

poprawnym rozliczaniem – mówi Iwona Kowalska-Ma-
tis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć 
z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane 
z opłacaniem i rozliczaniem składek.

– Idziemy w kierunku zmniejszenia biurokracji i uła-
twienia w  prowadzeniu biznesu. Po wprowadzeniu 
reformy, rozliczenia z  ZUS będą zabierały minimum 
czasu i nie będą wymagały wiedzy księgowej – dodaje 
Kowalska-Matis.

Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związa-
ną z rozliczaniem składek. Dzięki temu powinny zniknąć 
błędy m.in. w  kwestii ustalania podstawy wymiaru 
składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewności, co do 

swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy 
 pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych 
na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwo-
li to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i  ren-
ty z  uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniają-
cych.

Rzecznik wyjaśnia, że po wprowadzeniu zmian 
przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację 
związaną z  rozliczeniem, podobnie jak w  przypadku 
zeznania podatkowego. Planowane zmiany to nie tylko 
informatyczne wyzwanie dla ZUS, który jednak ma już 
doświadczenie w dużych projektach.

– Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elek-
troniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy 
również za sobą doświadczenia zdobyte w czasie ob-
sługi Tarczy antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycz-
nego – zapewnia rzecznik ZUS.

Od połowy października postojowe i zwolnienie ze składek

ZUS rozliczy za firmy składkin

Zaświadczenie A1 
dostępne online

Już dziś klienci, którzy chcą otrzymać 
zaświadczenie A1, potwierdzające pod-
leganie ubezpieczeniom społecznym 
w Polsce przez osoby delegowane mogą 
wypełnić elektronicznie odpowiedni 
wniosek na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS. Wnioski zostały uprosz-
czone, a system podpowiada, który wnio-
sek wybrać i jak go wypełnić.

– W ten sposób ułatwiamy klientom, 
którzy delegują pracowników za granicę 
do krajów Unii Europejskiej i EFTA uzy-
skanie zaświadczenia, że składki za ich 
ubezpieczenie powinny być płacone 
w Polsce do ZUS – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku.

Już dzisiaj klienci ZUS, którzy chcą 
otrzymać zaświadczenie A1, mogą sko-

rzystać w  tym celu z  Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS i wypełnić elektro-
nicznie odpowiedni wniosek. Wnioski 
o zaświadczenia A1 zostały uproszczone 
i dostosowane językowo. Od 30 września 
te uproszczone wersje formularzy są 
dostępne dla wnioskodawców na PUE. 
Tego dnia został wdrożony nowy „Kreator 
wniosku o  wydanie zaświadczenia A1”, 
który poprowadzi klienta krok po kroku 
przez proces składania wniosku o  za-
świadczenie A1. Klient odpowiada na 
kolejne pytania a system, w oparciu o po-
dane informacje, automatycznie rozpo-
znaje, który wniosek jest właściwy w da-
nej sytuacji. Kreator również podpowia-
da klientowi jak prawidłowo wypełnić 
wniosek. Po uzupełnieniu wszystkich 
wymaganych danych i zakończeniu pra-

cy Kreatora, powstaje komplet dokumen-
tów w postaci właściwego wniosku o wy-
danie zaświadczenia A1 wraz z wymaga-
nymi załącznikami, o  których dodanie 
klient może być poproszony w zależności 
od konkretnej sytuacji.

– W pierwszej kolejności uruchomili-
śmy kreator dla klientów składających 
najbardziej typowe wnioski, tj. klientów, 
którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, 
w trzech sytuacjach: – delegowania pra-
cownika do innego państwa członkow-
skiego UE, EOG lub Szwajcarii, – czaso-
wego przeniesienia wykonywania dzia-
łalności na własny rachunek do innego 
państwa członkowskiego UE, EOG lub 
Szwajcarii, – wykonywania pracy najem-
nej lub działalności na własny rachunek, 
w  kilku państwach członkowskich UE, 

EOG lub Szwajcarii – wyjaśnia Kowalska-
-Matis.

Na PUE ZUS pojawił się też wniosek 
ogólny (POG). Jest to wniosek, za pomo-
cą, którego można przekazać do ZUS 
wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie. 
Do takiego pisma można dołączyć za-
łącznik, który nie przekracza 1024.00 KB 
(dokument z  załącznikami nie może 
przekraczać 5120.00 KB). Wniosek ogólny 
można podpisać na kilka sposobów: 
profilem PUE, podpisem zaufanym (ePU-
AP), podpisem osobistym (e-dowodem), 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. Pozostałe wnioski – tak jak dotych-
czas – należy składać na formula-
rzach   odpowiednich do konkretnych 
spraw.
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U WAG A !

KOSMICZNE KODOWANIE W ZS NR3 – 
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOŻKOWIE

Informacja o ogłoszeniu II przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy w  Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, 
w dniu 29 września 2020 r. zostało wywieszone i podane do pu-
blicznej wiadomości ogłoszenie o  nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
II przetargu ustnego nieograniczonego, będący załącznikiem do 
zarządzenia Nr 409/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 
2020 roku:

– lokal mieszkalny nr 4 – położony na pierwszym piętrze – pod-
dasze części niskiej budynku mieszkalno-użytkowego, wieloro-
dzinnego, wolnostojącego, trzykondygnacyjnego, częściowo 
podpiwniczonego, w  którym mieści się 5 lokali mieszkalnych 
i jeden lokal użytkowy, wybudowanym przed 1945 r.

Składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, dwóch 
spiżarek, o  powierzchni użytkowej 100,03 m2. Do pomieszczeń 
przynależnych zaliczono: komórkę na drugim piętrze (poddasze 
budynku) o pow. 4,13 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze (ko-
mórkę) umieszczoną poza budynkiem, w budynku gospod. o pow. 
3,26m 2. Razem powierzchnia z przynależnymi wynosi. 107,42 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanaliza-
cyjną, ogrzewanie CO etażowe i piecowe. Udział w nieruchomości 
wspólnej wynosi 1889/10000 części.

Wyodrębniony lokal z  przeznaczeniem na lokal mieszkalny 
zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym mieszkalno-użyt-
kowym, znajdującym się na działce nr 158/4 o  pow. 0,1517 ha, 
w obrębie Bożków gm. Nowa Ruda.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nowa Ruda, działka numer 158/4 
przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej lub 
zagrodowej oraz usług i produkcji nie kolidującej z funkcją miesz-
kaniową, w części na drogę publiczną zbiorczą. W wypisie z danych 
ewidencji gruntów i budynków Starosty Kłodzkiego działka skla-
syfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

I przetargu ogłoszony na dzień 28 sierpnia 2020 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

Cena lokalu mieszkalnego: 40 000.00 zł zwolnienie z podatku 
VAT na podst. art.43 ust.1 pkt.10 ustawy od podatku od towarów 
i usług. Wysokość wadium wynosi 8 000.00 zł.

Termin II przetargu ogłoszony został na dzień 6 listopada 2020 r. 
o godzinie 13.00.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa  Bożków.

Technologie komputerowe odgrywają coraz 
większe znaczenie w życiu nowoczesnych społe-
czeństw, a programowanie staje się umiejętnością, 
która pozwala dzieciom na odnalezienie się w tej 
nowej rzeczywistości. Naukę programowania 
powinno się rozpocząć od najmłodszych lat 
przedszkolnych, kiedy to dziecko odznacza się 
największą ciekawością świata, jest spragnione 
odkrywania, zmieniania i budowania.

Przedszkole Samorządowe w Bożkowie złoży-
ło wniosek z prośbą o dotację projektu pt. „Ko-
smiczne kodowanie” do Fundacji mBanku, które-
go misją jest wspieranie dzieci i młodzieży w na-
uce matematyki. Przedszkole otrzymało dotację 
w kwocie 7000,00 zł własny udział finansowy – 
5000 zł (konferencje i warsztaty dla nauczycieli 
oraz warsztaty dla rodziców).

Data rozpoczęcia realizacji projektu – 1 wrze-
śnia 2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu – 31 
grudnia 2020 r.

Dzięki realizacji tego projektu przedszkole 
będzie bogatsze o:

– stworzenie atrakcyjnej nowoczesnej oferty 
zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych 
rozwijających kompetencje matematyczne i cy-
frowe,

– rozwijanie u  dzieci przedszkolnych logicz-
nego myślenia, zadaniowego podejścia do sta-
wianych problemów, pracy zespołowej oraz od-
powiedniego korzystania z urządzeń mobilnych,

– nowoczesne pomoce edukacyjne.
Ogromnie cieszymy się z możliwości realizacji 

projektu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że ze względów sanitar-
nych dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym 
samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa 
niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00.
Do dyspozycji mieszkańców przy wejściu w urzędzie wyło-

żony jest płyn do dezynfekcji rąk. Należy z niego skorzystać 
przed rozpoczęciem załatwiania sprawy. Przypominamy również 
o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni  publicznej!

W dalszym ciągu, z uwagi na obowiązujący na terenie kraju 
stan epidemii, rekomendujemy dokonywanie przelewów inter-
netowych, pocztowych lub korzystanie z placówek bankowych 
oraz załatwianie spraw urzędowych telefonicznie, korespon-
dencyjnie lub poprzez system e-PUAP.

Wójt Gminy Nowa Ruda będzie dostępny dla mieszkańców 
we wtorki od godz. 11:30 do 15:30 pod numerem tel. 74 872 09 00. 
W uzasadnionych przypadkach lub w sprawach pilnych, Wójt 
może wyrazić zgodę na bezpośrednie spotkanie w urzędzie.
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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 399 („Ciało w złocie, a dusza w miernocie”)
nagrody otrzymują: Mariola Grzałek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Iwona 
Szymańska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Teresa Szkrobot – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Ewa Bołyga – plan miasta Nowa Ruda, Gabriela Urniak – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Agata Pakowska – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 399 („Ciało w złocie, a dusza w miernocie”)
nagrody otrzymują: Mariola Grzałek – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Iwona 
Szymańska – 2-osobowy karnet do kina MOK, Teresa Szkrobot – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Ewa Bołyga – plan miasta Nowa Ruda, Gabriela Urniak – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Agata Pakowska – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

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

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

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

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

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

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

Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę swojego 
bliźniego, ulice ziemi wypełniłyby się radością. 
(Przysłowie angielskie)

Niech milczy ten, kto uczynił jakieś dobrodziejstwo – niech mówi 
ten, który je otrzymał. 
(Seneka)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„boisko”, „kasztan”, „Mój brat niedźwiedź”), („boisko”, „kasztan”, „Mój brat niedźwiedź”), („boisko”, „kasztan”, „Mój brat niedźwiedź”), 

nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, 
plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, 

ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  
Łukasz Kiejman, Ania Przaniak, Łukasz Kiejman, Ania Przaniak, Łukasz Kiejman, Ania Przaniak, 

Karol Szlęzak.Karol Szlęzak.Karol Szlęzak.

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. Przysłowie z diagramu

........................................................................................
3. Ukryte zwierzęta

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 400

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Leo F. Buscaglia.

1. Bohater westernów

2. Żółty, biały lub topiony

3. Zastawiane przez kłusownika

4. „Ptasie...” Tuwima

5. Sztywny przy koszuli

6. Może być mydlana

7. Artysta z pędzlem

8. To już nie popołudnie

9. Mały Adam

10. Pasą się na halach

11. Uprawia warzywa, rośliny

12. Nadawana na poczcie

13. W przekroju drzewa

14. Tryska wodą w parku

15. Niezastąpiona przy koszeniu

16. Mały słonik

17. Z niej pyszne powidła

Rozszyfruj 

diagram 

i odczytaj 

przysłowie

 I II III IV V VI 
1 A Ą B C Ć Ń 
2 D E Ę F G Ź 
3 H I J K L  
4 Ł M N O Ó  
5 P R S Ś T  
6 U W Y Z Ż  
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Znajdź, na pograniczu sąsiadujących z sobą wyrazów, 
ukryte nazwy zwierząt:
 1. Magda i Rafał na podwórku byli sami.

 2. Nigdy nie chodź blisko torów.

 3. Harcerze na biwaku radzili sobie świetnie.

 4. Słońce chowało się daleko za horyzontem.

 5. Jutro trzeba rano wstać.

 6. W górach zawsze chodzimy szlakiem.
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Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Leo F. Buscaglia.

1. Bohater westernów

2. Żółty, biały lub topiony

3. Zastawiane przez kłusownika

4. „Ptasie...” Tuwima

5. Sztywny przy koszuli

6. Może być mydlana

7. Artysta z pędzlem

8. To już nie popołudnie

9. Mały Adam

10. Pasą się na halach

11. Uprawia warzywa, rośliny

12. Nadawana na poczcie

13. W przekroju drzewa

14. Tryska wodą w parku

15. Niezastąpiona przy koszeniu

16. Mały słonik

17. Z niej pyszne powidła
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Znajdź, na pograniczu sąsiadujących z sobą wyrazów, 
ukryte nazwy zwierząt:
 1. Magda i Rafał na podwórku byli sami.

 2. Nigdy nie chodź blisko torów.

 3. Harcerze na biwaku radzili sobie świetnie.

 4. Słońce chowało się daleko za horyzontem.

 5. Jutro trzeba rano wstać.

 6. W górach zawsze chodzimy szlakiem.
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

OGŁOSZENIA DROBNE SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne 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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* Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem i ogródkiem 
w Nowej Rudzie. Powierzchnia 
70m2. Zapraszam na prezentację. 
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul. 
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugo-
wie o powierzchni 1,52 ha w cenie 
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszka-
nie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł. 
Tel. 668 218 840.
* Zamienię mieszkanie kwate-
runkowe w Woliborzu 74 m2 na 
mieszkanie w Słupcu lub Nowej 
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel. 
887 845 066.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam garaż w pobliżu 
os.  Piastowskiego. Powierzchnia 
garażu 20 m2, nowy dach oraz 
drzwi. Tel. 736 222 236.
* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-

kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bart-
nicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipa-
mi”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.

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

* Sprzedam Suzuki Swift 1,0, rok 
2001, pierwszy właściciel, prze-
bieg 113 tys. km, zadbany, prze-
gląd ważny jeszcze rok. Wymienio-
ne m.in. hamulce, amortyzatory, 
akumulator, rozrząd, tłumik. Cena 
6,5 tys. zł. Tel. 503 789 440.
* 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.

* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.
* Sprzedam kawalerkę na drugim 
piętrze z możliwością zrobienia 
dwóch pokoi w Słupcu na os. Woj. 
Polskiego, 30 m2. Tel. 539 958 620.

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

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

ZAPRASZAMY

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

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

Różne
Reklama

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

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

1. na pełny etat 2. na pół etatu

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

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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