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Do szkoły 
w systemie 
hybrydowym
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Sytuacja jest bardzo dynamiczna

W związku z coraz większą liczbą osób zarażonych koronawirusem – 
w czwartek 22 października było ich prawie 15 tysięcy – czeski rząd 
wprowadził nowe surowe obostrzenia, które mają potrwać przynajmniej 
do 3 listopada

Bieżąca sytuacja związana z walką z koronawirusem w mieście, to główny temat 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które – 
w trybie on-line – odbyło się w środę 21 października

czytaj na str. 2

czytaj na str. 3

W niedzielę 18 października, z 40 minutowym opóźnieniem, na dworcu 
w Nowej Rudzie mogliśmy zobaczyć retro pociąg. Lokomotywa 
parowa Tkt48-18 wraz z trzema wagonami osobowymi z końca lat 20 
lub początku 30 XX wieku, wzbudziła spore zainteresowanie

czytaj na str. 7

Muzealny pociąg 
w Nowej Rudzie

Lockdown 
w Czechach
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
W piątek 16 października w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, pod przewodnictwem 
starosty Macieja Awiżenia, w nowym składzie zwołana została na lata 2020-2023 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

Posadź z nami drzewo owocowe

Komisja składa się z 25 człon-
ków, która zbiera się przynaj-
mniej raz w roku, oraz w szcze-
gólnych sytuacjach kryzysowych. 
W skład komisji wchodzą m.in.: 
Piotr Marchewka, Waldemar Bicz 
– radni delegowani przez Radę 
Powiatu Kłodzkiego, przedsta-
wiciele Komendy PPSP, Straży 
Granicznej, Komendy Powiato-
wej Policji w Kłodzku, Kierownik 
Oddziału ITD w Kłodzku, Proku-
rator Rejonowy w Kłodzku wska-
zany przez Prokuratora Okręgo-
wego w Świdnicy, Dyrektor PCPR 
w Kłodzku, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, Dyrektor ZOZ w Kłodz-
ku.

Spotkanie komisji zdomino-
wało omówienie aktualnej sytu-
acji związanej z zagrożeniem 
epidemicznym wywołanym 
przez wirus SARS-CoV-2 oraz 
sprawy związane z ostatnim 
zagrożeniem powodziowym, 
które wystąpiło w naszym po-
wiecie. Omówiono dotychcza-
sowe działania służb oraz orga-

nizację i koordynację ich działań. 
Komisja podsumowała, że ko-
nieczne będzie wystąpienie do 
Wojewody Dolnośląskiego z 
wnioskiem o zwiększenie ilości 
punktów poboru wymazów do 
badań na obecność wirusa SARS-
-CoV-2, ponieważ już w tej chwi-
li, do punktu w kłodzkim szpita-
lu przyjeżdżają oprócz miesz-
kańców naszego powiatu, miesz-
kańcy z powiatu dzierżoniow-
skiego i powiatu ząbkowickiego. 
Niestety, z tego powodu tworzą 
się tam bardzo długie kolejki 
oczekujących na wymaz.

Pozostałymi omawianymi te-
matami posiedzenia było m.in.:
– przygotowanie służb do okre-
su zimowego,
– informacja o stanie organiza-
cyjnym i planowanych działa-
niach GOPR w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa w górach 
powiatu kłodzkiego w okresie 
zimowym,
– funkcjonowanie Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego 

na terenie powiatu kłodzkiego, 
– przedstawienie projektu budże-
tu powiatu na 2021 r. w części do-
tyczącej zarządzania  kryzysowego
– przyjęcie propozycji i planu 
pracy komisji na rok 2021,
– podsumowanie przez przed-
stawiciela policji trwającego 
przez cały wrzesień programu 
p.n.: Bezpieczna Droga do  Szkoły.

Na koniec starosta kłodzki 
podziękował wszystkim za wiel-
kie zaangażowanie i podjęte 
działania, które przyczyniły się 
do ograniczenia epidemii oraz 
innych sytuacji kryzysowych, 
z  którymi w ostatnim czasie 
musieliśmy się zmagać.

Tym hasłem władze gminy Radków wraz z Nadleśnictwem Jugów 
zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w sadzeniu drzew, co 
związane jest z obchodami Światowego Dnia Drzewa.

Akcja sadzenia drzewek owocowych – czereśni ptasiej i jabłoni 
rozpocznie się dzisiaj, tj. piątek 23 października o godz. 10.00, na 
polnej drodze za Domem Pomocy Społecznej, na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego i na gminnej działce przy budynku nr 42, 
wszystko to w Ścinawce Dolnej.

Akcja „Posadź z nami drzewo owocowe”, to kontynuacja akcji 
zapoczątkowanej w Nowej Rudzie, gdzie 10 października wiele 
osób wzięło udział w sadzeniu drzewek w różnych częściach mia-
sta. To właśnie wtedy m.in. wzdłuż rewitalizowanego szlaku na 
Górę Świętej Anny, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz ze 
strażakami z OSP Nowa Ruda posadzili 300 drzewek owocowych, 
o czym pisaliśmy przed dwoma tygodniami. W tym artykule po-
minęliśmy udział w akcji 20 strażaków z OSP KSRG Nowa Ruda-
-Słupiec – za co przepraszamy.

Zgodnie z  obowiązującymi obostrzeniami 
czynne mogą być tylko sklepy spożywcze, dro-
gerie, apteki i  stacje paliw. Pewne wyjątki 
wprowadzono też w  usługach. Wychodzić 
z domu można tylko na najpotrzebniejsze za-
kupy, do pracy, lekarza oraz do rodziny, ale 
w celu świadczenia niezbędnej pomocy bliskim. 
Maseczki są obowiązkowe nawet w samocho-
dach, jeśli się jedzie z osobą spoza grona do-
mowników. Można przebywać w  lesie, parku 
oraz w domach letniskowych, ale tylko w gru-
pach dwuosobowych lub w gronie domowników. 

Ograniczono też kontakty między ludźmi, 
spotykać się można tylko w gronie dwóch osób, 
chyba że są to osoby wspólnie mieszkające. 
Czeskie urzędy pracować będą tylko przez pięć 
godzin dwa razy w  tygodniu. W  pozostałym 
czasie przejdą na pracę zdalną.

Nie ma możliwości przebywania w pensjo-
natach lub hotelach w celach rekreacyjnych. 
Zakwaterowanie jest możliwe tylko podczas 
podróży służbowej lub jest możliwe dla turystów 
z zagranicy, którzy jeszcze nie wyjechali z Czech.

Lockdown w Czechach
W związku z coraz większą liczbą osób zarażonych koronawirusem – w czwartek 
22 października było ich prawie 15 tysięcy – czeski rząd wprowadził nowe surowe 
obostrzenia, które mają potrwać przynajmniej do 3 listopada
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Sytuacja jest bardzo dynamiczna
Oprócz radnych nie tylko 

członków KZiE w posiedzeniu 
komisji wziął udział burmistrz 
Tomasz Kiliński. Z zaproszenia 
do udziału z różnych przyczyn 
nie skorzystała Teresa Józefiak, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w 
Kłodzku, przesłała jednak na ręce 
przewodniczącej komisji Reginy 
Wałęsy informację pisemną, któ-
rej sporą część, najbardziej inte-
resującą członków komisji, prze-
wodnicząca odczytała.

„Sytuacja epidemiologiczna 
jest niekorzystna. Zarejestrowa-
no dużo przypadków zachoro-
wań o charakterze rozproszo-
nym, nie zarejestrowano ognisk 
zakażeń. Obecnie bada się tylko 
osoby u których występują ob-
jawy chorobowe, dlatego można 
przypuszczać, że jest dużo osób 
zarażonych u których nie wystą-
piły objawy – zakażenie bezob-
jawowe. Epidemiolodzy mówią, 
że przeważająca część zakażeń 
przebiega bezobjawowo.

Placówki oświatowo-wycho-
wawcze na terenie miasta Nowa 
Ruda funkcjonują w normalnym 
trybie. Nie odnotowano zacho-
rowań wśród uczniów i kadry 
pedagogicznej. W związku z tym 
nie wprowadzono nauczania 
zdalnego lub hybrydowego.

W zakładach żywienia i żyw-
ności prowadzi się kontrole zdal-
ne i wideo-kontrole. Ze względu 
na sytuację epidemiologiczną 
ograniczono liczbę kontroli wy-
jazdowych.

Podejmowane są czynności 
kontrolne w przypadku zgłosze-
nia wniosku o interwencję. Do 
sanepidu w Kłodzku wpłynęły 
dwa wnioski o interwencję, któ-
re dotyczyły braku maseczek u 
personelu sklepów Biedronka i 
Intermarche. Zarzuty zawarte 
we wnioskach nie potwierdziły 
się, pracownicy uczestniczyli w 
kontrolach akcyjnych z policją i 
kontrole obejmowały sklepy: 
Dino, Biedronka, Delikatesy Cen-
trum i Tesco. Podczas kontroli 
oceniono realizację wytycznych 
zawartych w obostrzeniach GIS. 
Ponadto prowadzone były kon-
trole w zakładach produkcyj-
nych, w szkołach, w przedszko-
lach i w sklepach. Tematem 
kontroli było zabezpieczenie 
personelu zakładu przed zaka-

żeniem COVID-2. Nieprawidło-
wości nie stwierdzono. W kilku 
przypadkach kontrole skończy-
ły się pouczeniem „...Aby ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się 
zakażeń niezbędny jest wysiłek 
i zaangażowanie całego społe-
czeństwa i bezwzględne zasto-
sowanie się do wytycznych Głów-
nego Inspektora Sanitarnego”.

Przewodnicząca komisji Re-
gina Wałęsa podała dane doty-
czące koronawirusa na terenie 
powiatu kłodzkiego. Po tym głos 
zabrał Tomasz Kiliński, który na 
początek poinformował radnych 
o statystyce związanej z epide-
mią w Nowej Rudzie na dzień 21 
października.

Ogólnie na kwarantannie 
przebywa 112 osób, w tym 32 
osoby pozytywne. Wczoraj było 
ich 27, co wskazuje, że mamy 5 
nowych osób pozytywnych, czy-
li osób będących w izolacji. 
Wczoraj na kwarantannie było 
109 osób, a więc na kwarantan-
nie dzisiaj mamy o 3 osoby wię-
cej.

– Pismo z sanepidu na dzień 
dzisiejszy mówi o dość ogólnych 
kwestiach, czyli o tym, że rze-
czywiście mamy do czynienia, 
co widać zresztą w ogólnopol-
skich mediach, ze znacznym 
wzrostem stwierdzonych osób 
pozytywnych, niekoniecznie 
chorujących albo też lekko cho-
rujących. To też dobra informa-
cja, że nie są to ciężkie przypad-
ki, ale tych pozytywnych jest 
coraz więcej w rożnych miej-
scach. Prawdopodobnie codzien-
nie możemy spodziewać się 
nowych potwierdzonych przy-
padków, wzrosła również liczba 
osób przebywających na kwa-
rantannie związanych z tymi 
osobami, które przebywają w 
izolacji domowej – mówił bur-
mistrz. – Jeżeli chodzi o funkcjo-
nowanie urzędu miasta, na dzień 
dzisiejszy urząd funkcjonuje 
normalnie, oczywiście z prze-
prowadzanymi pomiarami tem-
peratury do czego wróciliśmy, 
środkami dezynfekcyjnymi i 
używaniem maseczek przez pra-
cowników oraz przez klientów 
urzędu. Nie mamy w urzędzie 
żadnej osoby pozytywnej, pró-
bujemy reagować natychmiast 
jeżeli któraś z osób podejrzewa, 
ze mogła mieć kontakt, że mogła 

mieć jakąkolwiek styczność z 
osobą pozytywną, to kierujemy 
taką osobę do pracy zdalnej. Pani 
dyrektor sanepidu stwierdza jaka 
jest sytuacja epidemiczna, tak 
naprawdę dzisiaj sanepid nie jest 
tą instytucją, która zajmuje się 
choćby kierowaniem osób na 
testy, tym zajmą się lekarze 
pierwszego kontaktu, to oni 
decydują o leczeniu pacjenta. 
Więc jeżeli taki pacjent ma jakieś 
lekkie objawy, kierowany jest na 
L4 i jest często na 10 dniowym 
chorobowym i jeżeli nie dzieje 
się nic poważnego, to ta osoba 
nie jest wykazywana nigdzie jako 
pozytywna, a takich osób jest 
bardzo dużo. Więc statystyki na 
pewno nie odzwierciedlają ilości 
osób, które są pozytywne – do-
dał.

Tomasz Kiliński poinformował 
też zebranych, że jest w częstych 
kontaktach z prezydentem Wał-
brzycha dr. Romanem Szełeme-
jem, który informuje o sytuacji 

w służbie zdrowia i prawdą jest, 
że szpitale mają coraz większe 
problemy z niewydolnością, czy-
li z sytuacjami, które możemy 
obserwować w telewizji, gdzie 
podjeżdżają karetki pod SOR-y, 
Izby Przyjęć i są odsyłane, bo nie 
ma jak obsłużyć pacjenta. Taka 
sytuacja miała miejsce w Wał-
brzychu, gdzie na SOR było 5 
covidowych pacjentów i nie 
mogli przyjąć innych. Nie wyklu-
czone, że w szpitalach powiato-
wych tworzone będą łóżka co-
vidowe, więc w kłodzkim szpi-
talu mogą pojawić się łóżka 
covidowe, bo w 160 tys. powie-
cie takie łóżka powinny się zna-
leźć. Teraz mieszkańcy powiatu 
kłodzkiego obsługiwani są przez 
szpitale w Wałbrzychu lub we 
Wrocławiu.

Burmistrz odniósł się także 
do bardzo newralgicznego w 
Polsce tematu, czyli funkcjono-
wania obiektów sportowych – 
basen i siłownia.

– Na naszym basenie funk-
cjonują szkoły i działają wszyst-
kie grupy pływackie, które do tej 
pory funkcjonowały. Czyli tak 
naprawdę, jeżeli szkoły będą 
korzystały z basenu, to można 
powiedzieć, że basen jest czyn-
ny od godz. 8.00 do mniej więcej 
godz. 19.00, gdzie grupy popo-
łudniowe kończą swoje zajęcia. 
Na siłowni również pojawiają się 
grupy, tworzą się grupy, zajęcia 
sportowe, na co pozwala rozpo-
rządzenie dotyczące z korzysta-
nia z tego typu obiektów –  mówił.

Odpowiadając na pytania 
radnych Tomasz Kiliński wyjaśnił, 
że pracownicy Noworudzkich 
Usług Komunalnych nie ozonu-
ją póki co miejsc newralgicznych 
w Nowej Rudzie, co zostało wcze-
śniej przerwane, władze nie pla-
nują zakupu testów, dzięki któ-
rym można by przeprowadzić 
wśród nauczycieli, co, jak pod-
kreśla burmistrz, nie jest ich 
zadaniem.

Bieżąca sytuacja związana z walką z koronawirusem 
w mieście, to główny temat posiedzenia Komisji Zdrowia 
i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które – w trybie  
on-line – odbyło się w środę 21 października



4

OR OR
Noworudzianin Nr 451, 23-29 października 2020 r.

Felieton

Stanisław Łukasik

Życie mieszkańców na Ukra-
inie, szczególnie na południo-
wych kresach w dolnym biegu 
Dniepru i Dniestru, niosło wiel-
kie ryzyko. Chłop, mieszczanin 
czy szlachcic w dworku, idąc 
spać nigdy nie był pewny czy 
obudzi się w swoim łóżku. Mógł 
obudzić się związany przez 
Tatara i wleczony w jasyr albo 
też nie obudzić się wcale, bo 
jego sen i życie przerwała wa-
taha Kozaków albo innych haj-
damaków, a obie możliwości 
zdarzały się nader często. Spo-
kojnie mógł zasypiać magnat 
przebywający w zamku chro-
niony przez prywatne wojsko. 
Chłop idący do pracy w polu, 
oprócz pługa, zwykle zabierał 
broń. Społeczność była obyta 
z bronią i z wojną. Przeto nic 
dziwnego, że kozacki ataman 
Piotr Konaszewicz Sachajdacz-
ny nie miał problemu by skrzyk-
nąć 20 tys. Kozaków na wypra-
wę przeciwko Moskwie w 1619 
roku, gdy królewicz Władysław 
wybierał się po koronę carów, 
którą przed dziewięciu laty 
przyznali mu moskiewscy bo-
jarzy, a której nie zdołał wów-
czas przywdziać. Wojska Wła-
dysław miał niewiele, a i tak z 
żołdem zalegał, wiec o zdoby-
ciu Moskwy mógł tylko poma-
rzyć, ale wspomagający go 
mołojcy Sachajdacznego moc-
no musieli Moskalom nadoku-
czać, skoro car Michał Romanow 
(pierwszy z Romanowów na 
tronie carskim) zgodził się od-
dać Rzeczpospolitej ogromne 
połaci ziemi byle zakończyć 

wojnę i zawrzeć rozejm na 14 i 
pół roku. Czapki Monomacha 
(tradycyjna korona carów) nie 
oddał, przez co naraził królewi-
cza Władysława (tytularnego 
cara) na połajanki ze strony 
rodzica, Zygmunta III, który tę 
transakcję uznał za szkodliwą i 
niesławną. Wybiegając nieco, 
po rozejmie zawarto pokój wie-
czysty i Władysław, wówczas 
już król Polski, zrzekł się praw 
do carskiej korony. W trzy lata 
później, już wówczas hetman, 
Sachajdaczny przyprowadził 
Chodkiewiczowi pod Chocim 
40 tysięcy Kozaków, którzy zde-
cydowanie przyczynili się do 
skutecznej obrony polskiego 
obozu. Jeżeli przypomnimy 
udział Kozaków w wojnach o 
Inflanty za czasów Zygmunta 
Augusta i Batorego, w wojnach 
z Rosją, Tatarami i Turcją, że o 
wyprawach na Multany i Wo-
łoszczyznę już nie wspomnę, 
to łatwo zauważyć, że Rzecz-
pospolita mogła mieć dość 
dobre, zaprawione w bojach i 
wcale niedrogie wojsko. Przy-
pomnijmy, że żołd Kozaka wy-
nosił około 30 zł rocznie, ofice-
ra 120, gdy husarz otrzymywał 
około 200 zł. Podstawowym 
warunkiem skuteczności ak-
tywnej polityki Batorego i Wa-
zów było posiadanie stałej i 
silnej armii. A tymczasem, po 
zakończonej wojnie, Kozaków 
wypisywano z rejestru i rzucaj 
szable Kozacze i bierz się za 
cepigi. Dodajmy, że taki los 
dotykał wszystkich zdemobili-
zowanych żołnierzy zaciężnych 

w tamtych 
c z a s a c h  i 
Kozacy nie 
byli żadny-
mi wyjątka-
mi, z drob-
ną różnicą 
–  K o z a c y 
czuli się odrębnym wojskiem, 
Wojskiem Zaporoskim. Po woj-
nach z Rosją 1619 r. i Turcją 
1621, na Ukrainie przebywało 
około 40 tys. tzw. wypiszczy-
ków, czyli byłych żołnierzy, 
którzy mieli być w „chłopy po-
mienieni”, w dodatku z zakazem 
organizowania „chadzek” na 
Morze Czarne. A z czego to, za 
przeproszeniem, taki Kozak, 
miał żyć? Jeżeli trafił na Ukrainę, 
to często był zbiegłym chłopem 
polskim, ruskim mołdawskim i 
jakim tam jeszcze. Jeżeli trafił 
na Sicz, to znaczy, że zbuntował 
się przeciwko kresowemu ma-
gnatowi, ciągnęła go wolność 
kozacka. Umiał tylko zabijać i 
nie dać się zabić. Znosił nad 
sobą władzę atamana, hetma-
na, którego sam wybierał. Zna-
my kilku atamanów kozackich 
którzy przeszli do legendy jako 
szczęśliwi wodzowie wypraw, 
ale też wielu którym szczęście 
nie sprzyjało i tragicznie traci-
li życie z rąk podkomendnych. 
Przemienienie Kozaków w chło-
pów pańszczyźnianych było 
wręcz niemożliwe, wykorzysta-
nie ich jako żołnierzy przyno-
siło pozytywne skutki i dostrze-
gali to współcześni – niestety 
nieliczni.

Węzeł gordyjski na ukrainie

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

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

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

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej Polsce

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
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Radków w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększyły się o gminę 
Radków i gminy powiatu jaworskiego. W poniedziałek 19 października, podczas spotkania 
na terenie Starej Kopalni CNiS w Wałbrzychu, poruszono kwestię tworzenia dokumentu 
strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

Aglomeracja Wałbrzyska po-
większa się o gminę Radków i 
miejscowości powiatu jawor-
skiego.

– Miło mi poinformować, że 
do ZIT AW dołączyły gminy po-
wiatu jaworskiego (Jawor, Mści-
wojów, Wądroże Wielkie, Paszo-
wice, Męcinka) oraz gmina Rad-
ków. Aglomeracja Wałbrzyska to 
teraz 2 316 km2 powierzchni, 
czyli 11,6% obszaru Dolnego 
Śląska i 448 328 mieszkańców. 
Wspólnie jeszcze skuteczniej 
postaramy się o fundusze dla 
naszego regionu – czytamy w 
portalu społecznościowym lide-
ra AW Romana Szełemeja.

Prezydenci, burmistrzowie i 
wójtowie gmin wchodzących w 
skład Aglomeracji Wałbrzyskiej 
spotkali się w 19 października w 
CNiS Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu, aby przywitać w swoim 
gronie nowych członków i omó-
wić plan działań Zintegrowanych 
IT Aglomeracji Wałbrzyskiej na 
lata 2021-2027.

Aglomeracja Wałbrzyska po-
wstała w kwietniu 2012 r., z ini-
cjatywy gminy Wałbrzych. Pier-
wotnie tworzyło ją 16 gmin: 
Wałbrzych, Boguszów-Gorce, 
Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-
-Zdrój, Mieroszów, Stare Boga-
czowice, Szczawno-Zdrój, Walim, 
Nowa Ruda – miasto, Nowa 
Ruda– gmina wiejska, Radków, 
Kamienna Góra – miasto, Ka-

mienna Góra – gmina wiejska, 
Lubawka a także Świebodzice. 
Pod koniec 2013 r. do Aglome-
racji Wałbrzyskiej dołączyło sie-
dem gmin z powiatu świdnickie-
go: Świdnica – miasto, Świdnica 
– gmina wiejska, Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska, Marcinowice, 
Strzegom i Żarów.

W połowie 2014 r. Aglome-
rację Wałbrzyską opuściła gmina 
Radków, jak się wtedy mówiło, 
stało się to po przyłączeniu do 
aglomeracji gmin powiatu świd-
nickiego i rozpoczętych sporo 
inwestycji spoza tego obszaru.

– Do powrotu do Aglomera-
cji Wałbrzyskiej skłoniły nas tra-
dycyjne związki z obszarem 
noworudzkim, tradycje górnicze, 
powiązane szkolnictwo. Zresztą 
mamy przecież Partnerstwo No-
worudzko-Radkowskie, mamy 
wspólną strategię z Nową Rudą, 
wspólną strategię z Aglomeracja 
Wałbrzyską, to wszystko wpły-
nęło na to, iż poprosiliśmy o 
włączenie nas do prac nad ZIT 
AW – tłumaczy Jan Bednarczyk, 
burmistrz Radkowa.

Zapytaliśmy burmistrza, czy 
przystępując do ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej gmina Radków liczy 
na korzyści finansowe?

– Korzyści finansowych nie 
będzie z tego miał nikt, bo tam 
będzie podział proporcjonalny. 
Szczerze mówiąc w minionym 
okresie OSI pozyskałem dla gmi-

ny więcej środków, niż gdybym 
był np. w jakimś związku mię-
dzygminnym – odpowiada Jan 
Bednarczyk.

Jedna z największych

Do chwili przystąpienia do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 6 no-
wych gmin, aglomerację two-
rzyły 22 gminy: Kamienna Góra 
– miasto, Kamienna Góra – gmi-
na wiejska, Lubawka, Nowa Ruda 
– miasto, Nowa Ruda – gmina 
wiejska, Świebodzice, Boguszów-
-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny 
Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, 
Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare 
Bogaczowice, Świdnica – miasto, 
Jaworzyna Śląska, Strzegom, 
Żarów, Dobromierz, Marcinowi-
ce i Świdnica – gmina wiejska, 
zlokalizowane w południowej 
części województwa dolnoślą-
skiego, które należą do czterech 
powiatów (wałbrzyskiego, ka-
miennogórskiego, świdnickiego 
oraz kłodzkiego). Pod względem 
powierzchni (1748 km2) Aglo-
meracja Wałbrzyska stanowiła 
ponad 9% obszaru województwa 
dolnośląskiego, w dużej mierze 
zurbanizowanego, a ludność 
aglomeracji wynosiła 412 379 
osób.

Liderem AW jest gmina Wał-
brzych.

Ideą przedsięwzięcia jest 
wspólne rozwiązywanie proble-
mów oraz poszukiwanie zinte-

growanych metod i narzędzi 
rozwoju. Podstawowym celem 
działania jest takie przeobraże-
nie regionu, by stał się lepszym 
miejscem do pracy i życia dla 
jego mieszkańców, zarówno tych 
obecnych, jak i nowych.

Gminy Aglomeracji Wałbrzy-
skiej współpracują na wielu 
płaszczyznach, szczególnie w 
dziedzinie: komunikacji i trans-
portu, środowiska, turystyki, 
edukacji, polityki społecznej oraz 
infrastruktury.

Podstawą utworzenia aglo-
meracji było przyjęcie przez 
poszczególne rady gmin w for-
mie uchwały „Deklaracji Aglo-
meracji Wałbrzyskiej”, wyznacza-
jącej działania zmierzające do 
nadania stosownej rangi niniej-
szemu obszarowi oraz aktywi-
zacji społeczno-gospodarczej 
aglomeracji. W deklaracji okre-
ślono trzy najważniejsze priory-
tety, tj.:

• Aglomeracja Wałbrzyska 
dostępna dla wszystkich

• Aglomeracja Wałbrzyska 
lepszym miejscem do pracy

• Aglomeracja Wałbrzyska 
lepszym miejscem do życia.

W ubiegły poniedziałek pod 
tymi priorytetami podpisali się 
kolejni samorządowcy.

obszar ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej powiększy 
się w nowej 
perspektywie unijnej

ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 
powiększy swój dotychczasowy 
obszar i rozszerzy swoją działal-
ność o dodatkowe samorządy, 

które wyraziły chęć i wolę współ-
pracy. Będzie to gmina Radków 
oraz gminy powiatu jaworskiego: 
Męcinka, Jawor, Paszowice, Mści-
wojów i Wądroże Wielkie.

– Sposób nowego zorgani-
zowania ZIT-ów i tzw. Innego 
Instrumentu Terytorialnego w 
perspektywie 2021-2027, to 
efekt współpracy i dialogu mię-
dzy samorządem województwa 
i samorządami lokalnymi. Do 
końca października przedstawi-
ciele poszczególnych obszarów 
mają przekazać Zarządowi Wo-
jewództwa zarysy swoich stra-
tegii i planów działań, wraz z 
listą projektów planowanych do 
realizacji. Zachęcam do kontak-
tu i dialogu o formie naszej 
 przyszłej współpracy – mówi 
Grzegorz Macko, wicemarsza-
łek  województwa dolnoślą-
skiego.

W perspektywie finansowej 
2021-2027 województwo dol-
nośląskie zostało zaklasyfikowa-
ne jako „region w okresie przej-
ściowym”. Oznacza to, że będzie-
my dysponować mniejszym 
wsparciem unijnym. Dodatkowo 
dofinansowania będą na niż-
szych niż do tej pory poziomach. 
Dlatego Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjął decyzję, 
aby nie powierzać roli instytucji 
pośredniczącej poszczególnym 
związkom ZIT. – Dzięki temu 
wprowadzimy uproszczenia ad-
ministracyjne, a Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie spraw-
niej zarządzany i wdrażany – 
dodaje wicemarszałek.
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Muzealny pociąg w Nowej Rudzie
W niedzielę 18 października, z 40 minutowym opóźnieniem, na dworcu w Nowej Rudzie 
mogliśmy zobaczyć retro pociąg. Lokomotywa parowa Tkt48-18 wraz z trzema wagonami 
osobowymi z końca lat 20, lub początku 30 XX wieku, wzbudziła spore zainteresowanie

Kłęby dymu i pary znów spowiły linię ko-
lejową nr 286. Na szlak wyjechał jedyny czyn-
ny na Dolnym Śląsku normalnotorowy parowóz 
– Jaworzyńska TKt48-18. Lokomotywa pocią-
gnęła specjalne pociągi „Antracyt” z Jaworzy-
ny Śląskiej do Kłodzka oraz z Kłodzka do Nowej 
Rudy. Było to bardzo ciekawe wydarzenie, 
które przyciągnęło wielu miłośników kolei 
i  turystów, wszak lokomotywa parowa wje-
chała tu ostatni raz w  2018 roku i  była to 
właśnie TKt48-18. Niestety, pod koniec „Tekat-
ka” się zepsuła i stanęła w Ścinawce Średniej, 
skąd do domu zabrała ją lokomotywa spali-
nowa.

Muzealny Pociąg Specjalny Antracyt z Mu-
zeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, pod-
czas krótkiego postoju na dworcu kolejowym 
w Nowej Rudzie, największą radość sprawił nie 
tylko najmłodszym noworudzianom.
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uwaga na fałszywe 
i niebezpieczne e-maile

Służby mundurowe 
informują

Zawalony komin, dwa pozostałe stwarzają zagrożenie. 
W środę 14 października do dyżurnego Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Nowej Rudzie wpłynęło zgłoszenie o zawaleniu się 
komina w budynku przy ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpo-
znania stwierdzono, iż w wyniku silnych opadów deszczu roz-
mokła się zaprawa pomiędzy cegłami, a silny wiatr spowodował 
zawalenie się komina. Spadające elementy komina uszkodziły 
ok. 2 m2 dachówek (pojedyncze) oraz dach nad komórkami. 
Oprócz tego dwa sąsiednie kominy stwarzają również zagroże-
nie i  w  każdej chwili mogą się zawalić (krzywe, spękane). Na 
miejscu pojawił się przedstawiciel firmy remontowo-budowla-
nej, który miał zabezpieczyć budynek przed dalszym zalewaniem.
Zalana piwnica. W czwartek 15 października strażacy wypom-
powali wodę z piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Piłsud-
skiego w  Nowej Rudzie. Po przeprowadzonym rozpoznaniu 
stwierdzono, że zalana została piwnica w wyżej wymienionym 
budynku. Piwnica o wymiarach 20 m długa, 10 m szeroka. Głę-
bokość wody wynosiła 30 cm. Piwnica została zalana wodami 
gruntowymi.
Pomoc na czas. W piątek 16 października noworudzcy strażacy 
zostali poproszeni o pomoc w dostaniu się do mieszkania w bu-
dynku przy ul. Szpitalnej w  Nowej Rudzie. W  mieszkaniu ma 
znajdować się kobieta potrzebująca pomocy. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia potwierdzono zagrożenie wynikające ze 
zgłoszenia. Podjęto decyzję o otwarciu drzwi wejściowych do 
mieszkania. Po wejściu okazało się, że wewnątrz leży przytom-
na kobieta, która nie może wstać o własnych siłach. Udzielono 
jej kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia zespo-
łu ratownictwa medycznego. Z informacji płynących od służb 
medycznych wynikało, że kobieta doznała udaru mózgu.
Noga z gazu. W poniedziałek 19 października ok. godz. 7.15 na 
ul. Niepodległości w Nowej Rudzie, 47-letni mężczyzna kieru-
jący samochodem marki Fiat nie dostosował prędkości do 
warunków ruchu, zjechał z jezdni i uderzył pojazdem w ogro-
dzenie. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.
Zadymiona klatka schodowa. W poniedziałek 19 października 
dyżurny JRG w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie o zadymieniu 
klatki schodowej budynku przy ul. Akacjowej w  Słupcu. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej stwier-
dzono, że na klatce schodowej występuje zadymienie. Po prze-
prowadzeniu rozpoznania ustalono, że dym wydobywa się 
z  piwnicy, w  której znajduje się piec c.o. Podczas rozpalania 
w piecu dym cofnął się na piwnicę oraz klatkę schodową. Wizu-
alnie nie stwierdzono uszkodzeń przewodu kominowego. 
W  momencie przybycia jednostek straży pożarnej piec był 
użytkowany. Nie stwierdzono konieczności ewakuacji miesz-
kańców.
ukradł maszynkę do golenia. We wtorek 20 października 
ok. godz. 12.50 w jednym z noworudzkich sklepów zatrzymano 
57-letniego mężczyznę, który ukradł maszynkę do golenia 
o wartości 350 zł. Sprawca kradzieży został ukarany mandatem.
Źle cofał. We wtorek 20 października ok. godz. 13.15 na ul. Świd-
nickiej w Drogosławiu, 62-letni mężczyzna kierujący samocho-
dem marki Renault, w trakcie nieprawidłowo wykonywanego 
cofania zderzył się z samochodem dostawczym Fiat Ducato, za 
kierownicą którego siedział 21-latek. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem.
Zderzenie w Woliborzu. We wtorek 20 października ok. godz. 
16.45 w Woliborzu doszło do zderzenia samochodów marki 
Audi, którym kierował 27-latek i samochodu marki Mercedes, 
którym kierował 24-latek. Czynności wyjaśniające w tej sprawie 
prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

Biuro do Walki z Cyberprze-
stępczością Komendy Głównej 
Policji ostrzega przed oszukań-
czymi wiadomościami przesyła-
nymi drogą elektroniczną, infor-
mującymi o wezwaniu na Policję. 
Pobranie i otworzenie załączo-
nego pliku może zainfekować 
komputer złośliwym oprogra-
mowaniem, które może wykra-
dać dane osobowe lub dopro-
wadzić do całkowitego zabloko-
wania komputera. Oszuści żąda-
ją okupu za odblokowanie kom-
putera.

Jeżeli stałeś się ofiarą oszu-
stów, skontaktuj się natychmiast 
ze swoim bankiem. Zmień hasła 
do wszystkich kont bankowych, 
poczty elektronicznej i innych 
portali.

Pod żadnym pozorem nie 
wolno płacić oszustom za od-
blokowanie komputera! To roz-
zuchwala przestępców i konty-
nuują oni swoje ataki przeciwko 
innym. Nie ma też żadnej gwa-
rancji, że po opłaceniu okupu 
odzyska się kontrolę nad kom-
puterem.

Skontaktuj się z najbliższą 
jednostką Policji.

W przypadku zablokowania 
komputera pomocy można też 
szukać na stronie międzynaro-
dowego projektu: nomoreran-

som.org, którego uczestnikiem 
jest również Biuro do Walki z 
Cyberprzestępczością Komendy 
Głównej Policji.
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Trwa sezon grzewczy. Pamiętajmy, że tlenek węgla może 
zabić w każdym momencie. Jest bezwonnym gazem 
o silnych właściwościach toksycznych

Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas sezonu grzewczego

Jesień – działkowcu nie daj się okraść
Noworudzcy policjanci, w trosce o bezpieczeństwo 
osób posiadających ogródki działkowe i 
rekreacyjne, przypominają o prawidłowym 
zabezpieczeniu własnego mienia przed utratą

W okresie jesiennym działkowicze coraz rzadziej 
pojawiają się na terenie ogrodów. Jest to czas, w którym 
częściej niż w pozostałym okresie, dochodzi do włamań 
do altanek i kradzieży mienia. Noworudzcy policjanci 
radzą, jak zapobiegać tego typu przestępstwom:

– niebawem osoby bezdomne mogą zacząć pojawiać 
się na terenach ogrodów działkowych w poszukiwaniu 
miejsc, gdzie mogłyby spędzić jesienne i zimowe mie-
siące – zwracaj uwagę na osoby obce, które przebywa-

ją w okolicy Twojej działki, lub które swoim zachowaniem 
wzbudzają Twój niepokój co do swoich zamiarów, 
postaraj się zapamiętać cechy rysopisu – mogą być 
przydatne Policji, w razie zaistnienia przestępstwa,

– w miarę możliwości ubezpiecz altanę lub domek 
działkowy wraz z wyposażeniem,

– drzwi do altany lub domku zabezpiecz przy po-
mocy co najmniej dwóch zamków, bądź przy użyciu 
kłódek posiadających atest,

– nie zostawiaj w altanie/domku wartościowego 
sprzętu elektronicznego ani narzędzi,

– postaraj się aby posiadany przez Ciebie sprzęt był 
oznakowany lub posiadał charakterystyczne, indywi-
dualne cechy,

– przygotuj listę sprzętu przechowywanego w alta-
nie/domku, którą będziesz przechowywał w domu,

– jeśli masz taką możliwość zabezpiecz okna przy 
użyciu okiennic zamykanych od wewnątrz,

– reaguj gdy uznasz to za konieczne – informuj 
Policję o swoich spostrzeżeniach, w nagłych wypadkach 
nie działaj sam, poproś o pomoc sąsiada,

– pamiętaj, że „czujne oko” sąsiada jest Twoim naj-
lepszym sprzymierzeńcem w trosce o bezpieczeństwo 
na działce.

Jeśli podejrzewasz, że doszło lub może dojść do 
przestępstwa, zadzwoń na policję pod numer telefonu 
112 lub 997, skontaktuj się ze swoim dzielnicowym.

Aby zapobiec tragedii warto zainwe-
stować w nowoczesny system ogrzewa-
nia oraz wentylacji swojego mieszkania. 
Pamiętajmy także o regularnym przepro-
wadzaniu kontroli technicznych przewo-
dów kominowych, instalacji gazowych 
oraz pieców, które służą nam do ogrze-
wania mieszkania.

W związku z niskimi temperaturami 
powietrza, szczególnie w nocy, strażacy 
po raz kolejny zwracają się do wszystkich 
mieszkańców Nowej Rudy, gminy Nowa 

Ruda i gminy Radków z apelem. Pamię-
tajmy, aby nie zatykać przewodów wen-
tylacyjnych i dbać o drożność przewodów 
kominowych!

Niedostateczna wymiana powietrza 
w pomieszczeniu może spowodować 
zatrucie się tym związkiem chemicznym, 
który w zależności od stężenia może 
doprowadzić do zatrucia organizmu, co 
skutkuje bólami głowy, wymiotami, a w 
poważniejszych przypadkach śpiączką, 
a nawet zgonem. Należ y także w 

 ciągu dnia kilka razy wywietrzyć miesz-
kanie.

Bardzo ważne jest abyśmy zawsze 
przed sezonem grzewczym poddali kon-
troli urządzenia, którymi ogrzewamy 
mieszkanie. Do sprawdzenia pieca gazo-
wego oraz instalacji gazowej należy 
wezwać specjalistę. To samo dotyczy 
sprawdzenia przez kominiarza, czy w 
kominach spalinowych, dymowych i 
wentylacyjnych jest dostateczny ciąg 
powietrza i czy spaliny nie wracają do 
naszego mieszkania.

Jeżeli nie mamy specjalistycznych 
uprawnień, nie wykonujmy samodziel-
nych przeróbek oraz napraw urządzeń 

grzewczych. Prace konserwacyjne powi-
nien wykonać specjalista z odpowiedni-
mi uprawnieniami. Nie używajmy także 
urządzeń, które nie posiadają atestu.

Pamiętajmy, aby nie pozostawiać bez 
opieki włączonej kuchenki gazowej, czy 
też piekarnika. Przypilnujmy dzieci, aby 
nie bawiły się pokrętłami w tych urzą-
dzeniach. Do pieców węglowych nie 
wrzucajmy wszystkiego, co się da. Sami 
nie zaśnijmy z papierosem odpalonym 
w ręku, który może spowodować pożar. 
W przypadku gorszego samopoczucia 
wywołanego prawdopodobnym podtru-
ciem tlenkiem węgla, niezwłocznie udaj-
my się do lekarza.
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Powieść dla oczytanych kobiet – tak głosi hasło 
reklamowe tej książki. Niemniej jednak to typowa opowieść obyczajowa, 
nawet humorystyczna z  ciekawym wątkiem kryminalnym. Bohaterką jest 
Edyta Prusko, wiodąca sielskie, wręcz czasami nudne życie na łonie rodziny. 
Oczywiście, jak to zwykle bywa do czasu. Gdy zbliża się Wielkanoc, spokojną, 
świąteczną atmosferę zakłócają coraz to nowe zaskakujące wydarzenia. Na 
jaw wychodzą rodowe sekrety, a  dziwne zbiegi okoliczności mnożą się jak 
grzyby po deszczu. Rzecz się dzieje w Szklarskiej Porębie i na Podlasiu. Przy-
padkowe spotkanie Edyty z  błyskotliwym policjantem przywraca pamięć 
o dawnej zbrodni. Ponowne śledztwo sprawia, że wokół kobiety atmosfera 
gęstnieje. Przy okazji poznamy samolubnego maminsynka, zdemoralizowaną 
członkinię rodziny i przebojowa babcię.

Polecam. Plejada niecodziennych postaci, fajna fabuła zgłębiająca siłę 
kobiecej przyjaźni i  siłę rodziny. Zapraszam też do drugiej części przygód 
Edyty pt.: „Wesela nie będzie”. Tu dowiemy się, jak okrutne może być działanie 
człowieka ze skrzywionym umysłem. Wiele wątków nie zostaje jednak wyja-
śnionych, więc spodziewać się możemy już niedługo części trzeciej. To dobra 
wiadomość, bo autorka ma proste, lekkie i niezwykle wciągające pióro. Nud-
no w dalszym ciągu na pewno nie będzie.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Małgorzata Starosta

„Pruskie baby”
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Ludzkie ciało przystosowu-
je się do uprawianej aktywno-
ści fizycznej. Dlatego też w celu 
ciągłej poprawy kondycji fizycz-
nej i wyglądu sylwetki należy 
zmuszać je do cięższej pracy. 
Dobrym sposobem na przeciw-
działanie stagnacji treningowej 

jest zastosowanie obciążników 
treningowych.

Obciążniki mogą być uży-
wane w czasie treningu na si-
łowni, sali fitness czy w domu. 
Składają się z materiałowej 
opaski wykonanej najczęściej 
z neoprenu i wypełnienia. Za-

wartość opaski w zależności od 
wybranego modelu będzie wa-
żyć od kilkuset gramów do 
kilku kilogramów w celu dosto-
sowania tego akcesorium do 
poziomu zaawansowania oso-
by ćwiczącej. Obciążniki zakła-
dane są na nadgarstki lub kost-

ki, aby poprzez zwiększenie 
wagi ręki lub nogi zmusić or-
ganizm do wytężonej pracy, 
która pozwoli spalić więcej 
kalorii i zwiększy wytrzymałość 
mięśni.

Obciążniki dzięki swoim 
niewielkim rozmiarom i odpo-
wiedniemu dopasowaniu do 
nadgarstka lub kostki nie po-
wodują dyskomfortu w czasie 
ćwiczeń. 

Rozpoczęcie treningu z tym 
akcesorium pozwala dalej czy-
nić postępy w modelowaniu 
sylwetki. Obciążniki świetnie 
sprawdzą się w przypadku po-
prawy wyglądu nóg, pośladków 
i ramion. Większa praca, którą 
muszą wykonać kończyny, przy-
czyni się do rozwoju wytrzy-
małości mięśni,  kondycji i 
zwiększenia tempa metaboli-
zmu. Kolejną zaletą jest niskie 
ryzyko kontuzji i zwiększenie 
gęstości kości, co będzie do-
brym elementem profilaktyki 

osteoporozy w podeszłym 
 wieku.

Zastosowanie obciążników 
treningowych będzie dobrym 
rozwiązaniem zwłaszcza dla 
kobiet, które obawiają się tre-
ningu ze sztangami. Ze wzglę-
du na wysoki komfort ćwiczeń 
i niskie ryzyko odniesienia kon-
tuzji obciążniki pozwolą prze-
prowadzić bardzo efektowny 
trening. Dobranie odpowied-
niego ciężaru pozwoli dobrze 
stymulować mięśnie do pracy 
i zwiększy intensywność tre-
ningową. Użycie obciążników 
podczas ćwiczeń z masą wła-
snego ciała zapewni nowy bo-
dziec dla kształtowania sylwet-
ki. Jednak, tak samo jak w przy-
padku każdego rodzaju trenin-
gu, najważniejszym elementem 
zapewniającym bezpieczeń-
stwo i dobre efekty jest popraw-
na technika wykonywania ćwi-
czeń. Dlatego też przed rozpo-
częciem jakiejkolwiek aktyw-
ności fizycznej warto skonsul-
tować się z doświadczonym 
trenerem lub fizjoterapeutą.

Autorka komedii kryminalnych rekomendowana przez samą Joannę 
Chmielewską. Fabuły jej książek, oprócz motywu przestępczego mają wątek 
romansowy, co czynią jej powieści dosyć ciekawe: „Wiedźma duszona w winie”, 
„Precz z brunetami”, „Odrobina fałszerstwa. W 2013 i 2014 roku czytelniczki 
nominowały pisarkę do Nagrody „Pazur” na Festiwalu Literatury Kobiecej.

Ewa to bystra kobieta, która ma mnóstwo na głowie. Pewnego dnia zo-
stała wybranką zapatrzonego w siebie pseudoartysty. Adam Gryziewicz na-
zywany przez znajomych Grizzly, z racji wydatnych przednich zębów i wyko-
nywanego zawodu (dentysta!). Mężczyzna postanowił w  dowód miłości 
namalować dla Ewy jej portret. Sprawa jest trudna, bo malować nie umie. 
Adam i Ewa biblijna para już od początku swej znajomości wplątuje się w sze-
reg kłamstewek i  absurdalnych sytuacji. Obydwoje mają swoje za uszami 
i udają kogoś kim nie są.

W książce pojawia się też PRABABCIA Matylda, która odzywa się zza gro-
bu i oczywiście wszelkie plany Ewy bardzo się przez to komplikują. Pojawia 
się również przeurocza BABCIA Waleria, która uważa, że ma wręcz obowiązek 
ingerować w życie wnuczki. Walerka to nietuzinkowa postać, skora do fochów 
i zemsty. Całe swoje życie spędziła na utarczkach z dziadkiem – mężem.

Typowa komedia omyłek. Jeśli nie przypadnie komuś do gustu akcja, to 
z pewnością zrekompensuje to sobie dużą dawką humoru. Polecam.

Dobra książka

Obciążniki – jak je wykorzystać w treningu?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciekawe klopsiki
Składniki:
500 g mielonego mięsa z indyka,
350 ml passaty pomidorowej,
50 g kaszy jaglanej,
2 ząbki czosnku,
1 cebula,
1/2 pęczka natki pietruszki,
1 łyżka mąki ziemniaczanej,
po pół puszki kukurydzy 
i czerwonej fasolki 
(lub 1 z gotową mieszanką),
1 łyżeczka oregano,
szczypta chili w proszku, sól do smaku, pieprz do smaku, oliwa do smażenia

Przygotowanie:
Ugotować kaszę jaglaną wg przepisu na opakowaniu. Wystudzić. Obrać i po-
siekać drobno cebulę oraz czosnek. Rozgrzać na patelni jedną łyżkę oliwy. 
Zeszklić na niej cebulę. Dodać czosnek i krótko razem przesmażyć. Do mięsa 
dodać cebulę z czosnkiem, kaszę jaglaną, posiekaną natkę pietruszki i mąkę 
ziemniaczaną. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zwilżonymi wodą dłońmi 
wyrobić masę, a następnie uformować z niej małe klopsiki. Rozgrzać na patel-
ni 3-4 łyżki oliwy i  obsmażyć klopsiki ze wszystkich stron na rumiano. Wlać 
passatę pomidorową. Przyprawić oregano, chili, solą i pieprzem. Dodać osą-
czoną z zalewy kukurydzę z fasolą. Gotować bez przykrycia 10 minut. W poło-
wie czasu gotowania zamieszać.

Marta Obuch

„Metoda 
na wnuczkę”
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Ludzkie ciało przystosowu-
je się do uprawianej aktywno-
ści fizycznej. Dlatego też w celu 
ciągłej poprawy kondycji fizycz-
nej i wyglądu sylwetki należy 
zmuszać je do cięższej pracy. 
Dobrym sposobem na przeciw-
działanie stagnacji treningowej 

jest zastosowanie obciążników 
treningowych.

Obciążniki mogą być uży-
wane w czasie treningu na si-
łowni, sali fitness czy w domu. 
Składają się z materiałowej 
opaski wykonanej najczęściej 
z neoprenu i wypełnienia. Za-

wartość opaski w zależności od 
wybranego modelu będzie wa-
żyć od kilkuset gramów do 
kilku kilogramów w celu dosto-
sowania tego akcesorium do 
poziomu zaawansowania oso-
by ćwiczącej. Obciążniki zakła-
dane są na nadgarstki lub kost-

ki, aby poprzez zwiększenie 
wagi ręki lub nogi zmusić or-
ganizm do wytężonej pracy, 
która pozwoli spalić więcej 
kalorii i zwiększy wytrzymałość 
mięśni.

Obciążniki dzięki swoim 
niewielkim rozmiarom i odpo-
wiedniemu dopasowaniu do 
nadgarstka lub kostki nie po-
wodują dyskomfortu w czasie 
ćwiczeń. 

Rozpoczęcie treningu z tym 
akcesorium pozwala dalej czy-
nić postępy w modelowaniu 
sylwetki. Obciążniki świetnie 
sprawdzą się w przypadku po-
prawy wyglądu nóg, pośladków 
i ramion. Większa praca, którą 
muszą wykonać kończyny, przy-
czyni się do rozwoju wytrzy-
małości mięśni,  kondycji i 
zwiększenia tempa metaboli-
zmu. Kolejną zaletą jest niskie 
ryzyko kontuzji i zwiększenie 
gęstości kości, co będzie do-
brym elementem profilaktyki 

osteoporozy w podeszłym 
 wieku.

Zastosowanie obciążników 
treningowych będzie dobrym 
rozwiązaniem zwłaszcza dla 
kobiet, które obawiają się tre-
ningu ze sztangami. Ze wzglę-
du na wysoki komfort ćwiczeń 
i niskie ryzyko odniesienia kon-
tuzji obciążniki pozwolą prze-
prowadzić bardzo efektowny 
trening. Dobranie odpowied-
niego ciężaru pozwoli dobrze 
stymulować mięśnie do pracy 
i zwiększy intensywność tre-
ningową. Użycie obciążników 
podczas ćwiczeń z masą wła-
snego ciała zapewni nowy bo-
dziec dla kształtowania sylwet-
ki. Jednak, tak samo jak w przy-
padku każdego rodzaju trenin-
gu, najważniejszym elementem 
zapewniającym bezpieczeń-
stwo i dobre efekty jest popraw-
na technika wykonywania ćwi-
czeń. Dlatego też przed rozpo-
częciem jakiejkolwiek aktyw-
ności fizycznej warto skonsul-
tować się z doświadczonym 
trenerem lub fizjoterapeutą.

Autorka komedii kryminalnych rekomendowana przez samą Joannę 
Chmielewską. Fabuły jej książek, oprócz motywu przestępczego mają wątek 
romansowy, co czynią jej powieści dosyć ciekawe: „Wiedźma duszona w winie”, 
„Precz z brunetami”, „Odrobina fałszerstwa. W 2013 i 2014 roku czytelniczki 
nominowały pisarkę do Nagrody „Pazur” na Festiwalu Literatury Kobiecej.

Ewa to bystra kobieta, która ma mnóstwo na głowie. Pewnego dnia zo-
stała wybranką zapatrzonego w siebie pseudoartysty. Adam Gryziewicz na-
zywany przez znajomych Grizzly, z racji wydatnych przednich zębów i wyko-
nywanego zawodu (dentysta!). Mężczyzna postanowił w  dowód miłości 
namalować dla Ewy jej portret. Sprawa jest trudna, bo malować nie umie. 
Adam i Ewa biblijna para już od początku swej znajomości wplątuje się w sze-
reg kłamstewek i  absurdalnych sytuacji. Obydwoje mają swoje za uszami 
i udają kogoś kim nie są.

W książce pojawia się też PRABABCIA Matylda, która odzywa się zza gro-
bu i oczywiście wszelkie plany Ewy bardzo się przez to komplikują. Pojawia 
się również przeurocza BABCIA Waleria, która uważa, że ma wręcz obowiązek 
ingerować w życie wnuczki. Walerka to nietuzinkowa postać, skora do fochów 
i zemsty. Całe swoje życie spędziła na utarczkach z dziadkiem – mężem.

Typowa komedia omyłek. Jeśli nie przypadnie komuś do gustu akcja, to 
z pewnością zrekompensuje to sobie dużą dawką humoru. Polecam.

Dobra książka

Obciążniki – jak je wykorzystać w treningu?

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciekawe klopsiki
Składniki:
500 g mielonego mięsa z indyka,
350 ml passaty pomidorowej,
50 g kaszy jaglanej,
2 ząbki czosnku,
1 cebula,
1/2 pęczka natki pietruszki,
1 łyżka mąki ziemniaczanej,
po pół puszki kukurydzy 
i czerwonej fasolki 
(lub 1 z gotową mieszanką),
1 łyżeczka oregano,
szczypta chili w proszku, sól do smaku, pieprz do smaku, oliwa do smażenia

Przygotowanie:
Ugotować kaszę jaglaną wg przepisu na opakowaniu. Wystudzić. Obrać i po-
siekać drobno cebulę oraz czosnek. Rozgrzać na patelni jedną łyżkę oliwy. 
Zeszklić na niej cebulę. Dodać czosnek i krótko razem przesmażyć. Do mięsa 
dodać cebulę z czosnkiem, kaszę jaglaną, posiekaną natkę pietruszki i mąkę 
ziemniaczaną. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zwilżonymi wodą dłońmi 
wyrobić masę, a następnie uformować z niej małe klopsiki. Rozgrzać na patel-
ni 3-4 łyżki oliwy i  obsmażyć klopsiki ze wszystkich stron na rumiano. Wlać 
passatę pomidorową. Przyprawić oregano, chili, solą i pieprzem. Dodać osą-
czoną z zalewy kukurydzę z fasolą. Gotować bez przykrycia 10 minut. W poło-
wie czasu gotowania zamieszać.

Marta Obuch

„Metoda 
na wnuczkę”
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Pośpimy o godzinę dłużej

Pomoc dla potrzebujących w czasie pandemii
Jeśli z powodu pandemii koronowi-

rusa nie możesz wychodzić z  domu 
i potrzebujesz pomocy, np. przy robie-
niu zakupów, wyjściu z psem na spacer 
lub zaopiekowaniu się dzieckiem, mo-
żesz taką pomoc uzyskać kontaktując 
się z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w  Twojej najbliższej okolicy. Z  kolei 
osoby, które chcą pomagać innym, mogą 
zgłosić się do wolontariatu.

Jak uzyskać pomoc?
Skontaktuj się z ośrodkiem pomocy 

społecznej znajdującym się najbliżej 
twojego miejsca zamieszkania i  po-
wiedz, w czym mogą pomóc. W trakcie 
 rozmowy podaj swoje dane kontaktowe.

Następnie pracownicy zorganizują 
pomoc, np. znajdą sprawdzonego wo-
lontariusza, który mieszka w  okolicy 
i  zgłosił chęć pomagania innym. Od 

pracowników ośrodka dostaniesz infor-
macje: kto, kiedy i w jakim zakresie może 
ci pomóc.

Jak mogę zgłosić chęć pomocy?
Osoby, które chcą uczestniczyć w wo-

lontariacie powinny skontaktować się 
z ośrodkiem pomocy społecznej, który 
znajduje się najbliżej miejsca zamiesz-
kania.

Miejski ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Nowa Ruda, ul. Kolejowa 18, 
tel. 74 872 10 56

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, 
Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2,
tel. 74 872 45 72

Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej, ścinawka średnia, 
ul. Mickiewicza 16, tel. 74 873 53 71

Bądź eko – wymień żarówkę!
Gmina miejska Duszniki-Zdrój realizuje projekt pn. „Zielone Samorządy”, który 
dofinansowany został ze środków narodowego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Głównym celem projektu jest edukacja mieszkańców ziemi kłodzkiej w zakresie 
proekologicznych zachowań, a także rozwój i edukacja członków Klastrów Energii

Jednym z elementów projektu jest organizacja 
w  każdej z  14 gmin powiatu kłodzkiego mini-
-eventów poświęconych tematyce ochrony śro-
dowiska. Organizatorzy kładą główny nacisk na 
edukację i zachęcenie do proekologicznych za-
chowań. Próbą pokazania najprostszych rozwią-
zań w gospodarstwie domowym będzie wymiana 
oświetlenia. Dlatego też w czasie eventów rozda-
nych zostanie ponad 4 tysiące energooszczędnych 
żarówek LED, razem z pakietem materiałów edu-
kacyjnych, w  których zawarte będą przydatne, 
proekologiczne informacje i porady.

Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci – 
w czasie eventów organizowane będą konkursy 
z bardzo ciekawymi nagrodami, np. robot napę-
dzany energią słoneczną, czy edukacyjny mini-kosz 
na śmieci. Najmłodszym zostaną rozdane również 
kolorowanki w  tematyce ekologicznej, kredki 
i inne drobne gadżety.

W czasie wydarzenia będzie również prowa-
dzona prezentacja w pełni elektrycznego samo-
chodu elektrycznego, jako pro-ekologicznego 
środka transportu.

Przynieś starą żarówkę – nową, energoosz-
czędną żarówkę LED dostaniesz za darmo!

Harmonogram eventów (start godz. 10:00):
26.10 (poniedziałek) – Stronie Śląskie – przy urzę-
dzie miejskim
27.10 (wtorek) – Międzylesie – przy urzędzie 
Miejskim
28.10 (środa) – Bystrzyca Kłodzka
29.10 (czwartek) – Nowa Ruda – przy Miejskim 
ośrodku Kultury
4.11 (środa) – Bożków (gmina Nowa Ruda) – 
przy Zespole Szkół nr 3
5.11 (czwartek) Gmina Kłodzko
6.11 (piątek) Kłodzko – rynek

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

Jak co roku, w ostatni week-
end października zmieniamy 
czas z letniego na zimowy, choć 
nie tak dawno mówiło się o koń-
cu zmiany czasu w Europie.

Przypomnijmy, czas zmienia-
my dwa razy w roku – wiosną na 
letni, jesienią na zimowy. Warto 
zaznaczyć, że czas letni i zimowy, 
to pojęcia umowne.

Czas letni i czas zimowy
Czas zimowy, to po prostu 

czas środkowoeuropejski. Obo-
wiązuje od końca października 
do końca marca. Czas letni, to 
– używając fachowej nazwy – 
czas środkowoeuropejski letni. 
Obowiązuje od końca marca do 
końca października.

Czas zmienia około 70 krajów 
na całym świecie. W  Polsce 
pierwszy raz zaczęto zmieniać 
czas w  20-leciu międzywojen-
nym (ale zrobiono to tylko raz). 
Zmiana czasu w  Polsce powo-

duje sporo kłopotów, szczegól-
nie przy rozkładach jazdy. Wiele 
krajów radzi sobie bez zmiany 
czasu. W Europie czasu nie zmie-
niają Islandia i Białoruś. Do po-
łowy lat 90 ubiegłego stulecia 
w Polsce przestawialiśmy zegar-
ki z  czasu letniego na zimowy 
w ostatnią niedzielę września.

Zmiana czasu z letniego na 
zimowy 2020

Czas letni ustawiamy zawsze 
w ostatnią niedzielę marca. Prze-
stawiamy wówczas wskazówki 
zegarów o  godzinę do przodu 
i  śpimy krócej. Czas zimowy 
natomiast zmieniamy w ostatnią 
niedzielę października. Wówczas 
przestawiamy wskazówkę z go-
dziny 3 na 2 i  śpimy dłużej. 
W 2020 roku czas z letniego na 
zimowy przestawimy w  nocy 
z  soboty na niedzielę – 24/25 
października.
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„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

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 28 października

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 29 października

„Familia” ul. Kłodzka 13 30 października

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 31 października

„Piastowska” ul. Piastów 5 1 listopada

„Nowa” ul. Teatralna 11 2 listopada

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 3 listopada

k

i

n

o

M

o

K

Repertuar 
kina MoK

23-25 października, 
godz. 17.00

TRoLLE 2
2D, animacja, 120 min, 

2020, uSA
bilet: 15/12 zł

23-25 października, 
godz. 19.00

ZAGINIoNA DZIEWCZYNA
2D, napisy, dramat, 

111 min, 2019, Japonia
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 99, 23-29 października 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Tytuły egzekucyjne i klauzula 
wykonalności

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Bartłomiej, Ignacy, Jan, Roman, Seweryn

wschód słońca: 7.14
zachód słońca: 17.25

23
296 dzień roku

do końca roku pozostało 69 dni
dzień trwa: 10 godz. 11 min.

października
środa

Zgodnie z art. 776 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilnego, 
podstawą egzekucji jest tytuł wy-
konawczy. Tytułem wykonawczym 
jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Tytu-
łami egzekucyjnymi są, m.in.: 1) 
orzeczenie sądu prawomocne lub 
podlegające natychmiastowemu 
wykonaniu, jak również ugoda 
zawarta przed sądem; 2) orze-
czenie referendarza sądowego 
prawomocne lub podlegające 
natychmiastowemu wykonaniu, 
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają 
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; 4) akt notarialny, w 
którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowią-
zek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych 
co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania 
rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin 
wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione 
jest wykonanie; 5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej 
do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za po-
mocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, 
od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również 
termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu 
aktowi klauzuli wykonalności. 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego 
złożenia. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wyko-
nalności przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia 
biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego 
lub postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daty doręczenia 
mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

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

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 

Jerzy Aleksander Popiełuszko,  (ur. 14 wrze-
śnia w Okopach, zm. 19 października 1984 we 
Włocławku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, 
kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamor-
dowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Od sierpnia 1980 był związany ze środowi-
skami robotniczymi, aktywnie wspierał także-
„Solidarność”. W czasie strajku został wysłany 
do odprawiania Mszy św. w Hucie Warszawa. 
W stanie wojennym w kościele św. Stanisława 
Kostki organizował Msze św. za Ojczyznę. Swoją 
działalnością duszpasterską i nauczaniem opar-

tym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21), 
nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, a 
także wsparciem dla prześladowanych robot-
ników i działaczy związkowych przez władze 
PRL podczas stanu wojennego zyskał autorytet, 
szerokie poparcie społeczne i popularność  
w Warszawie, a później także w innych miastach. 
Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne 
władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec 
systemu komunistycznego.K
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2020

października
piątek

imieniny obchodzą:
Bartłomiej, Giedymin, Gracjan, Ignacy, Jan, 
Klotylda, Marlena, Małogost, Roman, Seweryn

wschód słońca: 7.15
zachód słońca: 17.25
dzień trwa: 12 godz. i 10 min

23
297 dzień roku
do końca roku  

pozostało 69 dni
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Kwarantanna w schronisku „Na Szczelińcu”
„Ze względu na kontakt całej naszej szczelińcowej załogi z osobą, u której testy wykazały zakażenie 
koronawirusem – jesteśmy zmuszeni udać się na kwarantannę, a co za tym idzie – nie możemy ni-
kogo obsługiwać. Wszystkie rezerwacje do 28 października jesteśmy zmuszeni odwołać przekłada-
jąc je na inny termin lub do schroniska „Pasterka”. Z każdym kontaktujemy się indywidualnie. Do 
28 października schronisko pozostanie zamknięte, nie będzie można skorzystać z  toalety, ani nic 
kupić, nawet na wynos. Stosowne komunikaty zawisną na wejściu na trasę turystyczną.
Jeżeli chcielibyście zapytać – informujemy, że czujemy się dobrze. Schronisko jest pełne zapasów, 
więc na razie dziękujemy za dostawy żywności.
Przepraszamy bardzo wszystkich, którzy planowali u  nas pobyt lub choćby gorącą herbatę. Też 
z  przyjemnością byśmy się z  Państwem tej herbaty napili. Ale przepisy i Wasze bezpieczeństwo 
najważniejsze!” – poinformowali właściciele schroniska „Na Szczelińcu” za pomocą mediów społecz-
nościowych.

W trosce o medyków
Trzy nowe kabiny odkażające działają już w kłodzkim szpi-

talu. W trosce o wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w kłodz-
kim szpitalu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wraz z dyrekcją ZOZ 
Kłodzko podjął decyzję o zakupie trzech nowoczesnych kabin 
służących do dezynfekcji osób – tzw. kabin dekontaminacyjnych.

Kabiny te są dodatkowym zabezpieczeniem na oddziałach: 
buforowym, neurologicznym oraz wewnętrznym. Dezynfekcja 
w kabinie odbywa się za pomocą rozpylanego środka przeciw 
COVID-19, tworzącego drobną mgłę oraz umieszczonej na pod-
łodze maty dezynfekcyjnej.

Ponad 3,9 mln świadczeń z 
programu „Dobry Start” przyzna-
no już rodzicom i opiekunom 
uczących się dzieci. Wnioski o 
przyznanie świadczenia można 
składać jeszcze do końca listo-
pada.

„Dobry Start” to świadczenie 
w wysokości 300 złotych, które 
przysługuje jednorazowo na 
każde uczące się dziecko. W tym 
roku do świadczenia uprawnio-
nych jest 4,5 mln uczniów, a 
roczny koszt wypłaty wyprawek 
to ok. 1,4 mld złotych.

Z najnowszych danych Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej wynika, że zdecydowana 
większość uprawnionych do 
świadczenia uczniów już otrzy-
mała wsparcie.

Od 1 lipca przyznano ponad 
3,9 mln świadczeń. W tym czasie 
wpłynęło ponad 3 miliony wnio-
sków, z czego zdecydowana 
większość – 2,2 mln – drogą 
elektroniczną – wylicza Marlena 
Maląg, minister rodziny i polity-
ki społecznej. Nabór wniosków 
w tegorocznej edycji programu 
jeszcze trwa, ale fakt, że zdecy-

dowana większość uprawnio-
nych już otrzymała wsparcie 
dowodzi tego, że „Dobry Start” 
to świadczenie, które odpowia-
da na potrzeby rodzin, stanowi 
realne wsparcie domowych bu-
dżetów – dodaje minister Maląg.

Ważne terminy i zasady 
składania wniosków

Rodzice, którzy chcą skorzy-
stać ze wsparcia z programu, 
mają czas na złożenie wniosku 
do końca listopada.

Wniosek o świadczenie z pro-
gramu można składać drogą 
elektroniczną – przez stronę 
empatia.mpips.gov.pl, portal 
PUE Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz za pośrednictwem 
kanałów bankowości elektro-
nicznej – oraz w formie tradycyj-
nej, bezpośrednio w urzędzie 
lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na panującą 
obecnie sytuację związaną z 
epidemią koronawirusa, zachę-
camy jednak wszystkich do ko-
rzystania głównie z elektronicz-
nej drogi składania wniosków 
przez Internet. Elektroniczna 

forma wnioskowania o świad-
czenie to nie tylko szybkość i 
wygoda, ale przede wszystkim 
wyraz troski nasze wspólne bez-
pieczeństwo w obliczu pandemii 
COVID-19.

Komu przysługuje świad-
czenie?

Świadczenie „Dobry Start” 
pierwszy raz wypłacono w 2018 
roku. Przyznawane jest jednora-
zowo na każde dziecko uczące 
się w szkole, do ukończenia 20 
roku życia lub – w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych – do 
ukończenia 24 roku życia. Wspar-
cie przysługuje także na uczniów 
szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych.

Wniosek może złożyć matka, 
ojciec, opiekun prawny dziecka 
lub opiekun faktyczny dziecka 
(opiekun faktyczny, to osoba 
faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła 
do sądu opiekuńczego o przy-
sposobienie dziecka).

Od początku funkcjonowania 
programu, do rodzin trafiło już 
2,67 mld zł.

Jest jeszcze czas na złożenie wniosku o 300+
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 22 października, godz. 
14.00) jest już ponad 41 milionów zarażonych, 
ponad 1,1 miliona zgonów i ponad 30 milionów 
osób wyzdrowiałych na 220 terytoriach świata. 
Polska jest na 28 miejscu w tej statystyce z liczbą 
zarażonych – 214.686, liczbą zgonów – 4.016 oraz 
102.204 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 230 osób jest zakażonych 
koronawirusem, na kwarantannie – 776. Jest 
18 ofiar śmiertelnych, a 465 osób wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (8.585.748 chorych / 227.419 zgonów
/ 5.603.025 wyzdrowiałych),
Indie (7.708.947 / 116.681 / 6.874.518),
Brazylia (5.300.649 / 155.459 / 4.756.489),
Rosja (1.463.306 / 25.242 / 1.107.988),
Argentyna (1.037.325 / 27.519 / 840.520),

Hiszpania (1.005.295 / 34.366 / 150.376),
Columbia (981.700 / 29.464 / 884.895),
Francja (957.421 / 34.048 / 107.652),
Peru (876.892 / 33.937 / 792.892),
Meksyk (867.559 / 87.415 / 632.037),
Wielka Brytania (789.229 / 44.158 / brak danych),
RPA (708.359 / 18.741 / 641.706)
Iran (550.757 / 31.650 / 442.674),
Chile (495.637 / 13.719 / 468.269),
Włochy (449.648 / 36.832 / 257.374),
Irak (438.265 / 10.418 / 369.010)
Bangladesz (394.827 / 5.747 / 310.532)
Niemcy (393.587 / 10.018 / 311.482),
Indonezja (377.541 / 12.959 / 301.006),
(…) Turcja (353.426 / 9.513 / 308.446),
(…) Ukraina (322.879 / 6.043 / 134.898),
(…) Czechy (208.915 / 1.739 / 83.136),
(…) Chiny (85.729 / 4.634 / 80.850) #zostanwdomu

Do szkoły w systemie hybrydowym
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy 

uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą 
czerwoną mają lekcje na odległość. Natomiast 
uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy 
uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, uczą 
się w  trybie mieszanym (hybrydowym). W  obu 
strefach są wyjątki, dotyczą m. in. szkół specjal-
nych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, 
szkół i  placówek w  kształceniu zawodowym 
i  ustawicznym – w  zakresie zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych.

Zmiany w  funkcjonowaniu szkół ponadpod-
stawowych, placówek w kształceniu zawodowym 
i  ustawicznym obowiązują od poniedziałku, 
19 października 2020 r. do czasu obowiązywania 
strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych 
w strefie czerwonej

Od poniedziałku, 19 października uczniowie 
ze szkół ponadpodstawowych przeszli na tryb 
kształcenia na odległość.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych 
w strefie żółtej

Od poniedziałku, 19 października wszyscy 
uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przeszli 
na system mieszany (hybrydowy), w  trybie ok. 
50%/50%. Oznacza to, że co najmniej połowa 
uczniów z danej szkoły ma zajęcia stacjonarnie 
w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrekto-
ra szkoły jest wdrożenie odpowiednich procedur 
wprowadzających oraz poinformowanie całej 
społeczności szkolnej o  przyjętym systemie 
kształcenia hybrydowego.

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czer-
wonej

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach 
ponadpodstawowych w następujących placów-
kach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych, młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 
szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjo-
nujących w zespołach. W szkołach tych młodzież 
ma zapewnioną naukę, wychowanie a  także 
prowadzone są zajęcia o  charakterze specjali-
stycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełno-
sprawność lub np. warunki domowe nie mogą 
uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zobowiązany 
jest do zorganizowania im nauczania stacjonar-
nego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem 
komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, zajęcia praktyczne w stre-
fie żółtej i czerwonej są prowadzone co do zasa-
dy stacjonarnie, w  tym u  pracodawców. Jeżeli 
z  programu nauczania danego zawodu wynika 
możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas 
szkoła lub placówka może te zajęcia prowadzić 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej 
realizowane są stacjonarnie lub w formie projek-
tu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębior-
stwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe odby-
wają się stacjonarnie – o  ile u  pracodawcy nie 
wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie są także objęci młodocia-
ni pracownicy będący uczniami branżowej szko-
ły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pra-
codawców. Realizują zajęcia praktyczne, o  ile 
u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażają-
ce ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie są także objęte internaty, 
w których przebywają uczniowie, w tym z zagra-
nicy.

Kształcenie na odległość w szkołach ponad-
podstawowych oraz placówkach prowadzących 
kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół 
ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej 
jest realizowana nauka w formie mieszanej (hy-
brydowej), a w strefie czerwonej nauka jest reali-
zowana na odległość.

Za organizację kształcenia odpowiada dyrek-
tor szkoły/placówki. Jest zobowiązany do tego, 
aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek 
powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zor-
ganizowane kształcenie.

Nauczyciele powinni zweryfikować program 
nauczania tak, aby dostosować go do wybranej 
metody kształcenia na odległość.
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Pracodawca obniżył Ci etat lub wpro-
wadził mniej korzystne warunki zatrud-
nienia w związku z tarczą antykryzysową? 
Dostałeś z  tego powodu niższy zasiłek? 
Teraz można go przeliczyć.

W trakcie pandemii wielu pracowników 
pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi 
lub zasiłki chorobowe. W  tym samym 
czasie pracodawcy korzystali z rozwiązań 
tarczy antykryzysowej, na przykład zmniej-
szając pracownikom wymiar etatu, co 
odbijało się na ich wynagrodzeniach.

– Obniżenie pensji oznaczało niższą 
wysokość wypłacanych zasiłków opiekuń-
czych, chorobowych i  macierzyńskich – 
wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zasiłki można teraz przeliczyć
9 października br. weszła w życie zmia-

na przepisów, która naprawi tę sytuację. 
Niższe zasiłki, obliczone na podstawie 
wynagrodzenia obniżonego w  związku 
z Covid-19, można teraz na nowo przeliczyć 
z  zastosowaniem wynagrodzenia, które 
obowiązywało przed zmianą czasu pracy.

– A to oznacza, że zasiłek będzie wyli-
czony tak, jak wcześniejsze – sprzed 
zmniejszenia etatu. Dotyczy to osób, 
którym pracodawcy na podstawie tarczy 
antykryzysowej obniżyli wymiar czasu 
pracy lub wprowadzili mniej korzystne 
warunki zatrudnienia w okresie pobiera-
nia zasiłku – dodaje Iwona Kowalska-Ma-
tis.

Przeliczenie jest możliwe, jeśli między 
okresami pobierania wcześniejszego 
i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo, 
gdy ta przerwa była krótsza niż trzy mie-
siące kalendarzowe.

Jak to zrobić?
Żeby otrzymać wyrównanie świadcze-

nia, trzeba złożyć wniosek u płatnika za-
siłku. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodaw-
ca, to wniosek należy przekazać praco-
dawcy. Pozostałe osoby składają wniosek 
w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Nie ma sformalizowanego wzoru. Wystar-
czy, żeby świadczeniobiorca napisał, że 
występuje o  przeliczenie wcześniej wy-
płaconego zasiłku, niższego w  związku 

z obniżonym wymiarem czasu pracy.  Jeżeli 
wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS, to wnio-
sek można przesłać przez Internet, za 
pomocą Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. Na stronie www.zus.pl jest instrukcja, 
jak to zrobić przy pomocy formularza 
ZAS-58. ZUS poprosi pracodawcę o  po-
twierdzenie, że zmniejszenie etatu nastą-
piło na podstawie przepisów ustawy 
o COVID-19. Wniosek można także złożyć 
u  swojego pracodawcy, który powinien 
jak najszybciej przekazać ten wniosek do 
ZUS, z informacją, że obniżenie etatu było 
związane z COVID-19. Pracodawca może 
również skorzystać z formularza ZAS-58 
na PUE ZUS, dołączając do niego skan 
wniosku.

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowane z powodów politycznych mogą wnio-
skować o  świadczenie wyrównawcze – przypomina 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, 
która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę 
z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 
2400 zł.

– Oraz co najważniejsze – wnioskujący ma status 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby re-
presjonowanej z powodów politycznych – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

Rzecznik wyjaśnia, że świadczenie przysługuje od 
15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w  życie 
przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego 
i  nie wcześniej niż od miesiąca, w  którym zostanie 
zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Dla kogo
Aby otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek 

i  dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych, która po-
twierdza status działacza opozycji antykomuni-
stycznej lub osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych.

Dokumenty
Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagra-

nicznej albo innego świadczenia zagranicznego o po-
dobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument 
potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, 
wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do 
spraw emerytalno-rentowych. Wniosek o świadczenie 
wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każ-
dej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. De-
cyzję w  sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, 
która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-
-rentowe. Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych 
świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł, 
to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobie-
ranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz 
kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. 
Nie uwzględnia natomiast wypłacanych dodatków.

Dostałeś niższy zasiłek? Teraz możesz go przeliczyć

ZuS online. Ruszyły e-wizyty w ZuS

Aby można było odwiedzić 
ZUS online, wystarczy komputer 
lub smartfon z kamerą i mikro-
fonem. Klient wybiera dogodny 
dla siebie termin i godzinę wi-
zyty online. Podczas e-wizyty 
nasi eksperci odpowiedzą na 
pytania z zakresu emerytur i rent, 
zasiłków, ubezpieczeń i składek. 
Na wirtualną wizytę można umó-
wić się w dni robocze w godzi-
nach 9.00-14.30. Może ona trwać 
nie dłużej niż 20 min.

– Jeśli ktoś chce uzyskać in-
formacje w swojej indywidualnej 

sprawie, musi mieć przy sobie 
dokument tożsamości, który 
zostanie zweryfikowany w trak-
cie rozmowy z konsultantem– 
wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Pracownik 
zada także dodatkowe pytania, 
aby uwierzytelnić osobę, z którą 
rozmawia. Ważne jest, żeby e-
-wizyta nie odbywała się w miej-
scach publicznych, gdzie panu-
je duży hałas i w zasięgu kame-
ry mogą pojawić się osoby trze-
cie – dodaje.

Kamerę należy ustawić tak, 
aby tło było neutralne (np. ścia-
na) a twarz dobrze oświetlona.

– Konsultant musi wiedzieć, 
z kim rozmawia, gdy w grę wcho-
dzi omówienie indywidualnej 
sprawy związanej z wykorzysta-
niem danych naszego klienta – 
zastrzega Iwona Kowalska-Matis.

E-wizyty są już możliwe w 
oddziałach ZUS w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i we Wrocła-
wiu, a od listopada usługa będzie 
dostępna we wszystkich naszych 
oddziałach.

Jeśli chcemy zarezerwować 
wirtualną wizytę należy wejść 
na stronę www.zus.pl. Podczas 
rezerwacji podajemy swoje dane: 
imię, nazwisko, numer telefonu, 
adres e-mail, kod pocztowy miej-
sca zamieszkania. Należy wybrać 
również, czego rozmowa ma 
dotyczyć np. zasiłki, emerytury 
i renty czy założenie profilu PUE. 
Po zarezerwowaniu wizyty, dzień 
przed spotkaniem klient dosta-
nie sms z przypomnieniem o 
e-wizycie, natomiast w dniu e-
-wizyty, godzinę przed spotka-
niem e-mail.

– Po kliknięciu w otrzymany 
w e-mailu link, nastąpi połącze-

nie z pracownikiem ZUS – mówi 
rzecznik.

Jeśli klient będzie chciał uzy-
skać informacje w konkretnej, 
indywidualnej sprawie, powinien 
przygotować dokument tożsa-
mości. Należy go pokazać do 
kamery podczas e-wizyty. W e-
-wizycie może też wziąć udział 
opiekun faktyczny lub prawny. 
Wtedy klient powinien zaznaczyć 
odpowiednią opcję na etapie 
rezerwacji. Jeżeli klient posiada 
pełnomocnictwo, które jest za-
rejestrowane w ZUS, może także 
odbyć e-wizytę w imieniu innej 
osoby.
Więcej na: https://www.zus.pl/e-wizyta

Już można rezerwować wizytę online w ZuS – wystarczy mieć komputer z kamerą 
i mikrofonem lub smartfon. E-wizyta, czyli wideorozmowa z ekspertem z ZuS to nowa 
e-usługa, dzięki której można załatwić sprawę z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie, bez wychodzenia z domu, co dzisiaj w czasie ograniczeń związanych z epidemią 
jest szczególnie ważne zarówno dla pracowników jak i klientów ZuS

Wyrównanie dla opozycjonistów
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Termomodernizacja w CKGNR
W dniu 9 października br. 

pomiędzy Centrum Kultury Gmi-
ny Nowa Ruda (CKGNR) a Insty-
tucją Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej podpisana została 
umowa na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Przebudowa i dopo-
sażenie obiektów instytucji 
kultury w Gminie Nowa Ruda” 
nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Jest 
to największa z realizowanych 
dotychczas inwestycji CKGNR.

Całkowita wartość Projektu 
wynosi 2.727.760,84 zł, z czego 
kwota 1.758.094,85 zł zostanie 
dofinansowana za pośrednic-
twem IPAW ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, natomiast kwo-
ta 969.665,99 zł pokryta zostanie 
z dotacji celowej udzielonej 
CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

Projekt obejmuje przebudo-
wę dwóch obiektów CKGNR wraz 
z termomodernizacją obniżają-
cą koszty eksploatacji budynków. 
Pierwszy z obiektów objętych 
działaniem to siedziba Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda w 
Ludwikowicach Kłodzkich, przy 
ul. Fabrycznej 2, w którym prze-
prowadzone zostaną, obok 
wspomnianej termomoderniza-
cji, również prace budowlane 
wraz z montażem windy osobo-
wej, co dostosuje budynek do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Drugi z budynków objętych 
niniejszym projektem to budy-
nek byłej Szkoły Podstawowej w 
Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt 
ten również przejdzie gruntow-
ną termomodernizację, przepro-
wadzonych zostanie w nim tak-
że szereg robót budowlanych 
dostosowujących budynek do 
nowej roli.

Oba obiekty zostaną dopo-
sażone w nowy sprzęt kompu-
terowy i multimedialny, dodat-
kowo do budynku w Dzikowcu 
zakupione zostanie nowe wypo-
sażenie meblowe i sprzęty.

W wyniku przeprowadzonych 
prac budowlanych i termomo-
dernizacyjnych oraz doposaże-
niu obiektów, CKGNR zyska moż-
liwość poszerzenia własnej ofer-
ty kulturalnej i prowadzenie jej 
w nowych formach:

Wystawienniczej – Galeria 
„pod Dzikiem”

Filmowej – Akademia Kino-
maniaka”

Muzycznej – „Bajkowa Biblio-
teka”

Oferta skierowana będzie 
również do nowych grup odbior-
ców (seniorzy i mieszkańcy naj-
młodsi) przy jednoczesnym ob-
niżeniu kosztów eksploatacji 
użytkowanej infrastruktury tech-
nicznej. Planowana termomo-
dernizacja i zastosowane nowo-
czesne technologie energoosz-
czędne wpłyną na pomniejszenie 
wydatków na funkcjonowanie 
obu obiektów.

Gmina Nowa Ruda zakwalifikowała się do dofinansowania 
w ramach rządowego programu „Sportowa Polska 2020”. Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekaże na za-
danie „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Ludwi-
kowicach Kłodzkich” kwotę w wysokości 3 440 200,00 zł. Realizacja 
inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2023.

Klub Seniora w Jugowie
Dobiega końca realizacja zadania „Przebudo-

wa i remont obiektu istniejącego z przeznacze-
niem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbęd-
na infrastrukturą techniczną” dofinansowanego 
z EFRR w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Seniorzy z Gminy Nowa Ruda zyskają w pełni 
wyposażony obiekt, z którego będą mogli korzy-
stać przez cały rok. Wartość inwestycji opiewa 
na kwotę 1 347 023,00 zł z czego 85% kosztów 
kwalifikowanych zostanie zrefundowana i zasili 
budżet gminy.

Hala sportowa w Ludwikowicach Kłodzkich
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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 400 („Ciało w złocie, a dusza w miernocie”)
nagrody otrzymują: Renata Muszyk – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Marek 
Koszyński – 2-osobowy karnet do kina MOK, Kamila Bordalak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Edyta Troczyk – plan miasta Nowa Ruda, Jolanta Jeleń – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 400 („Ciało w złocie, a dusza w miernocie”)
nagrody otrzymują: Renata Muszyk – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Marek 
Koszyński – 2-osobowy karnet do kina MOK, Kamila Bordalak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Edyta Troczyk – plan miasta Nowa Ruda, Jolanta Jeleń – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

Komunizm nie przeczy istnieniu Boga z taką samą apatią, z jaką 
przeczy jego istnieniu licealista; komunizm chce zniszczyć Boga; 
nie tylko przekreśla jego istnienie, ale wypacza jego koncepcję. 
Boga chce zastąpić człowiekiem dyktatorem i panem świata. 
(Fulton Sheen)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Jesień liścia Jasia”, „Gdy w jesieni prędko liść z drzewa („Jesień liścia Jasia”, „Gdy w jesieni prędko liść z drzewa („Jesień liścia Jasia”, „Gdy w jesieni prędko liść z drzewa 
spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy to zgadnie”, „lis, spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy to zgadnie”, „lis, spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy to zgadnie”, „lis, 

kot, kura, koza, baran, mysz”), nagrody (zestaw 2 lub kot, kura, koza, baran, mysz”), nagrody (zestaw 2 lub kot, kura, koza, baran, mysz”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

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

Emilka Kremska, Marcin Strebski, Karol Jasiak.Emilka Kremska, Marcin Strebski, Karol Jasiak.Emilka Kremska, Marcin Strebski, Karol Jasiak.

Kącik 
dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Zagadka

........................................................................................
3. 5 wyrazów z diagramu

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 401

1. W kratę u Szkota

2. Zrobi je lutnik

3. Ma go fryzjer i kogut

4. Z nich dom Baby Jagi

5. Zabawka niemowlaka

6. Przeciwieństwo plusa

7. Wyrasta z cebuli

8. Do zębów lub butów

9. Najmniejsza dziewczynka

10. Mebel z wieszakami

11. Wyspa Piotrusia Pana

12. Po żłobku

13. Niezbędny w jadalni

14. Żółty, kwaśny owoc

15. Śmigłowy lub odrzutowy

16. Pod kapeluszem grzyba

17. Narciarski lub do wody

18. Z niej chleb i ciastka

19. Najwięcej go na pustyni

Znajdź 8 różnic
i pokoloruj obrazek 

Aby odczytać pełne wyrazy, trzeba dopisać na początku, 
w środku lub na końcu każdego wyrazu sylabę „ser”. Jakie 
wyrazy powstały?
    de          wetka      ria              la          deczny       kla       bok   

          nik               le   

wis     ial      tre    enada     kon...wa      ob...wacja

ser

S ą  p r z e r ó ż n e ,  s r e b r n e ,  z ł o t e ,
j a k i e  t y l k o  m a  o c h o t ę

w ł o ż y ć  m a m a ,  c i o c i a ,  b a b c i a .
I  n i e  m ó w i ę  t u  o  k a p c i a c h . . .

W  u s z a c h  p i ę k n i e  j e  p o k a z a ć .
P a n i o m  c z ę s t o  s i ę  t o  z d a r z a !Z a g a d k a :

Z a g a d k a :
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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!!! 

25lat

Reklama

* 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 koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Cena 400 zł. Tel. 691 
201 204.
* 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.

* 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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