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Jugów będzie skanalizowany

Z myślą o seniorach
uruchomiono m.in. dedykowany
telefon wsparcia
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Uchwały przyjęte
jednogłośnie
Rada Miejska w Nowej
Rudzie jednogłośnie przyjęła
sprawozdanie finansowe
za I półrocze 2020 r.
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35 zł
To już pewne – Jugów, największa wieś w Górach Sowich i jedna
z największych na ziemi kłodzkiej, wreszcie doczeka się kanalizacji sanitarnej
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Reklama

16 zł

Kłodzki oddział
wewnętrzny
w Nowej Rudzie

W ubiegły piątek
poinformowaliśmy o decyzji
wojewody dolnośląskiego
o przekształceniu szpitala
w Kłodzku na tzw. szpital
covidowy dla całego
województwa. Z taką decyzją
nie zgadzały się władze powiatu
oraz Jadwiga Radziejewska,
dyrektor ZOZ Kłodzko

czytaj na str. 7

Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro
Reklama

ROZLEWNIA GAZU

PROTA
gwarancja jakości
i twojego bezpieczeństwa

Park i szlak
z opóźnieniem

Trwa realizacja zadania pn.:
Przebudowa parku przy
ul. Strzeleckiej wraz z budową
fontanny, remontem kapliczek
oraz renowacją szlaku
pieszego na Górę św. Anny
w Nowej Rudzie. Pierwotnie
prace miały się zakończyć do
31 października, dziś już wiemy,
że tak się nie stanie

czytaj na str. 7

100%

11 kg gazu

dostawa gazu do domu
tel. 74 872 70 17
tel. 74 872 44 87

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

www.wenanty.pl
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Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Seniorzy, to osoby, które szczególnie narażone są
Zadanie dla gminy, dotacja
na zakażenie koronawirusem. Dlatego powinni
od rządu
Gminy mogą skorzystać z
jak najmniej wychodzić z domu. I właśnie z myślą o nich
dofinansowania ze środków buuruchomiono m.in. dedykowany telefon wsparcia
dżetu państwa na zorganizowaOsoba przyjmująca zgłosze- nie i realizację usługi wsparcia.
Dedykowana infolinia dla
Środki gminy będą mogły
seniorów, wsparcie wolontariu- nie przekaże numer kontaktowy
szy, współpraca wojsk obrony seniora potrzebującego wsparcia przeznaczyć m.in. na zatrudnieterytorialnej i pracowników po- do ośrodka pomocy społecznej nie nowych pracowników do
mocy społecznej w pomoc oso- w danej gminie. Pracownik realizacji zadania, przyznanie
bom starszym w czynnościach, ośrodka skontaktuje się z senio- dodatków zadaniowych, zlecenie
które wymagają wyjścia z domu, rem; zweryfikuje zgłoszenie i usługi organizacjom pozarządoa które utrudnione są przez pa- ustali wszystkie szczegóły zwią- wym czy jej zakup od prywatnującą pandemię. To główne zane z udzieleniem pomocy. nych podmiotów.
założenia Solidarnościowego Wolontariusze dostarczą osobom
Realizacja programu na teKorpusu Wsparcia Seniorów uru- starszym niezbędne produkty.
chomionego przez rząd. Dzięki Koszty zakupów pokryje senior. renie województwa dolnośląPomoc skierowana jest do skiego
Korpusowi i naszym wspólnym
Dolnośląski Urząd Wojewódzdziałaniom osoby starsze będą osób powyżej 70 roku życia. W
bezpieczniejsze – mówiła w ubie- szczególnych prz ypadkach ki informuje, że na realizację
głym tygodniu Marlena Maląg, wsparcie otrzymają też młodsi programu pn. „Wspieraj seniora”
minister rodziny i polityki spo- seniorzy – zapewnia minister w woj. dolnośląskim zaplanowane zostały w br. środki z rezerwy
łecznej. Koordynatorem działań Marlena Maląg.
Zadanie realizowane będzie
Korpusu jest Ministerstwo Roprzez gminy, przy współpracy z
dziny i Polityki Społecznej.
– Dzisiaj jesteśmy odpowie- organizacjami pozarządowymi
dzialni za siebie nawzajem, a i wolontariuszami. Ci ostatni
stosowanie się do restrykcji to zajmują ważne miejsce w załowyraz solidarności społecznej. żeniach korpusu. To wolontariuSzczególną troską powinniśmy sze dostarczą zakupy seniorom,
otoczyć osoby starsze, które są ale też pomogą w obowiązkach
najbardziej zagrożone. Właśnie domowych czy po prostu porozw tym celu uruchamiamy Soli- mawiają z osobą starszą.
Osoby, które chcą włączyć się
darnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów – mówi Marlena Maląg. w pomoc dla seniorów będą
Resort rodziny i polityki społecz- mogły zgłosić się przez Internet,
nej koordynuje działania korpu- wypełniając ankietę na stronie
www.wspierajseniora.pl lub ososu.
W jego ramach uruchomiona biście zgłaszając się do lokalnezostanie dedykowana seniorom go ośrodka pomocy.
Zadaniem gminy będzie proinfolinia. Dzwoniąc pod numer
telefonu, osoby starsze będą wadzenie rejestru seniorów,
mogły poprosić o pomoc w czyn- którzy zdecydowali się na pozonościach, które wymagają wyj- stanie w domu i potrzebują
ścia z domu, a które utrudnione wsparcia wolontariuszy. W posą przez panującą pandemię. moc włączy się również OchotMowa m.in. o zakupach spożyw- nicza Straż Pożarna, Wojska
czych czy dostarczeniu artyku- Obrony Terytorialnej i harcerze
– wylicza Marlena Maląg.
łów higienicznych.
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celowej budżetu państwa w
kwocie 7 675 632 zł. Program
zakłada organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację
rządową samorządów gminnych
w częściowej opiece i nad osobami w wieku 70 lat i więcej,
które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczą
swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w
domu, a nie mają możliwości
wsparcia ze strony bliskich i nie
korzystają z usług opiekuńczych.
Środki z programu mogą być
przeznaczone na organizację i
realizację usługi dostarczenia
produktów pierwszej potrzeby,
takich jak np. artykuły spożywcze
czy środki higieny osobistej.
Senior ponosi koszty zakupu
artykułów pierwszej potrzeby,
usługa dostawy jest nieodpłatna.

Uczestnikiem programu może i
powinna być każda gmina. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób wieku 70 lat i więcej
w zakresie ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Gminy w ramach programu
mogą otrzymać dofinansowanie
do 80% kosztów realizacji zadania. Wg danych Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, na koniec 2019 roku w
169 gminach woj. dolnośląskiego zamieszkiwało 344 220 osób
w wieku 70 lat i więcej.
22 505 11 11 – dedykowana
infolinia dla seniorów
ww.wspierajseniora.pl –
adres dla wolontariuszy
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Jugów będzie skanalizowany
To już pewne – Jugów, największa wieś w Górach Sowich
i jedna z największych na ziemi kłodzkiej, wreszcie
doczeka się kanalizacji sanitarnej
W poniedziałek 26 października, Ryszard Rzeczycki, prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, podpisał
aneks do umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz
rozbudowa kanalizacji sanitarnej
dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”.
Ta inwestycja, dzięki wieloletnim
staraniom wójt gminy Nowa
Ruda Adrianny Mierzejewskiej,
pozwoli na wybudowanie ponad
10 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 3 kilometrów przyłączy do tej kanalizacji w Jugowie, zmodernizowana zostanie
także sieć wodociągowa przy ul.
Głównej w Jugowie.
– Po długich staraniach i zabiegach udało nam się rozszerzyć
istniejącą umowę z NFOŚiGW
największej miejscowości w gminie Nowa Ruda. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej
Rudzie jest beneficjentem środ-

ków. My pozyskujemy te środki,
my będziemy za to płacić, z tym,
że ok. 65% są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a ok. 35% są to środki
spółki, z tym, że te 35% środków
spółki będzie refundowane przez
gminę Nowa Ruda – wyjaśnia
prezes spółki ZWiK. – Ze względu na to, że termin wykonania
jest relatywnie krótki, przetarg
na to zadanie postaramy się
ogłosić jeszcze w listopadzie.
Będzie to inwestycja polegająca
na tym, że wykonawca będzie
musiał sam zaprojektować i wykonać, czyli lekko licząc myślę,
że do pół roku będą trwały prace projektowe i dopiero później
będzie można przystąpić do
wykonawstwa – dodaje.
Ryszard Rzeczycki zaznacza,
że jeżeli chodzi o topografię
terenu, do wykonani tego zadania jest bardzo korzystna, ponieważ spadek terenu jest w kierunku Nowej Rudy więc to
wszystko będzie spływało grawitacyjnie. Poczynione zostaną

starania, żeby nie było potrzeby
budowy pompowni, które są
zawsze kłopotliwe w obsłudze i
kosztowne – energia elektryczna,
obsługa itp.
Z tego co mówi prezes, prace
mają zostać zakończone do końca września 2022 r. Jak się nam
udało ustalić, szacowany koszt
zadania wynosi ok. 15 mln zł.
– Bardzo mnie ucieszyła wiadomość o pozyskaniu środków
na budowę sieci kanalizacyjnej
w Jugowie. To było naszym priorytetem, mówię tu o radnych
rady gminy jak i sołtysie i radzie
sołeckiej, a nie wątpię, że większości mieszkańców naszej miejscowości – mówi jugowianin
Mirosław Dziedzic, wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda.
– Starania o pozyskanie tych
środków czynione były już w
poprzednich kadencjach, ale
zawsze były jakieś problemy. Co
nie mniej ważne, po zakończeniu
robót związanych z budową
sieci, starostwo kłodzkie będzie
musiało myśleć o jak najszybszym remoncie będącej w bardzo
kiepskim stanie ul. Głównej,
która należy do powiatu – dodaje radny.

Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego
20 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zebrał się, na
swoim pierwszym posiedzeniu, społeczny zespół powołany przez prezydenta Romana
Szełemeja, którego celem jest opracowanie Regionalnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego
Stworzenie RPST subregionów, które zostały wskazane
przez Parlament Europejski i
Radę jako obszary objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jest warunkiem koniecznym do objęcia Subregionu
Wałbrzyskiego wsparciem finansowym z tego funduszu.
Plany sprawiedliwej transformacji poszczególnych subregionów złożą się na Terytorialny

Plan Sprawiedliwej Transformacji, za którego przygotowanie
odpowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji przygotowany dla regionów węglowych,
objętych zakresem wsparcia
przyszłego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, umożliwi
realizację wielu przedsięwzięć

inwestycyjnych związanych z
łagodzeniem społecznych, gospodarczych i środowiskowych
skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej
dla klimatu. Proces transformacji w subregionie wałbrzyskim,
zapoczątkowany ponad 20 lat
temu po zamknięciu kopalń
dawnego DZW, do tej pory nie
został ukończony. Wciąż odczuwamy skutki zapaści społeczno-

-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.
Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji sektorów energochłonnych
gospodarki oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych,
wspólnotach mieszkaniowych,
wdrażania zeroemisyjnego
transportu publicznego, czy
wprowadzania rozwiązań w
kierunku samowystarczalności
energetycznej gmin.
Fundusz będzie wspierał:
małe i średnie przedsiębiorstwa
w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach,
budowę kompetencji do wykonywania zawodów przyszłości,
inwestował w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, pomagał w odtwarzaniu terenów
cennych przyrodniczo, przywracaniu bioróżnorodności.

W skład społecznego zespołu ds. opracowania RPST wchodzą przedstawiciele: wyższych
uczelni (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Śląskiej),
Instytucji Otoczenia Biznesu,
organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń pracodawców,
fundacji ekologicznych i samorządów z całego obszaru subre
gionu. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław
Gawlik, prezes Stowarzyszenia
Ekologicznego EKO-UNIA, wiceprzewodniczącymi: Mirosław
Miller – profesor Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
Tomasz Kiliński – burmistrz Nowej Rudy, Andrzej Kosiór – kierownik Biura Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta w
Wałbrzychu. Społeczny zespół
na zasadach włączenia wszystkich grup interesariuszy, podejmuje pracę nad opracowaniem
planu, który następnie zostanie
przekazany Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.
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Maszty w całej Polsce

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 ogłosili akcję „Pod Biało-Czerwoną”.
Gminy, w których mieszkańcy
zbiorą odpowiednią liczbę podpisów online na stronie gov.pl/
bialoczerwona, otrzymają dotację na zakup masztów i flag oraz
ich instalację. Projekt ogłosił w
Tychach premier Mateusz Morawiecki.
– Biało-czerwona flaga niech
łączy. Nasze barwy należą do
wszystkich. To przyszłość, teraźniejszość i przeszłość – mówił w
Tychach, podczas inauguracji
akcji „Pod Biało-Czerwoną”, premier Mateusz Morawiecki.

patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,
buduje wspólnotę i wzmacnia
ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.
Pod petycją o zakup masztu
i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana
w centralnym miejscu gminy,
mogą się podpisywać wszyscy
jej mieszkańcy.

Akcja „Pod Biało-Czerwoną”
Umieszczenie flagi na maszcie to dowód na to, jak ważne są
symbole narodowe w życiu Polaków. 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 postaw i dumy z bycia Polakami.
Celem projektu jest także godne
upamiętnienie zwycięstwa wojsk
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej
1920 roku.
Ta patriotyczna inicjatywa,
realizowana pod honorowym

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie projektu przez Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
• 11 listopada 2020 r. – zakończenie zbiórki podpisów online.
• 29 listopada 2020 r. – opublikowanie listy gmin, które uzyskały niezbędną liczbę podpisów.
Trzy gminy z największą procentowo liczbą podpisów odwiedzi Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki. Premier
weźmie udział w uroczystości
zawieszenia flagi na maszcie.

Ilu podpisów potrzeba do
realizacji projektu?
– w gminach do 20 000 mieszkańców – przynajmniej 100 podpisów
– w gminach do 100 000
mieszkańców – przynajmniej
500 podpisów
– w minach powyżej 100 000
mieszkańców – przynajmniej
1000 podpisów

Felieton

Kozacy jak paznokcie
Na Ukrainie powstał istny
węzeł gordyjski, czyli głębokie
i nierozwiązywalne podziały.
Do istniejących od wieków podziałów: Polak, szlachcic, katolik– Rusin, chłop, prawosławny,
doszedł nowy element czyli
podział czysto religijny: katolik,
prawosławny, unita. O ile w
pierwszym podziale nie było
zmian, to w drugim zaszły istotne. Jeżeli na wyznanie unickie
przechodzili przedstawiciele
wszystkich stanów, to obrońcami prawosławia ogłosili się
Kozacy, którzy na apostołów
nadawali się raczej umiarkowanie, ale stanowili okrutny bicz
dla katolików i unitów. Sposoby jakimi posługiwali się unici
wspomagani przez Zygmunta
III, wychowanka jezuitów na
polskim tronie, dalekie były od
prób wprowadzania pokoju na
ziemi– urzędy dla unitów, likwidacja szkół prawosławnych,
przejmowanie cerkwi na kościoły unickie – to nie była droga zgodna z ewangelią. Po
stłumieniu buntu Nalewajki na
Ukrainie zapanował względny
spokój. Bandy grasowały nadal,
czambuły tatarskie przynajmniej dwa razy do roku nawiedzały zimie Ukrainy, a Zaporożcy organizowali chadzki na
posiadłości tureckie. Spokój ze
strony Kozaków Rzeczpospolita zawdzięczała wojnom prowadzonym na wszystkich frontach, co otwierało „rynek pracy”
dla mołojców znad Dniepru.
Nieszczęścia zaczynały się po
zawarciu pokoju, gdy masy
bezrobotnych wojaków wracały w rodzinne strony. Po woj-

nach z Turcją w latach 1620-21,
Rzeczpospolitej potrzebny był
pokój na południu, a to ze
względu na toczącą się wojnę
ze Szwecją. Dla utrzymania
pokoju z Turcją koniecznym
było powstrzymanie kozackich
wypraw na tureckie posiadłości
nad Morzem Czarnym. Aby to
osiągnąć potrzebne były zasiłki dla „bezrobotnych Kozaków”
wypisanych z rejestru, a już
przynajmniej wypłacenie zaległego żołdu, z czym skarb państwa nigdy sobie nie radził.
Musiał sobie Kozak jakoś „dorobić po godzinach” i „łatać
biedę”, co groziło reperkusjami
ze strony wyznawców Mahometa– i znowu węzeł. „Lud do
wolności stworzony prędzej
zginie, niż nieugięte przez tyle
wieków karki podda w jarzmo”
– miał odpowiedzieć Jakub
Sobieski (ojciec Jana III), przedstawiciel Rzeczpospolitej wysłany na rokowania pokojowe
z Turcją po Chocimiu, gdy sułtan
żądał wydania Kozaków na męki
i zakazania im wypraw na Morze Czarne. Gdybyż posłowie
na sejmie elekcyjnym w 1632
roku (po śmierci Zygmunta III),
któremu marszałkował właśnie
Sobieski, wsłuchali się w słowa
marszałka, być może Rzeczpospolita uniknęłaby największego z nieszczęść, które na nią
spadło w połowie XVII wieku.
Na ten sejm przyjechała delegacja starszyzny kozackiej i
przedstawiła petycję w której
zapewniali, że są członkami tej
samej Rzeczpospolitej i dlatego
mają prawo wziąć udział w
elekcji; przeto i głos oddają za

Najjaśniejszym Władysławem i
jego pragną
mieć k rólem Polski,
ponadto
aby religia
prawosławna cieszyła się pokojem i nie była naruszana
przez unitów. Upomnieli się
również o prawa żołnierskie,
czyli o wyłączenie Kozaków
spod jurysdykcji starościńskiej.
Kanclerz wdzięcznie przyjął ich
poselstwo, ale na posiedzeniu
tajnej rady uchwalono zganić
Kozaków za to: „że zwali się
członkami Rzeczpospolitej, chyba takimi jak włosy i paznokcie
dla ciała: wprawdzie są potrzebne ale gdy zbytnio wyrosną
trzeba je przycinać”, dobrze
zostali złajani, że ważyli się
mienić członkami Rzeczpospolitej, żądać głosu na elekcji– za
Albrychtem Radziwiłłem, kanclerzem wielkim litewskim. Takie
petycje ze strony Kozaków padały jeszcze kilkakrotnie podczas tego bezkrólewia, ale postulat dopuszczenia do udziału
w elekcji na równi ze szlachtą
jawił się w jej oczach czynem
niemal świętokradczym. Przez
następne 16 lat Rzeczpospolita
korzystała z wojsk kozackich w
różnych potrzebach, ale też
równie skutecznie przycinała
paznokcie wyrastające na Ukrainie tłumiąc bunty Sulimy, Fedorowicza, Ostrzanina i Huni,
aż wiosną 1648 roku pojawił się
na Zaporożu pazur który śmiertelnie ranił Rzeczpospolitą.
Stanisław Łukasik

Książki możesz kupić
wysyłkowo
na www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro.pl
Książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin” (Rynek 8, I piętro)
oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2), księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10)
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Uchwały przyjęte jednogłośnie
Rada Miejska w Nowej Rudzie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
finansowe za I półrocze 2020 r., które przedstawił skarbnik Jan Szeląg
i które było głównym punktem XXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
Sesja odbyła się w trybie zdalnym w środę 28 października. Radni zajęli się też
m.in. stawkami podatku od nieruchomości.
Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego rady Andrzeja Behana oraz
przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni zapoznali się z informacją burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Następnie Jan Szeląg przedstawił radnym informacje z wykonania budżetu
miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. oraz przedstawił opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:
dochody ogółem 48.204.904,99 zł, co stanowi 43,88% planu, z tego:
– dochody bieżące 44.601.361,16 zł (47,55%), dochody majątkowe 3.603.543,83
zł (22,45%), w tym ze sprzedaży majątku 870.012,63 zł (23,84%),
Wydatki ogółem 47.470.231,45 zł, co stanowi 41,88% planu, z tego:
– wydatki bieżące 43.158.232,27 zł (46,04%)
– wydatki majątkowe 4.311.999,18 zł (21,98%).
W wyniku realizacji dochodów ogółem 43,88% i wydatków ogółem 41,88%
wielkości planowanych za półrocze 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką
w kwocie 734.673,54 zł, przy planowanym deficycie 3.506.818,14 zł.
Każda z komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie pozytywnie zaopiniowała informacje z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. Za
przyjęciem informacji głosowało 21 radnych.
Po tym punkcie sesji radni przeszli do części uchwałodawczej, w której przyjęto
12 uchwał dotyczących m.in. zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa
Ruda, wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020, czy też ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Podatek w górę
Jednak największe zaciekawienie noworudzian wzbudzi na pewno uchwała
dotycząca zmian stawek podatku od nieruchomości.
– Proponowane stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywały od
1 stycznia 2021 r. Ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek maksymalnych na
rok 2021 i nie ma co ukrywać, że związane jest to z poziomem inflacji, który jest
wyższy niż w latach poprzednich, kiedy mieliśmy do czynienia z tzw. deflacją. Wyższa inflacja dotyka wszystkich, również my w przyszłym roku będziemy wydatkować
większe środki niż do tej pory, dlatego ten wzrost jeżeli chodzi o stawki podatku
jest na poziomie inflacji i wynosi ok. 4-4,5% – mówił w trakcie sesji skarbnik Jan
Szeląg.
Od nowego roku obowiązywać będą następujące roczne stawki podatku od
nieruchomości, w tym:
1. Od powierzchni gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,98 zł od m2

– grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych — 4,99 zł od 1 ha
powierzchni gruntów
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,52 zł od m2
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.802
ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego — 3,25 zł od m2 powierzchni.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części — 0,85 zł od m2 powierzchni użytkowej
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej — 24,80 zł od m2 powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 11,62 zł od m2
powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 5,06 zł od m2 powierzchni użytkowej
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego — 8,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
7. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust.37 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Piotr Wróbel, przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie, przedstawiając pozytywną opinię komisji dotyczącą zmian stawek
podatku od nieruchomości zaznaczył, że przyjęcie tych stawek podatkowych na
przyszły rok będzie skutkowało dodatkowymi dochodami w budżecie miasta na
poziomie ok. 450 tys. zł w skali roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W trosce o kościoły
Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie,
która odbyła się w ubiegłą środę, radny Artur
Turański, szef Klubu Radnych PiS w radzie miejskiej, złożył do burmistrza Tomasza Kilińskiego
interpelację, w której czytamy:
„W związku z narastającymi demonstracjami
na terenie całego kraju mającego związek ze
sprzeciwem części społeczeństwa wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego
zakazu wykonywania aborcji, podczas których
dochodzi do zakłócenia porządku Mszy św.
w kościołach oraz dewastacji kościołów jako
miejsc zabytkowych, zwracam się do Pana Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia bezpieczeństwa wiernych podczas

odprawiania Eucharystii oraz podjęcie działań
prewencyjnych polegających na ochronie budowli sakralnych przed ich zniszczeniem”.
Do interpelacji radnego Artura Turańskiego,
w rozmowie z naszą redakcją, odniósł się burmistrz Tomasz Kiliński.
– Nie widzę takiego zagrożenia, a co nie mniej
ważne, urząd miasta dysponuje jedynie strażą
miejską. Za bezpieczeństwo nie tylko obiektów
sakralnych, ale wszystkich obiektów w mieście
odpowiada policja, a nie burmistrz, ponieważ
ja takich instrumentów nie posiadam, żebym
mógł chronić obiekty, czy nawet wiernych
w kościele, czy gdziekolwiek – tłumaczy burmistrz
Nowej Rudy.

6

Noworudzianin Nr 452, 30 października – 5 listopada 2020 r.

Noworudzianin Nr 452, 30 października – 5 listopada 2020 r.

7

Kłodzki oddział wewnętrzny w Nowej Rudzie
W ubiegły piątek poinformowaliśmy o decyzji wojewody dolnośląskiego
o przekształceniu szpitala w Kłodzku na tzw. szpital covidowy dla całego województwa.
Z taką decyzją nie zgadzały się władze powiatu oraz Jadwiga Radziejewska, dyrektor
ZOZ Kłodzko, która tego dnia na spotkaniu z wojewodą sprzeciwiła się temu pomysłowi
W poniedziałek 26 października zapadła jednak zgoła inna
decyzja. Wiadomo już, że szpital
w Kłodzku nie zostanie w całości
przekształcony na tzw. szpital
covidowy. Od wtorku 27 października Oddział Wewnętrzny
przekształcony został w oddział
covidowy. I tak dla pacjentów
z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV 2 przeznaczonych jest 10
łóżek, a 52 łóżka dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2, w tym
2 łóżka intensywnej terapii. Pozostałe oddziały i poradnie funkcjonują bez zmian i obsługują
osoby z innymi dolegliwościami.
Natomiast Oddział Wewnętrzny
z kłodzkiego szpitala przeniesiony został do szpitala w Nowej
Rudzie, gdzie jest 40 miejsc.
– Na ten moment, ze względu
na sytuację pandemiczną, pani
dyrektor Jadwiga Radziejewska
zrobiła wszystko, aby takie rozwiązanie funkcjonowało jak najsprawniej i jak najszybciej. Jeżeli chodzi o lekarzy, pielęgniarki
i personel pomocniczy nie wiem,
czy to się do końca uda. Nie
ukrywam, że liczymy na to, że
będzie do nas skierowana do-

datkowa kadra medyczna wskazana przez wojewodę. Już teraz
jesteśmy na granicy wydolności.
Jeżeli zacznie nam chorować
kadra medyczna, nie poradzimy
sobie – mówi Maciej Awiżeń,
starosta kłodzki. – To, że stało się
jak się stało, jest wynikiem dobrze prowadzonych przez panią
dyrektor negocjacji, podczas
których wytłumaczyła, że przekształcenie całego szpitala (ok.
300 łóżek) w covidowy jest za
daleko posuniętym pomysłem.
Pozbawiło by to wielu mieszkańców naszego dużego powiatu
szans na uratowanie np. w przypadku zawałów, czy wylewów
– dodaje.
Starosta podkreśla, że na prowadzenie oddziału covidowego
obiecane są środki, ponieważ
zadanie to będzie osobno kontraktowane.
Przeniesienie, choćby czasowe, Oddziału Wewnętrznego
z Kłodzka do szpitala w Nowej
Rudzie cieszy jednego z radnych
rady miejskiej.
– Zabrzmi to być może paradoksalnie, ale gdyby nie epidemia i przeniesienie oddziału
z Kłodzka do Nowej Rudy, dla

do badań w kierunku SARS-CoV-2. Teraz funkcjonują dwa
takie punkty stałe przy kłodzkim
szpitalu i w Specjalistycznym
Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju.
– Jeździła jeszcze karetka
covidowa z naszego ZOZ-u, ale
niestety, musielibyśmy do niej
dokładać, ponieważ kontrakt na
nią jest bardzo niski, a na dokładanie nas nie stać, więc wojewoda zrezygnował z naszej pracy i od 1 listopada wymazobusem jeździć będą żołnierze
Za mało punktów pobrań z Wojsk Obrony Terytorialnych
Maciej Awiżeń mówi też – wyjaśnia Maciej Awiżeń. – Nao zbyt małej, jak na 160 tys. wet z mobilnym punktem pobrań
powiat, ilości punktów pobrań to na tak duży powiat jest ich
naszego szpitala, a konkretnie
oddziału, mogło się nieciekawie
skończyć. Mogłoby się okazać,
że na wiosnę nie byłoby do czego wracać, jeżeli oddział byłby
w zimie źle ogrzewany, bez odpowiedniej opieki – niszczejący.
To, że będą tam teraz pacjenci,
personel itd. pozwoli nam tę
strukturę zachować, ściany nie
zawilgotnieją, będzie używany.
Jest więc nadzieja, że nie popadnie w ruinę – mówi Andrzej Czerniatowicz.

zdecydowanie za mało. Wprawdzie obsługujemy wszystkie
osoby, wychodzi 60-90 osób
dziennie, ale czekanie na pobranie szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie jest przyjemne. Zamówiliśmy kontener, stoi tam karetka, ale nie możemy wpuścić
tych osób do szpitala, bo się
nawzajem zaczniemy zarażać.
Moim zdaniem takich punktów
powinno być zdecydowanie więcej, gdzie podjeżdżamy i w ciągu
15 minut powinniśmy zostać
obsłużeni. U nas nie zawsze się
to udaje, nieraz trzeba czekać
kilka godzin – dodaje starosta.

Park i szlak z opóźnieniem
Trwa realizacja zadania pn.: Przebudowa
parku przy ul. Strzeleckiej wraz z budową
fontanny, remontem kapliczek oraz renowacją
szlaku pieszego na Górę św. Anny w Nowej
Rudzie. Pierwotnie prace miały się zakończyć
do 31 października br., dziś już wiemy, że tak
się nie stanie

Przypomnijmy, w piątek 31 lipca podpisana została umowa na zadanie pn.: Przebudowa parku przy
ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remontem
kapliczek oraz renowacją szlaku pieszego na Górę
św. Anny w Nowej Rudzie, realizowanego w ramach
projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – część
wschodnia”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została przemyska firma „Kvanta Granit”.
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej ma na celu
jeszcze lepsze udostępnienie turystom i mieszkańcom
wieży widokowej na Górze św. Anny. Ścieżka główna
w parku będzie z gładką nawierzchnią, dostępna dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Boczne ścieżki wyłożone mają być kamiennymi płytami. Uzupełniona zostanie roślinność
o gatunki głównie rodzime. Skarpy zostaną zabezpie-

czone przed erozją. Usunięte zostaną drzewa w złym
stanie sanitarnym, usunięta zostanie też zieleń inwazyjna. Oświetlenie w parku będzie ograniczone do
koniecznego minimum, a strumień światła skierowany będzie w dół, by nie zakłócać fauny i flory. Odrestaurowana zostanie kamienna obudowa cieku wodnego, na którym wybudowana też zostanie atrakcyjna dla mieszkańców fontanna. Ukłonem w stronę
niegdysiejszego wyglądu parku będzie budowa altanki, która kiedyś w parku funkcjonowała, a także
odbudowa sceny i zagospodarowanie terenu wokół
niej. Zamontowane zostaną też ławki oraz kosze na
śmieci. Odbudowane zostaną trzy kapliczki usytuowane przy szlaku na Górę św. Anny, z których dziś niewiele zostało. Za całość prac miasto ma zapłacić 1 834
200,00 zł brutto. Zgodnie z umową, prace miały zakończyć się do 31 października. Niestety, wykonawca
wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania
zadania na dzień 31 stycznia 2021 r.
– Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu
zakończenia prac tłumacząc to między innymi sytuacją
epidemiczną, to jest coś, na co wskazuje praktycznie
każdy z przedsiębiorców realizujących roboty – mówi
burmistrz Tomasz Kiliński. – Będziemy musieli się do

tego odnieść, moim zdaniem to nie zagraża realizacji
projektu, być może jest to słuszne i zasadne. Temat
tak naprawdę dotyczy realizacji projektu, który w pewnym sensie obarczony jest sezonowością, bo jeżeli
chodzi o park i jakąkolwiek roślinność, to wiemy, że
teraz nie zrobimy tego, w zimie nie posadzimy. Dlatego nie chcę teraz oceniać tego wniosku, być może
jest on zasadny – dodaje.
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Służby mundurowe
informują

fot. OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec

Uderzyła w bariery. W poniedziałek 19 października na ul.
Niepodległości w Nowej Rudzie, kobieta kierująca samochodem
marki Fiat nie dostosowała prędkości do warunków ruchu i pojazdem uderzyła w barierę drogową. Sprawczyni zdarzenia
została pouczona.
Źle wyprzedzał. W środę 21 października w Woliborzu mężczyzna kierujący samochodem marki Audi, podczas nieprawidłowego wyprzedzania zderzył się z samochodem marki mercedes.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punktami
karnymi.
Zadymione mieszkanie. W czwartek 22 października do dyżurnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie
wpłynęło zawiadomienie o zadymieniu w budynku przy ul.
Świdnickiej w Drogosławiu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w jednym z mieszkań jest wyczuwalny
zapach dymu.
Pomogli poszkodowanemu. W niedzielę 25 października strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w Jugowie. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że z konstrukcji dachowej spadły elementy poszycia
(gonty), które zraniły mężczyznę w głowę. Dalsze działania
strażaków polegały na zagrodzeniu terenu wokół budynku taśmą
ostrzegawczą, sprawdzeniu dachu pod kątem niestabilnych
elementów pokrycia dachowego i udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej – stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa za pomocą kołnierza ortopedycznego, zabezpieczenie
termiczne i opatrzenie ran głowy.

fot. OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec

W czwartek 22 października dyżurny JRG w Nowej Rudzie
otrzymał zgłoszenie o kolizji na ul. Niepodległości. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że
na wysokości stacji paliw „Orlen”, prawdopodobnie w wyniku niezachowania należytej ostrożności, doszło do zderzenia się trzech
pojazdów: Iveco Daily, Citroena C4 i Skody Fabii. W zdarzeniu
brały udział 3 osoby (w każdym pojeździe jedna), nie odniosły
żadnych obrażeń
i w momencie
przyjazdu służb
znajdowały się
poza pojazdami.
Dwa uszkodzone
pojazdy znajdowały się na poboczu,
trzeci – unieruchomiony – został na
pasie drogi. Z usz
kodzonego samochodu doszło do
wycieków płynów
eksploatacyjnych
na jezdnię.

Przestępcy wykorzystują
stan panującej epidemii
Oszuści wykorzystując stan
epidemii, stosują różne sposoby,
aby wyłudzić pieniądze od osób
starszych. Panująca w kraju sytuacja, większa izolacja seniorów
z życia społecznego i rodzinnego, pokazuje, że nie ustają w
swoich przestępczych działaniach.
Uwaga oszuści
Apelujemy do członków rodzin o objęcie wsparciem swoich
bliskich, oferowanie pomocy w
dokonywaniu codziennych zakupów, przypominanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Bardzo szybko zyskująca na
popularności metoda „na policjanta” jest modyfikacją znanej
i często stosowanej wcześniej
metody „na wnuczka”:
Do starszej osoby dzwoni
oszust podający się za członka
rodziny. Informuje, iż spowodował śmiertelny wypadek i aby
wyszedł z aresztu trzeba wpłacić
kaucję. Innymi powodami mogą
być szybka pożyczka w związku
w wyjątkową okazją do zarobienia dużych pieniędzy, choroba
bliskiej osoby i bardzo drogie
leczenie albo konieczność natychmiastowej spłaty długu.
Oszust prosi starszą osobę o
przekazanie wskazanej kwoty
pieniędzy osobie, która się do
niej zgłosi, bądź pozostawienie
gotówki w umówionym miejscu.
Po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa.
Oszukiwane osoby, będące
w przeświadczeniu, że pomagają rodzinie albo policji, bardzo
często dają się namówić do przy-

gotowania paczki z kosztownościami lub gotówką i przekazania
jej nieznanej osobie:
Na numer stacjonarny starszej osoby dzwoni oszust podający się za członka rodziny i informuje, iż pojawi się z wizytą
lub prosi o pożyczkę. Po rozłączeniu się dzwoni kolejna osoba,
która podaje się za policjanta i
informuje, iż przed chwilą dzwonił do niej przestępca z grupy,
którą rozpracowuje, specjalizującej się w okradaniu starszych
ludzi. Prosi o współpracę, która
ma polegać na przekazaniu gotówki osobie, która zgłosi się do
pokrzywdzonej, celem zatrzymania oszustów i przyłapaniu
ich na gorącym uczynku. Po
przekazaniu oszczędności kontakt się urywa.
Poza kradzieżą kosztowności
i gotówki trzymanej w domach,
coraz częściej przestępcy nakłaniają starsze osoby do wypłat z
ich rachunków bankowych lub
zaciągnięcia kredytu:
Do starszej osoby, na numer
stacjonarny, dzwoni oszust podający się za funkcjonariusza
CBŚP. Informuje, iż rozpracowuje grupę przestępczą zajmującą
się okradaniem kont bankowych.
Celem ratowania oszczędności
oraz zatrzymania sprawców na
gorącym uczynku nakazuje starszej osobie wypłacenie wszelkich
oszczędności, bądź nawet zaciągniecie kredytu i przekazanie
gotówki wskazanej osobie (pozostawienie w koszu na śmieci,
bądź przelanie na wskazane
konto bankowe). Przestępca
informuje także, że w skład grupy przestępczej wchodzą także

pracownicy banku, w związku z
tym zabrania starszej osobie
rozmowy z nimi, jak również
informowania kogokolwiek innego o akcji. Po przekazaniu
pieniędzy kontakt się urywa.
Warto jednak zapamiętać
kilka podstawowych zasad, jakie
w zdecydowanej większości
przypadków uchronią nas i naszych bliskich przed tego rodzaju przestępstwami.
Policja ostrzega
• Policja nigdy nie prosi obywateli o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności nieznanym
osobom.
• Policja nigdy nie prosi telefonicznie o udział w działaniach
operacyjnych.
Jeśli ktoś telefonicznie prosi
nas o pieniądze, udział w akcji
policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości, z kim rozmawiamy, należy skontaktować się
z najbliższymi. Jeżeli nie ma
takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać,
natychmiast trzeba skontaktować się z policją dzwoniąc na
997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie
stacjonarnego po uprzednim
upewnieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona. To
bardzo ważne!!!
Wszystkie osoby, do których
wykonywane są tego typu telefony, powinny zachować szczególne środki ostrożności. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy w grę
bardzo często wchodzą oszczędności całego życia, warto zatrzymać się na chwilę, uspokoić i nie
działać pod wpływem impulsu.
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Czym nie można palić?
Na dworze coraz zimniej. Warto przypomnieć o zasadach palenia w piecach. Dwa lata temu na Dolnym Śląsku weszła w życie
uchwała antysmogowa, która zakazuje spalania najbardziej trujących paliw. Nie można używać m.in. węgla brunatnego, ponieważ
ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości
zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć czy toksyczny benzopiren.
Zabrania się także spalania mułu węglowego i flotów czyli odpadów
węglowych, które powodują dużą emisję zanieczyszczeń. Do pieca nie można wrzucać również węgla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, czyli miału. Uchwała zakazuje
PKS w Kłodzku informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami
używania mokrego drewna, o wilgotności powyżej 20 proc. Jego
sanitarnymi
wprowadzonymi dla tzw. czerwonej strefy, od 26 października uległ zmianie rozkład
spalanie prowadzi do dużych emisji trucizn. Do pieca można wrzucać drewno suche, najlepiej sezonowane przez minimum dwa lata. jazdy autobusów.
Jeśli chcemy sprawdzić wilgotność drewna, można skorzystać ze
specjalnych wilgotnościomierzy, które kupimy m.in. w sklepach
budowlanych. Za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej grozi grzywna nawet do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że
utrudnienie kontroli to już przestępstwo, zagrożone nawet trzema
latami więzienia. Uchwała antysmogowa zakłada także, że do
2024 r. z Dolnego Śląska mają zniknąć tzw. „kopciuchy”, czyli piece
niespełniające żadnych kryteriów. Zastąpić je mają wysokosprawne, niskoemisyjne źródła ogrzewania, spełniające rygorystyczne
normy środowiskowe.

PKS zawiesza część kursów

D
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Dobra książka
Beth O`Leary

„Zamiana”
Autorka bestsellerowych „Współlokatorów” powraca z nową książką pt.: „Zamiana”.
Bohaterkami są dwie kobiety z jednej rodziny. Młoda
kobieta Leena i jej szalona babcia Elien. Obie panie po różnych osobistych
przeżyciach, próbują zmienić swoje życie i przeżyć coś nowego i szalonego.
Na początek zamieniają się miejscami zamieszkania. Ta zamiana wywróci ich
dotychczasowy świat do góry nogami.
Leena to odwzorowanie współczesnej kobiety. Mieszkanka dużego miasta,
zapracowana z kredytami i karierą zawodową na głowie. Babcia Elien to cudowna starsza pani, która ma mądre przemyślenia i niesamowite spojrzenie
na świat, zwłaszcza, że nagle została sama po ucieczce męża z młodą tancerką. Pomysł zmiany otoczenia wydaje się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej,
że Elien od zawsze marzyła o Londynie, a Leena wreszcie będzie mogła odpocząć w cichym, wiejskim zakątku. Czy tak będzie? Na babcię czeka wielka
metropolia i ekscentryczni znajomi wnuczki, natomiast Leena przejmuje
obowiązki babci w miejscowym komitecie, musi zadbać o dom i ogród, udzielać informacji wiejskim plotkarkom. Nudno na pewno nie jest. Po drodze
czeka nas jeszcze kilka niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Polecam. Taka fajna, babska historia dla odprężenia i relaksu.
Krystyna Fecko

Od kuchni

Ma

Ciasteczka do... piwa

„P

Składniki:
190 g sera żółtego
120 g masła
240 g mąki pszennej tortowej
1 średnie jajko
1 płaska łyżeczka soli
1/2 łyżeczki papryki wędzonej
w proszku
Przygotowanie:
Ser starłam na najmniejszych
oczkach tarki jarzynowej. Dodałam
pokrojone na nieduże kawałki masło, przesianą mąkę, sól i paprykę. Zamiast
papryki wędzonej w proszku można dodać sproszkowane chili albo pieprz
cayenne, ale tylko 1/4 łyżeczki żeby ciasteczka nie były zbyt pikantne. Składniki roztarłam rękami aż masło połączyło się z serem i mąką. Ponieważ masa
była dość sypka wbiłam jajko i zagniotłam gładkie ciasto. Można je zawinąć
w folię i odłożyć do schłodzenia, ale nie jest to wcale konieczne.
Żeby było wygodniej podzieliłam sobie ciasto na 4 części. Każdą rozwałkowywałam na placek grubości ok. 3 mm, leciutko tylko podsypując mąką. Małą
foremką wykrawałam ciasteczka. Można zrobić to kieliszkiem albo po prostu
pokroić placek nożem na nieduże prostokąty. Wycięte ciasteczka układałam
na blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia.
Piekłam ok. 12 minut w piekarniku nagrzanym do 200 st. C. Ciasteczka powinny tylko lekko się zezłocić.
Smacznego!
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Bielizna na trening – jaka powinn

Drugi lockdown w sporcie... ale czy na pewno?

Po ogłoszeniu przez premie- w świecie fitnessu zawrzało. Na gotowanymi skrótowymi pla- zamknęło swoją działalność jąc Wasze ciało i dbając w pełra kolejnych ograniczeń w dzia- początku każdy sugerował się katami. Wiele klubów sporto- idąc przykładem zamrożenia nym reżimie sanitarnym o Wałalności niektórych branż, wypowiedzią słowną oraz przy- wych, siłowni, basenów od razu z marca. Jednak po ukazaniu sze zdrowie i sprawność. WchoJeśli aktywność
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ćwiczeń są przeznaczone, a dokładnie do jakiej intensywności. Im bardziej energiczny sport, który
naraża piersi na ruch w obrębie osi pionowej i poziomej, tym bardziej kompresyjny powinien być stanik.

infekcji – mokre od potu są dosko
dla bakterii, które jak po sznurku p
do miejsc intymnych. Zamiast nich w
gładkie bezszwowe figi lub wygod
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Gotowi na zimę
O przygotowaniach do trudnych warunków pogodowych i tzw. „Akcji zima”,
członkowie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie rozmawiali w piątek 23 października z Grzegorzem Kuzakiem, prezesem
Noworudzkich Usług Komunalnych i Jarosławem Żółtym z Wydziału Mienia
Komunalnego UM w Nowej Rudzie
– Spółka Noworudzkie Usługi Komunalne od kilku lat odpowiedzialna jest za „Akcję zima”
na terenie miasta. Akcja polega
na prowadzeniu prac związanych
z odśnieżaniem w okresie zimowym oraz oczyszczaniu z materiału szorstkiego (w momencie
wystąpienia odwilży). Spółka do
akcji zima przygotowuje się dużo
wcześniej, gromadząc odpowiednią ilość materiałów sypkich, robiąc przegląd sprzętu:
pługów, posypywarek itd. – wyjaśniał Grzegorz Kuzak. – Zimowe oczyszczanie obejmuje: zgarnianie śniegu, układanie śniegu
w pryzmy, zwalczanie gołoledzi,
usuwanie śniegu. Drogi miejskie
utrzymywane będą w trzech
standardach zimowego utrzymania. Sprzęt zmechanizowany
obsługiwany będzie w cyklu
ciągłym, trzyzmianowym.
Większość pojazdów spółki
wyposażona jest w system GPS,
który pozwala na sprawne zarządzanie flotą – dodał prezes
Noworudzkich Usług Komunalnych.
Aby utrzymać odpowiedni
standard, niezbędny jest sprzęt.
Do „Akcji zima” będą zaangażowane m.in. piaskarki, samochody ciężarowe oraz ciągniki z
pługami i rozrzutnikami.
Do sprawnego prowadzenia
akcji zimowej spółka zatrudni
kierowców i operatorów, którzy
w dni wolne od pracy wspierać
będą kierowcy, na co dzień przewożący odpady.
Specyfika miasta i jego
ukształtowanie powodują, że
oprócz czynności wykonywa-

nych sprzętem zmechanizowanym, konieczne są też czynności
wykonywane ręcznie. Kilkunastu,
stale zatrudnionych zamiataczy,
wspieranych – w zależności od
nasilenia czynników atmosferycznych – pracownikami okresowymi, wykonywać będą prace
niemożliwe do wykonania sprzętem zmechanizowanym. Do dyspozycji tych pracowników rozstawionych będzie na terenie
miasta 110 pojemników z piaskiem –– Aktualnie NUK posiada
ok. 350 Mg piasku oraz ok. 300
Mg soli, materiały te będą uzupełniane w zależności od potrzeb.
W sezonie zimowym dla
mieszkańców uruchomiony zostanie, w siedzibie spółki, całodobowy Punkt Dyspozytorski
„Akcji zima”. Pod numerem telefonu 74 872 23 88 należy zgłaszać ewentualne potrzeby lub
uwagi do prowadzonych czynności związanych z zimowym
utrzymaniem dróg miejskich.
Punkt posiada stałą łączność
telefoniczną z kierowcami pojazdów biorących udział w akcji.
Drogi w Nowej Rudzie utrzymywane są w trzech standardach. W zależności od przypisania, służby mają obowiązek w
określonym czasie od ustania
np. opadów śniegu doprowadzić
je do określonego standardu:
I standard – do akcji odśnieżania (likwidacji oblodzenia)
przystąpić należy w chwili rozpoczęcia opadów (wystąpienia
oblodzenia); w miejscach niebezpiecznych (skrzyżowania,
zatoki przystankowe, podjazdy

i zjazdy) jezdnia powinna być
odśnieżana i posypywana na
całej szerokości; zakończenie
odśnieżania (likwidacji oblodzenia) nastąpić musi po 3 godzinach od zakończenia opadów.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice
na terenie miasta w dzielnicy
Centrum: Armii Krajowej, Bohaterów Getta, Jeziorna, Kolejowa,
Kościelna, Kościuszki, Krańcowa,
Mała, os. Piastowskie, Piłsudskiego, Podjazdowa, Rynek, Sportowa, Sybiraków, Szpitalna i Teatralna, w dzielnicy Słupiec:
Akacjowa, Kombatantów, os.
XXX-lecia (obwodnica), Spacerowa, Szkolna, Sztygarska i os.
Wojska Polskiego (obwodnica),
Martwa. Niepodległości i część
ul. Kopernika.
II standard – do akcji odśnieżania (likwidacji oblodzenia)
przystąpić należy po wykonaniu
niezbędnych czynności na drogach I standardu, po zakończeniu
opadów czas odśnieżania (likwidacji oblodzenia) nie może być
dłuższy niż 6 godzin; jezdnia
odśnieżana i posypywana na
całej szerokości.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice:
w dzielnicy Centrum: Anny, Błotna, Ciemna, Demokratów, Fabryczna, Górna, Graniczna, Lipowa, Łużycka, plac Matejki,
Mickiewicza, Narutowicza, Nie-

podległości (skwer), Nowa, Ogrodowa, Prosta, Słoneczna, Srebrna, St. Osada, Strzelecka, Sudecka, Towarowa, Wąska, Wrześni,
Zaułek, Złota; w dzielnicy Słupiec: Bożkowska (odcinek), Kasztanowa, Konopnickiej, Kwiatowa,
os. Waryńskiego, Parkowa, Piwna, Szybowa, Słupiecka (do
domu Wittiga), Topolowa, Traugutta, Wiejska, Zagórze; w dzielnicy Drogosław: Andersa, Dworska, Górnicza (cześć), Jana Pawła II, Kopalniana, Leśna, Ludwikowska, Łączna, Obozowa, Orkana, Podgórska, Reymonta,
Rolna, St. Droga, Zdrojowisko.
III standard – odśnieżanie w
zależności od potrzeb, po konsultacji z zamawiającym (Urzędem Miasta), po zakończeniu
czynności na drogach I i II standardu); miejsca niebezpieczne
(skrzyżowania, podjazdy, zjazdy)
posypywane materiałem szorstkim.
W takim standardzie utrzymywane będą następujące ulice:
w dzielnicy Centrum: Boczna,
Willowa, Cicha, Góra Anny, Kołowa, Mała Kolonia, Młyńska,
Młyńskie Wzgórze, Myśliwska
Osada, Pionierów (część), Polna,
Stara Kolonia; w dzielnicy Słupiec: Al. Najświętszej Marii Panny, Debry, Górska, Połoniny,
Ugory, Węglowa Wola, Zielna,
Zielonka, Wrzosowa ; w dzielnicy Drogosław: Czarna, Jawornik,
Jedności, Łąkowa, Miedzianka,
Rzeczna, Tuczyn, Zacisze, Zatorze, Brzozowa.
24 lipca spółka NUK podpisała umowę z Zarządem Dróg
Powiatowych w Kłodzku na „Letnie i zimowe utrzymanie przekazanej powiatowi dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 to jest
ul. Fredry, ul. Piastów, ul. Przechodnia, ul. Piłsudskiego, ul.
Świdnickiej i ul. Cmentarnej w
Nowej Rudzie o łącznej długości
6,09 km.”
– Chcę zaznaczyć, że na terenie miasta znajdują się drogi
wojewódzkie i powiatowe nie
obsługiwane przez naszą firmę,

są to następujące ulice: część ul.
Kopernika, Słupiecka, Kłodzka,
Sokola, część ulicy Zatorze, Nowa
Osada, część ulicy Pionierów i
część ulicy Sybiraków, a także
ulice Żeromskiego, Kwiatkowskiego, Radkowska – informuje
Grzegorz Kuzak. – Do spółdzielni mieszkaniowych należy zarządzanie drogami wewnętrznymi,
osiedlowymi – dotyczy to dróg
na terenie osiedli: XXX-lecia i
Wojska Polskiego. Na tych drogach czynności zimowego utrzymania prowadzą firmy inne niż
NUK, wybrane przez zarządców
dróg – dodaje. Jak zaznacza
prezes, umowa na zimowe utrzymanie dróg w mieście ze spółką
NUK obowiązuje do końca roku
i nie wiadomo, czy to oni będą
od stycznia kontynuować prace
zimowe.
– Mam nadzieję, że wygramy
przetarg i to nasza firma będzie
nadal zajmowała się zimowym
utrzymaniem dróg – mówił.
Drogi powiatowe i wojewódzkie
Po przekazaniu w czerwcu
drogi wojewódzkiej 380 powiatowi kłodzkiemu, jedyną drogą
przebiegającą przez Nową Rudę
za której utrzymanie odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei we Wrocławiu jest
droga wojewódzka 381 – obwodnica Centrum miasta.
– Zarządca drogi, czyli DSDiK
jest w trakcie trzyletniej umowy
podpisanej z konsorcjum Rutex-Ceroma. Konsorcjum zapewnia
wszystkie materiały potrzebne
do prowadzenia „Akcji zima” –
mówił Jarosław Żółty. – Podobnie
wygląda sprawa z drogami powiatowymi. Zarządca dróg jest
również w trakcie trzyletniej
umowy na zimowe utrzymanie
pasów drogowych. Na ten cel
zabezpieczone mają 600 ton
piachu i 75 ton soli. Niestety,
zarządca dotychczas nie poinformował nas o podpisaniu umowy z firmą która ma zadbać o
utrzymanie chodników – dodał.
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Do
Mzgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony
jest każdy zainteresowany.
Jeżeli według treści wniosku istnieją przesłanki do uznania
O
zaginionego za zmarłego, sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu
postępowania, które umieszcza się w piśmie poczytnym na całym
K Państwa i podaje publicznie do wiadomości w miejscu
obszarze
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JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ
SAINT MAUD osoby
bliskie zaginionego.
2D, komedia, 120 min,
2D, napisy, horror, 88 min,
Karolina Janowicz,
radca prawny z Kancelarii
RadcyBrytania
Prawnego
2020, Polska
2019, Wielka
w bilet:
Nowej15/12
Rudzie
przy
ul.
Kościelnej
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289 795
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Legendarne Lamborghini

Repertuar
kina MOK

2020
2013

Kartka z kalendarza

K
A
R
T
wschód słońca: 6.27
K
wschód
słońca: 6.27
zachód słońca:
16.11
A
zachód słońca: 16.11
Z

303 dzień roku
do końca roku pozostało 62 dni
dzień trwa: 9 godz. 44 min.

304 dzień roku
do końca roku
pozostało 62 dni

30
30

dzień trwa: 9 godz. i 44 min

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
imieniny
obchodzą:
A Benwenuta,
Edmund, Gerard, Julian, Klaudiusz,

października
października
środa

Edmund, Gerard, Julian, Makary, Marceli, Przemysław
Marceli, Przemysław, Zenobia

Mówi się, że powstanie samochodów Lamborghini wynikło z dyskusji pomiędzy miłośnikiem wozów sportowych Ferruccim Lamborghinim (1916-1993) a Enzo Ferrarim. Lamborghini,
który wówczas z powodzeniem produkował
wyłącznie traktory, był niezadowolony ze swego
samochodu Ferrari i zaproponował Enzo Ferrariemu wprowadzenie zmian konstrukcyjnych.
Ten oburzony uwagami „jakiegoś traktorzysty”
zakwestionował kompetencje Lamborghiniego.
Wobec tego Lamborghini postanowił udowodnić mu kto jest lepszy i już po roku zademonstrował swój legendarny 12-cylindrowy model
Lamborghini 350 GTV, wyraźnie przewyższający
samochody marki Ferrari.

W 1966 pojawił się model Miura, dzięki
któremu firma zyskała sławę na całym świecie.
Mimo że samochód ten jest narowisty i trudny
w prowadzeniu, to jego miłośnikom w niczym
to nie przeszkadza.
Ferruccio Lamborghini sprzedał dział zajmujący się produkcją aut sportowych już w 1972
roku. Kolejnymi właścicielami byli Georges-Henri
Rossetti i René Leimer, następnie zarządzający
firmą Patrick Mimran, który w 1987 roku sprzedał udziały firmie Chrysler, która sprzedała ją
w 1994 roku Indonezyjskiej firmie Megatech.
W 1998 roku Automobili Lamborghini S.p.A po
raz ostatni, jak do tej pory, zmieniło właściciela,
którym zostało Audi AG.
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Sadzili drzewa w Ścinawce Dolnej
W sobotę 24 października, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej z opiekunami zasadziła
kilkadziesiąt drzew owocowych. Była to kontynuacja
akcji w ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa.

Czereśnie ptasie i jabłonie zasadzono, 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. W akcji

uczestniczyli także: senator Aleksander Szwed, Arkadiusz
Wojciechowicz, dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych we Wrocławiu, burmistrz Jan Bednarczyk i Sławomir Karwowski, p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów.

14
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 29 października, godz.
14.00) jest już prawie 45 milionów zarażonych,
ponad 1,18 miliona zgonów i ponad 32 milionów
osób wyzdrowiałych na 221 terytoriach świata.
Polska jest na 27 miejscu w tej statystyce z liczbą
zarażonych – 319.205, liczbą zgonów – 5.149 oraz
129.267 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 541 osób jest zakażonych
koronawirusem, na kwarantannie – 1120. Jest
19 ofiar śmiertelnych, a 490 osób wyzdrowiało.
STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (9.121.800 chorych / 233.137 zgonów
/ 5.934.052 wyzdrowiałych),
Indie (8.041.051 / 120.583 / 7.315.989),
Brazylia (5.469.755 / 158.468 / 4.934.548),
Rosja (1.581.693 / 273.301 / 1.186,041),
Francja (1.235.132 / 35.785 / 113.977),

Hiszpania (1.136.503 / 35.466 / 150.376),
Argentyna (1.130.533 / 30.071 / 931.147),
Columbia (1.041.935 / 30.753 / 941.874),
Wielka Brytania (942.275 / 45.675 / brak danych),
Meksyk (906.863 / 90.309 / 663.639),
Peru (894.928 / 34.315 / 816.688),
RPA (719.714 / 19.111 / 648.654),
Iran (596.941 / 34.113 / 472.598),
Włochy (589.766 / 37.905 / 275.404),
Chile (505.530 / 14.032 / 482.906),
Niemcy (482.355 / 10.371 / 345.332),
Irak (463.951 / 10.770 / 391.010),
Bangladesz (404.760 / 5.886 / 321.281),
Indonezja (404.048 / 13.701 / 329.778),
(…) Ukraina (370.417 / 6.868 / 151.632),
(…) Turcja (368.513 / 10.027 / 319.181),
(…) Czechy (297.013 / 2.675 / 119.373), wdomu
n
(…) Chiny (85.915 / 4.634 / 80.943) #zosta
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Wszystkich Świętych inne niż zawsze
Już za dwa dni bardzo ważne dla Polaków listopadowe
uroczystości, Dzień Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Wiele osób już zadaje sobie pytanie o to, jak te
uroczystości, zwykle związane z tłumnymi odwiedzinami
na cmentarzach w całym kraju, przebiegną w tym roku
w związku z panującą pandemią COVID-19
Ze względu na obostrzenia
spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska
wydała dekret stanowiący, iż
odpusty zupełne za zmarłych
można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do
sytuacji pozwalającej zapewnić
bezpieczeństwo wiernym. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w
myślach, przypadający na dni
pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych
wiernych, mogą być również od
siebie oddzielone. Odpust zupełny z okazji wspomnienia
wszystkich wiernych zmarłych 2
listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i
„Wierzę w Boga” może zostać
przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz
w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci
wszyscy, którzy z poważnych
powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład z powodu
ograniczeń nałożonych przez
władze na okres pandemii, aby
zapobiec stłoczeniu wiernych
w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny
pod warunkiem duchowego
dołączenia do pozostałych wiernych.
Dzień Wszystkich Świętych
i Zaduszki
1 listopada obchodzimy
Dzień Wszystkich Świętych, a
2 listopada — Dzień Zaduszny,
czyli Zaduszki. Pierwszego dnia
wspominamy męczenników i
świętych, 2 listopada pozostałych zmarłych, głównie modlimy
się za dusze czyśćcowe.
Oba święta mają ponadtysiącletnią tradycję. W czasach
PRL Zaduszki nazywano dniem
Wszystkich Zmarłych lub Świętem Zmarłych, unikając w ten
sposób nazwy sugerującej istnienie życia pozagrobowego,
czyli istnienia dusz. To tradycja
głównie rzymskokatolicka, ale

na cmentarze w tym szczególnym czasie przychodzą również
wierni innych kościołów, a także
ateiści. Już w październiku w
nekropoliach nasila się ruch.
Administrator wzmaga porządki, mieszkańcy miast i wsi sprzątają groby swoich najbliższych.
Dekorują mogiły kwiatami, palą
znicze. Nie wszyscy zapewne
wiedzą, że rzymskokatolicka
tradycja czczenia świętych 1 listopada ma ponad tysiąc lat.
Poprzedza ją święto, które obchodzono 13 maja. To właśnie
13 maja 608 roku (niektóre źródła podają rok 609 inne 610)
papież Bonifacy IV postanowił,
że Panteon, który otrzymał od
cesarza, będzie świątynią Naj-

świętszej Marii Panny i Wszystkich Męczenników. Poświęcił ten
obiekt i kazał w nim złożyć relikwie. Dzień 13 maja stał się
dniem modlitwy za męczenników. W roku 731 papież Grzegorz
III przeniósł to święto na 1 listopada, natomiast w roku 837
Grzegorz IV postanowił, że tego
dnia w modlitwach będą wspominani nie tylko męczennicy, ale
wszyscy święci. Inne źródła podają, że 1 listopada jako osobne
święto ku czci wszystkich świętych ustanowił w 935 roku papież
Jan XI.
Osobną historię mają Zaduszki. 2 listopada 998 roku opat
Benedyktynów w Cluny we Francji św. Odylon zarządził modlitwy

za dusze wszystkich zmarłych.
Zwyczaj ten szybko rozprzestrzenił się we Francji, później także
w Anglii, Niemczech i Italii.
Dzień modlitwy, który zainicjował św. Odylon stał się przeciwwagą świąt pogańskich (m.
in. Dziadów), które miały zapewnić żywym przychylność duchów. Kościół rzymskokatolicki
2 listopada modli się o dusze
zmarłych, głównie tych, które
trafiły do czyśćca. Modlitwy mają
ułatwić im drogę do nieba. Praktykowane są „Wypominki”, które
polegają na wypisywaniu na
kartkach imion zmarłych, za
duszę których mają być odmawiane modlitwy.
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Wsparcie dla firm w związku z COVID-19
Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży
detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli
liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za
listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Na ten cel chcemy
przeznaczyć ponad 1,8 mld zł. To jednak nie koniec, bo rząd
premiera Mateusza Morawieckiego pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które pomogą uratować polskie przedsiębiorstwa
i miejsca pracy. Według szacunków Tarcza Branżowa pomoże
ok. 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników.
– Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte obostrzeniami zostaną objęte naszym programem wsparcia – zaznaczył premier
Mateusz Morawiecki.
Przedstawione przez premiera, we wtorek 27 października,
rozwiązania dotyczą listopada, ale jeśli będzie to konieczne,
w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzję o przedłużeniu
wsparcia dla przedsiębiorców na grudzień i kolejne miesiące.
W ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej do polskich
przedsiębiorców i pracowników trafiło w ostatnich miesiącach
niemal 150 mld zł. Dzięki temu zastrzykowi firmy mogły lepiej
przejść przez kryzys, a Polacy zachowali miejsca pracy.

W obliczu drugiej fali pandemii będziemy nadal wspierać mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich praprzedsiębiorców i nie zostawimy ich samych sobie. Tym razem cowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie przesunięta o pół
roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na
pomoc przeznaczona jest dla konkretnych branż.
kontach firm pozostanie 300 mln zł.
Oprócz tego wydłużymy możliwość skorzystania z już funkKtóre branże otrzymają pomoc?
cjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:
nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły
• gastronomicznej,
• rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają
• dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
na to czas do 30 czerwca 2021.
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).
Tarcza Branżowa – na czym polega i jakie są warunki?
W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na
dobrze znane instrumenty wsparcia. Wśród nich znajdują się:
• zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) – w przypadku
uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok do roku;
• świadczenie postojowe (za listopad) – w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku;
• mała dotacja w wysokości 5 tys. zł – w przypadku uzyskania
przychodu w X lub XI niższego o 40% rok do roku.
Pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą

Z Tarczy Branżowej może skorzystać ok. 200 tys. firm
Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej również były objęte rządowym wsparciem. W ramach Tarczy Finansowej PFR do
30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł.
Natomiast w ramach Tarczy Antykryzysowej z tytułu zwolnień
z ZUS-u i wypłat postojowego firmy te zyskały 2,9 mld zł.
Szacujemy, że z nowych instrumentów skorzysta 200 tys.
firm, zatrudniających ponad 370 tys. pracowników. Koszt wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld zł.

ZUS idzie na rękę osobom na kwarantannie
Zostałeś skierowany na kwarantannę
lub objęty jesteś izolacją domową? Teraz
już nie musisz dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS sam
uzyska automatycznie te dane z systemu
informatycznego Centrum e-Zdrowia
(system EWP), w którym zapisywane są
informacje o obowiązku kwarantanny i
izolacji.
Potwierdzenie skierowania na kwarantannę było dotychczas niezbędne do
wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego.
– Sytuacja epidemiologiczna jest
trudna, stąd nasza decyzja o tym żeby
pomóc osobom, które zostały skierowa-

ne na kwarantannę lub do izolacji – mówi
Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Jak zaznacza rzecznik, chodzi tutaj
przede wszystkim o wynagrodzenia za
czas choroby finansowane przez pracodawcę i zasiłek chorobowy płacony przez
ZUS.
– Osoby, które zostały skierowane na
kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku,
już nie muszą dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą
też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej –
wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Osoby skierowane przez jednostkę
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do zasiłku chorobowego.
– Dotyczy to jednak tylko tych osób,
które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, które w przypadku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowe, ale dla zleceniobiorców i dla
prowadzących działalność gospodarczą
jest dobrowolne – dodaje rzecznik.
ZUS dane o kwarantannie i izolacji
pozyska automatycznie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system
EWP), w którym są zapisywane. Po wejściu
w życie odpowiednich zmian w przepi-

sach, dane te ZUS będzie przekazywać
pracodawcom i przedsiębiorcom na ich
profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację
o kwarantannie lub izolacji otrzyma
także sam ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.
Pracownicy skierowani na kwarantannę lub są objęci izolacją domową, powinni pamiętać o obowiązku poinformowania swojego pracodawcy o przyczynie
nieobecności w pracy. Informację tę mogą
przekazać na przykład telefonicznie lub
mailowo.

Ostatnie dni na złożenie dokumentów do ZUS
Firmy, które wnioskowały o
zwolnienie z opłacania składek,
muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe, a to oznacza, że aby
skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i
wrzesień w ramach „Tarczy 5.0”,
należy przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do
końca października.
W ramach tarczy antykryzysowej 5.0, przedsiębiorcy mogą
skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i
wrzesień. Prawo do tej formy
pomocy przysługuje płatnikom
sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.
Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie

działalności przed 30 czerwca
2020 r. Należy również wykazać
75% spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019
roku (porównujemy pierwszy
miesiąc z wniosku o zwolnienie
z analogicznym miesiącem 2019
r.). Wnioski o zwolnienie można
składać do końca listopada.
– Żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec,
sierpień i wrzesień należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do końca
października. Zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają o przekazaniu tych informacji na czas.
Przepisy są jasne – spóźnienie w
tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania
ze zwolnienia – mówi Iwona Ko-

walska-Matis, regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
W ramach tarczy 5.0, prowadzący firmy mogą wnioskować
także o świadczenie postojowe.
Prawo do niego uzyskają osoby,
które prowadzą działalność jako
agenci turystyczni i przewodnicy
turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem
otrzymania środków (2080 zł)
będzie rozpoczęcie prowadzenia
działalności gospodarczej przed
1 kwietnia 2020.
Przedsiębiorcy, którzy chcą
skorzystać ze świadczenia postojowego muszą odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w
następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać
ubezpieczeniom społecznym z

innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Nieco inne warunki muszą
spełnić przewodnicy turystyczni.
W ich przypadku działalność
powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana
przez okres nie dłuższy niż 9
miesięcy. O pomoc mogą ubiegać
się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale
po 31 sierpnia 2019 roku.
„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie
postojowe. Na taką pomoc mogą
liczyć prowadzący działalność
gospodarczą, którzy wcześniej
już otrzymali postojowe. Prawo

do dodatkowego świadczenia
będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego,
hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi
m.in. o transport turystyczny,
wystawianie i występowanie w
przedstawieniach teatralnych czy
prowadzenie dyskotek, salonów
gier elektronicznych, plaż, jarmarków.
Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku) niższy, co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym
miesiącu w 2019 r. Dodatkowe
świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

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

GOPS
pomoże
seniorom
Ruszyła ogólnopolska infolinia „Wspieraj seniora” pod numerem 22-505-11-11 gdzie można zgłaszać potrzeby dla osób,
które wymagają wsparcia i pomocy Wystarczą trzy kroki, by
seniorzy otrzymali wsparcie.
Pierwszy – senior dzwoni na
infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa. Drugi
– pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się z seniorem i ustalają
potrzeby z gotowego katalogu
(np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmieci, wizyta u lekarza,
zaopatrzenie w leki, wyprowadzenie psa). Krok trzeci i ostatni
-gmina prowadzi wykaz (listę)
seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego se-

19

niora, osobę, która zajmie się już
bezpośrednio pomocą.
Osoby starsze należą do tej
grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu
na wiek, stan zdrowia i inne
okoliczności, które powodują
obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych,
są w tym okresie szczególnie
ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i
bezpieczeństwo, podejmijmy
wspólne działania dla ich zdrowia i życia.
Można znaleźć także zakładkę https://wspierajseniora.pl/
dla-wolontariusza/ przez którą
samemu zgłaszamy się na wolontariusza.

Konkursy w bibliotece
Konkurs „Zamknij
lato w słoiku”– rozstrzygnięty.
26 październik a
2020 r. w Bibliotece
Pu b l i c z n e j G m i n y
Nowa Ruda przy
CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło
się rozstrz ygnięcie
Gminnego Konkursu
„Zamknij lato w słoiku”.
W eliminacjach wzięły
udział Koła Gospodyń
Wiejskich, Klub Seniora „Wrzos” oraz mieszkanka Woliborza. Komisja oceniała wszystkie słoiki pod kątem walorów smakowych, wizualnych oraz łatwości i przystępności wykonania przepisu, nagrodziła 5 prac.
Kategoria: Członkowie KGW i Klubów Seniora: pierwsze miejsce
– KGW Jugów – Warzywa w zalewie słodko – kwaśnej; drugie miejsce ex aequo – KGW Ludwikowice Kł. – Zestaw piknikowy i Klub
Seniora Wrzos – Zestaw marynat, trzecie miejsce – KGW Koszyn
– Dip cukiniowy. W kategorii mieszkańcy Gminy Nowa Ruda pierwsze miejsce zajęła Pani Kamila Kosmal za swój zestaw przypraw do
zup i potraw.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach:
„JESIEŃ ZACZYNA SIĘ W LESIE”. Konkurs przeznaczony jest dla
dzieci przedszkolnych.
„ MÓJ ZWIERZAK, JA I KSIĄŻKA” – Gminny konkurs fotograficzny dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji o konkursach i aktualnościach znajdą Państwo na stronie CKGNR oraz na FB Biblioteki.

Dnia 26 października 2020 prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie
podpisał aneks do umowy z NFOŚiGW na realizację projektu „Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa
Ruda”. Ta inwestycja, dzięki wieloletnim staraniom
Wójta Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej,
pozwoli na wybudowanie ponad 10 kilometrów
kanalizacji sanitarnej oraz 3 kilometrów przyłączy

do tej kanalizacji w Jugowie, zmodernizowana
zostanie także sieć wodociągowa. Szczególne
podziękowania za dobrą współpracę Wójt Gminy
składa Panu Prezesowi ZWiK Sp. z o.o. Ryszardowi
Rzeczyckiemu i jego pracownikom oraz pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda. Za akceptację
inwestycji Wójt dziękuje wspólnikom Spółki –
kolegom samorządowcom, zaś za wsparcie w pozyskaniu środków – Panu Ministrowi Michałowi
Dworczykowi.

Loteria Powszechnego
Spisu Rolnego 2020
Dokonałeś samospisu? Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród. Wystarczy wziąć udział
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskać
unikatowy kod potwierdzający samospis. Następnie
zarejestrować otrzymany kod w trakcie trwania akcji
(1.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii.
Dzięki Tobie również nasze szkoły mogą zyskać
piłki do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, powerbanki i pendrive’y. Wystarczy, że w Powszechnym
Spisie Rolnym spiszesz się przez internet na stronie
www.spisrolny.gov.pl.
Przypominamy, spis trwa do 30 listopada 2020 r.
Oglądaj transmisję online z losowań i sprawdź czy
wygrałeś!

Zobacz co możesz wygrać!

w Instytucie Urody Prestige
Małgorzaty Jankowiak

„Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”
(muzeum górnictwa)

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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„SALUS”
NowaRadków,
Ruda,
tel.tel.74
7474871
865
„PRO-MED”
Główna
31, 38d,
tel.
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul.ul.6,Sikorskiego
746052
871 53 26
„ANIMED”Ludwikowice
Nowa
Ruda, Kłodzkie,
ul.
Piastów
tel. 74 872
25 74
02tel.871
„MEDICUS”
Radków,
Słoneczna
8,ul.
tel.
74 18,
871tel.
2787
„ZDROWIE”
Nowa ul.
Ruda-Słupiec,
Kłodzka
25,
tel.871
74 872
30 44
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3
Maja
71
53
45
„RODZINNA”
Ścinawka
ul. Sikorskiego
38d,
„SALUS” Nowa
Ruda,Średnia,
ul. Piłsudskiego
2, tel. 74
865tel.657410871 53 26
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr., ul.Kłodzkie,
Mickiewicza
2,tel.tel.7131,
664
572
634
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3 Maja
871tel.
537445
„PRO-MED”
Ludwikowice
ul.18,
Główna
871 6052
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr.,115,
ul. Mickiewicza
2, 32
tel. 664 572 634
„ZDROWIE”
Wolibórz
tel.
74
872
25
„MEDICUS”
Radków,
ul.
Słoneczna
8,
tel.
74
871
2787
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„RODZINNA”
Ścinawka
ul. 47
Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„SALUS”
Bożków
7487187142 42
„SALUS”
Bożków
53,53,
tel.tel.
74Średnia,
47
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.tel.
3 tel.
Maja
18,
„PROMED”,
Jugów,
ul. ul.
Główna
74 74
872
46tel.46
487148871 53 45
„PROMED”,
Jugów,
Główna90a,90a,
872

URZĘDY I INSTYTUCJE

Forma rozliczeń

buddystów
Indianie
Ameryki Pn.

44

21

Małe
Małez pianką
z pianką

1

13 szetlandy

buddystów
Indianie
Ameryki Pn.

Ważne telefony

„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS”I INSTYTUCJE
Bożków 53, tel. 74 871 42 47
URZĘDY
„PROMED”,
GłównaRynek
90a, 1,tel.tel.7474872
Urząd
Miasta wJugów,
Nowejul.Rudzie,
87246034800

Hoduje
Hoduje
szetlandy

13

44

21
21
21

17

Hoduje
szetlandy
szetlandy

9

Forma
Częśćrozliczeń
doby

Perski
Perskiinstrument
instrument

2

13

Pot.areszt
areszt
Pot.

17
17
17

Hoduje

139

23

Święte jezioro

Budynekzeze
Budynek
skarbcem
skarbcem

15
15

Wróżbaz kart
z kart
Wróżba

2

Część doby
23

Święte jezioro
buddystów
buddystów

Budynekzezesieci
Budynek
wyrobu
DoDowyrobu
sieci
skarbcem
15 skarbcem
15

9

Część doby

18 Święte jezioro
Święte jezioro

18

9

23

18

wyrobusieci
sieci
DoDowyrobu

Cyrk polodowcowy

1

23

Indianie Ameryki Pn.

Czeski twardy
owczy ser
Cyrkowczy
polodowcowy

Oręż kawalerii
Oręż kawalerii

Siostra Meduzy

Gdy zapadła, to nie
ma odwołania

Forma
iczeń
Częśćrozldoby

18

14

12

Samochód z Korei

Sylabowa nazwa
dźwięku
„a”
Sylabowa
nazwa
dźwięku
Rodzaj„a”
sieci
sieci
14 Rodzajrybackiej

Obieżyświat

1

12

Sylabowa nazwa Taniec z Polinezji
19
Menedżer
artysty
dźwięku
Rodzaj„a”sieci
Menedżer artysty
sieci
14 DrukRodzajrybackiej
reklamowy
14 Drukrybackiej
reklamowy

Imię Gibsona

Oręż kawalerii

Samochód z Korei

Gdy zapadła, to nie
ma
odwołania
Taniec
z Polinezji

Imię Gibsona

skandynawski

Oręż kawalerii

Siostra Meduzy

Menedżer artysty

Imię Gibsona

12

Jedn. gruntów
Siostra
Meduzy
rolnych

Gdy zapadła, to nie
ma odwołania

11

Smutny wiersz

12

Samochód
z Korei
Hans,
współinicjator
dadaizmu
Samochód
z Korei
Jedn.
gruntów
Hans,
współinicjator
Siostra
Meduzy
rolnych
dadaizmu

Długie
20
opracowanie
Długie

3 Smutny wiersz

7

Trąd

Hans, współinicjator Fałszywa moneta
dadaizmu
Jedn.
gruntów
Hans, współinicjator
Przyjaciółka Stasia
rolnych
dadaizmu

2

20

Rzymska bogini
Zajmuje
wdzięku

Trąd

Fałszywa moneta

2

20

Po kwietniu
Rzymska
bogini
wdzięku8

Samolot konstrukcji

Antonowa
Zabieg na twarzy
Trąd
w InstytucieFałszywa
Urody
moneta Prestige
Małgorzaty Jankowiak

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

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
Nr667
402, 1-7 listopada 2019 r.
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74Noworudzianin
872 51 51, kom. 501 054
Straż Miejska Radków,
tel. 74 871 22 87,Nrkom.
60930
093października
661, 604 523 817 – 5 listopada 2020 r.
Noworudzianin
452,
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
Ważne
telefony
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie
ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
SŁUŻBY
Służby
Pogotowie
POLICJA tel.gazowe
112, 997Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat
Policji
Nowa Ruda,
Bohaterów
Pogotowie wodociągowe
Nowaul.Ruda,
tel. 74 Getta
872 2329,45tel. 74 872 44 31
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek
Policji
Radków,
ul.
Piastowska
11a,
tel.
74 871
PogotowiePolicji
energetyczne
Ruda, tel.11a,991,
2523865223 52
Posterunek
Radków, ul.Nowa
Piastowska
tel.74
74872
871

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

„Noworudzianin” nr 402

Aforyzmy
imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki
prosimy dostarczyć
lub bezpośrednio –
„Noworudzianin”
nr wyrzut
402 – pocztą
Bezczynni na koniec życia odczują
wielki
sumienia z powodu
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
straconego czasu.
(ks. Bosko)

Za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
401 („Bezdostarczyć
pracy odpoczynek
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówkiz nrprosimy
– pocztąniesłodki”)
lub bezpośrednio –

nagrody
otrzymują:
Kamil Krywka
– 2-osobowe
obiadwtorku
w „Karczmie
Sową”,15.00
Joanna
do
redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek 8zaproszenie
(I piętro)na do
dopod
godz.
Sztandziak – 2-osobowy karnet do kina MOK, Agata Czerwiec – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej

Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
UrządMiasta
Miastai Gminy
w Nowej
Rudzie, Rynek
Urząd
w Radkowie,
Rynek1,1,tel.
tel.7474872
87303500000
Urząd
Skarbowy
w Nowej
Rudzie,
ul. Kolejowa 23,
tel. 74
74 872
872 22
02 63
00
Urząd
Gminy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1,
tel.
URZĘDY
I INSTYTUCJE
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Urząd
Miasta
wRudzie,
Radkowie,
Rynek
tel.Piłsudskiego
74 873
Urząd
Miasta iwGminy
Nowej
Rynek
1, tel.1,ul.74
872
03 0050 00
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
14, tel. 74 873 50 50
Miejski
Pomocy
Społecznej,
Kolejowa
19,
tel.
74 872
872
10
Gminy Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1, 23,
tel.tel.
74 872
22 63
UrządOśrodek
Skarbowy
w Nowej
Rudzie,
ul.ul. Kolejowa
74
02 56
00
Gminny
Ośrodek
PomocywSpołecznej,
ul. Kłodzka
27,
tel.
7450872
45 72
Urząd
Miasta
i
Gminy
Radkowie,
Rynek
1,
tel.
74
873
00
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul.
Piłsudskiego
4,
tel.
74
872
21
87
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ścinawka
Mickiewicza
Urząd Skarbowy
w Nowej Rudzie,
ul.Średnia,
Kolejowaul.23,
tel. 74 87216,
02tel.
00 74 871 53 82
Urząd
Pocztowy
NowaUrzędu
Ruda, ul.
Niepodległości
74 872 22 6014, tel. 74 873 50 50
Filia
Powiatowego
Pracy,
Nowa
Ruda,1,ul.tel.Piłsudskiego
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4, tel. 74 872 21 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel. 74 87214,10tel.5674 873 50 50
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
ul.
Piłsudskiego
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel.tel.
872
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
27,2a,tel.
747474872
451044725684
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Nowej
Rudzie,ul.
ul.Kłodzka
Strzelecka
872
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kłodzka
27,
tel.
74
872
45 tel.
72 74
Gminne
Centrum
SportuŚcinawka
i TurystykiŚrednia,
Radków,
Handlowa 11,
Ośrodek
PomocyKultury
Społecznej
ul.ul.Mickiewicza
16,
tel.
74 871
871 2253 6182
OśrodekKultury
Pomocy
Społecznej
Ścinawka
Średnia,Kłodzkie,
ul. Mickiewicza
16, tel. tel.
74 871
53 82
Centrum
Gminy
Nowa Ruda
Ludwikowice
ul. Fabryczna,
74 872
20 84
Urząd
Pocztowy
Nowa
Niepodległości
1,1, tel.
Miejska
ul.ul.
Bohaterów
Getta 10,
tel. 74
74 872
872 22
23 60
67
UrządBiblioteka
Pocztowy Publiczna,
Nowa Ruda,
Ruda,
ul.
Niepodległości
tel.
74
22
60
Miejska
w Radkowie, Rynek
7, tel. 7435,
871tel.
2174
18872
Urząd
Pocztowy
Nowa
ul.
UrządBiblioteka
Pocztowy Publiczna
Nowa Ruda-Drogosław
Ruda-Drogosław
ul. Świdnicka
Świdnicka
35,
tel.
74
872 43
43 87
87
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwaul.Społecznego,
ul.74
Cmentarna,
tel. 74 872 22 13
Urząd
Pocztowy
Nowa
Ruda-Słupiec,
Kłodzka
6,
tel.
872
31
42
Urząd
Pocztowy
Nowa83,Ruda-Słupiec,
NTBS
Jugów,
ul. Główna
74 872 46ul.22Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski
Ośrodek
Kultury
wtel.Nowej
Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Noworudzkie
UsługiKultury
Komunalne,
ul. Żeromskiego
2, tel. 742a,
872tel.
2374
88872 44 84
Miejski
Ośrodek
w
Nowej
Rudzie,
ul.Radków,
Strzelecka
Gminne
Centrum
Kultury
Sportu
i
Turystyki
ul.
Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Radkowskie
Usługi
Komunalne,
Rynek
16,
tel.
74
871
21
66
Gminne
Centrum
Kultury
SportuRuda
i Turystyki
Radków,
ul.
Handlowa
11, tel. 74tel.871
22 6120 84
Centrum
Kultury Gminy
Nowa
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul. Fabryczna,
74 872
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
ul. Niepodległości
56,
tel. 74 872
46 76
Centrum
Kultury
Gminy
Nowaul.149,
Ruda
Ludwikowice
Miejska Biblioteka
Publiczna,
Bohaterów
10, tel. 74ul.872Fabryczna,
23 67 tel. 74 872 20 84
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Główna
tel.
74 872Getta
24 52Kłodzkie,
MiejskaPsychologiczno-Pedagogiczna,
Biblioteka Publiczna,
Publiczna wul.Radkowie,
Rynek
2174
Poradnia
ul. Niepodległości
tel.
Miejska
Biblioteka
Bohaterów
Getta7,10,tel.tel.746-8,
74871872
2318872
67 26 81
Polski
Związek Niewidomych
Nowa Ruda,
ul. Kościelnaul.1, Cmentarna,
tel. 512 707 tel.
62174 872 22 13
Noworudzkie
TowarzystwoKoło
Budownictwa
Społecznego,
Miejska
Biblioteka
Publicznatel.
w Radkowie,
Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Federacja
Konsumentów,
1, tel.
NTBS Jugów,
ul. Głównaul.83,Kościelna
74 872
46 74
22 872 57 12
Rejonowy
ZakładTowarzystwo
Kominiarski,
ul. Zaułek
4, tel.
74 8722,46tel.
73ul.
Noworudzkie
Budownictwa
Społecznego,
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul. Żeromskiego
74 Cmentarna,
872 23 88 tel. 74 872 22 13
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Radkowskie
Komunalne,
Rynek
tel. 74 871 21 66
NTBS
Jugów,Usługi
ul. Główna
83, tel. 74
872 16,
46 22
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
Niepodległości
56,
tel.872
74
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul.ul.Żeromskiego
2, tel.
74
23 8846 76
Punkt
Informacji
Turystycznej
w Radkowie,
Rynek 6, tel.
74 871
22 872
70

Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Radkowskie
Usługi Komunalne, Rynek 16,ul.tel.Niepodległości
74 871 21 66 6-8, tel. 74 872 26 81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Zakład
Wodociągów
i
Kanalizacji,
ul.
Niepodległości
56, tel. 741, 872
46 76707 621
Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Ruda, ul. Kościelna
tel. 512
TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
TAXI – Nowa Ruda
Federacja
Konsumentów,
ul.
Kościelna
1,
tel.
74
872
57
12
Nadleśnictwo
Jugów,
Główna
52 Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Janusz
Świchura (BMW
3), tel.ul.696
459 798149, tel. 74 872 24Marian
Rejonowy
Zakład
Kominiarski,
ul.228
Zaułek
74 872
46 73
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul.tel.
Niepodległości
6-8, tel. 74(VW
872Passat
26 81B5FL), tel. 606 728 687
Henryk
Modzelewski
Arkadiusz
Myśliński
(Opel
Astra), tel. 604
585 4,
Biuro
Porad
Obywatelskich
Wałbrzych,
tel.
74
665
16
60
Kazimierz
Ambrożuk
(Mercedes
Andrzej
Łuszczyński
(7-os.
Chrysler),
tel.
604
475
894
Polski
Związek
Niewidomych Koło
Nowa Ruda,
ul. Kościelna
1, tel.
512 707 621 Klasa E), tel. 609 152 629
Punkt Pawlik
Informacji
Nowa
tel. 74 Nagadowski
872
03 08
(Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zbigniew
(SkodaTurystycznej
Octavia), tel. 606
309Ruda,
062 Rynek 2,Tomasz
Federacja
Konsumentów,
1, tel.Rynek
74 8726,Zdzisław
57tel.1274 Twaróg
Punkt Wąsik
Informacji
Turystycznej
w682Radkowie,
871 22 (Ford
70 Focus Kombi), tel. 501 365 669
Szczepan
(Audi 80),
tel. 607ul.856Kościelna
Henryk
Andrzej
Wójtowicz
(AudiKominiarski,
80), tel. 513 170
Rejonowy
Zakład
ul. 478
Zaułek 4, tel. 74 872
46 73Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16Jerzy
60 Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
TAXI
– Nowa
TAXI
–
Nowa
Ruda
Punkt
Informacji
Turystycznej
Nowa
Ruda,
Rynek
2,
tel.
74Sieńkowski
872
03 08Ruda-Słupiec
Robert
(Opel Astra), tel. 606 421 609
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Marian
Kocoń
Sharan,
tel. 512 033 310
Janusz
Świchura
(BMW
3),
tel.
696
459
798
Ireneusz
Czarnowski
A4), 7-osobowy),
tel. 515 179 693
Piotr
Jabłoński
(BMW
5
Combi),
tel.
512
904
270
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70(VW(Audi

Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585

TAXI
– Radków
Andrzej
Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Tomasz
Pawlata
(Audi(Skoda
A4), tel.
502 999tel.001
Zbigniew
Pawlik
Octavia),
606 309 062

Szczepan Wąsik (Audi 80), tel. 607 856 682

TAXI
– Nowa
Ruda (Audi 80), tel. 513 170 478
Andrzej
Wójtowicz
Janusz
(BMW(Audi
3), tel.Q7,6967-os.),
459 tel.
798609 227 221
MariuszŚwichura
Wojtanowicz
Robert Wojtanowicz
(Mercedes
E), tel.
Arkadiusz
Myśliński (Opel
Astra),Klasa
tel. 604
228609
585687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894

Ryszard
Nowak
(Seat Alhambra
– VAN),B5FL),
tel. 663
Henryk
Modzelewski
(VW Passat
tel. 712
606 883
728 687
Marian
WeznerAmbrożuk
(Audi A4),(Mercedes
tel. 601 472Klasa
774 E), tel. 609 152 629
Kazimierz
Robert
Jaśkiewicz
(VW Passat),
tel. 7-os.),
733 525tel.536
Tomasz
Nagadowski
(Renault,
601 172 936
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177

Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669

TAXI
– Nowa
Ruda-Słupiec
Henryk
Golanowski
(Ford Focus), tel. 692 331 806
Marian
Kocoń(VW(VWSharan,
Sharan,7-osobowy),
7-osobowy),tel.tel.668512716033229310
Jerzy Słaby
Jerzy Juśkiw
(Opel Zafira,
Henryk
Modzelewski
(VW 7-osobow),
Passat B5FL),tel.tel.660606530728152687
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Kazimierz
Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629

OR
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Kącik
Kącik
dla
dla dzieci
dzieci

Gellnerowa Danuta
Danuta
Gellnerowa
„Dla tych, którzy odeszli”

„Dla tych, którzy odeszli”
Dla tych

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci, autorki Anny Onichimowskiej
1.
Zastawia sidła
Rozwiązaniem
krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci, autorki Anny Onichimowskiej
2. Elegancki, długi samochód
1. Zastawia sidła
3. Leśny mieszkaniec, z rogami
2. Zamek
Elegancki,
długi samochód
4.
obronny
3. Na
Leśny
mieszkaniec,
5.
niebie,
polarna z rogami
6.
ulic
4. Przecięcie
Zamek obronny
7.
rowerpolarna
i samochód
5. Ma
Na ją
niebie,
8. Jest ozdobą konia i lwa
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17.
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niej ziarenka
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u góry
i niebo jesienne
nich
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i chorągiewek

Dla nich

gromada,

harcerskie
i dla nich tewarty
dni –
ipierwszy
chorągiewek
i drugi dzień listopada.
gromada,

Nosi dom na sobie
Sprawdza bilety w pociągu
Stolica Austrii
W zeszycie, na brzegu kartki
W piórniku i we włosach
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i dlaNagrody
nich te dniza– poprzedni „kącik”

(„Dzieci Pana Astronoma”, „kolczyki”, „np. serial, klaser,
serenada, konserwa, serwis), nagrody (zestaw 2 lub
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok,
zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny
lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:

pierwszy i drugi dzień listopada.

Angelika Wolna, Julia Tarowska,

Wołczyk. „kącik”
Nagrody Nicola
za poprzedni

(„Dzieci Pana Astronoma”, „kolczyki”, „np. serial, klaser,
serenada, konserwa,
serwis),w nagrody
(zestaw
2 lub
Zapraszamy
dzieci do udziału
konkursach
z nagrodami!
3 elementowy,
m.in.:
kredki,dostarczą
plastelina,
blok,
Spośród
tych, którzy
do wtorku
dofarbki,
redakcji
(Nowa
zeszyt,
zeszyt
papierów
kolorowych,
długopis
ozdobny
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
lub z zabawką,
ołówek,
klej, nagród
puzzle) prosimy
otrzymują:
wyłonimy
zwycięzców.
Po odbiór
zgłaszać

Angelika
Wolna,
Tarowska,
się z dowodem
tożsamości
do Julia
siedziby
redakcji.
Nicola Wołczyk.

1. Hasło z krzyżówki
........................................................................................
2. Zagadka

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa
........................................................................................
3.Ruda,
Przysłowie
Rynek z8,labiryntu
I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
........................................................................................
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
........................................................................................
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
imię i nazwisko
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1. Hasło z krzyżówki
........................................................................................
2. Zagadka
........................................................................................
3. Przysłowie z labiryntu
........................................................................................
........................................................................................
imię i nazwisko
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Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro
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Nieruchomości
* Sprzedam mieszkanie bezczynszowe z garażem i ogródkiem
w Nowej Rudzie. Powierzchnia
70m2. Zapraszam na prezentację.
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia,
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul.
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugowie o powierzchni 1,52 ha w cenie
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł.
Tel. 668 218 840.
* Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 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. Kwiatkowskiego. 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 zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* Do wynajęcia mieszkanie w Nowej Rudzie, kawalerka, ogrzewanie 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 komunalne, 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 Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu,
lub wynajmę z opcją wykupu w
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel.
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
Reklama
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* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Wojska 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.

Różne
* Sprzedam podręczniki akademickie 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 oddam. Kot jest odrobaczony, wykastrowany, zdrowy. Umie korzystać
z kuwety. Łowi myszy. Do domu z
ogródkiem. Tel. 509 673 643 lub
508 054 148.
* Sprzedam regały sklepowe 6 szt.
oraz witrynę oszkloną. Cena do
negocjacji. Tel. 609 518 356.
* Sprzedam monografie klubowe
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel.
593 792 493.

* Kupię poniemiecką mapę turystyczną, wojskową Gór Sowich,
wydaną w latach 1900-1945. Tel.
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, odznaki 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 jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.
601 871 171.

Motoryzacja
* Sprzedam koła z oponami zimowymi NOKIAN 175/65 R15. Stan
bardzo dobry. Cena 400 zł. Tel. 691
201 204.
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Kancelaria Podatkowa Basoń sp. z o.o.
Nowa Ruda, os. XXX-lecia 30

zatrudni księgową
1. na pełny etat 2. na pół etatu
Wymagania:
– wykształcenie minimim średnie
– roczny staż pracy w księgowości
– znajomość obsługi komputera
Oferty pracy można składać osobiście
lub na e-mail: bason@bason.pl

tel. kontaktowy 503 084 055

ż e b yć
o
m
j
a
t
Tu
Twoja
a
kolorowa
re k l a m ru t to
już od 1

8,20 zł

b

Zamów gaz do domu

25 lat
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!!!

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
Z APR ASZ AMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

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

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

Bezpłatne ogłoszenia drobne
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 „Noworudzianin” 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.
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