
Targ kwiatów w 
noworudzkim 
rynku
We wtorek 3 listopada Nowa 
Ruda ruszyła na pomoc lokalnym 
producentom chryzantem, 
którzy ucierpieli najbardziej na 
skutek decyzji o zamknięciu 
cmentarzy. Miasto odkupiło 
też od hodowców sporą ilość 
kwiatów

czytaj na str. 2

Urząd w trybie 
rotacyjnym
Nie zmienia się nic dla klientów 
noworudzkiego urzędu 
miejskiego – pracuje w systemie 
rotacyjnym – część urzędników 
swoje zadania wykonuje zdalnie 
z domów, część w biurach

czytaj na str. 2

Nagroda Ministra 
Edukacji dla 
nauczyciela NST
Bogumiła Szostak, 
nauczyciel historii i wiedzy o 
społeczeństwie w Noworudzkiej 
Szkole Technicznej, otrzymała za 
swoją pracę jedno z najwyższych 
wyróżnień, czyli nagrodę 
Ministra Edukacji

czytaj na str. 2

Nowy dowódca JRG
Przed miesiącem żegnaliśmy 
bryg. Rafała Chorzewskiego, 
dowódcę Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Nowej Rudzie, 
który awansował na stanowisko 
komendanta Komendy 
Powiatowej PSP w Kłodzku. 
Dziś już znamy nazwisko jego 
następcy

czytaj na str. 5
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wyznaczony przez wykonawcę w kolejnym wniosku termin zakończenia robót 
– 31 października – już minął, a basen nie jest gotowy. wykonawca złożył 
następny wniosek o zmianę terminu wykonania zadania

czytaj na str. 3

basen nie w tym roku
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Urząd w trybie rotacyjnym
bogumiła Szostak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 
w Noworudzkiej Szkole Technicznej, otrzymała za swoją pracę jedno 
z najwyższych wyróżnień, czyli nagrodę Ministra Edukacji

Nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela NST
Bogumiła Szostak wzorowo wykonuje powie-

rzone jej zadania, realizuje projekty edukacyjne 
i profilaktyczne. Współpracując z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej realizowała ogólnopolskie 
projekty „Młodzi działają”. Od 2019 roku we 
współpracy z Radą Miejską w Nowej Rudzie bierze 
udział w realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń 
dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”, 
którego celem jest opracowanie strategii Gminy 
Miejskiej Nowa Ruda. Współpracuje z Dolnośląskim 
Urzędem Wojewódzkim w ramach „Lekcji wiedzy 
o  administracji rządowej i  samorządowej” oraz 
innymi instytucjami realizując wiele ciekawych 
akcji i projektów.

Na terenie szkoły organizuje liczne konkursy. 
Jej uczniowie są finalistami i laureatami konkursów 
powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. 
Rozwija zainteresowania historyczne i społeczne 
wśród uczniów, poprzez konkursy, apele, zajęcia 
edukacyjne, wycieczki, kampanie ogólnopolskie.

Jest autorką bardzo ciekawych scenariuszy 
szkolnych programów artystycznych. Wykazuje 
się pomysłowością i  inicjatywą w  stosowaniu 

różnych form aktywizacji uczniów działających 
w Samorządzie Uczniowskim. Od wielu lat wraz 
z Samorządem Uczniowskim bierze udział w zbiór-
ce zniczy w  akcji „Na kresowe cmentarze” oraz 
w kweście publicznej na dolnośląskich cmenta-
rzach w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”.

Bogumiła Szostak jest laureatką plebiscytu 
„Nauczyciel na medal 2017” – w powiecie kłodz-
kim, organizowanego przez Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i „Gazetę Wrocławską”.

Swoim zaangażowaniem znacząco przyczynia 
się do podnoszenia jakości pracy szkoły, wzbo-
gacenia oferty edukacyjnej i kreowania pozytyw-
nego wizerunku w środowisku lokalnym.

Z uwagi na rosnącą liczbę 
zachorowań na COVID-19 od 
wtorku, 3 listopada obowiązuje 
rozporządzenie regulujące pra-
cę jednostek administracji w 
pandemii. Zawarte w rozporzą-
dzeniu zapisy nie zmieniają nic 
dla klientów noworudzkiego 
urzędu, pracuje w systemie ro-
tacyjnym – część urzędników 
swoje zadania wykonuje zdalnie 
z domów, część w biurach. Nikt 
nie odszedł z kwitkiem, gdy 
chciał załatwić np. dowód oso-
bisty.

– Rzeczywiście, urzędnicy 
pracują zdalnie na zasadzie ro-
tacji, tak, żeby mieszkańcy byli 

obsługiwani, a sprawy mieszkań-
ców były załatwiane, co cały czas 
czynimy – tłumaczy Tomasz Ki-
liński, burmistrz Nowej Rudy. – 
Istnieje rotacja pracowników 
urzędu, więc część z nich w da-
nym dziale pracuje zdalnie, póź-
niej następuje zmiana – dodaje.

Na stronach Urzędu Miasta 
Nowa Ruda podane są telefony. 
Sprawy można też załatwiać w 
trybie online.

– Bądźmy odpowiedzialni, 
reagujmy na bieżąco na sytuację. 
Wiele spraw naprawdę możemy 
zrealizować zdalnie – przypomi-
na burmistrz miasta Tomasz Ki-
liński.

Z  i n for m a c j i 
p r z e k a z a n y c h 
przez starostę Ma-
cieja Awiżenia wy-
nika, że Powiatowy 
Zespół do Spraw 
Orzekania o Nie-
pełnosprawności 
w Kłodzku wycho-
dzi naprzeciw oso-
b o m  n i e p e ł n o -
sprawnym objętych ich pieczą. Teraz, aby uzyskać kartę parkingo-
wą lub legitymację osoby niepełnosprawnej, wystarczy pobrać 
odpowiedni formularz z adresu: http://www.bip.powiat.klodzko.
pl/index.php?n=i&menu=480…, (lub zgłosić się po wydrukowany 
formularz w starostwie) i po wydrukowaniu oraz wypełnieniu, 
należy go podpisać a następnie formularz ten można wysłać do 
PZON pocztą lub może go osobiście dostarczyć osoba upoważnio-
na – w odpowiedniej rubryce jest taka możliwość upoważnienia.

Upoważniona osoba może też odebrać następnie dany doku-
ment dla wnioskodawcy.

Jeżeli natomiast ktoś z Państwa życzyłby sobie odesłania do 
niego wystawionych nowych dokumentów pocztą, to musi dołączyć 
dodatkowo podpisane oświadczenie w którym wyrazi taką wolę.

powiatowy zespół do Spraw orzekania o niepełnosprawności
57-300 kłodzko, ul. kościuszki 2, parter pok. 7

Godziny przyjmowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Informacja telefoniczna: 74 865 86 88
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Basen – jedna z największych 
inwestycji w Nowej Rudzie, w 
ramach której powstają trzy niec-
ki basenowe, w tym jedna płyt-
ka dla najmłodszych, wieża, 
boisko do piłki plażowej, szatnie, 
natryski oraz budynek sanitarno-
-szatniowy z częścią gastrono-
miczną. Rozbudowany jest rów-
nież parking, powstają też ele-
menty małej architektury – huś-
tawki oraz stoły do tenisa stoło-
wego. Wiadomo już, że na wnio-
sek wykonawcy prace przy jego 

przebudowie potrwają o kilka 
miesięcy dłużej. Wykonawca 
złożył wniosek o zmianę terminu 
zakończenia prac do 31 stycznia 
2021 r. Więc aneksowany będzie 
termin jak również aneksowana 
będzie kwota w związku z robo-
tami dodatkowymi – zamienny-
mi. W chwili obecnej trwa ana-
liza wniosku.

– Jesteśmy na końcowym 
etapie inwestycji, jak wiemy do 
końca października nie udało się 
jej zakończyć. Były prowadzone 

prace zamienne związane ze 
zmianami w projekcie, które 
zostały zatwierdzone, wpływ na 
termin zakończenia prac ma też 
sytuacja pandemiczna – wyjaśnia 
Tomasz Kiliński, burmistrz miasta 
Nowa Ruda.

Nieco więcej o problemach 
związanych z terminowym za-
kończeniem prac mówi nam 
Tadeusz Malik z noworudzkiej 
firmy „Kwadros”.

– Dopiero 18 października 
2020 r. został zatwierdzony przez 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
projekt na roboty zamienne wy-
konywane na basenie, czyli 
ukształtowanie terenu, rozsze-
rzenie komory technicznej, fun-

damenty pod pompy ciepła i 
zagospodarowanie terenu – tłu-
maczy. – Wykonywanie robót 
zamiennych wstrzymywało wy-
konanie robót z zakresu podsta-
wowego. W związku z tym, ter-
min automatycznie się przesunął 
i to nie z winy wykonawcy, tylko 
za sprawą projektu na roboty 
zamienne i związanych z tym 
prac – wyjaśnia Tadeusz Malik.

Dłuższa przebudowa 
parku

W poprzednim wydaniu ty-
godnika „Noworudzianin” infor-
mowaliśmy o złożonym przez 
wykonawcę zadania „Przebudo-
wa parku przy ul Strzeleckiej ... 
w Nowej Rudzie”, firmę „Kvanta 
Granit” z Przemyśla, wniosku o 
zmianę terminu zakończenia 
prac do 31 stycznia 2021 r.

– Wnioskodawca złożył wnio-
sek o zmianę terminu zakończe-
nia prac, tłumacząc to między 

innymi sytuacją epidemiczną, to 
jest coś, na co wskazuje prak-
tycznie każdy z przedsiębiorców 
realizujących roboty  – mówił 
przed tygodniem burmistrz To-
masz Kiliński. – Będziemy mu-
sieli się do tego odnieść, moim 
zdaniem to nie zagraża realizacji 
projektu, być może jest to słusz-
ne i zasadne. Temat tak napraw-
dę dotyczy realizacji projektu, 
który w pewnym sensie obar-
czony jest sezonowością, bo 
jeżeli chodzi o park i jakąkolwiek 
roślinność, to wiemy, że teraz nie 
zrobimy tego, w zimie nie posa-
dzimy. Dlatego nie chcę teraz 
oceniać tego wniosku, być może 
jest on zasadny – dodał.

Podana przez nas data 31 sty-
cznia to skutek nieporozumienia, 
które wynikło nie z winy redak-
cji – wykonawca robót złożył 
wniosek o zmianę terminu za-
kończenia prac do dnia 30 kwiet-
nia 2021 r.

basen nie w tym roku
wyznaczony przez wykonawcę w kolejnym wniosku termin 
zakończenia robót – 31 października – już minął, a basen 
nie jest gotowy. wykonawca złożył następny wniosek 
o zmianę terminu wykonania zadania

Z powodu zamknięcia cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych, lokal-
ni producenci mieli utrudnioną możliwość sprzedaży wyprodukowanych 
chryzantem, dlatego też we wtorek 3 listopada decyzją władz Nowej 
Rudy, noworudzki rynek został udostępniony przedsiębiorcom, którzy 
ponieśli straty w wyniku wprowadzonych obostrzeń.

– Nie można moim zdaniem ogłaszać tak późno tego typu informacji, 
bo to spowodowało bardzo trudną sytuację dla wielu producentów 
i  sprzedawców chryzantem, którzy nie byli w  stanie w  żaden sposób 
zareagować na takie działania – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. – Jako 
miasto chcemy ich wesprzeć na tyle na ile możemy, dlatego udostępni-
liśmy producentom i sprzedawcom rynek, gdzie każdy z nas mógł zaku-
pić kwiaty – dodał.

Jak informuje burmistrz, władze Nowej Rudy odkupiły od producen-
tów chryzantemy za kwotę 1000 zł.

– Kwiaty te posłużą ozdobieniu zabytkowych grobowców, udekoro-
waniu cmentarza – wyjaśnia Tomasz Kiliński.

Targ kwiatów w noworudzkim rynku
we wtorek 3 listopada Nowa Ruda ruszyła na pomoc lokalnym 
producentom chryzantem, którzy ucierpieli najbardziej na 
skutek decyzji o zamknięciu cmentarzy. Miasto odkupiło też od 
hodowców sporą ilość kwiatów
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Felieton

Stanisław Łukasik

Zanim zaczniemy opowieść 
o największym nieszczęściu 
jakie kiedykolwiek na Polskę 
spadło, nie od rzeczy będzie 
przypomnienie stosunków we-
wnętrznych jak i międzynaro-
dowych w jakich znalazła się 
Rzeczpospolita na przełomie 
XVI i XVII wieku. Bunt Semena 
Nalewajki pokazał jak wielki i 
łatwopalny materiał zalegał na 
Ukrainie. Wystarczy śmiały Ko-
zak który rzuci hasło i wnet ma 
pod swoimi sztandarami tysią-
ce gotowych na wszystko mo-
łojców. Po stłumieniu tego 
buntu można było wygnieść 
całą Kozaczyznę, albo jak radził 
hetman Stanisław Żółkiewski 
zachować Kozaków jako swoistą 
rezerwę wojskową na wszelki 
wypadek. Pierwsze rozwiązanie 
nie wchodziło w rachubę, bo 
siły państwa trzeba było kiero-
wać na Inflanty przeciwko 
Szwecji z którą półwieczne woj-
ny zafundował Rzeczpospolitej 
Zygmunt III Waza. Na drugie 
rozwiązanie potrzebny był peł-
ny skarbiec, bo Kozacy rejestro-
wi za Bóg zapłać służyć nie 
chcieli. Po śmierci Batorego 
zwolennicy Zamojskiego wy-
brali na króla Polski szwedzkie-
go królewicza Zygmunta Wazę, 
Jagiellona, chociaż po kądzieli 
(syn Katarzyny Jagiellonki, 
wnuk Zygmunta Starego), obóz 
Zborowskich ogłosił królem 
Maksymiliana Habsburga. Spra-
wę rozstrzygnął hetman Zamoj-
ski, który nie wpuścił Niemca 
do Krakowa, a potem rozgromił 
jego wojska pod Byczyną, zaś 
samego elekta i jego świtę 
„gościł” w Krasnymstawie w 

charakterze jeńca wojennego. 
Ta elekcja okazała się wyborem 
miedzy dżumą a cholerą. Wia-
domo, że zgoda na Habsburga 
nie wchodziła w rachubę, wszak 
hasło „aż do gardeł naszych nie 
chcemy Niemca”, ciągle obo-
wiązywało, ale wybór Szweda, 
aczkolwiek z Jagiellońskimi 
korzeniami, okazał się dla 
Rzeczpospolitej prawdziwym 
nieszczęściem. To „nieme dia-
ble” (albo „niema mara”) jak to 
króla nazwał Zamojski po 
pierwszym spotkaniu, ściągnął 
na Polskę ogrom nieszczęść. 
Swoją osobowością, otacza-
niem się miernotami, kariero-
wiczami i intrygantami, nigdy 
nie zdobył zaufania Polaków. 
Nawet jego pozytywne dla pań-
stwa pomysły budziły podej-
rzenia. Próby uporządkowania 
spraw skarbowych, wojsko-
wych, administracyjnych, za-
wsze szlachcie pachniało dąże-
niem do zaprowadzenia abso-
lutyzmu. Konszachtami z Habs-
burgami i frymarczeniem pol-
ską koroną dawał powody do 
podejrzeń. W paktach konwen-
tach przyrzekł przyłączyć do 
Polski, należącą do Szwecji 
Estonię, chociaż ta Estonia była 
Rzeczpospolitej potrzebna jak 
zającowi dzwonek na polowa-
niu, stała się kością niezgody i 
powodem do wojen. Dokąd był 
królem Szwecji, po śmierci ojca, 
ani myślał o wywiązaniu się z 
tego zobowiązania. Dopiero jak 
jego stryj, Karol Sudermański, 
pozbawił go tronu szwedzkie-
go, spełnił Zygmunt III niepo-
trzebne żądania swoich wybor-
ców i przyłączył Estonię do 

Polski, no i 
w o j n a  z e 
S z w e d e m 
g o t o w a . 
F a k t ,  ż e 
Zygmunt III 
i jego dwaj 
synowie na polskim tronie (Wła-
dysław IV i Jan Kazimierz) tytu-
łowali się królami: Szwedów 
Gotów i Wandalów, był dosko-
nałym pretekstem dla królów 
Szwecji do wojen. Polsce abso-
lutnie niepotrzebnych, Szwe-
dom koniecznych, ponieważ w 
XVII wieku dążyli do opanowa-
nia wybrzeży Bałtyku, by za-
mienić morze w wewnętrzne 
szwedzkie jezioro (dominium 
Martis Baltici). Każdy uczeń w 
szkole podstawowej słyszał 
(jeżeli nie drzemał na tej lekcji) 
o świetnym zwycięstwie Jana 
Karola Chodkiewicza pod Kir-
cholmem (3500 Polaków:14000 
Szwedów), ale już nawet bardzo 
uważający mogli nie dostrzec, 
że po tym olśniewającym zwy-
cięstwie Polaków to Szwedzi 
opanowali prawie wszystkie 
porty na południowym wybrze-
żu Bałtyku i cła w nich pobie-
rane wystarczyły królowi Szwe-
cji, Gustawowi Adolfowi, na 
utrzymanie zaciężnej armii na 
terenie Niemiec podczas wojny 
trzydziestoletniej. Jedną z kon-
sekwencji dynastycznej polity-
ki Wazów była następna wojna 
polsko – szwedzka, znana jako 
potop w latach 1655-60, w wy-
niku której Polska nie tylko nie 
odzyskała Estonii, ale i straciła 
Inflanty, zdobycz Batorego w 
wojnach z Iwanem Groźnym.

Nieme diable na polskim tronie

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

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

akcja „pod biało-czerwoną”
Umieszczenie flagi na masz-

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

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 

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

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

Ilu podpisów potrzeba do 
realizacji projektu?

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

– w gminach do 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
500 podpisów

– w minach powyżej 100 000 
mieszkańców – przynajmniej 
1000 podpisów

Harmonogram akcji
• 25 sierpnia 2020 r. – ogło-

szenie projektu przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

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

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

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

Maszty w całej polsce

książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „noworudzianin” (rynek 8, i piętro) 
oraz w informacji turystycznej (rynek 2), księgarni Millenium (ul. boh. Getta 10)

Książki możesz kupić 
wysyłkowo  

na www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro.pl
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Restauracje i bary zamknięte do odwołania
w poniedziałek 2 listopada, wieczorem, opublikowano nowelizację rozporządzenia, zgodnie 
z którą gastronomia ma działać tylko na wynos do odwołania. od 3 listopada weszły 
też w życie uproszczone zasady kierowania na kwarantannę

Miasto może pomóc 
branży gastronomicznej

Nowy dowódca JRG
przed miesiącem żegnaliśmy bryg. rafała chorzewskiego, 

dowódcę jednostki ratowniczo-Gaśniczej w nowej rudzie, 
który awansował na stanowisko komendanta komendy powia-
towej pSp w kłodzku. Dziś już znamy nazwisko jego następcy

W piątek 30 października bryg. Rafał Chorzewski, komendant 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, wrę-
czył akt mianowania na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Nowej Rudzie kpt. Piotrowi Ogielskiemu, który pełnił 
dotychczas obowiązki zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Kłodzku.

przetarg na śmieci: będzie drożej?
Spółka Noworudzkie Usługi Komunalne może już nie odbierać 
odpadów i  nie prowadzić punktu Selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, tzw. pSzok. Miasto ogłosiło przetarg 
na realizację tego zadania – wygra firma z najlepszą ofertą

Od wielu lat za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów, a 
także za prowadzenie PSZOK-u 
odpowiedzialna jest spółka No-
worudzkie Usługi Komunalne. 
Obecna umowa na świadczenie 
tych usług obowiązuje do końca 
roku. Dlatego też władze miasta 
ogłosiły przetarg, w którym 
otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia, 
a kilka dni później dowiemy się 
czy do przetargu, oprócz naszej 
spółki, przystąpiła też inna firma 
i kto złożył najkorzystniejszą 
ofertę. Przetarg na wywóz od-
padów z miasta powoduje – jak 
zwykle – u mieszkańców obawy 
o ceny. W tej chwili koszt to 32 zł 
za odbiór odpadów od miesz-
kańca, jeżeli wypełnia obowiązek 
zbierania odpadów w sposób 
selektywny.

– Jedni ludzie chcą przetargu, 
żeby było taniej, inni takiego 
przetargu nie chcą, a tak napraw-
dę to mamy rynek, który to zwe-
ryfikuje. Ja oczywiście jestem 
zwolennikiem procedury in ho-
use, uważam że jest to najlepsze 
rozwiązanie, ponieważ mamy 
swój własny podmiot do tego 
powołany i w ten sposób powin-

niśmy realizować te zamówienia 
– wyjaśnia burmistrz Tomasz 
Kiliński. – Jednakże patrząc cho-
ciażby na gminę Nowa Ruda, 
która zorganizowała przetarg na 
świadczenie tych usług, to my 
również jako wspólnik w spółce 
NUK zobligowani byliśmy do 
zorganizowania przetargu. Część 
mieszkańców myśli, że dzięki 
przetargowi będzie taniej. Taniej 
raczej nie będzie, bo wszędzie 
rosną ceny m.in. na RIPOK-u itd., 
rosną koszty więc będzie drożej, 
niezależnie kto i według jakiej 
procedury będzie to wykonywał 
– dodaje burmistrz, zaznaczając, 
że ma nadzieję, iż do przetargu 
przystąpi tylko spółka Nowo-
rudzkie Usługi Komunalne.

– Mam nadzieję, że będziemy 
mogli naszą spółką realizować 
zadanie związane z gospodarką 
odpadami, bo do tego została 
powołana. Jak wiemy, w gminie 
Nowa Ruda oprócz NUK-u nie 
zgłosił się nikt, a mieli być tani i 
dobrzy, i część mieszkańców 
gminy chciała przetargu bo mia-
ło być taniej, a okazało się jak 
jest – uzupełnia swą wypowiedź 
Tomasz Kiliński.

Według nowego rozporządzenia opublikowa-
nego w Dzienniku Ustaw ws. ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii, rząd wydłuża 
obostrzenia w gastronomii do odwołania. Ozna-
cza to, że restauracje, bary czy kawiarnie mogą 
realizować swoją pracę, ale dostawy jedynie będą 
wciąż możliwe z dowozem lub na wynos. Lokal 
nie może przyjmować klientów. Rozporządzenie 
dodano na cztery dni przed upływem dwutygo-
dniowego terminu, który zapowiedział 23 paź-
dziernika premier Mateusz Morawiecki. Już wte-
dy premier zaznaczył, że jeśli nie zauważy zmian 
w liczbie zakażeń, lub jeśli ta liczba będzie rosła, 
termin może zostać przedłużony.

Kwarantanna bez decyzji sanepidu
Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo 

domowe z zakażonym na COVID-19, mają obo-
wiązek poddać się kwarantannie do upływu 7 dni 
od czasu zakończenia izolacji osoby zakażonej, 
z którą mieszkają. Nie wydaje się w tym zakresie 
decyzji inspekcji sanitarnej.

Informacja o izolacji może być przekazana 
ustnie

Informacja o  objęciu osoby kwarantanną, 
izolacją albo izolacją w  warunkach domowych 
może być przekazana tej osobie ustnie, za po-
średnictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, w tym przez telefon.

Inne regulacje
• Osoby wykonujące zawód medyczny nie są 

poddawane kwarantannie przy przekraczaniu 
granicy.

• Uchylono zwolnienie z  kwarantanny przy 
przekraczaniu granicy dla osób pracujących przy 

budowie terminala gazowego oraz strategicznych 
inwestycjach w zakresie sieci przesyłowych lub 
strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym.

• Do danych osób podlegających obowiązko-
wej kwarantannie zyskują dostęp Żandarmeria 
Wojskowa i Wojska Obrony Terytorialnej.

• Podstawą do wypłaty pieniędzy za okres 
przebywania na kwarantannie jest złożenie 
oświadczenia o konieczności odbycia kwarantan-
ny. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubez-
pieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, 
informację o dniu rozpoczęcia odbywania obo-
wiązkowej kwarantanny i  dniu jej zakończenia 
oraz dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubez-
pieczonym we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, u  której stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pra-
codawca albo podmiot obowiązany może wystą-
pić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
o potwierdzenie informacji zawartych w oświad-
czeniu.

• Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego 
jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie 
o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem 
rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych. Pracodaw-
ca może wystąpić do organu Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych 
w oświadczeniu.

przewóz osób busami
Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi 

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie wię-
cej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojaz-
dem można przewozić, w tym samym czasie, nie 
więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. 
Ograniczenie nie obowiązuje, jeśli samochodem 
takim poruszają się osoby zamieszkujące  wspólnie.

To już drugi raz w ciągu zaledwie pół roku, kiedy lokale gastronomiczne muszą zamknąć drzwi 
przed swoimi stałymi klientami. Niektóre z nich mogą tego nie przetrwać. Rząd do odwołania 
zamknął bary, kawiarnie i restauracje. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mogą liczyć na 
pomoc miasta.

Z  powodu pandemii koronawirusa lokale gastronomiczne świadczą usługi tylko na dowóz 
i wynos. Część z lokali dopiero „odkuwała” się po wcześniejszym zamknięciu, a od 24 październi-
ka znów stoją przed „być albo nie być”. Czy właściciele lokali gastronomicznych mogą liczyć na 
pomoc władz Nowej Rudy w tej trudnej sytuacji? Mówimy tu o zawieszeniu np. raty podatku od 
nieruchomości, czy zwolnienie z opłaty czynszowej.

– Tak, co prawda, to nie jest formalna rzecz, ale wykorzystujemy instrumenty prawne, czyli 
odroczenie, umorzenie itd., które bez pandemii również funkcjonują. W obecnej sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem, każdy przedsiębiorca indywidualnie z powodu zamknięcia restauracji, 
czy kawiarni może do nas wystąpić z wnioskiem o odroczenie, bądź rozłożenie czynszu za lokal, 
dzierżawę, czy raty podatku od nieruchomości. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidu-
alnie i  wszyscy przedsiębiorcy z  tej branży mogą taki wniosek złożyć – odpowiada burmistrz 
Tomasz Kiliński. – Takie wnioski były i są rozpatrywane nadal. Teraz mamy nową sytuację, więc 
myślę, że to jest proces ciągły i na tyle na ile będziemy mogli, postaramy się przedsiębiorcom 
pomóc – dodaje.
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jeśli jesteś świadkiem
jesteś świadkiem ważnego, ciekawego wydarzenia? 

przyślij informację, nagranie, fotografię na adres  
redakcji lub e-mail:  redakcja@noworudzianin.pl

Czekamy także pod  numerami telefonów: 
74 869 19 06, kom. 512 061 362

Z ponad 2 promilami za kółkiem

wszystko odbyło się dość dynamicznie. noworudzcy policjanci ruszyli w pościg 
za kierowcą samochodu marki Audi A4, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej

Nie zatrzymał się do kontroliSłużby mundurowe 
informują

Uderzył w Fiata. W sobotę 24 października na ul. Niepodległo-
ści w Nowej Rudzie, mężczyzna kierujący samochodem marki 
Volkswagen najechał na unieruchomiony samochód marki Fiat. 
Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem.
zderzenie z leśną zwierzyną. W poniedziałek 26 października 
na DW 381w Świerkach, kierujący samochodem marki Fiat 
zderzył się ze zwierzyną leśną, która wybiegła na jezdnię. W wy-
niku zderzenia doszło do uszkodzenia pojazdu.
pojazd w potoku. W środę 28 października, dyżurny Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym w Woliborzu. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż w po-
toku Woliborka, na prawym boku leży samochód osobowy, 
którym podróżowała kobieta, która wydostała się z samochodu 
o własnych siłach przed przybyciem zastępów straży pożarnej. 
Poszkodowana nie uskarżała się na żadne bóle, więc działania 
strażaków polegały na udzieleniu wsparcia psychicznego do 
czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Samochód 
osobowy postawiono na kołach, na brzegu potoku.
pożar samochodu. W środę 28 października, noworudzcy stra-
żacy otrzymali zgłoszenie o  pożarze samochodu w  Ścinawce 
Górnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu 
rozpoznania ustalono, że na DW 387 pali się samochód osobo-
wy. Samochodem podróżował kierowca, który opuścił pojazd 
przed przybyciem zastępów straży pożarnej i podjął nieskutecz-
ną próbę ugaszenia pojazdu podręcznymi gaśnicami samocho-
dowymi. Pożarem objęty był cały pojazd. Nie było osób poszko-
dowanych. Strażacy podali jeden prąd piany ciężkiej w natarciu 
na ognisko pożaru.
Czuć gaz. W  sobotę 31 października strażacy z  JRG w  Nowej 
Rudzie przyjęli zawiadomienie o wyczuwalnym zapachu gazu 
w budynku wielorodzinnym na terenie miasta. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu pomiarów na obecność 
gazów szkodliwych przy użyciu detektora wielogazowego 
DRAGER X-am 5000, nie stwierdzono zagrożenia wynikającego 
ze zgłoszenia. Strażacy profilaktyczne przewietrzyli mieszkanie.

To ważny numer telefonu

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie 
zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który pijany 
kierował pojazdem. Przeprowadzone badanie na 
zawartość alkoholu wskazało, że kierowca samo-
chodu osobowego ma w organizmie 2,3 promila.

– W piątek 30 października ok. godz.20.15 na 
terenie Bożkowa, podczas patrolu policjanci za-
trzymali do rutynowej kontroli samochód osobo-
wy, którym kierował 47-letni mężczyzna. Po 
przebadaniu kierującego pojazdem funkcjona-
riusze stwierdzili, że jest nietrzeźwy i ma 2,3 pro-
mila alkoholu w  organizmie. 47-latkowi zatrzy-
mano uprawnienia do kierowania – informuje 
podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Policja przypomina, że jazda w stanie nietrzeź-
wości to przestępstwo. Zgodnie z zaostrzonymi 
przepisami, kto znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka odurzającego, pro-
wadzi pojazd mechaniczny w  ruchu lądowym 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli spraw-
ca był już wcześniej prawomocnie skazany za 
prowadzenie pojazdu mechanicznego w  stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurza-
jącego, grozi mu kara pozbawienia wolności do 
lat 5. Ponadto przepisy podwyższyły dolną i gór-
ną granicę na jaki okres orzekany jest zakaz 
prowadzenia pojazdów, z 1 roku na 3 lata i z 10 na 
15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest 
dożywotnio. Wprowadzono również obowiązko-
we kary finansowe dla kierujących pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Niezależenie od orzeczo-
nej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie 
pieniężne w  wysokości 5 tys. zł w  przypadku 
osoby, którą na prowadzeniu pojazdu pod wpły-
wem alkoholu przyłapano po raz pierwszy oraz 
co najmniej 10 tys. zł dla recydywistów. Świad-
czenia te trafiają na konto Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
Kierowca, który świadomie zmusi policję do po-
ścigu i  chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigają-
cego go radiowozu, popełni przestępstwo zagro-
żone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie 
zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od 
roku do 15 lat.

Jeżeli nie odbierasz telefo-
nów z nieznanych numerów – nie 
jesteś sam. Jeżeli jednak chodzi 
o numer +48 22 104 37 05 po-
winniśmy zrobić wyjątek. Głów-
ny Inspektorat Sanitarny urucho-
mił specjalny numer telefonu, 
który będzie powiadamiał o na-
łożeniu kwarantanny.

Teraz informacji o nałożeniu 
kwarantanny nie będzie już prze-
kazywał nam pracownik sanepi-
du. W  życie wprowadzone zo-
stanie automatyczne powiado-
mienie telefoniczne.

– W  ramach digitalizacji in-
spekcji sanitarnej uruchomiliśmy 
automatyczne powiadomienia 
o  nałożeniu kwarantanny. +48 
22 104 37 05 – z  tego numeru 
osoby usłyszą dedykowany ko-

munikat dotyczący objęcia kwa-
rantanną i możliwości pobrania 
zaświadczenia – poinformował, 
w sobotę 31 października, w me-
diach społecznościowych Głów-
ny Inspektorat Sanitarny.

– W przypadku pytań o CO-
VID-19 albo wyjaśnienia statusu 
kwarantanny, prosimy dzwonić 
pod numer 22 250 01 15 – mo-
żemy przeczytać w  kolejnym 
wpisie GIS.

W poniedziałek 2 listopada w Ratnie Dolnym 
noworudzcy policjanci mając wiedzę, że konkret-
nym samochodem mogą się poruszać dilerzy 
narkotyków, podjęli próbę zatrzymania go do 
kontroli. Jednak samochód się nie zatrzymał, 
a kierujący nie reagował na dawane przez funk-
cjonariuszy sygnały do zatrzymania.

– Samochód, który próbowaliśmy zatrzymać, 
nie reagując na nasze sygnały oddalił się w kie-
runku Wambierzyc, a następnie Polanicy-Zdroju. 
Policjantom udało się zatrzymać pojazd w Cho-
cieszowie. Uciekający, widząc jadący za nimi ra-

diowóz, wyrzucili przez okno zawiniątko. Jak się 
okazało, był to woreczek z narkotykami – 9 gramów 
marihuany i 11 gramów amfetaminy – informuje 
podinsp. Arkadiusz Michalski, komendant Komi-
sariatu Policji w  Nowej Rudzie. – Samochodem 
podróżowało trzech mężczyzn w  wieku 23, 36 
i 26 lat, którzy do wyjaśnienia sprawy zostali za-
trzymani w policyjnym areszcie. Jednemu z nich 
przedstawiono zarzut posiadania narkotyków, 
drugi z mężczyzn usłyszał zarzut nie zatrzymania 
się do kontroli – dodaje.
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Nie daj się oskubać w Internecie
W dobie epidemii często korzystamy z możliwo-

ści zrobienia zakupów przez Internet, dlatego no-
worudzcy policjanci po raz kolejny przestrzegają 
przed ogłoszeniami oszustów wystawionymi w in-
ternetowych serwisach sprzedażowych oraz przy-
pominają jak uniknąć utraty swoich oszczędności. 
Nie daj się okraść, ani oszukać!

Należy pamiętać, iż zakupy w sieci najlepiej do-
konywać w sprawdzonych, autoryzowanych i zare-
jestrowanych sklepach internetowych. Przed prze-
słaniem pieniędzy kupujący powinien sprawdzić, 
czy firma oferująca nam produkty i usługi w ogóle 
istnieje. Pomogą nam w tym dwie  witryny:

– w  wyszukiwarce https://wyszukiwarkaregon.
stat.gov.pl jesteśmy w stanie sprawdzić sprzedają-
cego po NIP-ie, REGO-nie lub KRS-ie,

– poprzez np. stronę http://www.jakitobank.pl/ 
sprawdzimy numer rachunku bankowego oraz 
ewentualne wpisy innych użytkowników, co do 
wskazanego rachunku.

Robiąc zakupy należy oczywiście zwrócić szcze-
gólną uwagę na inne ważne czynniki:

• sprawdzić komentarze i opinie o sprzedającym 
– bezpośrednio w serwisie sprzedażowym jak i po-
przez wyszukiwarkę internetową,

• sprawdzić numer telefonu sprzedającego – czy 
jest to numer polskiej sieci telekomunikacyjnej, czy 
pojawia się w  wyszukiwarce internetowej i  jakie 
wpisy się do niego odnoszą,

• sprawdzić od kiedy użytkownik posiada konto 
w serwisie sprzedażowym – UWAGA! unikamy nowych 
kont,

• w przypadku mniej popularnych sklepów inter-
netowych należy sprawdzić, gdzie zarejestrowana 
jest domena strony sklepu – np. poprzez wyszuki-
warkę http://http://centralops.net/co/,

• sprawdzić, czy na stronie sklepu wskazany jest 
jego adres, telefon i  regulamin, ocenić wizualnie 
profesjonalizm wykonania strony sklepu interneto-
wego.

W razie możliwości dokonujmy przelewu środków 
poprzez usługę PayU, unikając płatności bezpośred-
nio na rachunek bankowy. W tej drugiej sytuacji nie 
obejmuje nas program ochrony kupujących. W przy-
padku wątpliwości należy skontaktować się telefo-
nicznie ze sprzedającym i  dopytać o  możliwość 
nadania przesyłki za pobraniem.

Uwaga! Nie należy przesyłać pieniędzy na poczet 
kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem 
należy wymusić u sprzedającego zaznaczanie opcji 
przeglądu towaru przy odbiorze. Odmowa kuriera 
z uwagi na niezaznaczenie takiej opcji powinna dać 
nam do myślenia. W przypadku wątpliwości można 
zaniechać odbioru zakupionego towaru.

Pamiętajmy! Przedmioty sprzedawane w sieci są 
z reguły tańsze o około 10-20%, niż w sklepach sta-
cjonarnych. Wszelkie inne tańsze oferty powinny 
wzbudzić w nas niepokój i zastanowienie – oszust 
zawsze zwraca na siebie uwagę nadzwyczajnie 
atrakcyjną ofertą.
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Jeśli coś nam mówi ten tytuł, to z pewnością chodzi tu 
o film Alfreda Hitchcocka z roku 1938. W roli uroczej starszej pani wystąpiła 
Dame May Whitty. Dla przypomnienia polecam książkę, która ma już 84 lata, 
a  jej pierwsze, polskie wydanie ukazało się dopiero w  2015 roku. Polecam. 
Mroczna atmosfera, intrygująca fabuła, historia pełna wrażeń i  prawdziwa 
uczta czytelnicza. Główną bohaterką jest młoda kobieta Iris Carr, która pew-
nego dnia w czasie wakacji postanawia dołączyć do swoich przyjaciół i udaje 
się w podróż do Triestu. W pociągu poznaje starszą kobietę, która jako jedyna 
mówi po angielsku. Obie panie rozmawiają, a nawet zwierzają się sobie, po 
czym udają się na lunch do wagonu restauracyjnego. Po powrocie Iris zażywa 
tabletkę na ból głowy, którą podaje jej panna Froy i zasypia. Po obudzeniu ze 
strachem stwierdza nieobecność panny Froy. Na dodatek pozostali współpa-
sażerowie przeczą jakoby kiedykolwiek widzieli starszą panią. Opowiadana 
historia powoli nabiera tempa, poznajemy innych bohaterów i niesamowitą 
zagadkę. Do końca nie wiemy, czy to tylko wyobraźnia Iris, czy jednak wszyscy 
wkoło kłamią. Nasze wysnute różne pomysły i domysły też okazują się błędne, 
a samo zakończenie to prawdziwy szok. Barwny język, świetny styl, w ogóle 
nie czuje się, że książka powstała w okresie międzywojennym. Thriller połą-
czony z angielskim humorem, trochę kryminału, szpiegostwa i romansu.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Ethel Lina White

„Starsza pani znika”

Agata Hryciuk

Pandemia koronawirusa (COVID-19) 
może stanowić wyzwanie dla utrzyma-
nia aktywnego stylu życia. The Physical 
Activity Guidelines for Americans zale-
ca 150-300 minut w  tygodniu aktyw-
ności fizycznej aerobowej o  umiarko-
wanej intensywności oraz 2 sesje tygo-
dniowo treningu oporowego. Bądź 
aktywny w dowolnym miejscu i czasie. 
Liczy się każda aktywna minuta! Starsze 
osoby dorosłe (powyżej 60 roku życia), 
osoby z chorobami przewlekłymi (taki-
mi jak: cukrzyca, choroby serca i płuc), 
osoby z  obniżoną odpornością (np. 

przechodzące chorobę nowotworową, 
podczas leczenia lub z  HIV), powinny 
unikać miejsc publicznych i uważać też 
gdzie ćwiczą. Dla nas wszystkich: mło-
dych i starszych, regularna aktywność 
fizyczna jest ważna dla zachowania 
zdrowia! W  porównaniu do zwykłego 
siedzenia przez większość czasu, umiar-
kowana intensywność aktywności fi-
zycznej jest związana z lepszym funk-
cjonowaniem układu immunologicz-
nego. Regularna aktywność może po-
móc zmniejszyć uczucie stresu i niepo-
koju (które wielu z  nas może czuć 

w  następstwie pan-
demii COVID-19 i in-
nyc h  w yd a r ze ń ) . 
Bądź mądry i  bez-
pieczny. Bądź aktyw-
ny. Myśl pozytywnie. 
W  tej chwili nie ma 
zaleceń, aby ograni-
czyć aktywność fi-
zyczną, jeśli nie masz 
żadnych objawów. 
Możesz  pójść  na 
spor towe zajęcia 
grupowe (fitness), 
lub włącz muzykę 
i  energicznie chodź po domu lub po 
schodach w górę i w dół. Tańcz do swo-
jej ulubionej muzyki. Włącz video z ćwi-
czeniami – zrób trening. Używaj domo-
wych przyborów do ćwiczeń, jeżeli 
takie posiadasz. Nie siedź cały dzień! 
Przykłady: Jeśli oglądasz telewizję, 
wstań podczas każdej reklamy i  zrób 
okrążenie wokół swojego domu lub 
inne aktywne zajęcie. Poczujesz, że coś 
zrobiłeś! Jeżeli pogoda tylko pozwoli 
wychodź na zewnątrz aktywnie spędzać 
czas tam, gdzie nie ma ludzi. Spacer, 

nordic walking, bieganie, jazda na ro-
werze, a nawet zabawa z dziećmi – nie-
zależnie od tego, jaki rodzaj aktywności 
fizycznej wybierzemy, pozwoli nam: 
poprawić lub zachować wydolność fi-
zyczną, utrzymać odpowiednią wagę, 
zachować siłę mięśniową (która stabi-
lizuje stawy i  kręgosłup), na wzrost 
odporności, osiągnąć lepsze samopo-
czucie. Więcej na ten temat napiszę 
w następnym artykule. Trzymajcie się 
zdrowo.... aktywnie :)

Dbajcie o aktywność fizyczną podczas pandemii!
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Jeśli aktywność fizyczna jest dla ciebie ważna, to 
równie ważna powinna być bielizna na trening. Za-
letą bawełny jest przewiewność, to fakt, ale niestety 
przetrzymuje wilgoć i  nie schnie tak szybko, jak 
syntetyki. Większość sportowych ubrań z syntetycz-
nych materiałów dobrze odprowadza wilgoć z dala 
od ciała i  schnie w  okamgnieniu. Zaawansowane 
materiały do produkcji bielizny sportowej mają też 
nierzadko wykończenia antybakteryjne, które zapo-
biegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 
nawet podczas wyjątkowo intensywnych treningów.

Biustonosz sportowy to podstawa w szafie każdej 
ćwiczącej intensywnie kobiety. Sport to ruch, prze-
ciążenia, zmiana pozycji, rozciąganie tkanek – piersi 
tego nie lubią. Jeżeli zależy ci na jego kształcie i sprę-
żystości, spraw sobie profesjonalny biustonosz spor-
towy. Do wyboru masz biustonosze kompresyjne 
(przypominają elastyczny top na ramiączkach), które 
dobrze „ujarzmią” biust i zapobiegną jego przemiesz-
czaniu, oraz staniki z  oddzielnymi miseczkami na 
każdą pierś. Podczas zakupu zwróć uwagę, do jakich 
ćwiczeń są przeznaczone, a dokładnie do jakiej in-
tensywności. Im bardziej energiczny sport, który 
naraża piersi na ruch w obrębie osi pionowej i pozio-
mej, tym bardziej kompresyjny powinien być stanik. 
Dobrym pomysłem są biustonosze z regulowanymi 
ramiączkami, które można krzyżować na plecach, 

jeśli jest taka potrzeba. Po skrzyżowaniu stanik przy-
lega bowiem lepiej do ciała. Wszelkiego rodzaju 
elastyczne taśmy pod biustem sprawiają, że biustonosz 
dobrze trzyma się sylwetki i nie wędruje w górę i w dół 
podczas ćwiczeń. Przymierz i sprawdź na sobie.

W przypadku mężczyzn majtki również powinny 
ściśle przylegać do ciała i być wykonane z przewiew-
nych, regulujących temperaturę ciała materiałów. 
Podczas biegania sprawdzą się na przykład elastycz-
ne bokserki, które dobrze podtrzymują ciało, a w wer-
sji bezszwowej zapewniają wygodę bez podrażnień 
skóry. Opcją wartą rozważenia są również majtki 
z  materiałów z  technologią HeatGear. Jest to tech-
niczna tkanina, która chłodzi i osusza ciało podczas 
sportu, jednocześnie optymalizując temperaturę.

W przypadku fasonów dla kobiet najwięcej kon-
trowersji wzbudzają oczywiście stringi. Wielu trene-
rów i lekarzy przestrzega przed tym modelem w roli 
bielizny na siłownię. Zwłaszcza jeśli nie jest wykona-
ny z antybakteryjnych, szybkoschnących materiałów. 
Niektórzy uważają, że stringi to najszybsza droga do 
infekcji – mokre od potu są doskonałym podłożem 
dla bakterii, które jak po sznurku przemieszczają się 
do miejsc intymnych. Zamiast nich warto wypróbować 
gładkie bezszwowe figi lub wygodne bokserki.

Przed następnym treningiem upewnij się, że masz 
na sobie bieliznę, która dba o twój komfort i zdrowie. 

Specjalnie opracowane fasony i zaawansowane tech-
nologicznie materiały sprawią, że ćwiczenia będą 
samą przyjemnością.

Wszyscy znamy postać genialnego naukowca Alberta Einsteina, mało 
natomiast wiemy o jego pierwszej żonie Serbce Milevie Marić. W tej zbele-
tryzowanej, biograficznej książce poznajemy panią Einstein i jej wkład w na-
ukę zresztą już zapomniany, skomplikowane relacje małżeńskie i rodzinne. 
Para poznała się w  1896 roku na studiach w  Zurychu, gdzie Mileva była 
pierwszą studiującą fizykę kobietą. Z treści wynika, że wcale nie była wówczas 
taka nieznana. Brała udział w tworzeniu przełomowych teorii, udzielała się 
w  dyskusjach fizyków, angażowała się we wspólne z  mężem projekty, co 
wzbudzało ogromne zainteresowanie ówczesnego, męskiego świata nauki. 
Była fascynującą osobą, nie tylko przypisem do historii wielkiego Alberta 
Einsteina. Do czasu jednak. Co się stało z  jej planami i  ambicjami? Mileva 
poświęciła się dla kariery męża. I o tym jest ta książka. O wybitnej kobiecie, 
która pozostała w cieniu Alberta. O wspaniałym spotkaniu dwóch fenome-
nalnych umysłów, które z czasem przybrało dramatyczny obrót.

Oczywiście w książce jest dużo spekulacji o roli, jaką odegrała ta kobieta 
u boku naukowca. Czy jedynie wsłuchiwała się w pomysły męża, czy poma-
gała mu tylko w  obliczeniach, czy też, jak sądzą niektórzy to ona stoi za 
słynną teorią z 1905 roku.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Ciasteczka do... piwa
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 najmniejsz ych 
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. Skład-
niki 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 rozwałkowy-
wałam 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 powin-
ny tylko lekko się zezłocić.

Marie Benedict

„Pani Einstein”

Bielizna na trening – jaka powinna być?
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Rezygnujesz z e-wizyty? 
pamiętaj o jej odwołaniu

30% umówionych wizyt nie odbywa się, bo klienci rezygnują z nich, nie informując o tym 
zUS. jeśli więc masz umówioną e-wizytę w zUS, a wypadło ci coś ważnego albo już jej nie 
potrzebujesz, zrezygnuj z e-wizyty, aby mógł skorzystać z niej ktoś inny

pomoc dla handlujących chryzantemami
producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych i ciętych mogą 
skorzystać z pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Ma to związek z trzydniowym zamknięciem cmentarzy, 
ogłoszonym przez premiera w piątek 30 października

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o 
przyznanie pomocy dla posiadaczy chry-
zantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów 
w związku z ograniczeniami na rynku 
rolnym spowodowanymi epidemią CO-
VID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:
• co najmniej 50 chryzantem donicz-

kowych w fazie pełnej dojrzałości,
• co najmniej 200 sztuk chryzantem 

ciętych w fazie pełnej dojrzałości.
Chryzantemy muszą być przeznaczo-

ne do sprzedaży na dzień złożenia wnio-
sku.

Stawki pomocy:
• chryzantema doniczkowa –20 zł za 

sztukę,
• chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.
Co należy zrobić, by otrzymać wspar-

cie:
– wypełnić wniosek pobrany ze stro-

ny, podać w dokumencie m.in. liczbę 

niesprzedanych chryzantem oraz miejsce 
ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek 
w biurze powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce przechowywania 
zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc 
ubiega się posiadacz chryzantem prowa-
dzący pozarolniczą działalność gospo-
darczą, musi wraz z wnioskiem złożyć 
również oświadczenia i zaświadczenia 
dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:
• organizacjom pozarządowym,
• jednostkom samorządu terytorial-

nego,
• innym instytucjom publicznym, 

które zgłoszą w ARiMR zamiar odbioru 
tych chryzantem, uzyskując pisemne lub 
elektroniczne potwierdzenie odbioru 
tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 li-
stopada 2020 r. należy niezwłocznie 
przekazać firmie zajmującej się zbiera-

niem lub przetwarzaniem odpadów lub 
podmiotowi wskazanemu przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując 
pisemne lub elektroniczne potwierdzenie 
odbioru tych kwiatów;

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do 
biura powiatowego ARiMR potwierdzenie 
odbioru chryzantem przekazanych orga-

nizacjom pozarządowym, jednostkom 
samorządu terytorialnego lub innym 
instytucjom publicznym, a także potwier-
dzenie odbioru chryzantem przekazanych 
jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grud-
nia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

W październiku Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wprowadził 
e-wizyty w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu i we Wrocławiu, dzięki 
którym klienci mogą umówić się 
z ekspertem na zdalną konsul-
tację. Od 4 listopada e-wizyta 
jest dostępna we wszystkich 
placówkach ZUS. We Wrocławiu 
w ciągu pierwszego tygodnia 
funkcjonowania e-wizyt klienci 
umówili się na 162 spotkania z 
konsultantem ZUS. Średni czas 
trwania rozmowy wynosi 10 
minut. Klienci załatwiają online 
najczęściej sprawy związane z 
emeryturami, rentami i zasiłkami.

– Tylko w ciągu jednego paź-
dziernikowego tygodnia, w całej 
Polsce zarezerwowano 1122 e-
-wizyty w ZUS. Nasi eksperci byli 
gotowi na każdą z nich. Jednak 
w przypadku 350 e-wizyt nie 
pojawili się na nich nasi klienci. 

Tylko, co szósta z nich zrezygno-
wała w naszym systemie z e-
-wizyty – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Każdy, kto zarezerwuje e-
-wizytę dostaje link do rezygna-
cji na wypadek gdyby klientowi 
coś wypadło, albo już jej nie 
potrzebuje.

– Warto o tym pamiętać i 
niepotrzebne wizyty anulować, 
ponieważ w tym czasie z usług 
Zakładu może skorzystać ktoś 
inny, kto do ZUS osobiście 
przyjść nie może – apeluje rzecz-
nik.

Pierwsze e-wizyty w ZUS ru-
szyły 19 października w siedmiu 
oddziałach: trzech w Warszawie, 
dwóch w Poznaniu, Krakowie i 
we Wrocławiu. Od 4 listopada 
można je już umówić w całej 
Polsce.

Dzień przed spotkaniem 
klient ZUS otrzymuje SMS-a z 
przypomnieniem o e-wizyci, na 
wskazany podczas rejestracji 
numer telefonu. W dniu e-wizy-
ty, godzinę przed spotkaniem, 
otrzyma mail z linkiem. Po klik-
nięciu w link nastąpi połączenie 
z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzy-
skać informacje w konkretnej, 
indywidualnej sprawie, powinien 
przygotować dokument tożsa-
mości. Należy go pokazać do 
kamery podczas e-wizyty. W e-
-wizycie może też wziąć udział 
opiekun faktyczny lub prawny. 
Wtedy klient powinien zaznaczyć 
odpowiednią opcję na etapie 
rezerwacji. Jeżeli klient ma peł-
nomocnictwo, które jest zareje-
strowane w ZUS, może także 
odbyć e-wizytę w imieniu innej 
osoby.
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„remedia” Ludwikowice kłodzkie, ul. Główna 21 6 listopada

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 7 listopada

„w rynku” rynek 23 8 listopada

„aspirynka” ul. radkowska 22 9 listopada

„centrum” ul. kłodzka 10a 10 listopada

„pod Szczelińcem” radków, rynek 5 11 listopada

„centrum” ul. kłodzka 10a 12 listopada

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 13 listopada

„Familia” ul. kłodzka 13 14 listopada

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 15 listopada

„nowa” ul. teatralna 11 16 listopada

„w rynku” rynek 23 17 listopada
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6-8 października, godz. 18.00
TAJEMNICZY oGRóD

2D, napisy, dramat, 120 min, 2020, wielka brytania
bilet: 15/12 zł
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Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie nieprocesowe

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Anita, Daniela, Krystyna, Leonard, Walenty, Wincenta

wschód słońca: 6.40
zachód słońca: 15.58

6
310 dzień roku

do końca roku pozostało 55 dni
dzień trwa: 9 godz. 18 min.

listopada
środa

Zgodnie z art. 506 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilne-
go, sąd wszczyna postępowanie 
nieprocesowe na wniosek, a w 
wypadkach wskazanych w ustawie 
sąd może wszcząć postępowanie 
także z urzędu.

Jeżeli właściwość miejscowa 
nie jest oznaczona w przepisie 
szczególnym, wyłącznie właściwy 
jest sąd miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy, a w braku miejsca 
zamieszkania - sąd miejsca jego 
pobytu. 

Sprawy o przysposobienie, o 
pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w pierwszej 
instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch 
ławników.

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy 
wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie 
sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli 
weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia 
do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość 
przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy 
wymienić zainteresowanych w sprawie.

Po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez którego-
kolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku 
jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się 
temu w terminie wyznaczonym. Cofnięcie wniosku o wszczęcie 
postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie 
mogło nastąpić z urzędu.

Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. 
Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się.

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

Polski masowiec
SS Sołdek – masowiec o na-

pędzie parowym – pierwszy 
statek zbudowany całkowicie 
w Polsce po II wojnie światowej 
(wcześniej został dokończony i 
zwodowany statek pozostawio-
ny przez Niemców na pochylni 
w Szczecinie). Prototyp serii 
dwudziestu dziewięciu rudowę-
glowców – małych masowców 
typu B30 budowanych w latach 
1949-1954 w Stoczni Gdańskiej. 
Otrzymał nazwisko ówczesne-
go trasera Stoczni Gdańskiej, 
przodownika pracy Stanisława 
Sołdka, którego żona, Helena, 
była matką chrzestną.

Do 30 grudnia 1980 r. „Soł-
dek” odbył 1478 rejsów mor-
skich, przewiózł ponad 3,5 mi-
liona ton towarów zawijając 
do ponad 60 portów. Od roku 

1985, kiedy to został statkiem 
muzeum, zwiedza go około 20 
tysięcy osób rocznie.

Naprawdę warto zobaczyć 
tę ówczesną myśl techniczną.
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2020

listopada
piątek

imieniny obchodzą:
Anita, Bogdana, Daniela, Feliks, Gabriela, Hieronim, 
Krystyna, Leonard, Walenty, Wincenta, Ziemowit

wschód słońca: 6.40
zachód słońca: 15.58
dzień trwa: 9 godz. i 18 min

6
311 dzień roku
do końca roku  

pozostało 55 dni

KINo 

NIECZYNNE
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102 rocznica odzyskania niepodległości
w najbliższą środę 11 listopada obchodzimy narodowe 
święto niepodległości, które upamiętnia odzyskanie 
przez polskę – po 123 latach zaborów – niepodległości 
w 1918 roku

Jesienią 1918 r. dobiegała koń-
ca I wojna światowa, która przy-
niosła klęskę wszystkim trzem 
zaborcom. Rosja pogrążyła się w 
zamęcie rewolucji i wojnie domo-
wej, wielonarodowa monarchia 
austro-węgierska chyliła się ku 
upadkowi, a Niemcy uginały się 
pod naporem wojsk Ententy.

Dla Polaków była to niepowta-
rzalna szansa, aby odzyskać utra-
cony byt państwowy. Widząc 
nieuchronną klęskę zaborców, 
Polacy zaczęli przejmować władzę 
wojskową i cywilną tworząc zręby 
przyszłego państwa.

Niepodległość jednak nie była 
dziełem przypadku. Wiązała się 
bowiem ściśle z walką zbrojną 
narodu polskiego w latach I woj-
ny światowej: w Legionach Pol-
skich, formacjach militarnych 
powstałych w Rosji, w Armii Pol-
skiej gen. Józefa Hallera, w róż-
nych organizacjach konspiracyj-
nych, a także w ramach działal-
ności na polskiej i międzynaro-
dowej arenie politycznej.

8 stycznia 1918 r. prezydent 
USA Wilson w 13 punkcie swoje-
go orędzia, stwierdził: „Należy 
stworzyć niezawisłe państwo pol-
skie, które winno obejmować 
terytoria zamieszkałe przez lud-
ność niezaprzeczalnie polską, 
któremu należy zapewnić swo-
bodny i bezpieczny dostęp do 
morza i którego niezawisłość 
polityczną i gospodarczą oraz 
integralność terytorialną należy 
zagwarantować paktem między-
narodowym”.

3 czerwca 1918 r. rządy Wiel-
kiej Brytanii, Francji i Włoch, ma-
jąc poparcie USA, ogłosiły wspól-
ną deklarację nawiązującą do 
sprawy polskiej „utworzenie pań-
stwa polskiego, zjednoczonego i 
niepodległego, z wolnym dostę-
pem do morza, stanowi jeden z 
warunków pokoju trwałego i 
sprawiedliwego oraz panowania 
prawa w Europie.”

Rada Regencyjna 7 paździer-
nika 1918 r. wydała manifest do 
narodu polskiego, w którym po-
wołując się na 13 pkt orędzia 
prezydenta USA, stwierdziła, że 
stanowi on podstawę do niepod-
ległości Polski i powołania rządu 
polskiego, który będzie złożony 
z członków reprezentujących róż-
ne opcje polityczne. Powstały rząd 

wydał 27 października dekret o 
formowaniu Wojska Polskiego.

28 października 1918 roku w 
Krakowie powstała Polska Komi-
sja Likwidacyjna, która zaczęła 
przejmować władzę z rąk Austria-
ków na terenie Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. Przypieczętowa-
niem jej dzieła było, w kilka dni 
później, rozbrojenie załogi au-
striackiej przez członków konspi-
racyjnej Polskiej Organizacji Woj-
skowej oraz legionistów i mło-
dzież.

1 listopada 1918 r. we Lwowie 
wybuchły walki polskiej ludności 
z Ukraińcami, którzy proklamo-
wali powstanie Zachodnio-Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej.

W nocy z 6 na 7 listopada w 
Lublinie powstał Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
pod kierownictwem Ignacego 
Daszyńskiego, w którego skład 
weszli przedstawiciele Polskiej 
Partii Socjalistycznej, Polskiej 
Partii Socjalno-Demokratycznej i 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
„Wyzwolenie”. Równocześnie od-
działy podległe rządowi przystą-
piły do rozbrajania wojsk okupa-
cyjnych na Lubelszczyźnie i Kie-
lecczyźnie. 10 listopada 1918 roku 
do Warszawy przybył Józef Pił-
sudski, który od lipca 1917 roku 
był więziony przez Niemców w 
twierdzy magdeburskiej. Przyszły 
naczelnik był witany m.in. przez 
regenta – księcia Lubomirskiego 
i Adama Koca z Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. Przyjazd Piłsud-
skiego wywołał entuzjazm lud-
ność stolicy i masowe rozbrajanie 
okupantów na terenie całej Kon-
gresówki. Stronnictwa niepodle-
głościowe zażądały od Rady Re-
gencyjnej przekazania pełni wła-
dzy bohaterowi z Magdeburga.

11 listopada Rada Regencyjna 
przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
naczelne dowództwo nad formu-
jącym się Wojskiem Polskim, a 
trzy dni później przekazała mu 
całą władzę cywilną. Dzień wcze-
śniej podporządkował mu się 
również Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Republiki Polskiej w Lublinie.

12 listopada J. Piłsudski wydał 
pierwszy rozkaz do Wojska Pol-
skiego:

„Żołnierze! Obejmuję nad 
wami komendę w chwili, gdy 
dzieci naszej ziemi ujrzały słońce 

swobody w całym jej blasku. Z 
Wami razem ślubuję życie i krew 
swoją poświęcić na rzecz dobra 
Ojczyzny i szczęścia jej obywate-
li. […] Cały Nasz Naród staje teraz 
przed zagadnieniami, które roz-
wiązać będzie mógł tylko przy 
nadzwyczajnym wysiłku i naprę-
żeniu swej siły i woli. W swoim 
zakresie zagadnienia te stają i 
przed nami. Rozwiązać je będzie 
nam tym trudniej, że twarda nasza 
służba nakłada nieraz ciężaru 
więcej na uczucia i serce żołnierza. 
Zarówno w najradośniejszych jak 
i najcięższych chwilach żołnierz 
musi być opanowanym i zrówno-
ważonym, zdolnym do wykonania 
swego zadania w porządku i do-
kładnie.”

16 listopada J. Piłsudski po-
wiadomił świat o powstaniu nie-
podległego państwa polskiego: 
„Jako Wódz Naczelny Armii Pol-
skiej, pragnę notyfikować rządom 
i narodom wojującym i neutral-
nym istnienia Państwa Polskiego 
Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej 
Polski. […] Państwo Polskie po-
wstaje z woli całego narodu i 
opiera się na podstawach demo-
kratycznych. Rząd Polski zastąpi 
panowanie przemocy, która przez 
sto czterdzieści lat ciążyła nad 
losami Polski – przez ustrój, zbu-
dowany na porządku i sprawie-
dliwości.”

Józef Piłsudski powołał rów-
nież nowy centralny rząd, który 
21 listopada wydał manifest za-
powiadający reformę rolną i na-
cjonalizację niektórych gałęzi 
przemysłu, uzależniając jednak 
ich przeprowadzenie od posta-
nowień przyszłego Sejmu Usta-
wodawczego. Jednocześnie J. 
Piłsudski wprowadził bardzo ko-
rzystne dla robotników warunki 
pracy i zapowiedział wybory par-
lamentarne.

22 listopada J. Piłsudski ogło-
sił się naczelnikiem państwa i 
razem z premierem podpisał de-
kret o tymczasowych władzach 
Republiki Polskiej. Skupiając w 
swoim ręku najwyższą władzę 
wojskową i cywilną, J. Piłsudski 
stanął przed niezwykle trudnym 
zadaniem. Odradzający się do 
niepodległego bytu kraj był wy-
niszczony wojną i rabunkową 
gospodarką okupantów. Skarb 
pusty, przemysł był w ruinie, a 
kolej zdewastowana. Struktury 
władzy dopiero wyłaniały się z 
powojennego chaosu. Brakowało 
żywności, nie istniały polskie in-

stytucje państwowe, jednolite 
prawo polskie, sądownictwo, 
szkolnictwo, brakowało wyszko-
lonych kadr.

W pierwszych miesiącach nie-
podległości wojsko formowano 
głównie na zasadzie zaciągu 
ochotniczego. Do szeregów zgła-
szała się pełna zapału młodzież 
szkolna, studencka, harcerze, 
członkowie Polskiej Organizacji 
Bojowej, byli legioniści, żołnierze 
służący w armiach zaborczych. 
Pod koniec grudnia 1918 r. Wojsko 
Polskie liczyło ok. 100 tys. żołnie-
rzy. W lutym 1919 r. – 150 tys. i 80 
baterii artylerii, a jesienią tego 
roku, po połączeniu się z armią 
gen. Józefa Hallera i z Wojskami 
Wielkopolskimi – prawie 600 tys. 
i ponad 1000 dział. O umocnienie 
dopiero co odzyskanej niepodle-
głości przyszło narodowi polskie-
mu toczyć krwawe boje.

27 grudnia 1918 r. wybuchło 
Powstanie Wielkopolskie, które 
zrzucając pruskie jarzmo, przy-
wróciło Wielkopolskę do macierzy. 
W Galicji Wschodniej trwały za-
cięte walki z Ukraińcami. 1 listo-
pada Ukraińcy przy cichej pomo-
cy Austriaków opanowali Lwów. 
Polskie organizacje paramilitarne 
przy pomocy młodzieży stawiły 
opór. Odsiecz polska pod dowódz-
twem ppłk. Michała Karaszewicza-
-Tokarzewskiego, 20 listopada 
wyparła przeciwnika z miasta.

Na wschodnich kresach daw-
nych ziem polskich na Mińszczyź-
nie, Wileńszczyźnie i Nowogród-
czyźnie oddziały polskiej samo-
obrony skutecznie walczyły z 
bolszewikami, którzy wkraczali 
na tereny opuszczane przez woj-
ska niemieckie. W styczniu 1919 
r. do Śląska Cieszyńskiego wkro-
czyli Czesi, roszcząc sobie prawa 
do terenów nad Olzą. Słaba obro-
na polska została zepchnięta aż 
do Wisły. Mediacja państw za-
chodnich przyznała Czechom ich 
zdobycze terytorialne. W kwietniu 
tego roku przy wsparciu młodzie-
ży i kolejarzy oddziały polskie 

wkroczyły do Wilna. Ponadto trze-
ba było trzech powstań śląskich, 
by część Górnego Śląska znalazła 
się w granicach Polski.

Przypieczętowaniem dzieła 
odrodzenia Rzeczypospolitej była 
Bitwa Warszawska 1920 r., w któ-
rej naród polski obronił odzyska-
ną niepodległość.

Jak pisze prof. Andrzej Chwal-
ba: „Powrót na mapę Europy pań-
stwa polskiego w listopadzie 1918 
r. był następstwem koniunktury 
międzynarodowej oraz dążenia 
sześciu generacji Polaków do 
niepodległości. Dążenia te miały 
silne oparcie w tradycji polskiej 
państwowości i w tradycji posza-
nowania idei wolnościowych. 
Swoje dążenia do restytucji pań-
stwa Polacy manifestowali głów-
nie poprzez spiski i powstania. 
Lecz polscy insurgenci czynem 
zbrojnym przypominali nie tylko 
o sprawie polskiej, ale i o prawie 
innych narodów do samostano-
wienia. Tak też byli postrzegani 
w dobie Europy rewolucji.”

Dzień 11 listopada 1918 r. był 
pierwszym dniem niepodległej II 
Rzeczypospolitej i zawsze utoż-
samiano go z osobą Józefa Pił-
sudskiego. Dzień ten był obcho-
dzony już od 1919 r. jako Święto 
Niepodległości, ale dopiero w 
1937 r. dla uczczenia powstania 
suwerennego ośrodka władzy 
odrodzonej Polski – został oficjal-
nie ogłoszony świętem narodo-
wym. Od tego czasu jest jednym 
z najważniejszych świąt obcho-
dzonych przez Polaków w kraju i 
za granicą.

Po II wojnie światowej władze 
Polski Ludowej usunęły Święto 
Niepodległości z kalendarza, ale 
nie z serc Polaków. Środowiska 
niepodległościowe nadal obcho-
dziły kolejne rocznice 11 listopa-
da 1918 roku. Dopiero w 1989 
roku Sejm IX Kadencji przywrócił 
narodowi to święto, którego ofi-
cjalna nazwa brzmi: Narodowe 
Święto Niepodległości.

źródło: wojsko-polskie.pl
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Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 4 listopada, godz. 13.30) 
jest już ponad 48 milionów zarażonych, ponad 
1,23 miliona zgonów i  ponad 34 miliony osób 
wyzdrowiałych na 221 terytoriach świata. Polska 
jest na 19 miejscu w tej statystyce z liczbą zara-
żonych – 466.679, liczbą zgonów – 6.842 oraz 
177.681 wyzdrowiałymi.
W  powiecie kłodzkim 832 osoby są zakażone 
koronawirusem, na kwarantannie jest 1256 osób. 
Jest 20 ofiar śmiertelnych, a 574 osoby  wyzdrowiały.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (9.802.374 chorych / 239.842 zgonów
/ 6.293.132 wyzdrowiałych),
Indie (8.364.797 / 124.368 / 7.711.809),
Brazylia (5.590.941 / 161.170 / 5.064.344),
Rosja (1.712.858 / 29.509 / 1.279.169),
Francja (1.543.321 / 38.674 / 122.662),

Hiszpania (1.284.408 / 38.118 / 150.376),
Argentyna (1.205.928 / 32.520 / 1.017.647),
Columbia (1.108.084 / 32.013 / 1.002.202),
Wielka Brytania (1.099.059 / 47.742 / brak danych),
Meksyk (943.630 / 93.228 / 697.402),
Peru (911.787 / 34.671 / 835.694),
Włochy (790.377 / 39.764 / 307.378),
RPA (730.548 / 19.585 / 660.185),
Iran (654.936 / 36.985 / 505.287),
Niemcy (598.149 / 11.070 / 408.508),
Chile (515.042 / 14.340 / 492.149),
Irak (485.870 / 11.128 / 417.235),
Belgia (468.213 / 12.331 / 27.334),
(…) Ukraina (430.467 / 7.924 / 184.782),
Indonezja (425.796 / 14.348 / 357.142),
(…) Turcja (384.509 / 10.558 / 330.665),
(…) Czechy (378.716/ 4.133 / 199.763),
(…) Chiny (86.115 / 4.634 / 81.081) #zostanwdomu
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Co się zmieni? od 9 listopada klasy 1-3 szkół 
podstawowych przejdą na naukę zdalną. 
wszyscy uczniowie i studenci będą uczyć się 
w domu do 29 listopada

Nowe zasady bezpieczeństwa

– Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedo-
stępne dla publiczności. Zmniejszamy także limit osób 
przebywających w  sklepach oraz kościołach. Ograni-
czamy także działalność galerii handlowych. Hotele 
będą dostępne tylko dla gości podróżujących służbowo. 
Cała Polska jest wciąż w czerwonej strefie, a dotych-
czasowe środki bezpieczeństwa nadal obowiązują. 
Zdecydowane kroki i społeczna dyscyplina to jedyna 
szansa, aby zatrzymać przyrost zakażeń i  zapobiec 
całkowitemu zamknięciu gospodarki – powiedział 
premier.

ostatni etap przed narodową kwarantanną
– To ostatni etap, który może nas uchronić przed 

wprowadzeniem narodowej kwarantanny. Chcemy 
maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się korona-
wirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od 
nas wszystkich zdecydowanych działań – mówił premier 
Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej 
w środę 4 listopada. – Najlepsze metody walki z wirusem 
to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie 
dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad 
bezpieczeństw. Do ustabilizowania sytuacji potrzebu-
jemy powrotu społecznej dyscypliny i  ograniczenia 
mobilności obywateli. To właśnie dzięki tym działaniom 
zwalczyliśmy pierwszą falę koronawirusa w  Polsce. 
Zdrowie i życie obywateli, ochrona polskiej gospodar-
ki i wydolna służba zdrowia – to wciąż nasze główne 
cele. Nowe zasady bezpieczeństwa, które wprowadza-
my dają możliwość zapanowania nad dużymi wzrosta-
mi zakażeń oraz dają nadzieję na uratowanie zdrowia 
i życia setek Polaków – dodał.

wysoka liczba zakażeń
Dane wskazują, że w  ostatnim czasie mobilność 

społeczna ponownie znacznie wzrosła. W trosce o nasze 
bezpieczeństwo i życie naszych bliskich musimy ogra-
niczyć kontakty społeczne oraz przestrzegać obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy w  stałym 
kontakcie z Radą Medyczną kierowaną przez profesora 
Andrzeja Horbana złożoną z ekspertów (epidemiologów, 
wirusologów, specjalistów od zdrowia publicznego), 
która jednoznacznie wskazuje na zagrożenia związane 
ze zwiększoną liczbą zachorowań. Wymiana doświad-
czeń i  opinii epidemiologów, najnowsza wiedza na 
temat koronawirusa pozwala nam podejmować odpo-
wiedzialne i niezbędne decyzje.

Zmniejszają ryzyko kolejnych zachorowań
Prognozy pokazują, że brak nowych zasad i środków 

bezpieczeństwa niesie ze sobą ryzyko wysokiego wzro-
stu zachorowań i  śmierci dodatkowych tysięcy osób. 
Musimy zareagować teraz, by uniknąć sytuacji kryzy-
sowej. Nie chcemy realizacji prognoz, które przewidu-
ją, że brak dodatkowej reakcji to przyrost o  600 tys. 
więcej nowych chorych do końca stycznia. Nowe zasa-
dy i środki bezpieczeństwa są konieczne.

Najważniejsze zmiany
• Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych 

– od 9 listopada do 29 listopada;
• Przedłużenie nauki zdalnej w  klasach 4-8 szkół 

podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 
29 listopada;

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych 
będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość 
zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektroniczne-
go niezbędnego do nauki zdalnej.

• zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muze-
ów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych 
– od 7 listopada do 29 listopada;

• hotele dostępne tylko dla gości przebywających 
w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;

• ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych 
i sklepów wielkopowierzchniowych. Otwarte pozosta-
ją punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, 

kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środka-
mi czystości, wyrobami medycznymi i  farmaceutycz-
nymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykuła-
mi dla zwierząt, prasą;

• pozostały handel: w  sklepach do 100 m2 – 
1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 
(bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada

• kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29  listopada

aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone do 
29 listopada:

• od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 
obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia 
pod opieką rodzica lub  opiekuna

• w  transporcie publicznym zajętych 50% miejsc 
siedzących lub 30% wszystkich

• zawieszona działalność basenów, aquaparków, 
siłowni

• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
• zawieszenie działania sanatoriów
• zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastro-

nomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadze-
nia działalności w zakresie dowozu lub na wynos

• ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 
5 osób

• zakaz organizowania spotkań i imprez
• ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wy-

jątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania nie-
zbędnych potrzeb życia codziennego)
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Tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoje firmy już 
w ubiegłym roku, mogą skorzystać z pomocy w ramach Tarczy 
5.0. Ci, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej nie 
mogą liczyć na dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwol-
nienie z opłacania składek, gdyż nie spełniają jednego z istot-
nych warunków zawartych w ustawie.

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycz-
nej, estradowej i  wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS 
z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadcze-
nie postojowe i  zwolnienie z  opłacania składek. Wnioski 
można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. We wnioskach już pojawiają się 
błędy, na które trzeba uważać.

postojowe tylko do trzech razy
Jednym z warunków otrzymania świadczenia postojowe-

go jest prowadzenie, jako przeważającej działalności gospo-
darczej – na dzień złożenia wniosku – oznaczonej kodem PKD 
79.11A lub 79.90A. Chodzi o pilotów wycieczek, przewodników 
turystycznych oraz agentów turystycznych. Zgodnie z prze-
pisami mogą liczyć na świadczenie postojowe do trzech razy, 

jeżeli  wcześniej nie skorzystali  z  tej formy pomocy.  
– Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali już trzykrot-
nie świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł na podstawie 
poprzednich wersji tarczy antykryzysowej, wyczerpali limit 
tej pomocy. Nie powinni wnioskować o kolejne świadczenie 
postojowe – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Mogą ubiegać się natomiast 
o dodatkowe świadczenie postojowe, jeśli spełniają ustawowe 
warunki – dodaje.

ważny przychód i kod pkD
Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie 

postojowe lub zwolnienie z opłacania składek z Tarczy 5.0, we 
wniosku powinien podać kod przeważającej działalności (na 
dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wska-
zane w przepisach.

– Zarówno w przypadku dodatkowego świadczenia po-
stojowego jak i zwolnienia ze składek, należy wykazać m.in. 
co najmniej 75-procentowy spadek przychodów z miesięcy 
2020 r. w porównaniu z miesiącami z 2019 r. Przedsiębiorca, 
który w ubiegłym roku nie prowadził działalności, nie spełni 

więc warunku  spadku przychodów – wyjaśnia rzecznik. 
Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż 
przed złożeniem wniosku o pomoc z tarczy zmieniają kod PKD 
na taki, który obejmuje tarcza. Z  wyjaśnień Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii do tarczy antykryzysowej wyni-
ka, że przy weryfikacji uprawnień do pomocy należy brać pod 
uwagę czy obecnie prowadzona, jako przeważająca działalność 
wskazana we wniosku, była również prowadzona w  roku 
ubiegłym. Część firm, które zmieniły ostatnio kod PKD, nie 
spełni więc warunków do otrzymania pomocy z tarczy, gdyż 
nie będą w stanie udowodnić spadku przychodów we wska-
zanym miesiącu z 2020 r. w stosunku do analogicznego mie-
siąca roku poprzedniego w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej tego samego rodzaju.

Pomoc przyznawana w  ramach tarczy antykryzysowej 
opiera się na zaufaniu do obywatela. Składając wniosek, wy-
pełniamy oświadczenie, dzięki temu przedsiębiorcy otrzymu-
ją wsparcie o wiele szybciej, bez zbędnych formalności.

– To nie oznacza jednak, że ZUS nie może i  nie będzie 
weryfikować podanych informacji we wnioskach. Należy pa-
miętać, że osoby starające się o pomoc, zobowiązane są do 
złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej 
– przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Dotyczy to także danych o rodzaju przeważającej działal-
ności określonej wskazanym kodem PKD.

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych 
o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy 
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobo-
wych.

Od 24 października tego roku podstawą wypłaty świad-
czeń chorobowych osobie, która została poddana kwaran-
tannie lub przebywa na izolacji domowej, jest informacja 
o tym fakcie w systemie informatycznym Centrum e-Zdro-
wia (system EWP).

ZUS pozyskuje dane z  tego systemu i  udostępnia je 
płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. 
Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim 
profilu na PUE ZUS ma również osoba ubezpieczona.

Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja 
trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu i do-
stępne są na portalu PUE ZUS w nowej zakładce „Kwaran-
tanna, izolacja domowa”.

Instrukcja dla płatnika składek
Aby sprawdzić informację o kwarantannie lub izolacji 

domowej należy zalogować się na platformie PUE ZUS 
i przejść do zakładki „Płatnik”. Następnie z menu znajdują-
cego się po lewej stronie wybrać „Kwarantanna, izolacja 
domowa”.

Po uruchomieniu zakładki wyświetlą się na niej infor-
macje, takie jak m.in. dane identyfikacyjne ubezpieczonego 
(tj. imię, nazwisko, numer PESEL), typ decyzji, data rozpo-

częcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji, status wpisu 
(obowiązujący – najbardziej aktualna informacja o kwaran-
tannie lub izolacji domowej, zastąpiony – informacja, która 
została zastąpiona na nową ze statusem „obowiązujący”).

Chcąc sprawdzić np. tylko osoby w  izolacji domowej, 
można skorzystać z filtra.

Instrukcja dla osoby ubezpieczonej
Należy zalogować się na platformie PUE ZUS i przejść 

do zakładki „Ubezpieczony”. Następnie z menu znajdujące-
go się po lewej stronie wybrać „Kwarantanna, izolacja do-
mowa”.

Po uruchomieniu zakładki wyświetlą się na niej infor-
macje, takie jak m.in. typ decyzji, data rozpoczęcia i zakoń-
czenia kwarantanny lub izolacji oraz status wpisu (obowią-
zujący – najbardziej aktualna informacja o  kwarantannie 
lub izolacji domowej, zastąpiony – informacja, która zosta-
ła zastąpiona na nową ze statusem „obowiązujący”).

Jeśli taka osoba ma kilka decyzji, będą one widoczne na 
koncie PUE ZUS. Interesujące daną osobę informacje np. 
o typie decyzji, dacie rozpoczęcia kwarantanny lub izolacji, 
można znaleźć korzystając z filtra.

świadczenie chorobowe wypłacane przez zUS
Aby otrzymać świadczenie chorobowe z  ZUS, należy 

złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do ZUS lub  poprzez 
swojego pracodawcę. Wniosek można  wypełnić  i  wysłać 
elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

ZUS zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji 
domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu infor-
matycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

świadczenie chorobowe wypłacane przez  pracodawcę
Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o  kwa-

rantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu 
Płatnika w PUE ZUS. W przypadku, gdy osoba ubezpieczo-
na przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na 
profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpo-
wiednie dane, to osoba ta w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji, po-
winna złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie. Powinno 
ono zawierać potwierdzenie odbycia obowiązkowej kwa-
rantanny albo izolacji. O potwierdzenie informacji zawartych 
w  oświadczeniu płatnik składek powinien wystąpić do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ważne dla osób na kwarantannie lub w izolacji
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są 

objęte izolacją domową i  które ubiegają się o  wypłatę 
świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej 
decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie 
muszą także mieć zwolnienia lekarskiego z powodu prze-
bywania w izolacji domowej. Jednocześnie powinny pamię-
tać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie 
nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na 
przykład telefonicznie lub mailowo.

Informacje o kwarantannie i izolacji na platformie internetowej

praca zdalna na kwarantannie
praca zdalna w  czasie obowiązkowej kwarantanny 
budzi wiele wątpliwości. czy osoba, która czuje się 
na tyle dobrze, że może pracować, a w wyniku decyzji 
sanepidu musi odbyć kwarantannę – może pracować 
zdalnie, czy też nie?

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi 
z  niezdolnością do pracy z  powodu choroby. Przysługuje 
wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych, czyli wynagro-
dzenia za okres choroby lub do zasiłku chorobowego. W przy-
padku kwarantanny zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne.

– Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby 
odbywającej kwarantannę, stosuje się zasady ogólne określo-
ne w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowe-

go” w  przypadku wykonywania pracy zarobkowej w  czasie 
zwolnienia lekarskiego – mówi Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Zatem 
również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny 
stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobo-
wego – wyjaśnia.

Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podlega obo-
wiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do 
pracy z  powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem 
odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zaka-
żenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie.

– Oznacza to, że w  sytuacji, gdy pracownik nie wystąpi 
o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny, a jego pracodaw-
ca wyrazi zgodę na pracę – może pracować zachowując prawo 

do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego 
i  pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze 
„chorobowego” może zdalnie pracować. – dodaje Iwona Ko-
walska-Matis

W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 
r., która jest w toku prac legislacyjnych, zagadnienie to zosta-
ło jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wpro-
wadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania 
pracy zdalnej w  okresie kwarantanny. W  takim przypadku 
jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie nale-
żą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz 
pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa 
do zasiłku chorobowego.

błędy we wnioskach od firm o tarczę 5.0
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Ukończono budowę drogi transportu rolnego w Ludwikowicach 
w ramach zadania „Ludwikowice Kłodzkie I i II etap droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych”. Nowopowstała droga ma długość 
900 metrów bieżących. Całość pokryta jest nawierzchnią asfaltową. 
Koszt inwestycji to 346 767,20 zł, z czego 223 020 zł stanowiła 
dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Pieniądze 
te przeznaczone są wyłącznie na drogi służące jako dojazd do pól 
dla rolników.

Kolejna klasopracownia 
w szkole gminnej!

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu 
w Ludwikowicach Kłodzkich może pochwalić się 
nową klasopracownią językową. Klasopracownia 
w Ludwikowicach zyskała nowocześnie wyposa-
żone stanowiska dla dwudziestu sześciu uczniów. 
W ramach realizacji zadania w sierpniu i we wrze-
śniu przeprowadzono modernizację pomieszcze-
nia klasowego, w zakres której weszło wykonanie 
i malowanie tynków, wymiana podłóg oraz sto-
larki drzwiowej, wymiana grzejników, kratek 
wentylacyjnych oraz lamp i montaż rolet. Kolejnym 
etapem był zakup wyposażenia klasopracowni, 

na który złożyły się: jednostka cen-
tralna systemu pracowni, słuchaw-
ki z mikrofonem, panel przyłącze-
niowy, monitor dotykowy, kompu-
ter zarządzający, monitor interak-
tywny i nowe, funkcjonalne meble.

Całkowity koszt realizacji zada-
nia to 89  088,02  zł, z czego 50% 
kwoty na realizację Wójt Gminy 
Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska 
pozyskała z rezerwy ogólnej bu-
dżetu państwa.

W ramach pozyskanego do-
finansowania ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury na reali-

zację zadania pn. „Kultura bez 
ograniczeń. Modernizacja i zakup 
wyposażenia Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda”, Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda w 

dalszym ciągu się doposaża. W 
kolejnym etapie realizacji zada-
nia zakupiliśmy długo wyczeki-
wany i bardzo potrzebny w co-
dziennej pracy, fabrycznie nowy 

samochód dostawczy marki Fiat 
Ducato Maxi Furgon, w którym 
w dalszej kolejności wykonamy 
zabudowę dziewięcioosobową 
z demontowanymi siedzeniami 
i przesuwaną ścianą grodziową. 
Nowy pojazd usprawni pracę 
Centrum Kultury przy organiza-
cji imprez kulturalnych, a także 
umożliwi transport mieszkańców 
gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, 
Seniorów, dzieci na  organizowane 
przez nas imprezy i wydarzenia.

Zakupiliśmy również meble 
do pracowni ceramicznej i pla-
stycznej w budynku CKGNR oraz 
zestaw mebli i wyposażenia do 
filii Biblioteki Publicznej w Boż-
kowie. Zarówno pracownia pla-
styczna/ceramiczna jak i filia 
biblioteczna w Bożkowie zosta-
ły wcześniej przez nas wyremon-
towane, a nowe meble na pew-

no zachwycą uczestników sekcji 
oraz czytelników biblioteki.

W październiku wykonamy 
także modernizację całego sys-
temu oświetlenia w budynku 
CKGNR, która polegać będzie na 
wymianie oświetlenia sufitowe-
go w pomieszczeniach biuro-
wych, pracowniach sekcji oraz 
ciągach komunikacyjnych (ko-
rytarzach) na nowoczesne i ener-
gooszczędne.

Ten największy z realizowa-
nych dotychczas przez Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda pro-
jekt jest jednocześnie ogromną 
inwestycją. Wprowadza duże 
zmiany, usprawni pracę i funk-
cjonowanie CKGNR.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących 
z funduszu Promocji Kultury

Nowy sprzęt w CKGNR

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

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

taXi – radków
Tomasz Pawlata (Audi A4), tel. 502 999 001

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

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

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

16

OR OR
Noworudzianin Nr 403, 8-14 listopada 2019 r.

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 402 („Prostota, to nie prostactwo”)
nagrody otrzymują: Jerzy Smorzak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Irena Bujkasz 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Marian Sapuch – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Jagoda 
Dalemba – plan miasta Nowa Ruda, Jerzy Waszczak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 402 („Prostota, to nie prostactwo”)
nagrody otrzymują: Jerzy Smorzak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Irena Bujkasz 
– 2-osobowy karnet do kina MOK, Marian Sapuch – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, Jagoda 
Dalemba – plan miasta Nowa Ruda, Jerzy Waszczak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Aforyzmy
Bezczynni na koniec życia odczują wielki wyrzut sumienia z powodu 
straconego czasu. 
(ks. Bosko)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Wieczorynki z kotem Miśkiem”, „atlas”, „Jaki listopad („Wieczorynki z kotem Miśkiem”, „atlas”, „Jaki listopad („Wieczorynki z kotem Miśkiem”, „atlas”, „Jaki listopad 

trzeci, taki marzec się kleci”), nagrody (zestaw 2 lub trzeci, taki marzec się kleci”), nagrody (zestaw 2 lub trzeci, taki marzec się kleci”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 
lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: 
Jaś Lendzik, Adam Trojan, Grześ Brocki.Jaś Lendzik, Adam Trojan, Grześ Brocki.Jaś Lendzik, Adam Trojan, Grześ Brocki.

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci, autorki Anny Onichimowskiej

1. Nasz kraj

2. Hymn Polski, to Mazurek...

3. Obywatel Polski

4. Najwyższy szczyt w Polsce

5. Polskie morze

6. Najwyższe góry w Polsce

7. Uczy j. polskiego

8. Najdłuższa rzeka w Polsce

9. Co godzinę grany w Krakowie

10. Skrót RP, to … Polska

11. „Bóg, Honor, ...”

12. Największe jezioro w Polsce

13. Województwo z Nową Rudą

14. Kontynent z Polską

15. Pierwsza stolica Polski

16. Godło Polski

17. Stolica Polski

Kącik 
dla dzieci

Kolorowanka

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Ukryte przysłowie 

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 403
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A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł

Wpisz odpowiednie litery kodu i odczytaj przysłowie

20 – 13 – 4 – 30 – 29 – 30 – 18  – 8 / 14 – 20 – 4 – 11 – 1 / 
24 – 12 – 8 / 18 – 12 – 7 / 6 – 15 – 1 – 26 – 7  – 10 – 20 / 
31 – 7 / 28 – 12 – 7 – 15 – 14 – 1/ 1 – 15 – 7 / 6 – 15 – 1 

– 26 – 7  – 10 – 20 / 31 – 7 / 28 – 16 – 1 – 24 – 18 – 1
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

25lat

Reklama

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

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

nieruchomości

Motoryzacja

* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.
* Poszukuję murarza do budowy 
ścian fundamentowych, konstruk-

cyjnych oraz inne – dom jednoro-
dzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel. 
601 871 171.

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

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

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

ZAMów GAZ Do DoMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

zapraSzaMy

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

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

Różne

Reklama

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

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

1. na pełny etat 2. na pół etatu

kancelaria podatkowa basoń sp. z o.o.
nowa ruda, os. XXX-lecia 30

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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