
Droga będzie 
zamknięta?
W Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Kłodzku trwają już procedury 
przetargowe związane 
z remontem mostu na ul. 
Piłsudskiego w Nowej Rudzie. 
Firmy chcące wziąć w nim udział 
mają czas do 17 grudnia na 
złożenie swojej oferty

czytaj na str. 3

Budżet będzie 
zrównoważony
Czy przyszłoroczny budżet 
Gminy Wiejskiej Nowa Ruda 
będzie zrównoważony i czy 
będzie zapewniał gminie nie 
tylko stabilne funkcjonowanie, 
ale również umożliwiał jej dalszy 
rozwój?

czytaj na str. 3

Ile za śmieci 
w gminie?
Urząd Gminy Nowa Ruda 
ogłosił drugi przetarg na wywóz 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Czy mieszkańcy 
zapłacą więcej niż do tej pory?

czytaj na str. 3

Nepomuki do 
renowacji
Trzy figury świętego Jana 
Nepomucena w Nowej Rudzie 
przejdą gruntowną renowację. 
Będzie możliwa dzięki środkom 
pozyskanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa

czytaj na str. 5

Na głupotę wandali 
brakuje słów
„Z żalem i smutkiem patrzymy 
na wszystkie zniszczone miejsca. 
Jednocześnie informujemy, że 
nie zostaną one odbudowane 
czy wyremontowane” – czytamy 
na profilu Radków – Kraina Gór 
Stołowych

czytaj na str. 8
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

Park przy ul. Strzeleckiej w Nowej Rudzie, to wyjątkowe miejsce, które odradza 
się na nowo. Z początkiem sierpnia rozpoczęły się tam prace związane z jego 
przebudową, które mają trwać do 31 stycznia 2021 r.

czytaj na str. 5

Nie zapomnieli o górnikach
W piątek 4 grudnia pomimo pandemii na cmentarzu parafialnym w bardzo 
okrojonym składzie obchodzono Dzień Górnika. Przy pomniku poległych 
górników złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze czytaj na str. 2

Trwa rewitalizacja parku

Radków bardzo wysoko w Rankingu Samorządów
czytaj na str. 2



2

OR OR
Noworudzianin Nr 458, 11-17 grudnia 2020 r.

Nie zapomnieli o górnikach

Obchody 
Dnia 
Górnika

Ile osób na wigilii?

Radków bardzo wysoko 
w Rankingu Samorządów

Radków w Rankingu Samorządów 2020 okazał się lepszy 
od 840 gmin miejskich i miejsko wiejskich, zajmując bardzo 
wysokie 34 miejsce. Zestawienie przygotowała redakcja „Rzecz-
pospolitej”. W tej samej kategorii Gmina Miejska Nowa Ruda 
znalazła się na 548 miejscu. W kategorii gmin wiejskich, Gmina 
Wiejska Nowa Ruda zajęła 871 miejsce, wyprzedzając 666 gmin.

Ranking „Rzeczpospolitej” weryfikuje skuteczność działań 
władz samorządowych w  kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w  strategicznych 
kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, 
trwałości społecznej i  w  zakresie jakości zarządzania. Tym 
bardziej mieszkańców Radkowa powinien cieszyć, fakt, że ich 
gmina uplasowała się w  tym zestawieniu na tak wysokim – 
34 miejscu – w kategorii gmin miejsko-wiejskich o najwyższą 
punktację walczyły aż 874 gminy.

Ranking Samorządów od 16 lat uznawany jest za jeden 
z  najbardziej prestiżowych i  wiarygodnych w  Polsce. Jego 
zasady ustala niezależna kapituła, której przewodniczy prof. 
Jerzy Buzek, były premier RP. W jej skład wchodzą także przed-
stawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządo-
wych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzecz-
pospolitej”.

Redaktor naczelny: Stanisław Mróz, tel. 501 361 623. Redakcja: Arkadiusz 
Balcerzak, Tomasz Proszek. Adres redakcji: Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda, 
tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.
Wydawca: Mróz Media Stanisław Mróz, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

W  piątek 4 grudnia pomimo pandemii na 
cmentarzu parafialnym w  bardzo okrojonym 
składzie obchodzono Dzień Górnika. Przy pomni-
ku poległych górników złożone zostały wiązanki 
kwiatów i  zapalono znicze. Wójt Adrianna Mie-
rzejewska wspólnie z Pawłem Szafranem i Joanną 
Walaszczyk złożyli również kwiaty pod pomnikiem 
górnika w Słupcu.

Wymowny był wpis Adrianny Mierzejewskiej 
umieszczony na portalu społecznościowym:

„Wszystkim osobom, których los związany był 
z górnictwem, życzę przede wszystkim zdrowia. 
Dziś nie ma nic cenniejszego. W tym roku wyjąt-
kowo nie spotykamy się pod pomnikiem górnika 
w Nowej Rudzie-Słupcu. Obchody barbórkowego 
święta mają skromny, kameralny charakter. W imie-
niu mieszkańców Gminy Nowa Ruda kwiaty 
składam wraz z Pawłem Szafranem i Joanną Wa-
laszczyk. Byliśmy zarówno w Słupcu, jak i Jugowie, 
dając wyraz naszej pamięci o wielowiekowej hi-
storii regionu i poległych górnikach”.

Tradycyjnie 4 grudnia, pod pomnikiem 
Trudu Górniczego w Słupcu, zainaugu-
rowano uroczystości barbórkowe. Z uwa-
gi na obowiązujące obostrzenia, tego-
roczne święto zawężono do złożenia 
hołdu w miejscach poświęconych pole-
głym górnikom. Symboliczne wiązanki 
złożyli samorządowcy, przedstawiciele 
środowisk górniczych oraz służby mun-
durowe. TimeOut

Zapadła ważna decyzja dotycząca tego, jak Polacy będą 
mogli spędzać między innymi zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia

Rząd przyjął roz-
porządzenie, które 
ogranicza l iczbę 
osób, jakie będą 
mogły przebywać 
jednocześnie w na-
sz ych domach i 
mieszkaniach, w 
czasie tegorocznej 
wigilii.

Jak czytamy w 
rządowym rozporządzeniu: „Do 
dnia 27 grudnia 2020 r. zakazu-
je się organizowania (...) zgro-
madzeń, w tym imprez, spotkań 
i zebrań niezależnie od ich ro-
dzaju, z wyłączeniem i spotkań 
do 5 osób, które odbywają się w 
lokalu lub budynku wskazanym 
jako adres miejsca zamieszkania 
lub pobytu osoby, która organi-
zuje imprezę lub spotkanie”.

Do limitu osób nie włącza się 
osoby, które organizują spotka-
nie oraz osoby, które wspólnie 
zamieszkują z organizatorem.

W rozporządzeniu są wyjątki 
od tych przepisów. To między 
innymi:

• spotkania służbowe
• szkolenia i ćwiczenia pra-

cowników służby zdrowia i służb 
mundurowych

• egzaminy na prawo jazdy
• egzaminy na biegłych rewi-

dentów
W wyjątkach nie ma żadnego 

zapisu o świętach Bożego Naro-
dzenia, więc w tym roku mamy 
je spędzić w jak najmniejszym 
gronie.
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Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia, kilka dni 
potrwa ich weryfikacja. Nowa umowa ma obo-
wiązywać od 1 stycznia 2021 roku przez kolejnych 
12 miesięcy. Przykłady innych samorządów, któ-
re w  niedawnym okresie rozstrzygały przetargi 
na odbiór odpadów, pokazują, że ceny rosną. 
W województwie dolnośląskim, także w okolicy 
gminy Nowa Ruda, już dziś normą za śmieci se-
gregowane są stawki powyżej 30 zł od osoby. Na 
terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda, podobnie jak 
w gminie miejskiej Nowa Ruda, na razie obowią-
zuje stawka 32 zł od osoby miesięcznie, a usługi 
te świadczy należąca do obu gmin spółka Nowo-
rudzkie Usługi Komunalne. Czy to się zmieni? Czy 
do przetargu na wywóz i  zagospodarowanie 
odpadów zgłosi się inna firma? Ile mieszkańcy 
zapłacą za śmieci w nowym roku? Czy – jak twier-
dzą mieszkańcy obu noworudzkich gmin – spół-
ka nie wykorzystuje pozycji monopolisty na na-
szym rynku?

– Myśląc o tym wszystkim ogłosiłam przetarg. 
Wcześniej, podobnie jak pan burmistrz Tomasz 
Kiliński, podpisywaliśmy z  naszą spółką tzw. 
umowę „in house”. Ceny za śmieci są bardzo wy-
sokie. Jestem zszokowana i też nie chcę tak dużo 
płacić. Wcześniej próbowaliśmy ogłosić przetarg 
i przekonać się, czy jakaś inna firma chce powal-
czyć o naszą gminę – mówi Adriana Mierzejewska, 
wójt gminy Nowa Ruda. – Nasza gmina jest roz-
legła i  każdy zasłania się kosztami przejazdów. 
Uważam, że spółka NUK powinna nam zaoferować 
niższe stawki, ponieważ to nasze dwie gminy 
w zasadzie spółkę utrzymują i ona powinna nam 
służyć. Oczywiście rozumiem, że ceny w Regio-
nalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych i różne inne opłaty ponoszone przez 
NUK są coraz wyższe, ale moim zdaniem trzeba 
przede wszystkim pomyśleć, co zrobić, żeby 
spółka była bardziej rentowna – dodaje.

Adrianna Mierzejewska podkreśla też, że 
stawki za tonę odpadów odebranych z  terenu 
gminy znacznie przewyższają stawki, które płaci 
miasto. Jak mówi wójt, stawka 32 zł, którą wspól-
nie z radnymi zaproponowała w ubiegłym roku 
mieszkańcom gminy, to stawka, która powodo-
wała, że gmina dopłaci z  budżetu 600 tys. zł 
i  dzięki temu mieszkańcy nie odczują pełnych 
konsekwencji wzrostu ceny odbioru odpadów.

– Teraz, po pierwszym przetargu stawka ta 
wzrosła ponownie o 600 tys. zł i bylibyśmy zmu-
szeni dopłacać z budżetu gminy 1 mln 200 tys. zł, 
żeby utrzymać dotychczasową stawkę – mówi 
Adrianna Mierzejewska. – Nasze założenie jest 
takie, że tę stawkę (32 zł za osobę miesięcznie) 
będziemy na pewno utrzymywać – zapewnia wójt.

Co ważne, jest też wymóg samofinansowania 
się systemu. Środki wydawane na organizację 
gospodarki odpadami – m.in. opłacenie firmy 
zajmującej się odbiorem i  wywozem odpadów 
– mogą pochodzić tylko z opłaty za odbiór  śmieci.

O koszty zapytaliśmy również Grzegorza Ku-
zaka, prezesa Noworudzkich Usług Komunalnych.

– Na cenę za odbiór tony odpadów wpływ 
mają dwa czynniki: cena „na bramie”, która jest 
już ustalona przez RIPOK-i  oraz cena za odbiór 
odpadów, tu mam na myśli np. koszt transportu, 
sprzęt, naszych pracowników i ich wynagrodzenia, 
itd. – to głównie wpływa na cenę, która nie jest 
ceną wygórowaną. Można ją przyrównać do cen 
w naszych sąsiednich gminach – tłumaczy prezes. 
– Jednakże ważne jest to, co mówię na każdym 
spotkaniu z włodarzami gmin: w systemie braku-
je ludzi, a  za tych, którzy nie złożyli deklaracji, 
bądź złożyli niewłaściwe deklaracje, płaci każdy 
mieszkaniec gminy – dodaje.

Czy przyszłoroczny budżet Gminy Wiejskiej Nowa 
Ruda będzie zrównoważony i czy będzie zapewniał 
gminie nie tylko stabilne funkcjonowanie, ale również 
umożliwiał jej dalszy rozwój?

– Nasza gmina na pewno będzie miała niższe wpływy z tytu-
łu podatków PIT i CIT, z tym, że budżet gminy Nowa Ruda nie 
bazuje na wpływach głównie z  jednej branży, np. turystyki. 
Działalność gospodarcza jest zróżnicowana, w związku z czym 
skutki pandemii nie wpłyną na nas mocno. Podobnie nie bazu-
jemy na dużej liczbie zakładów pracy, które nagle zostałyby 
zamknięte. Specyfika naszej gminy jest inna. Zatrudnienie jest 
na stałym poziomie, a  jeden z  największych zakładów pracy, 
mający swoją siedzibę w  Przygórzu, ZPAS S.A., nieprzerwanie 
pracuje. W tym roku musieliśmy zmodyfikować budżet gminy 
w  związku z  pandemią. Zakupiliśmy środki ochrony osobistej 
dla strażaków i  maseczki dla mieszkańców. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje program „Wspieraj Seniora”, okazu-
jąc indywidualne wsparcie w tym trudnym czasie i wychodząc 
naprzeciw potrzebom związanym z wykonaniem zakupów, czy 
po prostu zwykłą rozmową – mówi Adrianna Mierzejewska, wójt 
gminy Nowa Ruda. – Staram się, aby budżet na każdy następny 
rok był kształtowany w sposób zdroworozsądkowy i realny. Bu-
dżet na 2021 rok będzie podobny do poprzednich. Wzorem lat 
ubiegłych nie zabraknie w nim bardzo ważnych dla naszej gmi-
ny inwestycji. Jestem przekonana, że będzie to budżet zrówno-
ważony, rozsądny, ale też w pewnym stopniu elastyczny, kieru-
jący się przede wszystkim troską o mieszkańców. Wczoraj do-
wiedziałam się, że pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych 4,3 mln zł na budowę hali sportowej w Ludwi-
kowicach Kłodzkich i pół miliona złotych na budowę chodnika 
w okolicy szkoły podstawowej w Bożkowie. To ogromne wspar-
cie ze strony rządu. Na przyszły rok zaplanowane są w budżecie 
także inne znaczące inwestycje. Rozpocznie się budowa kanali-
zacji w  Jugowie o  wartości ok. 15 mln zł, termomodernizacja 
budynku Centrum Kultury GNR z modernizacją biblioteki w Dzi-
kowcu o wartości 2,7 mln zł, wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła na ponad 3 mln zł i budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków za ok. 1,5 mln zł. Gmina Nowa Ruda, wraz z miastami 
Nowa Ruda i Broumov, zakupi średni wóz strażacki i sprzęt za 
ponad milion złotych. Gmina nadal będzie wspierać sołectwa 
w realizacji zaplanowanych przez nich mniejszych modernizacji 
i zakupów, które są równie istotne z punktu widzenia mieszkań-
ca – dodaje wójt.

Budżet gminy będzie zrównoważonyDroga będzie zamknięta?

Jak mówi Stanisław Sijka, 
dyrektor Zarządu dróg Powiato-
wych w Kłodzku, procedury prze-
targowe się rozpoczęły, otwarcie 
ofert wyznaczono na 17 grudnia 
i zarząd czeka na oferty.

– Zakończenie remontu w 
założeniach przetargowych pla-
nowane jest do końca sierpnia 

2021 r. Prawdopodobnie nie da 
się tego robić przy ruchu waha-
dłowym, więc obiekt mostowy 
na ul. Piłsudskiego w Nowej 
Rudzie będzie zamknięty i będzie 
wyznaczony objazd. Sporządze-
nie projektu organizacji ruchu 
należy do wykonawcy – wyjaśnia 
Stanisław Sijka.

Remont ma rozpocząć się w 
marcu przyszłego roku. Z infor-
macji do jakich udało nam się 
dotrzeć wynika, że przy zamknię-
tym odcinku ul. Piłsudskiego, 
objazd poprowadzony zostanie 
ul. Górniczą do obwodnicy Cen-
trum Nowej Rudy i ul. Martwą 
do ul. Fredry.

Urząd Gminy Nowa Ruda ogłosił drugi 
przetarg na wywóz i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Czy mieszkańcy 
zapłacą więcej niż do tej pory?

Ile za śmieci w gminie?

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku trwają już procedury przetargowe 
związane z remontem mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie. Firmy chcące 
wziąć w nim udział mają czas do 17 grudnia na złożenie swojej oferty
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Felieton

Stanisław Łukasik

Następcą Zygmunta III Wazy 
został najstarszy jego syn Wła-
dysław, oczywiście wybrany na 
wolnej elekcji. Po ojcu odzie-
dziczył prawo do tronu Szwecji, 
był również tytularnym carem 
Rosji wybranym przez bojarów 
w roku 1610, ale tron Rzeczpo-
spolitej zawdzięczał szlachcie. 
W trzy lata po elekcji nowy król 
zakończył wojny rozczynione 
przez ojca. Trwające ponad 30 
lat wojny ze Szwecją zakończył 
rozejm zawarty w Sztumskiej 
Wsi, na mocy którego Rzeczpo-
spolita nie tylko nie utrzymała 
Estonii ale utraciła zdobyte 
przez Batorego Inflanty. Poważ-
niejszą stratą było przekazanie 
Prus Książęcych w ręce Hohen-
zollernów Brandenburskich. 
Rozpoczęte dymitriadami woj-
ny z Moskwą zakończył wieczy-
sty pokój zawarty w Polanowie 
na mocy którego Rzeczpospo-
lita odzyskała ziemie: Smoleń-
ską, Czernichowską i Siewierską, 
a Władysław zrzekł się praw do 
korony carskiej. W 1634 roku 
zawarł król pokój z Turcją. Gdy 
w Europie szalała wojna zwana 
trzydziestoletnią, Rzeczpospo-
lita miała przed sobą kilkanaście 
lat pokoju. Dodajmy – pokoju 
od sąsiadów, bo na Ukrainie 
ciągle wrzało i dopiero po stłu-
mieniu powstania Pawlaka i 
Ostrzanina w roku 1638 nastą-
pił „złoty pokój” – zaledwie na 
lat 10. Polska nie zaangażowa-
ła się bezpośrednio po żadnej 
ze stron europejskiego konflik-
tu, chociaż wojując ze Szwecją 
i Turcją (1620 – Cecora i 1621 
– Chocim) pośrednio wspoma-
gała obóz cesarski. Ambitny 
Władysław IV marzył o roli ar-
bitra w tych zmaganiach, ale 
nie znalazł uznania i nie miał 
widoków na uczestnictwo w 
podziale łupów. W międzycza-
sie ufundował w stolicy pomnik 
ojcu (kolumna Zygmunta), je-
dyny tego typu pomnik w 

owym czasie w Europie wysta-
wiony osobie świeckiej, co bar-
dzo nie podobało się hierar-
chom kościelnym, na czele z 
nuncjuszem. Znam i świeckich, 
którzy dzisiaj bardzo krzywo na 
to dzieło patrzą. Ambicje króla 
sięgały dalej niż kosztowna 
kolumna na cześć ojca. W roku 
1645 Wenecja rozpoczęła ko-
lejną wojnę z Imperium Osmań-
skim (zobacz mapę). Wenecja-
nie od wieków wojowali z 
Osmanami o panowanie nad 
Morzem Śródziemnym, czyli 
dla interesów, za sojusznika 
miewali papiestwo, ze wzglę-
dów religijnych. Teraz w osobie 
króla Władysława, trafiał im się 
bardzo pożyteczny sojusznik 
który łączył obie motywacje. 
Polska od wieków stanowiła 
„przedmurze chrześcijaństwa: 
broniąc katolicką Europę przed 
schizmatykami i bisurmanami, 
a od czasów Kazimierza Wiel-
kiego nieustannie była zainte-
resowana Mołdawią i Wołosz-
czyzną. W połowie XVII wieku 
obie te krainy przeszły pod 
panowanie tureckie. Oczyma 
wyobraźni widział król Włady-
sław południową granicę Rzecz-
pospolitej na Dunaju, chrześci-
jańskie narody bałkańskie wy-
zwolone z tureckiego jarzma, 
zlikwidowane ordy tatarskie. O 
czambułach grasujących na 
Ukrainie, Rusi i Podolu będą 
dziadkowie wnukom opowia-
dać przy kominku podczas dłu-
gich, spokojnych, zimowych 
wieczorów. Do koalicji antytu-
reckiej zamierzał król zaprosić 
Rosję szukającą dostępu do 
Morza Czarnego przez Azow, 
zastanawiał się tylko czy Krym 
oferować carowi czy przezna-
czyć go dla jednego ze swoich 
braci. Nieco wybiegając – Azow, 
kilkadziesiąt lat później zdobył 
car Piotr Wielki bez naszej po-
mocy, a Krym zdobyła i przyłą-
czyła do Rosji caryca Katarzyna 

Wielka, co 
dało pod-
stawę praw-
ną Putinowi 
i jego zielo-
nym ludzi-
kom w roku 
2014. Gdy-
byż te wizje mogły się spełniać! 
A tymczasem – car do koalicji 
się nie kwapił, Wenecja i Waty-
kan, z kasą też się nie śpieszyły, 
a co najważniejsze: polskie pra-
wo zabraniało królowi rozpo-
czynać wojny bez zgody sejmu 
i kropka.” „Jednym nieszczę-
ściem Władysława było to, że 
marzył o niedościgłych sukce-
sach, a nie umiał zharmonizo-
wać swych pragnień z aspira-
cjami narodu; drugim, że chciał 
działać poza sejmem, wszczy-
nać własne przedsięwzięcia 
wojenno-dyplomatyczne, a 
środków na nie nie umiał zgro-
madzić” – tak politykę króla 
podsumował prof. Władysław 
Konopczyński. Na pierwsze 
zaciągi król pożyczał pieniądze 
od żony. Po trzydziestu pięciu 
latach wojny szlachta polska 
chciała wreszcie pokoju i o tym 
żeby sejm Rzeczpospolitej 
uchwalił podatki na wojnę za-
czepną, nie było co marzyć. Nie 
można prawem, trzeba próbo-
wać lewem. Tu powstaje w kró-
lewskiej głowie genialna myśl, 
innych król nie miewa. Trzeba 
zwolnić z uwięzi Kozaków, nie-
chaj zaczną chadzki na Morze 
Czarne prowokujące sułtana, 
ten w rewanżu rozpocznie woj-
nę z Rzeczpospolitą, a wtedy 
mamy konieczną wojnę obron-
ną i panowie bracia uchwalą 
podatki na zaciągi wojska – 
jakie to proste. Zawezwał król 
przedstawicieli Kozaków, zapo-
wiedział zwiększenie rejestru, 
a nawet dał pieniądze (poży-
czone od żony) na budowę 
czajek. Ponoć dał kozakom ja-
kieś listy, których nikt nie wi-

dział, przywracają-
ce dawne przywile-
je kozackie. Wiosną 
1 6 4 6  ro k u  k ró l 
ogłosił wojnę – i tu 
popełnił błąd. Ogło-
sił wojnę bez zgody 
sejmu, czyli złamał 
prawo. Sejm nie 
uchwalił podatków, 
nakazał rozpuścić 
wojsko i powstrzy-
mać kozaków szy-
kujących czajki na 
wielką wyprawę – i 
tu zaczęło się nie-
szczęście.

Wielkie plany Władysława IV
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Nowa Ruda potrzebuje tych pieniędzy
Na noworudzkim rynku od środy pojawiły się flagi – 
samorządowe, Polski i Unii Europejskiej. W czwartek 10 
grudnia zamiast hejnału Nowej Rudy, odtworzony został 
unijny hymn. Wszystko to w ramach ogólnopolskiego 
protestu samorządów przeciwko wetowaniu unijnego 
budżetu, do którego włączyła się również Nowa Ruda

Samorządowcy, którzy przyłączyli się do akcji #protestsamo-
rzadow podkreślają, że nie ma ich zgody na wetowanie budżetu 
unijnego oraz na kwestionowanie europejskich wartości.

– Uczestniczę we wszystkich działaniach, które teraz w Polsce 
samorządy kreują, apelując do pana premiera o  nie wetowanie 
unijnego budżetu na lata 2021-2027. Na naszych budynkach wiszą 
flagi Unii Europejskiej. W czwartek o 12.00 zamiast hejnału został 
odegrany hymn Unii Europejskiej. Setki samorządowców, w tym 
ja, podpisaliśmy się pod listem do Ursuli von der Leyen, przewod-
niczącej Komisji Europejskiej. Konsekwencje weta będą fatalne 
dla Polski, dla Nowej Rudy, dla Polaków – wyjaśnia burmistrz Tomasz 
Kiliński. – Oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego, Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji może być dla m.in. Nowej Rudy spo-
rą szansą na jeszcze lepszy rozwój. Ze środków unijnych korzysta-
my bardzo ambitnie i aktywnie od wielu lat, dzięki nim zmieniliśmy 
nasze miasto nie do poznania, wkrótce mogą być dla nas nie do 
zdobycia. To oznacza dla polskich miast i  wsi, dla samorządów 
brak możliwości rozwoju, brak realizacji jakichkolwiek planów 
i  zamierzeń. Biorąc pod uwagę trudną sytuację samorządów, 
biorąc pod uwagę politykę rządu coraz bardziej umniejszającą 
nasze dochody i pozbawienie nas możliwości sięgania po środki 
europejskie, do czego aktywnie przygotowujemy się tworząc 
obecnie choćby Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla 
Regionu Wałbrzyskiego, uważam za niezrozumiałe – dodaje.

Park przy ul. Strzeleckiej w Nowej Rudzie, to wyjątkowe miejsce, które 
odradza się na nowo. Z początkiem sierpnia rozpoczęły się tam prace związane 
z jego przebudową, które mają trwać do 31 stycznia 2021 r.

Trwa rewitalizacja parku
Park przy ul. Strzeleckiej w 

Nowej Rudzie tworzy jedną z 
najważniejszych przestrzeni spo-
łecznych o charakterze lokalnym 
w tej części miasta. Jest odwie-
dzany nie tylko przez mieszkań-
ców górnej części miasta, jest 
też częścią trasy na Górę św. 
Anny. Ten urokliwy zakątek przy-
ciąga ludzi nie tylko w okresie 
letnim, spacerowiczów widać 
tam praktycznie o każdej porze 
roku. Według założeń władz mia-
sta przebudowa parku ma na 

celu lepsze udostępnienie tury-
stom i mieszkańcom wieży wi-
dokowej na Górze św. Anny. 
Ścieżka główna w parku będzie 
z gładką nawierzchnią, dostępna 
dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Boczne ścieżki wy-
łożone będą kamiennymi płyta-
mi. Uzupełniona zostanie roślin-
ność o gatunki głównie rodzime. 
Skarpy zostaną zabezpieczone 
przed erozją. Usunięte zostaną 
drzewa w złym stanie sanitar-

nym, usunięta też zostanie zieleń 
inwazyjna. Oświetlenie w parku 
będzie ograniczone do koniecz-
nego minimum, a strumień świa-
tła skierowany będzie w dół, by 
nie zakłócać fauny i flory. Odre-
staurowana zostanie kamienna 
obudowa cieku wodnego, na 
którym wybudowana też zosta-
nie atrakcyjna dla mieszkańców 
fontanna. Ukłonem w stronę 
niegdysiejszego wyglądu parku 
będzie budowa altanki, która 
kiedyś w parku funkcjonowała, 
a także odbudowa sceny i zago-
spodarowanie terenu wokół niej. 
Zamontowane zostaną też ław-
ki oraz kosze na śmieci. Odbu-
dowane zostaną trzy kapliczki 
usytuowane przy szlaku na Górę 
św. Anny. Za prace miasto ma 
zapłacić 1 834 200,00 zł  brutto.

Jak  nas  poinformowała 
Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Inwe-
stycji Urzędu Miasta w Nowej 
Rudzie, wykonawca, którym jest 
przemyska firma „Kvanta Granit”, 
wykonał już: wycinkę drzew i 

krzewów wraz z uporządkowa-
niem terenu, komorę techniczną 
fontanny, przygotowana jest też 
niecka fontanny pod obłożenie 
płytami granitowymi. Wykonano 
również ozdobną obudowę ka-
nalizacji deszczowej (na górze 
parku) – ozdobna misa z pia-

skowca, oczyszczono też kanał 
deszczowy. Gotowa jest już al-
tanka, naprawiono i odmurowa-
no zniszczone murki w parku, 
rozebrano kapliczki. Obecnie 
trwają prace związane z przygo-
towaniem terenów pod nasa-
dzenia trawy i krzewów.

Republika Czeska – zasady podróżowania
System oznakowania państw 

europejskich pod kątem bezpie-
czeństwa podróżowania tzw. „Se-
mafor” umieścił Polskę na liście 
krajów wysokiego ryzyka zacho-
rowania (kraje czerwone) na ko-
ronawirusa: https://koronavirus.
mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-
-rizika-nakazy/ (lista jest stale 
aktualizowana). Podróżni z Polski 
mogą jednak wjechać na teryto-
rium Czech o ile posiadają nega-
tywny wynik testu na koronawi-
rusa.

Przyjazd do Czech na okres 
powyżej 24 h wymaga: wypełnie-
nia elektronicznego formularza 
lokalizacyjnego (https://plf.uzis.
cz/) okazania negatywnego testu 
PCR wykonanego nie później niż 
do 72h przed wjazdem lub pod-
dania się testowi PCR w  ciągu 5 
dni od przyjazdu i  przedłożenia 
wyniku badania do regionalnej 
stacji higieny (w przeciwnym wy-
padku obowiązuje kwarantanna).

Wyjątkiem od tej zasady tj. 
zwolnieniem z obowiązku wypeł-
nienia formularza lokalizacyjnego 
i testowania na COVID 19 zostali 
objęci m.in.:

– pracownicy transportu mię-
dzynarodowego (wzór formularza 

dla pracownika transportu mię-
dzynarodowego: https://www.
mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-
-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx),

– obywatele UE i cudzoziemcy 
posiadający zezwolenie na pobyt 
stały lub długoterminowy na te-
renie UE, którzy w  ciągu 12  h 
przejeżdżają przez Czechy TRAN-
ZYTEM, lub podróżują do Czech 
na okres nieprzekraczający 24 
godz. z  pilnych powodów zdro-
wotnych, rodzinnych, bizneso-
wych lub zawodowych (przy oka-
zaniu wiarygodnego dokumentu 
potwierdzającego cel przyjazdu),

– dyplomaci akredytowani 
w Czechach,

– pracownicy transgraniczni 
(wzór formularza dla pendlera: 
https://www.mvcr.cz/clanek/vzo-
ry-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-
-cr.aspx), uczniowie i  studenci, 
którzy w celu wykonywania pracy 
lub nauki regularnie przekraczają 
przynajmniej raz w tygodniu gra-
nicę z państwem sąsiadującym.

Podróże z  państw niskiego 
ryzyka zachorowania (zielone) nie 
generują żadnych obostrzeń (brak 
obowiązku przedłożenia nega-
tywnego testu na obecność Co-
vid-19 czy poddania się kwaran-

tannie) – https://www.mvcr.cz/
imgDetail.aspx?docid=22280058)

Zasady zachowania w  prze-
strzeni publicznej i restrykcje sa-
nitarne na terytorium Czech ak-
tualizuje Ministerstwo Zdrowia 
RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Z  uwagi na rosnący poziom 
zachorowań prosimy o zachowa-
nie rozwagi przy planowaniu po-
dróży, a  także rozważenie odło-
żenia wyjazdu w  czasie do mo-
mentu poprawienia się sytuacji 
epidemicznej w Czechach. Nadal 
konieczne jest śledzenie we-
wnętrznych regulacji PL i RCZ dot. 
przekraczania granicy ze względu 
na możliwe ew. modyfikacje spo-
wodowane stanem pandemii 
w Europie: https://www.mvcr.cz/
clanek/coronavirus-informace-mv.
aspx

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 
820 680 (w. 3) pn-cz: 8.00-16.00, 
pt: 8.00-12.00

e-mail: cestovani.covid19@
mvcr.cz
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Głosuj na lokalne projekty
Od 2 do 30 grudnia można głosować w tegorocznej, trzeciej już edycji Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021. W sumie głos można oddać 
na jeden z 32 projektów, z czego 8 to projekty z terenu gminy, bądź miasta 
Nowa Ruda, których autorzy już powinni promować swoje pomysły

• Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jugowie
Tytuł zadania – Ochrona życia i  zdrowia miesz-
kańców Powiatu Kłodzkiego przez doposażenie 
OSP Jugów w Defibrylator AED, Torbę PSP Rl oraz 
ubranie specjalne.
Opis zadania – zakup torby medycznej PSP Rl, 
Defibrylatora AED, oraz ubrania specjalnego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 14.000 zł

• Wnioskodawca – Ochotnicza Staż Pożarna 
w Sokolcu
Tytuł zadania – Doposażenie jednostki OSP So-
kolec poprzez zakup ubrań specjalnych.
Opis zadania – zakup nowego umundurowania 
bojowego dla strażaków, które ma za zadanie 
poprawić ich bezpieczeństwo w  czasie prowa-
dzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
Tytuł zadania – Park rekreacyjny dla uczniów LO
Opis zadania – szkoła posiada spory, ogrodzony 
teren, na którym nie ma żadnych ławeczek i sto-
lików. W  ramach zadania zostałyby zakupione: 
ławeczki parkowe, zewnętrzne stoły do: tenisa 
stołowego, piłkarzyków, szachów, chińczyka.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Dariusz Chojecki, prezes OSP 
Nowa Ruda
Tytuł zadania – Nowy sprzęt to szybsze, lepsze 
i skuteczniejsze ratowanie życia, zdrowia i mienia 
ludzkiego.
Opis zadania – doposażenie jednostki OSP w nowy 
i niezbędny sprzęt, wpłynie na osiągnięcie celu 
nadrzędnego projektu, jakim jest skuteczne 
i efektywne prowadzenie działań dla ratowania 
życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska 
naturalnego. Strażacy przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu niekiedy narażają swoje życie, aby 
ratować innych ludzi i ich dobytek.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Ochotnicza Staż Pożarna 
w Bożkowie
Tytuł zadania – Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez do-
posażenie Jednostki OSP w Bożkowie
Opis zadania – w ramach zadania zostanie zaku-
piony sprzęt w postaci rozpieracza kolumnowego, 
służącego do ratownictwa technicznego oraz 
aparatu ochrony układu oddechowego.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Piotr Zawiliński
Tytuł zadania – Doposażenie remizy OSP Nowa 
Ruda-Słupiec w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
szkoleń.
Opis zadania – zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia szkoleń w remizie OSP Nowa Ruda-
-Słupiec, tj.: telewizor, laptop, rzutnik, aneks ku-
chenny, monitoring.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Ochotnicza Staż Pożarna 
w Nowej Rudzie-Słupcu
Tytuł zadania – Zdrowy ratownik – NIE dla raka 
w straży.
Opis zadania – zakup pralki, suszarki i myjki ci-
śnieniowej niezbędnych do utrzymania w nale-
żytej czystości ubrań specjalnych, wykorzystywa-
nych w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP 
w Nowej Rudzie-Słupcu.
Szacunkowa koszt realizacji zadania – 15.000 zł

• Wnioskodawca – Stowarzyszenie Ochotniczej 
Staży Pożarnej w Dzikowcu Kłodzkim
Tytuł zadania – OSP Dzikowiec Kłodzki sprawnie 
reaguje – bezpiecznie ratuje.
Opis zadania – Zakup nowego, specjalistycznego 
sprzętu służącego wsparciu działań ratowniczych:
1. wyciągarka 1 szt., 2. przenośny radiotelefon 
analogowo-cyfrowy 4 szt., 3. najaśnica akumula-
torowa 1 szt., 4. agregat prądotwórczy 1 szt., 
5. narzędzie ratownicze uniwersalne 1 szt., 6. dra-
bina teleskopowa 1 szt., 7. kombinezon ochrony 
„szerszeń” 2 szt., 8. sprzęt ochrony osobistej.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 15.000 zł.

Każdy z wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego został dokładnie 
przeanalizowany. Sprawdzano m.in. podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowa-
nymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, czy zgodność 
z zadaniami samorządu powiatu.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące 
wszystkich spraw, które mieszczą się w  kompetencjach powiatu zgodnie z  art. 4 ustawy z  dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 tj.).

Łączna kwota przeznaczona z budżetu powiatu kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2021 
wynosi 150 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w  ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 
5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Lista propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 
2021 r. z terenu miasta i gminy Nowa Ruda:

Ogłoszenie wyników zwycięskich projektów nastąpi do 26 stycznia 2021 r., a  ich realizacja od 
1 marca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Warto dodać, że w poprzednim roku mieszkańcy powiatu 
oddali łącznie 10 442 głosy i tylko 4 z nich były nieważne.

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych
Na liście projektów, które otrzymają wsparcie z drugiego 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie ma ani 
jednego projektu na które wnioski składał noworudzki 
magistrat

We wtorek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, opublikował listę gmin, które otrzymają wsparcie 
w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„115 mln zł – tyle przekażemy gminom i powiatom naszego 
okręgu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Uruchomiono specjalny program bezzwrotnej pomocy dla lo-
kalnych samorządów, których przychody zostały ograniczone 
w wyniku pandemii” – napisał Michał Dworczyk.

Gmina Nowa Ruda środki te wykorzysta na:
• budowę chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 w Boż-
kowie – 500.000.00 zł
• budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwiko-
wicach Kł. – 4.317.915.01 zł

Natomiast gminie Radków środki te posłużą do:
• budowy placu zabaw w Ścinawce Średniej – 301,724.08 zł
• budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 – 
550,000.00 zł
• budowy sieci wodociągowej w Tłumaczowie – 560,403.29 zł
• budowy chodnika na wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 – 
750,000.00 zł.

Nowa Ruda pominięta
Niestety, akceptacji nie zyskał żaden z wniosków złożonych 

przez Gminę Miejską Nowa Ruda, a było ich siedem, na łączna 
kwotę ok. 14 mln zł.

W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych Gmina Miejska Nowa Ruda złożyła wnioski 
na zadania:
• Przebudowa drogi, ul. XXX-lecia w Nowej Rudzie
• Przebudowa drogi, ul. Obozowa w Nowej Rudzie,
• Przebudowa drogi, ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie – od-
cinek 2
• Przebudowa drogi, ul. Widokowa
• Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Nowej Rudzie
• Przebudowa drogi ul. Zagórze-Kasztanowa w Nowej Rudzie
• Przebudowa drogi ul. Kościelec-Kołowa w Nowej Rudzie – od-
cinek 2

Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy nie kryje swojego 
oburzenia takim stanem rzeczy.

– Złożyliśmy kilka wniosków do tego funduszu. Okazało się 
że nie ma nas na tej liście, co oznacza, że nie otrzymaliśmy 
żadnego wsparcia. Uważam, że lista jest polityczna, lista jest 
krótko mówiąc skandalem – mówi Tomasz Kiliński. – Miała to 
być pomoc dla wszystkich samorządów, nie dla tych wybranych, 
nie dla tych lojalnych, ale dla wszystkich. To jest po prostu że-
nujące – dodał.
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Nepomuki do renowacji

Nie mają jak się dostać do miasta
Mieszkańcy gminy wiejskiej Nowa Ruda praktycznie są wykluczeni z komunikacji zbiorowej. 
Spora część z nich to osoby starsze, wymagające regularnych wizyt u lekarza, bądź chcące 
załatwić sprawy w urzędzie. Teraz są skazane na pomoc sąsiadów, którzy mają samochody

Trzy figury świętego Jana Nepomucena w Nowej 
Rudzie przejdą gruntowną renowację. Będzie możliwa 
dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis

– Od 1 lutego 2021 r. rozpoczynamy razem z naszym part-
nerskim miastem Broumov realizację nowego projektu pt. 
„Rewitalizacja Dziedzictwa Historycznego Nowej Rudy i Bro-
umova” – mówi Przemysław Herter, naczelnik Wydziału Rozwo-
ju Urzędu Miasta w Nowej Rudzie.

Prace renowacyjne obejmą trzy Nepomuceny:
• rzeźba św. Jana Nepomucena zlokalizowana w Słupcu przy 

ul. Radkowskiej – w tym przypadku przeprowadzona zostanie 
konserwacja zachowawcza z odtworzeniem brakujących części, 
wykonany zostanie też nowy cokół. Powstanie tam skwer wy-
poczynkowy z nawierzchnią mineralną, na którym zamonto-
wane zostaną ławki.

• rzeźba św. Jana Nepomucena zlokalizowana w Nowej 
Rudzie przy ul. Fredry i ul. Cmentarnej – tu przeprowadzona 
zostanie konserwacja z uzupełnieniem elementów Nepomuka, 
odtworzone zostaną złocenia, wykonany zostanie też „lampion”.

• rzeźba św. Jana Nepomucena zlokalizowana w Nowej 
Rudzie na placu ks. Białowąsa 1 – poddana zostanie całkowitej 
renowacji, wykonany zostanie też nowy cokół. Figura zostanie 
przeniesiona na swoje pierwotne miejsce, na ul. Bohaterów 
Getta przy moście.

Całkowita wartość projektu: 70 564,00 euro. Wartość dofi-
nansowania z EFRR: 59 979,40 euro.

Sytuacja związana z korona-
wirusem sprawiła, że kłodzki PKS 
zlikwidował część połączeń ob-
sługiwanych przed pandemią, 
chociaż nawet wtedy nie były 
wystarczające. Obecnie jeden z 
prywatnych przewoźników już 
zawiesił działalność, drugi ma to 
zamiar zrobić z końcem miesią-
ca. Powód jest prosty – obostrza-
nia w transporcie publicznym 
związane z epidemią. To zła in-
formacja nie tylko dla mieszkań-
ców gminy, ale też dla mieszkań-
ców miasta Nowa Ruda. Miesz-
kańcy rozległej obszarowo gmi-
ny Nowa Ruda mają wielki pro-
blem, by dostać się np. do leka-
rza, czy też załatwić jakąś sprawę 
w urzędzie. Liczyć mogą wyłącz-
nie na rodzinę lub pomoc sąsia-
dów, którzy posiadają samocho-
dy. Dla wielu, zwłaszcza samot-
nych, schorowanych, starszych 
osób, to nie lada wyzwanie.

– Gmina Nowa Ruda zapew-
nia transport, którym uczniowie 
dostają się do szkół. W tym te-
macie w starostwie interwenio-
wali i pracownicy urzędu gminy, 
i radni, by te kursy utrzymać, by 
przy okazji przewozu uczniów 
do Nowej Rudy, mogli też sko-
rzystać inni mieszkańcy. Z racji 
tego, że teraz nauka odbywa się 
zdalnie, przewoźnikom nie opła-
ca się jeździć i to trzeba zrozu-
mieć – mówi Adrianna Mierze-
jewska, wójt gminy Nowa Ruda. 
– Jeżeli chodzi o przewóz między 
dwiema gminami, to już jest 
zadanie powiatu. Rozmowy 
zmierzające do zapewnienia 
transportu mieszkańcom gminy 
prowadzimy już od kilku lat, 
próbując zachęcić do tego pry-
watnych przedsiębiorców. Nie 
było jednak pozytywnego od-
zewu z ich strony. Z rozmów z 
PKS-em wynika, że na Gminę 
Nowa Ruda przerzuca się cały 
koszt utrzymania kursów pomię-
dzy gminami, co nie jest zada-
niem gminy. Starosta chce także, 
aby gmina wnioskowała o do-
płaty na kursy realizowane przez 
PKS. Gmina nie posiada własne-
go transportu, na który mogłaby 
wnioskować o takie dopłaty. 
Ponadto w tegorocznym prze-
targu na transport szkolny, PKS 
składał ofertę kilkukrotnie prze-
kraczające stawki zaproponowa-
ne przez innych prywatnych 
przedsiębiorców, co pokazuje, 
że nie jest konkurencyjnym 
przedsiębiorstwem. Myślę że w 

czasach, kiedy większość miesz-
kańców nie korzysta z transpor-
tu publicznego, wygodniej jest 
korzystać z transportu prywat-
nego, tańszego i wygodniejsze-
go rozwiązania. Taksówkarz, 
który podjeżdża na ustaloną 
godzinę pod dom, będzie i tak 
atrakcyjniejszy niż korzystanie 
z kursu planowanego dwa razy 
dziennie, trwającego do Nowej 
Rudy ponad godzinę. Ponadto 
mieszkaniec musi także przyjść 
na przystanek i czekać na trans-
port. Nie wspominając o tym, że 
generowanie pustych przejaz-
dów nie idzie także w parze z 
ekologią – dodaje.

Czy władze gminy Nowa Ruda 
byłyby skłonne włączyć się w 
pomysł burmistrza Nowej Rudy, 
aby komunikację publiczną na 
naszym terenie zapewniała pu-
bliczna komunikacja miejska z 
Wałbrzycha?

– Burmistrz nie rozmawiał ze 
mną na ten temat, ale możliwość 
wprowadzenia takiego rozwią-
zania poruszaliśmy już w rozmo-
wach z naszymi radnymi. Jeżeli 
byłaby taka ewentualność, to 
przy odpowiednich rozwiąza-
niach, myślę, że moglibyśmy się 
w to włączyć – odpowiada wójt.

Sytuacja związana z pande-
mią nie jest łatwa dla wielu 
branż, w tym na pewno dla bran-
ży transportowej. O ile prywatni 
przewoźnicy, ze względu na 
obostrzenia i sytuację ekono-
miczną, mogą działalność zawie-
sić, o tyle obowiązkiem powiatu 
jest zapewnienie transportu 
międzygminnego i transportu 
ze stolicy gminy do stolicy po-
wiatu.

 – Pomimo ograniczenia licz-
by przewozów, część z nich jesz-
cze funkcjonuje, mimo że nie są 

opłacalne – większość prywat-
nych firm w tej chwili upada. 
Przed drugim lockdownem opie-
raliśmy się głównie na tym, że 
przewozy osób przez PKS pro-
wadzone były przy okazji prze-
wozu uczniów do szkół i dopóki 
te nie będą działać, to sieć po-
łączeń będzie mniejsza. Inna 
sprawa, że pomoc rządowa dla 
przewoźników autobusowych 
jest bardzo mała. Mamy nadzie-
ję, że skorzystamy z pomocy 
podobnie, jak inne branże – 
mówi Maciej Awiżeń, starosta 
kłodzki. – Przypomnę też, że po 
raz pierwszy w historii powiat 
kłodzki będzie musiał pomóc 
swojemu przewoźnikowi – PKS 
Kłodzko. Kolejny lockdown spo-
wodował, że nie możemy w peł-
ni prowadzić restrukturyzacji. 
Trwają w tej chwili rozmowy z 
PKS-em i firmą restrukturyzacyj-
ną oraz z sądem, m.in. na temat 
pożyczki, bądź dofinansowania 
przewozów dla PKS, żeby mógł 
przetrwać ten trudny okres do 
1 kwietnia 2021 r. Takie decyzje 
zarząd będzie podejmował w 
najbliższym tygodniu, później 
będą musieli to przyjąć radni 
Rady Powiatu Kłodzkiego, a 
mowa tu o niebagatelnej kwocie 
200 tys. zł – kontynuuje starosta. 
– Jeżeli chodzi o połączenia 
wewnątrzgminne (ze wsi do 
stolicy gminy), tak jak w przy-
padku Nowej Rudy, była szansa 
na dopłacanie przewozów przez 
wojewodę. Niestety, z tego co 
mi wiadomo, żadna gmina nie 
wystąpiła o te środki, a można 
było otrzymać dopłatę 3 zł za 
kilometr, co mogłoby załatwić 
sprawę, np. z PKS-em. Dopóki 
gmina nie będzie takich zleceń 
robić, takie przewozy niestety 
nie będą wykonywane – dodaje.
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Na głupotę wandali brakuje słówSłużby mundurowe 
informują

Cofając uderzył i  uciekł. W  sobotę 28 listopada w  Sokolcu, 
nieustalony kierujący podczas cofania uderzył w  samochód 
marki Toyota. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowa-
dzą policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Nie dostosował prędkości. W niedzielę 29 listopada na ul. Ko-
pernika w  Nowej Rudzie, mężczyzna kierujący samochodem 
marki Audi nie dostosował prędkości do warunków ruchu i do-
prowadził do kolizji samochodu marki Hyundai, którym kiero-
wała kobieta. Sprawca kolizji został ukarany mandatem i sze-
ścioma punktami karnymi.
Kolizja na Radkowskiej. We wtorek 1 grudnia dyżurny Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie 
o  kolizji drogowej z  udziałem samochodu osobowego oraz 
samochodu dostawczego na ul. Radkowskiej w Nowej Rudzie. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpo-
znania stwierdzono kolizję z udziałem samochodu osobowego 
marki Seat Ibiza oraz samochodu dostawczego Fiat Ducato. Obaj 
kierujący znajdowali się na zewnątrz pojazdów i nie wymagali 
pomocy medycznej. Pojazdy znajdowały się na drodze powia-
towej 3312D powodując jej zablokowanie w  obu kierunkach 
jazdy.
Pożar w Ratnie. W środę 2 grudnia noworudzcy strażacy otrzy-
mali zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu w budynku wieloro-
dzinnym w Ratnie Górnym. Po przybyciu na miejsce właściciela 
mieszkania, drzwi do wewnątrz zostały otwarte, po czym stra-
żacy ustalili, że dym wydobywa się z przestrzeni między pod-
łogą, a przylegającym do niej kominem. Ustalono również, że 
w mieszkaniu objętym pożarem nie znajdował się piec lub inne 
urządzenie ogrzewcze, natomiast prawdopodobną przyczyną 
pożaru był piec znajdujący się piętro niżej w mieszkaniu.
Konar stwarzał zagrożenie. W piątek 4 grudnia do strażaków 
wpłynęło zgłoszenie o gałęzi drzewa stwarzającej zagrożenie 
pieszym przy ulicy Fabrycznej w  Ludwikowicach Kłodzkich. 
Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, że złamana gałąź drze-
wa, spadając, zawiesiła się na gałęzi poniżej. Drzewo usytuowa-
ne jest bezpośrednio przy chodniku drogi powiatowej. Z uwagi 
na dużą ilość suchych konarów na drzewie, teren wokół drzewa 
zabezpieczono przed dostępem osób postronnych przy użyciu 
taśmy ostrzegawczej. 
Kolizja, droga wojewódzka zablokowana. W  poniedziałek 
7  grudnia dyżurny JRG w  Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym na DW 381 w Bartnicy. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania strażacy 
ustalili, że w zdarzeniu brały udział 3 pojazdy, w których podró-
żowały 4 osoby (Fiat Punto, VW Passat i BMW 520D). Wszystkie 
osoby opuściły pojazd o własnych siłach. Jeden z mężczyzn po 
czasie zaczął uskarżać się na ból w  klatce piersiowej, został 
przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, pozostali 
uczestnicy nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Po zakończeniu 
działań przez strażaków z państwowej straży pożarnej, na miej-
scu został zastęp OSP Nowa Ruda.

Policjanci kontrolują

„Wiata rekreacyjna na Księżnie w  Ścinawce 
Średniej właściwie już nie istnieje. Po minionym 
weekendzie ostatnie elementy wyposażenia zo-
stały zniszczone, połamane, spalone. Podobnie 
jak tablice informacyjne i  balustrady z  wiaty. 
Szkoda. Podobny los, również w miniony weekend, 
spotkał plac rowerowy w Ścinawce Górnej. Wy-
rwane zostały wszystkie znaki razem z betono-
wymi fundamentami, zerwane i  potłuczone 
lampy, wyrwane kosze na śmieci. W  zasadzie 
pozostały tylko ścieżki, bo je ciężko zniszczyć. 
Chociaż pewnie, gdyby się postarać, to też się 
uda.

W Radkowie też udało się sporo zniszczyć. Nie 
licząc wywróconych koszy i kontenerów na śmie-
ci, w ostatnim czasie udało się połamać kamien-
ne stoły w wiatach rekreacyjnych obok rynku.

Z  żalem i  smutkiem patrzymy na wszystkie 
zniszczone miejsca. Jednocześnie informujemy, 
że nie zostaną one odbudowane czy wyremon-
towane” – czytamy na profilu Radków – Kraina 
Gór Stołowych.

– Do Komisariatu Policji w Nowej Rudzie wpły-
nęło zawiadomienie związane z  uszkodzeniem 
elementów wyposażenia oraz oświetlenia tzw. 
„miasteczka rowerowego” w Ścinawce Górnej. Do 
zdarzenia doszło prawdopodobnie w nocy z 5 na 
6 grudnia. Gmina Radków dokonała ustalenia 
wartości strat. Postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji 
w  Nowej Rudzie – o  dewastacji „miasteczka ro-
werowego” mówi podinsp. Wioletta Maruszewska, 
oficer prasowy kłodzkiej policji.

Zaznaczyć trzeba, że to nie pierwszy przypadek, 
kiedy wandale dewastują wyposażenie  miasteczka.

Policjanci ponownie apelują o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń związanych 
z zachowaniem się osób w miejscach publicznych i przypominają o zakrywaniu ust 
i nosa, a także o zachowaniu dystansu społecznego

Policjanci przy współpracy z 
innymi służbami wciąż spraw-
dzają miejsca różnego rodzaju 
pod kątem przestrzegania wpro-
wadzonych obostrzeń w Polsce. 
Podstawową zasadą jest w tej 
chwili zasłanianie ust i nosa oraz 
trzymanie dystansu społeczne-
go. Funkcjonariusze zwracają 

uwagę osobom, które się do tego 
nie stosują. Pamiętajmy, by czę-
sto myć i dezynfekować ręce, 
zwłaszcza jak przemieszczamy 
się poza nasze miejsce zamiesz-
kania. Stosujmy się do tego głów-
nie w placówkach handlowych, 
gdzie gromadzą się większe 
skupiska ludzi, a co za tym idzie, 

istnieje większe ryzyko zakażenia 
wirusem. Dobrym nawykiem jest 
też używanie rękawic foliowych 
bądź woreczków przy pakowaniu 
produktów spożywczych typu 
pieczywo czy wyroby cukierni-
cze.

Funkcjonariusze cały czas 
sprawdzają też osoby przeby-
wające na kwarantannach. Waż-
nym jest, by nie opuszczały swo-
jego miejsca zamieszkania i nie 
utrudniały kontaktu telefonicz-
nego. Przypominamy o aplikacji 
na telefon komórkowy KWARAN-
TANNA DOMOWA, która znacznie 
ułatwi pracę wszystkim służbom.

Przypominamy, że od ponie-
działku 30 listopada, za nieza-
słanianie ust i nosa mandat wy-
nosi 1000 złotych.

Kontrole służb na terenie 
powiatu kłodzkiego planowane 
są na cały grudzień. Pamiętajmy, 
że wprowadzone przepisy służą 
ochronie naszego życia i zdrowia.
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Policjanci przypominają jak zapobiegać i nie dopuścić 
do kradzieży własnego pojazdu lub jego elementów. 
Oto kilka porad, na co zwrócić szczególna uwagę

Najbezpieczniej jest trzymać swój samochód, motocykl, 
motorower, czy też inny pojazd w garażu lub na parkingu strze-
żonym. Oczywiście samochód powinien być zamknięty na klucz 
oraz posiadać dodatkowe zabezpieczenia. I to jednak może nie 
wystarczyć, jeżeli nie zadbamy o kilka spraw:

• nie zostawiajmy wartościowych rzeczy w samochodzie, 
szczególnie w widocznym miejscu,

za każdym razem, kiedy wychodzimy z pojazdu, nawet na 
chwilę, ryglujmy zamek w drzwiach,

w sobie tylko znanym miejscu, oznaczmy przy pomocy spe-
cjalistycznej firmy swój samochód,

• nie zostawiajmy kluczyków w samochodzie,
• zainstalujmy alarm i włączajmy go zawsze, nawet jeżeli 

opuszczamy samochód tylko na chwilę,
• zwracajmy uwagę na to, kto pojawia się obok zaparkowa-

nych samochodów,
• kupujmy specjalne śruby i klucze do kół, aby je zabezpieczyć 

przed kradzieżą,
• zawsze zamykajmy korek wlewu paliwa na kluczyk,
• nie zostawiajmy dokumentów pojazdu w jego wnętrzu,
• jeżeli nie posiadamy garażu, ani nie pozostawiamy samo-

chodu na parkingu strzeżonym, parkujmy zawsze w miejscu 
doświetlonym i widocznym dla innych ludzi,

• oznakujmy w sposób sobie znany ważne ruchome elemen-
ty pojazdu (akumulator, opony, reflektory, felgi), w przypadku 
kradzieży łatwiej będzie je rozpoznać,

• uważajmy z kim podróżujemy, gdyż zabieranie przypadko-
wych osób na tak zwanego „stopa” może być podstępem sto-
sowanym przez złodziei samochodów.

Pamiętajmy, aby w przypadku uzyskania informacji o kra-
dzieży swojego samochodu lub też innej osoby, niezwłocznie 
poinformować dyżurnego CPR pod numerem 112, który prze-
każe informację policji. Szybka reakcja społeczeństwa, to szyb-
ka interwencja policji, a tym samym duża szansa na odzyskanie 
skradzionego mienia.

Zabezpiecz swój pojazd

Bez 
prawa
jazdy

Kierowcy posiadający polskie prawo jazdy nie mają 
obowiązku posiadania dokumentu podczas jazdy. 
Policjant podczas kontroli drogowej sprawdzi, czy 
kierowca posiada uprawnienia za pośrednictwem 
informatycznego systemu. Obowiązek posiadania 
prawa jazdy nadal dotyczyć będzie obcokrajowców

Od 5 grudnia weszły w życie zmiany w ustawie „Prawo o ru-
chu drogowym”, które znoszą obowiązek posiadania prawa 
jazdy podczas jazdy samochodem. Policjant podczas kontroli 
sprawdzi czy kierowca posiada uprawnienia za pośrednictwem 
informatycznego systemu centralnej ewidencji kierowców. 
Należy jednak pamiętać, aby podczas legitymowania podawać 
funkcjonariuszowi prawdziwe dane. Osoby, które będą próbo-
wały wprowadzić w błąd policjantów, co do swojej tożsamości, 
będą doprowadzone do najbliższej jednostki policji, celem 
ustalenia danych osobowych. Policjanci zachęcają wszystkich 
kierowców do sprawdzenia swoich danych.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców znajdują się 
informacje o wszystkich kierowcach – w Polsce jest ich 21 784 620.

Robiąc świąteczne zakupy 
nie daj się oskubać

W dobie panującej epidemii przed świętami na pewno większość z nas skorzysta 
z możliwości zakupienia prezentów przez Internet. To daje większe możliwości 
oszustom, którzy w ten właśnie sposób wyłudzają pieniądze od pokrzywdzonych osób

W ostatnim czasie policjanci otrzymali wiele 
tego typu zgłoszeń, dlatego po raz kolejny prze-
strzegają przed ogłoszeniami wystawionymi przez 
oszustów w internetowych serwisach sprzedażo-
wych oraz przypominają jak uniknąć utraty swo-
ich oszczędności. Ostrzegają również o fałszywych 
wiadomościach SMS oraz mailach.

Należy pamiętać, iż zakupy w  sieci najlepiej 
dokonywać w  sprawdzonych, autoryzowanych 
i zarejestrowanych sklepach internetowych. Przed 
przesłaniem pieniędzy kupujący powinien spraw-
dzić, czy firma oferująca nam produkty i usługi 
w ogóle istnieje. Pomogą nam w tym dwie witry-
ny:

• w wyszukiwarce http://https://wyszukiwar-
karegon.stat.gov.pl jesteśmy w stanie sprawdzić 
sprzedającego 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 
szczególną uwagę na inne ważne czynniki:

– sprawdzić komentarze i opinie o sprzedają-
cym – bezpośrednio w  serwisie sprzedażowym 
jak i poprzez wyszukiwarkę internetową,

– sprawdzić numer telefonu sprzedającego 
– czy jest to numer polskiej sieci telekomunika-
cyjnej, czy sprzedającego pojawia się w wyszuki-
warce internetowej i  jakie wpisy się do niego 
odnoszą,

– sprawdzić od kiedy użytkownik posiada 
konto w serwisie sprzedażowym – UWAGA! uni-
kamy nowych kont,

– w  przypadku mniej popularnych sklepów 
internetowych należy sprawdzić, gdzie zareje-
strowana jest domena strony sklepu – np. poprzez 
wyszukiwarkę http://centralops.net/co/,

– sprawdzić, czy na stronie sklepu wskazany 
jest jego adres, telefon i regulamin,

– ocenić wizualnie profesjonalizm wykonania 
strony sklepu internetowego.

W  razie możliwości dokonujmy przelewu 
środków poprzez usługę PayU, unikając płatności 
bezpośrednio na rachunek bankowy. W tej drugiej 
sytuacji nie obejmuje nas program ochrony ku-
pujących. W przypadku wątpliwości należy skon-
taktować się telefonicznie ze sprzedającym 
i dopytać o możliwość nadania przesyłki za po-
braniem.

Policjanci przypominają, że nie należy przesy-
łać pieniędzy na poczet kosztów wysyłki. W przy-
padku 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, że przedmioty sprzedawane 
w  sieci są z  reguły tańsze o  około 10-20%, niż 

w sklepach stacjonarnych. Wszelkie inne tańsze 
oferty powinny wzbudzić w nas niepokój i zasta-
nowienie – oszust zawsze zwraca na siebie uwa-
gę nadzwyczajnie atrakcyjną ofertą.

Policjanci ostrzegają, że przestępcy wysyłają 
m.in. sms-y i maile z informacjami o nieopłaconych 
fakturach lub zaległościach np. za prąd. Wystarczy, 
że klikniemy w przesłany w nich link, zalogujemy 
się do spreparowanej strony internetowej banku, 
a  przestępcy już po chwili – mając dostęp do 
naszego konta bankowego – wykonają przelew 
zgromadzonych przez nas oszczędności, a  my 
zostaniemy bez pieniędzy.

Złodzieje w ten sam sposób kradną tożsamość 
osoby poprzez popularne portale społecznościo-
we, podszywają się pod nią i wykorzystując za-
ufanie znajomych proszą ich o  podanie hasła 
„BLIK”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą 
zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat 
w tym dniu straciła ważność lub proszą o szybką 
pożyczkę na zakupy przez Internet, obiecując 
zwrot środków finansowych następnego dnia. 
Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. 
Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące 
na telefon podczas każdej transakcji oraz wiado-
mości od znajomych. Warto jest zadzwonić do 
osoby, która w  ten sposób prosi nas o  pomoc, 
w celu potwierdzenia, czy nie jest to próba prze-
stępstwa. Taka forma kontaktu – przez komuni-
kator – może się okazać zwykłym oszustwem. My 
natomiast możemy stracić swoje oszczędności, 
ponieważ przestępcy czekają tylko, aby wypłacić 
nasze ciężko zarobione pieniądze.

Policjanci ponownie przypominają wszystkim 
użytkownikom komputerów, telefonów komór-
kowych oraz innych urządzeń z  dostępem do 
Internetu o kilku ważnych kwestiach:

• Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamię-
tajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe 
do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. 
Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy 
je.

• Pamiętajmy o wylogowaniu się z aplikacji za 
każdym razem po zakończeniu ich użytkowania.

• Nie otwierajmy e-maili od nieznanych nam 
nadawców, a co najważniejsze, zawartych w nich 
załączników oraz linków.

• Oszuści często podszywają się pod witryny 
banków lub popularnych portali aukcyjnych 
i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisy-
wać, w  przypadku wystąpienia wątpliwości, 
swojego loginu oraz hasła.

• Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwen-
cjach wykorzystywania Internetu.

• Kontrolujmy strony internetowe, które prze-
glądają najmłodsi.

• Zablokujmy te witryny, których według nas 
dzieci nie powinny przeglądać.

• Uaktualniajmy system operacyjny i oprogra-
mowanie, którego używamy.
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Pisarkę Natałkę Babinę przedstawiałam już 
przy okazji prezentacji jej pierwszej powieści 
Miasto ryb (2010). Teraz mamy kolejną jej książkę, 
której akcja też rozgrywa się na wschód od nas. To inna ziemia, za granicą, ale 
jak by nie patrzeć całkiem blisko. W tej książce podobnie jak w poprzedniej 
autorka sielskość białoruskiej wsi łączy ze złem, które czai się gdzieś w ukryciu. 
Babina uzmysławia nam, czytelnikom, że swoim zachowaniem to zło i strach 
sami zapraszamy codziennie do siebie, do naszych domów i serc: „Ktoś cichy 
milczy w ciemności… Strach wyjść z domu, strach w domu pozostać...” 

I przestrzega, co może stać się z ludźmi w tym specyficznym europejskim 
zakątku. Tytułowa Budka to lokalna nazwa domu przy kolei. W biurokratycznym 
żargonie budkami nazywano kiedyś typowe mieszkania dla kolejarzy i  ich 
rodzin. Takie lokum na odludziu kupiła nasza bohaterka Ałka Bobylowa, by 
w nim przetrwać niemoc twórczą. Pięćdziesięcioletnia Ałła jest pisarką, a miej-
sce to zadziałało na nią dziwnym urokiem i spokojem. A tego właśnie najbar-
dziej jej teraz trzeba. Jednak radość nie trwa długo. Wokół kobiety pojawiają 
się tajemnicze znaki zapowiadające tragedię. Jej osobistą i  narodową. Do 
uroczyska Lisi Chwost i białoruskiego kraju zbliża się siła nieczysta.

Fabuła zaskakuje, bo nagle z thrillera skręca w sciente fiction i rozpoczyna 
się apokaliptyczne odliczanie… Polecam. Piękny język, urokliwe opisy przy-
rody i mądre końcowe przesłanie.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Natałka Babina

„Bodaj Budka”
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Bardzo dużą popularnością 
w klubach fitness cieszy się 
obecnie trening z wykorzysta-
niem piłek BOSU, piłek fitness i 
dysków sensorycznych, które 
mają wprowadzać element nie-
stabilności do wykonywanego 
ćwiczenia. Moda na tego typu 
trening swój początek ma w 
fizjoterapii, gdzie wspomniane 
przyrządy używane są w czasie 
rehabilitacji.

Dzięki nim przywracana jest 
propriocepcja i koordynacja 

nerwowo-mięśniowa po ura-
zach ortopedycznych takich jak 
skręcenie stawu skokowego czy 
zerwanie więzadeł kolanowych. 
Wprowadzenie elementu nie-
stabilności pomaga aktywować 
osłabione mięśnie w obrębie 
problematycznego miejsca, co 
będzie miało przełożenie na 
prawidłową pracę kończyny i 
prewencję występowania kolej-
nych urazów w przyszłości. W 
treningu osób zdrowych wspo-
mniane przyrządy mogą zostać 
wykorzystane jako element 
rozgrzewki, jednak bezzasadne 
będzie opieranie na nich zasad-
niczej części treningu.

Piłka fitness będzie miała 
swoje zastosowanie w przypad-
ku treningu mięśni core w kilku 
ćwiczeniach. Jednym z nich jest 
utrzymanie planka, podpierając 
się przedramionami na piłce, po 
czym wykonanie ruchu powol-
nego wysunięcia ramion do 
przodu i dynamicznego przy-

ciągnięcia ich do tułowia. Alter-
natywą będzie ustawienie stóp 
na piłce i podparcie się prosty-
mi rękami o stabilne podłoże, a 
następnie wykonanie ruchu 
przyciągnięcia kolan do klatki 
piersiowej i powrotu do pozycji 
początkowej. Pozytywny wpływ 
na stabilizację korpusu będzie 
również miało ćwiczenie pole-
gające na oparciu pięt o piłkę 
w pozycji leżenia tyłem i przy-
ciągnięcie jej do bioder przy 
pomocy mięśni nóg.

Najlepszym sposobem na 
rozpoczęcie pracy nad stabili-
zacją jest zmniejszenie ilości 
punktów podporu ciała. Wyko-
rzystanie tylko jednej nogi w 
czasie wykonywania ćwiczenia 
znacząco utrudni ruch i zmusi 
ćwiczącego do skupienia się na 
pracy mięśni pośladkowych i 
core, które odpowiedzialne 
będą za przeciwdziałanie dzia-
łającym na tułów siłom rotacyj-
nym. Plan treningowy zawiera-

jący takie ćwiczenia jak przysia-
dy bułgarskie, martwe ciągi 
jednonóż czy wypychanie kettla 
nad głowę stojąc na jednej no-
dze będzie promował rozwój 
stabilizacji.

Wykorzystanie niestabilnego 
podłoża w treningu może zna-
cząco obniżać jakość wykony-
wania ćwiczeń na stabilnym 
gruncie. Po pierwsze, ćwiczenia 
na BOSU i dyskach sensorycz-
nych obniżają siłę i moc mięśni. 
Jedynie produkcja siły wzglę-
dem stabilnego podłoża w cza-
sie przysiadów ze sztangą czy 
martwych ciągów będzie miała 
przełożenie na szybszy bieg czy 
efektywność zmiany kierunku 
ruchu. Po drugie, niestabilne 
podłoże upośledza pracę wzor-
ców ruchowych i zmusza ciało 
do nadmiernej aktywacji i kom-
pensacji ruchu przez niektóre 
mięśnie.

Wykorzystanie niestabilnego 
podłoża będzie uzasadnione 

jedynie w czasie rehabilitacji 
urazów ortopedycznych, nie-
których ćwiczeń z piłką fitness 
na core oraz jako element roz-
grzewki. W pozostałych przy-
padkach najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla zwiększenia 
stabilizacji ciała będzie zasto-
sowanie ćwiczeń w podporze 
jednonóż oraz zwiększenie siły 
mięśni w podstawowych ru-
chach ze sztangą. Ćwiczenia 
takie jak martwy ciąg, przysiad 
ze sztangą, podciąganie na drąż-
ku, wyciskanie sztangi nad gło-
wę czy przysiad bułgarski będą 
stanowiły najlepszą formę tre-
ningu funkcjonalnego. Popula-
ryzowane w mediach ćwiczenia 
z wykorzystaniem niestabilnego 
podłoża w żaden sposób nie 
zwiększają sprawności ciała, a 
ich wykonywanie będzie stano-
wiło w większości przypadków 
jedynie stratę czasu.

Malwina, pięćdziesięcioletnia Polka, marzy o przystani, nowym schronie-
niu (jak sama mówi – przed uciążliwością klimatu w kraju i brutalnością losu). 
Chcąc uporać się z tragedią musi zmienić otoczenie. Na swój nowy dom 
wybiera willę w malowniczym i upalnym Sorrento. Tam jako pomoc domowa 
zaprzyjaźnia się z jej właścicielką Carlą Russo. Carla jest już starą i schorowa-
ną kobietą, która kiedyś w młodości dla rewolucyjnych ideałów porzuciła 
własną rodzinę. Później musiała poświęcić się jednak dla swojego jedynego 
wnuka. Teraz, po latach nie chce, by Bruno odszedł od niej. Nastolatek bardzo 
tęskni za matką, wierzy, że w końcu wróci z wojaży po świecie i zaczną żyć 
normalnie. Wchodząc w dorosłość odkrywa w sobie talent pisarski i z pomo-
cą Malwiny próbuje napisać książkę, rodzinną sagę. Przy okazji uczy się życia. 
Między chłopakiem a kobietą zawiązuje się przyjaźń, a z czasem coś więcej. 
Obydwoje są zafascynowani sobą, ale i przerażeni. Carla odkrywa to i próbu-
je przerwać tę znajomość w sposób radykalny. Bez tłumaczeń i próśb.

To piękna, wysmakowana, poetycka proza w delikatny sposób odkrywa-
jąca emocje, jakie towarzyszą nam w każdym naszym dniu. Historia trojga 
bohaterów przedstawiona jest z trzech punktów widzenia. Ich losy splotły 
się ze sobą w najbardziej przełomowym dla nich momencie.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Rogaliki krucho-drożdżowe
Składniki: 4 szkl. mąki, 250g zimnego masła, 5 dkg 
świeżych drożdży, 2 łyżki cukru, 1/4 łyżeczki soli, 
2  jajka, 0,5 szkl. gęstej śmietany, 1,5 szkl. gęstej/
twardej marmolady wieloowocowej, 0,5 szkl. kon-
fitury różanej też gęstej, mąka do podsypywania

lukier: 1 szkl. cukru pudru + sok z 1 cytryny 
+ 2-3 łyżki gorącej wody

Przygotowanie:
Drożdże rozkruszamy do miseczki, zasypujemy cukrem, mieszamy i odstawia-
my na kilka min. aby zrobiły się płynne. Powidła mieszamy z konfiturą różaną. 
Mąkę przesiewamy, dodajemy zimne, pokrojone w kostkę masło i rozcieramy 
palcami, następnie dodajemy sól, 1 jajko, śmietanę i płynne drożdże. Zagnia-
tamy miękkie ciasto do połączenia składników i – nie czekając aż wyrośnie – 
dzielimy na 6 albo 8 części. Każdą rozwałkowujemy (średnica ok. 25 cm) i kro-
imy na 6-8 trójkątów. Przy brzegu kładziemy po łyżeczce nadzienia, zwijamy 
zaginając brzegi, formując kształt rogalików. Układamy je luźno na wyłożonej 
papierem do pieczenia blasze, smarujemy roztrzepanym jajkiem i wkładamy 
do wcześniej nagrzanego do 170OC piekarnika (nie czekając wcześniej, aż 
wyrosną), na ok. 10 min., do zrumienienia. Gdy pierwsza partia się piecze, ro-
bimy kolejne rogaliki. Gdy już wszystkie są upieczone, smarujemy je lukrem 
utartym z cukru pudru, z dodatkiem soku cytrynowego i gorącej wody. Z po-
danej ilość składników ulepimy ok. 36-48 rogalików. Marmolada musi być 
bardzo gęsta, nawet twarda, i nie nakładajmy jej zbyt wiele, inaczej rogaliki 
pękają i nadzienie może „uciekać”.

Maja Wolny

„Dom tysiąca nocy”

Trening na niestabilnym podłożu – kto powinien go stosować?

Agata Hryciuk

Nadchodzi okres świąteczny, 
a wraz z nim wybór prezentów 
dla najbliższych. Czasem mamy 
do obdarowania naprawdę spo-
ro osób i staramy się zmieścić 
w określonym budżecie. W ta-
kim wypadku również można 
znaleźć przydatne upominki, 
które dadzą obdarowanym 
dużo radości. Poniżej propozy-
cje niedrogich prezentów dla 
fanów aktywności fizycznej.

Niezależnie od tego, czy 
przygotowujesz prezent dla 
bywalca siłowni czy fanki zajęć 
fitness, na pewno ucieszy ich 
porządna skakanka. Może ona 
służyć zarówno jako narzędzie 
do efektywnej rozgrzewki, jak 
i stanowić przedmiot ciężkiego, 
samodzielnego treningu. War-
to szukać modeli, które będą 
miały solidną konstrukcję oraz 
łożyska pozwalające na efek-

tywne kręcenie bez plątania się 
linki. Ta ostatnia również ma 
znaczenie: jeśli jest gruba i 
ciężka, ćwiczenie będzie nieco 
bardziej męczące, ale także 
łatwiejsze do wyczucia. Wybierz 
ten rodzaj, jeśli kupujesz upo-
minek dla kogoś, kto będzie 
chciał zmęczyć się podczas 
skakania lub dopiero uczy się 
tego ćwiczenia. Jeśli z kolei 
robisz prezent dla fana Cross-
Fitu, warto, by linka była jak 
najcieńsza. Skakanie na takiej 
jest trudniejsze, ale odbywa się 
szybciej i jest mniej męczące. 
Ma to znaczenie, gdy w czasie 
treningu walczymy o jak naj-
lepszy czas.

Shaker – jeśli osoba, dla 
której szukasz prezentu na 
Święta, trenuje na siłowni, ist-
nieją duże szanse, że korzysta 
ona z suplementów diety, ta-
kich jak izolat białka serwatko-
wego lub kreatyna. Zwykle do 
większych opakowań odżywek 
dodawane są gratisy w postaci 

shakerów, jednak, prawdę mó-
wiąc, egzemplarze te nie nale-
żą do najtrwalszych. Za 30–40 
zł bez problemu kupisz shaker, 
który można schować do torby 
bez obawy, że jego zawartość 
rozleje się między naszą trenin-
gową odzież. Bardzo praktycz-
ne modele oferuje marka Smart 
Shaker. Są one wyposażone nie 
tylko w porządną nakrętkę, ale 
mają także dodatkowe prze-
grody pod spodem przezna-
czone na porcję odżywki oraz 
suplementy w formie tabletek.

Świetnym upominkiem dla 
sportowca będzie zestaw ela-
stycznych taśm rehabilitacyj-
nych. Wbrew temu co sugeruje 
ich nazwa, przydadzą się nie 
tylko osobom zmagającym się 
z kontuzją. Można używać ich 
także do rozciągania oraz ćwi-
czeń stabilizacyjnych na barki, 
które są najbardziej narażoną 
grupą mięśniową przy treningu 
na siłowni. Warto, aby zestaw 
zawierał kilka taśm o różnej 

grubości, co pozwoli na wyko-
nanie szerszego wachlarzu ćwi-
czeń. Niektóre z produktów 
zawierają aż 5 rodzajów gum.

Szukając prezentu dla cross-
fitera lub osoby trenującej ka-
listenikę, warto rozważyć zakup 
skórek gimnastycznych. Rodzaj 
ochrony, który oferują, w od-
różnieniu od rękawiczek, nie 
powoduje drastycznego osła-
bienia chwytu, przez co jest 
znacznie bezpieczniejsz y. 
Wbrew nazwie przydadzą się 
nie tylko do ćwiczeń na drążku 
czy kółkach gimnastycznych, 
ale także podczas ćwiczeń ze 
sztangą. Do wyboru jest wiele 
rodzajów skórek, różnią się one 
między sobą głównie materia-
łem oraz szerokością. Zwróć 
uwagę, aby oczko przez które 
przechodzi pasek mocujący 
było wykonane solidnie, ponie-
waż jest to najczęściej psujący 
się element skórek. Najlepiej 
jeśli będzie ono metalowe.

Propozycje na sportowy prezent do 50 zł
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Pracownicy naszego ośrodka 
kultury nie próżnują – codzien-
nie pracują planując i przygoto-
wując się do działalności w cza-
sie poluzowania restrykcji sani-
tarnych, a obecnie szykują się 
do dużych on-linowych wyda-
rzeń artystycznych.

– Pierwsze z nich to koncert, 
który odbędzie się 22 grudnia, 
a który pozwoli teraz dzieciom, 
z zachowaniem reżimu sanitar-
nego, na ćwiczenia przed jego 
finałem. Koncert ten będzie emi-
towany on-line dla wszystkich 

mieszkańców naszego miasta. 
Występ to podarunek świątecz-
ny dla noworudzian, a równo-
cześnie w ten sposób sygnalizu-
jemy, że nasz ośrodek funkcjo-
nuje – mówi Wojciech Kołodziej, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowej Rudzie.

Jesteśmy dumni z tego, że 
możemy także pomóc w realiza-
cji koncertu pn. „Światełko dla 
Hani” – to wydarzenie także on-
-line już 12 grudnia o 18 00. Póki 
co, Agnieszka Kruk, główny or-
ganizator akcji, prowadzi wiele 

licytacji do których i my gorąco 
namawiamy!

Przed świętami ogłosiliśmy 
w sieci wiele ciekawych konkur-
sów dotyczących świąt Bożego 
Narodzenia, które spotkały się z 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców.

Cały czas (choć do końca nie 
wiemy jak to będzie ostatecznie 
wyglądało) robimy przygotowa-
nia do WOŚP.

Oczywiście nie próżnuje tak-
że Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Karolina Popiel wraz ze studen-
tami przygotowała szereg zajęć 
i wykładów dla słuchaczy uczel-
ni.

Dzięki pomysłowości Agaty 
Pilarskiej i Działowi Kulturalno-
-Artystycznemu przygotowano 
przed placówką domek święte-
go Mikołaja, cieszący się wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Pomysł okazał się przysłowio-
wym strzałem w 10.

– Domek świętego Mikołaja 
cieszy się niesamowitym powo-
dzeniem. Myślę, że jest to miej-
sce, które w przyszłości będzie 
stanowiło najlepsze miejsce do 
snucia świątecznych marzeń 
przez naszych mieszkańców. 
Teraz wygląda uroczo i klima-
tycznie, a już mamy pomysły na 
jego rozbudowę – dodaje.

Nie tylko kultura

Faktem jest też, że okres ten 
wykorzystywany jest do prac 
remontowych. Jak mówi dyrek-
tor, malowane są sale, gruntow-
nie przebudowywane są 
dwie toalety, trwały także 
prace konserwacyjne sprzę-
tu kinowego oraz przeglądy 
systemów grzewczych.

– Piszemy także i składa-
my wnioski o granty ze środ-
ków pozabudżetowych, 
gros osób jest w to właśnie 
zaangażowanych. Przygo-
towujemy wniosek ministe-
rialny dotyczący Festiwalu 
Folkloru i Przyszłorocznego 
Jubileuszu Zespołu Pieśni i 
Tańca „Nowa Ruda”, złożone 
zostały także wnioski zwią-
zane z infrastrukturą MOKU. 
Chcielibyśmy stworzyć do-

datkowo salę dydaktyczną, w 
której mogłyby odbywać się 
wystawy i zajęcia dotyczące sze-
roko rozumianej ekologii – mówi 
Wojciech Kołodziej.

Cały czas działamy
W związku z epidemią koronawirusa, już po raz drugi 
w tym roku w całej Polsce ośrodki kultury, kina, muzea, 
czy teatry zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, 
że nie funkcjonują. Tak też jest w przypadku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie

Reżim sanitarny w klubie fitness
Sytuacja pandemii zmusiła nas do zaostrzenia procedur korzystania z  zajęć grupowych 

w klubie. Oczywiście wszystko w trosce o nasze i wasze zdrowie. Wymagało to dostosowania 
klubu do wytycznych i zaopatrzenia w odpowiednie środki do dezynfekcji.

Na terenie Studia Fitness Workout mogą przebywać 
tylko osoby zapisane na zajęcia danego dnia, na daną 
godzinę (wymiana grup w ciągu 15-minutowej prze-
rwy). Należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sani-
tarnego. Po klubie poruszamy się zasłaniając nos i usta 
– i to dotyczy każdej osoby, a maseczkę można ściągnąć 
dopiero przy rozpoczęciu ćwiczeń. Dezynfekujemy 
ręce po wejściu do klubu i przed jego opuszczeniem. 
Po każdych zajęciach dezynfekujemy dokładnie sprzęt, 
z  którego korzystaliśmy. Obowiązkowo używamy 
ręcznika. Zachowujemy bezpieczne odległości na sali 
podczas ćwiczeń, stosując się do wytycznych 10 m2/
os. Należy też mieć na uwadze fakt, iż nikt ze złym 
samopoczuciem nie wybiera się na trening.

Tak działamy prowadząc zajęcia zorganizowane 
grupowe. Jest to bezpieczne miejsce do dbania o swo-
ją aktywność fizyczną.

Często zastanawiam się jaki będzie świat, kiedy 
wyjdziemy już na prostą. Co się zmieniło? Na pewno 
nauczyliśmy się mocno dbać o higienę własną i miej-
sca pracy/ćwiczeń. Akurat ten fakt niezmiernie mnie 
cieszy, ponieważ czasami ciężko było wyegzekwować 
od klientów takie zachowania. Teraz traktujemy to 
jako rutynę – pozytywną, prozdrowotną.

Kłodzki oddział covidowy 
z pełnym obłożeniem

Codzienne raporty 
Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące liczby osób 
zakażonych SARSCoV-2 
wskazują, że ich liczba 
się waha, ale na ich 
podstawie można za-
uważyć, że liczba przy-
padków odnotowa-
nych w Polsce wyraźnie 
zmalała. Według tych samych raportów resortu zdrowia zmala-
ła też liczba osób zakażonych na terenie powiatu kłodzkiego.

W kłodzkim szpitalu kilka tygodni temu przekształcono 
Oddział Wewnętrzny na Oddział Covidowy, w którym jest kilka-
dziesiąt łóżek i jak poinformowała nas we wtorek w rozmowie 
telefonicznej Jadwiga Radziejewska, dyrektor ZOZ Kłodzko, 
wszystkie łóżka są zajęte.

– Na oddziale mamy 100% obłożenia, 3 z 4 respiratorów są 
zajęte. Właściwie mogę powiedzieć, że pracujemy bez większych 
problemów, te które się pojawiają, staramy się na bieżąco roz-
wiązywać – mówi Jadwiga Radziejewska. – Jesteśmy bardzo 
wdzięczni mieszkańcom, firmom i stowarzyszeniom, które za-
reagowały na nasz apel o pomoc i cały czas dostarczają jeszcze 
przedmioty czy środki higieny osobistej, także to jest uzupeł-
niane na bieżąco. Na oddziale właściwie mamy sprzęt typu 
łóżka i inne rzeczy o które występowaliśmy – dodaje.
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„Farmatex” os. XXX-lecia 16 11 grudnia

„Nowa” ul. Teatralna 11 12 grudnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 13 grudnia

„Piastowska” ul. Piastów 5 14 grudnia

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 15 grudnia

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 16 grudnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 17 grudnia

„W Rynku” Rynek 23 18 grudnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 19 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 20 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 21 grudnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 22 grudnia

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

6-8 października, godz. 18.00
TAJEMNICZY OGRÓD

2D, napisy, dramat, 120 min, 2020, Wielka Brytania
bilet: 15/12 zł

Noworudzianin Nr 106, 11-17 grudnia 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (3)

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Artur, Daniel, Hieronim, Poncjan, Stefan, Waldemar

wschód	słońca:	7.34
zachód słońca: 15.23

11
345	dzień	roku

do końca roku pozostało 20 dni
dzień	trwa:	7	godz.	49	min.

grudnia
środa

Sąd podejmie czynności wyjaśnia-
jące, jeżeli przemawiają za tym wyniki 
wstępnego badania sprawy, a także 
gdy sprawa nie była przedmiotem 
postępowania przed komisją pojed-
nawczą, chyba że czynności te nie 
przyspieszą postępowania lub są oczy-
wiście niecelowe z innych przyczyn. 
Czynności wyjaśniające przeprowadza 
się bez udziału ławników.

Postanowienie określające środki 
dowodowe i fakty podlegające stwier-
dzeniu może zapaść na posiedzeniu 
niejawnym.

Termin rozprawy powinien być 
wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających, 
a jeżeli nie podjęto tych czynności - od daty wniesienia pozwu lub 
odwołania, do rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodnie, chyba 
że zachodzą nie dające się usunąć przeszkody.

Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby 
w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem 
sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jeżeli uzna to 
za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to 
również doręczeń oraz zarządzeń mających na celu przygotowanie 
rozprawy, zwłaszcza zaś żądania przedstawienia niezbędnych do 
rozstrzygnięcia sprawy akt osobowych i innych dokumentów.

Wezwanie i doręczenie dokonane w powyższy sposób wywołuje 
skutki przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli jest 
niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata. Nie stosuje się 
przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i 
z przesłuchania stron.

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

Historia UNICEF
UNICEF (ang. United Na-

tions International Children’s 
Emergency Fund, od roku 
1953 United Nations Children’s 
Fund, pol. Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzie-
ci) – organizacja humanitarna 
będąca częścią systemu ONZ. 
Główna siedziba UNICEF znaj-
duje się w Nowym Jorku. Pol-
ski Komitet Narodowy UNICEF 
mieści się w Warszawie.

UNICEF powstał z ini-
cjatywy Polaka dr. Ludwika 
Rajchmana. Oficjalnie został 
powołany 11 grudnia 1946 
roku uchwałą Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjedno-

czonych. Głównym celem UNI-
CEF jest pomoc dzieciom w 
zakresie wyżywienia, ochrony 
zdrowia, ochrony przed prze-
mocą i wykorzystywaniem 
oraz edukacji. Zasięg działania 
organizacji jest globalny.

Po roku 1954, kiedy to UNI-
CEF na stałe został włączony 
do ONZ, jego zakres działania 
znacznie się poszerzył. Zajęto 
się nie tylko opieką lekarską i 
pomocą w sytuacjach kryzy-
sowych, ale i zapewnieniem 
elementarnego wykształcenia 
wszystkim dzieciom w krajach 
rozwijających się. Za swoją 
działalność UNICEF otrzymał 

w roku 1965 Pokojową Nagro-
dę Nobla.

Organizacja miała też duży 
udział w uchwaleniu przez 
ONZ w roku 1989 Konwencji 
o prawach dziecka.

Od roku 2006 flaga UNICEF 
jest na koszulkach siatkarek i 
piłkarzy FC Barcelona.

Co roku na Boże Narodze-
nie UNICEF wydaje specjalne 
kartki pocztowe, z których 
dochód przeznacza na swo-
ją działalność. Oprócz tego 
przez cały rok prowadzona 
jest sprzedaż produktów cha-
rytatywnych.

Dołącz do nas na Facebook’u
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2020

grudnia
piątek

imieniny obchodzą:
Artur, Damazy, Daniel, Hieronim, Stefan, 
Waldemar, Walenty

wschód słońca: 7.35
zachód słońca: 15.23
dzień trwa: 7 godz. i 48 min

11
346 dzień roku
do końca roku  

pozostało 20 dni

KINO 

NIECZYNNE
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W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech, 
planowanych jeszcze na ten rok, naborów wniosków 
o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. 
W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na 
realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa 
przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ra-
mach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może 
wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o  powierzchni co 
najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przy-
chód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również 
posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepsza-
jących już istniejące instalacje nawadniające, powiększających 
obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar 
nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinan-
sowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; 
zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdat-
niania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji na-
wadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodar-
stwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. 
kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przy-
padku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwesty-
cji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsię-
biorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać 
swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję 
roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też 
usług świadczonych po zbiorach.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 
usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działal-
ność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospo-
darstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z na-
stępujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – 
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 
01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodow-
lę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa 
następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, 
do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych 
maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury 
pomiarowej i  kontrolnej, sprzętu komputerowego i  oprogra-
mowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub 
wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług. 
Pomoc przyznaje się i  wypłaca do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł 
na jednego beneficjenta.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną prze-
syłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój 
usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na 
inwestycje w nawadnianie gospodarstw – do 28 stycznia przy-
szłego roku.

ARiMR – naborów wniosków

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

– Zgłosiła się do nas nasza 
klientka i pokazała maila, który 
został wysłany z adresu sugerują-
cego, że to mail wysłany z ZUS. W 
treści listu jest napisane, że pani 
dostanie 1500 zł za wypełnienie 
ankiety – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – To ewidentne 
oszustwo polegające, jak przypusz-
czam, na wyłudzeniu danych – do-
daje.

Rzecznik wyjaśnia, że tylko je-
żeli klient prosił o kontakt np. po-
przez swoje konto na PUE ZUS lub 
stronę internetową www.zus.pl 
wysyłając maila na adres cot@zus.
pl wtedy – na wyraźną prośbę 
ubezpieczonego – nasz pracownik 
może zatelefonować pod podany 
przez klienta numer telefonu.

– W innym przypadku nie ma 
mowy o „spontanicznych” kontak-
tach, a tym bardziej prowadzeniu 
jakichkolwiek ankiet, szczególnie 
związanych z wypłatą nagrody – 
zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Mail oferujący wysokie wyna-
grodzenie za wypełnienie ankiety, 
to nie pierwszy przypadek próby 
oszustwa. W związku z tym Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych prosi o 

daleko idącą ostrożność. Jeżeli 
ktokolwiek ma wątpliwości, co do 
otrzymanych informacji czy tożsa-
mości osoby podającej się za pra-
cownika ZUS, powinien skontakto-
wać się z najbliższą placówką ZUS 
lub z Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00 
lub zawiadomić policję.

– Jeżeli ktoś nie ma żadnej spra-
wy prowadzonej w ZUS, nie zwra-
cał się z pytaniem ani prośbą o 
informację, wtedy nie ma najmniej-
szej możliwości żeby przychodziły 
do niego informacje mailowe – 
przestrzega rzecznik.

Dlatego ZUS przypomina i jed-
nocześnie ostrzega wszystkich 
klientów, że pracownicy zakładu 
nie wysyłają informacji na maile, 
nie telefonują ani nie odwiedzają 
klientów w domach. Wszyscy, któ-
rzy są zainteresowani jakimikolwiek 
sprawami z zakresu ubezpieczeń 
społecznych czy prowadzenia wła-
snej działalności, mogą korzystać 
z całkowicie bezpłatnych konsul-
tacji bezpośrednio na salach ob-
sługi, bądź za pośrednictwem Cen-
trum Obsługi Telefonicznej ZUS 
pod numerem: (22) 560 16 00. 
Osoby, które posiadają indywidu-

alne konto na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) 
informacje mogą uzyskać także 
online bez konieczności wycho-
dzenia z domu. To za pośrednic-
twem PUE, właśnie w tym trudnym 
roku z pandemią, bez wychodzenia 
z domu, można było złożyć wniosek 
o świadczenie postojowe, zasiłek 
chorobowy czy o zwolnienie z 
opłacania składek, a nawet zreali-
zować bon turystyczny. I co naj-
ważniejsze dla niektórych ubezpie-
czonych, uzyskać od lekarza zwol-
nienie lekarskie w związku z cho-
robą. Ostatnią wdrożoną usługą 
elektroniczną, która upowszechnia 
dostępność dla klientów, są e-wi-
zyty, dzięki którym w czasie pan-
demii każdy klient może bez pro-
blemu załatwiać swoje sprawy w 
ZUS.

Pamiętajmy, że ZUS sprawy z 
klientami załatwia listownie lub w 
placówkach Zakładu, a także po-
przez wspomniany wyżej – uwie-
rzytelniony profil na Platformie 
Usług Elektronicznych. Także oso-
biste odwiedzenie klientów przez 
pracowników ZUS w ich domach 
jest wyjątkowo rzadkie. Dotyczy to 
tylko sytuacji, gdy przeprowadzana 
jest kontrola wykorzystania zwol-
nień lekarskich. Pozostałe wizyty 
pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w domu klienta po-
przedzane są pisemną informacją.

Czekasz na pomoc z ZUS?

Oszustwo na maila z ZUS

Płatnicy, którzy czekają na wejście w  życie 
przepisów o  zwolnieniu ze składek za listopad 
br., mogą złożyć wniosek do ZUS o  odroczenie 
terminu płatności np. o miesiąc – podkreśla Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o przedsiębiorców, dla których termin 
na opłacenie należności do ZUS za listopad upły-
wa 10 i  15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne 
opłacające składkę wyłącznie za siebie. Przepisy 
tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach 
zarówno na etapie prac sejmowych jak i senackich, 
oczekują obecnie na swój ostateczny kształt. 
Przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek 
za listopad 2020 r. dla płatników działających pod 
określonymi kodami PKD.

– Prace nadal są w  toku, a  zbliża się termin 
płatności składek, więc apelujemy do właścicieli 
firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów 
o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, 
czy mają opłacać składki czy nie, żeby złożyli 
wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności 
np. o  miesiąc – mówi Iwona Kowalska-Matis, 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzecznik zapewnia, że płatnik, który złoży 
wniosek przed terminem płatności składek, po 
zawarciu umowy nie poniesie żadnych kosztów 
związanych z ulgą. Ulga ta będzie również udzie-
lana bez opłaty prolongacyjnej. ZUS deklaruje, 
że wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to 
możliwe, a  można je składać z  domu poprzez 

indywidualne konto na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS.

– Kolejna tarcza branżowa wciąż nie weszła 
w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za 
listopad. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy dzia-
łający w  branżach, które zostały uwzględnione 
w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie 
prac sejmowych, jak też zaproponowanych w po-
prawkach Senatu), nie będą musieli płacić należ-
ności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na 
wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów 
– wyjaśnia rzecznik.

Płatnik może również zdecydować się na 
opłacenie składki za listopad w terminie, a później 
wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania 
składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z pro-
jektowanymi przepisami – opłacone składki zo-
staną mu zwrócone.

Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie 
przysługuje zwolnienie z  opłacania składek za 
listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie 
mógł wystąpić z  wnioskiem o  odstąpienie od 
naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także 
wystąpić z  wnioskiem o  rozłożenie składek na 
raty.

Podobna sytuacja miała miejsce wiosną i wte-
dy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób 
zdjąć z  siebie niepewność, co do docelowego 
stanu prawnego.

Wysyłanie e-maili z użyciem adresu nadawcy 
podszywającym się pod adres ZUS oferujących 
pieniądze za informacje – to nowy pomysł oszustów na 
wyciąganie z naszych klientów danych osobowych
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Samorząd dolnośląski będzie miał w  przyszłym roku do dyspozycji 1,26 mld 
złotych. W  budżecie największe wydatki przeznaczone będą m.in. na transport, 
wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę zdrowia.

– Regionalna gospodarka mocno odczuła kryzys wywołany epidemią. Jako sa-
morząd włożyliśmy wiele siły, ale także potężne sumy pieniędzy, zarówno we 
wsparcie ochrony zdrowia, jak i  dolnośląskich przedsiębiorców. Przed nami rok, 
w którym planujemy, tak jak dotychczas, mocno inwestować w rozwój regionalny. 
Zachowując dużą dynamikę rozwoju chcemy ponownie rozpędzić dolnośląską 
gospodarkę – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

– Planujemy budżet z deficytem wysokości 45 mln 200 tys. zł przy zabezpiecze-
niu środków z  budżetu na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich w kwocie 83 mln zł. To świadczy o mocno prorozwojowym, 
czyli inwestycyjnym charakterze budżetu – dodaje Elżbieta Berezowska, skarbnik 
Województwa Dolnośląskiego.

W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 39 mln zł wydatki ogółem w po-
równaniu z uchwałą budżetową na rok 2020. O 38 mln zł wzrosną także tzw. wy-
datki majątkowe, czyli inwestycyjne i kolejny rok z  rzędu nasz region nie będzie 
wpłacał do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”.

O 35 mln zł zmniejszą się także dochody województwa. Wynika to m.in. z kry-
zysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dużą część budżetu regionu stanowią 
zawsze wpływy z tytułu podatku CIT. Z uwagi na pandemię w przyszłym roku będą 
niższe o ponad 25 mln zł. W porównaniu do tego roku wzrośnie natomiast wpływ 
z subwencji ogólnej, czyli wsparcia dla Dolnego Śląska z budżetu państwa. Nasz 
region otrzyma z tego tytułu przeszło 37 mln złotych więcej niż w tym roku. Naj-
wyższy wzrost wydatków w nadchodzącym roku w porównaniu z uchwałą budże-
tową na rok 2020 wystąpi w dziedzinach: Transport i Ochrona zdrowia.

Transport
Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 

723 mln złotych. To o blisko 52 mln więcej niż w roku 2020. Przebudowa oraz re-
monty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i or-
ganizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano 
ponad 153,4 miliony złotych. W  dalszym ciągu rozwijana będzie również oferta 
kolejowa w naszym regionie. Stanie się tak za sprawą dokonanych zakupów tabo-
rowych regionalnego przewoźnika oraz przejmowania kolejnych nieczynnych linii 
kolejowych od PKP SA.

– Mimo trwającej pandemii nie zamierzamy zaniedbać rozwoju Dolnego Śląska. 
Dlatego w przyszłym roku będziemy kontynuować chociażby proces przejmowania 
linii kolejowych – to jedno z naszych priorytetowych zadań. Rok 2021 upłynie nam 
pod znakiem organizowania środków finansowych na rewitalizację pozostałych 
linii; poszczególne projekty zgłosiliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych i Krajowego Planu Odbudowy. W przyszłym roku czeka nas również opraco-
wanie analiz studyjnych dla pięciu dolnośląskich inwestycji, które przeszły już do 
drugiego etapu programu Kolej Plus. Czeka nas też dużo pracy nad dokumentacją 
dla projektów, które chcielibyśmy realizować w ramach nowej perspektywy unijnej 
do roku 2027. Zamierzamy m.in. ruszyć z pracami nad studium wykonalności Kolei 
Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego – wylicza Tymoteusz Myrda, Członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego. – Jak widać, tylko przy samej infrastrukturze 
mamy mnóstwo do zrobienia. Walczymy z kryzysem, ale też szykujemy się do tego, 
co będzie po jego zakończeniu – dodaje.

Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2021 roku przeznaczone zostanie ponad 71,1 milionów 

złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założy-
cielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego. Przeszło 53 mln złotych trafi 
na działalność leczniczą zakładów opieki zdrowotnej. Wśród innych istotnych dzia-
łań znalazły się: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy i  Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł oraz zakup systemu 
neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 
– 1,8 mln zł. 3,6 mln złotych przeznaczono na profilaktykę zdrowotną.

– W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki na stabilne funkcjono-
wanie ochrony zdrowia, która walczy z  pandemią koronawirusa. W  2020 roku 
znaczna część działań samorządu województwa była skoncentrowana na walce 
z COVID-19. Mimo trudnej sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć, nie pomijaliśmy 

kwestii związanych z innymi chorobami. W przyszłym roku zamierzamy kontynuować 
kluczowe dla Dolnoślązaków programy, chcemy je rozszerzać i rozwijać. Tutaj moż-
na wspomnieć chociażby takie działania, jak profilaktyka raka jelita grubego, opie-
ka perinatologicznej, czyli USG przezciemiączkowe i kardiologiczne dla niemowląt, 
jak również rozwiązywanie problemów uzależnień – wyjaśnia wicemarszałek Mar-
cin Krzyżanowski.

Edukacja i nauka oraz sprawy społeczne
Na edukację, naukę i integrację społeczną zaplanowano niemal 147,6 milionów 

złotych. Realizując cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnoślą-
skiego 2030, takie jak poprawa efektywności kształcenia oraz rozwój i moderniza-
cja regionalnej infrastruktury publicznej, w dziedzinie Edukacja i Nauka Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego finansuje działalność 18 jednostek oświatowych, 
które w roku szkolnym 2020/2021 zapewnią kształcenie oraz sprawują opiekę nad 
3 015 słuchaczami, uczniami i wychowankami. W 2021 roku trafi na ten cel 64 mln 
979 tys. zł.

Pozostałe najistotniejsze działania to m.in. Projekt Dobry Początek – dedykowa-
ny Młodzieżowym Ośrodkom Socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodkom Wycho-
wawczym – 5,1 mln zł, a także wsparcie Kształcenia Zawodowego – 3,4 mln zł oraz 
Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów 
zawodowych – 3,3 mln zł i Program stypendialny dla kadry medycznej – Stypendia 
dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa – 200 tys. zł.

Prawie 4 mln złotych przeznaczono na rzecz osób z  niepełnosprawnościami 
w tym: niemal 950 tysięcy wesprze działalność zakładów aktywności zawodowej, 
a 2,8 mln pozwoli na funkcjonowanie usług asystenckich, opieki wytchnieniowej 
i Ośrodków Czasowego Pobytu.

Sport i turystyka
Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. Dwie największe 

inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, 
a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współ-
pracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.

– Zarówno dla turystyki, jak i dla sportu był to trudny rok. Pandemia sprawiła, 
że nie odbyły się wszystkie planowane imprezy sportowe, a zawodnicy mieli zabu-
rzony cykl treningowy. Bez względu na to, zgodnie z  planem przeznaczyliśmy 
środki na kształcenie kadr, stypendia sportowe, akademie i programy rozwojowe 
– mówi Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

W przyszłym roku będą w dalszym ciągu realizowane dotychczasowe programy 
wsparcia m.in. Poprawa bazy sportowej i Dolnośląski Delfinek. Ponad to wystartu-
je zupełnie nowy program Sport – lubię to!, którego celem jest kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyza-
cja i  rozwój sportu powszechnego i  rekreacyjnego. W  dalszym ciągu wspierany 
będzie rozwój infrastruktury do uprawiania sportu – 9 mln złotych z budżetu na 
2021 rok pozwoli na budowę wspomnianej Hali Lekkoatletycznej we Wrocławiu.

Kultura
Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 92,3 milionów złotych. Większość tej 

kwoty, bo aż 86,4 mln złotych, zostanie przeznaczone dla 17 instytucji kultury, dla 
których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem. Ponadto blisko 
3 mln złotych stanowić będzie wkład własny do remontu Panoramy Racławickiej, 
a kolejne 900 tysięcy – wkład do remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.

Rozwój regionalny
Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 miliony złotych. 

Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przed-
siębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu nie-
zbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe 
Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

– Pomimo wszelkich trudności, związanych z pandemią COVID-19, budżet za-
planowany na rok 2021 jest ambitny. Wynika to z tego, że województwo dolnoślą-
skie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w tej części Europy i jako 
zarząd województwa zrobimy wszystko, aby tak pozostało – mówi wicemarszałek 
Grzegorz Macko.

Rolnictwo i ochrona środowiska
Na ten cel trafi w sumie 53,3 milionów złotych. Ochrona, rekultywacja i poprawa 

jakości gruntów rolnych pochłonie 30 mln zł. Dotacje na bieżące utrzymanie me-
lioracji wodnych jednostek samorządu terytorialnego sięgną 1,5 mln zł. Taką samą 
kwotę przeznaczono na Odnowę dolnośląskich wsi.

Dochody w wysokości prawie 1 mld 264 mln zł oraz wydatki 
sięgające 1 mld 309 mln zł – przewiduje planowany na przyszły rok 
budżet województwa dolnośląskiego. Najwięcej pieniędzy – ponad 
723 mln zł, zarezerwowano na transport. O 38 milionów złotych więcej 
przeznaczonych zostanie na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje

Prorozwojowy budżet na rok 2021
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Zmiana sposobu odbioru odpadów

Kolejne inwestycje 
dzięki rządowemu wsparciu

NABÓR NA DEMONTAŻ AZBESTU Paczka dla kresowiaka

Mieszkańcy Jugowa mogą wnosić uwagi

Samochód strażacki na sprzedaż

Kolejny etap projektu „Umiem pływać”

Oferta sprzedaży nieruchomości

Sesja Rady Gminy

GODZINY PRACY URZĘDU
24 grudnia Urząd Gminy zaprasza interesantów do godziny 12.00.
28 grudnia Urząd Gminy nie pracuje w związku z ustawowym 
dniem wolnym od pracy. Gmina Nowa Ruda otrzyma-

ła z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych 4,8 mln złotych.

Dzięki rządowemu wsparciu 
zrealizujemy inwestycje ważne 
dla bezpieczeństwa i zdrowia 
mieszkańców. Chodnik w Boż-
kowie połączy szkołę, remizę i 
planowane do budowy przed-
szkole z częścią wsi. Hala spor-
towa przy szkole podstawowej 
w Ludwikowicach Kł. posłuży 
wszystkim mieszkańcom gminy 
do uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych. Wójt Adrianna Mie-
rzejewska dziękuje posłom i 
senatorom, pracownikom Urzę-
du Gminy, Radnym i Sołtysom 
za współpracę, dzięki której Gmi-
na Nowa Ruda pozyskała kolejną 
dotację, pomimo trudnego dla 
samorządów okresu walki z 
pandemią. Przypominamy, że w 
ostatnim czasie wybudowany 
został parking na Przełęczy So-
kolej. Urzędnicy pozyskali na ten 

cel 112,2 tys. zł z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej, 
a 221,6 tys. zł stanowił wkład 
własny gminy. Natomiast w Lu-
dwikowicach Kł. pokryto asfal-
tem ulicę Leśną. Wartość inwe-
stycji to 346,77 tys. zł, z czego 
223 tys. zł stanowiła dotacja 
celowa z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.

– Dziękuję Grzegorzowi Mac-
ko, wicemarszałkowi wojewódz-
twa dolnośląskiego i Marcinowi 
Gwoździowi, posłowi na Sejm 
RP, którzy odwiedzili miejsca 
naszych ostatnich inwestycji, za 
wspieranie naszej gminy – mówi 
Adrianna Mierzejewska, wójt 
gminy Nowa Ruda.

W piątek, 11 grudnia, o godz. 
10:00 w sali narad Urzędu Gminy 
Nowa Ruda rozpocznie się XXVI 
sesja Rady Gminy Nowa Ruda, 
podczas której podejmowane 
będą uchwały:

– zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Nowa Ruda,

– w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomo-

ści i zagospodarowania tych 
odpadów z terenu Gminy Nowa 
Ruda.

– w sprawie utworzenia na 
terenie Gminy Nowa Ruda ośrod-
ka wsparcia dziennego pod na-
zwą Klub Seniora,

– w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie 
Seniora z siedzibą w Jugowie,

– w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Rudzie.

Urząd Gminy informuje, że na sprzedaż wystawione zostały 
lokale mieszkalne:

Ludwikowice Kł., ul. Główna 33, lokal mieszkalny nr 5, na I pię-
trze, 28,84m2. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 500,00 zł

Ludwikowicach Kł., ul. Kościelna nr 9, lokal mieszkalny nr 2, 
35,89m2. Cena wywoławcza nieruchomości: 27 000,00 zł

Dworki nr 29, lokal mieszkalny nr 3, na I piętrze budynku miesz-
kalnego, 54,46m2. Cena wywoławcza nieruchomości: 57 000,00 zł

Przypominamy, że lokatorzy mieszkań należących 
do Gminy Nowa Ruda w 2021 roku mogą wykupić 
swoje mieszkanie z ponad 90% bonifikatą.

Można zakupić także nieruchomość położone naprzeciwko 
Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w obrębie Ludwikowice Kł.

1. Nieruchomość gruntowa o w granicach działki nr 524/8 (pa-
stwiska trwałe – 0,1413 ha, grunty pod rowami – 0,0133 ha) o po-
wierzchni 0,1546 ha, niezabudowana, przeznaczona w części na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej towarzyszącymi 
usługami. Cena wywoławcza nieruchomości: 39.000,00 zł

2. Nieruchomość gruntowa o w granicach działki nr 524/9 (pa-
stwiska trwałe – 0,1960 ha, grunty pod rowami – 0,0081 ha) o po-
wierzchni 0,2041 ha, niezabudowana, przeznaczona w części na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami. Cena wywoławcza nieruchomości: 51.000,00 zł

3. Nieruchomość gruntowa o  w  granicach działki nr 524/10 
(grunty orne – 0,1769 ha, grunty pod rowami – 0,0004 ha) o po-
wierzchni 0,1773 ha, niezabudowana, przeznaczona jest w części 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-
mi usługami. Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000,00 zł

Do każdej ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 
w wysokości 23%.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieru-
chomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodle-
głości 2, tel. 74 872 09 15.

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza nabór 
wniosków na demontaż, zbieranie, utylizację 
i  transport wyrobów zawierających azbest. 
Informacja ta kierowana jest do osób, które 
posiadają na terenie swoich nieruchomości 
zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest. 
Zadanie zostanie zrealizowane po pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 
Urząd Gminy Nowa Ruda o dofinansowanie 
zadania związanego z  realizacją „Programu 
usuwania azbestu dla Gminy Nowa Ruda 
w  2021 roku” przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.
Wnioski można składać do 29 stycznia 2021 r. 
Więcej na www.bip.gmina.nowaruda.pl oraz 
pod nr tel. 74 872 09 04, 536 837 939.

W  imieniu organizatorów akcji, dziękujemy za 
pierwsze paczki dla kresowiaków. Zachęcamy do 
dostarczenia zapakowanych w  papier świąteczny 
paczek z żywnością długoterminową do 20 grudnia 
do siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Do 28 grudnia 2020 r. można wnosić uwa-
gi do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Jugów. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nowa 
Ruda na piśmie lub elektronicznie na adres 
mailowy sekretariat@gmina.nowaruda.pl 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Z wersją elektroniczną projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Jugów można zapoznać się na 
stronach www.bip.gmina.nowaruda.pl i www.
gmina.nowaruda.pl

21 grudnia odbędzie się kolejny przetarg na zakup 
samochodu pożarniczego marki Jelcz 315. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 74 872 
09 24.

2 grudnia br. w Gminie Nowa Ruda zakończyła się 
realizacja kolejnego etapu ministerialnego projektu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2020”. 
W  trwającej od września edycji programu wzięło 
udział łącznie 165 uczniów ze wszystkich szkół gmin-
nych.

Tym razem wyzwanie było jednak większe niż 
zwykle, ponieważ zajęcia odbywały się przy zaostrzo-
nym rygorze sanitarnym i z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa.

Dziękujemy instruktorom: Dianie Ławniczak, Ra-
fała Łacnemu, Waldemarowi Urbanowi, Grzegorzowi 
Kuligowi, Michałowi Pala i Piotrowi Malskiemu, którzy 
po raz kolejny przekazali uczniom swoją wiedzę 
i umiejętności, dyrekcji szkół, nauczycielom i rodzicom 
za współpracę oraz przewoźnikowi Pawłowi Gorczy-
ca za zapewnienie transportu dzieci na pływalnię.

Przypominamy, że od stycznia 2021 roku zmieni 
się sposób odbioru odpadów w Gminie Nowa Ruda. 
Dotychczas mieszkańcy dostarczali śmieci do tzw. 
dzwonów, czyli pojemników w trzech kolorach. Nie-
stety system nie działał tak, jak można byłoby oczeki-

wać. Sołtysi zgłaszali wiele przypadków pozostawiania 
odpadów wokół pojemników, co utrudniało ich wywóz 
i niszczyło wizerunek wsi.

Dzwony zostaną więc zlikwidowane, a śmieci będą 
odbierane bezpośrednio z prywatnych nieruchomości 

w workach, tak jak ma to miejsce w przypadku odpa-
dów zmieszanych. W sąsiedztwie budynków wieloro-
dzinnych staną nowe kontenery. Mieszkańcy będą 
zaopatrywani w worki do segregacji.

Aktualnie trwa procedura mająca na celu wyłonie-
nie firmy, która będzie odbierała odpady z nierucho-
mości na terenie gminy, a  także likwidowała dzikie 
wysypiska.
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Nowy wiceprezes WSSE Invest Park

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w pływaniu

W  dniach 3-5 grudnia Szymon Buczakowski, 
uczeń noworudzkiego LO kl. I b, uczestniczył w Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 14 lat i starsi – w pły-
waniu w obiekcie CTS Nowa Ruda. Reprezentował 
klub pływacki ULKS „Wodny Świat” Kudowa-Zdrój, 
w którym trenuje od 27 grudnia 2018 r. Trenerem 
klubu jest Jan Chryczyk – paraolimpijczyk w pły-
waniu (złoto i srebro w Nowym Jorku 1984 r. oraz 
dwa brązowe w Seulu 1988r.).

Szymon startował w sześciu konkurencjach:
– 200 m zmienny 2:29,05 – II miejsce,
– 100 m grzbietowy 1:09,41 – III miejsce,
– 50 dowolny 25,57 – IV miejsce,
– 100 dowolny 58,42 – VI miejsce,
– 200 dowolny 2:14,52 – VI miejsce,
– 50 motylkowy 29,37 – VII miejsce.

W  klasyfikacji „najlepszy zawodnik” Szymon 
uplasował się na 10 pozycji.

Gratulujemy Szymonowi i  życzymy kolejnych 
dobrych startów.

Noworudzianin wśród nagrodzonych
Każdego roku Starosta Kłodz-

ki – Maciej Awiżeń nagradza 
młodych sportowców z Powiatu 
Kłodzkiego za wybitne osiągnię-
cia. Nagrodę otrzymał m.in. no-
worudzianin, zwycięzca tego-
rocznego Tour de Polonge w 
kategorii Żak.

W tym roku z rąk starosty 
kłodzkiego nagrody otrzymali:

Mikołaj Legieć – UKS Centrum 
Nowa Ruda, uczeń Szkoły Pod-
stawowej Nr 7 w Nowej Rudzie, 
bezapelacyjny zwycięzca tego-
rocznego Tour de Polonge w 
kategorii Żak, który wygrał 
wszystkie 4 etapy wyścigu orga-
nizowanego przez Czesława 
Langa.

Paulina Gredys, zawodniczka 
z klubu MKS Taekwon-do By-
strzyca Kłodzka Młodzieżowy 
Klub Sportowy Taekwon-do By-
strzyca Kłodzka. Paulina, to 
uczennica LO w Kłodzku, wice-
mistrzyni Polski juniorów młod-

szych w kategorii walk do 46 kg, 
I klasa mistrzowska, której tre-
nerem jest Grzegorz Ozimek.

Seweryn Śladczyk– również 
z klubu MKS Taekwon-do By-
strzyca Kłodzka, uczeń ZST w 
Kłodzku, wicemistrz Polski ju-
niorów młodszych w kategorii 
walk do 70 kg, I klasa mistrzow-
ska, trener Grzegorz Ozimek.

Niestety, panująca pandemia 
uniemożliwiła zorganizowanie 
uroczystości adekwatnej do osią-
gnięć sportowców, a samo wrę-
czenie odbyło się w ścisłym ry-
gorze sanitarnym.

Wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali również karty podarunkowe 
do wykorzystania w znanej sie-
ci sklepów sportowych.

Paweł Kurtasz został nowym wicepre-
zesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. Objął stano-
wisko zwolnione przez Krzysztofa Dryn-
dę, który został dyrektorem jednego 
z pionów w Ministerstwie Rozwoju, Pra-
cy i Technologii.

Paweł Kurtasz został powołany na 
stanowisko wiceprezesa przez Radę 
Nadzorczą WSSE w  wyniku przeprowa-
dzonego postępowania kwalifikacyjnego. 
Uzupełnił tym samym skład zarządu IX 
kadencji spółki, do którego wchodzą: 
prezes Artur Siennicki oraz wiceprezes 

Kamil Zieliński. Wcześniej Paweł Kurtasz 
kierował spółką-córką wałbrzyskiej stre-
fy – INVEST-PARK DEVELOPMENT, która 
za jego kadencji osiągnęła najlepsze 
w swojej historii wyniki finansowe. W la-
tach 2013-2019 pełnił z  kolei funkcję 
prezesa spółki BSSTC.PL, zajmującej się 
systemami bezpieczeństwa ruchu lotni-
czego i drogowego oraz teleinformatycz-
nymi.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna (WSSE) to obszar, na którym 
przedsiębiorcy mogą prowadzić działal-
ność gospodarczą na preferencyjnych 

warunkach, korzystając z  pomocy pu-
blicznej w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego (PIT lub CIT). Warunkiem 
skorzystania z ulg podatkowych (pomo-
cy publicznej) jest uzyskanie zezwolenia 
na działalność w specjalnej strefie eko-
nomicznej, udzielanego w imie niu mini-
stra gospodarki przez spółkę zarządza-
jącą strefą. W zezwoleniu określa się m.in. 
przedmiot działalności, minimalny po-
ziom zatrudnienia oraz minimalny poziom 
wydatków inwestycyjnych. W strefach na 
takich samych zasadach inwestują firmy 
polskie i zagraniczne.

Zgodnie z przepisami specjalne stre-
fy ekonomiczne będą funkcjonowały co 
najmniej do 31 grudnia 2026 r.
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Ważne telefonyKRZYŻÓWKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 407 („Chwal Boga uczynkami, ale nie oracjami”)
nagrody otrzymują: Bernadeta Łuszczyńska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, 
Zygmunt Władczak – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariusz Oleszak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa 
w Nowej Rudzie, Iwona Kędrzyk – plan miasta Nowa Ruda, Helena Drembak – talon na diagnostykę 
komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Łukasz Wąsik – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 407 („Chwal Boga uczynkami, ale nie oracjami”)
nagrody otrzymują: Bernadeta Łuszczyńska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, 
Zygmunt Władczak – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariusz Oleszak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa 
w Nowej Rudzie, Iwona Kędrzyk – plan miasta Nowa Ruda, Helena Drembak – talon na diagnostykę 
komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis, Łukasz Wąsik – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

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

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

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

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

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

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

śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity”), nagrody śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity”), nagrody śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity”), nagrody 
(zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, 

farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis 
ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują: 
Ania Kadrek, Basia Majecka, Kamil Roszczyk.Ania Kadrek, Basia Majecka, Kamil Roszczyk.Ania Kadrek, Basia Majecka, Kamil Roszczyk.

Znajdź na pograniczu sąsiadujacych ze sobą 
wyrazów, ukryte nazwy rzeczy:

Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł książki dla dzieci. Autor: Agnieszka Chylińska
1. Przychodzi w odwiedziny
2. Urodzystość szkolna
3. Zwijana zasłona
4. Część twarzy
5. Brat ojca
6. Boisko tenisistów
7. Ojciec Cypiska
8. Tropikalny las
9. Pracuje w młynie
10. Narzuta na łóżko
11. Np. wysokie w butach
12. Ścina drzewa
13. Znak odejmowania
14. Biegną po niej sprinterzy
15. Duża po kropce
16. Most nad ulicą lub torami
17. Rano na trawie
18. Inaczej beczkowóz
19. Największa pustynia
20. Namalowany na płótnie
21. Na ramieniu listonosza
22. Ćwiczenia � zyczne
23. Zupa z kiszonej kapusty
24. Zabawa po ślubie
25. Kwadratowe kluski
26. Rozmowa dwóch osób
27. Łódź rybacka
28. Warzywna mieszanka

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 rzeczy

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 408
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R E B U S

Ewka ważnych spraw nie odkłada na później.
W końcu kierowca dotarł do celu.
Straszny smok nocą wychodził na zewnątrz.
Zjadł ciastko cały czas mlaskając.
Witek powolutku chodził na palcach.
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Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa 
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

* Do wynajęcia garaż w Nowej Ru-
dzie przy ul. Lipowej. Tel. 509 236 
755.
* 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 mieszkanie do kapi-
talnego remontu w Przygórzu. Po-
wierzchnia 90m2. Tel. 880 663 224.
* 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.
* 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 garaż w pobliżu 
os.  Piastowskiego. Powierzchnia 
garażu 20 m2, nowy dach oraz 
drzwi. Tel. 736 222 236.

* Sprzedam 2-pokojowe mieszka-
nie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł. 
Tel. 668 218 840.
* 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 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
* Sprzedam regały sklepowe 6 szt. 
oraz witrynę oszkloną. Cena do 
negocjacji. Tel. 609 518 356.
* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.

* Sprzedam Hyundai i30, 1 właści-
ciel, bezwypadkowy. Cena 55000 
zł. Tel. 502 609 123.
* Sprzedam koła z oponami zimo-
wymi NOKIAN 175/65 R15. Stan 
bardzo dobry. Cena 400 zł. Tel. 691 
201 204.

* 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.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.

* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam piec akumulacyjny w 
bardzo dobrym stanie, 220V. Tel. 
609 606 746.
* 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 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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