
1 – 14 maja 2013

Nr 9 (100)

Czyt. str. 6

Czyt. str. 15

EKOKLUB GOŚCIEM SESJI

warSztaty w CBI
Fundusze venture capital  

i seed capital

17.04.2013 r. w Centrum Biznesu i Innowacji odbyły się warsz-
taty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital 
i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego 
„Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji” 
(poddziałanie 2.2.1 PO KL).

Przedstawiciele nowo-
rudzkiego Ekoklubu „Drzewo 
Życia” byli gośćmi honorowy-
mi XXXIII sesji Rady Miej-
skiej. Ekokluby to między-
narodowa sieć organizacji, 
działających na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju w środowi-
sku lokalnym. Projekt zrodził 

się 5 lat temu z inicjatywy 
Magdaleny Duszatyńskiej, 
Wojciecha Arabuckiego oraz 
Jakuba Gorlacha. Obecnie 
skład uzupełniają także Ad-
rianna Pęcak i Klaudia Jure-
wicz. Poza edukacją o stanie 
środowiska, Klub prowadzi 
warsztaty, happeningi ekolo-

giczne, sympozja uczniowskie 
oraz konkursy. Innym równie 
ważnym aspektem są prace 
badawcze prezentowane na 
seminariach uczniowsko-stu-
denckich Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środo-
wiska Politechniki Łódzkiej. 

I s s N  2 0 8 0 – 6 1 3 2

Informacje Informacje Informacje
 „Dolnośląski Bon na 
Innowacje” to wyjątkowa szansa 
dla przedsiębiorstw z Dolnego 
Śląska. W ramach programu 
oferowane jest wsparcie doradcze 
oraz finansowe dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

JustGo. Aby nasi mieszkańcy 
mieli większą możliwość 
zainwestowania w swoją 
przyszłość, na terenie Nowej 
Rudy powstała Szkoła Języków 
Obcych JustGo. mieszcząca się 
w  ARR „AGROREG” przy ulicy 
Kłodzkiej 27 w Słupcu.

zbliża się bardzo długa 
majówka, a wraz z nią 
szereg imprez dedykowanych 
rodzinom z dziećmi, pasjonatom 
i turystom. Mamy kilka 
propozycji. Wybór będzie jednak 
bardzo trudny.

s. 3 s. 12 s. 15
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Na stronach internetowych http://rpo.dolnyslask.pl/ i www.pokl.dwup.pl znajdują się aktualne ogłoszenia o konkursach 
na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  

oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

rozpoCzynaSz DzIałaLnoŚĆ 
GoSpoDarCzĄ?    

poŻyCzkI z fUnDUSzU 
poŻyCzkoweGo efS  

JUŻ DoStĘpne  
w agencji rozwoju regionalnego  
„aGroreG” S.a. w nowej rudzie  

    Z początkiem kwietnia 2013 roku wystartował 
projekt fundusz pożyczkowy efS (działanie 

6.2 PO KL), w ramach którego oferowane 
są niskooprocentowane pożyczki dla osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 
na Dolnym Śląsku. 

 
Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

DzIałanIe 6.2 wSparCIe oraz promoCJa 
przeDSIĘBIorCzoŚCI I SamozatrUDnIenIa

 
Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne:

1) mieszkające na terenie województwa 
dolnośląskiego; 

2) w dniu rekrutacji do projektu nie 
prowadziły zarejestrowanej działalności 
gospodarczej oraz w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie 
posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Więcej str. 3

Podczas  XXXII  se -
sji sejmiku, radni przyjęli 
projekt Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskie-
go 2020. Ten strategiczny 
dokument precyzuje cele 
i kierunki roz-
woju Dolnego 
Śląska na naj-
bliższe osiem 
lat. Przyjęta 28 
lutego Strategia 
to jeden z naj-
ważniejszych 
d o k u m e n t ó w 
w historii samo-
rządu Dolnego 
Śląska. Projekt 
Strategii zapre-
zentowano 8 października 
2012 r. podczas gali z udzia-
łem Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego i całego 
zarządu województwa. Kon-
sultacje społeczne nad tym 
dokumentem trwały ponad 
dwa miesiące.  W sumie od-
było się ponad 60 spotkań za-
planowanych między innymi 
we wszystkich powiatach na 
terenie całego województwa, 
w tym 4 większe konferen-
cje we Wrocławiu, Legni-
cy, Jeleniej Górze i Wał-
brzychu oraz 2 spotkania 
transgraniczne w Zgorzelcu 
i Kudowie-Zdrój. Łącznie 
wzięło w nich udział około 

2,5 tysiąca osób. Wszelkie 
uwagi do projektu Strate-
gii można było zgłaszać 
poprzez specjalnie stwo-
rzony formularz on-line 
oraz tradycyjną pocztę lub 

na adres e-mail. Łącznie 
zostało zgłoszonych 2095 
uwag.  Zakres zgłaszanych 
uwag i postulatów w dużej 
mierze koncentrował się na 
kwestiach infrastruktural-
nych, chociaż nie brakowało 
też kwestii nazewnictwa 
i wyznaczania obszarów 
interwencji w projekcie Stra-
tegii. Wzbogacony o uwagi 
zgłoszone podczas konsul-
tacji dokument w styczniu 
2013 r. został zatwierdzony 
przez zarząd województwa, 
a następnie przedstawiony 
radnym. 

Obszerne fragmenty Strategii 
wewnątrz numeru 

STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 
PRZYJĘTA

europejski fundusz Społeczny

Czyt. str. 2
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Strona Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie

Mgr Małgorzata Czadankiewicz – Przedstawiciel VISUS na Polskę Visus s.r.o. 
Malczewskiego 47 lok. 14, 02-622 Warszawa, Tel: +48 602 754 963, e-mail: mczad@prokonto.pl

Z początkiem kwietnia 2013 roku wy-
startował projekt fundusz Pożyczkowy 
EfS (działanie 6.2 PO KL), w ramach którego 
oferowane są niskooprocentowane pożyczki 
dla osób zamierzających rozpocząć działal-
ność gospodarczą na Dolnym Śląsku. Pożyczki 
udzielane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

DzIaŁanIE 6.2 wSParCIE Oraz 
PrOMOCJa PrzEDSIĘ BIOrCzOŚCI 

I SaMOzatrUDnIEnIa
Uczestnikiem projektu mogą być osoby 

fizyczne:
1) mieszkające na terenie województwa 

dolnośląskiego;
2) w dniu rekrutacji do projektu nie pro-

wadziły zarejestrowanej działalności gospo-
darczej oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień przystąpienia do projektu nie posia-
dały zarejestrowanej działalności gospodarczej.
PrIOrytEtOwO traKtOwanI BĘDą:
- Studenci;
- Doktoranci;
- Pracownicy naukowi.
Maksymalna wysokość pożyczki - 50 000 zł
Maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy 
Karencja – w spłacie kapitału do 12 miesięcy

Oprocentowanie preferencyjne - od 3% 
Pożyczka może być przeznaczona na:

• zakup, budowę i modernizację obiektów 
produkcyjnych/usługowych;

• zakup środków trwałych, w tym zakup 
środków transportu bezpośrednio związa-
nych z celem planowanego przedsięwzięcia;

• zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, 
urządzenia, aparaty, w tym także zakup środ-
ków transportu bezpośrednio związanych 
z celem realizowanego przedsięwzięcia;

• inne cele gospodarcze przyczyniające 
się do rozwoju MŚP, w tym zakup środków 
obrotowych.

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą sko-
rzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Projekt jest realizowany przez kon-
sorcjum 4 Agencji Rozwoju Regionalnego, 
m.in. przez agencję rozwoju 
regionalnego „aGrOrEG” S.a. 
w nowej rudzie. Szczegółowych 
bezpłatnych informacji na temat 
projektu udzielają Konsultanci Punktu 
Konsultacyjnego Krajowego Systemu 
Usług działającego przy Agencji Rozwoju 
Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej 
Rudzie, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 70 48. 

Szczegółowe informacje znaj-
dują się w regulaminie „funduszu 
Pożyczkowego EfS”

Dokumenty do pobrania na:
http://www.agroreg.com.pl/pozyczki/

fundusz-pozyczkowy-efs.html
I rekrutacja:
• Regulamin Funduszu Pożyczkowego 

EFs
• Deklaracja uczestnictwa
• Formularz rekrutacyjny projektu 

Fundusz Pożyczkowy EFS
II wniosek o pożyczkę:
• Wniosek o przyznanie preferencyjnej 

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej

• Osobisty kwestionariusz – oświadczenie 
majątkowe

• Harmonogram rzeczowo – finansowy
• Oświadczenie poręczyciela
• Zaświadczenie o wysokości zarobku po-

ręczyciela
III Umowa o pożyczkę:
• Wzór umowy pożyczki
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de 

minimis
• Formularz informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc de minimis

rOzPOCzynaSz DzIaŁaLnOŚĆ GOSPODarCzą?

POŻyCzKI z fUnDUSzU  
POŻyCzKOwEGO EfS  

JUŻ DOStĘPnE
w agencji rozwoju regionalnego  
„aGrOrEG” S.a. w nowej rudzie 

Projekt realizowany jest przez agencję rozwoju regionalnego „arLEG” S.a. na podstawie Umowy  
nr UDA-POKL.06.02.00-02-041/12-00 zawartej z Dolnośląskimi Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu  

w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Z CYKLU:

TRAFNA 
DIAGNOZA. 
I TY MOŻESZ POMÓC!

Strona Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)

Masz pomysł na inwestycję? Zastanawiasz się, czy 
twój projekt ma szansę na dofinansowanie z Unii 
Europejskiej? Nie wiesz gdzie szukać wskazówek? 
Skorzystaj z pomocy Punktu Informacyjno-
Kontaktowego RPO WD (PIK).

Pracownicy PIK-u pomogą Państwu zorientować się w 
następujących kwestiach:
 czy dany projekt ma szansę na dotację z RPO WD?
 jak i kiedy należy złożyć wniosek o 

dofinansowanie?
 jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze 

środków unijnych?
 na jaką wysokość dofinansowania można liczyć?
 jakie są kryteria wyboru projektów do 

dofinansowania?

Informacje można uzyskać:
 podczas wizyty w punkcie;
 telefonicznie;

 drogą elektroniczną (poprzez e-mail);
 pocztą tradycyjną.

Porady i informacje udzielane w punkcie oraz 
dystrybuowane materiały są bezpłatne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

PIK RPO WD w Kłodzku
ul. Okrzei 8a, pok.107, 57-300 Kłodzko
tel.: (74) 647 41 34, tel./fax: (74) 647 41 39
e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl  
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 
7.30 do 15.30.

Punkt obsługuje Agencja Rozwoju 
Regionalnego “AGROREG” S.A.
Prezes Zarządu: Jerzy Dudzik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
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twój projekt ma szansę na dofinansowanie z Unii 
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 jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze 

środków unijnych?
 na jaką wysokość dofinansowania można liczyć?
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OGŁOSzEnIE O wynaJMIE I SPrzEDaŻy
agencja rozwoju regionalnego „aGrOrEG” S.a. posiada:

DO wynaJĘCIa:
w nowej rudzie, przy ul. armii Krajowej 15
• Lokal o powierzchni 176 m2, 

w nowej rudzie – Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 27 (siedziba ARR „AGROREG” S.A.)
• 2 lokale po 60 m².

Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalację elektryczną, CO, wodno –kanaliza-
cyjną, sieć telefoniczną oraz komputerową  i są przystosowane do działalności produkcyjnej 
oraz biurowej. Warunki najmu do uzgodnienia.

DO SPrzEDaŻy MatEraCE GąBKOwE 
wym. 80x200 cm, cena 140 zł brutto za szt. Odbiór własny.
wszelkie informacje można uzyskać w arr „aGrOrEG” S.a. w nowej rudzie – Słupcu, 

ul. Kłodzka 27 lub pod nr. telefonu 872 70-44 w godz. 7.00-15.00  

 „DOLnOŚLąSKI  
BOn na InnOwaCJE”

Głowa – część szó-
sta (oczy)

„Wiosna, wiosna, wio-
sna – ach, to Ty” – śpiewał 
Marek Grechuta. Naresz-
cie przyszła. Poczuliśmy 
się znacznie raźniej, a na-
sze oczy ujrzały pierwsze 
pąki na kasztanowcach 
i rozkwitające forsycje. 
Á propos oczu. To jeden 
z najważniejszych na-
szych zmysłów, który 
pozwala poznawać świat 
już od niemowlęctwa, do-
starcza niezwykle wielu 
wrażeń i doznań estetycz-
nych, a czasami głębsze 
spojrzenie w oczy drugiej 
osoby kończy się wielką 
miłością i wspólnym prze-
życiem wielu lat. Dlatego 
nie należy bagatelizować 
schorzeń tego narządu, 
a wręcz przy pierwszych 
oznakach pogorszenia wi-
dzenia, natychmiast udać 
się do okulisty. Nawet je-
żeli nie odczuwamy żad-
nych niepokojących obja-
wów, również regularnie 
odwiedzajmy gabinety 

okulistyczne i poddawaj-
my się badaniom lekar-
skim. 

Jakie objawy mogą 
sprawić, że czujemy dys-
komfort? Otóż bóle oczu, 
zaburzenia widzenia czy 
też zwykle zaczerwienie-
nie oczu sprawiają, że na-
sze postrzeganie świata, 
staje się niepełne. A za-
tem przy zaburzeniu wi-
dzenia, kiedy mamy do 
czynienia z:

- niewyraźnym widze-
niem, bólami oczu i głowy, 
rozwijającymi się nagle, 
to możemy przypuszczać, 
że któraś z części naszego 
aparatu wzroku (rogówka, 
tęczówka, nerw wzroko-
wy, siatkówka, oczodół) 
uległa zapaleniu,

- nasilającą się utrata 
ostrości widzenia, ubyt-
kiem w polu widzenia, 
mroczkami przed oczami 
i takie objawy pojawiły 
się nagle lub stopniowo, 
spodziewajmy się bardzo 
groźnego odwarstwienia 
siatkówki,

- podwójnym widze-
niem, dodatkowo z zawro-
tami głowy, zaburzeniami 
równowagi i świadomości 
– to mogą być symptomy 
udaru mózgu,

- widzeniem, jak przez 
mleczne szkło, wystę-
puje zatarcie konturów 
i kolorów, narasta utrata 
widzenia przestrzennego 
i widzenia przedmiotów 
w barwnych otoczkach, 
możemy mówić o zaćmie, 
czyli katarakcie,

- widzeniem (wędrują-
cych) błysków świetlnych, 
zaburzeniami smaku 
i węchu, zawrotami gło-
wy, wymiotami, silnym 
i pulsującym bólem skro-
niowym lub połowy gło-
wy, dopadła nas niechyb-
nie migrena.

Jednak przed majów-
ką, która zapowiada się 
słonecznie, spójrzmy na 
świat przez różowe oku-
lary, porzućmy wszelkie 
troski i sięgnijmy wzro-
kiem, tam gdzie on nie 
sięga. Tylko ostrożnie, 
aby zbytnio nie zagalopo-
wać się w naszym wiosen-
nym zauroczeniu.  

Jak zwykle życzę sa-
mych słonecznych dni 
i dużo zdrowia.

Wasz Doktor           

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolno-
śląskiego oraz Wrocław-
skie Centrum Transferu 
Technologii Politechniki 
Wrocławskiej, ogłasza-
ją wznowienie nabo-
ru wniosków o przy-
znanie Dolnośląskich 
Bonów na Innowacje. 
Wnioski można składać 
(osobiście lub pocztą) 
od 15 kwietnia 2013r. 
w siedzibie Wrocławskie-
go Centrum Transferu 
Technologii Politechni-
ki Wrocławskiej przy ul. 
smoluchowskiego 48.

„Dolnośląski Bon na 
Innowacje” to wyjąt-
kowa szansa dla przed-
siębiorstw z Dolnego 
Śląska na nawiązanie 
rzeczywistej współpracy 
z jednostkami naukowy-
mi. W ramach programu 
oferowane jest wsparcie 
doradcze oraz finansowe 
dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. 

Pula środków dostęp-
na do końca 2013 r. wy-
nosi 1,1 mln zł, a kolejny 
nabór planujemy rozpo-
cząć na przełomie 2013 
i 2014 r. 

O przyznanie Bo-
nów na Innowacje mogą 
wnioskować dolnoślą-
skie MMŚP, które speł-
niają kryteria określone 
w regulaminie progra-
mu Dolnośląski Bon na 
Innowacje (dostępny na 
www.dolnośląskibon.pl).

Godziny przyjęć 
wniosków i informacje 
telefoniczne udziela-
ne są od poniedziałku 
do piątku od godziny 
12.00 do 14.00.

Więcej informacji:
tel. 71 320 3318
fax: 71 320 3948
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InSPEKCJa OChrOny ŚrODOwISKa – zaSaDy 
PrzEPrOwaDzanIa KOntrOLI w zaKŁaDzIE

Ochrona środowiska (21)

Kontrolę przestrzegania 
przepisów ochrony środo-
wiska wykonują: Główny 
Inspektor Ochrony Środo-
wiska, wojewódzcy inspek-
torzy ochrony środowiska 
oraz upoważnieni przez 
nich pracownicy Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Uprawnienia in-
spektorów obejmują:

1. wstęp z niezbędnym 
sprzętem:

– na teren nieruchomo-
ści, obiektu lub ich części, 
na którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza,

– do środków transportu;
2. wstęp przez całą dobę 

wraz z niezbędnym sprzę-
tem na teren niezwiązany 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej;

3. pobieranie próbek, 
przeprowadzanie niezbęd-
nych badań lub wykonywa-
nia innych czynności kon-
trolnych w celu ustalenia 
na terenie kontrolowanej 
nieruchomości, w obiekcie 
lub jego części, stanu śro-
dowiska oraz oceny tego 
stanu w świetle przepisów 
o ochronie środowiska, 
a także indywidualnie okre-
ślonych w decyzjach admi-
nistracyjnych warunków 
wykonywania działalności 
wpływającej na środowisko;

4. żądanie wstrzymania 
ruchu instalacji lub urzą-
dzeń oraz powstrzymania 
się od wykonywania innych 
czynności w zakresie, w ja-
kim jest to niezbędne dla 
pobrania próbek oraz prze-
prowadzenia badań i po-
miarów;

5. ocenę sposobu eks-
ploatacji instalacji lub urzą-
dzeń, w tym środków trans-
portu;

6. ocenę stosowanych 
technologii i rozwiązań 
technicznych;

7. żądanie pisemnych 
lub ustnych informacji oraz 
wzywanie i przesłuchiwanie 
osób w zakresie niezbęd-
nym dla ustalenia stanu 
faktycznego;

8. żądanie okazania do-
kumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających 

związek z problematyką 
kontroli;

9. żądanie okazania do-
kumentów niezbędnych do 
wymierzenia mandatu lub 
kary grzywny;

10. ocenę sposobu wy-
konywania pomiarów emi-
sji, ilości pobranej wody 
oraz odprowadzanych ście-
ków przez jednostkę pro-
wadzącą pomiary, w tym 
poprawności sposobu po-
bierania i analizy próbek.

Upoważniony do kon-
troli inspektor jest upraw-
niony do poruszania się 
po terenie nieruchomości, 
obiektu lub ich części oraz 
środków transportu, bez 
potrzeby uzyskiwania prze-
pustki oraz nie podlega 
rewizji osobistej przewi-
dzianej w regulaminie we-
wnętrznym kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej. 
Inspektor podlega jedynie 
przepisom bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowią-
zującym w kontrolowanej 
jednostce organizacyjnej, 
o których powinien on zo-
stać poinformowany. 

Gdy przedsiębiorca 
utrudnia przeprowadzenie 
kontroli, wojewódzki in-
spektor ochrony środowiska 
może wystąpić z wnioskiem 
do właściwego miejscowo 
komendanta policji o po-
moc, a komendant policji 
jest wówczas obowiązany 
do zapewnienia inspekto-
rowi pomocy w toku wyko-
nywania czynności kontrol-
nych.

Z czynności kontrol-
nych inspektor sporządza 
protokół, którego jeden 
egzemplarz doręcza kie-
rownikowi kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej 
lub kontrolowanej osobie 
fizycznej. Protokół podpi-
sują inspektor i kierownik 
kontrolowanej jednostki or-
ganizacyjnej lub kontrolo-
wana osoba fizyczna, którzy 
mogą wnieść do protokołu 
umotywowane zastrzeżenia 
i uwagi. w razie odmowy 
podpisania protokołu przez 
kierownika kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej lub 

kontrolowaną osobę fizycz-
ną, inspektor czyni o tym 
wzmiankę w protoko-
le, a odmawiający podpisu 
może w terminie siedmiu 
dni przedstawić swoje sta-
nowisko na piśmie właści-
wemu organowi Inspekcji 
Ochrony Środowiska

Najpełniejszy zakres 
czynności kontrolnych 
przeprowadzanych przez 
inspektorów ma miejsce 
w trakcie pierwszej kontroli 
jednostki i obejmuje on na-
stępujące kryteria:

1. Położenie zakładu/
podmiotu kontrolowanego 
– jego lokalizacja. 

2. Ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii przemysło-
wej w wyniku prowadzonej 
działalności. 

3. Rodzaj przedsięwzię-
cia bądź instalacji, którą 
podmiot użytkuje. 

4. Wyposażenie w insta-
lacje chroniące środowisko 
oraz sposób ich eksploata-
cji. 

5. Ocena wypełniania wy-
magań ochrony środowiska 
wynikająca z przepisów ta-
kich jak: prawo ochrony śro-
dowiska, ustawa o odpadach, 
ustawa prawo wodne oraz 
przepisy wykonawcze do ww. 
ustaw. 

ad. 1 
Fundamentalne znacze-

nie w pierwszej ocenie kon-
trolowanego podmiotu ma 
jego lokalizacja. 

Ocenia się tutaj czy 
położenie podmiotu jest 
zgodne z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzennego, 
jaki jest charakter są-
siedztwa zakładu, szcze-
gólnie z zabudowaniami 
mieszkalnymi, miejscami 
stałego, bądź czasowego 
przebywania ludzi (przed-
szkola, szkoły, domy po-
mocy społecznej, szpitale 
itp.) oraz usytuowanie 
podmiotu względem ob-
szarów chronionych 
przyrodniczo (parki 
narodowe, krajobrazowe, 
obszary chronionego kra-
jobrazu, obszary Natura 
2000). 

ad. 2 
W tym zakresie ocenia 

się czy kontrolowany zakład/
podmiot zaliczany jest do za-
kładów: o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemy-
słowej, o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia takiej 
awarii, do potencjalnych 
sprawców wystąpienia 
poważnej awarii (zakłady, 
w których poważna awaria 
miała miejsce w przeciągu 
ostatnich 4 lat), zakładów 
produkcyjnych, baz lub 
stacji paliw innych niż ww., 
ale w których wykorzystuje 
się substancje niebezpiecz-
ne, do pozostałych zakła-
dów, w których ocenia się, 
że ich działalność obarczona 
jest bardzo małym ryzykiem. 

ad. 3 
wIOŚ sprawdza do 

jakiej kategorii należy 
dane przedsięwzięcie 
i czy na etapie lokalizacji, 
wydawania pozwolenia na 
budowę, a następnie przy-
stąpienia do użytkowania 
nie doszło do uchybień for-
malno-prawnych. Przez ka-
tegorie należy rozumieć za-
liczenie przedsięwzięcia do: 

1. mogącego zawsze zna-
cząco oddziaływać na środo-
wisko. 

2. mogącego potencjal-
nie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

ad. 4 
WIOŚ sprawdza czy: 
1. Dana instalacja musi 

posiadać urządzenia chro-
niące środowisko. 

2. Czy wyposażenie 
w instalacje chroniące śro-
dowisko jest wystarczające.

3. Czy urządzenia bądź 
instalacje chroniące środo-
wisko są eksploatowane 
w sposób poprawny. 

ad. 5 
Ocenie podlegają pod-

mioty, które winny posiadać 
pozwolenia na korzystanie 
ze środowiska. Wraz z oce-
ną spełnienia wymogów 
posiadania wspomnianych 
pozwoleń weryfikowane jest 
realizowanie postanowień 
w nich zawartych.

Podmiot, który był już 
kontrolowany, w przypadku 
ponownej kontroli przepro-
wadzanej przez WIOŚ musi 
zwrócić uwagę na to, czy po 
poprzedniej kontroli zostały 
wydane zarząDzEnIa 
POKOntrOLnE ewen-
tualnie inne DECyzJE 

BUDynEK DO wynaJĘCIa
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. posiada do 

wynajmu budynek o powierzchni użytkowej 574,20 m² w Nowej 
Rudzie-Słupcu, przy ul. Kłodzkiej 31A. Dostępność komunikacyjna 

do budynku bardzo dobra. Dojazd drogą asfaltową. Budynek 
wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o., wodę. Posiada halę 

oraz zaplecze socjalno-biurowe. Cena najmu do uzgodnienia. 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

Tel. 74 872 70 44
Tel. 74 872 50 25

arr@agroreg.com.pl 

aDMInIStraCyJnE.  
Bezwzględnie należy prze-
strzegać terminów ich re-
alizacji. Za niewykonanie 
zarządzeń pokontrolnych, 
bądź niepoinformowanie 
WIOŚ w ustalonym terminie 
o realizacji poszczególnych 
obowiązków wymienionych 
w protokole pokontrolnym 
grozi grzywna pieniężna 
i powtórna kontrola. 

W przypadku pytań za-
praszam do kontaktu ma-
il’owego.

WROEKO Consulting
Roman Papiór

Tel.: +48 531 695 044
e-mail:biuro@wroeko.pl
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Porady kosmetyczne 
z Instytutu Urody Prestige

INsTyTUT  
URODy PRESTIGE
Nowa Ruda-Słupiec  

ul. Kłodzka 22 budynek 
Centrum Biznesu i Inno-

wacji tel. 607 662 733 
74/ 872 97 55 wew.31

www.prestigedayspa.pl
tylko u nas IPL  

zaBIEGI 
LaSErOtEraPII

nOwOŚĆ!
MaKIJaŻ 

PErManEntny 
• najwyższa jakość 

• zabiegi wykonywane 
przez doświadczoną 

linerystkę.
Profesjonalnie, 

bezboleśnie w dobrych 
cenach.

złoto, złoty środek 
na odmładzanie

Kiedyś symbol luksusu 
i bogactwa, dziś skutecz-
nie wykorzystywane jest 
w medycynie estetycznej. 
Odmładzanie złotem zna-
ne było już w starożytności 
i - jak głoszą legendy - zło-
to znaleziono ponoć w cie-
le księżniczki Nefretete. 
Obecnie kuracje bazujące 
na tym kruszcu stosują  
osoby,  którym zależy na 
pięknym wyglądzie. Zabie-
gi te dostępne są również 
w Instytucie Urody Presti-
ge. Złoto jest najbardziej 
przyjaznym i najlepiej to-
lerowanym przez organizm 
ludzki kruszcem. Od wielu 
lat stosowane jest w me-
dycynie, w leczeniu takich 
schorzeń, jak stany zapalne 
żył, stawów, nerek, czy reu-
matyzmu. Terapia złotem 
poprawia układ odporno-
ściowy i witalność organi-
zmu. Złoto posiada także 
pozytywny wpływ na proces 

regeneracji komórek, dzia-
ła przeciwzmarszczkowo, 
stymuluje produkcję ko-
lagenu i elastyny - białek 
odpowiedzialnych za jędr-
ność i elastyczność skóry. 
Nic zatem dziwnego, że me-
dycyna estetyczna ochoczo 
wykorzystuje właściwości 
tego kruszcu. Do tej pory 
złoto w zabiegach kosme-
tycznych stosowane było 
jednak stosunkowo rzadko 
z uwagi na konieczność in-
wazyjnego (np. przez nakłu-
wanie igłą) wprowadzania 
do skóry. Tymczasem prze-
bojem ostatnich miesięcy 
jest opatentowany przez ja-
pońską firmę Umo system 
wprowadzania cząsteczek 
czystego złota do warstw 
skóry w sposób  całkowicie 
nieinwazyjny i bezbolesny. 
Zabieg zwany złotą maską 
wykonywany jest czystym 
24 karatowym złotem.  
 W zabiegu wykorzystywa-
ny jest kwas poliglutami-
nowy, tak zwany Gamma 

PGA. To składnik o wiele 
lepiej nawilżający skórę niż 
kwas hialuronowy. Zabieg 
trwa około godziny.

   Na specjalnie przygo-
towaną twarz nakładamy 
płatki czystego złota me-
dycznego, a za pomocą spe-
cjalnego urządzenia UMO 
Facial sPA, wytwarzamy 
ultradźwiękową mikromgłę, 
której cząsteczki są siedem 
razy mniejsze od cząsteczek 
pary wodnej i przenikają 
w głąb skóry. Kluczową rolę 
w zabiegu odgrywają także 
jony ujemne. Naładowane 
jonami ujemnymi Gam-
ma PGA przyciągają złoto 
i transportują je do głęboko 
położonych warstw skóry. 
Dzięki temu skóra odzy-
skuje blask, sprężystość, 

o d p o w i e d n i e 
nawilżenie, a po-
budzony kolagen 
wygładza drob-
ne zmarszczki. 
Cząsteczki złota 
pełnią w skórze 
funkcje przeciw-
zapalne, odka-
żające i odmła-
dzające, potrafią 
bowiem stymu-
lować produkcję 
kolagenu i ela-
styny. Z jednej 
strony zabieg 
gwarantuje do-
brze widoczną, 
ogólną poprawę 
kondycji skóry, 

z drugiej zaś strony zapew-
nia długotrwały efekt prze-
ciwzmarszczkowy. Jak za-
pewniają specjaliści, efekty 
kuracji złotą maską są spek-
takularne i widoczne już po 
pierwszym zabiegu. Powta-
rzanie zabiegu zalecane jest 
co miesiąc, gdyż złoto, jak 
każde ciało obce, wydalane 
jest całkowicie z organizmu 
po około 30 dniach. Proces 
pobudzania kolagenu jed-
nak nie ustaje.  

Innym zabiegiem na ba-
zie złota, stosowanym już 
od dłuższego czasu są złote 
nici. Ich działanie podobne 
jest do złotej maski, nie-
mniej wprowadzanie złota 
do skóry jest bardziej inwa-
zyjne. Implanty złotych nici 
składają się z dwóch części: 
nici z czystego złota próby 
999,99 i rozpuszczalnej 
nici chirurgicznej. Złota nić 
zakończona jest cienką igłą, 
co umożliwia wprowadze-
nie jej pod skórę bez uszko-
dzenia tkanek. Nici są nie-
widoczne i niewyczuwalne. 
Działanie implantów moż-
na podzielić na dwa etapy. 
Pierwszy, wstępny etap, 
trwa około dwóch miesięcy. 
Wtedy widoczne jest dzia-
łanie nici rozpuszczalnej, 
która stanowi otoczkę wła-
ściwej złotej nici. Zwiększa 
się ilość komórek układu 
odpornościowego i docho-
dzi do oczyszczenia orga-
nizmu z martwych tkanek.  

W drugim etapie włókna 
kolagenowe i elastynowe 
odkładają się wokół złotej 
nici, co stymuluje produk-
cję nowych naczyń krwio-
nośnych w skórze (angioge-
nezę), a w efekcie jej lepsze 
dotlenienie i odżywienie. 
Przy zabiegu stosuje się 
miejscowe znieczulenie, 
sam zabieg trwa ok. 30min. 
Po zabiegu może utrzymy-
wać się do 7 dni zasinienie 
w miejscu wprowadzenia 
nici. Nici implantuje się 
w różne części ciała, naj-
częściej w twarz, tj. w po-
liczki, podbródek oraz 
szyję, dekolt, piersi, a na-
wet uda i ramiona, w celu 
usunięcia wiotkości skóry 
i cellulitu. Nici tworzą cie-
niutką siateczkę podtrzy-
mującą osłabione mięśnie 
i nie pozwalają skórze 
zwiotczeć. Dzięki temu skó-
ra nabiera jędrności, sprę-
żystości, gładkości, znikają 
zmarszczki i przebarwie-
nia, bruzdy oraz fałdy ule-
gają wygładzeniu. W efek-
cie twarz nabiera blasku, 
wygląda młodziej i jest na-
pięta, a efekt odmłodzenia 
utrzymuje się do 10 lat po 
zabiegu. Zabieg zalecany 
jest osobom po 30. roku 
życia. Opisywany zabieg na 
bazie złotych nici wykony-
wany jest tylko w klinikach 
medycyny estetycznej.

Małgorzata Jankowiak
Kosmetolog

W kwietniu tego roku, 
uczniowie klas 2b i 3b 
technikum hotelarskiego 
w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjlanych w No-
wej Rudzie wyjechali 
na 12 dniową praktykę 
zawodową  na Lazuro-
we Wybrzeże. Wyjazd 
został zorganizowany 
w ramach projektu „Mo-
dernizacja Kształcenia 
Zawodowego na Dolnym 
Śląsku”.

Mieszkaliśmy w kil-
kuosobowych domkach 
na Kempingu Prairies de 

zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

PraKtyKa  zawODOwa tEChnIKUM   
hOtELarSKIEGO wE franCJI

la Mer nad samym mo-
rzem. Szczegółowo po-
znaliśmy zasady funkcjo-
nowania kempingu, jako 
przykładowego obiektu 
hotelarskiego – zajrze-
liśmy we wszystkie jego 
zakamarki. Pomagaliśmy 
w przygotowaniu obiektu 
do rozpoczęcia sezonu 
i przyjęcia gości, mieli-
śmy okazję przyjrzeć się 
i samodzielnie spróbo-
wać przygotować różne 
potrawy charaktery-
styczne dla kuchni fran-
cuskiej, bazujące głównie 

na owocach morza. By-
liśmy w nowoczesnym, 
bardzo drogim 5* Hotelu 
de Paris w saint Tropez. 
Dało nam to możliwość 
porównania funkcjono-
wania najlepszych hoteli 
polskich i francuskich.

Oprócz pracy mieli-
śmy też czas dla siebie. 
Korzystaliśmy z uroków 
morza i plaży, space-
rowaliśmy po „Małej 
Wenecji” jaką jest Port 
Grimaud, podziwiali-
śmy piękno Lazurowe-
go Wybrzeża jeżdżąc na 

wycieczki. Od-
w i e d z i l i ś m y 
m.in. Cannes 
z zatłoczonym 
Pałacem Festi-
walowym (szko-
da, że nie był to 
czas wręczania 
Złotych Palm), 
przejechaliśmy 
obok Prome-
nady Anglików 
i przez Bulwar 
Lecha Wałęsy 
w Nicei, byli-
śmy w Mona-
co (trafiliśmy 
akurat na zmia-

nę warty pod pałacem 
księcia Alberta II), po-
dziwialiśmy prześliczne 
ogrody, a także jedną 
z dzielnic - Monte Carlo. 
Przejechaliśmy niewielki 
etap toru Formuły 1, nie 
omieszkaliśmy także zaj-
rzeć w okolice najsłyn-
niejszego kasyna. W naj-
droższym chyba kurorcie 
południa Francji - Saint 
Tropez przespacerowa-
liśmy się wybrzeżem 
słynącym z pięknych 
jachtów, a w najbardziej 
ukwieconym miasteczku 
Grimoud wspięliśmy się 
na ruiny zamku Grimal-
dich.

Pobyt we Francji mi-
nął nam wyjątkowo szyb-
ko. Pomijając prace na 
kempingu, staż nasz bę-
dziemy wspominać, jako 
super zabawę i wyjątko-
wą przygodę na Lazuro-
wym Wybrzeżu.

Młodzież bardzo chęt-
nie korzysta z tego typu 
wyjazdów ponieważ są 
one bezpłatne, można le-
piej poznać zawód a przy 
okazji zwiedzić ciekawe 
miejsca w Europie.
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Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda
Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1 
57-400 Nowa Ruda, tel. 074 872 0300

O G Ł O S z E n I E  
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, 
dnia 11 kwietnia 2013 r. został wywieszony wykaz niżej wymie-
nionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprze-
daży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od  nr 1 
do nr 2 Zarządzenia Nr 73/2013  Burmistrza Miasta Nowa Ruda 
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

- ul. Górnicza nr 15/12
- ul. Górnicza nr 15/20
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyka-

zanej nieruchomości na podstawie   art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie 
do dnia 23 maja  2013 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, 
Rynek nr 1.

O G Ł O S z E n I E  
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, 
dnia 16 kwietnia 2013 r. został wywieszony wykaz niżej wymie-
nionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarzą-
dzenia Nr 74/2013 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 16 
kwietnia 2013 r.

- ul. Akacjowa nr 19/15
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wy-

kazanej nieruchomości na podstawie   art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi 
zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 
28 maja  2013 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

O G Ł O S z E n I E  
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, 
dnia 22 kwietnia 2013 r. został wywieszony wykaz niżej wymie-
nionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarzą-
dzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 
kwietnia 2013 r.

- ul. Górnicza nr 9/1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyka-

zanej nieruchomości na podstawie   art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie 
do dnia 3 czerwca  2013 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, 
Rynek nr 1.

Przedstawiciele no-
worudzkiego Ekoklu-
bu „Drzewo Życia” byli 
gośćmi honorowymi 
XXXIII sesji Rady Miej-
skiej. Ekokluby to mię-
dzynarodowa sieć orga-
nizacji, działających na 
rzecz zrównoważonego 
rozwoju w środowi-
sku lokalnym. Projekt 
zrodził się 5 lat temu 
z inicjatywy Magdaleny 
Duszatyńskiej, Wojcie-
cha Arabuckiego oraz 
Jakuba Gorlacha. Obec-
nie skład uzupełniają 
także Adrianna Pęcak 
i Klaudia Jurewicz. Poza 
edukacją o stanie śro-
dowiska, Klub prowadzi 

EKOKLUB GOŚCIEM SESJI
warsztaty, happeningi 
ekologiczne, sympozja 
uczniowskie oraz kon-
kursy. Innym równie 
ważnym aspektem są 
prace badawcze prezen-
towane na seminariach 
uczniowsko-studenc-
kich Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechni-
ki Łódzkiej. W środę 24 
kwietnia władze miasta 
oraz radni uhonorowali 
dotychczasową działal-
ność młodych ekologów. 
Listy gratulacyjne z rąk 
burmistrza Tomasza Ki-
lińskiego oraz przewod-
niczącego Rady Miasta 
Andrzeja Behana otrzy-

mali także opiekunowie 
- Teresa Fereżyńska i Da-
nuta Hajzler.

H a r o m o n o g r a m 
sesji rozpoczęto od 
wprowadzenia zmian 
w budżecie w celu zabez-
pieczenia środków na 
zaplanowane zadania. 
W drodze uchwały wpro-
wadzono także zmiany 
w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku. 
Odstąpienie od selek-
tywnej zbiórki opakowań 
wielomateriałowych oraz 
zmniejszenie minimal-
nej pojemności worków, 
mają na celu ułatwie-
nie segregacji w budyn-
kach wielorodzinnych, 
usprawnienie systemu 

12 kwietnia br., Mi-
nisterstwo Rozwoju Re-
gionalnego rozstrzygnę-
ło konkurs na działania 
wspierające jednostki 
samorządu terytorial-
nego. Złożonych zo-
stało 78 wniosków na 
łączną kwotę - 137 165 
878,37 zł. Wspólny pro-
jekt Miasta Nowa Ruda, 
Gminy Wiejskiej oraz 
Radkowa, znalazł się 
wśród 32 beneficjentów.

Działania w pro-
jekcie są zintegrowane 
i dotyczą rozwoju trzech 
gmin, wchodzących 
w skład mikroregionu 
noworudzko-radkow-
skiego. Głównym pro-
duktem będzie diagnoza 
mikroregionu a w efek-
cie strategia wspólnego 
rozwoju pod względem 
terytorialnym, gospo-

Informujemy, że w dniu 7 maja br. 
(wtorek) o godz. 17.00 w budynku 
Miejskiego zespołu Szkół nr 1 

w Drogosławiu, odbędzie się spotkanie 
mieszkańców Drogosławia z Burmistrzem 

Nowej Rudy oraz Radnymi. 
wszystkich chętnych serdecznie 

zapraszamy

oraz obniżenie kosztów. 
Radni pozytywnie za-

opiniowali szereg uchwał 
dotyczących zaciągnięcia 
zobowiązania wekslo-
wego na zabezpiecze-
nie spłaty kredytu przez 
Wspólnoty, w których 
swój udział posiada Gmi-
na Miejska Nowa Ruda.

Na zakończenie przy-
jęto uchwałę dot. przystą-
pienia Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, 
do realizacji projektu „Od 
bierności do aktywno-
ści”. Celem głównym jest 
wzrost aktywności zawo-
dowej i społecznej osób 
bezrobotnych i poszuku-
jących pracy.

TimeOut

W lecznicy przy ul. Jasnej w Nowej Rudzie, obec-
nie przebywa kilka czworonogów. Ewentualnych wła-
ścicieli prosimy o kontakt w celu odebrania zwierząt. 
Jeżeli takowi się nie zgłoszą, osoby zainteresowane 
adopcją prosimy o kontakt na numer (074) 872-03-
22 bądź 0 500 100 212.

MOŻESz POMóC

DOfInaSOwanIE  
KOLEJnEGO PrOJEKtU

darczym, społecznym 
i przestrzennym. Pozo-
stałe wytyczne projektu 
3 gmin to: wyznaczenie 
priorytetów inwesty-
cyjnych mikroregionu 
oraz zdiagnozowanie 
możliwości rozbudowy 
powiązań komunikacyj-
nych, ze szczególnym 
uwzględnieniem komu-
nikacji turystycznej i te-
lekomunikacyjnej(sze-
rokopasmowy internet). 
Ponadto wskazanie 
potencjału położenia 
geograficznego i wyko-
rzystanie dziedzictwa 
kulturowego mikro-
regionu, to priorytety 
wartego   1 031 800,00 
zł projektu. Czas jego 
trwania wyznaczono od 
września br. do końca 
marca 2015 r.

TimeOut

zaPraSzaMy  MŁODzIEŻ  DO  PraCy  I  naUKI
Informujemy, że trwa nabór do Ochotniczego Hufca 

Pracy w Nowej Rudzie na rok szkolny 2013/2014. 
Młodzież, która ukończyła 15. rok życia i jest 

zainteresowana uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
gimnazjalnym, będzie mogła kontynuować naukę 
w Gimnazjum dla Dorosłych i zdobywać doświadczenie 
zawodowe u pracodawców na terenie Miasta i Gminy Nowa 
Ruda oraz Radków.

Zachęcamy również do nauki wybranego zawodu 
w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej młodzież, która 
nie ukończyła 18. roku życia i chciałaby podpisać  swoją 
pierwszą umowę o pracę i zdobywać kwalifikacje, które 
w przyszłości będzie mogła wykorzystać na rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia do OHP w celu przygotowania 
zawodowego i uzupełnienia wykształcenia na poziomie 
gimnazjalnym jest:
- ukończony 15. rok życia,
- ukończona szkoła podstawowa,
- złożenie kompletu obowiązujących dokumentów.

Warunkiem przyjęcia do OHP w celu nauki wybranego 
zawodu w klasie I ZSZ jest:
- nie ukończony 18. rok życia  (gwarantujemy podpisanie 
umowy o pracę na 36 miesięcy),
- ukończone gimnazjum,
- złożenie kompletu obowiązujących dokumentów.

SERDECZNIE ZAPRSZAMy OSOBy 
ZAINTERESOWANE.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie hufca 
pracy pod adresem:

OChOtnICzy hUfIEC PraCy 
/FILIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACy /
57-400 nowa ruda, ul. Piłsudskiego 14

pokój nr 13, II piętro 
telefon  74/ 873 50 62

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
1-38   HUFIEC  PRACY

57- 500 Bystrzyca Kłodzka,  
ul. Sienkiewicza 8  

GRUPA  WYCHOWAWCZA   
W  NOWEJ  RUDZIE

57- 400 NOWA RUDA , UL. PIŁSUDSKIEGO 14     
TEL. 74/ 873 50 62
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Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda
Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1 

57-400 Nowa Ruda, tel. 074 872 0300

13 i 14 kwietnia taniec 
w formie klasycznej oraz 
nowoczesnej opanował 
halę sportową w Słup-
cu. W sobotę po raz 27. 
odbyły się Noworudzkie 
spotkania Taneczne, aby 
w niedzielę udostępnić 
parkiet freestyle’ow-
com. Organizacja w roku 
ubiegłym Mistrzostw 
Polski w Tańcach Stan-
dardowych, umocniła 
pozycję Nowej Rudy na 
tanecznej mapie Polski. 
Łącznie 7 par najwyższej 
klasy S, zaprezentowało 
się przed noworudzką 
publicznością. Na uwa-
gę zasługuje obecność 
Mistrza Czech w tańcach 
standardowych Martina 
Dvoraka wraz z partner-
ką Zuzanną Silhanovą, 
zwycięzców tegoroczne-
go turnieju. siedem par 
szczególnie miło wspo-

tanECzny wEEKEnD

Pary turniejowe Ze-
społu Pieśni i Tańca 
„Nowa Ruda”, znakomi-
cie zaprezentowały się 
podczas XIII Ogólnopol-
skiego Turnieju Tańców 
Polskich w Wieliszewie 
(Mazowsze). Debiutan-
ci - Weronika Cieśliń-
ska i Karol Tracz w ka-
tegorii IIIB (13-15lat) 
wywalczyli VII miejsce, 
„ocierając się” o pokazy 
finałowe. Ponadto Jowi-
ta Grenda i Przemysław 
Rzeszutek w kategorii IV 
B (16-18lat) uplasowali 
się na IV miejscu. 

Jednak to nie ko-
niec tanecznych zma-

wIELKI SUKCES nOwOrUDzKICh tanCErzy

gań. Komisja ds. Tań-
ców Polskich Polskiej 
Sekcji CIOFF zdecydo-
wała, że w dniach 12-
14.04.2013r odbędą się 
także XIII Mistrzostwa 
Polski w Tańcach Pol-
skich „Mazur 2013”. 
Małgorzata Gierlicka 
i szymon Harasimo-
wicz (najmłodsza para) 
zostali wicemistrzami 
Polski w kategorii II 
A (9-12lat) udowodnia-
jąc, iż są we wspania-
łej formie. W kategorii 
IIIA (13-15lat) starto-
wały dwie noworudzkie 
pary, które zajęły naj-
wyższe stopnie podium. 

Najlepszą parą w Polsce 
okazali się Aurelia Gren-
da i Szymon Obolewicz, 
a tuż za nimi znaleźli 
się Karolina Miśkiewicz 
i Maciej Miś. Piątą parą 
w kraju w kategorii VA 
(19-30lat) uznano Mag-
dalenę Stelmaszewską 

i Michała Misia. Po dłu-
giej nieobecności, na VII 
lokacie uplasowali się 
Aleksandra skrzypczyk 
i Patryk Zarzycki. Cała 
nasza młodzież zapre-
zentowała bardzo wysoki 
poziom. Świadczą o tym 
zdobyte miejsca, ale także 

gratulacje i pochwały 
innych instruktorów. 

Nasi tancerze wzięli 
także udział w IV Ogól-
nopolskich Warsztatach 
Tanecznych. Pod okiem 
instruktorów z Torunia 
i Warszawy, doskonalo-
no technikę polki, obe-

rka i mazura. Uczestni-
czyliśmy w 15. Jubileuszu 
Zespołu Tańca Ludowego 
„Promyki ”, gdzie mieli-
śmy okazję oglądać folk-
lor niemal z całego kraju. 
Wyjazd uważamy za bar-
dzo udany!

M. Stelmaszewska /ZPiT

minać będzie nasze mia-
sto, gdyż to tutaj uzyska-
ły wyższe klasy taneczne.

Gospodarzy dumnie 
reprezentowali tancerze 
RUDAN-u, którzy bra-
li udział w finałach oraz 
zajmowali miejsca na po-
dium. W kategorii 12-13 
lat klasa E, trzecie miej-
sce zajęli: Amadeusz Kli-
minowski i Aleksandra 
Lisowiec, wyprzedzając 
kolegów z zespołu - Paw-
ła Ujczaka i Julitę Paw-
linę. Pozostałe pary za-
jęły odpowiednio: Piotr 
Landowski i Paulina 
Michalska – VI miejsce, 
Przemysław Wdowiak 
i Katarzyna Czajka –V 
oraz sebastian Bucza-
kowski i Daria Borek 
– V. Statuetki oraz wy-
różnienia wręczyli bur-
mistrz Tomasz Kiliński 
wraz z zastępcą Marzeną 

Wolińską. GRATULUJE-
My!!! 

Niedzielny Festiwal 
COMANIA, to przede 
wszystkim mnóstwo 
uczestników i mocne 
bity. Na parkiecie kró-
lował hip-hop, disco-
-dance, show-dance oraz 
taniec freestyle. Oprócz 
gospodarzy, największą 
reprezentację zgroma-
dził Klub MDK Wrocław 
Krzyki (ponad 100 osób). 
Różne składy Zespo-
łu COMA wyróżniono 
w kategoriach: Małe for-
macje (pow.15lat) - III 
miejsce, duże (do 9 lat) - 
I miejsce, duże formacje 
(10-12) - II miejsce oraz 
duże formacje (13-15) - II 
miejsce.  

- Taneczny weekend 
utwierdził nas w prze-
konaniu, iż Nowa Ruda 
nadal tańcem stoi - prze-
konuje Andrzej Mie-
rzejewski, współorga-
nizator. - Zeszłoroczne 
Mistrzostwa Polski były 
dużą reklamą dla nas. 
Blisko 100-tysięczne 
miasta, często nie mogą 
pochwalić się taką fre-
kwencją jaka jest u nas. 
Miło mi jest również 
poinformować, że w li-
stopadzie 2014 roku bę-
dziemy organizatorem 
Mistrzostw Polski par 

klasy B i A w łacinie i stan-
dardzie. Jeżeli dołożymy 
do tego COMANIĘ, która 
jest jedną z największych 
tego typu imprez w kraju, 
to jest się czym pochwalić 
- podsumowuje A. Mierze-
jewski.

TimeOut
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Nowa Ruda,  ul.  Kło dzk a 14c
zapraszamy p on.–  sob.  7.00-21.00,  niedz.  9.00-20.00

SZAMPONY I ODŻYWKI  100 produktów20% TANIEJ oferta 
na kolejnych 
stronach

1399
1 kg

085
1 szt.

34%
taniej 1,29

kiełbasa 
toruńska 
extra
unimięs

899
1 kg

14,99

6 zł
taniej

NISKIE CENY
na wyciągnięcie ręki

woda mineralna
potok górski
• 3 rodzaje
1,5 l
0,57 zł / 1 l

szynka wiejska

oferta ważna 
od 2 maja czwartek 
do 8 maja środa

SZAMPONY I ODŻYWKI  100 produktów20% TANIEJ oferta 
na kolejnych 
stronach

1399
1 kg

085
1 szt.

34%
taniej 1,29

kiełbasa 
toruńska 
extra
unimięs

899
1 kg

14,99

6 zł
taniej

NISKIE CENY
na wyciągnięcie ręki

woda mineralna
potok górski
• 3 rodzaje
1,5 l
0,57 zł / 1 l

szynka wiejska

oferta ważna 
od 2 maja czwartek 
do 8 maja środa

www.intermarche.pl

od 1 zł
taniej

1 zł
taniej

4 zł
taniej

4 zł
taniej

od 4,29 5,19

22,99
1899

1 kg 1099
1 kg

329
1 szt. 419

1 szt.

ser złoty hetmański
paturages

mleko zagęszczone 
niesłodzone light
gostyń
• z magnezem
• z błonnikiem
500 g
6,58 zł / 1 kg

ekstra pomorski
• z dodatkiem masła
• dla rodziny
400 g
10,48 zł / 1 kg

salsa
kalmar

14,99

oferta ważna od 2 czwartek do 8 maja środa

1299
1 kg 1399

1 kg

 tylko we wtorek 7.05. 

049
1 szt.

1,99 0,59

169
1 szt.

15%
taniej

16%
taniej

żeberka wieprzowe
w przyprawach 
na grill*

karczek wieprzowy
bez kości*

półbagietka 
rustykalna z gryką
reva
120 g, 1,41 zł / 100 g

bułka 
poznańska
reva
70 g, 0,70 zł / 100 g

Codziennie 
pieczywo 
prosto z pieca 
- smaczne 
i chrupiące

Pieczywo wypiekamy w sklepie

Fachowy rozbiór mięsa w sklepie

Codziennie świeże 
mięso - zawsze 
najlepsze porcje.
Jakość mięsa 
potwierdzana 
przez Państwową 
Inspekcję 
Weterynaryjną

* Nie dotyczy sklepów w: Andrychowie, Policach.

www.intermarche.pl

karczek wieprzowy
bez kości*

bułka 
poznańska
reva
70 g, 0,70 zł / 100 g

* Nie dotyczy sklepów w: Andrychowie, Policach.

269
1 szt.

seler naciowy
ogród pysznośCi

289
1 opak.

brokuł
500 g, 5,78 zł / 1 kg

199
1 kg

jabłka
luz

259
1 kg

marchew młoda
luz

269
1 kg

ogórki kwaszone
ogród pysznośCi
luz

Oferta ważna od 2 do 8 maja

UWAGA !
Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” w Nowej Rudzie-Słupcu, 

ul. Słupiecka 5
ogłasza 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 
2013/14

dzieci od 2,5 do 6 lat
„Kartę zapisu dziecka do przedszkola” należy pobrać w „Bajce” 

(można wypełnić na miejscu w ciągu 5 minut!) i złożyć w kancelarii 

do 25.04.2013r. 
INFO – w godz. 7.00-16.00 na miejscu lub telefonicznie: 74/872 3031 

i 504 977 320 i 509 806 908
O przyjęciu dziecka do przedszkola w znacznym stopniu decyduje 

kolejność zgłoszeń!

 POBIEROWO – morze, centrum, plaża 150m. 
O.W.”PUCHATEK” ZAPRASZA: 

  

WCZASY SENIORA, RODZINNE z 3 pos.: 20.05- 3.06 od 980zł;  
14- 30.06 od 1.150zł; 7- 14.06 od 490zł; 31.08- 14.09 od 980zł;  14- 24.09 od 700zł 

 

WCZASY z obiadami (można dokupić śniad. i kol. po 13zł): 30.06- 12.07 od 770zł; 
12- 23.07 od 700zł;  23.07- 4.08 od 770zł; 4- 18.08 od 900zł;  18- 31.08 od 730zł 

 
Chętnym autokar/bus trasą: Nowa Ruda- Wałbrzych- … - Pobierowo (170zł/os w obie strony) 

 

REZERWACJE: Nowa Ruda, Przedszkole „Bajka”, ul. Słupiecka 5, 
tel.74/872 30 31 w pn, śr i pt, w godz. 12.30-15.00 i 502 237 242 

oraz  512 45 44 43 i 516 148 148 non stop 
 

ZAPISZ 
SOBIE !!! 
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MBP nowa ruda
KSIąŻKa PrzEStrzEnna 

tUrnIEJ wIEDzy O JULIanIE tUwIMIE 

15 kwietnia w MBP 
Oddział dla Dzieci odby-
ły się zajęcia dla grupy 
średniaków (4-5-latków) 
z przedszkola nr 1. Naj-
młodsza grupa czytelni-
ków w cyklicznych spo-
tkaniach z książką mogła 
zobaczyć różne rodzaje 
książki do czytania, oglą-
dania czy słuchania. 

Ta forma bajki prze-
strzennej i zarazem kart-
kowej bardzo się dzie-
ciom spodobała. Zabawa 
w „kąciku zabaw” oraz 
kolorowanie pajacyka 
były dodatkowym atu-
tem, aby zachęcić czytel-
nika do odwiedzania na-
szej biblioteki. 

26 kwietnia Oddział 
dla Dzieci MBP w No-
wej Rudzie przygotował 
dla uczniów klas I Szkoły 
Podstawowej nr 2 turniej 
wiedzy o Julianie Tuwi-
mie. Uczniowie trzech 
klas wytypowali swo-
je 4-osobowe drużyny 
walczące o zwycięstwo. 
Wszyscy dzielnie repre-
zentowali swoje klasy, 
bez problemu odpowia-
dając na zadawane pyta-
nia. Były też krzyżówki  
i konkursy z rekwizyta-

mi. Zebrana publiczność 
gorąco kibicowała. Wy-
słuchaliśmy fragmentów 
słuchowiska z wierszami 

J. Tuwima. Na zakończe-
nie na dzieci czekał miły, 
słodki poczęstunek.        

(inf. wł.)

Stowarzyszenie Osób 
N i e p e ł n o s p r a w n y c h 
„Nasza Nadzieja” reali-
zuje projekt Integracyjny 
Klub ŁÓdeczka. Projekt 
mógł zaistnieć dzięki p. 
Zdzisławowi Zaryczne-
mu, który w ubiegłym 
roku wpłacił 1%  ze swo-
jego podatku i dzięki 
wsparciu Fundacji BRE 
Banku. systematycznie 
w Lokalu przy Poradni 
Psychologiczno-Pedago-
gicznej w piątki  spoty-
kają się dzieci  niepełno-
sprawne z rówieśnikami 
i wolontariuszami z Gim-
nazjum nr 1 w Nowej Ru-
dzie. Zajęcia prowadzi 
logopeda p. Aneta Pro-
siek. Uczestnicy  pro-
jektu byli na wycieczce 
w Jedlince, zwiedzili por-
celanowy pałac i wzięli 
udział w warsztacie pla-
stycznym „W pracow-
ni Mistrza Sztukaterii”.  
W Teatrze Lalki i Aktora 

Projekt Integracyjny Klub Łódeczka                         
w Wałbrzy-
chu  oglądali 
przedstawie-
nie  „Brzyd-
kie kaczątko”. 
Przed Świę-
tami Wiel-
k a n o c n y m i  
w  agrotury-
stycznym go-
spodarstwie 
w Gajowie 
wzięli udział 
w świątecznym warszta-
cie: robili kolorowe jaja, 
dekoracyjne stroiki i de-
korowali wielkanocnego 
baranka. I żegnali zimę 
na spacerze nad Zale-
wem Radkowskim.      

W programie wspól-
nych działań zaplanowa-
no organizowanie dla ro-
dziców, wychowawców, 
nauczycieli tematycz-
nych spotkań. W sobo-
tę 20 kwietnia dr Marta 
Korendo logopeda,  ad-
iunkt Krakowskiego Uni-

wersytetu Pedagogiczne-
go rozmawiała na temat 
rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych dziec-
ka z całościowymi zabu-
rzeniami rozwoju w tym 
autyzmem i zespołem 
Aspergera.

stowarzyszenie „Na-
sza Nadzieja” serdecznie 
dziękuje pracownikom 
Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej  w Nowej    
Rudzie  za pomoc w zor-
ganizowaniu spotkania.

Irena Caryk
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PrOStO z BrUKSELI

W Brukseli mnożą się 
układanki z nowych twa-
rzy przymierzanych do 
obsadzenia unijnych top-
-stanowisk w nowym roz-
daniu w 2014 r. Przy okazji 
media wyciągają interesu-
jące i szokujące odbiorców 
„euro rodzynki”. Przykład 
z Wielkiej Brytanii: „Baro-
nowa Ashton dostanie od 
Unii 400.000 funtów za 
nicnierobienie”*. To fakt. 
Komisarze po zakończe-
niu swojej 5-letniej kaden-
cji, przez trzy kolejne lata 
otrzymują odprawę. Tak, 
z pieniędzy podatników. 
Wszyscy o tym wiedzą, a 
najlepiej szefowie naszych 
rządów, którzy decydują o 
nominacjach na kandyda-
tów na komisarzy.

Kiedy Lady Catheri-
ne Ashton szefowa unij-
nej dyplomacji zakoń-
czy swoją kadencję, w 

Miliony za 
„nicnierobienie” 

z polskim wątkiem
październiku przyszłego 
roku (podobnie jak cała 
Komisja Europejska, 
w tym polski Komisarz 
Janusz Lewandowski) - 
będzie miała wypłacane 
55 % swojego dotych-
czasowego uposażenia, 
czyli jak wyliczyli bry-
tyjscy dziennikarze ok. 
133.500£ rocznie, aż do 
końca 2017 roku, skorzy-
sta też ( jak do tej pory) z 
niskiego podatku wspól-
notowego. 

Sprawa wywołała bu-
rzę na wszelkich brytyj-
skich medialnych forach, 
czemu się trochę dziwię, 
gdyż taką samą odpra-
wę otrzymywali wcze-
śniej wszyscy poprzedni 
Komisarze z tego kraju 
(będącego we Wspólno-
cie od 1973 r.), zatem dla 
„wyspiarzy” to żadna no-
wość. 

Już bardziej dla nas, ale 
polskie media być może 
bardziej wyważone, nie 
emocjonują się specjalnie 
przypadkiem Baronessy i 
nie wiążą go z analogiczną 
sytuacją Komisarza Janu-
sza Lewandowskiego, czy 
naszej pierwszej Komisarz 
– Danuty Hubner, która 
odprawy rzędu 100.000 
euro rocznie za „nicniero-
bienie” z Komisji Europej-
skiej (KE) już otrzymała. 

Komisarska odprawa 
ma być gwarancją tego, 
żeby Komisarze (podob-
nie jak wysokiej rangi 
managerowie po odej-
ściu z poważnej korpora-
cji) nie zaczęli pracować 
zbyt wcześnie na rzecz 
konkurencji...

Ponadto, dość prze-
konującym argumentem 
przynajmniej zdaniem 
rzecznika KE jest i to, 
by „Komisarze nie szu-
kali nowej pracy w cza-
sie ostatnich miesięcy 
swojego mandatu, ale 
dopiero po zakończeniu 
kadencji”. 

Co więcej, po osią-
gnięciu wieku emerytal-
nego, Ashton otrzyma 

jeszcze unijną emerytu-
rę, w wys. 61.000 £ rocz-
nie...

Wszystko to musi 
brzmieć bardzo zachęca-
jąco dla kandydata na jej 
stanowisko, jakim (przy-
najmniej w naszych me-
diach) miałby być obecny 
polski minister spraw za-
granicznych - Radosław 
sikorski. 

Z pozdrowieniami 
z Parlamentu Europejskiego 

Lidia Geringer de Oedenberg

* http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/
europe/eu/9971786/Bar-
oness-Ashton-will-be-paid-
400000-by-the-EU-to-do-
nothing.html 

Dolnośląskie Uniwer-
sytety Trzeciego Wieku 
spotkały się po raz siód-
my. Tym razem miej-
scem spotkania były Ząb-
kowice Śląskie (w sobotę, 
20 kwietnia), a honoro-
wy patronat objęli: Lidia 

Geringer de Oedenberg 
- poseł do parlamentu 
europejskiego, Rafał Jur-
kowlaniec - marszałek 
województwa dolnoślą-
skiego, Stanisław Jurce-
wicz - senator RP.  Temat 
przewodni VII Forum 
to „Historia i sztuka nie 
tylko pędzlem malowa-
ne”. Po powitaniu gości, 
wystąpiła dr Walentyna 
Wnuk z prelekcją „Idea 
spotkań Dolnośląskich 
Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku” – pomysło-
dawczyni organizowania 
takich forów. Bardzo 
ciekawy był panel dys-

VII fOrUM DOLnOŚLąSKICh 
UnIwErSytEtów trzECIEGO wIEKU

kusyjny „Kultura wczoraj 
i dziś” z udziałem przed-
stawicieli Europarlamen-
tu, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go, Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz 
władz lokalnych. Krótki 

koncert muzyki poważ-
nej zakończył pierwszą 
część spotkania. Po prze-
rwie kawowej uczestni-
cy Forum wzięli udział 
w ciekawie przygotowa-
nych warsztatach: „Za-
bytki Ząbkowic Śląskich 
w obiektywie”, „Sztuka 
łączy”, „Szlakiem Ma-
rianny Orańskiej”, muzy-
koterapia, mały spektakl 
teatralny, lub w  panelu 
dyskusyjnym „Polityka 
a trzeci wiek” z udzia-
łem parlamentarzystów, 
radnych, przedstawi-
cieli władz  i słuchaczy 
UTW ( było burzliwie!). 

To co zostało wykonane 
na warsztatach, zapre-
zentowano wszystkim 
uczestnikom w trakcie 
podsumowania. Był więc 
pokaz zdjęć Ząbkowic, 
wspólnie namalowany 
obraz, scenka teatral-
na, wspólne śpiewanie 
i wyznaczony na ma-
pie turystyczno-histo-
ryczny szlak Marianny 
Orańskiej. VII FORUM  
towarzyszyły imprezy 
„poboczne” – wystawa 
prac słuchaczy Ząbko-
wickiego UTW, kiermasz 
z warsztatów terapii za-
jęciowej w Opolnicy, wy-
stawa 725 – lecia  Ząb-
kowic Śląskich oraz 
ogłoszony sporo wcze-
śniej konkurs poetycki. 
Nam, przedstawicielom 
Noworudzkiego UTW 
było szczególnie miło, 
gdyż jedna z naszych 
słuchaczek – Pani Krysia 
Sykuła, zdobyła drugie 
miejsce w tym konkur-
sie i stosowną nagrodę 
odebrała na Forum z rąk 
Pani poseł Moniki Wie-
lichowskiej. Po obiedzie 
chętni uczestnicy udali 
się jeszcze na wycieczkę 
po mieście i VII FORUM 
DUTW zostało zakończo-
ne.

Następne za rok 
w Zgorzelcu. Do zobacze-
nia!

Noworudzki UTW
Anna Szczepan

To ważne wydarzenie 
w życiu szkoły jest nie tylko 
okazją do prezentacji dzia-
łań i występów uczniów, 
ale i czasem podsumowań. 
Co roku nadajemy tytuł 
Przyjaciela Szkoły i przy-
znajemy nagrodę Adalber-

tus  osobom działającym 
na rzecz naszej szkoły, 
wspierającym i promują-
cym naszą placówkę. Tak 
było i tym razem, a uho-
norowani zostali: Aneta 
Balcerzak, Grażyna i Grze-
gorz Lawendowie, Justyna 
Ważna, Anna Węgorska 
i Danuta Ramut – rodzice 
i babcia naszych uczniów, 
Anna Murawska-Derencz 
– prezes stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego 

DzIEń PatrOna  
wE wŁODOwICaCh

Moc wzruszeń, wrażeń estetycznych, gratulacji i podzięko-
wań – tak można podsumować Dzień Patrona – św. woj-
ciecha w szkole podstawowej we włodowicach.

WŁODZICA, Grzegorz 
szklarczuk – wolontariusz 
działający w szkole, ZPAS 
z Przygórza. Dzień Patro-
na to również okazja do 
podsumowania dolnoślą-
skiego konkursu dzienni-
karsko-literackiego pod 

tytułem Moja Mała Ojczy-
zna. Laureaci z całego Dol-
nego Śląska spotkali się 
w naszej szkole już po raz 
dziewiąty. I od dziewiątej 
właśnie edycji konkursowi 
nadano imię Beaty Jaro-
szewskiej – poetki nowo-
rudzkiej, która przez 8 lat 
była z nami jako jurorka 
konkursu. A my mieliśmy 
zaszczyt gościć na uroczy-
stości męża pani Beaty. 
Jury konkursu w składzie: 
Olga Tokarczuk – pisarka, 
Karol Maliszewski – po-
eta, prozaik, krytyk lite-
racki, Tomasz Leśniowski 
– poeta, dziennikarz, Da-
wid Fuchs – dziennikarz 
uhonorowało 26 uczniów 
z Dolnego Śląska. Nagrodę 
główną i tytuł Młode Pióro 
zdobył Kamil Arciszewski 
ze Szkoły Podstawowej nr 
7 w Kłodzku. Jurorzy wy-
łonili 4 laureatów ze szkół 
podstawowych w katego-
rii prozy oraz wyróżnili 5 
uczniów w tej kategorii: 
I miejsce Jakub Nejman 
ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w strzegomiu, II miej-
sce Konrad Leszczyński 
z Gminnej Szkoły Podsta-
wowej w siekierczynie, III 
miejsce Małgorzata Pielu-
szyńska i Dawid Rembak 
ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Sobótce. Wyróżnie-
nia: Maksymilian Zabijak 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w strzegomiu, Ja-
kub Mikołajczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Le-
gnicy, Maciej Żmiejewski 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Górze, Dominika 
Kwapisz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Kłodz-
ku, Malwina Mazurek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowej Rudzie. W ka-
tegorii poezji szkół pod-
stawowych wyłoniono 5 
laureatów i przyznano 
2 wyróżnienia: I miej-

sce Paweł Balawender ze 
Szkoły Podstawowej  nr 4 
w strzegomiu oraz Emilia 
Jeziorek ze Szkoły Podsta-
wowej we Włodowicach, 
II miejsce Gabor Maksy-
milian Budai ze Szkoły 
Podstawowej we Włodo-

wicach, III miejsce Hanna 
Bechcicka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Sobótce 
oraz Agata Estreicher ze 
Szkoły Podstawowej we 
Włodowicach. Wyróżnie-
nia: Monika Matusiewicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 
7 w Bielawie i Magdalena 
Pawlak ze Szkoły Podsta-
wowej w Piławie Górnej. 
Nagrodzono również 4 
uczniów w kategorii pro-
zy szkół gimnazjalnych 
oraz wyróżniono 1 ucznia: 
I miejsce Martyna Przy-
chodna z Publicznego 
Gimnazjum w Obornikach 
Śląskich, II miejsce Bar-
tosz sienkowski z Gimna-
zjum Gminnego w Sobót-
ce, III miejsce Małgorzata 
Wycech i Dorota Łanoszka 
z  Gimnazjum nr 3 w Bo-
lesławcu. Wyróżnienie: 
Grzegorz sawica z Publicz-
nego Gimnazjum w Jugo-
wie. Wyróżniono również 
4 uczniów w kategorii po-
ezji szkół gimnazjalnych: 
Zuzanna Grzybowska 
z Publicznego Gimna-
zjum w Jugowie, Domi-
nika Krupa z Gimnazjum 
w Miękini, Izabela Borsu-
kowska i Zuzanna Bocian 
z Gimnazjum w Piławie 
Górnej. Uhonorowanie 
laureatów było możliwe 
dzięki naszym sponsorom, 
którym szczerze dzięku-
jemy, a są nimi: Monika 
Wielichowska – poseł na 
sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Tomasz Kiliński 
– burmistrz miasta Nowa 
Ruda, Tomasz Leśniowski 
– juror konkursu, Piotr 
Mruk – Kopalnia ME-
LAFIR  w Tłumaczowie, 
Fundacja Wspierania Ak-
tywności Lokalnej FALA, 
Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne WŁODZI-
CA. Dziękujemy i… do zo-
baczenia za rok.

Anna Grzybowska
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Międzynarodowe targi turystyczne wrocław 2013
W dniach 5 – 7 kwiet-

nia 2013 roku, w Hali 
Stulecia we Wrocławiu, 
odbyły się piąte, Mię-
dzynarodowe Targi Tu-
rystyczne WROCŁAW 
2013. W jubileuszowym 
programie nie zabrakło 
warsztatów survivalo-
wych, Festiwalu Po-
dróżników, Festiwalu 
Kulinarnego oraz wielu 
atrakcji dla najmłod-
szych m.in. Planetarium 
Bajkonur, Humanita-
rium i Jack’s City, czyli 
miasteczko westerno-
we, warsztaty łowickie 
i survivalowe. Odbył się 
również konkurs, w któ-
rym nagrodą główną była 
wycieczka na Zanzibar 
dla dwóch osób. Po raz 
pierwszy współorganiza-
torem Targów był Dolny 
Śląsk. Ofertę przedstawi-
ły też m.in. województwa 
lubelskie, wielkopolskie i 
śląskie. Można było od-

wiedzić również stoiska 
z Czech, Nepalu i Indo-
nezji.

   Niekwestionowa-
nym hitem targów co 
roku jest Festiwal Po-
dróżników. I tym razem 
zaproszono fascynatów 
morskich wojaży i śmiał-
ków, którzy podróżują 
autostopem w najdalsze 
zakątki świata. Gośćmi 
specjalnymi byli Beata 
Pawlikowska oraz Woj-
ciech Cejrowski. Podczas 
Festiwalu Kulinarnego 
można było skosztować 
ryb prosto z regionalnych 
Stawów Milickich. W 
konkursie na najsmacz-
niejsze rybne danie 
zmierzyli się profesjona-
liści, a swoje umiejętno-
ści w lepieniu pierogów 
z farszem z karpia zapre-
zentowali amatorzy. Na-
grodą za wzięcie udziału 
w konkursie był wyjazd 
na stawy Milickie wraz 

z noclegiem i kolacją w 
lokalnej restauracji. No-
wością w tegorocznych 
targach była Akademia 
Nikona, czyli profesjo-
nalne warsztaty fotogra-
ficzne.

   stoisko Gminy Rad-
ków cieszyło się dużym 
zainteresowaniem od-
wiedzających, tu mogli 
otrzymać szczegółowe in-
formacje o największych 
atrakcjach turystycz-
nych, produktach tu-
rystycznych, szlakach, 
imprezach kulturalnych 
oraz bazie noclegowej 
Gminy Radków. Na tar-
gach obecni byli również 
nasi partnerzy ze strony 
czeskiej z Polic oraz Ad-
ršpachu, którzy promo-
wali turystykę po stronie 
czeskiej. 

Wyjazd na targi był 
możliwy ze względu na 
realizację projektu pn. 
„Promocja turystyki 

rowerowej na pograni-
czu Policko – Radkow-
sko – Broumovskim” 
nr PL.3.22/3.3.02/ 
/11.02872, projektu 
współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Europejskiej Współpracy 
Transgranicznej Repu-

blika Czeska-Rzeczpo-
spolita Polska 2007-2013 
oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euro-
regionu Glacensis „Prze-
kraczamy Granice”.

Czy wartO UCzyĆ SIĘ 
JĘzyKów OBCyCh?

Szkoła Języków Obcych JustGo.

Języki obce - dla nie-
których rzecz zupełnie 
normalna, codzienność, 
dla innych czarna magia. 
Jak bardzo są przydat-
ne, a może raczej bezuży-
teczne? Czy warto się ich 
uczyć? Czy rzeczywiście 
przyda nam się ta wiedza 
i do czego? Takie pytania 
nurtują aktualnie wielu 
ludzi na całym świecie. 
Młodzież w szkole czuje 
się zmuszana do nauki ję-
zyków obcych i nieraz za-
stanawia się, czy naprawdę 
warto się ich uczyć. 

W XXI wieku nie wy-
starczy znać tylko język 
ojczysty. „Świat, który jest 
globalną wioską, mówi do 
ciebie, ale czy rozumiesz 
coś?”. Bez znajomości ję-
zyków nie jest to możliwe. 
Nie znajdziesz też atrak-
cyjnej pracy, nie poznasz 
ciekawych ludzi… Argu-
mentów jest wiele.

Dzisiejsza młodzież 
stoi przed szansą  dowol-

nego wyboru języka, któ-
ry chce poznać. Dlaczego 
z tego nie skorzystać i nie 
nabyć w ten sposób po-
tencjału niezbędnego do 
zapewnienia sobie lepszej 
przyszłości? 
DLaCzEGO wartO 
UCzyĆ SIĘ JĘzyKów 
OBCyCh?

● Z chwilą wejścia pol-
ski do Unii Europejskiej 
otworzyły się nowe rynki 
pracy, ale tylko ludzie, któ-
rzy oprócz wykształcenia 
znają języki obce mogą li-
czyć na pracę za granicą, 
komunikować się w życiu 
codziennym czy urzędach 
bez konieczności ponosze-
nia kosztów za tłumaczenie. 
Dane statystyczne mówią, 
iż coraz więcej ludzi wyjeż-
dża z kraju w poszukiwaniu 
pracy. Bez znajomości języ-
ków jest to bardzo trudne, 
czasami niemożliwe.

● W dzisiejszych cza-
sach praktycznie w każ-
dym zawodzie wymagana 

jest znajomość języków 
obcych. Chcąc znaleźć do-
brą pracę, musimy znać 
przynajmniej jeden język 
obcy, a nierzadko mile 
widziana jest znajomość 
większej liczby języków. 

● Zagraniczne wyciecz-
ki są obecnie marzeniem 
większości Polaków. Lecz 
jak moglibyśmy podróżo-
wać bez znajomości języ-
ków obcych, a zarazem bez 
możliwości dogadania się 
z innymi narodami? Chcąc 
zwiedzać świat bez zna-
jomości języków obcych 
czujemy się bezradnie, jak 
zagubione dziecko, wciąż 
zależne od kogoś innego. 
Należy pamiętać również, 
że podróżowanie po ob-
cych krajach jest przyjem-
niejsze i bezpieczniejsze, 
jeżeli umiemy samodziel-
nie dogadać się i załatwić 
to, co istotne. Gdyby nie 
znajomość języków, nie 
umielibyśmy porozumieć 
się z obcokrajowcami 

w podstawowych spra-
wach bardzo nieraz przy-
datnych w podróży (zamó-
wić coś z karty dań, zrobić 
zakupy, zapytać o drogę). 
A co więcej, znajomość 
języka zostanie zawsze za-
uważona i doceniona.

● Można uczyć się ję-
zyków obcych z bardziej 
prozaicznych powodów. 
Znając język możemy zro-
zumieć piosenki zagra-
nicznych wykonawców, 
możemy oglądać zagra-
niczne filmy w oryginal-
nej wersji dźwiękowej, 
programy informacyjne 
na zagranicznych kana-
łach, które dają możliwość 
spojrzenia na problemy 
krajowe z innego punktu 
widzenia.

● Nauka języków ob-
cych pomaga w nauce in-
nych przedmiotów. Dzie-
ci, które uczą się języka 
osiągają lepsze wyniki, 
gdyż ich pamięć i sposób 
organizowania wiedzy jest 
doskonalszy. Umożliwia 
to im również kontynu-
owanie nauki w lepszych 
szkołach, gdyż znajomość 
języków obcych jest mile 
widziana i dobrze punk-
towana w dobrych, cieszą-
cych się nienaganną opinią 
i niezłym poziomem szko-
łach ponadgimnazjalnych 
i uczelniach wyższych.

Język angielski staje 
się pomału międzynaro-
dowym komunikatorem, 
co oznacza, że wspania-
le jest znać ten język na 
przyzwoitym poziomie. To 
gwarantuje sukces. I jest 
to faktem bezsprzecznym. 
a CO z JĘzyKIEM 
nIEMIECKIM?

Trzeba uświadomić so-
bie, że nie zawsze język an-
gielski wystarczy. Dla nas, 
Polaków, bardzo istotne 

jest posiadanie znajomości 
języka niemieckiego, gdyż 
jest to język naszych bli-
skich sąsiadów. Zresztą nie 
tylko w Niemczech jest to 
język urzędowy. Językiem 
niemieckim posługuje się 
120 mln ludzi w Niem-
czech, Austrii i w szwajca-
rii, co daje mu 11 miejsce 
wśród wszystkich języków 
na świecie. Coraz więcej 
międzynarodowych kon-
cernów zakłada w Polsce 
filie swoich zakładów i nie 
ukrywajmy; większość 
z nich to firmy niemiec-
kie, w których liczy się 
znajomość właśnie języka 
niemieckiego. Bo jak tu 
dogadać się z szefem nie 
znając jego języka? A leży 
to w interesie pracownika, 
aby jak najlepiej umieć po-
rozumieć się z przełożony-
mi, wynegocjować dobre 
warunki pracy i płacy. 

W zjednoczonej Eu-
ropie nie ma także prze-
szkód, aby podjąć pracę 
w dobrej firmie niemiec-
kiej, austriackiej lub szwaj-
carskiej. Ten, kto zna nie-
miecki może odpowiedzieć 
na więcej ofert pracy. Po 
przystąpieniu Polski do UE 
Niemcy, Austria i szwajca-

ria stały się potencjalnymi 
rynkami pracy. Specjaliści 
konkretnych dziedzin są 
wręcz pożądani i oczekiwa-
ni, Jest jeden tylko waru-
nek podjęcia takiej pracy: 
znajomość języka niemiec-
kiego. A przecież nietrudno 
ułożyć sobie życie nawet 
w obcym kraju znając jego 
język i posiadając chociaż 
podstawy wiedzy na te-
mat realiów panujących 
w kraju przeznaczenia. 
Tego wszystkiego uczymy 
się już w szkołach oraz na 
kursach organizowanych 
przez Szkoły Języków Ob-
cych. Więcej nie trzeba. No 
może jeszcze trochę chęci 
i zaangażowania własnego. 
A może by tak zwiększyć 
swoje szanse na między-
narodowym rynku pracy? 
Znajomość języka niemiec-
kiego umożliwia stypen-
dium i atrakcyjną praktykę 
w krajach niemieckojęzycz-
nych. Kilka miesięcy poby-
tu w Berlinie, Heidelbergu, 
Wiedniu lub Bernie wzbo-
gacą doświadczenia zdoby-
te na każdym kierunku stu-
diów i ułatwią późniejszy 
start zawodowy.

Dokończenie  
w następnym numerze
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13 kwietnia 2013r. 
połączone siły Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
z Nowej Rudy i Świdnicy 
oraz Koła PTTK z Nowej 
Rudy wyruszyły na pod-
bój i odkrywanie tajem-
nic Broumova (i okolic).

Przygoda z Broumo-
vem rozpoczęła się około 
godziny 8:00 w Słupcu, 
skąd grupa wyruszyła 
autokarem (przez Nową 
Rudę-Centrum) do celu 
wycieczki. Na miejscu 
przywitał nas ojciec Ge-
deon, opiekun broumo-
vskiego klasztoru. Rozpo-
częliśmy od zwiedzania 
unikatowego zabytku 
- jedynego zachowanego 
w Czechach drewnianego 
kościoła pw. Najświętszej 
Marii Panny przy cmen-
tarzu nieopodal centrum 
miasta. Ojciec przewodnik 
okazał się zaskakująco ko-
munikatywny. Biegle wła-
dał językiem polskim. Jak 
się okazało świetnie zna 
również niemiecki (oraz 
- oczywiście - czeski!). Na-
zwał nas „kochanymi są-
siadami”, aczkolwiek pod-
czas niezwykle wciągającej 
opowieści „poczęstował” 
nas kilkoma anegdotami 
na temat Polski i Polaków.

 Po zwiedzeniu drew-
nianego kościoła przeje-
chaliśmy (my - autoka-
rem, ojciec przewodnik 
- rowerem) do Klasztoru 

Benedyktynów w ścisłym 
centrum miasta. Obejrze-
liśmy wnętrza klasztor-
ne (refektarz, bibliotekę, 
kościół z relikwiami św. 
Wojciecha) oraz muzeum, 
w którym można było zo-
baczyć m.in. kopię Cału-
nu Turyńskiego. Wnętrza 
klasztorne przywitały nas 
bardzo chłodno. Niewąt-
pliwie warto tam wrócić 
latem, wczesna wiosna 
jednak skąpiła nam ciepła, 
więc zmarznięci i zamy-
śleni niespiesznie opuści-

ByLIŚMy w POBLISKIM 
BrOUMOVIE

liśmy klasztor, wylewnie 
żegnani przez o. Gede-
ona. Czas był najwyższy 
spróbować czeskiej kuch-
ni, a spotkanie z czeskim 
obiadem zaplanowano 
nam w „Chacie Hvezda” 
na szczytach Broumo-
vskich sten. Wchodzenie 
na szczyt szlakiem jest 
niewątpliwie niezwykle 
pasjonujące, ale wobec 
niesprzyjających warun-
ków pogodowych (oblo-
dzenie skał) grupa sko-
rzystała z możliwości jakie 
daje autokar. Na Hvezdę 
wjechaliśmy w sam raz na 
obiad.

 Malowniczo położona 
„Chata Hvezda” okazała 
się niezwykle przytulnym 
miejscem, pełnym ciepła 
(ten kominek...) i gościn-
ności. Tu zdecydowa-
nie należy podziękować 
gospodarzowi obiektu 
- oprócz przywitania nas 
kieliszkiem „czegoś moc-
niejszego” (co to było?) 
i ciepłym słowem (nieźle 
radzi sobie z naszym języ-
kiem) to otoczył nas praw-
dziwie rodzinną opieką. 
Na obiad był do wyboru 
żurek (super) lub rosół, 
a na drugie gulasz z kne-
dlami i zestawem suró-
wek. Przyznam, że po raz 
pierwszy spotkałem się 
z sytuacją, w której wła-
ściciel dbał o to, aby goście 
najedli się do syta i serwo-

wał na bieżąco ekstra do-
kładki (według życzenia). 
Ja w każdym razie wysze-
dłem objedzony do syta. 
Po obiedzie piwo, kawa, 
napoje - co kto lubi. I czas 
na zwiedzanie. Było na co 
popatrzeć. Z jednej strony 
kaplica Hvezda z malowni-
czymi tarasami widokowy-
mi, z drugiej gigantyczne 
bloki skalne przemieszane 
z drzewami, a z trzeciej 
strony widok z tarasu re-
stauracji na Javori Hory, 
Broumov i Wielką Sowę. 

Po obiedzie czas był na 
wyjazd do Olivetina. Wy-
bór autokaru okazał się 
jak najlepszy, a to z uwagi 
na silny deszcz i grado-
bicie, jakie spotkały nas 
w drodze na dół. Niemniej 
jednak w olivetinskim 
browarze pogoda była już 
w porządku. Właściciel 
browaru z wielką swadą 
opowiadał i pokazywał 
swój zakład. Było chłodno, 
ale wizja milionów litrów 
złocistego piwa skutecznie 
rozgrzewała wyobraźnię 
gości. Prawdziwym „hi-
tem” okazała się opowieść 
o „żywym piwie” i no-
wych odkryciach, jakich 
dokonali broumovscy pi-
wowarzy. Degustacji nie 
zaplanowano, ale w przy-
zakładowym sklepie moż-
na było się zaopatrzyć do 
woli. Jak można się było 
spodziewać „żywe piwo” 
cieszyło się największym 
powodzeniem. Browar 
Olivetin opuszczaliśmy 
jak najbardziej podbudo-
wani. Tylko te tajemnice... 
co kryje się w tajemniczym 
sejfie sprzed 50 (ponad) 
lat? Tego podobno nie wie 
tam nikt. I nikomu jeszcze 
nie udało się go otworzyć... 
Ostatni punkt na trasie to 
kościół w Martinkovicach. 
Niestety coś się „pokiełba-
siło” w planach i kościółek 
można było obejrzeć tylko 
od zewnątrz. Wrażenie ro-

biły doskonale utrzymane 
nagrobki (niektóre nawet 
sprzed II Wojny Świato-
wej!) i tysiące kwitnących 
przebiśniegów. Wycieczka 
po Broumovie (i okoli-
cach) zakończyła się tam, 
gdzie się rozpoczęła. Na 
sam koniec - miła niespo-
dzianka od kierownictwa 
imprezy. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy mi-
ni-kufel z logo browaru 
Olivetin. To pewnie na to 
„żywe piwo”...

 (Witold Telus)

Agencja Rozwoju Re-
gionalnego „AGROREG” 
s.A. w Nowej Rudzie 
dysponuje zbiorem spe-
cjalistycznych książek 
z różnych dziedzin nauko-
wych. Dostępne są m.in. 
publikacje wydane przez 
Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Polską 
Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości, Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego lub Pań-
stwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Nysie. 

zaPraSzaMy PO InfOrMaCJE  
DO arr „aGrOrEG” S.a.  

Książki i publikacje 
można przeglądać w po-
koju Noworudzkiego 
Parku Przemysłowego, 
który znajduje się na V 
piętrze w siedzibie Agen-
cji Rozwoju Regional-
nego „AGROREG” S.A. 
w Nowej Rudzie-Słupcu 
przy ulicy Kłodzkiej 27. 

Pełny spis książek/
publikacji jest dostępny 
na stronie internetowej 
www.agroreg.com.pl 
w dziale ARR/Biblio-
teczka ARR - http://

www.agroreg.com.pl/
arr/biblioteczka-arr.
html

Przy okazji zachę-
camy Państwa do sko-
rzystania z bezpłatnych 
usług informacyjnych 
lub z płatnych usług 
doradczych, dofinanso-
wanych w 90% z EFS 
i Budżetu Państwa, 
świadczonych w ramach 
prowadzonego Punktu 
Konsultacyjnego Kra-
jowego Systemu Usług. 
Świadczone usługi doty-
czą zakładania, prowa-
dzenia i rozwoju firmy.

serdecznie zaprasza-
my od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 
8.00 do 12.00 do Punktu 
Konsultacyjnego KSU.

arr „aGrOrEG” S.a.
ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 70 48

(Noworudzki Park  
Przemysłowy – V piętro)

http://www.agroreg.com.pl 

PATRONAT MEDIALNY NOWORUDZKIEGO KOŁA PTTK

PATRONAT MEDIALNY NOWORUDZKIEGO KOŁA PTTK

Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem z tytułu
składki rocznej. Pozostali uczestnicy wycieczki muszą

się ubezpieczyć we własnym zakresie

Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem z tytułu składki rocznej.
Pozostali uczestnicy wycieczki muszą się ubezpieczyć we własnym zakresie
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zUS DLa CIEBIE KOMISarIat POLICJI  
w nOwEJ rUDzIEO PUE, MISJI I UrODzInaCh

rozmowa ze zbigniewem Derdziukiem,
prezesem zakładu Ubezpieczeń Społecznych. n U M E r a C J a  P O S E S J I  

–  w a Ż n a  S P r a w a aspirant sztabowy  
Zbigniew Klepacki

2012 rok stoi w zUS 
pod znakiem Platformy 
Usług Elektronicznych. 
ten pierwszy w Polsce 
e-urząd z prawdziwego 
zdarzenia to propozycja 
nie tylko dla przedsię-
biorcow, prawda?

Oczywiście, PUE zapew-
nia dostęp do danych zgro-
madzonych w ZUS i usług 
elektronicznych przez całą 
dobę zarówno przedsię-
biorcom, jak i 15 milionom 
ubezpieczonych w ZUs oraz 
7,5 milionom emerytów 
i rencistów. PUE to możli-
wość sprawdzania na bie-
żąco składek zapisywanych 
na koncie emerytalnym 
w ZUs, obliczenia hipote-
tycznej emerytury w oparciu 
o rzeczywiste dane zapisa-
ne w ZUS, złożenia drogą 
elektroniczną wniosków. To 
prawdziwy kompleksowy 
e-urząd. Kiedy pokazywali-
śmy to rozwiązanie w ubie-
głym roku przy rożnych 
okazjach, między innymi 
podczas Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy, budziło ono 
bardzo pozytywne reakcje, 
a nawet aplauz. Goście na-
szego stoiska czasem wręcz 
ze zdumieniem surfowali 
po PUE, chwaląc ZUS za 
tak nowoczesne i przyjazne 
klientom rozwiązanie.

Pamiętajmy jednak, 
że Platforma Usług Elek-
tronicznych, zrealizo-
wana dzięki środkom 
unijnym w ramach Pro-
gramu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, 
to nie tylko nowy portal 
informacyjny.

Oczywiście, PUE to także 
nowoczesny System Zarzą-
dzania Ruchem w naszych 
salach obsługi klienta, zinte-
growany z całością rozwiąza-
nia w ten sposób, że istnieje 
możliwość umówienia się 
na wizytę w placówce ZUS 
przez Internet. W ramach 
projektu zrealizowaliśmy 
również Centrum Obsługi 
Telefonicznej, które obsłu-
guje wszystkich klientów Za-
kładu w zakresie informacji 
oraz przyjmowania zleceń 
do realizacji. Innym innowa-
cyjnym rozwiązaniem, które 
obecnie wdrażamy, jest wy-
posażanie połowy naszych 
placówek w „zusomaty”, 
czyli urządzenia przyjmują-
ce 24 godziny na dobę do-
kumenty, dające możliwość 
zalogowania się na pue.zus.
pl oraz połączenia się z Cen-
trum Obsługi Telefonicznej. 
To wszystko sprawnie funk-
cjonuje!

Czy wdrożenie PUE 
wymagało jakichś zmian 
organizacyjnych?

Nie tylko wdrożenie 
PUE wymagało zmian, ale 
w ogóle przestawienie ZUS 
na tor zmierzający do celu, 
jaki zapisaliśmy w Strate-
gii przekształceń Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych na 
lata 2010-2012. Tym celem 
był taki model zarządzania, 

który zaowocuje wzrostem 
satysfakcji naszych klientów 
przy poszanowaniu publicz-
nych pieniędzy. Wdrażany 
w Zakładzie model zarzą-
dzania procesowego, zarzą-
dzania przez cele, to jedna 
z największych, jeśli nie naj-
większa, tego typu operacja 
w historii polskiej admini-
stracji publicznej. Oparcie 
zarządzania na kategoriach 
procesu i celu, a nie na funk-
cji w organizacji, wymagało 
dokładnej inwentaryzacji 
procesów w Zakładzie, któ-
ra stanowiła preludium do 
ich optymalizacji. Jednym 
z aspektów takiego podejścia 
jest obowiązująca w ZUS 
struktura front office/back 
office, czyli polityka bezpo-
średniej obsługi klienta na 
miejscu przy jednoczesnym 
przekazywaniu i centrali-
zowaniu zadań w obrębie 
back office. I tak na przykład 
w celu zapewnienia jedno-
litości wydawanych przez 
ZUS interpretacji przepisów 
ubezpieczeniowych realizu-
jemy je w dwóch, ściśle ze 
sobą współpracujących od-
działach – w Gdańsku i Lu-
blinie, które obsługują w tym 
zakresie całą Polskę. Przyno-
si to bardzo wymierne i nie-
zwykle pozytywne efekty – 
tak dla naszych klientów, jak 
i dla samego ZUs.

a propos jednostek 
zakładu – niedawno 
wręczał Pan nagrodę 
dla najlepszego oddzia-
łu zUS w Polsce. w 2011 
roku zwyciężył oddział 
w Siedlcach, a który 
okazał się najlepszym 
w 2012 roku?

Tym razem oddział w So-
snowcu, ale nagrodzonych 
i wyróżnionych jednostek 
było znacznie więcej. Zesta-
wienie roczne objęło także 
poszczególne segmenty ZUS 
– świadczeniowy, docho-
dowy, orzeczniczy, kontroli 
płatników składek, obsługi 
klienta, informatyczny.

w ogóle zUS jest le-
piej ostatnio oceniany, 
to widać praktycznie 
w każdym badaniu satys-
fakcji klientów. również 
gremia opiniotwórcze 
doceniają wprowadza-
ne przez zUS zmiany, 
o czym świadczy przy-
znanie zakładowi, żeby 
tylko wspomnieć o ostat-
nim okresie, dwóch pre-
stiżowych nagród – „Li-
dera Informatyki” oraz 
„wektora”. ta ostatnia 
została przyznana przez 
Pracodawców rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Cieszę się, że nasze dzia-
łania już zostały dostrze-
żone i docenione. Dziękuję 
w imieniu całego Zakładu za 
„Lidera Informatyki” i za sta-
tuetkę „Wektora”. Równie 
ważne są wyniki badań spo-
łecznych. W niedawnym ba-
daniu CBOS „Polak w urzę-
dzie” Zakład zanotował 
największy skok w odsetku 

zadowolonych klientów spo-
śród wszystkich urzędów 
w Polsce – o 20 punktów 
procentowych. Raport CBOS 
znajduje potwierdzenie 
w badaniach realizowanych 
przez pracownię SMG/KRC 
MillwardBrown na bardzo 
dużej próbie badawczej 10 
000 wywiadów telefonicz-
nych i 3000 wywiadów bez-
pośrednich. Po kilku turach 
tych badań zrealizowanych 
w latach 2010-2012 wie-
my, że poziom satysfakcji 
z obsługi w ZUS jest dobry. 
W badaniach porównaw-
czych plasujemy się na rów-
ni z samorządami, wyprze-
dzamy za to inne instytucje 
administracji publicznej. 
Uspokajam jednak – ZUs 
w żadnym wypadku nie osią-
dzie na laurach.

rzeczywiście, w świe-
tle przyjętych właśnie 
zapisów Strategii roz-
woju zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych na lata 
2013-2015 przed zUS 
postawione zostało nie 
lada zadanie…

To prawda. Przyjęliśmy, 
że misją Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych jest spraw-
na, przyjazna i rzetelna ob-
sługa klientów, realizowana 
z poszanowaniem zasad 
racjonalnego i przejrzystego 
gospodarowania środkami 
publicznymi, wykorzystują-
ca nowoczesne technologie 
i potencjał pracowników. 
Naszą wizją jest zaś osią-
gnięcie przez ZUS statusu in-
nowacyjnej instytucji zaufa-
nia społecznego. Po trzech 
i pół roku zarządzania Za-
kładem jestem pewien, że cel 
ten jest osiągalny. Zakład ma 
ogromny potencjał.

Osiemdziesięciole-
cie powołania zakładu 
Ubezpieczeń Społecz-
nych przypada w 2014 
roku. w 2013 roku mija 
zaś 80 lat od uchwalenia 
tak zwanej ustawy scale-
niowej, która była wstę-
pem do ujednolicenia 
systemu ubezpieczeń 
społecznych w II rzeczy-
pospolitej. te rocznice 
odbiją się szerszym spo-
łecznym echem?

Chcemy skromnie, ale 
ciekawie opowiedzieć Po-
lakom o historii Zakładu, 
o tym, że powołano go do 
życia jako część ambitne-
go projektu modernizacji 
państwa polskiego i że idea 
pozostaje aktualna do dziś. 
Korzystając z okazji, chcemy 
też zainaugurować nasz pro-
jekt edukacyjny, skierowany 
do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, którego celem 
jest ekonomiczna i emery-
talna edukacja młodych Po-
laków. Przecież to oni będą 
już niebawem współtworzyć 
system zabezpieczenia spo-
łecznego w naszym kraju. 
Chcemy, aby robili to świa-
domie.

Rozmawiał Jacek Dziekan
Źródło: www.zus.pl

Stare, zardzewiałe, 
z wyblakniętymi cy-
frami lub ich zupełny 
brak. niewidoczny nu-
mer domu może zagro-
zić życiu jego miesz-
kańców. tymczasem 
właściciele posesji 
lekceważą sprawę, na 
co skarżą się zarówno 
kierowcy karetek po-
gotowia, pracownicy 
poczty, kurierzy, jak 
również dostawcy piz-
zy.

Na wielu domach jed-
norodzinnych i kamie-
nicach wiszą wciąż stare 
niebieskie tabliczki z nu-
merem porządkowym. 
Przez lata farba się starła, 
metal zardzewiał i trudno 
odczytać liczbę. Podświe-
tlane lampy z numerami 
spotyka podobny los. Wi-
dać tylko na nich fragmen-
ty cyfr, bo reszta odpadła 
lub się wykruszyła. Miesz-
kańcom to najczęściej nie 
przeszkadza, wydaje im się, 
że to nieistotny drobiazg. 
Tymczasem posiadanie 
odpowiedniego nume-
ru porządkowego na 
budynku jest dbaniem 
o zdrowie i życie swo-
jej rodziny. 

Pracownicy różnych in-
stytucji od bardzo dawna 
borykają się z problemem 
posesji bez numerów po-
rządkowych lub z niewi-
docznymi i nieczytelnymi 
tabliczkami. Zdarza się, że 
pod domem przez lata wy-
rosły wysokie drzewa lub 
po ścianie pnie się bluszcz 
skutecznie zasłaniając 
numer. Kierowca karetki 
pogotowia czy załoga po-
licyjnego radiowozu błądzi 
wtedy po okolicy szukając 
właściwego adresu. Ka-
retka jeździ w kółko tra-
cąc często cenne minuty. 
Wydłuża to czas dojazdu 
i zagraża życiu chorego. 
Kłopot jest mniejszy, gdy 
numeracja nieruchomości 
układa się w ciąg. Wte-
dy jeśli nawet jeden dom 
jest nieoznakowany, to 
można się domyśleć, jaki 
ma numer. Niestety przez 
lata miejscowości rozbu-
dowały się na boki lub 
w jednym podwórku jest 
kilka domów i numery nie 
następują po sobie. Straż 
Pożarna w dużo mniej-
szej mierze spotyka się 
z tym problemem, gdyż 
w przypadku pożaru jest 
on widoczny już z większej 
odległości, ale kiedy stra-
żacy jadą udzielać pomocy 
w innej formie niż gasze-
nie ognia, sprawy się kom-
plikują.

Co na to przepisy 
prawa?

Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury w spra-
wie numeracji porządko-
wej nieruchomości z dnia 
28 października 2004 r.

§ 10. 
1. W widocznym miej-

scu, na budynkach lub na 
ogrodzeniu nieruchomo-
ści, w terminie dwóch ty-
godni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o ozna-
czeniu nieruchomości 
numerem porządkowym, 
umieszcza się tabliczkę 
z numerem porządkowym 
nieruchomości. 

2. W miejscowościach 
posiadających ulice lub 
place z nazwami - na ta-
bliczce z numerem porząd-
kowym nieruchomości 
powinna być podana rów-
nież nazwa ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez 
ulic lub placów albo po-
siadających ulice lub place 
bez nazw - nazwa miejsco-
wości. 

3. Jeżeli budynek jest 
położony w głębi nieru-
chomości, która jest ogro-
dzona od ulicy, tabliczkę 
z numerem porządkowym 
nieruchomości umieszcza 
się również na ogrodzeniu. 

Zgodnie z art. 64 § 1 
Kodeksu Wykroczeń, każ-
dy kto będąc właścicielem, 
administratorem, dozorcą 
lub użytkownikiem nie-
ruchomości nie dopełnia 
obowiązku umieszcze-
nia w odpowiednim miej-
scu albo utrzymania 
w należytym stanie ta-
bliczki z numerem porząd-
kowym nieruchomości, 
podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo ka-
rze nagany. § 2 Tej samej 
karze podlega, kto nie do-
pełnia obowiązku oświe-
tlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nierucho-
mości.

W jakim celu wprowa-
dzono te przepisy? Każdy 
z nas chciałby bez proble-
mu trafiać pod wskazany 
adres, otrzymywać na czas 
przesyłki kurierskie, ale 
przede wszystkim móc li-
czyć na szybką pomoc i in-
terwencję służb ratunko-
wych. Numer posesji musi 
być umieszczony w miejscu 
dobrze widocznym z drogi, 

przy której stoi dom. Nie 
jest konieczne umieszczenie 
go na budynku - może być 
to furtka, brama lub ogro-
dzenie. Ważne, aby numer 
był w nocy podświetlony. 
Przepisy nie regulują szcze-
gółowo w jaki sposób ma 
być wykonane oznaczenie 
posesji. Forma i wielkość 
może być dowolna. Umiesz-
czenie numeru posesji przy 
drzwiach wejściowych np. 
z tyłu budynku, gdzie nie 
jest on widoczny z drogi, 
przy której znajduje się bu-
dynek jest nieprawidłowe. 

Co dalej? Będziemy 
działać!

 W Komisariacie Policji 
w Nowej Rudzie zrodziła 
się inicjatywa, by wspólnie 
z funkcjonariuszami Straży 
Gminnej w Nowej Rudzie 
podjąć działania mające na 
celu wyeliminowanie opisy-
wanego zjawiska. Zaznaczyć 
należy, iż działania te nie 
będą miały charakteru 
represyjnego, a jedy-
nie profilaktyczno-in-
formacyjny. Dzielnicowi 
wraz ze Strażnikami będą 
kontrolować stan nume-
racji posesji we wszystkich 
miejscowościach wchodzą-
cych w skład gminy Nowa 
Ruda i w przypadku stwier-
dzonych nieprawidłowości 
będą zobowiązywali właści-
cieli nieruchomości czy ich 
zarządców do obowiązku 
umieszczenia tabliczki z nu-
meracją, uświadamiając im 
jednocześnie, jakie zagro-
żenia dla zdrowia i życia 
ludzkiego niesie ze sobą 
zaniechanie tegoż obowiąz-
ku. Akcję postanowiliśmy 
nazwać: „wytnij sobie 
numer”. Być może trochę 
humorystycznie, ale z dru-
giej strony, wycinając samo-
dzielnie chociażby z drewna 
czy blachy numer naszej 
nieruchomości i umieszcza-
jąc go w oświetlonym miej-
scu na bramie lub ogrodze-
niu posesji, dajecie Państwo 
nam wszystkim, powoła-
nym do niesienia pomocy 
szansę, by szybko dotrzeć 
na miejsce i skutecznie 
Wam tej pomocy udzielić.

Opracował:
asp. sztab. Zbigniew Klepacki

Komisariat Policji  
w Nowej Rudzie



w dniach 12-14 
kwietnia w Ośrodku 
Przygotowań Olimpij-
skich w Spale odbyło się 
seminarium K-1, w któ-
rym udział wzięli trzej 
zawodnicy z Nowej Rudy. 
Organizatorem semina-
rium był prezes Polskiej 
Federacji Kyokushin Bo-
gusław Jeremicz. Głów-
nym trenerem był Ja-
rosław Rogala - trener 
Marka Piotrowskiego 
- wielokrotnego Mistrza 
Świata w kick-boxingu. 
W programie seminarium 
zawodnicy pracowali nad: 
doskonaleniem technik 
ataku i obrony, metodami 
doskonalenia szybkości, 
metodami kształtowania 
siły i koordynacji. Naj-
młodszym uczestnikiem 

Co słychać u karateków?

Zawodnicy z Nowej Rudy z trenerami

20 kwietnia w Mię-
dzyzdrojach odbyły się 
Mistrzostwa Polski se-
niorów i Juniorów w Ka-
rate PFKK i POS. W za-
wodach wystartowało 
ponad 100 najlepszych 
zawodników z 21 klubów 
całego kraju. Nasz naj-
lepszy noworudzki kara-
teka Krzysztof Kornacki 
po raz kolejny obronił ty-
tuł Mistrza Polski w ka-
tegorii seniorów. W ka-
tegorii seniorek czwarte 
miejsce zajęła Barbara 
Kazimierczak. Pierwszy 
start w kategorii senior 
odnotował Michał Ma-
teńko. W kategorii junior 
17-18 lat czwarte miej-
sce zajął Daniel Stukus. 
W walce o trzecie miejsce 
Daniel spotkał się z za-
wodnikiem gospodarzy. 
Walka w czasie zasadni-
czym oraz dwie dogrywki 
nie dały rozstrzygnięcia. 

był noworudzianin Kac-
per Tymski - uczeń 5. kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 
7. Obóz był przygotowa-

niem do kolejnych zawo-
dów w formule K-1, które 
odbędą się w Kaliszu na 
przełomie maja i czerwca. Mistrz - Krzysztof Kornacki i noworudzcy karatecy

O zwycięstwie zdecydo-
wało ważenie zawodni-
ków, po którym okazało 
się, że Daniel jest o 0,5 
kg cięższy. Kolejne Mi-
strzostwa Polski odbę-
dą się w przyszłym roku 
w Gdańsku. Już dzisiaj 
trzymamy kciuki za na-
szych zawodników.

Od stycznia 2013 r. Pol-
ska Izba Gospodarcza Za-
awansowanych Techno-
logii (lider partnerstwa), 
Gmina Miejska Nowa 
Ruda oraz stowarzyszenie 
Krajowego Forum Parków 
Przemysłowych i Parków 
Technologicznych reali-
zują projekt partnerski 
„Parki przemysłowe i par-
ki technologiczne – bli-
żej innowacji”, w ramach 
projektu systemowego 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – Fun-
dusz Grantów na Inicja-
tywy (Poddziałanie 2.2.1 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki).

Projekt partnerski 
skupia się na następują-
cych zagadnieniach: bu-
dowaniu dobrych relacji 
instytucji zarządzających 
parkami z ich lokatorami, 
poprawie dostępu do fi-
nansowania powstających 
firm typu start-up i spin-
-off, profesjonalnej obsłu-
dze inwestorów, badaniu 
potencjału innowacyjnego 
parków przemysłowych, 
poprawie komunikacji 
(więcej na stronie www.
parkiblizejinnowacji.pl).

Jednym z sześciu zadań 
projektu jest przeprowa-
dzenie do końca paździer-
nika 2013 r. 12 warsztatów 
na temat promocji we-
wnętrznej. Celem warsz-
tatów jest wzmocnienie 
identyfikowania się loka-
torów z Parkiem, przez 
pokazanie możliwości bu-
dowania reputacji marki 
Parku i wykorzystania jej 
do wzmocnienia marki 
firm, budowanie komu-
nikacji marketingowej – 
zarówno z otoczeniem jak 
i komunikacji wewnętrz-
nej oraz wykorzystanie re-
lacji sieciowych Parku na 
trzech poziomach: w sieci 
parków, parku jako sieci 
i sieci w parku.

17.04.2013 r. w Cen-
trum Biznesu i Innowa-
cji odbyły się warsztaty 
na temat tworzenia i wy-
korzystania funduszy 
venture capital i seed 
capital, zorganizowa-
ne w ramach projektu 
partnerskiego „Parki 
przemysłowe i parki 
technologiczne - bli-
żej innowacji” (pod-
działanie 2.2.1 PO KL). 
W otwarciu warsztatów 
uczestniczył burmistrz 
Tomasz Kiliński. Pre-
legentami byli: Paweł 
Błachno (JCI Ventu-
res), Grzegorz Groma-
da (MCI.BioVentures), 
Jacek Kotra (PNT Tech-
nopark Gliwice), Hubert 

Lewiński (PARP), Ma-
rek Lichoń (PNT Euro-
-Centrum), dr Marcin 
Molo (Fundusz Zaląż-
kowy KPT), Piotr Pie-
trzak (KFK). Polską Izbę 
Gospodarczą Zaawan-
sowanych Technologii 
reprezentowali: dr Bro-
nisława Kowalak - mo-
derator warsztatów oraz 
Robert Gadowski - kie-
rownik projektu. Part-
nerów reprezentowali: 
Gminę Miejską Nowa 
Ruda - Przemysław Her-
ter - koordynator zadań 
i Jerzy Dudzik - wicepre-
zes Stowarzyszenia Kra-
jowego Forum Parków 
Przemysłowych i Par-
ków Technologicznych.

warSztaty w CBI 
Fundusze venture  

capital i seed capital 
XXV festiwal Kwiatów 

i Sztuki 2013
W dniach od 1 do 5 maja 

będziecie mieć okazję obej-
rzenia ponad 26 000 różno-
barwnych tulipanów, a to za spra-
wą XXV Festiwalu Kwiatów i Sztu-
ki, który odbędzie się w Zamku 
Książ. Kompozycje kwiatowe pre-
zentowane będą przez ponad 200 
wystawców i artystów. Jubileuszo-
wej edycji wydarzenia towarzyszyć 
będą występy artystyczne, tań-
ce średniowieczne, czy warszta-
ty formowania drzewek bonsai. 

Majówka tumska w Ogrodzie Botanicznym 2013 
Wraz z początkiem maja zapraszamy do Wro-

cławskiego Ogrodu Botanicznego, gdzie każdego 
roku odbywa się Majówka Tumska. W trakcie pik-
niku rodzinnego, który na stałe wpisał się w ka-
lendarz kulturalny Wrocławia zaplanowaliśmy 
szereg atrakcji m.in.: pokazy i animacje dla dzie-
ci Berek, występy muzyczne, jarmark różności – 
kramy z rękodziełem, wyrobami artystycznymi 
i żywnością ekologiczną oraz konkursy dla dzieci. 
Atrakcją dla najmłodszych z pewnością będzie wioska indiańska Pocahontas – 
mówi Aleksandra Libera, organizator wydarzenia z Fundacji Pro Culturae Bono. 

Majówka w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda zabytkowa 

parowozownia, na czym polega obrządzanie paro-
wozu i ile czasu trwa obrócenie parowozu na obrot-
nicy, to zapraszamy do Jaworzyny Śląskiej. W trak-
cie majówki w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku, która będzie trwała aż 9 dni, na odwie-
dzających czekać będą: Mini Muzeum Zabawkar-
stwa Samochodowego, wystawy starych narzędzi 
stolarskich, radioodbiorników oraz kolekcja mo-
tocykli Harley Davidson – opowiada Anna Lipska, z redakcji portalu ZnaneNie-
znane.pl, który opisuje najbardziej interesujące miejsca w Polsce.

wielka Majowa Gala Sportów Konnych 
i zabaw rycerskich na zamku w Kliczkowie

Miłośnikom sportów konnych i zabaw rycer-
skich polecamy trwającą 3 dni imprezę na Zamku 
w Kliczkowie. W programie wydarzenia przewi-
dziano m.in. turniej łuczniczy, wioskę średnio-
wieczną, rycerskie zabawy dla dzieci,  spływy 
pontonowe rzeką Kwisą oraz XI Turniej Rycerski. 
Tradycyjnie, nie zabraknie też walk rycerskich, 
średniowiecznych zabaw oraz bitwy o zamek – za-
pewnia Justyna Ludwin, organizator wydarzenia. 

Wspominaliśmy już, że wybór będzie naprawdę 
trudny? 

Źródło: ZnaneNieznane.pl

Gdzie na majówkę?
zbliża się bardzo długa majówka, a wraz z nią szereg imprez dedy-

kowanych rodzinom z dziećmi, pasjonatom i turystom. Jeśli nie macie 
jeszcze pomysłu na słoneczne dni, z których każdy będzie trwał oko-
ło 16,5 godziny, mamy kilka propozycji. wybór będzie jednak bardzo 
trudny.




