
Noworudzki 
Oddział Dziecięcy 
zawieszony
Oddział Dziecięcy 
w noworudzkim szpitalu 
zawiesza działalność. Według 
władz powiatu i dyrekcji szpitala 
w Kłodzku, którego nasza 
placówka jest filią, przyczyną 
tej decyzji jest utworzenie 
w Kłodzku dodatkowych 40 
łóżek covidowych

czytaj na str. 3

Kabiny odkażające 
do DPS-ów i domów 
dziecka
Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego podjął decyzję 
o konieczności zakupu kabin 
dekontaminacyjnych

czytaj na str. 7

NUTW w dobie 
pandemii

czytaj na str. 11

Szanujmy symbole 
narodowe
11 listopada, to dzień, 
w którym obchodziliśmy 
Święto Niepodległości. 
W wielu miejscach pojawiły się 
polskie flagi i zabrzmiał hymn 
państwowy. Warto przy tej okazji 
pamiętać o podstawowych 
zasadach związanych 
z symbolami narodowymi

czytaj na str. 13

Zostań Mikołajem
Akcja Mikołajkowa 2020 dla 
wychowanków grupy II Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci 
i młodzieży w Ścinawce Dolnej

czytaj na str. 14-15
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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

Prawie wszyscy żyjemy dziś sytuacją związaną z epidemią SARS-CoV-2. 
Niestety na naszym terenie sytuacja pod tym względem nie jest najlepsza

czytaj na str. 7

Nie bądź obojętny
Coraz chłodniejsze noce i zbliżająca się zima to trudny czas dla osób, które 
zmagają się z kryzysem bezdomności

czytaj na str. 9

czytaj na str. 5

Szpitalne problemy 
z covidem

Produkujemy bardzo dużą 
ilość śmieci. Niestety, 
nie wszystkie z nich trafiają 
na wysypisko – bardzo 
często są składowane 
w lasach, ale też na terenie 
miasta, czy miejscowości 
gminy Nowa Ruda

Mamy wysyp dzikich 
wysypisk śmieci
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Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowaliśmy 
realne wsparcie, które będzie służyło ochronie 
miejsc pracy Polaków.
1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

• Rząd przekaże dla firm subwencje w ramach 
Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 
w wysokości do 70% niepokrytych przychodami 
kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przy-
chodów o  30% względem tego samego okresu 
2019 r.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż 
objętych restrykcjami sanitarnymi.

• Planowany termin: do połowy grudnia. Pla-
nowany start: styczeń 2021 r.
2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej 
z Polskiego Funduszu Rozwoju

• Umorzone zostaną subwencje finansowe z PFR 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem 
będzie skumulowany spadek przychodów od 
marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż 
objętych restrykcjami sanitarnymi.

• Planowany termin umorzenia: I  połowa  
2021 r.
3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla 
Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 
31.06.2020 r. (wypłaty)

• Zmienione zostaną zasady liczenia szkody 
z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych 
– z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 
2020 r. – marzec 2021 r. Rząd wdroży szybką ścież-
kę dla dużych MŚP.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych 
firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie  branże.

• Planowany termin: do połowy grudnia.
4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

• Kontynuowane będą gwarancje de minimis 
dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych 
firm. Z Komisją Europejską rząd będzie konsulto-
wać możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek 
na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż 
objętych restrykcjami sanitarnymi, a  także dla 
wszystkich branż.
5. Dofinansowanie do zatrudnienia

• Kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych w  postaci postojowego i  obniżonego 
wymiaru czasu pracy.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż 
objętych restrykcjami sanitarnymi.

6. Przedłużenie  postojowego
• Przedłużona zostaje wypłata postojowego 

dla branż objętych restrykcjami.
7. Zwolnienie ze składek na ZUS

• Przedłużone zostają zwolnienia ze składek na 
ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.
8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności 
w ramach „Dotacji na biznes”

• Zwiększona zostanie kwota dotacji z  6- do 
8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinan-
sowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działal-
ności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.

• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż 
objętych restrykcjami sanitarnymi.
9. Polityka drugiej szansy

• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinan-
sowywała koszty związane z  restrukturyzacją 
przedsiębiorstw.

• Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restruk-
turyzacji.
10. Dofinansowanie leasingu

• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywa-
ła koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla 
branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej go-
spodarki w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finan-
sowej

Od wiosny rząd aktywnie wspiera polskie firmy, 
aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym 
przez COVID-19. Do tej pory w  ramach Tarczy 
Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przezna-
czyliśmy przedsiębiorcom i pracownikom pomoc 
o wartości 150 mld zł, w tym m.in.:

• 60,8 mld zł na działania pomocowe realizo-
wane przez Polski Fundusz Rozwoju;

• 26,8 mld zł na działania pomocowe realizo-
wane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej;

• 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredy-
ty dla MŚP z gwarancjami;

• 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS;
• 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich 

firm;
• 5,0 mld na świadczenie postojowe;
• 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP;
• 312,9 mln na dodatek solidarnościowy.
W ramach pomocy, rodziny z dziećmi otrzyma-

ły także bony turystyczne. Do tej pory przyznano 
ich ponad 1 mln, o  wartości ponad 900 mln zł. 
Dotychczas Polacy dokonali już 319 tys. płatności 
bonami turystycznymi na kwotę 233 mln zł.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

10 działań antykryzysowych dla polskich firm
Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym 
przez COVID-19. Tak jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed 
bezrobociem. Wsparcie będzie polegać na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu 
do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS

Radzimy sobie sami

Strażacy z OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec, w środę 11 listo-
pada złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy obelisku 
upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, usytuowanym przy ul. Radkowskiej

Marszałek i burmistrz Bielawy 
z koronawirusem

W ubiegłą sobotę, Cezary Przybylski, marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego, poinformował w mediach społecznościo-
wych, że otrzymałem pozytywny wynik testu na koronawirusa: 
„Od kilku dni pracuję z domu, skąd przez najbliższy czas będę 
koordynował działania Urzędu Marszałkowskiego i sprawy 
samorządu województwa. Proszę, uważajcie i dbajcie o siebie. 
Zagrożenie jest duże i dotyczy nas wszystkich. Im poważniej 
je potraktujemy, tym szybciej wrócimy do normalności.”

Z kolei w poniedziałek 9 listopada, również z mediów spo-
łecznościowych o otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na 
koronawirusa poinformował burmistrz sąsiedniej Bielawy – 
Andrzej Hordyj.

„Od kilku dni pracuję w domu, skąd przez najbliższy czas 
będę koordynował działania urzędu miejskiego i naszej gminy. 
Mam nadzieję, że dolegliwości szybko miną i niebawem wrócę 
do normalnego funkcjonowania. Proszę też wszystkich o roz-
sądek i rozwagę. Pamiętajmy bowiem, że chroniąc siebie, 
chronimy również swoich najbliższych” – napisał burmistrz.

We wtorek 10 listopada w 
Nowej Rudzie było 130 aktyw-
nych przypadków osób zakażo-
nych SARS CoV-2, a 248 osób 
przebywało na kwarantannie lub 
izolacji domowej. Pomimo spo-
rej liczby ludzi chorych, bądź 
zmuszonych pozostać w do-
mach, niewiele z nich zgłosiło 
potrzebę pomocy w sprawun-
kach. Jak nas poinformowała 
Barbara Sobczak, kierownik Sek-
cji Pomocy Środowiskowej Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Rudzie, od 
26 listopada do ośrodka zgłosi-
ło się pięciu seniorów w wieku 
70 lat i więcej. Osoby te zgłosiły 
potrzebę pomocy w formie zro-
bienia zakupów żywnościowych 
bądź zakupienia leków i dostar-
czenia produktów do miejsca 
zamieszkania.

– Osoby objęte kwarantanną 
lub samoizolujące się w ostatnim 
czasie nie zgłaszały potrzeby 

udzielenia wsparcia przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowej Rudzie – mówi Barbara 
Sobczak, podkreślając równo-
cześnie, że akcję pomocy senio-
rom prowadzą już od wiosny, 
strażacy z OSP z terenu miasta. 
– Swoją pomoc w realizacji za-
kupów zadeklarowało również 
4 wolontariuszy, to jest trójka 
15-16-letnich uczniów liceum 
oraz 1 osoba w wieku 42 lat. 
Wsparcie w realizacji zakupów z 
dowozem do domu oferują rów-
nież miejscowe placówki han-
dlowe – dodaje.



3

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.

– Mamy 14 dni żeby te spra-
wy omówić. Pan wojewoda i 
dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Polityki Społecznej DUW do mnie 
zadzwonili i rozpoczęliśmy ne-
gocjacje, bo 40 nowych łóżek 
dla pacjentów z podejrzeniem 
lub potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2, to są 92 łóżka covi-
dowe na szpital w Kłodzku, pod-
czas gdy w Specjalistycznym 
Centrum Medycznym w Polani-
cy-Zdroju otworzyli oddział na 
30, czy 40 łóżek dla zakażonych. 
Według mnie, to dziwne obło-
żenie, zwłaszcza że w naszej 
sytuacji 40 łóżek, to jest jeden 
szpitalny oddział. Teraz pytanie: 
według wojewody, który oddział 
mam zlikwidować – neurologię? 
– i ludzie będą umierali na wy-
lewy, kardiologię? – i będą umie-
rali na zawały, czy też oddział 
wewnętrzny? – i ludzie będą 
umierali na wszystkie inne cho-
roby. Tu trzeba dodać, że Oddział 
Wewnętrzny w SCM w Polanicy 
ma tylko 16 łóżek – na 160 tys. 
powiat, można sobie wyobrazić, 
co się będzie działo – wyjaśniał 
w piątek 6 listopada Maciej Awi-
żeń, starosta kłodzki. – Dlatego 
powiedziałem wojewodzie, że 
tylu łóżek covidowych nie jeste-
śmy w stanie uruchomić, bez 
likwidacji któregoś z oddziałów 
i żeby mi powiedział, który. Bez 
likwidacji żadnego z oddziałów 
ratujących życie, jesteśmy w 
stanie utworzyć może 20 łóżek 
dla osób z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2 – dodaje.

Szpital w Kłodzku dysponuje 
obecnie dwoma respiratorami 
dla pacjentów z SARS-CoV-2 i 3 
dla pozostałych pacjentów, te 
respiratory są cały czas wykorzy-
stywane.

– Przez ubiegły weekend na 
dwóch respiratorach covidowych 
mieliśmy pięciu pacjentów, to 
oznacza, że musiałam uruchomić 
wszystkie rezerwowe respirato-
ry, dzięki czemu mogłam utrzy-
mywać aż tylu pacjentów – mówi 
Jadwiga Radziejewska, dyrektor 
ZOZ w Kłodzku.

Zapytaliśmy też o coraz bar-
dziej obecnie „deficytowy towar” 
jakim jest tlen, który potrzebny 
jest nie tylko dla pacjentów pod-
łączonych do respiratorów, ale 
też przy łagodniejszym przebie-
gu COVID-19 niektórzy chorzy 
muszą być nim wspomagani. 
Pamiętajmy, że do tego docho-
dzą także pacjenci z innymi cho-
robami, których jak wiemy, na 
naszym terenie nie brakuje.

– Na chwilę obecną nie mamy 
problemu z tlenem. W kłodzkim 
szpitalu posiadamy zbiorniki i 
mamy tlen w sieci. Nieco gorzej 
jest z tlenem w butlach, dlatego 
że w Nowej Rudzie nie ma insta-
lacji, ale mamy rezerwę i jestem 
w stałym kontakcie z koordyna-
torem wojewódzkim, żeby pa-
miętał o nas i o naszych butlach 
– odpowiada Jadwiga Radzie-
jewska.

Zawieszenie Oddziału 
Dziecięcego

Uruchomienie dodatkowych 
40 łóżek dla osób zakażonych 
COVID – 19, to – oprócz wyge-
nerowania pomieszczeń i szpi-
talnych łóżek – kwestia związa-
na z brakami kadry lekarskiej, 
pielęgniarskiej i personelem 
pomocniczym. Dlatego też wła-
dze powiatu i dyrekcja szpitala 

w Kłodzku zdecydowały m.in. o 
zawieszeniu działalności Oddzia-
łu Dziecięcego w Nowej Rudzie

– Jednym z pomysłów na 
pozyskanie białego personelu 
na zwiększenie oddziału covid 
(nakaz wojewody) to włączenie 
oddziału pediatrycznego do 
kłodzkiego. Pielęgniarki z Od-
działu Dziecięcego w Nowej 
Rudzie skierowane zostaną do 
pracy na oddziale wewnętrznym 
i covidowym – tłumaczy starosta 
Maciej Awiżeń.

Mieszkańców Nowej Rudy 
informacja ta bardzo zaniepo-
koiła, głośno się mówi o likwi-
dacji oddziału dziecięcego. Na 
tablicach informacyjnych poja-
wiają się nawet apele nawołują-
ce noworudzian do obrony od-
działu. Więcej informacji na ten 
temat udziela nam Jadwiga Ra-
dziejewska.

– Nie ma mowy o likwidacji 
oddziału pediatrii w Nowej Ru-
dzie. Tych trzech pacjentów zo-
stanie przeniesionych na oddział 
w Kłodzku, a pracownicy zosta-
ną wykorzystani do pracy w 
oddziałach wewnętrznym i co-
vidowym, gdzie brakuje mi ob-
sady pielęgniarskiej. Mam w tej 
chwili 90 osób na zwolnieniu 
lekarskim i brakuje mi rąk do 
pracy – wyjaśnia dyrektor ZOZ 

Kłodzka. – Oddział zostaje za-
wieszony na czas, aż panie pie-
lęgniarki wrócą ze zwolnień do 
pracy, albo do czasu, aż pan 
wojewoda odwoła decyzję o 
dodatkowych 40 łóżkach dla 
pacjentów z SARS CoV-2, gdzie 
takich łóżek mamy już 52, ale 
szczerze mówiąc, nawet przy tej 
ilości łóżek muszę zewsząd ścią-
gać pielęgniarki. Są już panie z 
Kudowy i ściągam z Nowej Rudy. 
To może być tak, że pielęgniarka 
z oddziału wewnętrznego, która 
jest już ozdrowieńcem, trafi na 
oddział covidowy, a pielęgniar-
ka z dziecięcego z Nowej Rudy, 
będzie pracowała na oddziale 
wewnętrznym – dodaje.

Dla wielu niezrozumiała jest 
decyzja Jarosława Obremskiego, 
wojewody dolnośląskiego, który 
nakazuje w kłodzkim szpitalu, 
gdzie jest ogólnie 300 łóżek, 
uruchomienie 92 łóżek covido-
wych, a w SCM w Polanicy-Zdro-
ju, gdzie ogólnie jest ok. 400 
łóżek, tylko 40 łóżek covidowych.

– Zgodnie z decyzją wojewo-
dy, kłodzki szpital ma zwiększyć 
ilość łóżek covidowych do 92, w 
Bystrzycy Kłodzkiej ta ilość ma 
wynosić 80 łóżek, a Specjalistycz-
ne Centrum Medyczne w Pola-
nicy-Zdroju ma utworzyć jedynie 
40 takich łóżek, co wydaje się 

być stosunkowo małą liczbą na 
tle wymienionych wyżej szpita-
li. O likwidacji oddziału pediatrii 
naszego szpitala dowiedziałem 
się, kiedy przeczytałem odręcz-
nie napisane ogłoszenie zamiesz-
czone na tablicy ogłoszeń przy 
ul. Piastów. Można powiedzieć, 
że czas było przywyknąć, albo-
wiem już od dawna władze po-
wiatu i dyrekcji ZOZ Kłodzko nie 
traktują nas po partnersku i nie 
informują nas – radnych o swo-
ich planach stosując politykę 
faktów dokonanych – twierdzi 
Andrzej Czerniatowicz, radny 
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. 
– Uważam, że jest to decyzja 
podjęta „ad hoc”, która z pewno-
ścią nie wpłynie znacząco na 
zwiększenie ilości tzw. białego 
personelu, natomiast dla nasze-
go miasta będzie to miało dale-
ko idące konsekwencje w przy-
szłości. Dostrzegam w tym pew-
ną przerażająca logikę, którą 
można zawrzeć w jednym zdaniu 
– skoro w Nowej Rudzie nie ma 
oddziału wewnętrznego, to za-
mknijmy jeszcze oddział dzie-
cięcy, wtedy już niczego nie 
będzie. O drastycznym zmniej-
szeniu dostępności do pediatrii 
dziecięcej na terenie powiatu 
kłodzkiego nie wspominam, bo 
to jest oczywiste – dodaje.

Oddział Dziecięcy w noworudzkim szpitalu zawiesza działalność. 
Według władz powiatu i dyrekcji szpitala w Kłodzku, którego 
nasza placówka jest filią, przyczyną tej decyzji jest utworzenie 
w Kłodzku dodatkowych 40 łóżek covidowych

Noworudzki Oddział 
Dziecięcy zawieszony
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Felieton

Stanisław Łukasik

„Tak się w ogóle działo i tak 
dziać miało pod rządami zbyt 
marudnego Zygmunta, że akcję 
nie dokończoną w jednym kie-
runku wypadało rzucać, zwy-
cięstwa zostawiać nie wyzyska-
ne i klęski nie pomszczone, bo 
nie Polska swą siłą narzucała 
rozgrywki sąsiadom, ale jej 
własna nawa miotała się wprzód 
i w tył, a prawo i w lewo, pod 
naporem różnych fal ościen-
nych i nawałności losu” – tak 
politykę Zygmunta III Wazy 
określił historyk – Władysław 
Konopczyński. Krytycyzm hi-
storyka nie był bezpodstawny, 
a na uzasadnienie przytoczmy 
opinię ówczesnego wojewody 
wileńskiego Michała Radziwił-
ła-Sierotki – „Odprawić by pier-
wej Inflanty, dopiero by o Mo-
skwie myśleć”. Nawiasem mó-
wiąc, tenże Radziwiłł był kato-
likiem i zwolennikiem króla 
Zygmunta, którego wspierał 
podczas rokoszu Zebrzydow-
skiego i był przez króla wyna-
gradzany licznymi dostojeń-
stwami. W tym miejscu mógł-
bym zacytować laudacje dla 
króla Zygmunta, wielkie zwy-
cięstwa militarne, Kircholm, 
Kłuszyn, Chocim, unia brzeska 
itp., przejdźmy jednak do fak-
tów. Po znakomitym zwycię-
stwie Chodkiewicza pod Kir-
cholmem (27 X 1605) trzeba 
było rozpuścić wojska, bo nie 
było pieniędzy na żołd i Szwe-
dzi zajęli Inflanty i porty nad 
Bałtykiem. Podajemy dowody 
na pierwsze zarzuty– akcje nie-
dokończoną w jednym kierun-
ku wypadało rzucać, zwycię-
stwa zostawiać niewyzyskane. 

W czasie gdy Szwedzi zajmo-
wali Inflanty, rozwiewały się 
polskie sny o potędze nad Du-
najem, gdzie nie udało się Za-
moyskiemu zwierzchności nad 
Mołdawią, Wołoszczyzną i Sied-
miogrodem, silniejszą okazała 
się Turcja. Po tych niepowodze-
niach otwarły się fantastyczne 
widoki na Moskwę i nad tym 
się chwilę zatrzymamy. Po 
śmierci cara Iwana IV Groźnego 
tron moskiewski przejął jego 
syn Fiodor, człowiek, delikatnie 
mówiąc, mało inteligentny, 
przeto faktyczną władzę pełnił 
jego opiekun Borys Godunow, 
który po śmierci podopieczne-
go (1598), ostatniego z Rury-
kowiczów na moskiewskim 
tronie, został carem Rosji. W 
międzyczasie, w niezwykle ta-
jemniczych okolicznościach 
zginął pretendent do carskiego 
tronu carewicz Dymitr, ostatni 
z synów cara Iwana IV. Przeby-
wający w Ugliczu, ośmioletni 
Dymitr poniósł śmierć nadzie-
wając się na nóż w napadzie 
epilepsji – taka była oficjalna 
wersja. Świadków zdarzenia i 
ewentualnych sprawców zgła-
dzono na polecenie Godunowa, 
a działo się to w roku 1591. W 
Rosji rozpoczął się czas „wielkiej 
smuty”. W roku 1603 w posia-
dłości księcia Adama Wiśnio-
wieckiego miał miejsce niezwy-
kły wypadek, który tak opisał 
Jan Widacki w biografii kniazia 
Jaremy Wiśniowieckiego: „Słu-
żący przez niezdarność czymś 
przewinił księciu podczas ką-
pieli w łaźni. Książe niewiele 
myśląc, trzasnął go z wielko-
pańska w szeroki pysk, aż kla-

snęło. Po-
smutniało 
c h ł o p c z y-
sko, chwilę 
się zaduma-
ło, aż rzekło: 
gdybyś Wa-
sza Książęca 
Mość wiedział kim jestem wła-
ściwie, nie uderzyłbyś mnie. A 
któreś ty taki? – zapytał zdu-
miony kniaź i na wszelki wypa-
dek trzasnął pachołka z drugiej 
strony. Widocznie przekonał go 
tym sposobem do celowości 
dalszych zwierzeń, bo oto do-
wiedział się, że bije po gębie 
cara rosyjskiego” – czyli cudow-
nie ocalonego Dymitra Iwano-
wicza, prawowitego następcę 
carskiego tronu. Istnieją rów-
nież inne okoliczności odkrycia 
„Samozwańca”, ale odkrywcą 
pozostaje książę Adam Wiśnio-
wiecki, który przyodział do-
mniemanego Dymitra w od-
świętne szaty i zawiózł go do 
Krakowa. Po drodze znalazł 
około 20 osób przybyłych z 
Moskwy, które bez najmniej-
szych wątpliwości rozpoznały 
carewicza i nowego protektora 
w osobie  Jerzego Mniszcha, 
„który zaczął był skromnie od 
rajfurskich posług przy osobie 
Zygmunta Augusta oraz od 
obrabowania jego szkatuł w 
Knyszynie” (Paweł Jasienica). 
Gdy wreszcie carewicza, już 
coraz częściej zwanego Łżedy-
mitrem, przyjął na audiencji 
król Zygmunt III, historia wręcz 
pogalopowała, szykował się 
nowy front.

cdn.

Zygmunt III Waza – mistrzem gry na wielu fortepianach
Kultura w zastoju

Książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin” (Rynek 8, I piętro) 
oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2), księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10)

Książki możesz kupić 
wysyłkowo  

na www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro.pl

Nawet poszczególne tarcze nie są w stanie pokryć dużych 
strat instytucji kultury, nie mówimy tylko o  stratach 
ekonomicznych. Jak wiemy, od ubiegłego poniedziałku 
po raz drugi w tym roku zamknięty został Miejski Ośrodek 
Kultury w  Nowej Rudzie i  funkcjonujące w  nim kino. 
Niestety, trudno jest powiedzieć do kiedy

Rząd ogłosił drugi twardy lockdown dla instytucji kultury. Czy 
ośrodek kultury w  Nowej Rudzie był przygotowany na kolejne 
zamknięcie, zapytaliśmy dyrektora placówki Wojciecha Kołodzieja.

– Tak, od dłuższego czasu liczyliśmy się z taką możliwością, choć 
nikt tego nie chciał, a już zaczynaliśmy wychodzić na prostą, za-
częło funkcjonować kino, działały sekcje, odbywały się wystawy 
– myślałem, że się szybko podniesiemy. Póki co, skupiamy się na 
remontach i na pisaniu wniosków do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i innych instytucji o środki finansowe – wy-
jaśnia dyrektor.

Kiedy rozmawialiśmy w kwietniu, gdy po tym jak po raz pierw-
szy ogłoszono zamknięcie instytucji kultury dyrektor wspominał, 
że to dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, podobnie 
jak dla innych tego typu placówek jest minikatastrofą, dziś mówi, 
że mamy „powtórkę z rozrywki”. Wspomina też o tym, że korzysta-
li z poszczególnych form pomocy, takich jak trzymiesięczne zwol-
nienie z opłat pełnych składek ZUS-owskich, czy pomocy z  tzw. 
tarczy antykryzysowej.

– Niestety, przez twardy lockdown nie zorganizowaliśmy za-
planowanych imprez kulturalnych więc są jakieś oszczędności fi-
nansowe. Jeżeli już o tym mowa, to nasza sytuacja finansowa nie 
jest na razie zachwiana, bardziej mnie boli strona merytoryczna, 
to, że nie możemy robić imprez, nie działają sekcje itd. Nawiasem 
mówiąc, w  ministerstwie kultury nie było środków, które by re-
kompensowały chociażby wpływy za sekcje, czy wpływy z działal-
ności kina – mówi Wojciech Kołodziej. – Teraz planując naszą 
działalność w przyszłym roku, oczywiście zakładając, że nie będzie 
ponownie żadnego locdownu, skupiamy się na wnioskach m.in. 
do ministerstwa kultury na organizację festiwalu folkloru, na remont 
sal. Chcemy się skupić na wniosku norweskim, który zakłada na-
wiązanie współpracy z Liechtensteinem, Islandią, albo z Norwegią, 
to ważne w sferze folkloru, musimy mieć partnera z któregoś z tych 
państw, żeby najpóźniej do końca lutego złożyć wniosek, tak żeby 
dostać jakieś dodatkowe pieniądze – dodaje.
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Bezpieczna sprzedaż – bezpieczny zysk
Nowa kampania koncentruje się na sprzedawcach internetowych przed cyber weekendem. 
Największy sezon handlowy w roku zbliża się wielkimi krokami i nie musisz nawet wychodzić 
z domu, aby wziąć w nim udział. Przestępcy również
Prosty projekt strony inter-

netowej, zwiększony ruch w me-
diach społecznościowych i wy-
goda sprawiły, że kupowanie 
i  sprzedawanie produktów on-
line stało się filarem nowocze-
snego doświadczenia zakupo-
wego. Pandemia COVID-19 spra-
wiła, że jeszcze więcej konsu-
mentów zaczęło robić zakupy 
w Internecie. Dla firm trend ten 
stwarza zarówno wyzwania, jak 
i duże możliwości. Większa sprze-
daż i  większy ruch oznaczają 
większe przychody. Ale oznacza 
to również więcej oszustw, po-
nieważ przestępcy mają jeszcze 
więcej możliwości okradania 
konsumentów i  sprzedawców. 
Jak więc powinni się przygoto-
wać detaliści?

#SellSafe kampania uświada-
miająca

Dzięki rozpoczętej kampanii 
organy ścigania w  16 krajach 
połączyły siły z Europejskim Cen-
trum ds. Cyberprzestępczości 
Europolu (EC3) i Radą ds. Ryzyka 
Handlowego, aby podzielić się 
praktycznymi poradami, jak prze-
chytrzyć przestępców próbują-
cych nadużywać zakupów onli-
ne.

Kampania prowadzona jest 
w ramach akcji e-commerce 2020 
(eComm 2020) prowadzonej 
przez Europol i Austriacką Służ-
bę Wywiadu Kryminalnego (Bun-
deskriminalamt). Tegoroczna 
k ampania  koncentruje  s ię 
w  szczególności na sprzedaw-
cach internetowych, pomagając 
im lepiej identyfikować oszustwa 
na ich platformach i umożliwia-
jąc im podjęcie kroków w celu 
ochrony firmy i klientów przed 
takimi atakami.

Organy ścigania, a także klu-
czowi partnerzy handlowi, będą 
udostępniać komunikaty kam-
panii za pomocą hashtagu #Sel-
lSafe, aby dotrzeć do jak najszer-
szej grupy odbiorców. Zagroże-
nie ze strony przestępców jest 
bardzo realne: w okresie poprze-
dzającym tę kampanię kilka kra-
jów przeprowadziło działania 
operacyjne, w  wyniku których 
w samym październiku areszto-
wano 22 takich e-oszustów.

EdvardasŠileris, szef Europej-
skiego Centrum ds. Walki z Cy-
berprzestępczością (EC3) Euro-
polu, powiedział: „Szczyt sezonu 
dla cyberprzestępców i oszustów 
jest tuż za rogiem. Często firmy 
nie zdają sobie sprawy, że zre-
alizowały oszukańczą transakcję. 
Fakt wychodzi na jaw dopiero 
po kilku tygodniach lub nawet 
miesiącach. Dlatego oszustwa 
w handlu elektronicznym są tak 
niebezpieczne – zanim wszystkie 
strony zdadzą sobie sprawę, 
może być za późno na znalezie-
nie przestępcy. Dlatego najlep-
szym rozwiązaniem jest profi-
laktyka. Europol współpracuje 
ze swoimi partnerami z  policji 
i sektora prywatnego w ramach 
eComm 2020, aby chronić firmy 
i klientów przed takimi atakami”.

Bernhard Schafrath, detektyw 
z  Austriackiej Służby Wywiadu 
Kryminalnego, powiedział: „Przez 
lata detaliści z  głównych ulic 
miast podejmowali wszechstron-
ne środki w celu ochrony swoich 
firm przed kradzieżą, włamania-
mi itp. W XXI wieku firmy inter-
netowe muszą podejmować 
podobne środki, aby chronić się 
przed zagrożeniami, takimi jak 
oszustwa, phishing i  oszustwa 
paczkomatowe. Rozpoczęta dzi-

siaj kampania uświadamiająca 
opiera się na doświadczeniach 
z  prowadzonych dochodzeń 
organów ścigania i ma na celu 
pomóc kupcom w lepszym roz-
poznawaniu luk w zabezpiecze-
niach na ich platformach i elimi-
nowaniu ich”.

Jak chronić swój e-biznes
Przeniesienie twojej firmy do 

świata e-commerce to duży krok. 
Istnieje kilka prostych środków, 
które możesz podjąć, aby #Sel-
lSafe. Europejskie Centrum ds. 
Walki z  Cyberprzestępczością 
Europolu zebrało kilka wskazó-
wek, które pomogą ci zacząć:

Poznaj swój produkt: sprze-
daż niektórych produktów jest 
bardziej ryzykowna niż innych. 
Na przykład sprzedaż małych 
przedmiotów, które można łatwo 
odsprzedać, na które już istnie-
je popyt, jest bardziej ryzykow-
na niż sprzedaż przedmiotów 
zaprojektowanych osobiście.

Poznaj swojego klienta: jeśli 
akceptujesz płatności kartą i wy-
syłasz cenne towary do swoich 
klientów, chciałbyś wiedzieć, do 
kogo wysyłasz te produkty, praw-
da?

Zapewnij bezpieczny sposób 
płatności: Wybór bezpiecznego 
sposobu płatności ograniczy 
ryzyko oszustwa.

Korzystaj z niezawodnej usłu-
gi dostawy: wybierz metodę 
dostawy, dzięki której obsługa 
towaru będzie profesjonalna 
i będziesz mógł zgłosić reklama-
cję.

Więcej wskazówek, jak chro-
nić siebie i  swoją firmę przed 
e-oszustami, znajdziesz na stro-
nie internetowej Safe Sales, Safe 
Revenue.

Porady dotyczące bezpiecz-
nych zakupów online można też 
znaleźć na stronie internetowej 
E-commerce: tips and advice to 
avoid becoming a fraud victim.

eComm 2020 to operacja 
stworzona w  ramach EMPACT 
Payment Card Fraud prowadzo-
nej przez Europol i Austrię. Ope-
racja ta jest praktyczną konty-
nuacją prac grupy roboczej e-
-Commerce, partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego utworzo-
nego w 2014 roku z kluczowymi 
interesariuszami, w  tym Mer-
chant Risk Council, siecią 535 
e-handlowców na całym świecie.

Kraje biorące udział w tego-
rocznej kampanii eComm 2020 

mającej na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa zakupów online: 
Austria; Kolumbia; Chorwacja; 
Czechy; Niemcy; Grecja; Węgry; 
Irlandia; Włochy; Malta; Mace-
donia Północna; Polska; Portu-
galia; Rumunia; Hiszpania; Stany 
Zjednoczone.

Operacja prowadzona na 
szczeblu krajowym była koordy-
nowana przez policjantów Biura 
do Walki z Cyberprzestępczością 
KGP działających w ścisłej współ-
pracy z  Europejskim Centrum 
ds. Cyberprzestępczości (EC3) 
i  przy bezpośredniej pomocy 
w realizacji zadań od organów 
ścigania i  sektora prywatnego 
z całego świata.

Nie bądź obojętny
Coraz chłodniejsze noce i  zbliżająca się zima to 

trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem 
bezdomności. W czasie nieustępującej wciąż epidemii 
koronawirusa, osoby bezdomne poważnie narażone 
są na utratę zdrowia lub życia nie tylko z  powodu 
zakażenia, ale także z uwagi na niebezpieczeństwo 
związane z wychłodzeniem organizmu. Nie zapomi-
najmy o ludziach, którzy ciepła potrzebują szczegól-
nie. Zaczyna się okres zimowy, a  co za tym idzie, 

najtrudniejszy dla ludzi pozbawionych dachu nad 
głową.

Pamiętajmy o  tym, że w  porę udzielona pomoc 
może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obo-
jętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiaj-
my odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrze-
buje pomocy. Skuteczność pomocy uzależniona jest 
od aktywności mieszkańców. Nie zapomnijmy też 
o osobach starszych, schorowanych, osobach samot-

nie mieszkających, sprawdź czy twój sąsiad, znajomy 
nie jest chory, nie potrzebuje pomocy.

Jeden telefon, a możemy uratować życie drugiemu 
 człowiekowi.

Instytucje pomagające osobom bezdomnym:
Policja: tel. 74 872 44 31 lub telefon alarmowy 997
Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy 112 lub 999
Straż Miejska: tel. 74 872 03 17, patrol Straży Miejskiej: 
501 054 667
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowej 
Rudzie: tel.  74  872 10 56, 74 872 11 66, w  soboty 
i niedziele w godz. 7.30-19.00 pod numerem telefonu: 
791 248 820
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Łóżka dla kłodzkiego szpitala od WOŚP
W ciągu najbliższych dni do szpitala w Kłodzku zostanie przywiezionych 17 łóżek covidowych. 
To dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która postanowiła zareagować na dramatyczną 
sytuację w szpitalach w całej Polsce i wykorzystywanie łóżek z oddziałów psychiatrii 
dziecięcej i geriatrycznych dla pacjentów z COVID-19

Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decyzję 
o konieczności zakupu kabin dekontaminacyjnych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, zarówno 
mieszkańców powiatowych domów pomocy społecznej oraz 
dzieci w instytucjonalnych domach dziecka, ale także dla bez-
pieczeństwa i spokoju psychicznego pracowników tych jedno-
stek, którzy często wykonują pracę na pierwszej linii, narażając 
swoje życie i zdrowie, Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decy-
zję, która już jest realizowana.

We wszystkich powiatowych domach pomocy społecznej 
oraz domach dziecka mają zostać zamontowane kabiny dekon-
taminacyjne. Obecnie trwa procedura zakupu.

Na ten moment już zostały zainstalowane trzy kabiny: w DPS 
w Nowej Rudzie, w Oddziale w Ścinawce Dolnej oraz w Jugowie.

Docelowo zakupionych zostanie dziesięć kabin. Średni koszt 
kabiny to ok. 24 tys. zł.

Kabiny odkażające do 
DPS-ów i domów dziecka

Decyzja dyrekcji szpitala ZOZ w Kłodzku, przenosząca tymczasowo oddział pediatryczny 
ze szpitala w Nowej Rudzie do szpitala w Kłodzku, jest wynikiem polecenia wojewody 
dolnośląskiego, nakazującego utworzenie najpierw 62 miejsc dla pacjentów covidowych, 
a następnie kolejnej decyzji zwiększającej ilość o dodatkowe 40 miejsc

Kłodzki szpital zadba o małych 
pacjentów z Nowej Rudy i okolic

Dyrektor Emilia Bogusiewicz – sprawdza możliwości kabin 
zamontowanych w DPS w Nowej Rudzie i Ścinawce Dolnej

Na początku listopada Jurek 
Owsiak poprosił szpitale, aby 
łóżka kupione przez fundację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na oddziały geriatrycz-
ne i psychiatrii dziecięcej nie były 
przekształcane w łóżka dla pa-
cjentów z COVID-19. Zapewnił 
jednak, że fundacja zajmie się 
zakupem tak bardzo potrzeb-
nych podczas wzrostu zachoro-
wań na koronawirusa łóżek.

WOŚP ogłosiła właśnie, że 
przekaże 1279 łóżek dla pacjen-
tów covidowych do szpitali w 80 
miastach w całej Polsce. Na Dol-
nym Śląsku trafią m.in. do szpi-
tali w Kamiennej Górze, Bole-
sławcu i Lwówku Śląskim.

Powiatowy szpital Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 
będzie jednym z kilku szpitali w 
całej Polsce do których trafią 
łóżka. W ciągu najbliższych dni 
do kłodzkiego szpitala zostanie 
przekazanych 17 łóżek covido-
wych od WOŚP.

– Wszystkie zakupione przez 
nas łóżka przeznaczone są do 
działań na intensywnej terapii i 
posiadać będą materace prze-
ciwodleżynowe. Fundacja WOŚP 
przypomina, że rozpatruje proś-
by tylko tych szpitali, które mają 
polecenie zorganizowania od-
działu covidowego. Niestety, za 
tym poleceniem nie idzie żadne 
wsparcie systemu w postaci 
sprzętu medycznego. Dlatego 

fundacja WOŚP zdecydowała się 
przekazać pomoc w postaci za-
kupu i dostawy łóżek. Bardzo 
dziękujemy wszystkim lekarzom, 
pielęgniarkom, pielęgniarzom, 
personelowi szpitalnemu i ra-
townikom medycznym za ich 
trudną i ofiarną pracę. Ukłony i 
szacunek i jak tylko możemy, to 
tak chcemy wam pomóc – pod-
kreśla Jurek Owsiak, szef WOŚP.

Łącznie szpital powiatowy ZOZ w Kłodzku ma 
zapewnić docelowo 102 łóżka dla pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia oraz z potwierdzonym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jak informuje 
dyrektor szpitala ZOZ w Kłodzku, obecnie zajętych 
jest 57 łóżek covidowych.

– Kolejne łóżka można przygotować, tylko skąd 
wziąć niezbędny personel do pracy? – pytają 
wojewodę, Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, wraz 
z Jadwigą Radziejewską, dyrektor szpitala.

Dyrektor ZOZ w  Kłodzku podjęła decyzję, 
w  wyniku której włączony został noworudzki 
oddział pediatryczny do kłodzkiego.

Jak czytamy na profilu społecznościowym 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

„W związku z małą ilością pacjentów na dzie-
cięcym oddziale w Nowej Rudzie, gdzie ostatniej 
doby znajdowała się trójka dzieci, którymi opie-
kowało się 9 pielęgniarek, 3 salowe oraz lekarz 
prowadzący (łącznie 13 osób), oddział pediatrycz-
ny na czas pandemii zostanie przeniesiony do 
Kłodzka, a noworudzki personel medyczny z tego 
oddziału wesprze personel kłodzki w pracy przy 

utworzonych nowych miejscach covidowych oraz 
na oddziale internistycznym.

Decyzja ta jest najlepsza z możliwych.
W  dalszym ciągu zapewnione jest leczenie 

szpitalne chorych dzieci i  w  kłodzkim oddziale 
zapewniona jest pełna diagnostyka, całodobowe 
laboratorium, a także dostępne na miejscu kon-
sultacje specjalistyczne.

Jeżeli kwestionowana jest zasadność tej de-
cyzji, to należy wziąć pod uwagę czarny scenariusz, 
zlikwidowania Oddziału wewnętrznego lub kar-
diologicznego, żeby stworzyć nakazane przez 
wojewodę miejsca covidowe.

Gdzie wówczas chorzy będą się leczyć ?
Mieszkańców Nowej Rudy i  okolic prosimy 

o wyrozumiałość, sytuacja jest wyjątkowa i bardzo 
trudna, a zarzucanie złych intencji dyrekcji szpi-
tala, w obecnej sytuacji nie powinna mieć miejsca.

Podejmowane decyzje w  sytuacji wzrostu 
zakażeń Covid-19, mają na celu przede wszystkim 
zapewnić dostępność do świadczeń medycznych 
oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne wszyst-
kim mieszkańcom powiatu kłodzkiego.”
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Prawie wszyscy żyjemy dziś sytuacją związaną 
z epidemią SARS-CoV-2. Niestety na naszym terenie 
sytuacja pod tym względem nie jest najlepsza

Szpitalne problemy z covidem

Ważny komunikat
Nowy numer: 22 25 71 145 – z tego numeru nadawany jest 

komunikat o  objęciu kwarantanną osób, które znajdują się 
w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

W  przypadku pytań o  #COVID19 lub wyjaśnienia statusu 
kwarantanny należy dzwonić na infolinię inspekcji sanitarnej: 
22 25 00 115.

Sytuacja związana z korono-
wirusem powoduje, że w całym 
kraju brakuje kadry medycznej 
i pomocniczej. Nie inaczej jest 
w kłodzkim szpitalu i filialnym 
szpitalu w Nowej Rudzie. Jak już 
informowaliśmy przed tygo-
dniem z powodu nakazu woje-
wody dolnośląskiego o utworze-
nie w szpitalu w Kłodzku 52-łóż-
kowego oddziału, podjęto de-
cyzję o czasowym przeniesieniu 
oddziału wewnętrznego z Kłodz-
ka do Nowej Rudy. W ubiegły 
piątek dowiedzieliśmy się o za-
wieszeniu funkcjonowania od-
działu dziecięcego w noworudz-
kim szpitalu. Przyczyną tej de-
cyzji był brak białego personelu. 
Krążą słuchy o jego likwidacji, 
czemu stanowczo zaprzecza 
Jadwiga Radziejewska, dyrektor 
ZOZ w Kłodzku.

– Nie ma mowy o likwidacji 
oddziału pediatrii w Nowej ru-
dzie. Tych trzech pacjentów zo-
stanie przeniesionych na oddział 
w Kłodzku, a pracownicy zosta-
ną wykorzystani do pracy w 
oddziałach wewnętrznym i co-
vidowym, gdzie brakuje mi ob-
sady pielęgniarskiej. Mam w tej 
chwili 90 osób na zwolnieniu 
lekarskim i brakuje mi rąk do 
pracy – wyjaśnia dyrektor ZOZ 
Kłodzko. – Oddział zostaje za-
wieszony na czas, aż panie pie-
lęgniarki wrócą ze zwolnień do 
pracy, albo do czasu, aż pan 
wojewoda odwoła decyzję o 
dodatkowych 40 łóżkach dla 
pacjentów z SARS CoV-2, gdzie 
takich łóżek mamy już 52, ale 

szczerze mówiąc nawet przy tej 
ilości łóżek muszę zewsząd ścią-
gać pielęgniarki. Są już panie z 
Kudowy i ściągam z Nowej Rudy. 
To może być tak, że pielęgniarka 
z oddziału wewnętrznego, która 
jest już ozdrowieńcem, trafi na 
oddział covidowy, a pielęgniar-
ka z dziecięcego z Nowej Rudy, 
będzie pracowała na oddziale 
wewnętrznym – dodaje.

Między innymi sprawą zawie-
szenia działalności oddziały pe-
diatrycznego szpitala w naszym 
mieście zajmowali się członkowie 
Komisji Zdrowia i Ekologii oraz 
Komisji Porządku Publicznego i 
Komunikacji Rady Miejskiej w 
Nowej Rudzie. Podczas połączo-
nego posiedzenia on-line, która 
odbyło się we wtorek 10 listo-
pada, zaproszono również bur-
mistrza Tomasza Kilińskiego.

Co do zawieszenia funkcjo-
nowania oddziału dziecięcego, 
burmistrz twierdzi, że zarówno 
starosta kłodzki jak i dyrektor 
kłodzkiego szpitala zapewniali, 
że jest to sytuacja tymczasowa.

– Żeby było jasne, w szpitalu 
w Kłodzku, dzieci powyżej 3 roku 
życia trafiają na ogólną izbę 
przyjęć, a nie tak jak jest u nas, 
że wszystkie dzieci trafiają na 
Oddział Pediatryczny. Tak to 
niestety wygląda – mówił bur-
mistrz.

Tomasz Kiliński odniósł się 
również do słów Reginy Wałęsy, 
przewodniczącej Komisji Zdro-
wia i Ekologii Rady Miejskiej w 
Nowej Rudzie, która stwierdziła, 
że źle się dzieje, jeżeli zarówno 

burmistrz miasta jak i radni do-
wiadują się o takich działaniach 
w noworudzkim szpitalu po fak-
cie.

– Powtarza się sytuacja, o 
której już wielokrotnie rozma-
wialiśmy. Rozmawiając zarówno 
ze starostą jak i panią wicesta-
rostą oraz dyrektorem szpitala, 
zwróciłem na to uwagę. Zadzwo-
niłem do pani dyrektor Jadwigi 
Radziejewskiej i w trakcie roz-
mowy przeprosiła mnie za brak 
informacji. Ja o tym fakcie do-
wiedziałem się w piątek (6 listo-
pada) po południu, pan Dariusz 
Zabłocki, ordynator Oddziału 
Pediatrycznego, dowiedział się 
o tym tego samego dnia o godz. 
10.00. Sytuacja jest bardzo trud-
na, decyzje są podejmowane 
bardzo szybko. My nie będziemy 
decydować co będzie w szpitalu 
w Nowej Rudzie, ani w Kłodzku. 
Sytuacja ogólnie jest kryzysowa 
i nikt z nami pewnych decyzji 
nie będzie konsultował, co po-
trafię zrozumieć. – tłumaczył 
Tomasz Kiliński.

Krążyły plotki, że oddział z 
łózkami covidowymi miał by być 
utworzony w Nowej Rudzie, w 
budynku właśnie oddziału pe-
diatrycznego. Starosta Maciej 
Awizeń, podczas rozmowy w 
czwartek 12 listopada zapewnia, 
że nie ma takiego planu. Zwraca 
uwagę, że oddział covidowy nie 
mógłby tu powstać, chociażby 
ze względu na brak instalacji 
tlenowej, a tlen w butlach pro-
blemu by nie rozwiązał.

Z rozmowy ze starostą wyni-
ka, że po negocjacjach prowa-
dzonych przez dyrekcję kłodz-
kiego szpitala i władz powiatu, 
wojewoda zgodził się na zmniej-
szenie ilości nowo utworzonych 
łóżek covidowych do 20, czyli w 
sumie byłoby ich 72 i 10 tzw. 
obserwacyjnych. Co prawda pod-
czas rozmowy telefonicznej Ja-
rosław Obremski, wojewoda 
dolnośląski, wyraził taką zgodę, 
jednak jak twierdzi starosta bę-
dzie pewny tej decyzji dopiero, 
gdy dostanie stosowne pismo.

Zapytaliśmy też starostę o 
brak przepływu informacji – do-
tyczy to zawieszenia funkcjono-
wania oddziału dziecięcego w 
szpitalu w Nowej Rudzie.

– Zanim pani dyrektor pod-
jęła decyzję w tej sprawie pro-
wadziła rozmowy z lekarzami i 
pielęgniarkami, bo oni muszą 
wiedzieć pierwsi, a to, że któryś 
z nich później podzielił się tą 

informacją, jeszcze przed zapad-
nięciem końcowej decyzji, to już 
jest dla nas pewien kłopot – tłu-
maczy Maciej Awiżeń. – O zaist-
niałej sytuacji poinformowaliśmy 
pana burmistrza w ubiegły pią-
tek. Mało tego, ta decyzja nie 
jest jeszcze ostateczna ponieważ 
nie wiemy, czy to rozwiązanie 
wystarczy w zapełnieniu perso-
nelu medycznego. Chyba dla 
każdego zdrowo myślącego sy-
tuacja jest przejrzysta, zamiast 
likwidować np. oddział we-
wnętrzny, neurologiczny, czy 
nawet psychiatryczny, który 
nomen omen jest zapełniony w 
100 procentach, lepiej zawiesić 
działalność oddziału dziecięce-
go, gdzie była trójka pacjentów. 
Warto zaznaczyć, że oprócz No-
wej Rudy, oddziały dziecięce 
znajdują się jeszcze w Kłodzku i 
Bystrzycy Kłodzkiej – dodał pod-
czas rozmowy przeprowadzonej 
w czwartek 12 listopada starosta.

10 listopada w kłodzkim szpi-
talu zajętych było 57 łóżek covi-
dowych. „Kolejne łóżka można 
przygotować, tylko skąd wziąć 
niezbędny personel do pracy?” 
– pytają wojewodę, starosta 
kłodzki wraz dyrektor szpitala.

Szpital w Kłodzku dysponuje 
obecnie dwoma respiratorami 
dla pacjentów z SARS-CoV-2 i 
trzema dla pozostałych pacjen-
tów – te respiratory są cały czas 
wykorzystywane.

– Przez ubiegły weekend na 
dwóch respiratorach covidowych 
mieliśmy pięciu pacjentów, to 
oznacza, że musiałam uruchomić 
wszystkie rezerwowe respirato-
ry, dzięki czemu mogłam utrzy-
mywać aż tylu pacjentów – mówi 
Jadwiga Radziejewska.

Zapytaliśmy o tlen, który po-
trzebny jest nie tylko dla pacjen-
tów podłączonych do respirato-
rów, ale też przy łagodniejszym 
przebiegu COVID-19 – niektórzy 
chorzy muszą być wspomagani.

– Na chwilę obecną nie mamy 
problemu z tlenem. W kłodzkim 
szpitalu posiadamy zbiorniki i 

mamy tlen w sieci. Nieco gorzej 
jest z tlenem w butlach, dlatego 
że w Nowej Rudzie nie ma insta-
lacji, ale mamy rezerwę i jestem 
w stałym kontakcie z koordyna-
torem wojewódzkim, żeby pa-
miętał o nas i o naszych butlach 
– mówi Jadwiga Radziejewska.

O komentarz do zaistniałej 
sytuacji poprosiliśmy Andrzeja 
Czerniatowicza, radnego Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie.

– Zgodnie z decyzją wojewo-
dy, kłodzki szpital ma zwiększyć 
ilość łóżek covidowych do 92, w 
Bystrzycy Kłodzkiej ta ilość ma 
wynosić 80 łóżek. Specjalistycz-
ne Centrum Medyczne w Pola-
nicy-Zdroju ma utworzyć jedynie 
40 takich łóżek, co wydaje się 
być stosunkowo małą liczbą na 
tle wymienionych wcześniej szpi-
tali. O likwidacji oddziału pedia-
trii naszego szpitala dowiedzia-
łem się, kiedy przeczytałem 
odręcznie napisane ogłoszenie 
zamieszczone na tablicy ogło-
szeń przy ul. Piastów. Można 
powiedzieć, że czas było przy-
wyknąć, albowiem już od dawna 
władze powiatu i dyrekcji ZOZ 
Kłodzko nie traktują nas po part-
nersku i nie informują nas – rad-
nych, o swoich planach, stosując 
politykę faktów dokonanych – 
twierdzi Andrzej Czerniatowicz. 
– Uważam, że jest to decyzja 
podjęta ad hoc, która z pewno-
ścią nie wpłynie znacząco na 
zwiększenie ilości tzw. białego 
personelu, natomiast dla nasze-
go miasta będzie to miało dale-
ko idące konsekwencje w przy-
szłości. Dostrzegam w tym pew-
ną przerażająca logikę, którą 
można zawrzeć w jednym zda-
niu: skoro w Nowej Rudzie nie 
ma oddziału wewnętrznego, to 
zamknijmy jeszcze oddział dzie-
cięcy, a wtedy już niczego nie 
będzie. O drastycznym zmniej-
szeniu dostępności do pediatrii 
dziecięcej na terenie powiatu 
kłodzkiego nie wspominam, bo 
to jest oczywiste – dodaje.



8

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.

Noworudzcy strażnicy 
miejscy będą sprawdzać, 
czy mieszkańcy 
przestrzegają zasad 
segregacji odpadów, 
czy posiadają aktualną 
deklarację

Służby mundurowe 
informują

Nie zachowała odległości. W środę 4 listopada na ul. Kościel-
nej w  Nowej Rudzie, kobieta kierująca samochodem marki 
Nissan nie zachowała bezpiecznej odległości, w wyniku czego 
doprowadziła do zderzenia bocznego z samochodem ciężaro-
wym marki MAN. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem 
i sześcioma punktami karnymi.
Peugeot w  Peugeot. W  środę 4 listopada na ul. Spacerowej 
w  Słupcu, mężczyzna kierujący samochodem marki Peugeot 
uderzył w samochód marki Peugeot, którym kierowała kobieta. 
Sprawca kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punktami 
karnymi.
Pomogli. W czwartek 5 listopada, dyżurny Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie, otrzymał prośbę od policji 
o pomoc w otwarciu drzwi do jednego z mieszkań w budynku 
przy ul. Szpitalnej w Nowej Rudzie. W mieszkaniu miała znajdo-
wać się kobieta, która nie dawała oznak życia.
Znaleziono zwłoki. W czwartek 5 listopada, noworudzcy stra-
żacy zostali poproszeni o sprawdzenie i pomoc w dostaniu się 
do mieszkania w budynku przy ul. Górniczej w Nowej Rudzie. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili infor-
mację wynikającą ze zgłoszenia. W otwieranym mieszkaniu oraz 
mieszkaniach sąsiednich nie znajdowały się osoby będące na 
kwarantannie oraz zarażone COVID-19. Z informacji uzyskanych 
od patrolu policji wynikało, że istnieje podejrzenie zgonu miesz-
kańca. Po otwarciu i  przeszukaniu mieszkania patrol policji 
znalazł zwłoki mężczyzny w stanie rozkładu.
Uderzył w wiadukt. W piątek 6 listopada na obwodnicy Centrum 
Nowej Rudy, kierujący samochodem marki Toyota z nieustalo-
nych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i uderzył w betonowy element wiaduk-
tu. Siła uderzenia wyrzuciła pojazd w powietrze, który uderzając 
w wiadukt wylądował na kołach. Kierujący pojazdem był przy-
tomny, znajdował się poza pojazdem, został zabezpieczony 
przez osoby postronne przed utratą ciepła folią NRC. Postępo-
wanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą policjanci z Komi-
sariatu Policji w Nowej Rudzie.
Pomagali ratownikom. W  piątek 6 listopada strażacy zostali 
poproszeni o  pomoc zespołowi ratownictwa medycznego 
w przeniesieniu mieszkańca bloku na os. Piastowskim w Nowej 
Rudzie do karetki. Rota udzielająca pomocy ZRM zabezpieczo-
na była podczas działań w lekkie ubranie chemiczne przeciwo-
chlapaniowe oraz sprzęt OUO. Po zakończeniu działań kierują-
cy akcją podjął decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia 
drugiego zastępu do podmiany ratowników biorących udział 
w  działaniach, celem odizolowania ich dla bezpieczeństwa 
pozostałych ratowników do czasu zdezynfekowania ratowników, 
sprzętu oraz pojazdu.
Pożar na parkingu. W  sobotę 7 listopada strażacy otrzymali 
zgłoszenie o  pożarze samochodu na parkingu w  Sokolcu. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania usta-
lono, iż dym wydobywa się spod podwozia pojazdu, a przyczy-
ną powstania zagrożenia był nadmiernie nagrzany katalizator, 
który spowodował zapalenie się osłony podwozia. W  celu 
uzyskania dostępu do miejsca pożaru, podniesiono prawy 
bok  pojazdu przy pomocy zestawu pneumatycznego, zabez-
pieczono pojazd drewnianymi klinami i  ugaszono palącą 
się  osłonę  katalizatora jednym prądem gaśniczym wody w na-
tarciu.
Na pomoc było za późno. W sobotę 7 listopada strażacy zo-
stali poproszeni o otwarcie mieszkania w budynku w Tłumaczo-
wie. Według relacji sąsiadów, mieszkający tam mężczyzna nie 
był widziany od ok. dwóch tygodni. Policjanci po przeszukaniu 
mieszkania znaleźli zwłoki mężczyzny.

Sprawdzą jak segregujesz
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Urząd Miejski w Nowej Rudzie 
rozpoczął szczegółową weryfi-
kację danych zwartych w dekla-
racjach za odpady komunalne.

Sprawdzane będą:
• liczba osób podana w de-

klaracji,
• czy odpady są segregowane,
• czy na nieruchomościach, 

gdzie wskazano kompostownik, 
rzeczywiście się on znajduje – 
czy na każdą nieruchomość, 
gdzie zamieszkują mieszkańcy, 
jest złożona deklaracja.

Poprawność tych danych we-
ryfikować będą pracownicy Wy-
działu Ochrony Środowiska wraz 
ze strażą miejską, która od wrze-
śnia br. zyskała nowe uprawnie-
nia – strażnik miejski ma prawo 
nałożyć mandat do 500 zł na 
osobę, która:

– uchyla się od płacenia „po-
datku śmieciowego” i nie złoży-
ła deklaracji za odpady komu-
nalne;

– poświadczyła nieprawdę w 
deklaracji, aby płacić mniejszą 
stawkę za odbiór odpadów (np. 
podała, że pod danym adresem, 
na danej posesji mieszkają dwie 
osoby, a w rzeczywistości jest 
ich pięć);

– zadeklarowała, że założy 
kompostownik, a tego nie zro-

biła albo go posiada, ale z niego 
nie korzysta.

W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do danych za-
wartych w deklaracji, Urząd Miej-
ski w Nowej Rudzie może rów-
nież wzywać do udzielania wy-
jaśnień oraz do złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Do czasu wezwania miesz-
kańcy nieruchomości mogą zło-
żyć korektę dotychczasowej 
deklaracji wykazując rzeczywistą 
liczbę osób zamieszkujących. 
Deklaracje można składać w 
Biurze Obsługi Klienta. W przy-
padku budynków wielorodzin-
nych dane należy zgłaszać od-
powiednio do zarządcy nieru-
chomości lub spółdzielni miesz-
kaniowej, w postaci oświadcze-
nia.

Niezłożenie poprawnej de-
klaracji w przypadku zmiany 
liczby osób, prowadzi do wyda-
nia decyzji administracyjnej, 
ustalającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi z naliczeniem zale-
głości i odsetek podatkowych.

Rzetelne dane w deklaracji i 
wpłacanie zobowiązań podat-
kowych za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest wa-
runkiem niepodnoszenia stawek 
dla wszystkich mieszkańców.

W razie uwag dotyczących 
funkcjonowania systemu odbie-
rania odpadów komunalnych, 
prosimy o ich zgłaszanie na nu-
mery telefonów Urzędu Miej-
skiego w Nowej Rudzie: 74 872 
03 21 lub 74 872 03 45 lub za 
pomocą poczty elektronicznej: 
miasto@um.nowaruda.pl.

W czwartek 5 listopada w Boż-
kowie, na drodze wojewódz-
kiej 381, kierujący samocho-
dem dostawczym marki Opel 
na skrzyżowaniu nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i 
zderzył się z autobusem mar-
ki Setra. Autobusem podróżo-
wało 37 osób i kierowca, po-
jazdem dostawczym jedna 
osoba – nikt nie potrzebował 
pomocy z zakresu pierwszej 
pomocy. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem i sześcio-
ma punktami karnymi.

We wtorek 3 listopada na 
ul. Połoniny, doszło do po-
żaru samochodu marki 
Ford. Po przybyciu na miej-
sce zdarzenia i przeprowa-
dzeniu rozpoznania stra-
żacy ustalili, że pali się 
samochód osobowy marki 
Ford Cougar, pojazd znaj-
dował się poza pasem dro-
gi. Samochód uległ całko-
witemu spaleniu.
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Produkujemy bardzo dużą ilość śmieci. Niestety, nie wszystkie z nich trafiają 
na wysypisko – bardzo często są składowane w lasach, ale też na terenie miasta, 
czy miejscowości gminy Nowa Ruda

Mamy wysyp dzikich wysypisk śmieci
Śmieci to dla naszych lasów 

prawdziwa plaga. Pod koniec 
ubiegłego tygodnia mieszkanka 
Jugowa natrafiła na dzikie wy-
sypisko śmieci powyżej asfalto-
wej drogi prowadzącej na Prze-
łęcz Jugowską, w kierunku Lisich 
Skałek. Na sporej stercie śmieci 
były m.in. zużyte opony, szmaty, 
worki z innymi odpadami.

Jak się okazuje, nie jest to 
odosobniony przypadek. Jak 
mówi p.o. nadleśniczego Nadle-
śnictwa Jugów Sławomir Kar-
wowski, tylko w poprzednim 
tygodniu musieli uprzątnąć od-
pady z 10 dzikich wysypisk śmie-
ci na terenie nadleśnictwa.

– Jeszcze do października 
takie przypadki, które widzimy 
teraz były rzadkie, ilość dzikich 
wysypisk śmieci w lasach zwięk-
szył się w listopadzie. My to 
wiążemy z tym, że wprowadzo-
ne zostały większe obostrzenia 
związane z koronawirusem i 
wiele osób w tym czasie prowa-
dzi remonty mieszkań, czy do-
mów. W tej chwili mamy wysyp 
takich wyrzuconych śmieci w 
ponad 10 miejscach. Są to naj-
częściej albo śmieci budowlane 
i zdarzają się śmieci powiedzmy 
motoryzacyjne, ktoś sobie po 
prostu sprząta garaż. Jest to o 
tyle skandaliczne, że takie śmie-
ci można nieodpłatnie oddać w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Nowej Rudzie – 

mówi Sławomir Karwowski. Nad-
leśniczy w swojej wypowiedzi 
nie przebiera w słowach, okre-
ślając ludzi wyrzucających śmie-
ci do lasu.

– Trzeba być idiotą, żeby nie 
zrozumieć, żeby zamiast do 
punktu w którym można bez-
płatnie oddać śmieci, wywozić 
je do lasu. Oczywiście my każ-
dorazowo, zanim oczyścimy ta-
kie miejsce, sprawdzamy bardzo 
szczegółowo zawartość śmieci 
– co nie jest rzeczą przyjemną. 

Jednak często się zdarza, że znaj-
dziemy coś, co pozwoli nam 
ustalić osobę, która te odpady 
wyrzuciła. Te śmieci sprzątamy 
z pieniędzy nadleśnictwa, ale 
trzeba pamiętać, że w części są 
to też pieniądze publiczne – 
podkreśla.

Sławomir Karwowski przypo-
mina, że wyrzucanie śmieci do 
lasu jest wykroczeniem zagro-
żonym grzywną do 5 tys. złotych 
lub karą aresztu.

Nie wyrzucaj śmieci do lasu!!!
Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla 

środowiska naturalnego:
• W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są one oddzie-

lone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą 
żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się 
substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych, m.in. resztek 
chemicznych środków ochrony roślin czy przeterminowanych 
leków. W obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższone kon-
centracje metali ciężkich oraz miedzi, niklu, cynku, chromu, a na-
wet rtęci. Doprowadza to do skażenia wód podziemnych i  po-
wierzchniowych, w tym często wody pitnej.

• Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do zaburzeń funkcjono-
wania ekosystemów leśnych, nierzadko do śmierci występujących 
wokół nich drzewostanów.

• Składowane odpady z czasem zaczynają się rozkładać (nie 
ma możliwości kontrolowania tego procesu na dzikich wysypi-
skach). Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i  niebez-
piecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przy-
ciągają roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy.

• Powstające w dzikim wysypisku biogazy doprowadzić mogą 
do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby i wody 
substancji trujących, m.in. rakotwórczych.

• Torebki foliowe trafiające na wysypiska połykane są przez 
zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu 
powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki 
do gniazd – plątanie nóg piskląt.

To nie tylko problem lasów
Wciąż dziwi takie zachowanie ludzi, że chce im się tłuc po 

dziurach kilka kilometrów, żeby pozbyć się nielegalnie śmieci 
w lesie, narażając się przy tym na grzywnę. Podobnie ma się sy-
tuacja z dzikimi wysypiskami śmieci na terenie Nowej Rudy, czy 
też miejscowości gminy Nowa Ruda, albo też podrzucaniem od-
padów do – w wielu miejscach jeszcze ogólnie dostępnych – po-
jemników, lub co jeszcze gorsze, w ich pobliże. Przecież wystarczy 
zawieźć wszystko do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, który nawet większą ilość odpadów z gospodarstw 
domowych przyjmuje nieodpłatnie. Przypominamy jeszcze raz: 
znajduje się przy ul. Niepodległości 45c w Nowej Rudzie.

Jak już wspomnieliśmy, dzikie wysypiska śmieci powstają też 
na terenie miasta, ale też gminy Nowa Ruda. Czym prezes spółki 
NUK tłumaczy tego typu zachowanie, nie zawsze mieszkańców 
danej gminy?

– Nie jest to dla nas nic nowego, ostatnio mieliśmy przypadek 
powiedzmy „dzikiego wysypiska śmieci” na os. Wojska Polskiego 
w Słupcu, gdzie ktoś wyrzucił m.in. porozbijane odpady wielko-
gabarytowe. Powiem to wprost, przyczyną powstawanie dzikich 
wysypisk w gminach noworudzkich, jest to, że w systemie braku-
je mieszkańców, czyli brakuje tych osób, które nie złożyły dekla-
racji i nie płacą za śmieci – mówi prezes. – U nas jest około pół 
tony odpadów rocznie na mieszkańca, a średnia w kraju wynosi 
ok. 385 kg. Dlatego będę się upierał, że za dzikie wysypiska śmie-
ci odpowiedzialne są osoby, które nie złożyły deklaracji, nie są 
w systemie i za śmieci nie płacą – dodaje Grzegorz Kuzak.
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Olga i jej dorosła już córka Marta zmagają się na co dzień 
z przyziemnymi, rodzinnymi problemami. Odwieczny dylemat związany z za-
zdrością i  rywalizacją dotyka te kobiety już od dawna. To niepokojące, że 
w najbliższej rodzinie nie mogą sobie z tym poradzić i zamiast znaleźć wspól-
ny język i być dla siebie wsparciem toczą od lat kłótnie i potyczki słowne. Nie 
widzą, że te wieczne, wzajemne zmagania prowadzą je tylko na skraj niedo-
rzeczności i  bezsensu. Skupiona na sobie, surowa i  bezwzględna Olga jest 
pełna złości i  pretensji. Gardzi mężem i  ma bardzo trudne relacje ze swoją 
córką. Do tego dochodzi też zazdrość o bliską więź Marty z ojcem. W małżeń-
stwie Marty też nie jest kolorowo. Mają swoje problemy.

Nagle zachodzi coś nieoczekiwanego. Nasze bohaterki zmieniają swoje 
zachowanie. Tych zamian nikt się nie spodziewał. A  jednak, czy kobieta po 
60-tce może jeszcze coś zmienić w  swoim życiu i  odzyskać z  tego radość? 
I skąd u dorosłych dzieci chęć oceniania swoich rodziców bez znajomości ich 
historii? I o tym jest ta powieść – o przemianie, możliwej przecież w każdej 
chwili naszego życia. I o tym, jak zwykłe niedogadanie się może być uciążliwe 
dla bliskich sobie ludzi. Oprócz trudnych emocji są tu też rodzinne tajemnice 
i rozliczenie w końcu z demonami przeszłości. Polecam. Autorka pisze książki 
dla dzieci i dorosłych. Z zawodu jest socjoterapeutką i autorką sztuk teatral-
nych. Jej inne znane powieści to: „Ostatnia miłość Marszałka. Eugenia Lewic-
ka”, „Maria Piłsudska. Zapomniana żona”, „Zdrady i powroty”.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Elżbieta Jodko-Kula

„Zanim 
zamkniemy drzwi”

Agata Hryciuk

Aktywność fizyczna pozwala utrzymać nie tylko 
dobrą formę fizyczną, lecz także psychiczną. Poza 
tym regularny ruch zmniejsza ryzyko wielu chorób. 
Dlatego w każdym wieku należy się ruszać w miarę 
swoich możliwości. Pozwoli nam to: poprawić lub 
zachować wydolność fizyczną, utrzymać odpowied-
nią wagę, zachować siłę mięśniową (która stabilizuje 
stawy i kręgosłup), na wzrost odporności, osiągnąć 
lepsze samopoczucie.

Zgodnie z  zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (z ang. World Health Organization – WHO) 
z  2002 roku, każdy człowiek powinien poświęcić 
minimum 30 minut dziennie na umiarkowaną aktyw-

ność. Dzieci i  młodzież powinny przeznaczać co 
najmniej 60 minut dziennie na ćwiczenia o umiarko-
wanej intensywności.

Regularna aktywność fizyczna pozwala także 
zapobiec chorobom cywilizacyjnym, m.in. chorobom 
serca. Zwłaszcza jeśli jest połączona z  racjonalnym 
odżywianiem i unikaniem używek (np. papierosów, 
alkoholu). Ruch bowiem: obniża poziom cukru, ob-
niża poziom „złego” cholesterolu LDL, a  podnosi 
poziom tego „dobrego” LDL; obniża poziom trójgli-
cerydów.

Warto pamiętać również, że osoba szczupła, 
sprawna fizycznie, szybciej i  łagodniej przechodzi 
choroby niż osoba otyła i  bez kondycji. Osobom 
otyłym zaleca się 1-1,5 godziny umiarkowanych ćwi-
czeń fizycznych dziennie (dane opublikowane przez 
International Association for Study of Obesity, 2002 
rok). Może być to krótszy czas, lecz należy wtedy 
zwiększyć intensywność treningu.

Część osób decyduje się na podjęcie aktywności 
fizycznej jedynie ze względu na możliwość przyśpie-
szenia procesu odchudzania. Nie każdy jednak wie, 
jak ćwiczyć i  ile czasu przeznaczyć na trening, by 
uzyskać zadowalające efekty. Jeśli naszym celem jest 
redukcja nagromadzonych zasobów tkanki tłuszczo-
wej, musimy pamiętać, że organizm nie od razu za-
czyna „zużywać” zmagazynowaną energię w postaci 
tłuszczu. Na pierwszy ogień „idą” zapasy glikogenu. 

Po okresie kwadransa mięśnie zaczynają zużywać 
glukozę i wolne kwasy tłuszczowe krążące po krwio-
biegu. Dopiero w momencie wydłużenia treningu do 
30–45 minut organizm zaczyna spalać tkankę tłusz-
czową. Po tym okresie aż 50 proc. energii uzyskiwane 
jest w  procesie lipolizy, czyli zużywania (spalania) 
tłuszczów. Istotne jest to, aby wysiłek miał charakter 
umiarkowany.

Przykładem treningów o umiarkowanym stopniu 
intensywności są: marsz z prędkością 5-6 km na go-
dzinę, jazda na rowerze z prędkością 15 km na go-
dzinę, pływanie, taniec, zajęcia fitness.

Pamiętajmy jednak, by intensywność podejmo-
wanych przez nas ćwiczeń nie powodowała podnie-
sienia tętna powyżej 50-80 proc. tętna maksymalne-
go. Tętno maksymalne obliczamy przy wykorzystaniu 
następującego wzoru: tętno maks. = 220 - wiek 
(w latach).

Ważne jest także, aby wybrać taki rodzaj aktyw-
ności fizycznej, który będzie nam sprawiał przyjemność 
i  powodował, że będziemy chcieć ćwiczyć częściej 
i dłużej. Istotna jest też systematyczność treningów. 
Osoby ze stwierdzonymi schorzeniami, przed podję-
ciem treningów powinny swoją decyzję skonsultować 
z  lekarzem i  określić, czy nie ma ku temu przeciw-
wskazań zdrowotnych. Nie można zapominać także 
o rozgrzewce przed właściwymi ćwiczeniami.

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
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Najnowsze badania dowodzą, że najefektywniej-
szą formą treningu jest angażowanie do pracy wszyst-
kich grup mięśniowych na każdej jednostce trenin-
gowej. Tureckie wstawanie, z  angielskiego Turkish 
Get Up, nie tylko zmusza do wysiłku całe ciało, ale 
także wymaga od naszego układu ruchu harmonijnej 
pracy. TGU bezlitośnie punktuje braki w ruchomości, 
mobilności i stabilności poszczególnych segmentów 
ciała. W  zależności od poprowadzonej jednostki 
treningowej pozwala między innymi pracować nad 
siłą mięśniową, wydolnością, mobilnością, koordy-
nacją, pracą mięśni brzucha i przepony oraz stabil-
nością obręczy barkowej.

Ćwiczenie to polega na przemieszczeniu swojego 
ciała wraz z obciążeniem z pozycji leżenia tyłem do 
stania na dwóch nogach z uniesioną ręką nad głową. 
Sekwencja kilku ruchów obejmuje podniesienie tu-
łowia z  ziemi z  wykorzystaniem podporu najpierw 
na przedramieniu, a następnie na prostej ręce. Kolej-
no następuje uniesienie biodra na wysokość, która 
pozwoli przełożyć jedną z nóg pod tułów. W pozycji 
klęku na kolanie należy wyprostować korpus i ustawić 
biodra, tak aby znaleźć się w wykroku, po czym wstać 
do pozycji końcowej.

Ćwiczenie najczęściej wykonywane jest z użyciem 
kettlebells, ale jeśli takich akurat nie posiadamy, 
spokojnie możemy zastąpić je obciążeniem w posta-
ci hantli.

Dla osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów i bez-
pieczeństwa należy zwrócić uwagę na kilka podsta-
wowych elementów. Pierwszym jest ciągłe utrzymy-
wanie stabilnej pozycji łopatki. Powinna być ona 
ustawiona w  ciągłej depresji, czyli obniżeniu, co 
przełoży się na efektywną pracę obręczy barkowej. 
Dodatkowo wzrok ćwiczącego powinien przez więk-
szość ćwiczenia spoczywać na obciążeniu. Nie moż-
na zapominać o  prawidłowym oddychaniu. Przed 
rozpoczęciem każdego ruchu należy wziąć wdech do 
przepony, który ustabilizuje tułów. W trakcie trwania 
ruchu powinien nastąpić wydech powietrza. Należy 
także pamiętać o konieczności ciągłego utrzymywa-
nia ręki z  obciążeniem w  pozycji wyprostowanej, 
prostopadle do podłoża.

Tureckie wstawanie będzie świetnym ćwiczeniem 
rozgrzewkowym. Może zostać ustawione jako zwień-
czenie rozgrzewki i zsynchronizować do pracy wszyst-
kie mięśnie. Wykorzystując niewielkie obciążenie, 
TGU znajdzie zastosowanie jako element treningu 
interwałowego lub jako jedna ze stacji w  treningu 
obwodowym. Stabilizacja obręczy barkowej i niezwy-
kle efektywne pobudzenie do pracy wszystkich 
mięśni core przełoży się na większy komfort wyko-
nywania ćwiczeń wielostawowych oraz poprawę 
wyników siłowych.

Niezwykle duża ilość pozytywów płynących z po-
prawnie wykonywanego tureckiego wstawania po-

zwala nazwać je ćwiczeniem idealnym. Turkish Get 
Up zmusza do pracy nad wieloma parametrami tre-
ningowymi. Poprawia siłę, wydolność, koordynację, 
propriocepcję czy stabilność. Bardzo dobrze poka-
zuje braki w mobilności. Pozwala ocenić sportowca 
i dobrać odpowiednie ćwiczenia dla podwyższenia 
jego atletyzmu. Stanowi świetną prewencję kontuzji 
obręczy barkowej i  zapewnia utrzymanie balansu 
strukturalnego. Korzyści z regularnego wykonywania 
TGU odniosą zarówno osoby amatorsko uprawiające 
sport, trójboiści, zapaśnicy, tenisiści, jak i osoby z do-
legliwościami bólowymi. Tureckie wstawanie powin-
no zaleźć się w planie treningowym każdego, komu 
zależy na zdrowej i dobrze wyglądającej sylwetce.

Inspiracją do napisania tej książki była fascynacja autorki losami kobiet 
na emigracji. Sama autorka od wielu lat przebywa poza granicami Polski. Ta 
książka to jej debiut literacki.

Bohaterką opowieści jest czterdziestoletnia Julia. Piękna, silna kobieta, 
szczęśliwa żona i matka. Mieszka wraz z rodziną gdzieś w Szwecji. Czy jednak 
jest szczęśliwa? Zdaje sobie sprawę, że to półmetek jej życia i chce coś zmie-
nić. Postanawia więc swoją złotą klatkę opuścić. Pragnie wyjaśnić niedokoń-
czoną historię jej pierwszego chłopaka. Tę pierwszą, wielką swoją miłość 
utraciła w Polsce w latach siedemdziesiątych. Od tamtego czasu nie daje jej 
to spokoju. Jest jeszcze odziedziczona przez nią rodzinna pamiątka, która 
skrywa tajemnicę z II wojny światowej. Tytułowy medalion okazuje się kluczem 
do rozwiązania wielu losów ludzkich i prowadzi naszą bohaterkę do Polski. 
Zanim jednak Julia zacznie szukać i wyjaśniać, jedzie do Izraela. Poznaje tam 
mężczyznę, w  którym się zakochuje. Doprowadza to do różnych jeszcze, 
trudnych chwil od zwątpienia do nadziei. To książka o przemijaniu, znudzeniu 
w związku i szukaniu nowych dróg. Ciekawe, bo Julia wydawało się, że ma 
wszystko, a jednak...

Autorka w ciekawy sposób przeplata historię z teraźniejszością. Tajemni-
cze wątki rodzinne i  odkrywanie ich sekretów. Kontynuacją powieści jest 
„Klucz do nieba”.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Deser z okazji niepodległości
Składniki:
3 żółtka, 1/3 szklanki cukru pudru, 1 łyż-
ka masła, 6 kubeczków (lub więcej, jeże-
li tortownica jest większa, wtedy np. + 
2  serki + 2  łyżeczki żelatyny) serka ho-
mogenizowanego waniliowego (6x 150g), 
5 łyżeczek żelatyny (ok ½ szklanki wody), 
2-3 czerwone galaretki, ok. 400 g truska-
wek, opakowanie biszkoptów.

Przygotowanie:
Przygotować tortownicę (23 cm średnicy), 
wyłożyć na dno biszkopty, trochę je na-
sączyć np. wodą z  olejkiem do ciast. 
Rozpuścić żelatynę w 1/3 szklanki ciepłej wody i pozostawić na 15 min. Utrzeć 
w misce masło, cukier puder i żółtka na gładką masę (nie może być grudek). 
Następnie dodać po jednym serku homogenizowanym, cały czas mieszając. 
Po 15 min., do żelatyny dodać gorącą wodę, aby całość zajmowała ok 3/4 ob-
jętości szklanki. Rozmieszać starannie zawiesinę i  dodawać powoli do masy 
sernikowej, cały czas mieszając. Jeśli masa jest już jednolita, przelać do tortow-
nicy i włożyć do lodówki, aby stężała. Galaretki przygotować według zaleceń 
na opakowaniu i poczekać, aż ostygną.
Na stężałą już masę sernikową wyłożyć truskawki i zalać częściowo zimną już 
galaretką. Włożyć na 15 min. do lodówki, po tym czasie wlać resztę galaretki, 
wstawić do lodówki do stężenia.

Joanna Svensson

„Tajemnica 
medalionu”

Tureckie wstawanie – ćwiczenie idealne?
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Dekarbonizacja 2030

NUTW w dobie pandemii
Wystartowaliśmy do nowego 

roku akademickiego (inaugura-
cja 14 września) z wielką ochotą 
na działanie – na wszelkie dzia-
łania. Zdążyliśmy wysłuchać 
dwóch bardzo ciekawych wykła-
dów, zorganizować kilka tury-
stycznych, pieszych spacerów, 
spotkaliśmy się na fitnesie, po-
odbijaliśmy speed-ballową pi-
łeczkę i porzucaliśmy bowlingo-
wą kulą, poćwiczyliśmy trochę 
grupowe układy taneczne i 
otworzyliśmy uniwersyteckie 
biuro. No i to by było na tyle ze 
wspólnego bycia razem. Spoty-
kamy się w przelocie, przy okazji 
zakupów czy leków w aptece. 
Trudno. Ale nie tracimy kontak-
tu telefonicznego i mailowego. 
Wspieramy się tak, jak na to 
pozwalają warunki. Uniwersytet 
nie zatracił też funkcji edukacyj-
nych i znowu działa jako e-uni-
wersytet. Już w połowie paź-
dziernika szefowa naszego UTW, 
Pani Karolina, poinformowała 
nas o specjalnej stronie www.
abcsenior.com z bardzo cieka-
wymi tematami szkoleniowymi. 

Strona darmowa co nie jest bez 
znaczenia. Tematy bardzo na 
czasie – np. dotyczące pomocy 
w posługiwaniu się nowocze-
snymi telefonami; wykłady raz 
w tygodniu i trwają ok. godziny 
– jak wykład ciekawy – da się 
wysiedzieć przed ekranem. Ale 
– jest ale. Aby z takiego wykładu 
skorzystać, trzeba się zalogować. 
Aby się zalogować, trzeba zało-
żyć konto. Aby założyć konto, 
trzeba podać trochę swoich da-
nych, wymyślić (i zapamiętać!) 
hasło. Pytanie nasuwa się samo 
– po co? Kolejne hasło do zapa-
miętania, do kolejnego twórcy 
strony płyną dane no i nie każdy 
senior sobie z tym poradzi. Nie 
można by tego całego logowania 
uprościć podając np. swoje imię? 
No więc możliwość była, ale taka 
sobie. Z dwoma wykładami on-
line zawitała do naszych domów 
PWSZ w Nysie w ramach projek-
tu „Kształcenie ustawiczne se-
niorów”. 21 października mgr 
Dariusz Bednarz (PWSZ Nysa) 
ostrzegał, jak nie stać się ofiarą 
przestępstwa, a już tydzień póź-

niej mogliśmy uczestniczyć w 
spotkaniu prowadzonym przez 
dr Marię Huchrak (PWSZ Nysa) 
o roli „więzi międzypokolenio-
wych w procesie wzajemnego 
zaspokajania potrzeb psycho-
społecznych (miłości, uznania, 
zaufania, bezpieczeństwa). W 
tzw. międzyczasie dostajemy też 
informacje od Pana Posła Sławo-
mira Piechoty na temat pracy 
Sejmowej Komisji Petycji – roz-
patrywano petycje dotyczące m. 
in. likwidacji opłat za korzystanie 
z odbiorników telewizyjnych 
przez pacjentów w szpitalach 
czy zwiększenia do 200% prze-
ciętnego wynagrodzenia wyso-
kości zasiłku pogrzebowego. Pod 
koniec października nawiązali-
śmy stałą współpracę z nowo-
rudzkim Kołem PSD, co zaowo-
cowało udostępnieniem artyku-
łów prozdrowotnych – np. „Prze-
ziębienie i grypa z cukrzycą” a 
nawet przepisem na dietetyczną 
szarlotkę (bo przecież diabety-
kowi też coś się należy). Tymcza-
sem w listopadzie już zaliczyli-
śmy dwa prozdrowotne (bardzo 

na czasie) e-wykłady, podesłane 
przez samą szefową. Wydaje nam 
się, że o miodach wiemy dużo, 
ale z przyjemnością przeczyta-
liśmy artykuł Urszuli Mijakoskiej 
(jest twórcą idei i programu Diet 
Coachingu, dietetyk) „Miód na 
odporność i długowieczność. 
Dlaczego już w starożytności 
kochano miód?” Jak twierdził 
starożytny filozof Demokryt, aby 
w dobrym zdrowiu dożyć sędzi-
wego wieku, trzeba stosować „z 
zewnątrz olej, a do wewnątrz 
miód” (czekamy więc na wykład 
o olejach). Aronię mają prawie 
wszyscy działkowicze a wszyscy 
wiedzą, że jest zdrowa. Ale, żeby 
zachowała jak najwięcej „tego 
zdrowia” po przetworzeniu – to 
już różnie. No i tu przyszedł z 
pomocą prof. Jan Oszmiański. 
Bo np. aronii nie trzeba gotować 
w słoikach – słoik się zamknie, 
jak przegotowaną już aronię 
wlejemy gorącą zostawiając tro-
chę wolnego miejsca i zakręcić 
(dotyczy to kwaśnych owoców). 
No a jak działa aronia na nasze 
zdrowie, Pan profesor jak się 

okazało sprawdzał na sobie. 
Bardzo miłym akcentem w tym 
– co tu dużo mówić, przygnę-
biającym okresie, są pozdrowie-
nia od Pani Elżbiety Mazur – do-
skonałej pianistki, której koncer-
tów z przyjemnością słuchaliśmy 
kiedy do nas przyjeżdżała. I 
chyba wreszcie wtedy zrozumie-
liśmy i polubiliśmy muzykę Cho-
pina... Wielką przyjemność zro-
biły nam pozdrowienia od ks. 
Marcina Zawady, który stale o 
nas pamięta i do dzisiaj wspo-
mina wspólny, pielgrzymkowo-
-turystyczny wyjazd do Często-
chowy. Zbliżające się Święto 
Niepodległości zawsze obcho-
dziliśmy wspólnie. Tym razem 
nie będzie ani spotkania, ani 
inscenizacji, ani wieczornicy. 
Obejrzymy tylko krótką prezen-
tację w domowym zaciszu.

Anna Szczepan 
Noworudzki UTW

Nowa Ruda rozpoczęła prace nad 
Społecznym Planem Sprawiedliwej Trans-
formacji Subregionu Wałbrzyskiego –  
# Dekarbonizacja2030 – na lata 2021-
2027. W  planie zawarte będą projekty, 

które miasto zrealizuje wykorzystując 
środki Unii Europejskiej zawarte w Fun-
duszu Sprawiedliwej Transformacji. To są 
środki, które służyć będą łagodzeniu 
skutków odejścia od węgla i będą poma-

gać w stworzeniu czystej i przyjaznej dla 
środowiska nowoczesnej gospodarki.

Władze miasta chcą, aby plan tworzo-
ny był przez mieszkańców Nowej Rudy, 
z ich udziałem i dla ich dobra.

W  skład zespołu który opracowuje 
plan wchodzą przedstawiciele gmin z 5 
powiatów Subregionu Wałbrzyskiego 
i powiatu kamiennogórskiego, przedsię-
biorcy, naukowcy, ekolodzy. Włodarze 
miasta zapraszają noworudzian do udzia-
łu w tworzeniu planu oraz do dyskusji, 
na co przeznaczyć środki z FST:

– dopłatę do wymiany pieców węglo-
wych,

– finansowanie indywidualnych in-
stalacji fotowoltaicznych,

– likwidację kotłów węglowych w cie-
płowniach,

– zakup ekologicznego transportu 
publicznego z  wykorzystaniem energii 
elektrycznej i wodoru,

– finansowanie działań badawczych 
i  innowacji oraz wspieranie transferu 

zaawansowanych technologii, służących 
rozwojowi nowoczesnej gospodarki;

– pomoc w  poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy i podnoszenie 
ich kwalifikacji aby byli bardziej konku-
rencyjni na rynku pracy,

– zapobieganie powstawaniu odpa-
dów i  rozwój gospodarki o  obiegu za-
mkniętym.

A może Państwo macie inne 
propozycje, na co przeznaczyć 
te środki?

Głosy mieszkańców naszego subre-
gionu są bardzo ważne dla społecznego 
zespołu przygotowującego Plan Spra-
wiedliwej Transformacji. Wszystkie po-
mysły zgłoszone przez Państwa zostaną 
przeanalizowane i wykorzystane w pra-
cach nad SPST SW.

Zapraszamy do zgłaszania pisemnie 
Państwa pomysłów, na adres mailowy: 
fst@dekarbonizacja2030.pl do 16 listo-
pada.
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„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 13 listopada

„Familia” ul. Kłodzka 13 14 listopada

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 15 listopada

„Nowa” ul. Teatralna 11 16 listopada

„W Rynku” Rynek 23 17 listopada

„Piastowska” ul. Piastów 5 18 listopada

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 19 listopada

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 20 listopada

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 21 listopada

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 22 listopada

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 23 listopada

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 24 listopada
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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 102, 13-19 listopada 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie nieprocesowe (2)

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Arkadiusz, Benedykt, Eugeniusz, Jan, Mateusz, Stanisław

wschód słońca: 6.52
zachód słońca: 15.47

13
317 dzień roku

do końca roku pozostało 48 dni
dzień trwa: 8 godz. 55 min.

listopada
środa

Rozprawa odbywa się w wy-
padkach wskazanych w ustawie. 
W innych wypadkach wyznaczenie 
rozprawy zależy od uznania sądu. 
Mimo niewyznaczenia rozprawy 
sąd przed rozstrzygnięciem spra-
wy może wysłuchać uczestników 
na posiedzeniu sądowym lub 
zażądać od nich oświadczeń na 
piśmie.

Orzeczenia sądu w postępo-
waniu nieprocesowym zapadają 
w formie postanowień, chyba 
że przepis szczególny stanowi 
inaczej.

Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co 
do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia 
sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, 
przysługuje zażalenie.

Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze 
swym udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym 
stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich 
są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu 
kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To 
samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez 
uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może 
włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub od-
rzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych 
przez innego uczestnika. 

Akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz 
za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę 
przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach 
dopuszczalne jest: 1) sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wy-
ciągów z akt sprawy; 2) otrzymywanie zapisu dźwięku z akt sprawy.

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

Obserwatorium na Śnieżce

reklama Tutaj może 

być  Twoja kolorowa 
już od 54,60 zł brutto

Obserwatorium Wysokogór-
skie na Śnieżce im. Tadeusza 
Hołdysa – placówka Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej, zlokalizowana na Śnieżce 
– najwyższym szczycie Karko-
noszy i jednocześnie w całych 
Sudetach, na wysokości 1602 
m n.p.m. Od 1985 r. obserwato-
rium nosi imię mgra Tadeusza 
Hołdysa, długoletniego kierow-
nika obserwatorium.

Historia obserwacji mete-
orologicznych na Śnieżce sięga 
1824 r. Początkowo prowadzone 

były w kaplicy pw. św. Waw-
rzyńca, która zaadaptowana 
była na schronisko turystyczne 
i miały charakter nieregularny. 
W 1889 r., z inicjatywy Johanna 
Pohla, w schronisku po stronie 
śląskiej uruchomiono stację 
meteorologiczną II klasy.

W 1897 r. powstał projekt 
budowy oddzielnego budynku 
obserwatorium. Budowę rozpo-
częto dwa lata później. Budynek 
służył pomiarom od 5 lipca 1900 
r. jako obserwatorium meteoro-
logiczne I klasy. Przetrwał I i II 

wojnę światową. 16 lipca 1945 
obserwacje zaczęła prowadzić 
polska służba meteorologicz-
na. Budynek był wielokrotnie 
remontowany.  W 1978 r. Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej przekazał obiekt za 
„symboliczną złotówkę” miastu 
Karpacz, a w 1989 r. niszczejący 
od 13 lat – rozebrano. W połowie 
lat 50. XX wieku postanowiono 
o budowie nowego obserwato-
rium, które wzniesiono dopiero 
w latach 1966-1974.
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2020

listopada
piątek

imieniny obchodzą:
Alojzy, Arkadiusz, Augustyna, Benedykt, Eugeniusz, 
Izaak, Jan, Mateusz, Mikołaj, Stanisław, Walenty

wschód słońca: 6.53
zachód słońca: 15.47
dzień trwa: 8 godz. i 54 min

13
318 dzień roku
do końca roku  

pozostało 48 dni

KINO 

NIECZYNNE
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Szanujmy symbole narodowe
11 listopada, to dzień, w którym obchodziliśmy Święto Niepodległości. 
W wielu miejscach pojawiły się polskie flagi i zabrzmiał hymn 
państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach 
związanych z symbolami narodowymi

Nie pisz po fladze

Na fladze RP nie wolno umieszczać 
napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne 
jedynie na barwach narodowych. Różnią 
się od flagi państwowej tym, że nie mają 
określonych proporcji. Mogą być dowolnej 
długości i szerokości. Trzeba jednak pa-
miętać, że szerokość obu pasów musi być 
równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8. 
Eksponowana pub licznie musi być czysta, 
mieć  cz ytelne bar w y.  Flaga nigdy 
nie może dotykać podłogi czy ziemi.

Podczas marszów flaga państwowa RP 
jest niesiona przed rzędem innych flag. 
Może być niesiona również z innymi fla-
gami w jednym rzędzie. W przypadku 
rzędu trzech lub pięciu flag zajmuje miej-
sce środkowe, w rzędzie czterech flag jest 
po lewej stronie dla patrzących na czoło 
pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie 
flagi państwowe RP zajmują skrajne miej-
sca po stronie lewej i po prawej. Jeśli 
eksponuje się na masztach więcej flag, 
flagę państwową RP podnosi się (wciąga 
na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako 
ostatnią.

Hymn

O zachowaniu powagi i spokoju należy 
pamiętać podczas wykonywania lub od-
twarzania hymnu państwowego. Mężczyź-
ni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć 
nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu 
obejmującym nakrycie głowy, niebędące 
w zorganizowanej grupie – oddają hono-
ry przez salutowanie. Należy też zwrócić 
uwagę na poprawny tekst naszego hymnu.

Kompendium wiedzy

Przed Świętem Niepodległości warto 
przypomnieć sobie, jak eksponować polską 
flagę oraz poprawnie wykonywać hymn 
państwowy. Zachęcamy do zapoznania się 
z przygotowanym przez MSWiA miniprze-
wodnikiem. Publikacja wyjaśnia, jak pra-
widłowo postępować z symbolami naro-
dowymi oraz jak unikać błędów związanych 
z ich wykorzystaniem. W miniprzewodni-
ku opisano także pomyłki najczęściej 
popełniane podczas wykonywania hymnu. 
Dowiadujemy się m.in. dlaczego powin-
niśmy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła 
kiedy my żyjemy”, a nie „póki my żyjemy”.

Flaga Polski

Zadbaj o swoją flagę!

stosunek boków 5:8

prostokątna

kolory: biały i czerwony

Nie wieszaj flagi z godłem – podnoszą ją 
tylko statki morskie, kapitanaty,

lotniska i ambasady.

Nie pisz po fladze.Zadbaj, by twoja flaga była wyprana,
wyprasowana i niepostrzępiona.

2 maja – Dzień Flagi RP
Wywieś flagę!

www.niepodlegla.gov.pl

www.niepodlegla.gov.pl

Z orzełkiem na ubraniu zachowuj się 
nienagannie.

Zadbaj, by godło było czyste, niewyblakłe 
i niezniszczone.

Nie pisz po godle.

Szanuj swoje godło!

Godło Polski

biały orzeł

złote szpony i dziób

złota korona na głowie
zwróconej w prawo

rozwinięte skrzydła

czerwone pole tarczy

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
W południe zaśpiewajmy razem hymn!

www.niepodlegla.gov.pl

Pilnuj tekstu, rytmu i melodii.Wstań i zdejmij czapkę podczas hymnu. Zachowaj powagę i spokój gdy śpiewasz.

Zaśpiewaj swój hymn państwowy!

Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
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Akcja Mikołajkowa 2020 dla wychowanków 
grupy II Domu Pomocy Społecznej dla dzieci 
i młodzieży w Ścinawce Dolnej

Zostań 
Mikołajem

Wizyta św. Mikołaja w każdym domu, to jedna z naj-
bardziej oczekiwanych atrakcji przez dzieci. Wychowan-
kowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży 
w  Ścinawce Dolnej, ci mali i  ci starsi, wyczekują św. 
Mikołaja. Ty również możesz stać się dla nich św. Miko-
łajem. Chłopcy już rozmawiają o  Mikołaju, mówią 
o swoich marzeniach i wierzą że się spełnią. Dlatego, 
jeśli możecie, włączcie się w Akcję Mikołajową 2020 r. 
Zapraszamy do kontaktu z s. Klarą: tel. 516 183 471.



15

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.



16

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.



17

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 12 listopada, godz. 
22.30) jest już prawie 53 miliony zarażonych, 
prawie 1,3 miliona zgonów i  ponad 36 miliony 
osób wyzdrowiałych na 223 terytoriach świata. 
Polska jest na 16 miejscu w tej statystyce z liczbą 
zarażonych – 641.496 liczbą zgonów – 9.080 oraz 
254.349 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 1118 osób jest zakażonych 
koronawirusem, na kwarantannie jest 1002 osób. 
Jest 21 ofiar śmiertelnych, a 618 osób  wyzdrowiało.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (10.829.718 chorych / 248.215 zgonów
/ 6.686.085 wyzdrowiałych),
Indie (8.727.900 / 128.686 / 8.113.345),
Brazylia (5.779.383 / 164.234 / 5.064.344),
Francja (1.898.710 / 42.960 / 134.954),
Rosja (1.858.568 / 32.032 / 1.388.168),

Hiszpania (1.437.220 / 40.461 / 150.376),
Wielka Brytania (1.290.195 / 50.928 / brak danych),
Argentyna (1.273.356 / 34.531 / 1.081.897),
Columbia (1.165.326 / 33.312 / 1.070.423),
Włochy (1.066.401 / 43.589 / 387.758),
Meksyk (986.177 / 96.430 / 731.468),
Peru (928.006 / 35.301 / 853.208),
Niemcy (749.791 / 12.283 / 515.436),
RPA (744.732 / 20.076 / 690.903),
Iran (726.585 / 40.121 / 541.566),
(…) Chile (526.438 / 14.699 / 502.475),
Belgia (515.391 / 13.758 / 31.130),
Irak (511.806 / 11.532 / 439.228),
Ukraina (500.865 / 9.145 / 227.694),
Indonezja (452.291 / 14.933 / 382.084),
Czechy (443.113 / 5.708 / 285.957),
Holandia (430.453 / 8.304 / brak danych
(…) Chiny (86.299 / 4.634 / 81.252) #zostanwdomu
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Urząd Gminy pracuje bez zmian
Informujemy, że Urząd Gminy 
Nowa Ruda pracuje tak, jak 
w  poprzednich tygodniach. 
Przypominamy, że ze względów 
sanitarnych liczba interesantów 
przebywających w tym samym 
czasie w jednym pomieszczeniu 
nie może być większa niż 1 
osoba na jedno stanowisko 
obsługi. Do dyspozycji miesz-
kańców przy wejściu w urzędzie 

wyłożony jest płyn do dezyn-
fekcji rąk, z  którego prosimy 
korzystać tuż po wejściu. Przy-
pominamy również o obowiąz-
kowym zakrywaniu nosa i ust 
w przestrzeni publicznej.
Kasa Urzędu jest czynna w go-
dzinach od 8:00 do 13:00.
Wójt Gminy Nowa Ruda jest 
dostępna dla mieszkańców we 
wtorki od godz. 10:30 do 15:30 

pod numerem telefonu 74 872 
09 00.
W  dalszym ciągu, z  uwagi na 
obowiązujący na terenie kraju 
stan epidemii, rekomendujemy 
dokonywanie przelewów inter-
netowych oraz załatwianie 
spraw urzędowych telefonicz-
nie, korespondencyjnie lub 
poprzez system e-PUAP.

Konkurs plastyczny „Baner kibica”

CKGNR nieczynne 
do 29 listopada

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda będzie nieczyn-
ne do 29 listopada br. W tym czasie zawieszona 
zostaje działalność sekcji i siłowni.

Promocja Wzgórz Włodzickich

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Ruda

Spis rolny

Biało-czerwona Gmina Nowa Ruda

Weryfikacja tzw. deklaracji śmieciowych

Wspieraj seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie uprzejmie 

informuje, że uczestniczy w programie „Wspieraj seniora”. Program 
zakłada wsparcie dla osób w wieku 70+, które ze względu na trwają-
cy stan epidemii pozostaną w swoich domach.

Usługi wsparcia polegają w szczególności na dostarczeniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spo-
żywcze, środki higieny osobistej, zaopatrzenie w leki itp. Wsparcie 
obejmuje bezpłatnie tylko dostarczenie zakupów z zachowaniem 
procedur sanitarnych ale bez kosztów produktów, które ponosi senior.

Potrzeby dla osób, które wymagają wsparcia i takiej formy pomo-
cy można zgłaszać pod ogólnopolską infolinią „Wspieraj seniora” pod 
numerem telefonu 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pod numerami telefonu 
74 872 45 72 lub 663 712 885 oraz za pośrednictwem e-mail:   
sekretariat@gops.nowaruda.pl.

W ramach Powszechnego Spi-
su Rolnego od 9 listopada br. 
wprowadzono ważną zmianę dla 
osób, które dokonują samospisu 
– czas na wypełnienie formularza 
został skrócony z 14 dni do 5 dni. 
Od poniedziałku 9 listopada br. 
na przeprowadzenie samospisu 
rolnicy mają 5 dni od momentu 
pierwszego skutecznego zalogo-
wania do aplikacji. Po upływie 
5  dni, logowanie do formularza 

nie będzie możliwe. Z rolnikami, 
którzy w tym czasie nie zakończą 
uzupełniania formularza skontak-
tuje się rachmistrz. Wcześniej 
rolnicy mieli na wypełnienie sa-
mospisu 14 dni od daty pierwsze-
go skutecznego logowania. Z 
uwagi na zbliżający się termin 
zakończenia spisu czas na wypeł-
nienie samospisu został ograni-
czony do 5 dni. Przypominamy 
jednocześnie, że Powszechny Spis 
Rolny trwa do 30 listopada br. 
Więcej na www.spisrolny.gov.pl

Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje mieszkań-
com i sympatykom Gminy Nowa Ruda za oddanie 
głosu na Gminę Nowa Ruda w projekcie „Pod biało-
-czerwoną”. Gmina Nowa Ruda, dzięki Państwa 
głosom, znalazła się na 9 miejscu w województwie 
dolnośląskim i 1 miejscu w powiecie kłodzkim. 

Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi. Ma zjed-
noczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko 
uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych 
postaw i dumy z bycia Polakami.

Centrum Kultury Gminy Nowa 
Ruda we współpracy z KSS Bart-
nica, serdecznie zapraszają do 
udziału w konkursie plastycznym 
„BANER KIBICA”. Praca powinna 
przedstawiać baner/transparent 
kibica, za pomocą którego kibi-

cujemy biegaczom. Baner powi-
nien zawierać hasło dopingujące 
lub imię osoby, której kibicujemy. 
Pełna dowolność kolorystyki tła, 
hasła. Praca może zostać wyko-
nana dowolną techniką plastycz-
ną. Prace powinny być nadesłane 

na adres email Centrum Kultury 
Gminy Nowa Ruda – imprezy@
ckgnr.pl do 22.11.2020 r. do go-
dziny 23:59. Szczegóły konkursu 
w regulaminie na stronie www.
ckg.nowaruda.pl

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 ze zm./ oraz uchwały nr 67/VII/19 Rady Gminy Nowa Ruda 
z  dnia 22 maja 2019 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części obrębu wsi Jugów w gminie Nowa Ruda w terminie od 
dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gmi-
ny Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda, w pokoju nr 
1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w  projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. w Urzędzie 
Gminy Nowa Ruda, o godz. 10.00 w Sali Obrad pokoju nr 14.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i  fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą 
wnieść uwagi do projektu miejscowego planu. Uwagi należy składać 
na piśmie lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@gmina.
nowaruda.pl do Wójta Gminy Nowa Ruda z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 39 i 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), 
zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 20 listopada 
2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r. z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko ustaleń w/w miejscowego planu w Urzędzie Gminy Nowa 
Ruda ul. Niepodległości 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu, 
w  ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do Wójta Gminy Nowa Ruda w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu w  pokoju nr 1 oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres email: sekretariat@gmina.nowaruda.pl lub 
osobiście do dnia 28 grudnia 2020 r. Uwaga/wniosek powinien za-
wierać imię i  nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i  adres 
wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt Gminy 
Nowa Ruda.

Powiększyła Ci się rodzina? Powróciłeś do Gmi-
ny Nowa Ruda? Przeprowadziłeś się na teren Gminy 
Nowa Ruda? Zaktualizuj dane w deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Pamiętajmy, tzw. deklarację śmieciową składa 
się w miejscu zamieszkania. Bądźmy uczciwi, skła-
dajmy deklaracje zgodne ze stanem faktycznym. 
Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie od wieku 
i rodzaju zajmowanej nieruchomości. Nie zgłaszając 
właściwej liczby domowników obarcza się opłatami 
za śmieci pozostałych mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, w  przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi lub określonej w  deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

rym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowa Ruda 
prosi o samodzielną weryfikację deklaracji śmiecio-
wych i  w  przypadku stwierdzenia niezgodności 
o zgłoszenie nowej deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy 
rozpoczyna proces intensywnej weryfikacji danych 
zawartych w tzw. deklaracjach śmieciowych. W przy-
padku uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia 
wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamiesz-
kujących w  gospodarstwie domowym oraz do 
złożenia nowej deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyka-
zującej stan faktyczny zgodny z  rzeczywistością. 
Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadzi-
ło do wszczęcia postępowania i  wydania decyzji 
administracyjnej naliczającej opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

W sobotę, 7 listopada, w ra-
mach współpracy gmin, instytucji 
i firm, zrzeszonych w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Aglome-
racji Wałbrzyskiej, odbyła się wy-

cieczka promująca walory Gminy 
Nowa Ruda. Ze względu na prze-
pisy sanitarne, liczba osób mogą-
cych wziąć udział w spacerze z 
przewodnikiem była bardzo ogra-

niczona, ale przejście zostało udo-
kumentowane na malowniczych 
zdjęciach Dariusza Gdesza. Spa-
cery są realizowane przy dofinan-
sowaniu ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Zapraszamy do wirtualnej wyciecz-
ki na: www.gmina.nowaruda.pl.
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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
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„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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nagrody otrzymują: Jolanta Matuszkiewicz – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, 
Maciej Naumowicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Alicja Sak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Stanisław Czareb – plan miasta Nowa Ruda, Andrzej Płaskota – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marcin Palichleb – zaproszenie do Instytutu Urody Prestige

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

SŁUŻBY
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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
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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
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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
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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
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„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 403 („Dom bez książek, to dom bez okien”)
nagrody otrzymują: Jolanta Matuszkiewicz – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, 
Maciej Naumowicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Alicja Sak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Stanisław Czareb – plan miasta Nowa Ruda, Andrzej Płaskota – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis, Marcin Palichleb – 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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Jezioro
Tyberiadzkie

... świętojański,
świecący owad

Zapędy

Tkanina ułożona
w fałdy

Materiał żałobny

M-to z „Dżumy”
Camusa

Wśród studentek
filologii

Znak wysokości na
mapie

Plemiona z grupy
Bantu

Obszar wodny

Węgla to czad

Wyrównuje stok

Symbol ameryku

Lampa z lampy

Roślina, symbol
Szkocji

Owoc na przetwory

Linia na mapie
pogody

Imię Kadara, b.
przywódcy

Węgier

Miasto w USA,
stolica stanu

Oregon

Indonezyjska
wyspa

Obrabiarka do
drewna

Jeden z miesięcy

Egipski bóg Słońca

Np. kation

Uchodzi do
Morza

Północnego

Teatr japoński

Dźwięk „g” z
krzyżykiemWaląca się

budowla

Spona

Arteria, szlak

Ubóstwione Słońce

Patron lub kurator

Pierwszy
sekretarz

generalny ONZ

Metropolia
Szwajcarii Filozof z Rotterdamu

Kocioł, sagan
Wyspa z eposu

Homera

Kamieniarski młot Jezioro w
IndonezjiDiabeł, bies

Siedziba
Ludwika XV

Kochanka
Nerona

Wspólny w:
aerostat,
aerobiont

Niejedna w
cerkwi

Napój greckich
bogów
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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”
(„Polska niepodległa”, „11 listopada”, „Ojczyznę kocha się („Polska niepodległa”, „11 listopada”, „Ojczyznę kocha się („Polska niepodległa”, „11 listopada”, „Ojczyznę kocha się 
nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”), nagrody nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”), nagrody nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”), 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:
Wiktoria Sobolewska, Tomek Marcelski, Wiktoria Sobolewska, Tomek Marcelski, Wiktoria Sobolewska, Tomek Marcelski, 

Krzyś Przysiak. Krzyś Przysiak. Krzyś Przysiak. 

Kącik 
dla dzieci

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. Rozsypanka literowa

........................................................................................
3. Diagram

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 404

1. Na złamanej nodze

2. Szkolna, obowiązkowa

3. Zasadził ją dziadek

4. Uczniowski dowód

5. Owoc z lasu

6. Nitki w rosole

7. Bocianie na dachu

8. Majtek lub bosman

9. Obywatelka Iraku

10. Kręta lub polna

11. Przenośny, to laptop

12. Kromka z szynką

13. Wafle z bitą śmietaną

14. Gulgoczący ptak

15. W parze z tekstem, to piosenka

16. Ssak z kolcami

17. Wiszący leżak

18. Zamiast pierzyny

19. Z wanną lub prysznicem

20. Liść na kanapce

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
           

           

           
           

           

           

           

           
 

Rozsypanka literowa:  Ułóż jeden wyraz z wszystkich podanych 
liter (podpowiedź: zawód). Jeżeli Ci się to uda, spróbuj ułożyć inne 
wyrazy (używając niekoniecznie wszystkich liter).

O T U K D K R N O

Odgadnięte na podstawie zdjęć wyrazy, 
wpiszcie do odpowiednich kratek. Drugą 

literę z każdego wyrazu wpiszcie do 
kratek pod zdjęciami. Jaki to wyraz?

Kłopotliwe samo h,

Dość szczególną własność ma,

lubi hałaśliwe słowa:

hak, harmider, hałasować,

heca, hurmem, hej, hop,

hura, hola, horda, hejnał,

hulać, hasać, halo, hop,

wataha ...

W tych wypadkach się nie wahaj.

Dość szczególną własność ma,

W tych wypadkach się nie wahaj.

W wyrazach z „ę” lub „ą”bardzo łatwo zrobić błąd.Nawet w błędzie błąd się zdarzy,więc poćwiczmy wszyscy razem:Pisz „ę” albo „ą” kolegow czasownikach czasu przeszłego:krzyknąłem, minęło, wziął,spędziłem, utonął, zdjął.
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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

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

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

Nieruchomości

Motoryzacja

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

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

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

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

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

ZAMÓW GAZ DO DOMU
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

ZAPRASZAMY

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

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

Różne

Reklama

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

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

1. na pełny etat 2. na pół etatu

Kancelaria Podatkowa Basoń sp. z o.o.
Nowa Ruda, os. XXX-lecia 30

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową



24

OR OR
Noworudzianin Nr 454, 13-19 listopada 2020 r.


