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Co dalej ze stadionem?

Do końca roku przyjęty ma
być budżet miasta Nowa
Ruda, a także budżet powiatu
kłodzkiego. Czy tegoroczne
obostrzenia w funkcjonowaniu
różnego rodzaju branż
i związanych z tym mniejszymi
wpływami z tytułu podatków PIT
i CIT będą miały na nie wpływ?

czytaj na str. 3

Kolejne cięcia
Kłodzki PKS S. A. –
w restrukturyzacji wprowadził od
17 listopada kolejne ograniczenia
w funkcjonowaniu swoich linii
autobusowych – w listopadzie to
już trzeci raz

35 zł

czytaj na str. 5

Szkoła do hymnu –
w Drogosławiu
Nadal nie wiadomo, co dalej ze stadionem przy ul. Górniczej w Drogosławiu

16 zł

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

czytaj na str. 3

Pomysł na wykorzystanie
budynków po szkole

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE

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

Zamiast Orlika –
korty
Powstały przed dziesięciu laty
obiekt sportowy „Orlik” przy
byłej Szkole Podstawowej nr 2
w Nowej Rudzie zmieni swoje
przeznaczenie

Kto kierował
samochodem?
Radny Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie kilka dni temu został
zatrzymany z promilami. Jeśli
zostanie skazany prawomocnym
wyrokiem, straci mandat

Zamów gaz
do domu
ZAPRASZAMY

czytaj na str. 6

czytaj na str. 6

Reklama

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
1 w Nowej Rudzie wziął udział
w akcji MEN „Szkoła do hymnu”
2020 – zabrzmiały 4 zwrotki
„Mazurka Dąbrowskiego”

Urzędnicy noworudzkiego magistratu mają pomysł na wykorzystanie dwóch
budynków szkolnych przy ul. Sportowej i przy ul. Fredry
czytaj na str. 5

czytaj na str. 8

Trwa kolejna akcja Świątecznej Paczki
Od ubiegłej soboty trwa coroczna, 20 już edycja akcji Szlachetna Paczka.
Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę
i spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób, które często
czytaj na str. 7
wstydzą się o nie prosić

www.wenanty.pl
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Szanowni Państwo,
Jeżeli możecie, prosimy pomóżcie!
Zwracamy się do firm i ludzi dobrej woli o pomoc powiatowemu szpitalowi ZOZ w Kłodzku.
Brakuje tu sprzętu i rzeczy niezbędnych do utworzenia kolejnych miejsc dla pacjentów covidowych.
Samorząd – Powiat Kłodzki – łącznie na zakup niezbędnego
sprzętu rzeczy przekazał 147628 zł.
Zakupił:
• kabiny dezynfekcyjne 2 szt. – 40 tys. zł,
• respiratory aparat do tlenowej wentylacji 2 szt. (+ wyposażenie) – 47 tys. zł,
• sprzęt na oddział covidowy – 15 tys. zł,
• namiot – 33 tys. zł,
• środki ochrony (maski, kombinezony, fartuchy, itp.),
• środki dezynfekujące – 12 tys. zł.
Potrzeby są ogromne, a środków finansowych brakuje.
Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem.
SZPITAL PILNIE POTRZEBUJE:
• KOŁDRY, PODUSZKI (NOWE),
• STOJAKI DO KROPLÓWEK,
• TERMOMETRY ELEKTRONICZNE,
• TACE STOLIKOWE.
Jeżeli czujecie taką potrzebę pomocy w tej walce, to możecie dokonać dobrowolnej wpłaty na konto:
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
nr 54 1130 1033 0018 7998 4020 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław
W tytule wpłaty proszę wpisać: „Darowizna na rzecz walki
z COVID-19”
Za każdą, nawet najdrobniejszą sumę z góry serdecznie
dziękujemy. Tak możemy pomóc i wesprzeć pacjentów
i DZIELNYCH pracowników ZOZ w Kłodzku, którzy są na
pierwszej linii walki z koronawirusem.
Zgłoszenia pomocy rzeczowej prosimy kierować pod numer
telefonu 607 353 580.
Serdecznie DZIĘKUJMY!

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału
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Nie jest tak źle
Do końca roku przyjęty ma być budżet miasta Nowa
Ruda, a także budżet powiatu kłodzkiego. Czy tegoroczne
obostrzenia w funkcjonowaniu różnego rodzaju branż
i związanych z tym mniejszymi wpływami z tytułu
podatków PIT i CIT będą miały na nie wpływ?

Co dalej ze stadionem?
Nadal nie wiadomo,
co dalej ze stadionem
przy ul. Górniczej
w Drogosławiu
Obiekt wybudowany przez
byłą Kopalnię Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”, od kilku lat stoi
i popada w ruinę. Obecnie właścicielem obiektu jest Starostwo
Powiatowe w Kłodzku, które
chciało go sprzedać. Dziś jest w
stanie przekazać obiekt za przysłowiową złotówkę miastu.
Zaraz po wybudowaniu, na
stadionie mecze rozgrywał GKS
Piast Nowa Ruda, według koncepcji ówczesnych decydentów
obiekt miał być większy i nowocześniejszy niż ten przy ul. Sportowej. Pomysł nie wypalił. Była
szkoła górnicza weszła w posiadanie stadionu, natomiast w
domku klubowym utworzono
schronisko TAU. Od 2013 r. stadion wraz z domkiem klubowym
kłodzkie starostwo chciało sprzedać, niestety przez lata nie zna-

lazł się chętny na zakup. Władze
powiatu chcą bezpłatnie przekazać stadion miastu Nowa Ruda.
– Chcemy przekazać ten
obiekt, ale miasto nie jest zainteresowane jego przejęciem.
Rozmawiałem wielokrotnie z
panem burmistrzem Tomaszem
Kilińskim, który twierdzi, że jemu
kolejny stadion sportowy w Nowej Rudzie nie jest potrzebny
– wyjaśnia starosta kłodzki Maciej Awiżeń. – Co prawda, na
terenie tym nie musi koniecznie
funkcjonować stadion, ale kłopot
jest taki, że jest tak zbudowany,
że naokoło boiska zbudowana
jest widownia i problem jest taki,
że zmiana tego na cokolwiek
innego, kosztowałaby potężne
pieniądze. Kiedyś był pomysł,
żeby tam znajdowała się część
kopalni, na koncesje której ciągle
czekają, ale koncepcja ta upadła,
bo oni zakład przeróbczy wybudują sobie w Ścinawce i powiem
szczerze, że nie mamy pomysłu,
co z tym zrobić – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy.
– O ile pamiętam takiej propozycji nie było, ale był pomysł
powiatu kłodzkiego związany z
ewentualną jego sprzedażą, z
przeznaczeniem terenu pod handel-usługi, bądź pod mieszkalnictwo. Moim zdaniem ani pod
jedno, ani pod drugie ten teren
się nie nadaje, bo wymagałby
ogromnej przebudowy i nakładów finansowych – sporym ograniczeniem są w tym przypadku
wybudowane spore trybuny.
Według mnie stadion powinien
wrócić pod opiekę szkoły, która
powinna móc korzystać z tego
obiektu – tak jak to było wcześniej. Powiat, będący właścicielem obiektu, powinien nie inwestując zbyt dużych pieniędzy
doprowadzić go do porządku i
przekazać do korzystania przez
uczniów Noworudzkiej Szkoły
Technicznej – mówi burmistrz.

Nad jakimi projektami budżetów na 2021 r. będą musieli
pochylić się radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i radni Rady
Powiatu Kłodzkiego? Projekty rozwojowe, czy zaciskania pasa
i cięcia wydatków? Jak twierdzi starosta Maciej Awiżeń, nie jest
tak źle, jak można było jeszcze niedawno przypuszczać.
– O dziwo zarząd przedstawił już projekt budżetu, który
w moim przekonaniu, jak na czas związany z koronawirusem,
jest bardzo ambitny. Jest dużo inwestycji, przewidujemy pozyskanie dużo środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Trochę z zarządem martwimy się, czy nie za bardzo
ambitny, bo może być problem z dochodami, ale z drugiej
strony, pewne założenia które są, można w ciągu roku skorygować – informuje Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. – Co ważne, nie
spadł wskaźnik zatrudnienia mieszkańców powiatu, widzimy że
w pierwszej kolejności zwalniani są obcokrajowcy, więc dochody z PIT-u i CIT-u nie powinny aż tak bardzo spadać. Naturalnie
realizacja inwestycji i zadań zależy od tego, czy uda nam się
pozyskać środki zewnętrzne – dodaje.
A jak na przyszłoroczny budżet zapatruje się Tomasz Kiliński,
burmistrz Nowej Rudy? Czy jego zdaniem to koniec budżetów
inwestycyjnych?
– Pomimo bardzo niepewnych czasów, w jakich przyszło nam
funkcjonować budżet na 2021 r będzie budżetem w którym
zgodnie z planem będziemy kontynuować i realizować wcześniej
zaplanowane inwestycje, czyli na pewno uruchamiamy basen,
kończymy projekty z czesko-polskiego szlaku grzbietowego –
części wschodniej, wchodzimy też w czesko-polski projekt
strażacki. To są projekty, które w sposób oczywisty będą kontynuowane. Na pewno duży projekt, który jest na etapie oceny
wniosków, czyli wymiana źródeł ciepła na terenie miasta, to są
projekty wiodące, jeżeli chodzi o inwestycję i jego rozwój – wyjaśnia Tomasz Kiliński. – Przyszłoroczny budżet będzie trudny,
ponieważ nie wiemy jaka będzie sytuacja, nie wiemy jak będą
się kształtowały dochody, a co za tym idzie, możliwości realizacji wydatków. Dzisiaj oczywiście stawiamy sobie wiele znaków
zapytania, ale w temacie inwestycji to głównie te o których
wspomniałem i prace przygotowujące projekty i plany związane
z nową perspektywą, to znaczy Funduszem Sprawiedliwej Transformacji do którego wspólnie z gminami regionu wałbrzyskiego
i marszałkiem województwa tworzymy teraz społeczny regionalny plan oraz przygotowania do Regionalnego Programu
Operacyjnego, gdzie również jest jeszcze wiele znaków zapytania, ale żeby później móc sięgać po środki zewnętrzne, trzeba
się do tego przygotować – dodaje burmistrz.
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Felieton

Dymitriady – jeszcze jeden front
Król Zygmunt nie był zachwycony rewelacjami protektorów Dymitra i wizją opanowania przez niego tronu moskiewskiego. Przed czterema
laty wysłał wielkie poselstwo
Lwa Sapiehy z propozycją zawarcia unii Rzeczpospolitej z
Moskwą dla wspólnej polityki
wobec Turcji jak i Szwecji, zagrażających zarówno Polsce jak
i Rosji. Do unii wprawdzie nie
doszło, nawet byle jakiego sojuszu nie udało się zawrzeć, ale
po długich targach przedłużono rozejm zawarty za czasów
Batorego. Dobre i to, ponieważ
król Zygmunt już miał otwarte
dwa fronty. Do nieukończonej
wojny o Siedmiogród, Multany
i Wołoszczyznę, dołożył wojnę
ze Szwecją, więc i obawy przed
nową awanturą wydawały się
zasadne. Wątpliwości monarchy
rozwiali jezuici i nuncjusz papieski Rangoni, przedstawiając
mu wizję przywrócenia prawosławia na łono kościoła katolick i e g o, od z ys k a n i e t ro n u
szwedzkiego przy pomocy Rosji i wreszcie wspólnymi siłami
polsko-rosyjskimi można będzie uwolnić chrześcijańskie
Bałkany z islamskiej niewoli, a
Rzeczpospolitej zapewnić pokój
od południa. Takiej wizji wychowanek jezuitów nie mógł
się oprzeć. Na wspomnianej
audiencji obdarzył król caryka
roczną pensją i pozwolił mu
zabiegać o pomoc „panów naszych”. Tego samego dnia w
domu Mniszcha nuncjusz wzywał swego protegowanego do
rozkrzewienia wiary katolickiej,

tudzież do popierania jezuitów
w całym państwie moskiewskim. Liczni senatorowie przestrzegali przed moskiewską
awanturą. Zamoyski nazwał te
zabiegi wokół Dymitra komedią, a Jan Karol Chodkiewicz
pisał: „okazyja smakowita, lecz
eventus niepewny, doma rzeczy
nie ukojone”. We wrześniu 1604
roku prywatne wojska magnackie i chciwa łupu hałastra licząca do 4 tys. zbrojnych, wyruszyła na Moskwę. O ile zrozumiałe są motywy którymi kierowali się jezuici i nuncjusz
papieski popierając „carewicza”,
który po kryjomu przeszedł na
katolicyzm i obiecał podporządkowanie prawosławia stolicy apostolskiej w Rzymie,
nawet przychylność króla można zrozumieć, to zachodzi pytanie czemu ten Grisza Otriepjew, bo tak się prawdopodobnie nazywał cudownie ocalony
Dymitr, zawdzięczał tak wielkie
poparcie polskich magnatów.
Wiśniowieccy, Mniszchowie,
Zebrzydowski, stanowili jego
elektorat, to im zawdzięczał
tron moskiewski, a jako cwany
polityk doskonale wiedział, że
elektorat zdobywa się obietnicami. Tak to działa do dziś o
czym politycy przypominają
sobie co 4 lata. Mniszchowi
obiecał milion złotych i Smoleńszczyznę, a ponadto, że poślubi jego córkę Marynę, którą
obsypie klejnotami i da jej
Psków z Nowogrodem. Polskim
magnatom obiecał dostojeństwa i posiadłości na Siewierszczyźnie i Czernichowszczyźnie.

Marynę poślubił i obsypał klejnotami, teściu też się
obłowił, ale
magnaci liczący na to, że dla nich car
oderwie od Rosji ogromne obszary i obsadzi urzędy Lachami,
a Rosjanie się z tym pogodzą,
okazali się niezwykle naiwnym
elektoratem.„27 maja 1606 roku
wybuchło w Moskwie powstanie przeciwko ukoronowanemu
już Samozwańcowi. Spiskowi
bojarowie zręcznie sobie poczynali. Rozgłosili wśród pospólstwa, że Lachowie i Litwa
chcą zgładzić cara i pchnęli je
do rzezi cudzoziemców, którzy
poprzednio pychą i uroszczeniami zrazili gospodarzy, sami
zaś uderzyli na Kreml i uśmiercili Łżedymitra” (Paweł Jasienica). Podczas rzezi padły setki
Polaków, szczególnie pośród
czeladzi i kupców, którzy przyjechali na carskie wesele, zaś
sprawcy całej awantury uszli z
życiem. Uratowali ich bojarowie, którzy nie chcieli zatargu
z Rzeczpospolitą, więc zachowali przy życiu carycę Marynę
i jej ojca, a także kilku innych
magnatów, a jedyną karą było
odebranie im łupów i kilkanaście miesięcy spędzonych w
rosyjskich więzieniach. Nie
trwało to długo, bo już w lipcu
1607 roku ponownie pojawił
się cudownie ocalony car Dymitr i natychmiast zyskał licznych zwolenników.
Stanisław Łukasik

Książki możesz kupić
wysyłkowo
na www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro.pl
Książki w cenie 39,90 zł do nabycia w redakcji tygodnika „Noworudzianin” (Rynek 8, I piętro)
oraz w Informacji Turystycznej (Rynek 2), księgarni Millenium (ul. Boh. Getta 10)
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Pomysł na wykorzystanie budynków po szkole
Urzędnicy noworudzkiego magistratu mają pomysł
na wykorzystanie dwóch budynków szkolnych
przy ul. Sportowej i przy ul. Fredry, których uczniowie, po
likwidacji gimnazjów, 1 września 2017 r. zostali przeniesieni
do byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika.
Mowa oczywiście o gmachach Szkoły Podstawowej nr 2
Sprawą zainteresowali naszą
redakcję mieszkańcy osiedla Piastowskiego, którym na sercu leżą
budynki szkolne stojące od jakiegoś
czasu puste.
– Nie wiadomo, co się dzieje
wewnątrz, czy są ogrzewane, czy
nie popadną w ruinę, a później
miasto będzie to chciało sprzedać
za bezcen. Pytań jest wiele, trzeba
o nie zadbać i pomyśleć o ich wykorzystaniu, póki są jeszcze w dobrym stanie technicznym – mówi
jedna z mieszkanek osiedla.
Według burmistrza Nowej Rudy,
obiekty nie będą stać niewykorzystane. Jak tłumaczył w trakcie rozmowy z dziennikarzami tygodnika
„Noworudzianin”, są pomysły na
ich zagospodarowanie.
– Są dwa budynki po tzw. „dwójce”, przy ul. Fredry i przy ul. Spor-

towej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy,
to założenia są takie, że przygotowujemy tam projekt adaptacji tego
budynku na kolejny w mieście
żłobek. Natomiast co do górnego
budynku szkoły, są pewne koncepcje jego wykorzystania. Być może
stworzymy tam np. dom pobytu
seniora, bądź dojdzie do sprzedaży tego budynku, jeżeli znajdzie
się ktoś chętny, a z tym nie jest
łatwo – tłumaczy Tomasz Kiliński.
– Jeżeli chodzi o nasze działania,
to podkreślam, że to jest jeszcze w
sferze pomysłów, czy też mówiąc
nieco precyzyjniej, fiszek projektowych, koncepcyjnych, składanych
jako propozycje projektowe do
nowych programów, mówię ewentualnie o domu seniora. Nie jest to
jednak jeszcze żadna faza projektowa – dodaje Tomasz Kiliński.

Kolejne cięcia
Kłodzki PKS S. A. – w restrukturyzacji wprowadził
od 17 listopada kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu
swoich linii autobusowych – w listopadzie to już trzeci raz
Już przed cięciami oferta
spółki była skromna, a teraz w
rozkładzie jazdy pozostało tylko
28 kursów. W rozmowie z naszymi dziennikarzami 12 listopada,
starosta tak tłumaczył sytuację
PKS-u.
– Pierwszy lockdown przeżyliśmy, restrukturyzacja zadziałała, bo już we wrześniu, kiedy było
„normalnie”, PKS przynosił niewielki, ale jednak 70.000 zł zysk.
Mieliśmy 66 tras i pomału to
wszystko zaczynało się kręcić, a
teraz mamy drugi lockdown –
pierwszy nas prawie zabił, a
drugi nas chyba zabije. Mówię
chyba, ponieważ jestem po rozmowie z firmą wskazaną przez
sąd do restrukturyzacji i jest
propozycja, żeby nasz PKS utrzymać – wyjaśnia Maciej Awiżeń,
starosta kłodzki. – Trzeba zdać
sobie sprawę z tego, że dzieciaki do szkół nie jeżdżą, więc tu
nie mamy żadnego dochodu.
Jeżeli chodzi o przewoź osób, to
tu niby lockdownu nie ma, ale
możemy wykorzystywać w autobusach tylko do 50% miejsc,
ale nawet tyle miejsc nie jest

wykorzystywanych, bo większość ludzi siedzi w domach.
Sprzedaż biletów jest pojedyncza, w związku z tym nie ma
opłacalności przewozów, ale
przymierzamy się do tego, żeby
PKS „na jałowym biegu” obsługiwał te 50 tras, które robi w tej
chwili. Mamy dofinansowanie
od wojewody, ale tak jak powiedziałem, ponieważ sprzedaż
biletów jest prawie żadna, to
będzie musiało być zwiększone
dofinansowanie z powiatu. Taki
wniosek do powiatu będzie
wpływał z wyliczeniem jakie
środki są potrzebne, żeby utrzymać cały czas te przewozy. Mowa
tu o kwocie między 150 a 200
tys. zł miesięcznie i tyle musiałby dołożyć powiat, żeby nie
zwalniać kierowców, przecież
jak ich zwolnimy, to oni najprawdopodobniej do nas już nie wrócą, wiemy przecież że kierowca
to deficytowy zawód. Szacujemy,
że dopiero w kwietniu przyszłego roku możliwe będzie zmniejszenie lockdownu, który mamy
w tej chwili, czy nasze przypuszczenia się sprawdzą, nikt tego

nie wie, ale liczymy, że w pierwszej połowie 2021 r. pojawi się
szczepionka i zaczną być zmniejszane obostrzenia – dodaje.
Zadajemy pytanie 17 listopada, jak więc ma się sytuacja cięcia kolejnych kursów przez dyrekcję kłodzkiego PKS-u do słów
Macieja Awiżenia, co z połączeniami i dofinansowaniami?
– Zarząd Powiatu Kłodzkiego
jeszcze decyzji nie podjął, więc
w tym momencie PKS musi funkcjonować z własnymi dofinansowaniami wojewody, plus 10%
dofinansowania cały czas. Natomiast my przewidujemy dofinansowania w przyszłym roku
przez okres pierwszych trzech
miesięcy. Jeżeli tego nie zrobimy,
to PKS Kłodzko od stycznia przestanie funkcjonować. Na ten
moment muszą sobie radzić
sami, bo my w budżecie tych
pieniędzy nie mieliśmy na ten
rok, w którym zresztą z budżetu
przerzucamy 2,9 mln zł na szpital, to główny nasz wydatek i nie
będziemy dodawać do PKS-u,
ponieważ nas już na to nie stać,
ale w przyszłym roku istnieje
możliwość dofinansowania o ile
wspólnie z radnymi uznamy, że
trzeba utrzymać kłodzki PKS –
odpowiada starosta.
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Ponad 16 tys. szkół przystąpiło
do akcji „Szkoła do hymnu”
Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych oraz ponad 134 placówki polonijne wzięły
udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie
o godz. 11.11 uczniowie i nauczyciele z całego kraju
odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą
za pomocą różnych komunikatorów
– Hymn, to wielki symbol naszego narodu, wielki symbol
naszej państwowości, naszej niepodległości. To taki bukiet
kwiatów dla naszej niepodległości – powiedział minister Przemysław Czarnek, po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego przez członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Adama Mickiewicza w Zamościu.
Szef resortu oświaty podkreślił, że w tym trudnym i niecodziennym czasie potrzebne jest przypominanie o symbolach
i tradycji narodowej.
– Tym bardziej jest to wzruszające, tym bardziej jest to potrzebne na dzień przed kolejną rocznicą odzyskania niepodległości – zaznaczył minister Przemysław Czarnek. – Bardzo
wszystkim za ten udział dziękuję, nauczycielom, uczniom i życzę
dobrego, spokojnego, bezpiecznego, zdrowego świętowania
– dodał.
We wspólnym śpiewaniu hymnu uczestniczyli także członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wiceministrowie
Dariusz Piontkowski, Marzena Machałek, Maciej Kopeć, Włodzimierz Bernacki i Grzegorz Wrochna oraz dyrektor generalny MEN
Sławomir Adamiec.
„Szkoła do hymnu” 2020 – podsumowanie
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii,
tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu” miała nieco odmienny
charakter. Uczniowie i nauczyciele śpiewali hymn przede wszystkim w sposób wirtualny, łącząc się ze sobą za pomocą różnych
komunikatorów. Niektórzy uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej zaśpiewali wspólnie hymn narodowy jeszcze w ubiegłym
tygodniu podczas tradycyjnych lekcji w szkołach.
Łącznie do akcji „Szkoła do hymnu” przyłączyło się w 2020 r.
16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Najwięcej z województw: mazowieckiego (2 219), śląskiego
(1 875), małopolskiego (1 770), wielkopolskiego (1 540), podkarpackiego (1 157) i lubelskiego (1 083).
W każdym z pozostałych województw, w akcji uczestniczyło
po kilkaset szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Oto
statystyki: łódzkie – 943, dolnośląskie – 875, pomorskie – 842,
kujawsko-pomorskie – 758, warmińsko-mazurskie – 709, świętokrzyskie – 672, zachodniopomorskie – 555, podlaskie – 449,
opolskie – 442, lubuskie – 380.
Cieszymy się, że do akcji śpiewania hymnu narodowego
przystąpiły 134 placówki polonijne. Są to szkoły polskie m.in. z:
Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Belgii, USA, Kanady, Australii,
Ukrainy, Litwy i Białorusi.
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe zamieszczały
w mediach społecznościowych zaproszenia dla uczniów i nauczycieli oraz relacje ze wspólnego śpiewania hymnu z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu. Niektóre placówki dodawały także
zdjęcia z przygotowań do Narodowego Święta Niepodległości.
Wspólne śpiewanie hymnu w ubiegłych latach
„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji resortu oświaty
z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”). W ubiegłych latach
inicjatywy cieszyły się równie ogromnym zainteresowaniem,
zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Szkoła do hymnu – w Drogosławiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowej
Rudzie wziął udział w akcji MEN „Szkoła do
hymnu” 2020 i we wtorek, 10 listopada przed
Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zabrzmiały 4 zwrotki
„Mazurka Dąbrowskiego”. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii, przy
pomocy komunikatorów odbyło się on-line –
hymn zaśpiewali nauczyciele, uczniowie oraz
dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3: pięknie
przystrojone grupy przedszkolne: „Biedronki”
– „Misie” i „Odkrywcy”, a także ich nauczyciele
i opiekunowie (M. Graboń, E. Andruszko, B. Dutkiewicz, M. Iciek, A. Kwiecińska, E. Martyna-Dybek).
Dyrektor Dariusz Chojecki, w asyście opiekuna sztandaru szkoły – Eweliny Martyny-Dybek,
z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości,
złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicze przy
tablicy pamiątkowej. Ewelina Martyna-Dybek

Zamiast Orlika – korty

Powstały przed dziesięciu laty obiekt sportowy „Orlik”
przy byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie zmieni
swoje przeznaczenie
Wybudowany za ok. 500 tysięcy złotych, wielofunkcyjny
obiekt sportowy umieszczony
między dwoma budynkami dawnej SP Nr 2 w Nowej Rudzie, dziś
praktycznie nie jest używany, a
i za czasów funkcjonowania tu
placówki nie do końca spełniał
swoją funkcję. Dziś jest zanie-

dbany, zapomniany, ale jest duża
szansa, że odzyska swój blask.
Jak informuje burmistrz Tomasz Kiliński, już jakiś czas temu
myślano o jak najlepszym wykorzystaniu tego obiektu.
– „Orlik, to niestety mało użytkowany obiekt sportowy, ale
mamy nową koncepcję na jego

wykorzystanie. Jest to już element polsko-czeskiego mikroprojektu Interreg, w ramach
którego boisko to zostanie przekształcone w korty tenisowe.
Projekt ten przeszedł ocenę w
programie o którym mowa,
mamy już na niego finansowanie.
Będzie to nieduża przebudowa,
najkrócej mówiąc chodzi o przystosowanie tego obiektu pod
korty tenisowe – tłumaczy burmistrz.
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Trwa kolejna akcja
Świątecznej Paczki

Z poezją
za pan brat

Od ubiegłej soboty trwa coroczna, 20 już edycja akcji Szlachetna Paczka. Aby zostać darczyńcą
i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i spełnić nie tylko konkretne potrzeby,
ale i marzenia osób, które często wstydzą się o nie prosić

Potrzebującą rodzinę można wybrać na stronie
Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl. Tam
też można sprawdzić, jakie są jej potrzeby. To
najczęściej artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, zabawki czy sprzęt AGD. Wolontariusze Szlachetnej Paczki wciąż powiększają
bazę potrzebujących.
W tym roku Szlachetna Paczka pomoże także
osobom, które dotknęła pandemia COVID-19.
Najczęściej to: osoby starsze, schorowane i z niepełnosprawnościami, rodziny ledwo wiążące

koniec z końcem, wielodzietne. Paczki zostaną
rozdane 12 i 13 grudnia w czasie tzw. Weekendu
Cudów.
Szlachetna Paczka, to jeden z największych
i najskuteczniejszych programów społecznych
w Polsce. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w ramach programu, już od 20 lat. Tylko
w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki
włączyło się ponad 620 tys. osób, a łączna wartość
pomocy materialnej, przekazanej ponad 14,5 tys.
rodzin w potrzebie, przekroczyła 45 milionów zł.

Konkurs literacki „Z poezją za pan brat” dobiegł końca, więc
czas ogłosić oficjalne wyniki. Ex aequo zwyciężyły panie: Jolanta Jaglewicz, Kamila Kosmal i Karolina Rudnicka.
Bardzo dziękujemy paniom: Katarzynie Dec, Katarzynie Dżus,
Urszuli Chorzępie, Indze Wawrzyńczak, Magdalenie Lemańskiej
za udział i za wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Serdecznie
GRATULUJEMY zwyciężczyniom konkursu.
Biblioteka Publiczna w Jugowie

Pieniądze dla twierdzy i pałacu
Po nieco ponad 15 milionów złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (MKiDN) w ramach mechanizmu Funduszy Norweskich otrzymają
Twierdza Srebrna Góra i Gmina Kamieniec Ząbkowicki, która jest właścicielem pałacu
Marianny Orańskiej
„15.107.899,99 zł – to kwota dofinansowania
z Funduszy Norweskich, jaką otrzymała Twierdza
Srebrna Góra. Nasz wniosek został najwyżej oceniony (1 miejsce) z 224 wniosków z całego kraju.
Kosztowało nas to wiele pracy, ale było warto. Za
jakiś czas będziecie mogli sami się o tym przekonać. Będzie się działo! Projekt pozwoli na otwarcie wielu nowych, niedostępnych obecnie przestrzeni twierdzy. Zostaną m.in. odbudowane
mosty forteczne, powstaną całkowicie nowatorskie
ekspozycje, które w niespotykanym wręcz stopniu
poszerzą idee żywego muzeum.
Koszt całkowity projektu to 21.862.020,00 –
czytamy we wpisie właścicieli obiektu na jednym
z portali społecznościowych.
Warto przypomnieć, że srebrnogórska twierdza
rozporządzeniem prezydenta RP z 14 kwietnia
2004 r. została uznana za pomnik historii.
Z kolei we wpisie Pałacu Marianny Orańskiej
możemy przeczytać „Kwota ponad 15 000 000 zł
w ramach mechanizmu Funduszy Norweskich
pozwoli na odtworzenie wspaniałego założenia

tarasowo-ogrodowego pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Odnowiony zostanie także parter pałacu. Odtworzone będą wszystkie zniszczone
elementy kaskadowych tarasów pałacowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz roślinnością.
Wykonane zostaną również postumenty rzeźb,
które kiedyś zdobiły park pałacowy. Przywrócona
będzie także wspaniała Grota Perseusza za pałacem wraz z posadowioną kiedyś na samej górze
kolumną Zwycięstwa z boginią Nike. Na pałacu
ponownie pojawi się wspaniały lew wraz z Herkulesem i koroną wieńczącą fasadę pałacu”.
Sarny bez dotacji
Pomimo złożonego wniosku, dotacji z Funduszy Norweskich nie otrzymała Fundacja Odbudowy Dworu Sarny w Ścinawce Górnej. Ewentualnie
pozyskane pieniądze miały zostać przeznaczone
na remont i konserwację kaplicy św. Jana Nepomucena w zamku. Jak informuje fundacja, po raz
trzeci odmówiono wsparcia na to zadanie z funduszy europejskich.

Polub nas!
www.facebook.com/Noworudzianin
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Służby mundurowe
informują
Pomoc policji. W środę 11 listopada, do dyżurnego noworudzkiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wpłynęła prośba od policji
o pomoc w dostaniu się do mieszkania przy ul. Ogrodowej
w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. W budynku przebywały dwie osoby (mężczyzna i kobieta). Właścicielka po negocjacjach wpuściła do środka
policjanta i ratownika medycznego. Medycy nie podjęli żadnych
czynności ratowniczych.
Pożar śmieci. W czwartek 12 listopada strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze śmieci w metalowym kontenerze (6-klapowym).
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar śmieci
w metalowym kontenerze. Nie stwierdzono uszkodzeń w konstrukcji kontenera spowodowanych pożarem.
Razem z medykami. W niedzielę 15 listopada strażacy zostali
wezwani do akcji ratowniczej w mieszkaniu na os. Piastowskim
w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, w wyniku
przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że doszło do zatrzymania krążenia u starszej kobiety. Wraz z zastępami straży pożarnej na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, który podjął czynności ratownicze w stosunku do
osoby poszkodowanej. Ratownicy medyczni odstąpili od prowadzenia czynności resuscytacyjnych ze względu na pewne
oznaki śmierci.
Sam ugasił pożar. W niedzielę 15 listopada strażacy z JRG
w Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu we
Włodowicach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że palił się tył samochodu osobowego. Pożar został ugaszony przez właściciela przed przybyciem jednostek straży pożarnej.
Źle omijał. W poniedziałek 16 listopada w Sokolcu nieustalony
kierujący samochodem osobowym nieprawidłowo omijając
zderzył się z zaparkowanym samochodem marki Hyundai. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą policjanci
z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Po spożyciu na rowerze. We wtorek 17 listopada w Woliborzu
policjanci z Posterunku Policji w Radkowie zatrzymali jadącego
na rowerze mężczyznę. Po przebadaniu okazało się, ze mężczyzna ma 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Kto kierował samochodem?
Radny Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
kilka dni temu został zatrzymany
z promilami. Jeśli zostanie skazany
prawomocnym wyrokiem, straci mandat
W poniedziałek 16 listopada w Sokolcu, policjanci zatrzymali 42-latka z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Po
przebadaniu okazało się, że ma blisko 2 promile
alkoholu w organizmie.
– Trwają czynności wyjaśniające, czy za kierownicą siedział on, czy też nie. Póki co, nie można jednoznacznie stwierdzić, że to on kierował,
gdyż samochód stał na poboczu – informuje
komendant noworudzkiego komisariatu podinsp.
Arkadiusz Michalski.
Czynności wyjaśniające z art. 178a § 1. prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

Paragraf ten mówi: „Kto, znajdując się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
– Ubolewam, że takie sytuacje mają miejsce.
Każdy radny odpowiada za swoje życie, za swoje
działania. My, jako rada miejska, nie jesteśmy od
tego, ani nie możemy mu zwracać uwagi, żeby
się zmienił. Jeżeli się okaże, że to on kierował
i pan radny zostanie rzeczywiście skazany, a wyrok będzie prawomocny, to ja – zgodnie z prawem
– przystąpię do procedury związanej z wy
gaszeniem jego mandatu – mówi Andrzej Behan, p rzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie.

Nowe numery do jednostek policji
W związku z pracami przeprowadzonymi w tym
roku przez Komendę Główną Policji, polegającymi
na modernizacji systemu resortowej łączności
telefonicznej, zmienił się sposób wybierania numerów
telefonów do jednostek policji
W związku z wdrożeniem w
całym kraju jednolitego planu
numeracyjnego w oparciu o
nowy prefiks sieci telekomunikacyjnej MSWiA – 47, doszło do
zmiany sposobu wybierania oraz
kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych
podległych Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
w tym policji. Prefiks 47 należy
traktować jako jednolity numer
kierunkowy do sieci resortowej
w skali całego kraju, wybierany
zamiast dotychczasowego nu-

meru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach
numeracyjnych. Zmianie uległy
numery telefoniczne do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci
publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są teraz
identyczne, jak używane do tej
pory, jedynie w wewnętrznej
sieci resortowej.
Numer telefonu zaczynający
się od wyróżnika 47, w zależności od operatorów poprzedzony
jeszcze prefiksem międzynaro-

dowym, dla Polski mającym postać +48, będzie widoczny na
wyświetlaczach telefonów osób,
do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych.
Aby dodzwonić się do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, wybierz:
47 875 23 33 lub 47 875 22 22.
Sekretariat komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Kłodzku tel. 47 875 23 11.
Komisariat Policji w Nowej
Rudzie tel. 47 875 32 00.
Posterunek Policji w Radkowie tel. 47 875 28 01
Uwaga – nie ulegają zmianie
numery alarmowe 112 i 997,
obsługiwane przez Centrum
Powiadamiania Ratunkowego.

Wsparcie psychologiczne
w czasie COVID-19
Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej,
nie czekaj, zadzwoń.
Pomoc psychologiczną uzyskasz w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej:
• kontakt telefoniczny 74 865 86 58 (w godzinach 11.00-16.00)
• kontakt poprzez SKYPE'a: Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kłodzko
W sytuacjach najwyższego kryzysu psychologicznego jest również możliwość bezpośredniego spotkania przy zachowaniu niezbędnych
środków ostrożności ze względów na zagrożenie
epidemiologiczne, czyli przy zachowaniu odpowiedniej odległości, szczegóły zostaną uzgodnione telefonicznie.
Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom wymagających

pilnej pomocy psychologicznej – centrum udziela wsparcia psychologicznego w poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek pod numerem telefonu:
732 930 262 w godz. 9.00-14.00.
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Sezon na smog coraz bliżej. Co robić,
by oddychać czystszym powietrzem?
Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy mogą nasilać się
problemy związane z układem oddechowym. Sytuacji
nie poprawia niska jakość powietrza, której przyczyną
w znacznej mierze jest użytkowanie niewydajnych
urządzeń grzewczych. Ograniczenie ich liczby przyczyni
się do poprawy zdrowia nas wszystkich
Spadająca z tygodnia na tydzień temperatura powietrza
sprawia, że instalacje grzewcze
wykorzystywane są w coraz większym stopniu. W Polsce nadal
wiele źródeł ciepła, m.in. tych
funkcjonujących w domach jednorodzinnych, to tzw. „kopciuchy”. Są to bezklasowe kotły
zasilane paliwem stałym. Szacuje się, że jeszcze pod koniec 2019
r. w naszym kraju pracowało ich
ok. 3 miliony .
– Występujące w sezonie
grzewczym zanieczyszczenie
powietrza stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. To właśnie
nieefektywne źródła ciepła w
największym stopniu odpowiadają za powstawanie smogu w
miesiącach zimowych. Dlatego
tak ważne jest przeciwdziałanie
problemowi i dążenie do wymiany „kopciuchów” – podkreśla
Anna Żyła, ekspert ds. kształtowania kierunków ekologicznych
Banku Ochrony Środowiska.
Potrzebę takiej transformacji
potwierdzają również badacze
z Towarzystwa Maxa Plancka,

jednej z najbardziej prestiżowych
organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową na
świecie. Zauważają, że globalny
spadek oczekiwanej średniej
długości życia z powodu zanieczyszczenia powietrza jest wyższy niż w przypadku chorób
zakaźnych czy palenia tytoniu.
Naukowcy szacują, że przeciętny
człowiek żyłby o rok dłużej, jeżeli wyeliminowane zostałyby
emisje szkodliwych substancji,
wynikające ze stosowania paliw
kopalnych .
Zielona alternatywa
Coraz większą popularnością
cieszą się ekologiczne i efektywne rozwiązania. Jednym z nich
jest wyposażenie domu w panele fotowoltaiczne bądź kolektory słoneczne. Tego rodzaju instalacje sprawdzą się w każdym
regionie Polski, o ile dostępna
jest przestrzeń do montażu np.
na dachu budynku.
– Wykorzystując fotowoltaikę
przede wszystkim zyskujemy
możliwość pozyskiwania energii

elektrycznej, która wraz z zastosowaniem pompy ciepła lub
grzejników zasilanych prądem
będzie zastępować tradycyjny
system ogrzewania. Decydując
się na kolektory słoneczne, zyskujemy możliwość podgrzewania wody i wspomagania instalacji c.o., ograniczając w ten
sposób konieczność korzystania
z nieekologicznych źródeł ciepła
– wskazuje Anna Żyła.
Warto zauważyć, że w panele fotowoltaiczne lub kolektory
słoneczne można wyposażyć
dom o każdej porze roku, co
tylko zwiększa ich popularność.
Jak wynika z danych Polskich
Sieci Elektroenergetycznych, w
okresie od 1 listopada 2019 r. do
1 kwietnia 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła z
1098,9 MW do 1695,35 MW, czyli o prawie 55 proc. Koszt niewielkiej instalacji (3kW) to ok.
15 000 zł. Wysokość koniecznych
nakładów finansowych dla planowanej inwestycji w prosty i
szybki sposób można sprawdzić
np. za pomocą udostępnionego
przez BOŚ kalkulatora PV.
Dużym zainteresowaniem
Polaków cieszą się również kolektory słoneczne. Tylko w 2019
r. w naszym kraju zainstalowano
urządzenia o łącznej powierzchni 263 000 m2. Lepszym rezul-

tatem w Europie mogą pochwalić się jedynie Niemcy . Kompletna instalacja wraz z montażem,
dla 3-4 osobowej rodziny, to
koszt ok. 10 000 złotych w przypadku wyboru kolektorów płaskich. Nieco większe nakłady
będą potrzebne, gdy zdecydujemy się na mniej popularne
kolektory próżniowe, które jednak lepiej sprawdzą się podczas
miesięcy zimowych.
Wymiana źródła ciepła
Jesienią bądź zimą, ze względu na niskie temperatury i konieczność użytkowania posiadanej instalacji grzewczej, wymiana samego źródła ciepła
może być trudna do przeprowadzenia. Warto jednak już teraz

przygotować się na wymianę
„kopciucha” wiosną lub latem,
by w pełni ograniczyć szkodliwą
emisję. Jedną z możliwości jest
skorzystanie z dotacji oferowanych w ramach programu „Czyste powietrze”. Dzięki niemu
można nie tylko wymienić nieefektywny i nieekologiczny piec,
ale także zainwestować w fotowoltaikę bądź kolektory słoneczne czy przeprowadzić działania
termomodernizacyjne, takie jak
ocieplenie budynku. W latach
2018-2029 na ten cel mają zostać
przeznaczone łącznie 103 mld
złotych, a wartość pojedynczego
dofinansowania, po spełnieniu
określonych warunków, może
wynieść nawet 37 tysięcy złotych.

D
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Od kuchni
Drożdżowe ze śliwkami i kruszonką

Dobra książka
Agnieszka Daukszta

„Jaremianka”
To biografia Marii Jaremy, jednej z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek XX wieku.
W kręgach artystycznych i wśród znajomych zawsze o niej mówiono – Jaremianka. Niezwykła kobieta, niekwestionowany autorytet, emancypantka
i zaangażowana aktywistka. Pochodziła z artystycznej rodziny. Urodziła się na
Kresach, jako młoda dziewczyna przyjechała na studia do Krakowa. Jej mentorem był sam Xawery Dunikowski. Wtedy chciała stworzyć sztukę „na nowo”.
Do wybuchu II wojny światowej zajmowała się rzeźbieniem, po wojnie rzeźbiarstwo zamieniła na malarstwo. Tworzyła obrazy abstrakcyjne i monotypie.
Kiedy śmiertelnie zachorowała nie pozwoliła swojemu organizmowi na odpoczynek, pracowała bez wytchnienia. Jej kolejne obrazy inspirowały i prowokowały. I dzisiaj wciąż zdumiewają nowatorstwem i pomysłowością. Jako
scenarzystka współtworzyła wiele grup teatralnych, to z nią najchętniej
tworzył Tadeusz Kantor. Jej mężem był pisarz Kornel Filipowicz. Z nim miała
jedynego syna Aleksandra.
Od książki wprost nie można się oderwać. Polecam. Poznamy nietuzinkową postać, którą można podziwiać za siłę i odwagę w tym, co chciała pokazać
światu. Maria Jarema zmarła w 1958 roku, przeżywszy 50 lat. W przykrótkim
życiu wyprzedziła swoją epokę pod wieloma względami: ubiorem, zachowaniem, twórczością i ponadczasowym myśleniem. Publikacja wzbogacona
fotografiami i fragmentami bogatej korespondencji ze znanymi osobistościami m.in. Różewiczami, Przybosiami, Sternami. Autorce świetnie udało się
odtworzyć portret artystki i ówczesny świat Jaremianki.
Krystyna Fecko

Składniki:
około 0,7 kg dojrzałych śliwek, umytych,
przekrojonych na połówki
na ciasto:
1 szklanka letniego mleka, 1/2 szklanki
cukru, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub
kilka kropel aromatu waniliowego, szczypta soli, 1/4 kostki rozpuszczonego masła
(kostka 250 g), 1 jajko, 1 żółtko, 3 i 1/4
szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki suchych
drożdży (około 7-8 g)
na kruszonkę:
200 g mąki pszennej, 100 g cukru, 100 g zimnego masła (pokrojonego w kostkę)
Przygotowanie:
Do miski wsypujemy i wlewamy wszystkie składniki (oprócz roztopionego masła) i mieszamy. Po chwili zaczynamy wyrabiać ciasto ręcznie (najlepiej na stolnicy) i dodajemy
roztopione masło. Wyrabiamy, aż ciasto będzie miękkie i elastyczne (ok. 10 min.). Przekładamy do miski, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na
około godzinę, aż podwoi objętość. Gdy ciasto potroi objętość, uderzamy w nie pięścią.
Dzięki temu usuwamy nadmiar powietrza. Robimy kruszonkę: mąkę mieszamy z cukrem,
dodajemy masło i palcami wyrabiamy kruszonkę. Wyrośnięte ciasto wykładamy na
blachę (ok. 20x30 cm) wyłożoną papierem. Układamy śliwki, posypujemy kruszonką
i odstawiamy jeszcze do wyrośnięcia na pół godziny. Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180OC. Ciasto pieczemy przez około 30 min., aż kruszonka lekko się zarumieni,
a drewniany patyczek, po wbiciu w ciasto, będzie suchy. Po przestudzeniu, ciasto zawsze
przykrywamy czystą ściereczką, aby nie wysychało.
Smacznego!

Aktywność fizyczna u
osób starszych
Trening
GRIT
W Polsce osoby starsze stanowią 16 proc. społeczeństwa.
Od osiągnięcia wieku emerytalnego kobiety żyją jeszcze
ponad 20 lat, a mężczyźni –
ponad 12 lat. 75 proc. osób
powyżej 60 roku życia jest ciągle mobilnych. 20 proc. osób
w wieku 70 lat ma ograniczoną
mobilność do otoczenia wokół
domu. Co piąta osoba pomiędzy 65 a 69 rokiem życia jest
niesprawna, a po 80 roku życia
– co druga. Szacunkowo przyjmuje się, że około 1,5 mln osób

w podeszłym wieku ma ograniczoną mobilność, a 120 tysięcy ciągle leży. U osób starszych
dochodzi do stopniowego
zmniejszania się aktywności
fizycznej, ograniczenia możliwości ruchowych: procesy odnowy po wysiłku są wolniejsze
i organizm trudniej się do niego adaptuje; szybkość, gibkość,
siła, wytrzymałość, zręczność
spadają – uwidacznia się to
w codziennych czynnościach;
zwalnia się tempo życia i wykonywanych czynności; sygna-

ły wzrokowe, czuciowe i słu- do swoich codziennych zajęć, poprawę na co dzień. Mówi się,
chowe są gorzej odbierane; rodziny, przyjaciół. Mają więcej że łóżko to błąd lekarski na
to trwający
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Rehabilitacja ruchowa jest go warto, jeżeli to możliwe,
ną i społeczną, obniżoną możliwość adaptacji, wycofuje się przeprowadzana zwykle w sali przeprowadzać rehabilitację
ze spraw otoczenia i innych rehabilitacyjnej pod okiem re- ruchową.
U osób starszych aktywność
ludzi, bardziej skupia się na habilitanta. Ten wspomaga
sobie – na swoich planach i po- i uczy swoich pacjentów. Nie- fizyczna jest zazwyczaj na nitrzebach, nie jest samokrytycz- zwykle ważna jest tutaj moty- skim poziomie. Ważne, by
w ogóle była. Warto gimnastyna, idealizuje przeszłość, odsu- wacja do ćwiczeń.
Rehabilitacja jest oceniana kować się codziennie chociaż
wa plany i zamierzenia. Te cechy
mogą powodować problemy na podstawie prowadzonej 15 minut, spacerować, chodzić
dokumentacji. Bierze się pod na wycieczki, a jeśli to możliwe
przy rehabilitacji ruchowej.
Rehabilitacja ruchowa jest uwagę ruchomość stawów i siłę – pływać czy jeździć na rowerze.
niezwykle ważna u osób star- mięśni. Ponadto rehabilitant
Agata Hryciuk
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Oddaj
osocze
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
Twoje osocze zawiera przeciwciała, które
mogą wspomagać leczenie chorych na
COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu
objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym
Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie
i życie drugiemu człowiekowi!
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla
dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków
pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. 2017 poz. 1741),
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone
testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli
minęło co najmniej:
– 28 dni od zakończenia objawów,
– 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób,
które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy,
• są w wieku 18-65 lat,
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości
transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie
wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną
wykonane przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rekomendowany jest wcześniejszy bezpośredni
kontakt z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek
dodatkowe badania wykonywane przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez
publiczną służbę krwi.

• Terenowy Oddział w Lubinie, ul. Gen. J. Bema 5
e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 746 88 70
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Bolesława Chrobrego 31,
e-mail: ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl, telefon: 74
664 63 19 (od poniedziałku do piątku w godz 7.00-13.30).

Gdzie oddać osocze?
• Regionalnie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 e-mail: ozdrowieniec@
rckik.wroclaw.pl, telefon: 71 371 58 24 lub 693 693 702
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)
• Terenowy Oddział w Głogowie, ul. T. Kościuszki 15
e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 831 49 23
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)
• Terenowy Oddział w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5
e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 721 16 87
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Jak pobierane jest osocze?
• Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela
się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie
boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40
minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml
osocza.
• Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie
jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Samospis – krótszy termin
W ramach Powszechnego Spisu Rolnego, od 9 listopada wprowadzono ważną zmianę – 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
zalogowania do aplikacji. Po
upływie 5 dni, logowanie do
formularza nie będzie możliwe.
Z rolnikami, którzy w tym czasie
nie zakończą uzupełniania formularza, skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli
na wypełnienie samospisu 14
dni od daty pierwszego, skutecznego logowania. Z uwagi na
zbliżający się termin zakończenia
spisu, czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do
5 dni.
Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020
trwa do 30 listopada 2020 r. na
terenie całego kraju, według
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Udział w spisie rolnym jest
obowiązkowy, a użytkownicy
gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokład-

nych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Krajową podstawą prawną
realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w
2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
Spisem objęte są wszystkie
gospodarstwa rolne w Polsce
prowadzone przez:
• osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o
powierzchni minimum 1 ha, bądź
poniżej 1 ha użytków rolnych, w
tym nieposiadające użytków
rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej
progami, których wielkość jest
określona w załączniku nr 1 do
ustawy,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
W związku z utrzymującym
się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro

Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie
wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki, zawieszono wywiady bezpośrednie,
które miały być realizowane od
1 października br.
Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają
obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go
wypełnić korzystając z dwóch w
pełni bezpiecznych metod, bez
konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:
1) Samospis internetowy –
dostępny na stronie https://
spisrolny.gov.pl
2) Spis telefoniczny – należy
zadzwonić na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.
Z użytkownikiem gospodar- opcji, skontaktuje się telefonicz- nie będą już mogli odmówić
stwa rolnego, który nie skorzysta nie rachmistrz. Rolnicy powinni udzielenia odpowiedzi i przełoz żadnej z obu wspomnianych pamiętać, że w takim przypadku żyć spisu na inny termin.
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Sprostowanie
28 listopada
K „Farmatex” os. XXX-lecia 16
sąd może postanowić na posiedze29 listopada
„Nowa”
ul. Teatralna 11
niu niejawnym.
O sprostowaniu
30 listopada
ul. Piłsudskiego
I się„Pałacowa”
umieszcza
wzmiankę
na ory- 2

ginale wyroku,
a na żądanie
stron 5
1 grudnia
„Piastowska”
ul. Piastów
także na udzielonych im wypisach.
Dalsze odpisy i wypisy powinny
być zredagowane w brzmieniu
uwzględniającym postanowienie Karolina Janowicz
k
o sprostowaniu. Jeżeli sprawa
toczy się przed sądem drugiej instancji, sąd ten może z urzędu
i
sprostować
wyrok pierwszej instancji.
Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a
n
gdy doręczenie
wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia,
zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o
całości
o żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów
ustawy powinien był zamieścić z urzędu.
Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu
M Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci
niejawnym.
wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub
O
natychmiastowej
wykonalności.
Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwościKco do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd
może wydać na posiedzeniu niejawnym.
Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku
nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
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Karolina Janowicz, 6-8
radca
prawny z Kancelarii
Radcy Prawnego
października,
godz. 18.00
w Nowej Rudzie
przy
ul.
Kościelnej
1,
TAJEMNICZY OGRÓD tel. 693 289 795

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

Kartka z kalendarza

2013
2020

K
A
R
wschód słońca: 7.04
T słońca: 15.38
zachód
K
wschód słońca: 7.05
A
zachód słońca: 15.37
Z

324 dzień roku
do końca roku pozostało 41 dni
dzień trwa: 8 godz. 34 min.

20
20

dzień trwa: 8 godz. i 32 min

325 dzień roku
do końca roku
pozostało 41 dni

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
imieniny
obchodzą:
A Anatol,
Aniela, Edmund, Eustachy, Feliks, Grzegorz,

listopada
listopada
środa

Anatol, Aniela, Edmund, Grzegorz, Maria, Rafał, Sylwester
Maria, Oktawia, Rafał, Sylwester, Sędzimir

Tour de France
Tour de France (pol. Wyścig
dookoła Francji) – wieloetapowy, trzytygodniowy szosowy
wyścig kolarski, organizowany cyklicznie na terenie Francji
– a nierzadko również krajów
ościennych – najczęściej w lipcu.
Przeprowadzany jest corocznie od 1903 – z wyjątkiem
dwóch przerw, mających miejsce w latach 1915-1918 i 19401946 . Całkowita długość trasy
wyścigu liczy obecnie ponad
3 000.
Tour de France z Giro d’Italia
oraz Vueltą a España jest jednym z trzech najważniejszych
wyścigów kolarskich świata.
Jego ogromny prestiż wiąże
się przede wszystkim z długą historią (najstarszy wśród
wszystkich obecnie rozgrywanych wyścigów, z którego swój
początek brały pozostałe toury),
wielką tradycją (zawsze startowali w nim wszyscy najlepsi
kolarze danego okresu), skalą
trudności (niezwykle trudne
technicznie etapy w Alpach i Pirenejach), a przede wszystkim
niesłychaną siłą medialną (np.
w 2005 jego przebieg relacjonowało 78 kanałów telewizyj-

nych w 180 państwach świata).
Dlatego występ w nim stanowi
marzenie każdego zawodnika
uprawiającego tę dyscyplinę
sportu, często ważniejszą niż
igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa świata (przykład Lance Armstrong). Tour de France
to także impreza z największą
pulą nagród – w 2007 r. łączna
ich wysokość wynosiła 3 200
000 euro (z czego 450 000 euro
dla zwycięzcy).
Historyczny premierowy wyścig rozpoczął się 5 lipca 1903
r. w Montgeron (przedmieścia
Paryża) przed kawiarnią „Reveil
Matin”. Składał się z 6 etapów,
łączących największe francuskie aglomeracje: Paryż, Lyon,
Marsylię, Tuluzę, Bordeaux i Nantes.
Zwyciężył faworyt – Francuz Maurice
Garin, ze
średnią ponad 25 km/h.
Nagrodą za
histor yczne
z wycięstwo
było 3 000

franków. Drugi Lucien Pothier
stracił do Garina prawie 2 godziny i 50 minut.
Wyścig coraz prędzej się
rozwijał. W 1905 postanowiono
skrócić nieco etapy, wynoszące wcześniej ponad 400 km.
Zamiast tego, wyścig został
jednak wydłużony do jedenastu
etapów, których liczbę sukcesywnie zwiększano również
w kolejnych latach. W ostatniej
edycji przedwojennej (w 1914
r.), kolarze mieli do pokonania
15 etapów – w sumie 5 414 km.
Pierwszy TdF lat międzywojennych był jednocześnie najdłuższym w historii – zwycięzca
wyścigu (Firmin Lambot) musiał
pokonać aż 5 560 km.
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Zostań
Mikołajem
Akcja Mikołajkowa 2020 dla wychowanków
grupy II Domu Pomocy Społecznej dla dzieci
i młodzieży w Ścinawce Dolnej
Wizyta św. Mikołaja w każdym domu, to jedna z najbardziej oczekiwanych atrakcji przez dzieci. Wychowankowie 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. Mikołajem. 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.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PARKING NA PRZEŁĘCZY SOKOLEJ W SOKOLCU
Na Przełęczy Sokolej w Sokolcu wybudowano
nowy parking. Powstało 18 miejsc postojowych,
w tym 2 dla niepełnosprawnych, chodnik i mur
oporowy. Inwestorem jest Gmina Nowa Ruda,
a wykonawcą firma Krężel ze Ścinawki Średniej.
Urzędnicy pozyskali na ten cel 112,2 tys. zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej,
a 221,6 tys. zł stanowił wkład własny gminy. Wójt
Adrianna Mierzejewska zabiegała o budowę
parkingu, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy przyjeżdżają licznie
w Góry Sowie. To właśnie z Przełęczy Sokolej
tłumy turystów ruszają na Wielką Sowę. Samochody były często parkowane nieprawidłowo na
skraju ulicy, co powodowało wiele niebezpiecznych sytuacji.
– Mam nadzieję, że teraz zwiększy się komfort
użytkowania drogi, a inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – podkreśla
wójt Adrianna Mierzejewska.
W aspekcie społecznym, podniesienie bezpieczeństwa przyczyni się również do zwiększenia
Kierownik GOPS Agnieszka Sikora atrakcyjności Gminy Nowa Ruda, głównie pod
kątem rozwoju turystyki samochodowej i pieszej.
Projekt komplementarny jest ze zrealizowanym
w 2018 roku w Gminie Nowa Ruda zadaniem pn.
„Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje
w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji
transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w efekcie którego wybudowano parking w miejscowości Sokolec, zawierający 10 miejsc parkingowych,
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Budowa
parkingu, bezpośrednio w okolicy wejścia na
szlaki turystyczne oraz w sąsiedztwie wyciągów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pomimo
pandemii nieprzerwanie wykonuje swoje obowiązki wspierając
mieszkańców naszej małej ojczyzny. Oprócz standardowych obowiązków udało się nam, kolejny raz, pozyskać paczki żywnościowe. Tym
razem taka forma pomocy, rzeczowa i bezpłatna obejmie 250 rodzin.
Żywność przykazał nam Caritas Diecezji Świdnickiej.
Dziękuję Pani Wójt Adriannie Mierzejewskiej, która wspiera nas
w pozyskiwaniu żywności i Pani Gabrieli Buczek, dyrektor Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda, która udostępniła nam pomieszczenia
w Ludwikowicach Kł. w budynku przy ul. Fabrycznej 2, gdzie odbywa
się dystrybucja. Bardzo dziękuję pracownikom GOPS, którzy pomimo
wielu codziennych obowiązków podjęli się trudu przygotowania
i wydawania paczek.
Pracownicy GOPS są na pierwszej linii frontu walki z wirusem.
Wykonują swoją pracę pomimo ryzyka i robią to z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. 21 listopada jest Dzień Pracownika Socjalnego i korzystając z kolejnego sukcesu, jaki udało się nam osiągnąć na
rzecz naszych mieszkańców, składam Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, realizacji w życiu prywatnym i zawodowym. Zaszczytem
dla mnie jest być kierownikiem w tak wspaniałym i kreatywnym zespole. Dziękuję Wszystkim Pracowniom GOPS w Nowej Rudzie za
wsparcie, a partnerom z innych instytucji społecznych z którymi
współpracujemy, życzę satysfakcji z pracy i oczywiście zdrowia!

MODERNIZACJE BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH I SALI GIMNASTYCZNEJ

Do końca roku zostanie odtworzone pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu. Koszt gminnej inwestycji,
wykonywanej przez firmę Ex-Bud,
wyniósł 90 tys. zł.
Modernizowane jest także pokrycie dachowe w budynku komunalnym w Ludwikowicach Kł.
przy ul. Kościuszki 13. Koszt gminnej inwestycji, wykonywanej przez
firmę Kambud z Nowej Rudy, wyniósł 94,5 tys. zł.

Gmina przeprowadza także
modernizację lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Ludwikowicach Kł. przy ul. Kasprowicza 7/1. Inwestycja realizowana
jest w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” na rok 2020 na tworzenie
mieszkań chronionych. Firma Tysiu z Nowej Rudy wykona prace
za 88,5 tys. zł. W tym przypadku
wkład własny Gminy Nowa Ruda
wynosi 26,8 tys. zł.

ZMIANA SPOSOBU ODBIORU ODPADÓW

Od stycznia 2021 roku zmieni się sposób odbioru odpadów w Gminie Nowa Ruda. Dotychczas mieszkańcy dostarczali śmieci do tzw.
dzwonów, czyli pojemników w trzech kolorach. Niestety system nie
działał tak, jak można byłoby oczekiwać. Sołtysi zgłaszali wiele przypadków pozostawiania odpadów wokół pojemników, co utrudniało
ich wywóz i niszczyło wizerunek wsi. Dzwony zostaną więc zlikwidowane, a śmieci będą odbierane bezpośrednio z prywatnych nieruchomości w workach, tak jak ma to miejsce w przypadku odpadów
zmieszanych. W sąsiedztwie budynków wielorodzinnych staną nowe
kontenery. Mieszkańcy będą zaopatrywani w worki do segregacji.
Aktualnie trwa procedura mająca na celu wyłonienie firmy, która
będzie odbierała odpady z nieruchomości na terenie gminy, a także
likwidowała dzikie wysypiska.

narciarskich stanowić będzie kontynuację budowy miejsc parkingowych, które przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Sokolec jest miejscowością turystyczną położoną w paśmie Gór Sowich. Na jej terenie znajduje się kilka wyciągów narciarskich, stanowi
również bazę wypadową na licznie przebiegające
piesze szlaki turystyczne: rowerowe, piesze i samochodowe. Posiada dużą bazę noclegową
w postaci gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów oraz schronisk. Jest najliczniej odwiedzaną miejscowością w Gminie Nowa Ruda.
Z uwagi na położenie geograficzne, zabudowa
miejscowości ma charakter łańcuchowy. Droga
powiatowa nr 3356D, biegnąca przez miejscowość,
z uwagi na ukształtowanie terenu jest wąska
i w dużej mierze pozbawiona poboczy. W związku z powyższym, konieczne było tworzenie miejsc
postojowych, z których korzystać będą zarówno
mieszkańcy Sokolca i Gminy Nowa Ruda, jak
i odwiedzający go licznie turyści.
W okresach wzmożonego ruchu turystycznego, tak w sezonie zimowym, jak i letnim odwiedzający mają problemy z pozostawieniem pojazdu w bezpiecznym miejscu, tak by nie stwarzał
zagrożenia w ruchu drogowym zarówno dla
pieszych, jak i innych zmotoryzowanych użytkowników drogi. Realizacja projektu w dużej mierze
przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z powstałej infrastruktury, już tylko dzięki temu, że wpłynie to na
dynamikę ruchu drogowego, a co za tym idzie na
zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
Wszystkim pracownikom socjalnym, w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Rudzie, składam najserdeczniejsze życzenia.
Obecna sytuacja powoduje, że Wasza ciężka praca staje się
jeszcze trudniejsza. Zmaganie się z ludzkimi dramatami w czasach pandemii wymaga od Was ogromnych pokładów wrażliwości, empatii i profesjonalizmu. Dajecie wzór do naśladowania,
uczycie jak okazywać godność drugiemu człowiekowi.
Życzę Wam, aby praca była dla Was nieustannym źródłem satysfakcji i radości. Niech
nagrodą za Wasz wysiłek będzie szacunek społeczny i wdzięczność wspieranych osób.
Przede wszystkim życzę zdrowia, które dziś jest nam wszystkim najbardziej potrzebne,
oraz nie gasnących sił do wypełniania obowiązków.
Wójt Adrianna Mierzejewska
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Ostrożności nigdy za wiele Koronawirus – statystyki
Wiele osób przechodzi koronawirusa bezobjawowo.
Brak charakterystycznych dolegliwości może uśpić
naszą czujność i sprawić, że nieświadomie będziemy
zarażać innych
To właśnie między innymi
dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
W ubiegłą środę ruszyła kolejna
akcja informacyjna.
Przypominamy o zasadach
bezpieczeństwa
W sklepie, na imprezie i na
ulicy – koronawirus może czyhać
wszędzie. Świetne samopoczucie, brak gorączki i kaszlu może
uśpić naszą czujność. Głównym
przesłaniem krótkich animacji
jest uświadomienie Polaków, że
możemy przechodzić chorobę
bezobjawowo. A co za tym idzie,
nieświadomie zarażać inne osoby. Dlatego tak ważna w każdej
sytuacji jest ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Chroń siebie i innych – stosuj
zasadę DDMA+W
Najskuteczniejszą bronią
w walce z koronawirusem jest
nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zasada DDMA+W, to:
D jak dystans
Dystans społeczny towarzyszy nam od początku epidemii
koronawirusa. 1,5 m to minimalna odległość, jaką powinniśmy
zachowywać od innych osób.

Na ten moment (czwartek 19 listopada, godz.
16.00) jest już prawie 57 milionów zarażonych,
prawie 1,4 miliona zgonów i ponad 39 milionów
osób wyzdrowiałych na 224 terytoriach świata.
Polska jest na 15 miejscu w tej statystyce z liczbą
Dzięki temu chronimy zarówno zarażonych – 796.798 liczbą zgonów – 12.088 oraz
siebie, jak i ludzi wokół nas.
361.886 wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 1759 osób jest zakażonych
D jak dezynfekcja
koronawirusem, na kwarantannie jest 1058 osób.
Mycie rąk wodą z mydłem, Jest 27 ofiar śmiertelnych, a 811 osób w
 yzdrowiało.
albo ich dezynfekcja to podstawa w walce z koronawirusem. STATYSTYKI NA ŚWIECIE
Jednak ręce to nie wszystko. USA (11.882.927 chorych / 256.445 zgonów
Pamiętaj o czyszczeniu i dezyn- / 7.169.893 wyzdrowiałych),
fekcji powierzchni i przedmio- Indie (8.963.007 / 131.667 / 8.386.164),
tów, których często dotykasz.
Brazylia (5.947.403 / 167.497 / 5.389.863),
Francja (2.065.138 / 46.698 / 145.391),
M jak maseczka
Rosja (2.015.608 / 34.850 / 1.526.656,
Maseczka, szalik lub przyłbica – zasłaniaj nos i usta w przestrzeni publicznej. Rób to zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na ulicy. Tam również
spotykasz i mijasz wiele osób.

Hiszpania (1.525.341 / 42.039 / 150.376),
Wielka Brytania (1.430.341 / 53.274 / brak danych),
Argentyna (1.339.337 / 36.347 / 1.156.474),
Włochy (1.272.352 / 47.217 / 481.967),
Columbia (1.218.003 / 34.563 / 1.125.184),
Meksyk (1.015.071 / 99.528 / 762.025),
Peru (941.951 / 35.402 / 869.165),
Niemcy (864.758 / 13.662 / 619.584),
Iran (815.117 / 43.417 / 583.704),
(…) RPA (757.144 / 20.556 / 701.534),
Ukraina (583.510 / 10.369 / 266.479),
Belgia (545.787 / 15.025 / 34.249),
Chile (534.558 / 14.897 / 510.766),
Irak (529.226 / 11.834 / 457.490),
Indonezja (483.518 / 15.600 / 406.612),
Czechy (475.284 / 6.740 / 367.574),
Holandia (467.257 / 8.771 / brak danych) wdomu
n
(…) Chiny (86.381 / 4.634 / 81.433) #zosta

A jak Aplikacja STOP COVID –
ProteGO Safe
Korzystasz z aplikacji i miałeś
bliski kontakt z osobą chorą?
Twój telefon Cię o tym poinformuje. STOP COVID ProteGO Safe
to dobrowolna, darmowa i w pełni bezpieczna aplikacja, która
pomaga w walce z koronawirusem.
W jak wietrzenie
Zadbaj, aby w zamkniętych
pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu, był dopływ
świeżego powietrza. Często
wietrz pokoje w domu i w pracy.

Skąd u nas tylu zakażonych?
W czwartek 19 listopada na terenie powiatu kłodzkiego mamy 1759 osób zakażonych COVID-19, dotychczas
811 osób wyzdrowiało, a 1058 osób przebywa obecnie
na kwarantannie. Tylko w Nowej Rudzie zakażonych
koronawirusem jest 246 osób.
To prawda, że nasz powiat liczy ok. 160 tys. mieszkańców, jednak, gdy słyszymy o wypłaszczeniu zakażeń,
a nawet o ich spadku, należy się zastanowić, dlaczego
to samo nie dzieje się u nas.
– Jesteśmy skuteczni w pobieraniu testów, tu mówię
o punkcie poborów w Kłodzku, ale też w Polanicy. Nie
zgadzam się z twierdzeniem pana ministra zdrowia,
że to tylko POZ-ty kierują i jak ktoś zachoruje, to jest
tylko potwierdzenie tego, że zachorował. Otóż ludzie
kierowani są nie tylko przez POZ-ty, ale też przez sanepid w sytuacjach, kiedy to są np. Domy Pomocy
Społecznej lub różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Gdyby oprócz punktu poboru w Kłodzku, jeździł
nasz koronabus, a od ponad dwóch tygodni już nie
jeździ bo pan wojewoda nie przedłużył z nami umowy,
to wykrytych zachorowań byłoby jeszcze więcej. Wojewoda podpisał na tę usługę umowę z Wojskami

Obrony Terytorialnej, które do nas nie wszędzie dojeżdżają, bo jeżdżą albo z Wrocławia, albo z Legnicy,
więc zanim oni tu przyjadą…, nie wiem czemu pan
wojewoda tak zrobił – wyjaśnia starosta powiatu
kłodzkiego Maciej Awiżeń. – W tej chwili sytuacja jest
taka, że ok. 500 osób z tego co mi wiadomo czeka na
pobrania już ponad tydzień czasu, a ile osób czeka
w domach, bo są zbyt chorzy, żeby podjechać pod
szpital, nie wiem. Teraz tak, siedem dni minimum
czekamy na pobrania, później jeszcze mniej więcej
pięć dni trzeba czekać na wynik, czyli tak naprawdę
można by było nie robić testów, ponieważ po 10 dniach
człowiek chory może wyjść z domu, zgodnie z procedurami, bo już jest zdrowy, więc coś tu jest nie tak.
U nas do punktu pobrań nie ma kolejek wielodniowych,
tak jak to ma miejsce nawet we Wrocławiu, gdzie
trzeba się zapisywać do kolejki na parę dni naprzód.
Oczywiście jak przyjedziemy do nas do Kłodzka, to
kilka godzin w kolejce trzeba spędzić, ale test mamy
robiony tego samego dnia, a to oznacza, że u nas
pobieranych jest więcej testów, bo nasi pracownicy
są sprawniejsi niż w innych regionach i może to tłu-

maczy sytuację, dlaczego u nas wykrywa się więcej
zachorowań – dodaje.
Podobne pytanie zadaliśmy burmistrzowi Tomaszowi
Kilińskiemu, który w pierwszym zdaniu stwierdził
żartobliwie, że nie jest epidemiologiem żeby odpowiadać na to pytanie, jednak zauważa, że wirus rozprzestrzenia się właściwie w całej Polsce, więc wszędzie
mamy ogromny wzrost osób zakażonych.
– Sprawia to problem przede wszystkim służbie zdrowia, która dzielnie walczy z zaistniałą sytuacją, a co
oznacza choćby tak jak w ZOZ-ie kłodzkim, konieczność
uruchamiania dodatkowych łóżek covidowych. To
spowodowało też, że oddział wewnętrzny został przeniesiony do Nowej Rudy, oddział dziecięcy został zawieszony, bo personel jest potrzebny do pracy na
innych oddziałach. Trudno jednoznacznie wskazać
przyczyny. Uruchomiono we wrześniu szkoły – nie
było restrykcji, więc koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać, a teraz on jest bardzo powszechny i tak
naprawdę nie wiadomo, kto, gdzie i od kogo się zaraża – mówi burmistrz Nowej Rudy.

Zobacz co możesz wygrać!

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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„Noworudzianin” nr 405

Aforyzmy
imię i nazwisko
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z rozwiązaniem krzyżówki
prosimy dostarczyć
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nr wyrzut
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Bezczynni na koniec życia odczują
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straconego czasu.
(ks. Bosko)
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Kolorowanka
Kolorowanka

Kącik
Kącik
dla
dla dzieci
dzieci

Z grzbietem i kartkami

2.

się do niej krawat
1. Nosi
Z grzbietem
i kartkami

3.

W nim skalar i glonojad

4.

Duża książka

2. Nosi się do niej krawat

3. Rządzi
W nim w
skalar
i glonojad
5.
kurniku
4. Biedronka
Duża książka
6.
lub mucha
7.
ma...
wiatraka”
5. „Co
Rządzi
w do
kurniku
8.

na nie odpowiedź
6. Pada
Biedronka
lub mucha

9.

Np. bratek

7. „Co ma... do wiatraka”

10. Robi się nim serwetki

8. Cytrynowy
Pada na niewodpowiedź
11.
proszku
9. Nocna,
Np. bratek
12.
na stoliku
13.
się nim w chłodny wieczór
10. Przykrywasz
Robi się nim serwetki
14. „Cisza jak... zasiał”

11. Cytrynowy w proszku

15. Duży Franek

12. Nocna, na stoliku

16. „Co za dużo, to...”

13. Klejnot
Przykrywasz
się nim w chłodny wieczór
17.
z muszli
14. „Kłamstwo
„Cisza jak...ma
zasiał”
18.
krótkie...”
19.
kraj,
to...”
15. „Co
Duży
Franek
20. W niej ziemia i kwiatek

16. „Co za dużo, to...”

21. „Nie chwal dnia przed... słońca”

17. Klejnot z muszli

22. W nim gorące kakao

18. Miejski
„Kłamstwo
ma krótkie...”
23.
lub dalekobieżny

19. Chętnie
„Co kraj,czytane,
to...” Andersena
24.
25.
chcącego
20. „Dla
W niej
ziemia inic...”
kwiatek
26. Nożna, ręczna, wodna

21. „Nie chwal dnia przed... słońca”

Nagrody za poprzedni „kącik”

22. W nim gorące kakao
23. Miejski lub dalekobieżny
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24. Chętnie czytane, Andersena
25. „Dla chcącego nic...”

26. Nożna, ręczna, wodna
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Roksana Dębak, Kajetan Januszewski,
Wiktor Sitkowski.
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Nagrody za poprzedni „kącik”
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ŁOŃ=KW
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(„Przygody kota Filemona”, „konduktor”, „auto”),
nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki,
plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek,
klej, puzzle) otrzymują:

(„Przygody kota Filemona”, „konduktor”, „auto”),
nagrody
2 lub
3 elementowy,
m.in.:
kredki,
Zapraszamy(zestaw
dzieci do
udziału
w konkursach
z nagrodami!
plastelina,
farbki,
zeszyt,
zeszyt
Spośród
tych, którzy
doblok,
wtorku
dostarczą
dopapierów
redakcji (Nowa
kolorowych,
długopis
ozdobny
lub
z
zabawką,
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnioneołówek,
kupony,
klej, puzzle)
otrzymują:
wyłonimy zwycięzców.
Po odbiór
nagród prosimy zgłaszać

Roksanatożsamości
Dębak, Kajetan
Januszewski,
się z dowodem
do siedziby
redakcji.

+ I+

Wiktor Sitkowski.

Z A G A D K A

1. Hasło z krzyżówki

Przynoszę deszcze, szarugi,
dzień krótki, a wieczór długi.
Ptaki wysyłam za morze
i jeże
usypiam w norze.
ŁOŃ=KW
Drzewom odbieram liście,
bo jestem … oczywiście!

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa
........................................................................................
3.Ruda,
Zagadka
Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
........................................................................................
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
........................................................................................
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
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Z A G A D K A
Przynoszę deszcze, szarugi,
dzień krótki, a wieczór długi.
Ptaki wysyłam za morze
i jeże usypiam w norze.
Drzewom odbieram liście,
bo jestem … oczywiście!

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

imię i nazwisko
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2. Rebus
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3. Zagadka
........................................................................................
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imię i nazwisko
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Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro
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Nieruchomości
* Sprzedam mieszkanie bezczynszowe z garażem i ogródkiem
w Nowej Rudzie. Powierzchnia
70m2. Zapraszam na prezentację.
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia,
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul.
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugowie o powierzchni 1,52 ha w cenie
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł.
Tel. 668 218 840.
* Zamienię mieszkanie kwaterunkowe w Woliborzu 74 m2 na
mieszkanie w Słupcu lub Nowej
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel.
887 845 066.
* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. Kontakt na e-mail:
mirkofagflis@hotmail.com lub tel.
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam garaż w pobliżu
os. Piastowskiego. Powierzchnia
garażu 20 m2, nowy dach oraz
drzwi. Tel. 736 222 236.
* Sprzedam mieszkanie/pół domu
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z
możliwością podziału na 2 miesz-
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kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695
655 593.
* Kupię domek lub działkę nad zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* Do wynajęcia mieszkanie w Nowej Rudzie, kawalerka, ogrzewanie c.o., bez wyposażenia. Telefon
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej
na terenie Nowej Rudy lub Słupca.
Tel. 511 908 275.
* Zamienię mieszkanie komunalne, parter, w Drogosławiu, 35 m2
po remoncie, na większe, może
być zadłużone bądź do remontu.
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół
domu w Ścinawce Średniej lub
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu,
lub wynajmę z opcją wykupu w
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel.
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
Reklama

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

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

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

cyjnych oraz inne – dom jednorodzinny. Miejsce pracy: Jugów. Tel.
601 871 171.

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

Reklama

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

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

tel. kontaktowy 503 084 055

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

8,20 zł

b

Zamów gaz do domu

25 lat
Serdecznie zapraszamy
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk
dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!!

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

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

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

Bezpłatne ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne prywatne (niekomercyjne)
można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061
362) lub e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub
do odwołania przez ogłoszeniodawcę.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.
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Spotkanie organizacyjne SEKCJI AKROBATYKI odbędzie się już
w najbliższą sobotę na hali CTS w Nowej Rudzie-Słupcu o godz.
10.00. Wszystkie osoby prosimy o zapisy pod numerem telefonu:
668 349 712.
Trenerami sekcji będą:
– PIOTR PAS – Mistrz Polski Seniorów w Czwórkach Męskich,
Mistrz Europy w Czwórkach Męskich, Wicemistrz Świata w czwórkach męskich
– DORIAN PAS: Mistrz Polski w Czwórkach Męskich

Uwaga Nowa Ruda i okolice! Zapraszamy do dołączenia do akcji pt. „Święty Mikołaj dla
Seniora”. Chcemy pomóc starszym ludziom w czasach pandemii i zadbać o to, żeby nie musieli wychodzić z domów. Produkty spożywcze zbieramy do 5 grudnia w Domku Klubowym
w Nowej Rudzie. Paczki rozdamy w mikołajki. Dołączycie do nas? Pokażmy, że potrafimy!
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