
Bezpłatne badania 
mammograficzne
LUX MED zaprasza na bezpłatne 
badania mammograficzne, 
finansowane przez NFZ, 
w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi w mobilnych 
pracowniach mammograficznych

czytaj na str. 2

Wymazobusy
Od kilku dni na terenie powiatu 
kłodzkiego testy można wykonać 
w jednym z pięciu wymazobusów 
skierowanych do nas przez 
wojewodę dolnośląskiego

czytaj na str. 3

Przygotuj paczkę 
dla Kresowiaka
Jak co roku tak i na te zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia 
wolontariusze akcji „Mogiłę 
Pradziada ocal od zapomnienia”, 
działający przy Zespole Szkół Nr 1 
w Jugowie, zwracają się z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu 
paczki świątecznej dla naszych 
Rodaków na Kresach

czytaj na str. 11

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

czytaj na str. 14-15

W przyszłym 
roku łatwiejsze 
matury i egzaminy 
ósmoklasisty
W 2021 roku matury i egzaminy 
ósmoklasisty, ze względu na 
pandemię odbędą się na innych 
zasadach. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przygotowało zmianę 
wymagań egzaminacyjnych 
dotyczącą matur i egzaminów 
ósmoklasisty

czytaj na str. 17
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  
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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

Nie tylko noworudzianie z utęsknieniem czekają na remont mostu na 
ul.  Piłsudskiego w Nowej Rudzie. Perturbacje z jego naprawą trwają już ponad 
dwa lata. Czy w przyszłym roku doczekamy się rozpoczęcia prac?

czytaj na str. 3

Oddaj krew – zostań bohaterem
Tym razem akcja dla Ani Janowskiej i wszystkich potrzebujących osób 
odbędzie się w czwartek 3 grudnia w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Jugowie (ul. Główna 85) w godzinach 9.00-13.00

czytaj na str. 11

czytaj na str. 6

Czekamy na remont mostu

Restrykcje sanitarne 
do końca roku

Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak 
nie na tyle, żeby rozluźniać obecne restrykcje. Premier Mateusz Morawiecki, 
podczas ubiegłotygodniowej konferencji, przedstawił plan na najbliższe 
100 dni. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od soboty 28 listopada
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Bezpłatne badania mammograficzne
LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych

Ile osób pożegnaliśmy?

W badaniu w ramach progra-
mu mogą wziąć udział panie w 
wieku 50-69 lat, które są ubez-
pieczone, nie są leczone z po-
wodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mam-
mografii w ramach programu w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w 
roku poprzedzającym otrzyma-
ły pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz.

W celu weryfikacji uprawnień 
do badania, przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygo-
tować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED będzie do 
dyspozycji pań w Nowej Rudzie 
14 grudnia w godzinach od 10.00 
do 16.00 przy Miejskim Ośrodku 
Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Wybuch epidemii koronawi-
rusa i związane z nim wstrzyma-
nie na trzy miesiące pracy mo-
bilnych pracowni mammogra-
ficznych, przyczynił się do dal-
szego obniżenia odsetka popu-
lacji pań objętej badaniami.

Według stanu na dzień 1 li-
stopada 2020 roku wynosi zale-
dwie 34,81 % uprawnionych 
Polek.

Zachęcamy panie, które z 
powodu pandemii nie mogły 
wykonać badań wcześniej, o nie 
zwlekanie z ich realizacją.

Tylko systematyczność w 
przestrzeganiu terminów kolej-
nych badań mammograficznych 
pozwala bowiem na wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwo-
ju choroby.

Przypominamy, że grudzień 
2020 roku jest ostatnim miesią-
cem, w którym z badania w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi mogą skorzystać panie z 
rocznika 1951.

Informujemy, że w trosce o 
zdrowie i bezpieczeństwo pań 

oraz personelu medycznego, 
badania są wykonywane z za-
chowaniem wszelkich przewi-
dzianych prawem i wewnętrz-
nymi procedurami LUX MED 
środków ostrożności w zakresie 
zarówno wyposażenia techników 
w niezbędne środki ochrony 
osobistej, jak i procedur dezyn-
fekcji pracowni i aparatury dia-
gnostycznej oraz obsługi pacjen-
ta.

W pracowni mogą jednocze-
śnie przebywać tylko trzy panie, 
co zapewnia możliwość utrzy-
mania niezbędnego dystansu.

Przed badaniem pracownicy 
medyczni mierzą paniom tem-
peraturę i proszą o wypełnienie 
ankiety.

Do dyspozycji są także środ-
ki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i 
zrozumienie dla podjętych środ-
ków ochrony oraz o stawienie 
się na badanie w maseczce 
ochronnej lub przyłbicy, a także 
w czasie wyznaczonym podczas 
rejestracji.

Liczba zgonów miasto Nowa Ruda 

miesiące kwiecień-październik 2019 r. i 2020 r.  

 

Miesiąc Rok 2019 Rok 2020 

Kwiecień 36 28 

Maj 27 23 

Czerwiec 34 22 

Lipiec 22 30 

Sierpień 21 33 

Wrzesień 22 27 

Październik 31 34 
 

Dane udostępnione przez Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie rejestrowane od kwietnia do 
października br. wskazują, że koronawirus SARS-CoV-2 – wy-
wołujący chorobę COVID-19 – nie miał istotnego wpływu na 
liczbę zgonów w naszym mieście. W 2019 r. od kwietnia do 
końca października zmarły 193 osoby, w tym samym okresie 
roku 2020 – 197 osób.
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Wymazobusy obsługiwane są przez żołnierzy z Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Ich skierowanie na nasz teren to wynik działań 
i  słów starosty kłodzkiego o  długim terminie oczekiwania na 
wykonanie testu i  otrzymaniu jego wyniku, o  czym pisaliśmy 
w ubiegłotygodniowym wydaniu tygodnika „Noworudzianin”.

– Wojewoda skierował do nas pięć wymazobusów Wojsk 
Obrony Terytorialnej, ponieważ potwierdziło się to, o czym mó-
wiłem, czyli długi okres oczekiwania na wykonanie testu i otrzy-
mania wyniku nieraz powyżej 10 dni, co było dla mnie nielogicz-
ne – tłumaczy Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. -Dalej został temat, 
który chcę z wojewodą omówić, związany z niszczeniem czegoś, 
co funkcjonowało, czyli karetka z naszego szpitala, która jeździ-
ła i wykonywała testy. Problem jest taki, że wojewoda miał z nami 
podpisaną umowę na świadczenie tych usług przez ZOZ Kłodz-
ko, natomiast od 1 listopada mieliśmy podpisać umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, tyle, że NFZ chciał na nas zaosz-
czędzić i  zaproponował nam mniej niż połowę tego, co płacił 
wojewoda, a to jest poniżej kosztów działalności takiej karetki 
i musielibyśmy dopłacać do tego, żeby wykonywać testy. Podej-
rzewam też, że takie akcje (dojazdu 4 czy 5 karetek WOT np. 
z Wrocławia) kosztują więcej niż dotychczasowa forma skutecz-
nego poboru. Szpital w  obecnej sytuacji zbiera na wodę dla 
ludzi, a  ma dopłacać na coś, co jest obowiązkiem rządu, no 
niestety nas na to nie stać – dodaje.

Wymazobusy
Od kilku dni na terenie powiatu kłodzkiego testy można 
wykonać w jednym z pięciu wymazobusów skierowanych 
do nas przez wojewodę dolnośląskiego

Nie tylko noworudzianie z utęsknieniem czekają na remont mostu na ul. Piłsudskiego 
w Nowej Rudzie. Perturbacje z jego naprawą trwają już ponad dwa lata. Czy 
w przyszłym roku doczekamy się rozpoczęcia prac?

Czekamy na remont mostu
W październiku 2018 r. na 

moście na ul. Piłsudskiego w 
Nowej Rudzie wprowadzono 
ograniczenie ruchu, do czego 
zmuszał bardzo zły stan tech-
niczny mostu. Wtedy jeszcze była 
to droga wojewódzka, a odpo-
wiedzialną za nią była Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we Wro-
cławiu. Dyrektor Leszek Loch w 
odpowiedzi na nasze ówczesne 
pytania, dotyczące rozpoczęcia 
remontu mostu, informował, że 
takowy wkrótce się rozpocznie 
– trwało to blisko dwa lata. W 
czerwcu 2020 r., po kolejnym 
pytaniu dotyczącym remontu 
obiektu mostowego, dowiedzie-
liśmy się, że droga wojewódzka 
380 straciła status drogi woje-
wódzkiej i została przekazana 
powiatowi kłodzkiemu. Z prze-
kazaniem drogi związane było 
również porozumienie o prze-
kazaniu przez władze samorzą-
dowe województwa dolnoślą-
skiego środków na remont mo-
stu, które do władz powiatu mają 
trafić w 2021 r. Podczas lipcowej 
sesji Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego uchwała została 
przyjęta. W uzasadnieniu uchwa-
ły czytamy m.in. „Zabezpieczenie 
drogowego obiektu mostowego, 
typu „gerber”, zlokalizowanego 
przy ul. Marszałka Piłsudskiego 
w miejscowości Nowa Ruda” – 
planowany okres przekazania 
pomocy finansowej to rok 2021. 
Wartość pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej przyzna-
nej przez Województwo Dolno-
śląskie — 1 036 156 zł. Zgodnie 
z art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa, woje-
wództwa mogą sobie wzajemnie, 
bądź innym jednostkom samo-
rządu terytorialnego, udzielić 
pomocy, w tym pomocy finan-
sowej. Na mocy art. 216 ust. 2 
pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych wydatki budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego 
są przeznaczone na realizację 
zadań określonych w odrębnych 
przepisach, a w szczególności 
na pomoc rzeczową lub finan-
sową dla innych jednostek sa-
morządu terytorialnego, okre-
śloną odrębną uchwałą przez 
organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego. Z bu-
dżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego może być udzielo-

na innym jednostkom samorzą-
du terytorialnego pomoc finan-
sowa w formie dotacji celowej 
lub pomoc rzeczowa, a podsta-
wą udzielenia pomocy jest umo-
wa.

Dla zadania „Zabezpieczenie 
drogowego obiektu mostowego, 
typu „gerber”, zlokalizowanego 
przy ul. Marszałka Piłsudskiego 
w miejscowości Nowa Ruda” w 
roku 2019 Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei wykonała dokumen-
tację techniczną. Ogłoszono 
postępowanie przetargowe w 
celu wyłonienia wykonawcy ro-
bót. Oferta, która spełniła wszyst-
kie wymogi opiewała na kwotę 
1 036 155,37 zł, jednakże z uwa-
gi na istotną zmianę okoliczno-
ści, postępowanie zostało unie-
ważnione. Wykonanie zamówie-
nia nie leżało w interesie publicz-
nym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. Na pod-
stawie uchwały nr XVII/427/20 z 
dnia 30 kwietnia 2020 r. Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
w sprawie pozbawienia drogi 
wojewódzkiej nr 380 kategorii 
drogi wojewódzkiej, droga rela-
cji Ludwikowice Kł. — Nowa 
Ruda — Włodowice — granica 
gminy Nowa Ruda i gminy Rad-
ków stała się drogą powiatową. 
Od dnia 1.06.2020 r. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei przestała 
sprawować zarząd na drodze nr 
380 i straciła możliwości prawne 
podejmowania w tym zakresie 
zobowiązań. Uwzględniając po-
wyższe, jedyną formą realizacji 
zadania przez Powiat Kłodzki, 
przy udziale Województwa Dol-
nośląskiego, jest przekazanie 
pomocy finansowej”.

Wtedy to starosta kłodzki 
Maciej Awiżeń stwierdził, że re-
mont mostu rozpocznie się nie 
wcześniej niż na konto starostwa 

wpłyną pieniądze z wojewódz-
twa, bowiem powiat nie dyspo-
nuje w budżecie środkami, któ-
re teraz mógłby wydać na re-
mont i czekać na ich zwrot.

Zdając sobie sprawę z sytuacji 
związanej z pandemią i mniej-
szymi wpływami z tytułu różno-
rakiego typu podatków itd., do 
biura prasowego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu 
wysłaliśmy pytania: Czy w bu-
dżecie na przyszły rok zaplano-
wano środki na remont mostu? 
Jeżeli tak, w jakiej kwocie i kiedy 
powiat kłodzki je otrzyma? Nie-
stety, pomimo monitowania do 
tej pory odpowiedzi nie otrzy-
maliśmy.

Zapytaliśmy też starostę, czy 
w projekcie budżetu na przyszły 
rok zaplanowano jakąkolwiek 
rezerwę na ewentualne pokrycie 
różnicy w kwocie przekazanej 
przez województwo na remont 
mostu, a jego faktyczną ceną po 
wyłonieniu w drodze przetargu 
wykonawcy.

– Nie rezerwujemy takich 
środków, zresztą przyszłoroczny 
budżet jest bardzo napięty, bo 
nie wiemy jakie będziemy mieli 
dochody. Trzeba pamiętać, że 
przy pandemii mamy mniejsze 
wpływy np. z tytułu podatków 
PIT i CIT. Mam nadzieję, że to co 
urząd przekaże, wystarczy na 
remont tego obiektu – odpowia-
da Maciej Awiżeń. – Jeżeli z prze-
targu będzie wynikało, że coś 
trzeba będzie dołożyć, to wtedy 
będziemy się zastanawiali, czy 
zrezygnować z jakiejś innej in-
westycji i przystąpić do tej. Jed-
nak trzeba wziąć pod uwagę, że 
na początku roku firmy nie będą 
windowały cen, przecież nie ma 
obecnie aż tak wiele inwestycji 
– dodaje.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Po śmierci pierwszego Sa-
mozwańca nastąpił w Rosji 
całkiem duży wysyp cudownie 
ocalonych Dymitrów. Ale naj-
częściej kończyli tragicznie. 
Najwięcej szczęścia miał „cu-
downie ocalony” z moskiew-
skiej rzezi car Dymitr, który 
pojawił się w Starodubie. Szczę-
ście tegoż delikwenta polegało 
na tym, że znalazł go tam za-
usznik i znawca sekretów pierw-
szego Samozwańca, niejaki 
Mikołaj Miechowicki, i ten zajął 
się edukacją oraz wtajemnicza-
niem kandydata na tron mo-
skiewski. Szybko znaleźli się 
inni promotorzy w osobach 
księcia Adama Wiśniowieckie-
go, odkrywcy pierwszego Dy-
mitra i oczywiście wojewody 
Mniszcha i jego córki Maryny, 
która w ocalonym, aczkolwiek 
z oporami, rozpoznała swojego 
męża, rozwiewając wszelkie 
wątpliwości co do tożsamości 
prawowitego następcy tronu 
moskiewskiego. Chyba nie bar-
dzo wierzyła w swoje rozpo-
znanie dlatego, by uchronić się 
przed grzechem cudzołóstwa, 
w wielkiej tajemnicy wzięła z 
nim ślub kościelny. Rosyjscy 
bojarzy, znudzeni tymi cudami, 
wybrali kniazia Wasyla Szujskie-
go carem Rosji, a ten zagrodził 
Samozwańcowi drogę do Mo-
skwy zmuszając go do założenia 
obozu w Tuszynie. Tuszyński 
wor (złodziej), jak go nazwali 
Rosjanie, wezwał Polaków i 
Litwinów pod swoje sztandary 
obiecując wysoki żołd. Rychło 
na wschód ruszyły rzesze wszel-

kiej maści awanturników, za-
równo arystokratów (kniazio-
wie: Adam Wiśniowiecki, Roman 
Różycki), byłych konfederatów 
Zebrzydowskiego, jak i zwy-
k łych k r yminal is tów.  „Na 
ogromnych, objętych wojną 
domową obszarach carstwa 
założona została wyższa uczel-
nia rozboju i zdziczenia” (Jasie-
nica). Car Szujski zagrożony 
przez Łżedymitra, który opano-
wał pół Rosji, zawarł sojusz ze 
Szwecją. Przymierze to posłu-
żyło królowi Zygmuntowi III 
jako pretekst do rozpoczęcia 
wojny z Rosją, w myśl zasady 
– sojusznik mojego wroga jest 
moim wrogiem, a Rzeczpospo-
lita w tym czasie była w stanie 
wojny ze Szwecją. Król przed-
stawił własne pretensje do tro-
nu Rurykowiczów, jako poto-
mek Julianny Twerskiej, matki 
Władysława Jagiełły i Sońki 
Holszańskiej, matki swojego 
pradziadka Kazimierza Jagiel-
lończyka, więc jako prawowity 
dziedzic moskiewskiego tronu 
ruszył na Rosję. Do wyprawy 
zachęcał papież i jezuici marząc 
o rychłym nawróceniu Moskwy 
na katolicyzm. Pierwszym ce-
lem wyprawy miało być odzy-
skanie Smoleńska utraconego 
za czasów Zygmunta Starego. 
Oblężenie twierdzy zatrzymało 
polską armię na kilka miesięcy, 
ale wspaniałe zwycięstwo Żół-
kiewskiego nad armią rosyjską 
i jej sojusznikami pod Kłuszy-
nem (4.07.1610), odwróciło losy 
wojny. Szwedzi zerwali sojusz 
z Moskwą i odebrali jej Wielki 

Nowogród, 
na południu 
Rosji buszo-
wał Tuszyń-
ski wor, a do 
M o s k w y 
zbliżały się 
wojska polskie. W tej sytuacji 
bojarzy widzieli ratunek w po-
rozumieniu z Rzeczpospolitą i 
zaproponowali tron moskiew-
ski Władysławowi, synowi Zyg-
munta III, pod pewnymi warun-
kami: królewicz ma przejść na 
prawosławie, ożenić się z księż-
niczką prawosławną, karać 
śmiercią każdego kto przyjmie 
katolicyzm, Polaków nie do-
puszczać do rosyjskich urzę-
dów. Wasyla Szujskiego zdetro-
nizowali i nieszczęśliwy car wraz 
z braćmi powędrował do pol-
skiej niewoli, a w październiku 
1610 roku na Kremlu stanęła 
polska załoga. W Moskwie het-
man Żółkiewski przyjmował 
przysięgi rosyjskich elit na wier-
ność nowego cara Władysława 
Zygmuntowicza, za elitami po-
szła cała Moskwa i inne miasta 
i wsie. Całe polskie wojsko Sa-
mozwańca przeszło na stronę 
królewicza-cara, zaś niedoszły 
car musiał uciekać do Kaługi, 
gdzie marnie skończył. Unia 
wielkich słowiańskich państw 
i pobratymczych narodów zda-
wała się być tuż tuż, a przed 
taką potęgą musiała drżeć 
Szweja na północy i Imperium 
Osmańskie na południu. Nie-
stety, ciąg dalszy okazał się 
tragiczny.

cdn.

Koniec marzeń o Moskwie

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

Książki możesz kupić 
wysyłkowo  

na www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro.pl
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Ferie w jednym terminie

Zdalna nauka bez problemu

Radni zaapelowali do premiera
Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów 
o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz 
Funduszu Odbudowy

Jednen z punktów sesji Rady Miejskiej w No-
wej rudzie, która odbyła się w środę 25 listopada, 
związany był z  przyjęciem apelu do premiera 
w sprawie budżetu Unii Europejskiej oraz Fundu-
szu odbudowy.

– Apelujemy do pana premiera o nie wetowa-
nie budżetu unii w nowej perspektywie finanso-
wej, gdyż tak naprawdę może to oznaczać dla nas 
ogromne straty związane z możliwościami pozy-
skiwania środków Unii Europejskiej w najbliższych 
latach. Jak wszyscy wiemy, od 16 lat, od kiedy to 
jesteśmy w  Unii Europejskiej, ogromne środki 
pozyskane na rozwój w poszczególnych gminach, 
regionach i w całej Polsce dały nam niespotyka-
ne do tej pory możliwości działania na rzecz 
naszej gminy. Tylko w ostatniej perspektywie fi-
nansowej która się obecnie kończy, pozyskaliśmy 
ok. 50 mln zł na projekty inwestycyjne i nieinwe-
stycyjne, które w ostatnich latach realizowaliśmy 
i które do dzisiaj realizujemy – powiedział bur-
mistrz Tomasz Kiliński, przedstawiając radnym 
projekt apelu. – W nowej perspektywie finansowej 
jak wiadomo powstaje również nowy fundusz – 
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który to 
w Polsce dedykowany jest dla trzech regionów 
– Śląska, Wielkopolski, a właściwie rejonu Konina 
oraz regionu wałbrzyskiego, jako regionu będą-
cego jeszcze w transformacji z regionu węglowe-
go. Przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 daje możliwość wszystkim państwom 
członkowskim skorzystania zarówno z funduszów 
strukturalnych, funduszów spójności, ale także 
z Funduszu Odbudowy i Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Wydaje się oczywistym, że bez 
środków pochodzących z tych funduszy, które to 
planowane są na 159 miliardów euro rozwój za-
równo naszej gminy 

jak i innych gmin w Polsce będzie w sposób zde-
cydowany ograniczony – dodał.

Apel
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listo-
pada 2020 r.
w sprawie głosowania Prezesa Rady Ministrów 
za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Fun-
duszu Odbudowy

Kierując się postanowieniami Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, która w  preambule 
stanowi o „… potrzebie współpracy ze wszystki-
mi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej…”, nato-
miast w art. 2 stanowi o tym, że „Polska jest de-
mokratycznym państwem prawnym, urzeczywist-
niającym zasady sprawiedliwości społecznej”, na 
podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 106/XVIII/11 
Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej 
Nowa Ruda (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1270, 
z 2013 r. poz. 6639, z 2016 r. poz. 4373, z 2017 r. 
poz. 3802, z 2018 r. poz. 2874 i 4720 oraz z 2019 r. 
poz. 2169), Rada Miejska w Nowej Rudzie posta-
nawia, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Nowej Rudzie apeluje do: 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa i członków 
Rady Ministrów, oraz posłów i  senatorów do 
podjęcia inicjatywy służącej osiągnięciu porozu-
mienia państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz zobowiązaniu Prezesa Rady Ministrów do 
głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Fi-
nansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
oraz Funduszu Odbudowy.

Apel Rady Miejskiej w Nowej Rudzie stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie apelu powierza się Burmistrzo-
wi Miasta Nowa Ruda.

§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i  podlega ogłoszeniu w  Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu http://
nowaruda.biuletyn.net/”.

Nie mniej ważne, jak 
podkreślał w trakcie obrad 
nad tym punktem radny 
Piotr Wróbel, przewodni-
czący Komisji Gospodar-
czo-Budżetowej Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie, 
apel nie jest wystąpie-
n i e m  p o l i t y c z n y m , 
w apelu nie wspomina-
my o słowie praworząd-
ność. Jak powiedział 
radny, bez dostępu do 
środków europejskich 
w y n e g o c j o w a n y c h 
przez polski rząd, nasz 
rozwój będzie w znacz-
nym stopniu ograni-
czony, a to odbije się 
tak naprawdę na nie-
korzyść wszystkich 
mieszkańców Polski.

Za prz yjęciem 
apelu było 17 rad-
nych, troje radnych 

przeciw, jeden wstrzy-
mał się od głosu.

Strona 1/4 

Projekt 

z dnia 25 listopada 2020 r., zgłoszony przez Wydział Rozwoju 

 
 
 

Apel 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 
w sprawie głosowania Prezesa Rady Ministrów za przyjęciem 

Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 

oraz Funduszu Odbudowy 

 

Kierując się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w preambule stanowi                  

o „… potrzebie współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej …”, natomiast w art. 

2 stanowi o tym, że „Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej”, na  podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 106/XVIII/11 Rady Miasta 

Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda 

(Dz .Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1270, z 2013 r. poz. 6639, z 2016 r. poz. 4373, z 2017 r. poz. 

3802, z 2018 r. poz. 2874 i 4720 oraz z 2019 r. poz. 2169), Rada Miejska w Nowej Rudzie postanawia, 

co następuje: 
 
§ 1. Rada Miejska w Nowej Rudzie apeluje do: Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa i członków 

Rady Ministrów, oraz posłów i senatorów do podjęcia inicjatywy służącej osiągnięciu porozumienia 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zobowiązaniu Prezesa Rady Ministrów do głosowania 

za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu 

Odbudowy.  
Apel Rady Miejskiej w Nowej Rudzie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
§ 2. Wykonanie apelu powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

 
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu http://nowaruda.biuletyn.net/ 

  
 
 
 

 

Wiadomo już, że zdalna nauka prowadzona będzie do 23-24 
grudnia, następnie przerwa świąteczna i… znowu wolne, bo-
wiem od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. będzie trwała w całym 
kraju przerwa w nauce, która zastąpi dotychczasowe ferie zi-
mowe, jednak dzieci i młodzież pozostaną w domach.

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, ferie zimowe w 2021 r. (w różnych termi-
nach dla poszczególnych województw) miały się rozpocząć 
18 stycznia i potrwać do 28 lutego. Na Dolnym Śląsku miały 
trwać od 18 do 31 stycznia. Jednakże ze względu na pandemię 
COVID-19 rząd podjął decyzję o wprowadzeniu przerwy w na-
uce zastępującej ferie, w terminie od 4 do 17 stycznia. Ze 
względu na obostrzenia sanitarne, w przyszłym roku nie będą 
organizowane wyjazdy na „zimowy odpoczynek”. Wszyscy 
musimy pozostać w domach.

W poniedziałek 26 października niemal cała oświata 
przeszła na zdalną naukę. Praktycznie wszyscy 
uczniowie stanęli przed ogromnym wyzwaniem, jakim 
jest zdalne nauczanie. Czy nauka prowadzona w tym 
trybie jest tak samo efektywna jak przed pandemią?

W całej Polsce szkoły średnie i klasy 4-8 szkół podstawowych 
od 26 października prowadzą naukę jedynie w trybie zdalnym 
przy pomocy Internetu. Od 9 listopada zdalne nauczanie obo-
wiązuje również uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Czy 
nauczyciele i uczniowie radzą sobie lepiej niż podczas ubie-
głego roku szkolnego?

 – Praca zdalna przebiega bez problemu. Pracujemy na 
platformie Microsoft Teams, która w  jednym miejscu łączy 
rozmowy, materiały i  aplikacje. Mam porównanie z  pracą 
z ubiegłego roku szkolnego i muszę przyznać, że obecnie wy-
gląda to dużo lepiej. Jako dyrektor jestem dołączony do wszyst-
kich utworzonych przez nauczycieli zespołów. Dzięki temu 
w każdej chwili mogę wejść, zobaczyć, uczestniczyć w lekcji. 
Widzę kiedy zajęcia się rozpoczynają, kiedy się kończą – mówi 
Dariusz Chojecki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w Nowej Rudzie.– Jesteśmy też bardzo zadowoleni z frekwen-
cji uczniów, która na dzisiaj – wtorek 24 listopada – wynosi bez 
mała 92 procent. Uczniowie uczestniczą w  lekcjach zgodnie 
z panem zajęć – dodaje.

Z programów ministerialnych szkoła użyczyła uczniom 30 
komputerów i 2 szkolne tablety.

– Pierwsze w kolejności sprzęt ten otrzymały rodziny wie-
lodzietne, których kilka mamy. Tam gdzie jest np. w  domu 
czwórka dzieci, przekazaliśmy dwa komputery – wyjaśnia 
Dariusz Chojecki, dodając, że również szkoła jest dobrze wy-
posażona w sprzęt do nauki zdalnej. – Także przedszkole funk-
cjonuje spokojnie, bez żadnych problemów, maluszki przycho-
dzą, a frekwencja zbliżona jest do frekwencji zdalnego naucza-
nia w szkole – informuje dyrektor.
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Od kilkunastu dni w kłodzkim szpitalu, decyzją 
wojewody dolnośląskiego, funkcjonują 74 łóżka dla 
chorych na SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej 
terapii oraz 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem 
zarażenia COVID-19. Szpital nie był przygotowany na 
utworzenie tak dużej ilości łóżek covidowych, dlatego 
prosi o pomoc

Odział covidowy w  kłodzkim szpitalu powstał w  miejsce 
przeniesionego do Nowej Rudy oddziału wewnętrznego. Po-
czątkowo znajdowało się tam 50 łóżek covidowych, kilka dni 
później decyzją wojewody oddział musiał zostać powiększony 
o dodatkowe łóżka, na co szpital nie był przygotowany.

Dlatego 18 listopada władze powiatu kłodzkiego wspólnie 
z szefostwem kłodzkiego szpitala, poprzez media społeczno-
ściowe zaapelowały do firm i mieszkańców powiatu o pomoc. 
Brakuje sprzętu i rzeczy niezbędnych do utworzenia kolejnych 
miejsc dla pacjentów covidowych.

„Potrzeby są ogromne, a  środków finansowych brakuje. 
Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem.

Szpital pilnie potrzebuje: kołder, nowych poduszek, stojaków 
do kroplówek, elektronicznych termometrów i tac stolikowych.

Jeżeli czujecie taką potrzebę pomocy w tej walce, to może-
cie dokonać dobrowolnej wpłaty na podane tutaj konto:
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 
57-300 Kłodzko
nr 54 1130 1033 0018 7998 4020 0003
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław
W tytule wpłaty proszę wpisać: „Darowizna na rzecz walki 
z COVID-19”

Oddział covidowy bez przekazania środków?
Wiele osób zadaje pytanie: Dlaczego wojewoda, nakazując 

uruchomienie oddziału covidowego, nie przekazał na ten cel 
odpowiednich środków finansowych?

– Nie mogę powiedzieć, że nie dostaliśmy żadnej pomocy. 
Otrzymaliśmy na przykład dwa respiratory, część, czy trochę 
środków ochrony osobistej, ale to jest zdecydowanie za mało, 
żeby taki oddział otworzyć, np. kabiny dezynfekcyjne kupiliśmy 
z  własnych środków, zakupy robił także sam szpital. Powiat 
dołożył już ponad 162 tys. zł na przykład na respiratory, na 
urządzenia do tlenoterapii itd. Oczywiście najważniejsze rzeczy 
już kupiliśmy, więcej sprzętu to nie tylko pomoc dla pacjentów, 
to również pomoc dla przepracowanych pielęgniarek, lekarzy, 
czy – nie zapominając o nich – personelu pomocniczego. Już 
teraz dziękuję firmie „Staropolanka”, która przekazała 700 bu-
telek wody mineralnej, butelek z „dziubkami”, co w  sytuacji 
kiedy choremu ciężko jest się podnieść, jest bardzo istotne – 
tłumaczy starosta Maciej Awiżeń. – Pomagamy sobie nawzajem, 
nie mówimy że wszystko mamy, bo tak nie jest. Nie mamy pa-
rawanów, które co prawda nie są niezbędne do leczenia, ale 
chorymu daje to namiastkę prywatności, potrzebne jest do ich 
lepszego samopoczucia – dodaje.

Z problemami związanymi z utworzeniem oddziałów covi-
dowych, a  właściwie brakiem odpowiednich środków na ich 
tworzenie, boryka się wiele szpitali powiatowych w Polsce. Nie 
bez znaczenia jest też problem braku lekarzy, czy pielęgniarek, 
ale jak zapewnia starosta, z problemami, ale na razie sobie radzą.

Oddział covidowy w Kłodzku Oddaj krew  
– zostań bohaterem

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Bez niej najcięż-
sze operacje nie byłyby możliwe. Jest bezcenna. Jedna jednostka krwi ratuje życie aż trzem osobom. 
Oddanie życiodajnego płynu zajmuje tylko chwilkę, a jednak wciąż go brakuje. Dlatego zapraszamy 
już na III Zbiórkę Krwi w Jugowie. Tym razem akcja dla Ani Janowskiej i wszystkich potrzebujących 
osób odbędzie się w czwartek 3 grudnia w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie 
(ul. Główna 85) w godzinach 9.00-13.00.
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Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego wydarzenia? 

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

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

Szukają koncepcji

Podczas środowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, radni przyjęli uchwałę 
o przeznaczeniu kwoty prawie 3 milionów złotych na pokrycie straty kłodzkiego 
szpitala za 2019 r. Podobne działania powiat podjął w 2019 r. – wtedy przekazana 
została kwota ok. 3,6 miliona złotych

Prawie 3 mln zł dla szpitala

Kolejna sesja online rady miejskiej
W środę 25 listopada 
w trybie zdalnym odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie

Po przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji, radni przyjęli 
sprawozdanie z działalności bur-
mistrza w okresie międzysesyj-
nym. W części uchwałodawczej 

radni przyjęli uchwały w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta na rok 2020 r., w spra-
wie wyrażenia zgody na darowi-
znę na rzecz Powiatu Kłodzkiego 
nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Nowej Rudzie, ozna-
czonej geodezyjnie obr. 8, AM 
12, dz. Nr 4. Przyjęto też uchwa-
łę zmieniającą uchwałę w spra-

wie ustalenia wysokości opłat 
za korzystanie z obiektów spor-
towych przy ul. Kłodzkiej 16 w 
Nowej Rudzie.

Kolejne uchwały przyjęte 
podczas środowej sesji dotyczy-
ły: Programu Współpracy Miasta 
Nowa Ruda z organizacjami po-
zarządowymi w 2021 roku, usta-
lenia stawki za pojemnik o okre-
ślonej pojemności, określenia 
stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, na której znaj-
duje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzy-
stywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe. Przyjęto także 
uchwałę w sprawie przystąpienia 
do opracowania Strategii Roz-
woju Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021-2030, będącą strategią 
rozwoju ponadlokalnego.

Przy ul. Górniczej w Drogo-
sławiu stoi obelisk z czerwonego 
piaskowca. Bez tabliczki, nikt nie 
wie czemu lub komu był poświę-
cony, ale co ważne – nie jest 
zniszczony. Jak się okazuje, w 

Nowej Rudzie są jeszcze dwa 
tego typu obiekty: w parku gen. 
Władysława Sikorskiego przy ul. 
Świdnickiej i przy ul. Sybiraków. 
Jak mówi Janusz Staniocha, prze-
wodniczący Komisji Porządku 

Publicznego i Komunikacji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie, na 
razie zarówno władze miasta jak 
i radni szukają koncepcji na ich 
wykorzystanie.

– Na razie stoją w tych miej-
scach, nikomu nie przeszkadza-
jąc. Ważne, że nie są niszczone. 
Co do wykorzystania jednego z 
nich mamy wstępny pomysł, ale 
to za wcześnie, żeby o tym mó-
wić – wyjaśnia Janusz Staniocha.

– Kwota 2 901 177, 59 zł to jest strata szpi-
tala za 2019 rok. Narodowy Fundusz Zdrowia 
i rząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
i  płaci poniżej kosztów działalności szpitala. 
Te   blisko 3 mln zł to właśnie ta różnica przy 
kosztach działalności leczniczej, a tym co płaci 
NFZ– wyjaśnia Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. 
– Stwierdziliśmy, że jeżeli nie pokryjemy tej 
różnicy, nie wpłacimy tych pieniędzy do szpita-
la, to straci on płynność finansową, nie będą za 
co mieli kupować leków, czy płacić pensji i szpi-

tal zbankrutuje. Bez dwóch zdań szpital jest 
bardzo potrzebny, a w sytuacji jaka jest teraz, 
związanej z koronawirusem, szczególnie. Dla-
tego musimy zadbać żeby szpital miał płynność 
finansową – dodaje.

Starosta zaznacza, że ze względu na to, że 
samorząd wykonuje zadania rządu, to wspólnie 
ze Związkiem Powiatów Polskich będą się sta-
rali odzyskać te pieniądze od rządu. W 2019 roku 
na ten sam cel powiat przekazał kwotę ok. 
3,6 miliona złotych.
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Ponad 600 kierujących jechało za szybkoSłużby mundurowe 
informują

Stwarzał zagrożenie. W  poniedziałek 16 listopada dyżurny 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał 
zgłoszenie o pękniętym drzewie zawieszonym na innych drze-
wach i  zwisającym nad drogą przy ul. Sitów w  Jugowie. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nad drogą 
powiatową zwisa drzewo – brzoza, które jest złamane przy 
podstawie i zawieszone o  inne drzewa. Drzewo stwarzało za-
grożenie dla użytkowników drogi i  zostało przez strażaków 
usunięte.
Pożar sadzy. We wtorek 17 listopada noworudzcy strażacy 
otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku przy ul. Pnia-
ki w Jugowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowa-
dzeniu rozpoznania potwierdzono treść zgłoszenia – pożar 
sadzy w  dolnej części przewodu dymowego. Strażacy spraw-
dzili komin na całej jego długości (brak pęknięć).
Zderzenie z sarną. W środę 18 listopada na drodze wojewódz-
kiej 381 w Ludwikowicach Kłodzkich mężczyzna kierujący sa-
mochodem marki Audi zderzył się z  sarną, która przebiegała 
przez jezdnię. Pojazd został uszkodzony, zwierzę po zdarzeniu 
uciekło do lasu.
Potrącony na pasach. W środę 18 listopada na drodze woje-
wódzkiej 381, na terenie Nowej Rudy mężczyzna kierujący sa-
mochodem osobowym marki Audi potrącił na przejściu dla 
pieszych 53-letniego mężczyznę. Sprawca zdarzenia został 
ukarany mandatem.
Płonęła sadza. W czwartek 19 listopada w budynku mieszkal-
nym w Woliborzu płonęła sadza. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia jednostek straży pożarnej przeprowadzono rozpoznanie, 
w wyniku czego stwierdzono pożar sadzy w przewodzie dymo-
wym na całej jego długości w segmencie domu mieszkalnego. 
Właścicielka posiadała protokół z ostatniego czyszczenia komi-
na. Sprawdzono komin na całej jego długości (brak widocznych 
pęknięć).
Źle cofał. W czwartek 19 listopada w Sokolcu mężczyzna kie-
rujący samochodem marki Renault, podczas cofania uderzył 
pojazdem w zaparkowany samochód marki Hyundai. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie, sprawa trafi do sądu.
Pożar słomy. W czwartek 19 listopada do dyżurnego JRG w No-
wej Rudzie wpłynęło zgłoszenie o palących się balotach słomy 
znajdujących się w pobliżu stogu z belami słomy (około 100 szt.).
I znowu sadza. W niedzielę 22 listopada strażacy z JRG Nowa 
Ruda i OSP Jugów brali udział w akcji gaśniczej pożaru sadzy 
w przewodzie dymowym budynku mieszkalnego przy ul. Pnia-
ki w Jugowie.

Od grudnia bez prawa jazdy

Kierowca kontra pieszy
Jesienią zmieniają się warunki atmosferyczne, 

a  dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na 
pogorszenie widoczności na drodze. W  takich 
warunkach, na nieoświetlonej jezdni, kierujący 
z  opóźnieniem zauważa pieszego, szczególnie, 
gdy jest ubrany w ciemną odzież.

Właśnie pieszy – jako niechroniony uczestnik 
ruchu drogowego, jest najbardziej narażony na 
niebezpieczeństwo na drodze i  to on bardzo 
często staje się ofiarą tragicznych wypadków 
drogowych. Jak wynika z  analizy stanu bezpie-
czeństwa, do wypadków z  udziałem pieszych 
dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych 
i  rannych, od września do grudnia, czyli wtedy, 
kiedy widoczność jest ograniczona. Dlatego też, 
tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, 
które zwiększają bezpieczeństwo pieszych na 
drodze, a niejednokrotnie ratują im życie.

Do jednego ze zdarzeń związanego z potrą-
ceniem pieszego doszło w niedzielę 8 listopada 
na ul. Cmentarnej w  Nowej Rudzie, gdzie męż-
czyzna przechodzący przez jezdnię, został potrą-
cony przez samochód osobowy. Mężczyzna doznał 
obtarcia prawej ręki i ranę głowy. Pierwszej po-
mocy udzielili poszkodowanemu ratownicy ze 
straży pożarnej.

Noworudzcy policjanci apelują do kierowców 
o rozwagę, ostrożność i dostosowanie prędkości 

do zmieniających się warunków drogowych i at-
mosferycznych. Jak pokazują dane statystyczne, 
zdecydowana większość wypadków z udziałem 
pieszych, w których zawinił kierowca, miała miej-
sce w obszarze zabudowanym. Niepokojący jest 
fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miej-
scach, gdzie pieszy powinien czuć się bezpiecznie, 
czyli na tzw. „zebrach”. Większość z tych zdarzeń 
spowodowanych jest z winy kierowcy.

– Apel kierujemy także do pieszych, którzy po 
zmierzchu czy podczas trudnych warunków at-
mosferycznych, powinni być szczególnie ostroż-
ni. Przechodząc przez jezdnię powinni upewnić 
się czy zdążą przejść na drugą stronę, i zdawać 
sobie sprawę, że długość drogi hamowania nad-
jeżdżającego pojazdu w  takich warunkach jest 
znacznie wydłużona – zaznacza asp. Paulina 
Koptyra z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

Obie strony mogą zadbać o bezpieczeństwo

Kierowcy zbliżając się do przejść winni ogra-
niczyć prędkość jazdy i  zachować szczególną 
ostrożność. Natomiast piesi, pomimo tego, że 
przechodzą na miejscu do tego wyznaczonym, 
winni obserwować to co dzieje się na jezdni. 
Niejednokrotnie właśnie takie zachowanie ura-
towało niechronionych uczestników ruchu dro-
gowego przed potrąceniem.

W trosce o bezpieczeństwo 
osób podróżujących po drogach 
województwa dolnośląskiego, 
w miniony weekend policjanci 
przeprowadzili wzmożone dzia-
łania prewencyjno-kontrolne 
pod nazwą „Prędkość”. Niestety, 
mimo wielu apeli, a także licz-
nych kampanii społecznych, 
wciąż wiele osób prowadzących 
pojazdy przekracza dozwoloną 
prędkość i to często w sposób 
rażący ignorując obowiązujące 
limity. Na ponad tysiąc skontro-
lowanych kierowców, ponad 
połowa jechało za szybko.

Głównym celem prowadzo-
nych przez dolnośląskich poli-
cjantów działań pod kryptoni-
mem „Prędkość” było zapobie-

ganie ewentualnym wypadkom 
drogowym poprzez egzekwo-
wanie od kierujących przestrze-
gania ograniczeń prędkości i 
innych przepisów ruchu drogo-
wego. Akcja ta miała także za 
zadanie wyrobienie wśród kie-
rowców przeświadczenia, że 
jazda z nadmierną prędkością 
jest niebezpieczna nie tylko dla 
nich samych, ale również dla 
innych uczestników ruchu.

Oprócz kontroli prędkości, 
podczas działań policjanci zwró-
cili szczególną uwagę na:

> stan trzeźwości kierujących,
> stosowanie pasów bezpie-

czeństwa i urządzeń do bez-
piecznego przewożenia dzieci,

> stan techniczny pojazdów,

> przestrzeganie przez kie-
rujących innych przepisów ruchu 
drogowego.

Niestety, na 1052 skontrolo-
wanych kierujących, 612 prze-
kroczyło dozwoloną prędkość. 
Znaczna część z nich została 
ukarana w drodze postępowania 
mandatowego bądź skierowane 
zostały wobec nich wnioski o 
ukaranie do sądów. W ręce funk-
cjonariuszy wpadły też 3 osoby 
poszukiwane.

Policjanci apelują o bezpiecz-
ną i ostrożną jazdę. Pamiętajmy, 
że stosując się do obowiązują-
cych przepisów, dbamy o życie 
i zdrowie nasze oraz naszych 
najbliższych.

Już niedługo polscy kierowcy nie będą mieli 
obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy 
podczas kontroli. Od 5 grudnia wchodzą w życie 
przepisy, które znoszą obowiązek posiadania tego 
dokumentu. Policjanci zachęcają kierowców do 
sprawdzenia danych na specjalnej, rządowej 
stronie internetowej.

Kierowcy swoje dane mogą sprawdzić w sys-
temie informatycznym na rządowej stronie www.
gov.pl.

„Zmiany, jakie już niebawem wejdą w życie, 
wprowadza ustawa z  dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o  zmianie ustawy – Prawo o  ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). 
Od 5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie będzie 

więc wymagany podczas policyjnej kontroli, 
natomiast dane kierowcy będą przez Policję 
sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewiden-
cji kierowców” – informuje Biuro Ruchu Drogo-
wego Komendy Głównej Policji.
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Wielu kierowców i  pasażerów wysiadając 
z pojazdów nie zastanawia się nad tym, że zosta-
wiając w samochodzie cenne przedmioty mogą 
skusić złodzieja. Pozostawiona na widoku toreb-
ka, telefon, nawigacja, laptop, tablet, aparat fo-
tograficzny, itp. rzeczy mogą stać się cennym 
łupem dla przestępcy. Aby uniknąć nieprzyjem-
nych sytuacji związanych z  kradzieżą naszego 
mienia, policja zwraca się z apelem do wszystkich 
mieszkańców powiatu kłodzkiego o niepozosta-
wianie cennych rzeczy w samochodach. Złodziej 
tylko czeka na okazję. Właściwe zabezpieczenia 
mienia uchroni nas przed przykrymi następstwa-
mi kradzieży.

Pamiętajmy, że to od nas w dużej mierze za-
leży, czy zostaniemy ofiarą przestępstwa – zwłasz-
cza kradzieży. Okazja czyni złodzieja. Dla niego 

wybicie szyby w aucie i zabranie torby pozosta-
wionej na siedzeniu samochodu, zajmuje kilka, 
kilkanaście sekund. Dla złodzieja, często przypad-
kowego, nawet pusta torba, stara nawigacja, 
karton po komputerze czy telefonie ma wartość 
i budzi jego zainteresowanie. Bez większego za-
stanowienia wybije szybę, aby zabrać pozosta-
wioną rzecz i  sprawdzić, czy przypadkiem ma 
jakąś wartość.

Często wydaje nam się, że w pobliżu nie ma 
nikogo i  pozostawiamy w  samochodzie warto-
ściowe przedmioty. Tłumaczymy sobie, że przecież 
wychodzimy z  auta tylko na chwilę. Również 
tylko chwili potrzebuje złodziej, aby zabrać nasze 
cenne przedmioty. Kłodzka policja zgodnie z za-
sadą, że lepiej zapobiegać niż ścigać, radzi pa-
miętać o kilku prostych zasadach:

– nigdy nie zostawiaj w widocznym miejscu 
w samochodzie wartościowych przedmiotów,

– opuszczając samochód weź ze sobą kluczy-
ki oraz dokumenty,

– zawsze dokładnie zamykaj szyby i  włączaj 
system alarmowy,

– na postój staraj się wybrać miejsca dobrze 
oświetlone,

– jeżeli jest to możliwe parkuj pojazd w miej-
scu, gdzie jest monitoring wizyjny.

Do astronomicznej zimy pozostał niespełna miesiąc. W nocy 
temperatury spadają poniżej 0 stopni Celsjusza, warunki takie 
mogą być też już po zmierzchu. Stwarza to potencjalne zagro-
żenie dla życia i  zdrowia osób bezdomnych, w  podeszłym 
wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy szczegól-
nie osób nietrzeźwych, przebywających w  pomieszczeniach 
opuszczonych i  nieogrzewanych. Policjanci tym samym roz-
poczynają tegoroczną akcję Zima 2020/2021, która potrwa do 
wczesnej wiosny.

Funkcjonariusze policji sprawdzają miejsca, gdzie przebywać 
mogą osoby potrzebujące pomocy. Apelują również do miesz-
kańców o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, 
samotnych i bezradnych, których życie może być zagrożone 
z uwagi na niskie temperatury.

Policjanci podczas pełnionej służby zwracają również szcze-
gólną uwagę na miejsca, gdzie szukają schronienia lub mogą 
nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki 
działkowe, altanki lub inne tego rodzaju miejsca.

Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, gdzie przebywać mogą 
osoby potrzebujące pomocy. Podczas kontroli takich miejsc 
osoby bezdomne informowane są o  adresach organizacji 
i stowarzyszeń zobowiązanych do udzielania im pomocy.

W  przypadku ujawnienia osób przebywających w  tych 
miejscach, policja doprowadza ich do noclegowni, czy też 
miejsc, w których będą mogły otrzymać niezbędną pomoc.

Ponadto służby patrolowe zawsze zwracają szczególną 
uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż 
to właśnie one są narażone na zamarznięcie.

Noworudzcy policjanci apelują o  informowanie o  każdej 
zauważonej osobie, która mogłaby być narażona na wyziębie-
nie. Być może nasza pomoc przyczyni się do uratowania komuś 
życia. Informacje można przekazywać na numer telefonu 
alarmowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. 
Działania oczywiście mają charakter pomocowy, a  na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z utratą życia i zdro-
wia osób bezdomnych i bezradnych życiowo.

Jeden telefon może 
uratować życie...

Tradycji nie stanie się zadość
Tradycyjnie w  ostatni piątek listopada przed górniczym świętem – Barbórką, gwarkowie 
w Nowej Rudzie organizowali Karczmę Piwną. Ze względu na epidemię COVID-19 i związane 
z nią restrykcje sanitarne, mająca odbyć się dzisiaj po raz 49 Karczma Piwna, została odwołana

Nie stwarzaj okazji złodziejom

Przypomnijmy, że karczma 
piwna, to impreza wyłącznie dla 
mężczyzn, podczas której nie 
brakuje biesiadnych pieśni, spe-
cyficznego górniczego humoru, 
jadła i – rzecz jasna – kufli piwa. 
Tym, którzy szczególnie przyczy-
niają się do propagowania karcz-
my, nadaje się „imiona piwne”, a 
tych, którzy tworzą jej kształt, 
honoruje się godnością „Zasłu-
żony dla Karczmy Piwnej”. Orga-

nizatorem Karczmy Piwnej jest 
Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Górnictwa Koło Te-
renowe w Nowej Rudzie.
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Najnowsza książka Huellego to zbiór dwu-
nastu opowiadań. Historią wyjściową jest tu opowieść biblijna o wskrzeszeniu 
przez Jezusa zmarłej dwunastoletniej córki jednego z sędziów starożytnego 
Izraela. Odległa historia została przez pisarza potraktowana ponadczasowo. 
Tu i teraz, też mamy świat naszpikowany konfliktami i wrzącymi emocjami. 
Jednak jest jeszcze miejsce na miłość, tęsknotę i pragnienia. Jest też grzech 
i próba jego odkupienia. Bohaterką w pierwszym, tytułowym opowiadaniu 
jest kobieta o imieniu Maryjka. W dzień przed pogrzebem swojej siostrzenicy 
Bernatki spotyka przed domem tajemniczego mężczyznę. Kobieta ma wraże-
nie, że to ktoś ważny, wyjątkowy i niezapomniany.

Opowieści niby osobne, ale coś je wszystkie łączy. Nieodwracalność ludz-
kiego życia, z którym przeważnie nie chcemy się pogodzić. Mocne zakorze-
nienie w naszej polskiej tradycji, tej na granicy staropolskiej i żydowskiej. Po 
raz kolejny Paweł Huelle prowadzi czytelników przez swoją opowieść w spo-
sób niezwykły, wręcz uwodzicielski i  magiczny. Po jego książkach możemy 
powtórnie uwierzyć w odkupienie przez literaturę. Polecam. Opisane historie 
to powrót do lat dzieciństwa, do tych wydarzeń, które jakimś cudem zapa-
miętujemy i przywołujemy, kiedy jesteśmy starsi lub dużo starsi. Te wspomnie-
nia w sposób niewytłumaczalny określają nas i nasze późniejsze zachowania.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Paweł Huelle

„Talita”
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Piłka lekarska jest przyrzą-
dem, z którym większość osób 
ćwiczących na siłowni ostatni 
raz kontakt miała w szkole pod-

stawowej podczas zaliczania 
testów sprawnościowych. Spo-
śród wszystkich dostępnych w 
klubie fitness akcesoriów, to 

taśmy TRX czy odważniki ket-
tlebells cieszą się popularno-
ścią. Jednak należy zauważyć, 
że odpowiednio wykonany 

trening z wykorzystaniem piłki 
lekarskiej przyniesie bardzo 
duże korzyści dla całego ciała.

Piłka lekarska ze względu 
na swój kształt i obszycie od-
pornym na uderzenia materia-
łem pozwala w bezpieczny i 
kontrolowany sposób utrzymy-
wać ją w dłoniach. Dodatkowo 
możliwe jest wykonywanie dy-
namicznych rzutów. Pozwoli to 
popracować nie tylko nad mię-
śniami core, ale także nad nie-
zbędną w wielu grach zespo-
łowych i sportach walki siłą 
eksplozywną. Piłka, angażując 
do pracy mięśnie całego ciała, 
wpłynie pozytywnie na koor-
dynację ruchową i zręczność. 
Poza tym wykorzystanie tego 
akcesorium w podstawowych 
ćwiczeniach takich jak wykroki, 
pompki czy brzuszki, będzie 
świetnym urozmaiceniem tre-
ningu i zapewni naszemu ciału 
nowe bodźce. Każdy, komu 
zależy na zbudowaniu nie tylko 

silnego, ale i sprawnego ciała, 
powinien w swoim planie tre-
ningowym uwzględnić wyko-
rzystanie piłki lekarskiej. Od-
powiednio dobrany ciężar 
pozwoli efektywnie zaangażo-
wać do pracy mięśnie brzucha 
podczas skrętów tułowia w 
siadzie równoważnym czy pod-
czas wykroków. Piłka urozmaici 
wykonywanie takich podsta-
wowych ćwiczeń jak przysiad 
czy pompka. Dobrze opanowa-
ne technicznie przysiady z wy-
rzutem piłki nad głowę i rzuty 
piłki o ziemię będą stanowiły 
podstawę dla wykonania sku-
tecznego treningu metabolicz-
nego, który pozytywnie wpłynie 
na tempo spalania tkanki tłusz-
czowej. Podczas treningów 
warto korzystać z różnych ak-
cesoriów, gdyż nie tylko zapo-
biegną monotonii, ale i zapew-
nią nowy bodziec dla rozwoju 
ciała.

To porywająca historia życia kobiety, która w pewnym okresie swojego 
życia zamieszkała w puszczy wśród zwierząt. I znalazła tam to, czego szuka-
ła cały czas w mieście wśród ludzi. Może dlatego to jej życie było tak niezwy-
czajne. Rodzinny dworek w Krakowie zamieniła na leśniczówkę w Puszczy 
Białowieskiej. Przez ludzi nazywana była czarownicą, zresztą sama o sobie 
też tak mówiła, zbierała rośliny, zioła, gadała ze zwierzętami, dokarmiała je. 
Mieszkała z oswojonym dzikiem, krukiem i sarnami.

Simona Gabriela Kossak (1943-2007) urodziła się w słynnej rodzinie ma-
larzy, rysowników i literatów. Jej pradziadek, dziadek i ojciec to sławni mala-
rze batalistyczni, autorzy portretów i scen z udziałem koni. Miała być ocze-
kiwanym synem, czwartym Kossakiem, spadkobiercą rodzinnych tradycji 
malarskich. Wybrała jednak inną drogę. Została naukowcem, biologiem, 
miała swój wkład w rozwój zoopsychologii. Popularyzowała wiedzę w me-
diach, pisała książki, kręciła filmy przyrodnicze. Tak jak trzech Kossaków przed 
nią pracowała z pasją. Była też tytanem w swojej pracy. Czy miała na to wpływ 
presja ze strony matki, która twierdziła, że jeśli nie ma zdolności plastycznych 
to chociaż niech pisze jak jej ciotki literatki? (Kossak-Szczucka, Samozwaniec, 
Pawlikowska-Jasnorzewska). Warto przeczytać. Nieprzeciętna kobieta, fascy-
nująca biografia. Wzruszająca końcówka książki mówiąca o ostatnich chwilach 
Simony. Duża lekcja pokory wobec tego, co nieuniknione.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Pierogi z kiszoną kapustą
Ciasto:
500 g mąki pszennej, ok. 300 
ml gorącej, przegotowanej 
wody, 1 płaska łyżka soli
Farsz:
750 g ziemniaków, 500 g 
kiszonej kapusty, 125 g 
wędzonego boczku lub 
bekonu, 1 cebula, sól, pieprz
Do polania:
1 cebula, olej

Przygotowanie:
Farsz: Obrane ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Jeszcze ciepłe ugnieść 
tłuczkiem do ziemniaków, nie muszą być ugniecione bardzo dokładnie. Pozo-
stawić do całkowitego ostygnięcia. Drobno pokrojony boczek przesmażyć, 
potem dodać cebulę i razem usmażyć. Kapustę zalać wodą, gotować do mięk-
kości (co najmniej 30 minut). Po ugotowaniu dobrze odsączyć, posiekać nie za 
drobno. Wymieszać z ziemniakami i boczkiem z cebulą. Przyprawić solą i pie-
przem do smaku.
Ciasto: Mąkę wsypać do miski. Dodać sól i zamieszać. Wlewać stopniowo go-
rącą wodę z czajnika (im cieplejsza, tym ciasto będzie lepsze). Zagnieść jedno-
lite, elastyczne, mięciutkie ciasto. Wałkować małe kawałki na cieniutkie placki, 
wykrawać kółka. Zrobione pierogi wrzucić na wrzątek, gotować 2 min. od 
wypłynięcia. Podawać z podsmażoną cebulką.

Anna Kamińska

„Simona. Opowieść 
o niezwyczajnym 
życiu Simony Kossak”

Zalety ćwiczeń z piłką lekarską

Agata Hryciuk

Wielu nauczycieli na początku pandemii zadawa-
ło sobie pytanie: „Jak realizować lekcje zdalne z po-
szczególnych przedmiotów szkolnych?”. Każdy wy-
pracował swój system – jedni gorszy, drudzy lepszy 
(ale przecież kompletnie nikt nie był na to przygoto-
wany). Co innego teraz, kiedy zdążyliśmy się już na-
uczyć i wyszkolić w odpowiednich technikach lekcji 
zdalnych. Oczywiście nie inaczej jest z wychowaniem 

fizycznym! Od początku moim celem było, aby ruszyć 
młodzież z krzesła, do którego są przykuci codziennie 
przez wiele godzin. W szkole to co innego – zmienia-
ją klasy, przechodzą długimi korytarzami, muszą 
dotrzeć do szkoły, a w domu? Ich jedyną formą ruchu 
jest marsz do lodówki i z powrotem. Przysypiają przez 
to w ciągu lekcji, brak im dotlenienia i wysiłku, ich 
aparat ruchu powoli sztywnieje, pogarsza się ich 
samopoczucie. Zdarzają się i  tacy, co uczestniczą 
w  lekcjach leżąc w  łóżku – o  zgrozo (!). Na moich 
lekcjach uczniom na to nie pozwalam :) Oczywiście 
każdy musi znaleźć w swoim domu bezpieczny ka-
wałek podłogi, od którego są oddalone przedmioty 
codziennego użytku i być przebrany w strój sportowy 
(zdarzają się wygodne piżamki, ale niech im będzie). 
Łączymy się przez platformę dokładnie w godzinach, 
kiedy mamy lekcje wychowania fizycznego. Po stan-
dardowych czynnościach porządkowo-organizacyj-
nych przechodzimy do części głównej. Uczniowie 
mają skierowane kamerki tak, abym ich dobrze wi-
działa i kontrolowała sposób wykonywania ćwiczeń. 
Oni oczywiście również widzą mnie. Nauczyciele wf 
mają dostęp do platform, na których są gotowe filmy 
instruktażowe z  niemal każdej dyscypliny sportu, 
które można wykonać w domu w bezpieczny sposób. 
Bardzo to ułatwiło mi pracę. Czasami czuję się jakbym 
pracowała w callcenter, bo to słuchawki, to mikrofon, 
tu linki, na jednym monitorze kamerki, na drugim 

platforma z filmem – ale naprawdę warto. Widzę, jak 
młodzieży brakuje tego oderwania od biurka i często 
słyszę jak dobrze czują się po takich ćwiczeniach (to 
najlepsza nagroda). Zdarza się często, że przyłączają 
się całe rodziny do takiej lekcji! To tato poćwiczy, brat, 
siostra, pies czy kot to standard (i to jest najzabaw-
niejsze). Dlatego zachęcam rodziców, aby wspierali 
swoje dzieci i czasami z nimi wieczorem ponownie 
włączyli ćwiczenia z  lekcji oraz wręcz wygonili ich 
z  domu na spacer codziennie, by dotlenili swoje 
głowy. To bardzo ważne dla ich zdrowia fizycznego 
i  psychicznego!!! Nie bagatelizujcie ich senności, 
apatii, gorszego samopoczucia, bo to przełoży się 
również na wyniki w nauce, a ja ze swojej strony mogę 
zapewnić że zrobię wszystko, aby poczuli się lepiej :)

Lekcje zdalne e-WF
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Restrykcje sanitarne do końca roku
Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby 
rozluźniać obecne restrykcje. Premier Mateusz Morawiecki, podczas ubiegłotygodniowej 
konferencji, przedstawił plan na najbliższe 100 dni. Wprowadzone zmiany będą 
obowiązywały od soboty 28 listopada

Jak co roku tak i na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia wolontariusze akcji „Mogiłę 
Pradziada ocal od zapomnienia”, działający przy Zespole Szkół Nr 1 w  Jugowie, zwracają się 
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu paczki świątecznej dla naszych Rodaków na Kresach. Ro-
dziny, które chciałyby udzielić wsparcia proszone są o  dostarczenie przygotowanych paczek 
żywnościowych do Urzędu Gminy Nowa Ruda (ul. Niepodległości 2, Nowa Ruda), Centrum Kul-
tury Gminy Nowa Ruda (ul. Fabryczna 2, Ludwikowice Kł.), Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Jugowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie (ul. Główna 85, ul. Główna 105, Jugów), w terminie do 
20 grudnia 2020 r.

– Prosimy o spakowanie do pudełka żywności długoterminowej np. kaszy, ryżu, cukru, mąki, 
makaronu, kawy, herbaty, słodyczy, bakalii, budyniów, galaretek, majonezu, przecieru pomido-
rowego, groszku w  puszce, kukurydzy w  puszce, konserw oraz świątecznych życzeń. Prosimy 
o oklejenie pudełka ozdobnym papierem i dostarczenie gotowych paczek do w/w punktów. W tym 
jakże ciężkim dla wszystkich czasie, panującej pandemii, niech świąteczne podarunki od Polaków 
z Macierzy dla Polaków na Kresach, będą wyrazem wiary, nadziei i miłości – mówią koordynato-
rzy akcji Bożena Sołek-Muzyka i Marcin Antosik.

Przygotuj paczkę dla Kresowiaka

Na konferencji prasowej 21 
listopada premier rządu, Mateusz 
Morawiecki przedstawił trzy wa-
rianty obostrzeń. Dotyczą one:

• tzw. etapu odpowiedzialno-
ści (będzie obowiązywał od 
28.11. do 27.12.2020 r.)

• etapu stabilizacji, czyli po-
wrotu do podziału Polski na trzy 
nowe strefy – czerwoną, żółtą i 
z i e l o n ą  ( n a j w c z e ś n i e j  o d 
28.12.2020 r. – zależnie od sytu-
acji epidemicznej)

• kwarantanny narodowej 
(która zostanie wprowadzona w 
ostateczności, kiedy trzeba bę-
dzie natychmiast i radykalnie 
ograniczyć transmisję wirusa w 
społeczeństwie)

– Przed nami pewien okres, 
który nazywamy: 100 dni soli-
darności. Na końcu tego okresu 
jest wysoce prawdopodobne, że 
będzie dostępna szczepionka. 
Duża część populacji zaszcze-
pionej pozwoli szybko przerwać 
łańcuch zakażeń – zapowiedział 
Mateusz Morawiecki.

W momencie spadku liczby 
zachorowań, najwcześniej po 28 
grudnia, wróci w Polsce podział 
na strefy: czerwoną, żółtą i zie-
loną. Możliwe będzie także stop-
niowe rozluźnianie panujących 
restrykcji.

Etap odpowiedzialności – od 
28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlo-
wych z reżimem sanitarnym
• przywrócone funkcjonowanie 
sklepów i usług w galeriach i 
parkach handlowych w ścisłym 
reżimie sanitarnym
• limit osób – maksymalnie 1 os. 
na 15 m2

• niedziele handlowe 13 i 20 
grudnia – trwają rozmowy nad 
niedzielą 6 grudnia
• godziny dla seniorów – od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-12.00

Edukacja
• nauczanie zdalne przedłużone 
– przynajmniej do Świąt Bożego 
Narodzenia
• ferie w całym kraju potrwają 
od 4 do 17 stycznia 2021 r. Dzie-
ci i młodzież mają jednak pozo-
stać w domach, ze względu na 
zakaz organizacji wyjazdów na 
ferie zimowe

Pozostałe obowiązujące zasa-
dy i ograniczenia:

Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych osób
• ograniczenia w przemieszcza-
niu się dzieci i młodzieży poniżej 
16 roku życia. Od poniedziałku 
do piątku (w dni nauki szkolnej) 
w godz. 8.00-16.00 mogą poru-
szać się jedynie z rodzicem lub 
opiekunem prawnym

Wydarzenia kulturalne i kina
• działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w 
transporcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących
• 30% liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących, przy jed-
noczesnym pozostawieniu w 
pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych

Kult religijny
• ograniczenie liczby osób w 
kościołach – max. 1 os. na 15 m2

• obowiązek zachowania odle-
głości min. 1,5 m od innych osób 
oraz zakrywania nosa i ust

Zgromadzenia i spotkania
• w zgromadzeniu może uczest-
niczyć maksymalnie 5 osób
•  imprez y organizowane w 
domu – z udziałem maksymal-
nie 5 osób. Limit ten nie doty-
czy osób, które wspólnie miesz-
kają

Wesela, komunie
• zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
• wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
• działalność zawieszona

Hotele
• działalność zawieszona, z wy-
jątkiem gości przebywających 
w podróży służbowej, sportow-
ców oraz medyków

Gastronomia
• lokale zamknięte do 27 grudnia, 
jedzenie wyłącznie „na wynos” i 
„na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosme-
tyczne
• funkcjonowanie w reżimie sa-
nitarnym – min. 1,5 m odległości 
między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness 
i aquaparki
• działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarze-
nia sportowe
• bez udziału publiczności
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„Familia” ul. Kłodzka 13 27 listopada

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 28 listopada

„Nowa” ul. Teatralna 11 29 listopada

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 30 listopada

„Piastowska” ul. Piastów 5 1 grudnia

„Pod Szczelińcem” Radków, Rynek 5 2 grudnia

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 3 grudnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 4 grudnia

„W Rynku” Rynek 23 5 grudnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 6 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 7 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 8 grudnia

k
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o
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K

Repertuar 
kina MOK

6-8 października, godz. 18.00
TAJEMNICZY OGRÓD

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

Noworudzianin Nr 104, 27 listopada – 3 grudnia 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Dominik, Franciszka, Gustaw, Jakub, Maksymilian, Żaneta

wschód słońca: 7.16
zachód słońca: 15.30

27
331 dzień roku

do końca roku pozostało 34 dni
dzień trwa: 8 godz. 14 min.

listopada
środa

Zgodnie z art. 461 i nast. Ko-
deksu postępowania cywilnego, 
powództwo w sprawach z zakresu 
prawa pracy może być wytoczone 
bądź przed sąd właściwości ogól-
nej pozwanego, bądź przed sąd, 
w którego okręgu praca jest, była 
lub miała być wykonywana, bądź 
też przed sąd, w którego okręgu 
znajduje się zakład pracy.

Do właściwości sądów rejo-
nowych, bez względu na wartość 
przedmiotu sporu, należą sprawy 
z zakresu prawa pracy o ustalenie 
istnienia stosunku pracy, o uznanie 
bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie 
do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy 
oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie 
w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy 
wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy 
dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia 
z tym związane.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do 
rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce za-
mieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ 
rentowy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę 
do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznające-
mu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, 
jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Postanowienie w 
tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd, 
któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowie-
niem sądu przekazującego.

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych, 
za zgodą pracownika lub ubezpieczonego wyrażoną na piśmie, 
mogą wytaczać powództwa na rzecz pracownika lub wnosić od-
wołania od decyzji organów rentowych, a także przystępować do 
nich w toczącym się postępowaniu.

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

Edyta Geppert
Przed rozpoczęciem nauki na Wydziale Pio-

senki w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie występowała w 
Zespole Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Przed śpie-
waniem w zespole i na szkolnych akademiach 
- jak sama artystka wspomina - śpiewała, odkąd 
pamięta. Pochodzi z muzykalnej rodziny - mat-
ka Edyty Geppert była Węgierką, dlatego też 
bliskie są artystce czardasze węgierskie.

Edyta Geppert zaprezentowała się 
po raz pierwszy szerszej publiczności 
w 1984 r. Zdobyła wówczas I nagrodę 
na V Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu oraz Grand Prix XXI Kra-
jowego Festiwalu Polskiej Piosenki w 
Opolu. Sukcesy na opolskim festiwalu 
odnosiła jeszcze w 1986 r. i 1995 r. Jest 
jedyną polską piosenkarką, która do tej 
pory otrzymała trzykrotnie Grand Prix 
na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - 
1984 - „Jaka róża taki cierń”, 1986 r. - „Och, 
życie kocham cię nad życie” i 1995 r. - „Idź 
swoją drogą” (romans oparty na folklorze 
cygańskim według słów J. Kofty do muz. 
E. Dębickiego).

Teksty do jej piosenek są autorstwa 
znanych polskich twórców, do których 
należą m.in. Jacek Cygan, Magda Cza-
pińska, Bożena Ptak, Wojciech Młynarski, 
Agnieszka Osiecka, Marek Dagnan, Jerzy 
Ficowski i inni.  

W 1998 r.  została odznaczona Czerwoną 
Kokardką.

W 2007 r. z rąk ministra Kazimierza Ujaz-
dowskiego odebrała Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

3 maja 2009 r. odznaczona przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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2020

listopada
piątek

imieniny obchodzą:
Bernardyn, Dominik, Franciszek, Gustaw, Jakub, 
Jozafat, Maksymilian, Walerian, Zygfryd, Żaneta

wschód słońca: 7.16
zachód słońca: 15.30
dzień trwa: 8 godz. i 14 min

27
332 dzień roku
do końca roku  

pozostało 34 dni

KINO 

NIECZYNNE
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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.
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Inicjatywy lokalne 2020

Sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 315
Wójt Adrianna Mierzejewska informuje o zarządze-

niu nr 586/20 z dnia 23 listopada br. w sprawie sprze-
daży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczo-
nego samochodu specjalnego pożarniczego marki 
Jelcz 315. Pojazd jest z  1982 r., zabudowa z  2005 r. 
Oferty można składać do 4 grudnia do godz. 10.00. 
Cena wywoławcza to 9 tys. zł.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, na 
stronie www.gmina.nowaruda.pl i na stronie www.bip.
gmina.nowaruda. Szczegółowych informacji udziela 
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony 
Cywilnej, tel. 74 8720924, 606762680, od pon. do pt. 
w godz. od 7.00 do 14.00.

W środę, 25 listopada w sali 
narad Urzędu Gminy Nowa Ruda 
odbyła się XXV sesja Rady Gminy 
Nowa Ruda. Podejmowane były 
uchwały m.in. w sprawie określe-
nia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na której znaj-
duje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzysty-

wanej na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy 
Nowa Ruda z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2021 oraz 
w sprawie przystąpienia do opra-
cowania Strategii Rozwoju Powia-
tu Kłodzkiego na lata 2021-2030, 

będącej strategią rozwoju ponad-
lokalnego. Uchwalono także 
Gminny Program Opieki nad Za-
bytkami Gminy Nowa Ruda na lata 
2020-2023. Analiza dokumentów 
strategicznych i zasobów kultu-
rowych gminy pozwoliła wyzna-
czyć kierunki działań w obszarach 
zachowania dziedzictwa kulturo-
wego. Program został przyjęty 

przez radę gminy po uzyskaniu 
pozytywnej opinii przez Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocła-
wiu.

Pod głosowanie przyjęto tak-
że uchwałę w sprawie jednorazo-
wego stypendium przyznawane-
go uczniom w trzech kategoriach. 
Stypendium za wybitne wyniki w 
nauce zostanie przyznane finali-
stom lub laureatom konkursów i 
olimpiad przedmiotowych ogła-
szanych przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej, Kuratora Oświa-
ty, bądź inne instytucje co naj-
mniej na szczeblu wojewódzkim. 
Za osiągnięcia sportowe – uczniom 
powoła nym do składu kadry na-
rodowej, a artystyczne – laure-
atom konkursów w dziedzinach 
artystycznych na szczeblach ogól-
nopolskim lub międzynarodo-
wym. Wy sokość środków przezna-
czonych corocznie na stypendia 
określa uchwała budżetowa Rady 
Gminy.

Listopadowa sesja rady gminy

Już od kilku lat mieszkańcy Gminy Nowa Ruda udowadniają, że potrafią zaktywizować się i zrealizować 
w swoich sołectwach wiele ciekawych przedsięwzięć. Zaczyna się od planowania, napisania ciekawego 
projektu, a następnie jego realizacji. Tak było i tym razem.

W ramach XVI Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, organi-
zowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, aż 10 Sołectw Gminy Nowa Ruda powalczyło o otrzy-
manie dofinansowania z budżetu Powiatu Kłodzkiego, o łącznej wartości 24 500,00 zł.

Nie zapomnijmy jednak, że dobry pomysł to nie wszystko, aby projekty sołectw mogły zostać wyso-
ko ocenione przez komisje konkursową. Potrzebny był także wkład finansowy pochodzący ze środków 
budżetu Gminy Nowa Ruda, który wyniósł 108 773,88 zł.

Poniżej prezentujemy wszystkie zrealizowane projekty:

Sołectwo Sokolec
Projekt pn. „Salę i jej otoczenie 

modernizujemy, bo w niej zabawy, 
spotkania, uroczystości i szkolenia 
organizujemy”. W ramach realizacji 
zadania przeprowadzono remont 
wnętrza sali wiejskiej. Zakupiono 
karnisze okienne i zasłony. Ponadto 
zagospodarowano przestrzeń przed 
salą wiejską, zamontowano ławkę, 
kosz na śmieci oraz donice z kwia-
tami.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 8538 zł

Sołectwo Sokolica
Projekt pn. „Zakątek wypoczyn-

ku i rekreacji w Sokolicy”. W ramach 
realizacji zadania na placu rekre-
acyjnym na terenie sołectwa Soko-
lica został zamontowany ogrodowy 
grill betonowy, drewniane ławy i 
stoły oraz podwójna huśtawka wa-
hadłowa.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 9388,39 zł

Sołectwo Koszyn
Projekt pn. „Małe kroki wielkie 

zmiany – doposażenie Naszego 
Miejsca Integracji”. W ramach reali-
zacji zadania doposażono nowo 
wybudowane drewniane pomiesz-
czenie gospodarcze w regały, szaf-
ki, stół i krzesła.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 24071,92 zł.

Sołectwo Dworki
Projekt pn. „Dworki wieś malow-

nicza, turystyczna i zadbana – po-
prawa wizerunku sołectwa”. W ra-
mach realizacji zadania na terenie 
sołectwa Dworki zamontowano 
ławki parkowe oraz kosze na śmie-
ci. Realizacja przedsięwzięcia pozy-
tywnie wpłynęła na poprawę wize-
runku sołectwa oraz zwiększenie 
jego walorów turystycznych i rekre-
acyjnych.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 6907,86 zł

Sołectwo Bartnica
Projekt pn. „Bartusiowa miejsco-

wość Bartnica”. W ramach realizacji 
zadania wyznaczono na terenie 
sołectwa 4-kilometrowy „Szlak Bar-
ciowy”. Na jego trasie ustawiono 12 
drewnianych rzeźbionych ozdob-
nych barci pszczelich, 12 tablic z 
archiwalnymi zdjęciami miejscowo-
ści oraz baner zachęcający do przej-
ścia „Szlaku Barciowego”.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2000 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 920 zł

Środki od sponsorów – 4800 zł

Sołectwo Bożków
Projekt pn. „Modernizacja Sali 

Wiejskiej – etap II”. W sali wiejskiej 
w Bożkowie przeprowadzono prace 
remontowe polegające na wymianie 
podłóg w sali oraz pomieszczeniach 
przynależnych. Doposażono także 
kuchnię sali wiejskiej w nowy sprzęt 
AGD.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 26904,90 zł

Sołectwo Włodowice
Projekt pn. „Modernizacja placu 

zabaw – etap I”. W ramach realizacji 
zadania doposażono plac zabaw w 
nowe urządzenia zabawowe: huś-
tawkę wahadłową, karuzelę tarczo-
wa oraz huśtawkę wagową. Reali-
zacja projektu pozwoliła na zreali-
zowanie głównego założenia, jakim 
było stworzenie miejsca zabawy, 
wypoczynku oraz zwiększenie wa-
lorów turystycznych i rekreacyjnych 
sołectwa.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 8828 zł

Sołectwo Wolibórz
Projekt pn. „O przestrzeń Woli-

borską zadbamy, modernizację 
kładki i piękne klomby w naszej wsi 
wykonamy”. Zmodernizowano kład-
kę, a utworzone klomby obsadzono 
krzewami i kwiatami. Realizacja 
projektu wpłynęła na poprawę sta-
nu infrastruktury technicznej oraz 
zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznej poprzez stworzenie na te-
renie sołectwa ciekawych i atrak-
cyjnych stref zieleni.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 6682 zł

Sołectwo Ludwikowice Kł.
Projekt pn. „Plac rekreacyjny w 

Ludwikowicach Kłodzkich, krainą 
zabawy i wypoczynku”. W ramach 
realizacji zadania doposażono pla-
ce zabaw w nowe urządzenia zaba-
wowe oraz elementy małej archi-
tektury – ławki oraz kosze na śmie-
ci. Celem projektu, oprócz uzyska-
nych korzyści rzeczowych, była 
także głębsza integracja społecz-
ności i zachęcenie do spędzania 
wolnego czasu na świeżym powie-
trzu.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 12064,59 zł

Sołectwo Dzikowiec
Projekt pn. „Zagospodarowanie 

terenu w celu integracji i rekreacji”. 
W ramach realizacji zadania zmo-
dernizowano i rozbudowano teren 
rekreacyjny w sołectwie Dziko-
wiec.  W ramach otrz ymanego 
dofinansowania przy nowo wybu-
dowanej altanie, zamontowano 
ławki, kosze na śmieci parkowa 
lampa led.

Dofinansowanie z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego – 2500 zł

Środki z budżetu Gminy Nowa 
Ruda – 28252,14 zł

Sokolica
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W 2021 roku matury i egzaminy ósmoklasisty, ze względu na pandemię odbędą 
się na innych zasadach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmianę 
wymagań egzaminacyjnych dotyczącą matur i egzaminów ósmoklasisty

W przyszłym roku łatwiejsze matury i egzaminy ósmoklasisty

– Mamy opracowaną propo-
zycję wymagań egzaminacyj-
nych z poszczególnych przed-
miotów egzaminacyjnych, którą 
chcemy teraz poddać publicznej 
dyskusji – informuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej. – 
Zmianie powinny ulec również 
arkusze egzaminacyjne, chcemy 
pokazać na czym te zmiany będą 
polegały. Do końca grudnia będą 
gotowe przepisy, a także aneksy 
do informatorów, dzięki którym 
można spokojnie przygotować 
się do egzaminów – podkreśla 
MEN w oficjalnym komunikacie.

Wymagania egzaminacyjne, 
to istotne wytyczne dla nauczy-
cieli i uczniów. Dzięki nim wia-
domo, jakie wiadomości i umie-
jętności będą sprawdzane w 
zadaniach egzaminacyjnych oraz 
co należy z lat wcześniejszych 
powtórzyć do egzaminu. Wpro-
wadzone rozwiązania pozwolą 
również na większy komfort 
pracy nauczycielom.

Prace nad wymaganiami eg-
zaminacyjnymi

W czwartek 19 listopada za-
kończył się pierwszy etap prac 
zespołów ekspertów, którzy od 
października br. pracowali nad 
opracowaniem wymagań egza-
minacyjnych.

Minister edukacji narodowej, 
po analizie wyników ubiegło-
rocznych egzaminów i biorąc 
pod uwagę obecną sytuację 
epidemiczną, uznał, że w 2021 
r. egzaminy powinny być prze-
prowadzone na podstawie za-
wężonego zakresu wymagań 
podstawy programowej. Podjął 
również decyzję o powołaniu 
zespołów eksperckich, których 
zadaniem było opracowanie 
propozycji wymagań egzamina-
cyjnych. Członkami tych zespo-
łów zostali eksperci w zakresie 
każdego przedmiotu: nauczy-

ciele – praktycy, nauczyciele 
akademiccy, przedstawiciele CKE 
i okręgowych komisji egzamina-
cyjnych.

Zadaniem zespołów było 
przeanalizowanie obowiązują-
cych podstaw programowych 
oraz stworzenie – na ich podsta-
wie – wymagań egzaminacyj-
nych dla poszczególnych przed-
miotów w zakresie obu egzami-
nów. Podczas tych prac eksper-
ci przeprowadzili również kon-
sultacje międzyprzedmiotowe, 
tak, aby wymagania egzamina-
cyjne dla pokrewnych przedmio-
tów, np. biologii i chemii, wiedzy 
o społeczeństwie oraz geografii, 
były skorelowane i spójne. Efek-
tem pracy zespołów jest przy-
gotowana propozycja wymagań 
egzaminacyjnych na rok szkolny 
2020/2021. Co istotne, zmiana 
ta będzie dotyczyła egzaminów 
wyłącznie w bieżącym roku 
szkolnym (2020/2021).

Prekonsultacje propozycji 
wymagań egzaminacyjnych

Od 20 listopada trwają pre-
konsultacje propozycji wymagań 
egzaminacyjnych. Na uwagi i 
opinie merytoryczne minister-
stwo czeka do 27 listopada pod 
adresem: prekonsultacje@men.
gov.pl. Wszystkie przesłane opi-
nie zostaną przekazane zespo-
łom, które w kolejnym etapie 
prac dokonają analizy propozy-
cji i zmodyfikują projekt.

Kolejne kroki w przygoto-
waniu egzaminów

Wymagania egzaminacyjne 
zostaną ogłoszone w grudniu br. 
w formie rozporządzenia. Rów-
nież w grudniu rozpoczną się 
szkolenia dla doradców meto-
dycznych i nauczycieli, organi-
zowane przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji. Dodatkowo dyrektor 
CKE opublikuje aneksy do infor-

matorów, zawierające m.in. opi-
sy zmian w formułach arkuszy, 
zmodyfikowane zakresy struktur 
gramatycznych dotyczące egza-
minów z języków obcych nowo-
żytnych oraz listy lektur do eg-
zaminów z języków mniejszości 
narodowych, języka mniejszości 
etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecz-
nej wersji wymagań egzamina-
cyjnych, opracowane zostaną 
arkusze próbnego egzaminu 
ósmoklasisty i egzaminu matu-
ralnego. Następnie zostaną udo-
stępnione szkołom i zdającym 
w marcu 2021 r., na około 2 
miesiące przed egzaminami w 
maju 2021 r.

Warto podkreślić, że w przy-
padku egzaminu ósmoklasisty 
w 2021 r. uczniowie będą mieli 
więcej czasu na opanowanie i 
powtórzenie zredukowanego 
zakresu wymagań, ponieważ w 
2021 r. egzamin ten odbędzie 
się w ostatnim tygodniu maja, a 
nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Czym są wymagania egza-
minacyjne?

Przygotowane przez eksper-
tów wymagania egzaminacyjne 
są oparte na wymaganiach ogól-
nych i szczegółowych podstawy 
programowej kształcenia ogól-
nego. W swoim zakresie uwzględ-
niają jednak specyficzną sytuację 
edukacyjną na przestrzeni ostat-
nich trzech lat szkolnych. Wyma-
gania egzaminacyjne nie okre-
ślają zakresu kształcenia. Nie 
ograniczają także w żaden spo-
sób możliwości i zakresu reali-
zacji podstawy programowej 
jako takiej. Określają natomiast 
treści – zakres wiadomości i 
umiejętności, których opanowa-
nie będzie w 2021 r. sprawdzane 
w zadaniach egzaminacyjnych 
odpowiednio egzaminu ósmo-
klasisty czy maturalnego.

Co istotne, nauczyciel reali-
z u j e  p r o g r a m  n a u c z a n i a 
uwzględniający wymogi podsta-
wy programowej. Jednocześnie 
w związku z ustaleniem nowych 
wymagań egzaminacyjnych na 
2021 r., w sposób szczególny 
zwraca uwagę na te treści kształ-
cenia, które zostały wskazane 
jako wymagania egzaminacyjne.

Zmiana arkuszy egzamina-
cyjnych

Wprowadzenie na potrzeby 
egzaminów w 2021 r. wymagań 
egzaminacyjnych wiąże się z 
modyfikacją formuły arkuszy 
egzaminacyjnych. Zmiana ta 
będzie dotyczyła m.in.:

1. w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego:

• zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach eg-
zaminacyjnych, np. ograniczona 
będzie liczba lektur obowiązko-
wych, formy wypowiedzi ogra-
niczone zostaną do dwóch: roz-
prawka albo opowiadanie,

• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w pierw-
szej części arkusza egzaminacyj-
nego (czytanie ze zrozumie-
niem), przy zachowaniu pełnego 
czasu przeprowadzania egzami-
nu (120 minut),

• możliwości odwołania się 
przez ucznia w wypracowaniu 
do wybranej lektury obowiąz-
kowej, spełniającej warunki za-
dania (nie będzie wskazana lek-
tura obowiązkowa, do której 
uczeń musiałby się odwołać);

2. w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki:

• zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach eg-
zaminacyjnych, np. ograniczono 
wymagania dotyczące m.in. wła-
sności figur geometrycznych na 
płaszczyźnie, geometrii prze-
strzennej, elementów statystyki 
opisowej,

• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arkuszu 
egzaminacyjnym, przy zacho-
waniu pełnego czasu przepro-

wadzania egzaminu (100 minut), 
• zmniejszenia liczby zadań 
otwartych do rozwiązania (w 
porównaniu do arkuszy z lat 
2019–2020);

3. w przypadku egzaminu 
ósmoklasisty z języka obcego 
nowożytnego:

• zmniejszenia zakresu treści 
sprawdzanych w zadaniach eg-
zaminacyjnych, np. obniżony 
zostanie ogólny oczekiwany 
poziom biegłości językowej (po-
ziom A2),

• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arkuszu 
egzaminacyjnym, przy zacho-
waniu pełnego czasu przepro-
wadzania egzaminu (90 minut),

• ograniczenia/dostosowania 
zakresu struktur gramatycznych 
(opublikowanych w Informato-
rach o egzaminie z poszczegól-
nych języków);

Matury
1. w przypadku egzaminu 

maturalnego z matematyki na 
poziomie podstawowym:

• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby 
zadań do rozwiązania w arkuszu 
egzaminacyjnym (przede wszyst-
kim w zakresie zadań otwartych), 
przy zachowaniu pełnego czasu 
przeprowadzania egzaminu (170 
minut);

2. w przypadku egzaminu 
maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów na poziomie roz-
szerzonym:

• zniesienia obowiązku przy-
stąpienia do egzaminu matural-
nego z jednego przedmiotu na 
poziomie rozszerzonym jako 
warunku zdania egzaminu ma-
turalnego.

Przypomnienie o konsulta-
cjach dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć 
stacjonarnych, dyrektorzy szkół 
mogą umożliwić uczniom klas 
ósmych oraz klas maturalnych 
konsultacje indywidualne lub w 
małych grupach.
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Ważne telefonyKRZYŻÓWKA
SłUŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 405 („Gdzie sierp nie utnie, kosa nie ukosi”)
nagrody otrzymują: Andrzej Drobrzycki – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard 
Januszewski – 2-osobowy karnet do kina MOK, Barbara Zegzdryn – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Danuta Gruzała – plan miasta Nowa Ruda, Ryszard Jurkiewicz – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Wkrótce nadejdzie prawdziwa zima...
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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 405 („Gdzie sierp nie utnie, kosa nie ukosi”)
nagrody otrzymują: Andrzej Drobrzycki – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Ryszard 
Januszewski – 2-osobowy karnet do kina MOK, Barbara Zegzdryn – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Danuta Gruzała – plan miasta Nowa Ruda, Ryszard Jurkiewicz – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

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

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”
(„Księga niezapomnianych baśni”, „brzoskwinia”, („Księga niezapomnianych baśni”, „brzoskwinia”, („Księga niezapomnianych baśni”, „brzoskwinia”, 

„listopad”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: „listopad”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: „listopad”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.: 
kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów 
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, 

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Karolina Prasek, Ola Kuniewicz, Kamil Będzki.Karolina Prasek, Ola Kuniewicz, Kamil Będzki.Karolina Prasek, Ola Kuniewicz, Kamil Będzki.

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. Rebus

........................................................................................
3. Rozsypanka

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 405

1. Sprawdzian ortogra� czny

2. Pozostałość po ognisku

3. Duża Ola

4. Człowiek w kosmosie

5. Wyciśnięty z owoców

6. Stolica Hiszpanii

7. Bywa bezludna

8. Wyrabiane ze śmietany

9. Szczecin lub Nowa Ruda

10. Smocza pod Wawelem

11. Kłujący w doniczce

12. Na nich książki w bibliotece

13. Początek rzeki

14. Układanka Rubika

15. Może być samoobsługowy

16. 500 + 400

17. Dog lub chart

18. Na kopercie

19. Blond lub rude

20. Wędruje z taborem

21. Artysta z dłutem

...KJE.
Ż=Ź

WIDEL..

++

R E B U S

Rozsypanka literowa:  Ułóż dwa wyrazy z wszystkich podanych 
liter. Jeżeli Ci się to uda, spróbuj ułożyć inne wyrazy, używając 

niekoniecznie wszystkich liter.

Y S I C U Z M Ą   A L S

Dodaj i odejmij
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

25lat

Reklama

* Sprzedam mieszkanie do kapi-
talnego remontu w Przygórzu. Po-
wierzchnia 90m2. Tel. 880 663 224.
* Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem i ogródkiem 
w Nowej Rudzie. Powierzchnia 
70m2. Zapraszam na prezentację. 
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul. 
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugo-
wie o powierzchni 1,52 ha w cenie 
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* 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.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.

Nieruchomości

Motoryzacja

* Sprzedam monografie klubowe 
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji 
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.
* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.

* Kupię stare ordery, medale, od-
znaki i inne. Tel. 518 507 460.

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

* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bart-
nicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipa-
mi”. Tel. 798 770 912.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do 
remontu, na 8 piętrze na os. Woj-
ska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 
606 351 669.

* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam piec akumulacyjny w 
bardzo dobrym stanie, 220V. Tel. 
609 606 746.
* Sprzedam podręczniki akade-
mickie przydatne na kierunkach 
pedagogicznych i psychologii. 
Cena 40-50 zł. Tel. 503 789 440.
* Tanio sprzedam książki: „Zarys 
dziejów literatury polskiej” oraz 
„Okresy literackie”. Tel. 503 789 440.
* Kotka młodego, zadbanego od-
dam. Kot jest odrobaczony, wyka-
strowany, zdrowy. Umie korzystać 
z kuwety. Łowi myszy. Do domu z 
ogródkiem. Tel. 509 673 643 lub 
508 054 148.
* Sprzedam regały sklepowe 6 szt. 
oraz witrynę oszkloną. Cena do 
negocjacji. Tel. 609 518 356.

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

ZAPRASZAMY

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

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

Różne
Reklama

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

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

1. na pełny etat 2. na pół etatu

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

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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Uwaga Nowa Ruda i okolice! Zapraszamy do dołączenia do akcji pt. „Święty Mikołaj dla Se-
niora”. Chcemy pomóc starszym ludziom w czasach pandemii i zadbać o to, żeby nie musie-
li 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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