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Znamy termin rozpoczęcia
remontu mostu!

Jest spora szansa na remont muru
oporowego za garażami na os.
Piastowskim w Nowej Rudzie.
W projekcie budżetu miasta
na 2021 r. na ten cel zapisano
niebagatelną kwotę 200 tys. zł

czytaj na str. 5

Nie będzie
drastycznych
podwyżek
Ile mieszkańcy Nowej
Rudy zapłacą za wywóz
i zagospodarowanie odpadów?
Czy czeka nas kolejna drastyczna
podwyżka za śmieci?

czytaj na str. 6

35 zł

16 zł

Przed tygodniem w tygodniku
„Noworudzianin” dość
obszernie opisaliśmy sytuację
związaną z ewentualnym
remontem mostu na
ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie
czytaj na str. 3

Przekazać, czy nie
przekazać?
W trakcie październikowej sesji
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
zdjęto z obrad punkt dotyczący
wyrażenia zgody na wyrażenie
zgody na darowiznę na rzecz
Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
nieruchomości niezabudowanej
przy ul. Niepodległości w Nowej
Rudzie

czytaj na str. 6

Uniwersytecka e-spartakiada
Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE

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

Nieco ponad 30 lat temu, 27 maja
1990 roku odbyły się wybory
samorządowe – pierwsze w pełni
demokratyczne wybory w Polsce
po 1945 roku

czytaj na str. 7

Zmiany w
przepisach
Pierwszeństwo dla pieszego przed
pasami oraz zakaz korzystania
z telefonu komórkowego przy
przejściu przez jezdnię – to część
zmian wprowadzonych przez rząd,
który przyjął projekt nowelizacji
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Nowe przepisy wejdą w życie 8
grudnia

Reklama

Zamów gaz
do domu

To już 30 lat

I wszystko na „piątkę”! – bo to piąta spartakiada organizowana
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Korfantowie. I jak wszystko
w dzisiejszej dobie – wirtualna

czytaj na str. 9

czytaj na str. 11

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

www.wenanty.pl
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Wozić nas będą autobusy
z Wałbrzycha?
O sytuacji największego przewoźnika na naszym
terenie, jakim jest PKS Kłodzko, pisaliśmy wielokrotnie.
Najbliższe miesiące zdecydują, czy spółka, której
właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
nadal będzie funkcjonowała
Obostrzenia sanitarne związane z koronawirusem – zdalna
nauka, a więc brak uczniów dowożonych do szkół, mniejsza
mobilność mieszkańców i warunek zapewnienia w autobusie
odpowiedniej liczby miejsc – na pewno mają na to wpływ.
Częściowo przewóz osób zapewniają prywatni przewoźnicy,
jednakże nie zapewnia to w pełni potrzeb mieszkańców Nowej
Rudy i gminy Nowa Ruda.
– PKS Kłodzko jest tą jednostką, która cały czas świadczy na
naszym terenie usługi przewozowe. Natomiast ja nie ukrywam,
że cały czas prowadzę rozmowy z Wałbrzychem na temat rozszerzenia wałbrzyskiej publicznej komunikacji miejskiej na
obszar miasta, a być może również gminy Nowa Ruda – mówi
burmistrz Tomasz Kiliński.
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Głosuj na lokalne projekty
Od 2 do 30 grudnia można głosować w tegorocznej, trzeciej już edycji Budżetu
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021. W sumie głos można oddać
na jeden z 32 projektów, z czego 8 to projekty z terenu gminy, bądź miasta
Nowa Ruda, których autorzy już powinni promować swoje pomysły

Każdy z wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego został dokładnie
przeanalizowany. Sprawdzano m.in. podpisy poparcia, które mieszkańcy składali pod proponowanymi inicjatywami, a także możliwość realizacji, rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, czy zgodność
z zadaniami samorządu powiatu.
Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące
wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 tj.).
Łączna kwota przeznaczona z budżetu powiatu kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2021
wynosi 150 000 zł.
Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż
5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.
Lista propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na
2021 r. z terenu miasta i gminy Nowa Ruda:
• Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna
w Jugowie
Tytuł zadania – Ochrona życia i zdrowia mieszkańców Powiatu Kłodzkiego przez doposażenie
OSP Jugów w Defibrylator AED, Torbę PSP Rl oraz
ubranie specjalne.
Opis zadania – zakup torby medycznej PSP Rl,
Defibrylatora AED, oraz ubrania specjalnego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie.
Szacunkowy koszt realizacji zadania – 14.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie wyników zwycięskich projektów nastąpi do 26 stycznia 2021 r., a ich realizacja od
1 marca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Warto dodać, że w poprzednim roku mieszkańcy powiatu
oddali łącznie 10 442 głosy i tylko 4 z nich były nieważne.
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Znamy termin rozpoczęcia Co ze świątecznym
remontu mostu!
przyozdobieniem miasta?
Przed tygodniem w tygodniku „Noworudzianin” dość obszernie opisaliśmy sytuację związaną z ewentualnym remontem
mostu na ul. Piłsudskiego w
Nowej Rudzie. Niestety, ze względu na brak odpowiedzi nie mogliśmy poinformować naszych
czytelników, jak wygląda sytuacja z dotacją celową dla powiatu kłodzkiego na remont mostu,
którą przekazać ma województwo dolnośląskie.
Dziś już wiemy więcej. Jeszcze
w grudniu 2020 r. planowane
jest rozpoczęcie procedury przetargowej, a w marcu rozpoczęcie
remontu.
– Województwo dolnośląskie
podpisało porozumienie z powiatem kłodzkim w sprawie
udzielenia powiatowi pomocy
finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa
dolnośląskiego na zadanie pn.:
„Zabezpieczenie drogowego
obiektu mostowego, typu Ger-

Epidemia SARS CoV-2 sprawiła, że uboższe o dochody są
budżety polskich miast i gmin. Samorządy poszukują oszczędności w każdych sferach swojej działalności, między innymi
w ograniczeniu dekorowania swoich ulic ozdobami bożonarodzeniowo-noworocznymi. Czy Nowa Ruda również ograniczy
w tym roku budżet na ozdoby świąteczne.
– Z uwagi na sytuację pandemiczną i związaną z tym sytuację
finansową, czyli obniżanie dochodów samorządów itd., w tym
roku nie rozbudowujemy, nie dokupujemy żadnych ozdób świątecznych – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. – Te ozdoby świąteczne, które były dotychczas wykorzystywane, pojawią się
ponownie, nie zamierzamy wprowadzać ograniczeń związanych
z opłatami za energię elektryczną i kosztami ich montażu – dodaje.

Deptak na Teatralnej bez choinki
ber, zlokalizowanego przy ul.
Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” – informują pracownicy Biura Prasowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. –
Zgodnie z powyższym województwo przyznaje powiatowi
pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 1 036

156,00 zł. W grudniu 2020 roku
planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót, z terminem rozpoczęcia robót budowlanych w marcu 2021 roku. Planowany termin wykonania robót
budowlanych, to koniec 2021
roku – dodają.

Czekają na zgodę
Uschnięte drzewo stwarzające zagrożenie dla pieszych i zmotoryzowanych, wreszcie
zostanie wycięte. Posprzątany zostanie również teren po poprzedniej wycince
Mowa o drzewie poniżej bloku nr 16 na os. Piastowskim w Nowej Rudzie. Zdaniem radnego Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie Andrzeja Czerniatowicza, suche drzewo szczególnie podczas silnie
wiejącego wiatru stwarza duże zagrożenie dla
zmotoryzowanych i pieszych uczestników ul.
Sportowej, o czym informował już kilka miesięcy
temu. W pobliżu drzewa zalegają również, niesprzątnięte przez wykonawcę, pozostałości po

Sprawa świątecznego przyozdobienia deptaku na ul. Teatralnej poruszana już była przed rokiem. Podczas październikowej
sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie przypomniała o tym radna
Jolanta Kasprzyk. Niestety, nie mamy dobrych informacji.
– Rzeczywiście, to nie jest nowy temat. O świątecznym ozdobieniu tego miejsca, które zostało kompletnie przebudowane
i zmodernizowane, myślę od co najmniej roku. Niestety, mamy
rok jaki mamy i braki finansowe związane z epidemią trochę nam
plany pokrzyżowały. Myślałem żeby ustawić tam choinkę. O większym przyozdobieniu tego miejsca – chyba najbardziej ruchliwego w Centrum miasta – nie ma mowy. Póki co, na razie wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową przyozdobimy latarnie w tym
rejonie. Korzystając z okazji, dziękuję prezesowi spółdzielni panu
Wiktorowi Muszyńskiemu za współpracę. W najbliższym czasie
pojawią się ozdoby na latarniach, a mam nadzieję, że to jest
początek czegoś większego – wyjaśnia burmistrz.

wcześniejszej wycince. Jak nam powiedział Andrzej
Czerniatowicz, z informacji uzyskanych z Urzędu
Miasta w Nowej Rudzie wynika, że miasto wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Kłodzku z wnioskiem o zgodę na wycięcie drzewa, i po jego
uzyskaniu drzewo zostanie wycięte. Radny został
również zapewniony, że posprzątany zostanie
teren, gdzie złożono odpady po wcześniejszej
wycince drzew.

Zapraszamy Czytelników i Internautów na stronę

www.noworudzianin.pl
Ponad 1 mln 351 tys. odsłon
od 24 VIII 2016 r. Dziękujemy!
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Felieton

Koniec marzeń o Moskwie cz. II
Prostoduszny wojak jakim
był hetman polny koronny,
działając w dobrej wierze gdy
przyjmował przysięgi Rosjan
na wierność Władysławowi, nie
zdawał sobie sprawy, że naraża
się królowi. W listach prywatnych pisał, że z zamętu chwili
może się wyłonić nowy, lepszy
porządek, czyli powiększona
unia polsko-litewsko-moskiewska. Na przeszkodzie stanął
ojciec cara Władysława, król
Zygmunt III, który sam zgłosił
pretensje do carskiej korony i
zganił Żółkiewskiego za przekroczenie swoich uprawnień.
Usłyszał hetman od króla: „iż
dla słusznych przyczyn synowi
memu nie dopuszczę być carem
moskiewskim...”. „Korona carska
na głowie Zygmunta III wydawałaby mi się najlepszą gwarancją odrodzenia religijnego
Moskali – pisał do Rzymu nuncjusz papieski i słowa te wyjaśniają...program polityczny” (za
Pawłem Jasienicą). Piszę o zdarzeniach z początku XVII wieku
i nie wolno zapominać, że często to właśnie religie wyznaczały programy polityczne. Za
kilka lat wybuchnie największa
wojna w dziejach Europy właśnie o podłożu religijnym, aczkolwiek interesy gospodarcze
czy polityczne odgrywały rolę
niepoślednią. Król Zygmunt,
wychowanek jezuitów i przez
nich kierowany, widział się na
czele krucjaty zdobywającej
Moskwę dla katolicyzmu i
wspólną rozprawę z islamem,
a po drodze, niejako z marszu,
mógłby odzyskać tron szwedzki o którym ciągle marzył. Na
efekty nie trzeba było długo
czekać. Rosjanie znoszący przez
dwa lata swawole wojska polskiego i jeszcze gorsze wybryki kozaków popierających Samozwańca, otrzymali nowy
argument – Lachy idą odebrać
nam świętą wiarę prawosławną.
Cały czas jesteśmy w pierwszej
połowie XVII wieku i pamiętajmy do jakich ofiar i poświęceń

w imię religii gotowi byli chrześcijanie wszystkich wyznań,
katolicy, protestanci jak i prawosławni. Jesienią 1611 roku,
w Niżnym Nowogrodzie wybuchło powstanie pod wodzą
kupca Kuźmy Minina i kniazia
Dymitra Pożarskiego. Powstańcy rozprawili się z niedobitkami
Łżedymitra i teraz przyszła kolej na Lachów. Polska załoga,
po spaleniu Moskwy, zamknęła się na Kremlu i dzielnie odpierała szturmy, ale odcięta od
dostaw żywności nie poradziła
sobie z głodem. Po zjedzeniu
pergaminów (przecież to wołowa skóra) rzemieni, pasów,
musieli kapitulować i chociaż
wytargowali kapitulację honorową, to Moskale i tak większość
wymordowali. Kapitulację podpisali 6 listopada, a nazajutrz
załoga opuściła Kreml. Okoliczność ta posłużyła Dumie Federacji Rosyjskiej w roku 2004 do
ogłoszenia rocznicy wypędzenia Lachów jako Święto Jedności Narodowej. Ciekawe dlaczego to święto obchodzą 4 listopada, skoro 4 listopada 1612
roku wygłodzeni Polacy jeszcze
bronili się na Kremlu, a jego
mury opuścili 7 listopada. W
kilka miesięcy później Rosjanie
wybrali Mikołaja Romanowa na
cara, a jego potomkowie panowali w Rosji do 1917 roku. „Ze
wszystkich snów o słowiańskiej
monarchii europejsko-azjatyckiej, o unii, przymierzu, pozostał
w rękach Polaków Smoleńsk; w
sercach Moskwy – głód zemsty”
– tak politykę marzeń misjonarza w koronie podsumował
historyk, Władysław Konopczyński. Od siebie dodam, że
Smoleńsk i całe Zadnieprze
pozostawało w granicach
Rzeczpospolitej jeszcze przez
niespełna pół wieku. Za taką
politykę króla przyszło Rzeczpospolitej słono zapłacić. Jesienią 1611 roku w Warszawie
odbył się wielki triumf. Car Wasyl Szujski i jego bracia w polskiej niewoli, Smoleńsk zdoby-

ty, a polska
załoga
urzęduje na
Kremlu i za
zgodą bojarów korzysta z carskich skarbców. W ciągu roku karta zupełnie się odwróciła i za te triumfy trzeba było płacić. Pierwszą
fakturę wystawili Hohenzollernowie brandenburscy. Za życzliwą neutralność i niewielką
pomoc elektor Jan Zygmunt
otrzymał w dziedziczne lenno
Prusy Książęce, co było jawnym
złamaniem postanowień pokoju krakowskiego z 1525 roku
(hołd pruski), który wykluczał
elektorską linię Hohenzollernów od tego dziedzictwa. Powód: należało zniechęcić elektora do antypolskiego sojuszu
ze Szwecją, a ponadto Brandenburczyk zasilił pustą kasę
królewską kwotą 300 tys. zł., co
pozwalało na roczny żołd dla
około10 tysięcznej armii. Zaiste,
tanim kosztem elektorzy uczynili z Pomorza Gdańskiego „korytarz” i nie trzeba wielkiego
politologa, aby zrozumieć, że
likwidacja owego korytarza
będzie stanowić wytyczną dla
wszystkich brandenburskich i
pruskich mężów stanu. Mimo
takich kosztów Zygmunt III, ani
jego syn tronu moskiewskiego
nie utrzymali, chociaż Władysław jeszcze dwukrotnie wyprawiał się na Rosję, a jedyną
trwałą zdobyczą była wieczna
nienawiść Moskali. A jeszcze
jedno: otóż po latach wojen w
kraju były tysiące zbrojnego
żołnierza domagający się wypłaty zaległego żołdu, a zaległości liczono na dziesiątki
milionów zł przy budżecie państwa około 12 mln. Ta bezsilność
państwa, jako skutek marzeń o
mocarstwowości doprowadziła do jego upadku, a krokiem
pierwszym było powstanie Bohdana Chmielnickiego w 1648 r.
Stanisław Łukasik
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Minęły dwa lata
Od kolejnego zaprzysiężenia Tomasza
Kilińskiego na stanowisko burmistrza Nowej
Rudy minęły dwa lata. Odbyło się dokładnie
21 listopada 2018 r. Poprosiliśmy burmistrza
o podsumowanie minionych dwóch lat
21 listopada 2020 r. minęły dwa lata od momentu zaprzysiężenia Tomasza Kilińskiego na
burmistrza Nowej Rudy. Okres ostatnich kilku
miesięcy jest dla wszystkich samorządowców
czasem trudnym. Panująca epidemia, liczne obostrzenia powodują, iż bardzo szybko należy
podjąć nieraz niełatwą decyzję. Jak było wcześniej,
jak okres minionych dwóch lat ocenia burmistrz?
– Myślę, że mimo wszystko ubiegłe dwa lata
to okres bogaty dla miasta, to na początku tej
kadencji oddaliśmy do użytku, po gruntownej
przebudowie, największą inwestycję w tej perspektywie finansowej, czyli ul. Świdnicką i Piłsudskiego. Rozpoczęliśmy, mającą się ku końcowi,
potężną, drugą co do wielkości inwestycję, mówię
o przebudowie basenu przy ul. Fredry. Wymieniliśmy w mieście setki źródeł ciepła i obecnie realizujemy kolejny, tym razem unijny projekt
związany ze źródłami ciepła, więc mogę śmiało
powiedzieć, że powietrze jest dla nas priorytetem.
Przystąpiliśmy do czesko-polskiego projektu
tzw. grzbietówki, wykonaliśmy już jego pierwszy
etap, to jest parking przy Miejskim Ośrodku Kultury. Obecnie trwają prace w parku przy ul. Strzeleckiej, prace przy odbudowie kapliczek dżumowych, to kolejny duży projekt. Przygotowujemy
dokumenty do projektu czesko-polskiego w ramach którego zakupimy nowy pojazd pożarniczy,
tym razem dla OSP Słupiec, wcześniej taki zakupiliśmy dla OSP Drogosław. Jak łatwo zauważyć,
wyposażamy nasze jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, obie będące w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym, obie bardzo dobrze wyposażone, gotowe do dbałości o nasze bezpieczeństwo – mówi Tomasz Kiliński. – Oczywiście
można powiedzieć, że mogliśmy wcześniej skończyć basen, na który wszyscy czekają, ja osobiście
też ubolewam, że dopiero w przyszłym roku będziemy mogli go otworzyć i mam nadzieję, że
sytuacja epidemiczna nam w tym nie przeszkodzi
– dodaje.
To rok dotąd niespotykany
Nikt się nie spodziewał, że 2020 rok, a więc
teoretycznie drugi rok kadencji będzie rokiem
pod znakiem pandemii i związanych z tym problemów na przestrzeni zdrowotno-ekonomiczno-społecznych.
– Rok 2020, to rok do tej pory niespotykany
z uwagi na sytuację epidemiczną i wszystko co
się z tym wiąże, a więc ogromne problemy służby

zdrowia w całym kraju, jak również przeogromne
problemy w gospodarce i sprawach społecznych,
czyli wszelkie wprowadzane przez rząd obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie działalności
gospodarczej na których cierpi przede wszystkim
branża usługowa, gastronomiczna, czy turystyczna, nie mogąc prowadzić działalności. Niestety,
to bardzo trudny okres, który musimy przetrwać,
dlatego też dla nas, dla samorządów, a nade
wszystko dla mieszkańców tak ważny jest budżet
unijny na lata 2021-2027, jego przyjęcie, wdrożenie Funduszu Odbudowy stworzonego po to
właśnie, by odbudować Europę po tych ogromnych
uciążliwościach i w gospodarce, i społeczeństwie
wyrządzonych przez COVID-19, czy choćby, jak
dla nas niezwykle istotne, uruchomienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – podkreśla nasz
rozmówca. – Transformacja z regionu węglowego,
która u nas trwa od ponad 20 lat, niestety początkowo mocno, mówiąc wręcz: nieudanie, nieudolnie – cały czas trwa. Myślę, że widzimy już efekt
działań skierowanych na rozwój przemysłu i strefy przemysłowej w naszym mieście. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko kolejnej inwestycji w naszej
strefie ekonomicznej, być może nawet dwóch
inwestycji. To cieszy, to są kolejne miejsca pracy.
Można powiedzieć, że w Nowej Rudzie nie występuje prawie zjawisko bezrobocia, dzisiaj to pracodawcy szukają pracownika. Więc sytuacja
z którą mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu
związana z dużym bezrobociem, obecnie praktycznie nie istnieje – dodaje.
Bardzo dobra i korzystna
współpraca z Czechami
– Bliskość do naszych południowych sąsiadów
daje nam wiele możliwości, wielu noworudzian
tam pracuje, ale też innych kontaktów, innych
wspólnych działań na rzecz regionu broumovsko-noworudzko-radkowskiego i wspólnie zrobiliśmy
bardzo dużo ciekawych rzeczy, że wspomnę tu
o ścieżkach rowerowych, wieżach widokowych,
czy różnych projektach turystycznych. Współpraca z Czechami daje naprawdę bardzo, bardzo
wymierne dla mieszkańców efekty, co bardzo
cieszy bo i jest praca, ale też turystyka, infrastruktura i rozwój wspólnie z naszymi sąsiadami, to
jest nie do przecenienia – wyjaśnia burmistrz. –
Dwa lata, które minęły, to oczywiście czas na jakieś
podsumowanie, z którego moim zdaniem wynika,
że te najważniejsze rzeczy udało nam się zrealizować i zgodnie z planem zdobyć naprawdę
ogromne pieniądze, to co najmniej 50 mln zł
pozyskanych w ramach obecnego budżetu Unii
Europejskiej, przede wszystkim z ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale również z programu Interreg Czechy – Polska – mówi Tomasz Kiliński.

Jest szansa na remont muru
Jest spora szansa na remont muru oporowego
za garażami na os. Piastowskim w Nowej Rudzie.
W projekcie budżetu miasta na 2021 r. na ten cel
zapisano niebagatelną kwotę 200 tys. zł
– Wkrótce po zakończeniu budowy os. Piastowskiego, grupa osób uzyskała zgodę na budowę garaży powyżej bloku nr
11. Garaże wybudowano i każdy z ich właścicieli systemem
gospodarczym wybudował mur oporowy, zabezpieczający
przed osunięciem się skarpy na garaże – mówi Andrzej Czerniatowicz. – Obecnie, po ok. 40 latach, mur oporowy wymaga
natychmiastowego remontu, jako że teraz jego konstrukcja
została znacząco uszkodzona przez osuwającą się ziemię i kamienie ze skarpy, na której zabudowane jest boisko sportowe,
z którego korzystają mieszkańcy osiedla jak również młodzież
z liceum. Pierwsze sygnały dotyczące złego stanu przedmiotowego muru kierowane były do urzędu miasta już w roku 2009,
jednak mimo upływu ponad 11 lat, sytuacja nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie, napierająca masa kamieni i ziemi spowodowała, że mur został przesunięty i w kilku miejscach niemal
styka się ze ścianami garaży. Silniejsze opady deszczu mogą
spowodować przerwanie muru, co może doprowadzić wręcz
do katastrofy budowlanej. Co nie mniej ważne, teren między
skarpą, garażami a boiskiem stał się miejscem zabaw dla dzieci i stąd też stan techniczny tego muru może stanowić również
zagrożenie dla bawiących się tam dzieci – wejście pomiędzy
garaże a istniejący mur nie jest w żaden sposób zabezpieczone
– dodaje radny.
Andrzej Czerniatowicz przypomina, że już w 2018 r. w sprawie remontu tego muru złożył interpelację, a konieczność
pilnego remontu muru potwierdzona została oględzinami
przeprowadzonymi w 2009 r. przez pracowników Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie. Dlatego, zarówno on jak i inni mieszkańcy os. Piastowskiego, w tym
właściciele garaży, zadowoleni są z faktu, że w projekcie przyszłorocznego budżetu Nowej Rudy na remont muru zarezerwowano 200 tys. zł.
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Nie będzie drastycznych
podwyżek
Ile mieszkańcy Nowej Rudy zapłacą za wywóz
i zagospodarowanie odpadów? Czy czeka nas kolejna
drastyczna podwyżka za śmieci?
We wtorek 1 grudnia otwarto oferty na ogłoszony przez
władze miasta przetarg związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz prowadzeniem punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych położonego w Nowej Rudzie.
Okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta spółki Noworudzkie
Usługi Komunalne.
Wielu noworudzian zadaje sobie pytanie, kiedy poznamy
nowe stawki i czy przyszłoroczne podwyżki będą porównywalne z tymi z roku ubiegłego, a te trzeba przyznać, były bardzo
wysokie i budziły wśród mieszkańców wiele kontrowersji.
– Sprawa ta będzie omawiana podczas sesji pod koniec
grudnia. Oferta Noworudzkich Usług Komunalnych poddana
zostanie jeszcze ocenie i nie ma pewności, że oferta zostanie
wybrana i przetarg zostanie rozstrzygnięty – informuje burmistrz
Tomasz Kiliński. – Myślę jednak, że znaczących podwyżek nie
należy się spodziewać – uspokaja.
Grzegorz Kuzak, prezes Noworudzkich Usług Komunalny
twierdzi, że zaproponowane przez spółkę stawki są niewiele
wyższe od tych z ubiegłego roku i są porównywalne ze stawkami w sąsiednich gminach. Jednak, jak twierdzi prezes, to, ile
płacimy, zależne jest też od nas samych.
– Zaproponowane stawki są niewiele wyższe niż te, które
zaproponowaliśmy w ubiegłym roku, a poza tym jak ktoś przeanalizuje przetargi które się odbywają w ościennych gminach
i stawki tam zaproponowane, to śmiało może je porównać do
naszych stawek, w niektórych przypadkach są niższe niż zaproponowały inne firmy – mówi Grzegorz Kuzak. – Ważnym czynnikiem wpływającym na koszt jest uczciwość mieszkańców.
Bulwersuje mnie fakt, że ilość mieszkańców miasta, nie zgadza
się z ilością złożonych deklaracji za odpady komunalne, bądź
zawartych w nich informacji. Mówiąc wprost, to powoduje, że
płacimy więcej za tych, którzy nie złożyli deklaracji, bądź złożyli je niepełne – dodaje.

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

Przekazać, czy nie przekazać?
W trakcie październikowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
zdjęto z obrad punkt dotyczący wyrażenia zgody na wyrażenie zgody
na darowiznę na rzecz Gminy Wiejskiej Nowa Ruda nieruchomości
niezabudowanej przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie
Konkretnie chodzi o odcinek drogi wewnętrznej i parking przed nową siedzibą Urzędu Gminy
Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2 (były sąd).
Przez wiele lat budynek, własność Sądu Rejonowego w Kłodzku, stał niewykorzystany lub był
wykorzystywany w niewielkiej jego części. Jakiś
czas temu nieruchomość tę przekazano bezpłatnie Gminie Wiejskiej Nowa Ruda i po przeprowadzeniu gruntownych remontów budynek został
główną siedzibą władz gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym wniosek wójt
Adrianny Mierzejewskiej o przekazanie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej tzw. drogę
wewnętrzną i parking wydaje się być zasadny,
tym bardziej, że główny budynek urzędu gminy
sąsiaduje z innym, w którym znajduje się cześć
referatów.
Innego zdania są mieszkańcy budynku przy
ul. Niepodległości 6-8 (były internat szkoły poligraficznej).

– Zwrócili się do nas mieszkańcy budynku przy
ul. Niepodległości 6-8 z prośbą o przeanalizowanie tego wniosku. Tłumaczyli to tym, że dzięki
drodze, która ma być przekazana gminie mieli
bardzo dobry dojazd do swojej posesji, a pani
wójt im ten dojazd utrudnia. Mieszkańcy budynku zwrócili się do nas o spotkanie i wysłuchanie
ich argumentów związanych przeciw proponowanemu przekazaniu gminie tej nieruchomości
– tłumaczy Janusz Staniocha, przewodniczący
Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie.
Podczas najbliższego, zdalnego posiedzenia
komisji w poniedziałek 7 grudnia, wybrany zostanie zespół ds. analizy przekazania nieruchomości
niezabudowanej w formie darowizny na rzecz
Gminy Nowa Ruda, ustalony też zostanie termin
spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Niepodległości 6-8.
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To już 30 lat
Nieco ponad 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się wybory samorządowe –
pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. Przywrócenie
samorządności w lokalnych wspólnotach do dziś uznawane jest za jedną
z najważniejszych reform transformacji ustrojowej
Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie naszych lokalnych społeczności bez samorządu terytorialnego, możliwości samostanowienia w gminach i wybierania swoich przedstawicieli samorządowych. Tymczasem, przed 1990
rokiem, własność gminy praktycznie nie istniała
– wszystko należało do państwa, decyzje zapadały centralnie. Mieszkańcy nie mieli realnego
wpływu na swoją okolicę. Odrodzenie samorządu
terytorialnego w Polsce, po ponad 50 latach
przerwy, było możliwe dzięki uchwaleniu przez
tzw. sejm kontraktowy 8 marca 1990 roku, ustawy
o samorządzie terytorialnym, która w miejsce
istniejących w PRL rad narodowych, umożliwiła
powołanie rad gminnych, o znacznie większych
uprawnieniach. 27 maja 1990 roku odbyły się więc
pierwsze, wolne wybory samorządowe do rad
w ponad dwóch tysiącach gmin. Frekwencja
wyborcza wyniosła wówczas 42,27%.
W Nowej Rudzie w wyborach samorządowych
27 maja 1990 r kandydaci Komitetu Obywatelskiego uzyskali wszystkie mandaty w 28-osobowej
wtedy radzie miejskiej.
Mandat radnego otrzymali: Alfred Balawajder,
Bożena Bejnarowicz, Andrzej Behan, Ryszard
Bednarczyk, Stefan Bodniewicz, Urszula Bojczuk,
Jerzy Foryś, Bronisław Geryn, Julian Golak, Marek
Górski, Stanisław Jazienicki, Kazimierz Jankowski,
Rudolf Kolaczek, Walenty Kołecki, Zofia Kuczaik,
Stanisław Kupść, Jacek Lisiecki, Andrzej Łasut,
Stanisław Łukasik, Zbigniew Miciun, Bogusław
Rogiński, Mirosław Rotman, Stefan Rudnik, Jan
Saul, Janusz Siemieniec, Jerzy Sołtyszczak, Zbigniew Taniukiewicz, Jan Zawiślak, Krzysztof
Zdrzałka i Marian Żeliszewski.

Burmistrzem został Stanisław Łukasik (na
zdjęciu), a przewodniczącym rady miejskiej Julian
Golak. Jak tamte czasy wspominają uczestnicy
tych przełomowych w naszej historii wydarzeń?
– Był to wielki jeden wielki entuzjazm, ponieważ wiadomo było, że stary system się kończył.
Zostałem zaproszony przez ówczesny Komitet
Obywatelski do opracowania programu związanego z miastem, z jego rozwojem. Za ich zgodą

i z własną chęcią wystartowałem też w wyborach
na radnego. Był to dość specyficzny okres, gdzie
z jednej strony była wolność, a z drugiej strony
zaczęła się recesja, upadek gospodarczy miasta,
dążenie do likwidacji kopalni. Zła sytuacja ZPJ-u i Diory spowodowało to, że zaczęły pojawiać
się problemy związane z bezrobociem. Tak więc
był to czas wolności na którą czekaliśmy, ale też
niestety likwidacji zakładów pracy, która przyczyniła się do masowego bezrobocia – wspomina
26-letni wówczas Andrzej Behan, obecnie od
kilku kadencji pełniący funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. – Uważam, że
był to czas, który dał wiele do myślenia zwłaszcza,
że do wyborów szli ludzie którzy interesu na tym
zrobić nie mogli, szli przede wszystkim ludzie
chętni, ludzie z inicjatywą i ludzie uczciwi, inaczej
niż to jest dzisiaj, gdzie w wielu sytuacjach jest
inaczej, bo samorządy zostały upartyjnione. Kilka
zmian w Kodeksie wyborczym sprawiło, że nie
jest to już to samo, co wtedy – dodaje.
Organem wykonawczym było ciało zbiorowe,
czyli Zarząd Miasta na czele z burmistrzem Stanisławem Łukasikiem, zastępcą Jerzym Sołtyszczakiem, w zarządzie byli jeszcze Jerzy Foryś,
Marian Żeliszewski i Krzysztof Zdrzałka.
– Być może górnolotnie to zabrzmi, ale ziściły
się wtedy nasze marzenia o wolnej Polsce, co nie
jest wcale oderwane od rzeczywistości, bowiem
jesienią 1981 r. Jacek Kuroń rzucił takie hasło
„Samorządna Rzeczpospolita”. Uważam, że był to
jeden z głównych powodów dla którego wprowadzono stan wojenny, ponieważ samorządy, co
widać i dzisiaj, raz wprowadzone samorządy są
chyba najjaśniejszą, najbardziej przejrzystą stroną tej czwartej Rzeczypospolitej – mówi ówczesny
burmistrz Stanisław Łukasik. – Powiem o czymś,
z czego jestem naprawdę dumny. Bywam nieraz
w noworudzkim ratuszu, czy urzędzie, spotykam
tam urzędników, których ja zatrudniałem, ponieważ jak „my weszliśmy do ratusza” obowiązywała
ustawa zwalniająca wszystkich pracowników
samorządowych, to były TOAP-y, czyli Terenowe
Organy Administracji Państwowej. Wszyscy na
mocy ustawy byli zwolnieni, więc ja nie musiałem
wyrzucać, ja mogłem nie przyjąć do pracy. Miałem
na to trzy miesiące czasu, z kim podpisałem umowę, ten zostawał. Wtedy ponad 90% dotychczasowych pracowników zostało. Byłem wówczas
atakowany w Komitecie Obywatelskim Ziemi
Kłodzkiej, że „trzymamy komuchów w ratuszu, że
nic nie wyczyściłem”. Moja odpowiedź była prosta
– pracuje księgowa, dajcie mi lepszą księgową,
tę zwolnię, jeżeli jest taka sama, to po co zmiana,
a gorszej nie chcę. Proszę zauważyć, że wszyscy
następni burmistrzowie utrzymywali ten stan,
jeżeli pracownicy odchodzili, to z racji wieku na
emeryturę. Uważam, że to właśnie jest ta moc
samorządów. Nie wymiata się do sprzątaczki.
Jeżeli dobrze funkcjonujesz jako urzędnik, to
możesz być spokojny o swoją pracę – dodaje były
burmistrz.
Niestety, sytuacja epidemiczna spowodowała,
że niemożliwe było zorganizowanie żadnej uroczystości jubileuszowej.

Żołnierze pomagają w szpitalach
Żołnierze z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
bezustannie wspierają system opieki zdrowotnej w walce z Covid19. Pomagają m.in. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
oraz w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju. Wspierają szpitale wykonując zadania administracyjne,
transportując pacjentów, dostarczając leki oraz przesyłki na
oddziały covidowe oraz materiał do badań laboratoryjnych.
W ten sposób żołnierze odciążają personel medyczny, który
realizuje inne zadania specjalistyczne związane z walką z COVID-19.
D. Kuś, 22 KBPG

WOŚP doposaża oddział w Kłodzku

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyposaża
dolnośląskie szpitale w sprzęt do walki z koronawirusem.
Również do kłodzkiego szpitala trafił sprzęt potrzebny
przy leczeniu pacjentów chorych na Covid-19
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera szpitale, które borykają się z problemami organizacyjnymi wynikającymi
z obecnej sytuacji, a jednocześnie chce zapewnić tym placówkom ciągłość leczenia pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi niż koronawirus.
Fundacja zajmuje się zamówieniem i dostarczeniem potrzebnego sprzętu. Wystarczy, że szpitale zgłosiły się do WOŚP
i odpowiednio udokumentowały prośbę o zakup łóżek – chodziło m.in. o przedstawienie fundacji pism nakazujących utworzenie w danym szpitalu oddziału covidowego. Wszystkie
placówki medyczne, które takie polecenie otrzymały i musiały
od zera wyposażyć nowy oddział, mogły zgłosić się do Fundacji WOŚP. Jak informuje fundacja, prośbę należało uzasadnić
opisując sytuację danego oddziału szpitalnego poprzez wskazanie posiadanej aparatury i sprzętu oraz potrzeb, określając
również liczbę leczonych pacjentów oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające potrzebę doposażenia oddziału.
Fundacja WOŚP zareagowała również na prośbę dyrekcji
szpitala w Kłodzku, dzięki czemu do utworzonego Oddziału dla
Pacjentów COVID trafiły, bądź wkrótce trafi:
• 2 respiratory,
• 5 kardiomonitorów,
• 15 łóżek szpitalnych do IT NEXO,
• 2 łóżka typu Evario,
• 17 materaców przeciwodleżynowych.

Noworudzianin Nr 457, 4-10 grudnia 2020 r.

8

BMW w ogniu
fot. OSP Sokolec

Pomoc ratownikom medycznym. W poniedziałek 23 listopada
strażacy zostali poproszeni przez ratowników medycznych
o otwarcie drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym
przy ul. Podjazdowej w Nowej Rudzie, w którym prawdopodobnie znajduje się mężczyzna. Po siłowym otwarciu drzwi zastano
mężczyznę leżącego na podłodze, przytomnego, którym zajął
się zespół ratownictwa medycznego.
Pomoc przyszła na czas. W poniedziałek 23 listopada do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
wpłynęła informacja z policji związana z wejściem do mieszkania w bloku na os. XXX-lecia w Słupcu. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia zastępu z OSP KSRG Nowa Ruda-Słupiec i otwarciu
odrzwi, w środku zastano lokatora, przytomnego, z utrudnionym
kontaktem. Poszkodowanym zajął się obecny na miejscu zespół
ratownictwa medycznego.
Wspólnie z policją. We wtorek 24 listopada po interwencji
telefonicznej strażacy wspólnie z policją przeprowadzili rozpoznanie w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej w Nowej
Rudzie, w wyniku którego ustalono, że kobieta zamieszkująca
w mieszkaniu na parterze, z którą nie było kontaktu, po głośnym
zapukaniu do drzwi podeszła do nich od wewnątrz i bez otwierania oznajmiła, że nie potrzebuje pomocy i czuje się dobrze.
Na polecenie funkcjonariusza policji, kobieta pokazała się również w swoim oknie. W budynku przebywały trzy osoby.
Noga z gazu. W środę 25 listopada w Ludwikowicach Kłodzkich
kobieta kierująca samochodem marki Citroen nie dostosowała
prędkości do warunków ruchu i uderzyła w znak, za co została
ukarana mandatem.
Źle wyprzedzała. W środę 25 listopada na drodze wojewódzkiej
381 w Bożkowie kobieta kierująca samochodem marki Toyota,
nieprawidłowo wyprzedzając doprowadziła do zderzenia bocznego z samochodem marki Mercedes, którym kierował Czech.
Sprawczyni kolizji została pouczona.
Mandat za pieszego. W środę 25 listopada na ul. Bohaterów
Getta w Nowej Rudzie, kobieta kierująca samochodem marki
Skoda nie ustąpiła pierwszeństwa przejścia pieszemu, za co
została ukarana mandatem.
Nie dostosował prędkości. W środę 25 listopada na ul. Niepodległości w Nowej Rudzie, kierujący samochodem marki
Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków ruchu
i uderzył w słup. Mężczyzna został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Wyczuwalny zapach gazu. W środę 25 listopada noworudzcy
strażacy otrzymali zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu gazu
w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej w Słupcu. Strażacy w wyniku przeprowadzonego rozpoznania i dokonaniu pomiarów
pod kątem gazów szkodliwych nie stwierdzili żadnego zagrożenia. Wyczuwalny zapach gazu prawdopodobnie spowodowany był wcześniejszą wymianą butli gazowej w pomieszczeniu
stołówki.
Pożar sadzy. W piątek 27 listopada strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fredry w Nowej Rudzie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że ma miejsce pożar sadzy w przewodzie dymowym, do którego podłączony jest piec c.o. znajdujący się na
parterze budynku (piec użytkowany w trakcie zdarzenia). Właścicielka pieca obecna na miejscu. Ze względu na zły stan
przewodu kominowego poinformowano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nikomu nic się nie stało. W niedzielę 29 listopada na ul. Niepodległości w Nowej Rudzie doszło do kolizji samochodu osobowego: Audi A3 oraz Hyundai ix35. Kierujący samochodami,
jak i pasażerowie opuścili pojazdy przed przybyciem zastępów
straży pożarnej, nie wymagali udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Medycy z zespołu ratownictwa medycznego nie
stwierdzili żadnych osób poszkodowanych. Wskutek zderzenia
doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych na jezdnię drogi.
Wyciek pokryto neutralizatorem. KDR nie stwierdził zagrożenia
chemiczno-ekologicznego.

W niedzielę 29
listopada na drodze powiatowej
3356 D w Sokolcu
palił się samochód
osobowy. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pali się samochód osobowy marki BMW,
pojazd w całości objęty był ogniem. Samochodem podróżowała
jedna osoba, która w momencie przybycia jednostek straży pożarnej była poza pojazdem. Przed przybyciem strażaków kierowca
podjął nieudaną próbę ugaszenia pojazdu przy użyciu gaśnicy.
fot. OSP Sokolec

Służby mundurowe
informują

Na naszych drogach często dochodzi do kolizji
Obecne warunki atmosferyczne sprawiają, że
poruszanie się po drogach
jest utrudnione. Zmienne
warunki pogodowe, jesienno-zimowa aura, wymagają od kierowców
szczególnej rozwagi i odpowiedniego przygotowania. Uważajmy na drogach!
Zmienne warunki pogodowe i śliska nawierzchnia dróg, wymagają od
kierowców szczególnej
rozwagi i odpowiedniego
przygotowania. Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna w czasie opadów
deszczu, śniegu, czy podczas przymrozków nie
zawsze oznacza prędkość bezpieczną!
We wtorek 1 grudnia, ok. godz. 11.40 na
ul. Radkowskiej w Słupcu, doszło do zderzenia
samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Prawdopodobnie przyczyną kolizji było
niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierujący opuścili pojazdy przed
przybyciem jednostek straży pożarnej, nie wymagali pomocy medycznej.

Policjanci kolejny raz apelują, aby kierowcy
w okresie jesienno-zimowym zmienili technikę
jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz
niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, to jedne z najczęstszych
przyczyn wypadków. Jeżeli jest mgła lub intensywne opady deszczu oraz duże natężenie ruchu
na drodze – należy zwolnić do prędkości pozwalającej kierowcy kontrolować sytuację na drodze.
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Zmiany w przepisach
Pierwszeństwo dla pieszego przed pasami oraz zakaz
korzystania z telefonu komórkowego przy przejściu przez
jezdnię – to część zmian wprowadzonych przez rząd,
który przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Nowe przepisy wejdą w życie 8 grudnia
Największą zmianą w nowelizacji ustawy jest przyznanie
pieszym pierwszeństwa przed
pasami. Według nowych przepisów kierowcy mają obowiązek
stworzyć pieszym możliwość
bezpiecznego przejścia przez
jezdnię. Mowa o pieszych, którzy
już są na pasach oraz tych oczekujących przed nimi.
Obecnie ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje
kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejścia dla pieszych, do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Natomiast
obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na
nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie
znaków i sygnałów drogowych.
Większa ochrona
pieszego w rejonie
przejść dla pieszych
Zwiększenie zakresu ochrony
pieszego w rejonie przejścia dla
pieszych jest planowane poprzez
nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków.
Będzie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia
dla pieszych, ale i jego okolicy
oraz do stworzenia możliwości
bezpiecznego przejścia przez
jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych
oraz tych, którzy wchodzą na
przejście.
Obecnie ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje
kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejścia dla pieszych, do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Natomiast
obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojaz-

dem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na
nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie
znaków i sygnałów drogowych.
Nowe rozwiązanie będzie
zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności
i ustąpieniem pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na
przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie
narazić na niebezpieczeństwo
pieszego. Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie
udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów.
Dotychczasowy obowiązek
zachowania przez pieszego
szczególnej ostrożności podczas
przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko zostanie rozszerzony
również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.
Na pieszym wchodzącym na
przejście dla pieszych będzie
spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi
i dostosowaniu zachowania do
warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio
szybkie reagowanie.
Zakaz korzystania z
telefonu na pasach
Rząd chce walczyć też z nieuwagą pieszych przechodzących
przez jezdnię lub torowisko. W
takiej sytuacji nie będzie można
korzystać z telefonów komórkowych lub „innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a
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tym samym ocenę w zakresie
bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska”.

Uważajmy
na zakupy
w sieci

Jazda „na zderzaku”
będzie karana
Jazda „na zderzaku” to plaga
polskich dróg ekspresowych i
autostrad. Poruszający się z nadmierną prędkością i niezachowujący kilkudziesięciometrowego odstępu kierowcy, regularnie
zwiększają zagrożenie w ruchu.
Według policyjnych statystyk
zbyt małe odległości między
pojazdami są jedną z głównych
przyczyn wypadków, a w szczególności karamboli. Rząd chce z
tym walczyć.
W projekcie zaproponowano,
aby na drogach szybkiego ruchu
bezpieczna odległość między
pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca
jadący 100 km/h musi jechać 50
m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h
– 70 m. Podobne rozwiązania
zostały zastosowane w innych
europejskich państwach, w tym
m.in. w Niemczech.
Odstępstwo od obowiązku
zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na
drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.
W nocy i w dzień
prędkość identyczna
Rząd postanowił obniżyć dozwoloną prędkość poruszania
się nocą w terenie zabudowanym. Jeszcze do niedawna w
godzinach 23-5 rano można było
jechać 60 km/h. To nie miało
jednak dobrego wpływu na poprawę bezpieczeństwa.
Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym
w godzinach nocnych do 50
km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa
pieszych jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Z analiz badawczych wynika, że
różnica prędkości między 50 i 60
km/h ma istotne znaczenie dla
długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad
95% pieszych ma szanse przeżyć
wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż
30 km/h, a szanse te bardzo
spadają, gdy prędkość pojazdu
uderzającego w pieszego jest
większa od 50 km/h.
Obecnie Polska jest jedynym
krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością
60 km/h w obszarze zabudowanym.

Coraz częściej i chętniej
kupujemy różne towary poprzez internetowe serwisy aukcyjne lub portale ogłoszeniowe. Robiąc zakupy przez Internet, pamiętajmy o ostrożności.
Nie brakuje tam nieuczciwych
sprzedawców, którzy w łatwy
i szybki sposób chcą osiągnąć
zysk.
Aby nie paść ofiarą przestępcy, należy przestrzegać
kilku podstawowych zasad:
• Ważną kwestią przy dokonywaniu zakupów przez Internet jest sposób realizacji płatności za towar. Przed zakupem
sprawdźmy jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz
czy jest wskazany adres i numer
telefonu pod który w razie
wątpliwości możemy zadzwonić. Wybierajmy formę płatności przy odbiorze. Otrzymaną
paczkę warto wówczas otworzyć przy dostawcy i w przypadku niezgodności z towarem
zamawianym spisać protokół i
zwrócić kurierowi.
• W przypadku, gdy zakupionego towaru nie można
odebrać osobiście lub wybrać
płatności przy odbiorze przesyłki, bądźmy ostrożni. Podczas
zakupów dokonywanych przez
Internet zawsze należy kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego. Zanim
dojdzie do transakcji, warto
dokładnie zweryfikować sprzedającego, sprawdzić, od jakiego czasu prowadzi swoją działalność, czy jest zarejestrowana,
a także czy odbiera połączenia
telefoniczne bądź emaile. Gdy

kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze
o sprzedawcy. Brak komentarzy
pozytywnych lub ich niewielka
ilość powinna wzbudzić naszą
czujność.
• Najlepiej korzystać tylko
ze znanych i sprawdzonych
sklepów internetowych lub
portali aukcyjnych, takich, które zapewniają ubezpieczenie
dokonywanych przez nas transakcji.
Kolejną rzeczą, na którą
powinniśmy zwrócić uwagę
jest cena, za jaką możemy zakupić interesujący nas przedmiot.
Bardzo często atrakcyjnie
niska cena jest podstawowym
narzędziem wykorzystywanym
przez oszustów. Dlatego też
trzeba uważać na „niepowtarzalne okazje”. Zbyt niska cena
powinna wzbudzić naszą czujność.
Gromadźmy całą korespondencję prowadzoną ze sprzedającym. Nie zajmuje wiele
miejsca, a w przypadku oszustwa jest bezcennym dowodem.
Otrzymując ofertę e-mailem
nie korzystajmy z linków.
Wchodząc na stronę sklepu
wpisujmy adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających
się pod legalnie działające
sklepy.
Płacąc kartą kredytową
upewnijmy się, że połączenie
jest bezpieczne (na dole strony
internetowej powinien pojawić
się symbol zamkniętej kłódki).

D
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Od kuchni
Pyszne ciasteczka

Dobra książka
Magdalena Zimniak

„Odezwij się”
Kolejna już książka autorki poczytnych thrillerów psychologiczno-obyczajowych. W 2014 roku Magdalenę Zimniak nagrodziły czytelniczki podczas Festiwalu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur” za
książkę „Jezioro cierni”. Jak zwykle w swoich książkach autorka świetnie portretuje kobiety. Tutaj mamy matkę i jej 13-letnią córkę. Psychologicznie też
się rozprawia z bohaterami drugiego planu. Wszystkie osoby uwikłane są
w intrygi, a niespiesznie rozwijająca się fabuła pokazuje nam, że nic nie bierze
się z przypadku.
Życie rodzinne u Mielczarków wydaje się wręcz idealne. Joanna i Andrzej
mają córkę Adę, a pół roku wcześniej urodził im się synek. Jednak szybko
wychodzi na jaw, że nie wszystko jest takie, jak być powinno. Joanna wikła się
w romans z przygodnie poznanym mężczyzną. Zrywa jednak tę znajomość,
bo ma wyrzuty sumienia. Razem z mężem nie zauważają, że ich córka zmaga
się z nerwicą natręctw. Ada prowadzi pamiętnik i wszystko skrzętnie notuje.
Jej przemyślenia są zaskakujące i mogą budzić obawy. Po jakimś czasie dochodzi do tragedii. Ada i jej braciszek nagle znikają. Ucieczka, czy porwanie?
Sugestie policji wprawiają rodziców w osłupienie. Czy Ada mogłaby zrealizować swoje chore fantazje i skrzywdzić brata. Niewierność żony wychodzi na
jaw i nagle dochodzi do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Polecam. Trudno
oderwać się od tej opowieści, a potem niełatwo o niej zapomnieć.
Krystyna Fecko

Składniki:
2 i 1/2 szklanki mąki
3/4 szklanki cukru kryształu
3/4 łyżeczki proszku do
pieczenia
1/2 łyżeczki cynamonu
1 szklanka orzechów laskowych mielonych
20 dag masła w temp.
pokojowej
2 żółtka
2 łyżki kwaśnej śmietany
cukier waniliowy lub kilka
kropli ekstraktu z wanilii
dżem do wyboru: malinowy, brzoskwiniowy, nutella
cukier puder do posypania
Przygotowanie:
W misce zmieszać przesianą mąkę z proszkiem i cynamon. Masło utrzeć z cukrem dodając po jednym żółtku. Następnie dodawać powoli suche składniki,
śmietanę oraz orzechy. Uformować kulę ciasta, okryć folią i wstawić do lodówki na ok. 30 minut. Partiami wyciągać ciasto z lodówki, rozwałkować na stolnicy podsypanej mąką i wykrawać ciasteczka grubości ok. 1/2 cm. Piec w nagrzanym piekarniku do 160OC, ok. 10-12 min. do momentu, aż brzegi ciastek się
zarumienią. Przekładać ulubionym dżemem lub nutellą, posypać cukrem pudrem.
Smacznego!
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Propozycje na sportowy
prezent
do 50 prezent
zł
Najlepsze
mikołajkowe
Nadchodzi okres świąteczny,
a wraz z nim wybór prezentów
dla najbliższych. Czasem mamy
do obdarowania naprawdę sporo osób i staramy się zmieścić
w określonym budżecie. W takim wypadku również można
znaleźć przydatne upominki,
które dadzą obdarowanym
dużo radości. Poniżej propozycje niedrogich prezentów dla
fanów aktywności fizycznej.

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

tywne kręcenie bez plątania się shakerów, jednak, prawdę mó- grubości, co pozwoli na wykolinki. Ta ostatnia również ma wiąc, egzemplarze te nie nale- nanie szerszego wachlarzu ćwipre- jeśliZa
trasa
przebiega
słabo zwilgocią
i wiatrem. Kolejn
czeń.przez
Niektóre
produktów
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30–40
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biegaczy
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Zbliżają
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Uniwersytecka e-spartakiada

I wszystko na „piątkę”! – bo
to piąta spartakiada organizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Korfantowie. I jak
wszystko w dzisiejszej dobie –
wirtualna. Pomysł, choć na początku przyjmowany z przymrużeniem oka a i pukaniem w głowę tudzież, okazał się strzałem
w dziesiątkę. Regulamin spartakiady zakładał właściwie ćwiczenia indywidualne we własnym
domu – ale naszą poprawkę na
„świeże powietrze” organizator
zaakceptował. A więc wszystkiego było po pięć. Spartakiada
trwała 5 dni (23-27 listopada) – to
po pierwsze. Po drugie – wszystkich ćwiczeń każdego dnia było
5 i wykonywanych po 5 razy. Do
udziału w spartakiadzie zgłosiło
się 18 osób i ćwiczyliśmy albo
w grupach (oczywiście z zachowaniem wszystkich sanitarnych
środków ostrożności) albo indyw i d u a l n i e, d o k u m e n t u j ą c
wszystko zdjęciami, opisami
i internetowymi prezentacjami
na Facebooku.
Pierwszego dnia przemaszerowaliśmy 5 km „z kijami” oraz
wykonaliśmy 5 ćwiczeń z tymi
właśnie kijami.
Dzień drugi, to pobyt na siłowni. Do dyspozycji mieliśmy
urządzenia do ćwiczeń i dużo
miejsca na inne ćwiczenia też.
Obowiązkowo były rzuty piłeczką do pojemnika. Tu mistrzynią
okazała się Helenka, za co otrzymała nagrodę Pani Rektor naszego UTW w postaci tabliczki
gorzkiej czekolady.

W trzecim dniu bawiliśmy się
szybką piłką, czyli speedballem,
oczywiście pod okiem naszych
mistrzyń w ogólnopolskich zawodach. No trafić paletką w „latającą” na uwięzi piłeczką i to 5
razy, to dopiero był wyczyn!
Przygarbieni siedzeniem przy
komputerze (przecież wszystko
dzieje się na ekranie) postawy
prostowaliśmy spacerując
z książką na głowie – to było
właśnie obowiązkowe ćwiczenie
na ten dzień.
Dzień czwarty przebiegał
(zgodnie z zaleceniem organizatora) pod znakiem usprawniania przedramion. Wykonaliśmy
więc obowiązkowe ćwiczenia
butelkami z wodą, a potem trenowaliśmy z bulami, poznawaliśmy zasady gry w bule i techniki rzucania metalowymi kulami na osiedlowym bulodromie
pod okiem lidera takowej sekcji
naszego UTW. Każdy obowiąz-

kowo wykonał oczywiście 5 rzutów. W oknach domów tu i ówdzie pojawili się zaciekawieni
mieszkańcy.
Ostatni, piaty dzień znowu
spędziliśmy (ci, którzy chcieli –
ale było nas najwięcej) na siłowni, gdzie oprócz ćwiczeń na przy
rządach i bez nich, wykorzystaliś
my też ćwiczenia z badmintonem
i różnymi piłeczkami – „w grze”
były również piłki golfowe.
W obowiązkowej pozycji krzesła
przy ścianie 5 minut wytrzymać
było trudno, bo posłuszeństwa
odmawiały kolana, ale 5 razy po
minucie już dało się zrobić.
Ta spartakiada dała nam dużo
radości i „podreperowała” nieco
nadwątloną siedzeniem w domu
sprawność. Zaowocowało to
projektem dnia sportowego jeszcze w grudniu – jeśli tylko dopisze pogoda. W tych zmaganiach
sportowych wzięła udział kilkuosobowa grupa zaprzyjaźnionego KGW z Bożkowa. Spartakiadę
zakończyliśmy termosową kawą
i herbatą z ciasteczkami i pysznymi, swojskimi kanapkami
w wykonaniu Bożkowianek.
Całość sportowych działań
została udokumentowana zdjęciami i sporządzonym sprawozdaniem, które wysłaliśmy organizatorowi. W czasie naszych
sportowych zmagań odwiedził
nas fotoreporter, pan Piotr Mróz,
czego efektem był reportaż
o tym co robimy, pokazany we
wrocławskich Faktach i ogólnopolskim Teleekspresie.
Bardzo dziękujemy UTW Korfantów za zaproszenia do takiej
nietypowej spartakiady, wszystkim, którzy pomogli przy organizacji, a szczególnie panu Piotrowi Mrozowi za wspólnie spędzony z nami czas i bardzo sympatyczny reportaż.
Ze sportowym pozdrowieniem
Anna Szczepan
Noworudzki UTW
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Prawnik odpowiada
„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11

4 grudnia
A „W Rynku” Rynek 23
Postępowanie w sprawach z zakresu 5 grudnia
6 grudnia
ul. Radkowska 22
P „Aspirynka”
prawa pracy
i
ubezpieczeń
społecznych
(2)
7 grudnia
„Centrum” ul. Kłodzka 10a
Odrzucenie pozwu
nie może na8 grudnia
„Centrum” ul. Kłodzka 10a
T
tąpić z powodu niedopuszczalności
„Centrum
Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2
9 grudnia
drogi sądowej, gdy
do rozpoznania
prawy właściwy
inny organ.
W tym
ul. Kłodzka
13
10 grudnia
E jest„Familia”
wypadku sąd przekaże
mu
sprawę.
Po„Farmatex” os. XXX-lecia 16
11 grudnia
tanowienie sądu o przekazaniu sprawy
„Nowa” ul.niejawnym.
Teatralna 11
12 grudnia
może zapaśćK
na posiedzeniu
eżeli jednak organ ten
uprzednio
uznał
13 grudnia
„Pałacowa”
ul. Piłsudskiego
2
ię za niewłaściwy, sąd rozpozna sprawę.
14 grudnia
I „Piastowska” ul. Piastów 5
Pełnomocnikiem pracownika lub

15 grudnia
„Pod Szczelińcem”
Radków, Rynek 5
ubezpieczonego może
być również
przedstawiciel związku zawodowego
ub inspektor pracy albo pracownik załadu pracy, w którym mocodawca jest Karolina Janowicz
ub był zatrudniony,
a ubezpieczonego
k
także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.
Pracownik
i lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy
prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych.
n
Niezwłocznie po wniesieniu sprawy przewodniczący lub wyznaczony
przez niego sędzia dokonuje jej wstępnego badania. Wstępne badanie
o na ustaleniu, czy pismo wszczynające postępowanie
prawy polega
ądowe spełnia niezbędne wymagania, pozwalające nadać mu dalszy
bieg, oraz na podjęciu czynności umożliwiających rozstrzygnięcie
prawy na pierwszym posiedzeniu.
Po wstępnym
M badaniu sprawy przewodniczący wzywa do usunięcia
braków formalnych pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadzą się
usunąć w toku
O czynności wyjaśniających.
Jeżeli w toku wstępnego badania sprawy z zakresu ubezpieczeń
połecznych okaże się, że występują istotne braki w materiale, a
K
przeprowadzenie
jego uzupełnienia w postępowaniu sądowym
byłoby połączone ze znacznymi trudnościami, przewodniczący lub
wyznaczony przez niego sędzia może zwrócić organowi rentowemu
kta sprawy w celu uzupełnienia materiału sprawy. To samo dotyzy wypadku, w którym decyzja
rentowego
nie zawiera: 1)
6-8organu
października,
godz. 18.00
podstawy prawnej i faktycznej, 2)TAJEMNICZY
wskazaniaOGRÓD
sposobu wyliczenia
wiadczenia, 3) stosownego
pouczenia
o skutkach
decyzji
2D, napisy,
dramat, 120
min, 2020,prawnych
Wielka Brytania
trybie jej zaskarżenia.
bilet: 15/12 zł
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Karolina Janowicz, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego
w Nowej Rudzie przy ul. Kościelnej 1, tel. 693 289 795

2020
2013

K
KartkaAz kalendarza
R
T
K
wschód słońca: 7.26
A
zachód słońca: 15.25
wschód słońca: 7.26

339 dzień roku
do końca roku
338 dzień roku
27dni
dni
dzień trwa: 7 godz. i 59 min do końca roku pozostało
pozostało 27
zachód słońca: 15.25

Z

44

dzień trwa: 7 godz. 59 min.

K
A
L
E
N
D
A
piątek
R
Z imieniny obchodzą:
imieniny
A obchodzą:
Barbara, Bernard, Feliks, Filip, Hieronim, Jan,

grudnia
grudnia
środa

Barbara, Bernard, Filip, Jan, Krystian, Osmund, Teofan
Klemens, Krystian

Zaćmienie Słońca
Zdjęcie korony słonecznej
widoczne w czasie całkowitego
zaćmienia Słońca z 4 grudnia
2002 roku. Wykonał je Murray
Alexander obserwujący zjawisko w pobliżu miejscowości
Beitbridge w Zimbabwe. Faza
całkowita trwała tam minutę i
23 sekundy.
Zaćmienie Słońca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Księżyc znajdzie się
pomiędzy Słońcem a Ziemią i
tym samym przesłoni światło
słoneczne.

Zaćmienie całkowite – występuje, gdy obserwator znajduje się w cieniu Księżyca. W
takim przypadku widoczna
staje się korona słoneczna. Jest
to możliwe dzięki temu, że obserwowane rozmiary kątowe
Księżyca są tylko nieznacznie
większe od rozmiarów kątowych Słońca i w przypadku
zaćmienia całkowitego, Księżyc przysłania całkowicie powierzchnię Słońca, ale nie przysłania korony słonecznej. Na
kilka chwil przed całkowitym

przesłonięciem Słońca przez
Księżyc powstaje przepiękne
zjawisko nazywane poetycko
„pierścień z diamentem”.
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Święty Mikołaj i tradycja mikołajkowa
Święty Mikołaj to chyba najbardziej znana
postać na całym świecie. Był biskupem
Miry. Już w najbliższą niedzielę 6 grudnia
grzecznym dzieciom Mikołaj przyniesie
prezenty, a niegrzecznym – rózgę
Święty Mikołaj w legendzie
Święty Mikołaj, biskup Miry (dzisiejsza Turcja), ze
względu na przypisywane mu przez legendę uczynki
(cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem
postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany
jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce, 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom
przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym,
na ostrzeżenie, rózgę. Jedna z legend głosi, że pewien
człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać
swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup
dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy
sakiewki z pieniędzmi. Wpadły do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu
były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich
bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków
nie używano, Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod
poduszkę śpiącego dziecka.

Święty Mikołaj a popkultura

mości wielu osób tradycyjny wizerunek św. Mikołaja,
Obecnie powszechna forma postaci św. Mikołaja biskupa.
wywodzi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie Tradycja mikołajkowa
jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych.
Początkowo św. Mikołaj przybywał z południa.
W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem W średniowiecznym Amsterdamie Sinter Klaas przyjest św. Bazyli, który obdarowuje prezentami dzieci pływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór
1 stycznia.
z prezentami niósł ciemnoskóry sługa zwany Czarnym
W Rosji i krajach ościennych popularny jest Dziadek Piotrusiem.
Mróz i Śnieżynka. Natomiast w Polsce, podobnie jak
Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował do
w większej części Europy dzień św. Mikołaja obchodzo- zaśnieżonego, zimowego pejzażu. Toteż gdy w roku
ny jest tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie św. Mi- 1822 Clemens Clarke Moore napisał poemat, w którym
kołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifeprzez cały mijający rok były grzeczne, znajdują drobne ry z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się to do
upominki, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym, tradycji.
specjalnie przygotowanym w tym celu, miejscu (np.
W niektórych krajach św. Mikołaj został bożonarow skarpecie).
dzeniowym dziadkiem: Père Noël we Francji, Julemand
Na skutek przenikania do europejskiej tradycji ele- w Norwegii, Babo Natale we Włoszech. W Rosji św.
mentów kultury anglosaskiej (w szczególności amery- Mikołaj był również otoczony kultem jako patron ucikańskiej) także w Europie św. Mikołaj utożsamiany jest śnionych i skrzywdzonych, ale przejętą z zachodu
coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi postać rozdającą dzieciom prezenty nazwano Dziadkiem
prezentami. Ze względu na sympatię, jaką jest darzony, Mrozem, ze względu na podobieństwo do bajkowej
jego postać stała się nieodłącznym elementem przed- postaci nazywanej Moroz Krasnyj Nos.
świątecznych promocji handlowych. Można go spotkać
W Anglii jest nazywany Father Christmas, w USA –
na ulicach miast, a także w każdym centrum handlowym, Santa Claus, we Włoszech – Babbo Natale, w Niemczech
już od połowy listopada do końca grudnia. Dzięki – Heilige Nicolaus.
sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w świado-
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Oddaj głos na naszych strażaków

BARBÓRKA 2020
Wszystkim osobom, których los związany był z górnictwem,
życzę przede wszystkim zdrowia. Dziś nie ma nic cenniejszego.
W tym roku wyjątkowo nie spotykamy się pod pomnikiem
górnika w Nowej Rudzie-Słupcu. Obchody barbórkowego
święta mają skromny, kameralny charakter. W imieniu
mieszkańców Gminy Nowa Ruda kwiaty składam wraz
z Pawłem Szafranem. Byliśmy zarówno w Słupcu, jak i Jugowie,
dając wyraz naszej pamięci o wielowiekowej historii regionu
i poległych górnikach.
Wójt Adrianna Mierzejewska

Modelowo przeprowadzony Spis Rolny
Mamy przyjemność poinformować, że Spis Rolny 2020, trwający do 30 listopada br. zakończył
się w naszej gminie ze 100%
frekwencją. Tak skutecznie przeprowadzona akcja możliwa była
dzięki doskonałej współpracy z
rachmistrzem spisowym Ireną
Grodź oraz szeroko zakrojonej
kampanii informacyjnej prowa-

dzonej przez Gminę Nowa Ruda
w różnych mediach – gazetach,
portalach społecznościowych
oraz stronach urzędu gminy.
Część rolników samodzielnie
spisała się za pośrednictwem
strony internetowej GUS, a część
została spisana przez rachmistrzów z Urzędu Statystycznego
z Wrocławia.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że 28 grudnia 2020 r.
(poniedziałek) Urząd Gminy Nowa Ruda oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie będą nieczynne.

Chcesz wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną
w Jugowie, Sokolcu, Bożkowie lub Dzikowcu,
oddaj swój głos na działania w ramach Budżetu
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021.
Można zagłosować tylko raz, najpóźniej do
31 grudnia br., wypełniając formularz na stronie
powiat.klodzko.pl
Zadanie nr 1. Zakup Torby medycznej PSP Rl,
Defibrylatora AED oraz ubrania specjalnego dla
OSP w Jugowie. Szacunkowy koszt realizacji zadania: 14 000,00 zł
Zadanie nr 7. Zakup nowego umundurowania
bojowego dla strażaków z OSP Sokolec. Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł

Przekaż
paczkę

dla kresowiaków

Do 20 grudnia br. do Urzędu
Gminy Nowa Ruda lub Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda można dostarczać zapakowane w
papier świąteczny paczki żywnościowe dla Polaków na Kresach. Wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” proszą o zapakowanie np.
kaszy, ryżu, cukru, mąki, makaronu, kawy, herbaty, słodyczy,
bakalii, budyniów, galaretek,
majonezu, przecieru pomidorowego, groszku w puszce, kukurydzy w puszce, konserw oraz
świątecznych życzeń.

Remont drogi w Bożkowie
Zakończono przebudowę drogi w Bożkowie (dz. 827/7 i 827/14,
okolice dębu). Wkład własny gminy wyniósł 34 tys. zł, a 150 tys. zł
to pozyskana przez gminę bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy we Wrocławiu.
W ramach prac wykonano m.in. podbudowę, elementy odwodnienia i ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej.

Komu zgłosić pilne odśnieżanie drogi?
Drogi na terenie gminy Nowa
Ruda, jeśli nie znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech
podmiotów. Sprawdź, do kogo
zgłosić się w sprawie odśnieżania
lub remontu drogi.
1. Drogi wojewódzkie (kolor
czerwony)
Droga nr 381 Bartnica-Świerki-Ludwikowice Kł., 385 Srebrna
Góra – Wolibórz i 384 Przełęcz
Woliborska-Dzikowiec.
Tel. 71 39 17 196, 609 990 969, 71
39 17 109
2. Drogi powiatowe (fioletowy)
Tel. 74 872 78 12, 74 868 01 80
3. Drogi gminne (pozostałe drogi publiczne nie ujęte na mapie)
W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia drogi gminnej
należy zgłosić sołtysom:

1. Tadeusz Błazik, Bieganów, tel.
74 872 24 10, 665 439 842
2. Bogusław Tabor, Bartnica, tel.
727 235 263
3. Izabela Zadrożna, Bożków, tel.
509 952 319
4. Danuta Radzik-Dyl, tel. 74 871
42 40, 661 461 246
5. Agnieszka Tomczuk, Dzikowiec,
tel. 669 848 967
6. Sławomir Wiak, Dworki, tel. 726
529 851
7. Bogusława Tarassow, Jugów,
tel. 605 067 562
8. Agnieszka Żak, Krajanów, tel.
74 872 74 06, 531 199 488
9. Agnieszka Ożóg Sołectwo Koszyn, tel. 725 144 000
10. Janusz Ferenc, Ludwikowice
Kł., tel.74 871 63 62, 663 659 919
11. Lech Słoninka, Nowa Wieś Kł.,
tel. 74 871 76 51, 604 196 678

Zadanie nr 14. Zakup sprzętu w postaci rozpieracza kolumnowego, służącego do ratownictwa
technicznego oraz aparatu ochrony układu oddechowego dla OSP Bożków. Szacunkowy koszt:
15 000,00 zł
Zadanie nr 18. Zakup nowego, specjalistycznego sprzętu służącego wsparciu działań ratowniczych: wyciągarka, przenośny radiotelefon
analogowo-cyfrowy (4 szt.), najaśnica akumulatorowa, agregat prądotwórczy, narzędzie ratownicze uniwersalne, drabina teleskopowa, kombinezon ochrony szerszeń (2 szt.), sprzęt ochrony
osobistej. Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł

12. Arkadiusz Lenckowski, Przygórze, tel. 608 129 702
13. Wacław Łukasiewicz, Świerki,
tel. 74 871 11 08, 512 542 962
14. Andrzej Chmielarz, Sokolec,
tel. 74 871 61 20, 500 491 184
15. Dariusz Norek Sokolica, tel.
509 321 253
16. Leszek Oremus, Włodowice,
tel. 535 183 558
17. Wojciech Kutera, Wolibórz, tel.
74 873 37 12, 508 380 359
W przypadku braku kontaktu z
zarządcą drogi lub sołtysem i
złożenia reklamacji na pracę zarządcy/współpracę z sołtysem,
prosimy o kontakt do Referatu
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (ITOŚ) w Urzędzie
Gminy, tel. 74 872 0940, 74 872
0929, 74 872 0904.
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Zasiłek opiekuńczy przedłużony
do Bożego Narodzenia
Do 24 grudnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje m.in. w razie
zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej
placówki, do której uczęszcza dziecko
O zasiłek można się ubiegać również wtedy,
gdy te placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Chodzi np. o sytuację, gdy
część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.
– Nowością jest to, że rodzice pracujący np.
w lecznictwie mają prawo do opieki dla swoich
dzieci w szkole, w której dzieci się uczą. Muszą
jednak zawnioskować do dyrektora szkoły o zorganizowanie opieki – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z 24 listopada 2020 r. wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe
działalności opiekuńczej dla uczęszczających do
klas I-III dzieci osób: zatrudnionych w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać
z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły.
– Jeśli rodzice wystąpią z takim wnioskiem
i korzystają z opieki zapewnionej przez szkołę,
nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy
– wyjaśnia rzecznik.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony
jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak
i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem
o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym
rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie
o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub
opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką
osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła
osoba niepełnosprawna. Chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia,
warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki
pobytu dziennego o podobnym charakterze.
Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy
złożyć u swojego płatnika składek, na przykład
u pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie
to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność
gospodarczą składają oświadczenie w ZUS, mogą
to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę
Usług Elektronicznych.
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza
się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku
kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych
zasadach.
Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek ten nie
przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może
zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny,
korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic
z tej opieki skorzysta.

Musisz pracować w maseczce
Od soboty 28 listopada obowiązuje nowe rządowe rozporządzenie z 26 listopada, w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jego zapisy nie tylko umożliwiły otwarcie galerii handlowych. Zmienił
się przepis dotyczący zakrywania ust i nosa w zakładach pracy.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem do zakrywania ust i
nosa, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski, maseczki, przy-

łbicy albo kasku ochronnego,
zobowiązani jesteśmy:
„W zakładach pracy, jeżeli w
pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, w budynkach
użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w tym usług pocztowych

lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny” – czytamy
w rządowym dokumencie.
Nowe zasady dotyczące
obowiązku noszenia maseczki
w każdym pomieszczeniu, w
którym przebywają co najmniej
dwie osoby, obowiązują do
27 grudnia.

Nawet 1000 zł za brak maseczki

Bardzo ważne zmiany związane z obowiązkiem noszenia maseczek. Od poniedziałku 30 listopada obowiązuje ustawa antycovidowa. Zapisano w niej m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa także
na świeżym powietrzu, a za niedostosowanie się do tych przepisów grożą nam surowsze kary.
To bardzo istotna zmiana, bowiem wcześniej ten obowiązek wprowadzony był za pomocą rozporządzenia. Teraz wynika to bezpośrednio z ustawy. Teraz nie ma szans, żeby „wymigać się” od tych
przepisów. Co najważniejsze, wzrosły też kary za niezasłanianie ust i nosa. Od poniedziałku 30 listopada za niezasłanianie ust i nosa mandat wynosi 1000 złotych – takim mandatem ukarać nas mogą
funkcjonariusze policji, straży miejskiej i służby ochrony kolei.

Zobacz co możesz wygrać!

Prześlij do nas wypełniony kupon!
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Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
Przychodnie
Olbrzym, gigant „EVITA”
„EUROMED”
Nowa Ruda, ul.ul.Fredry
22, tel.tel.747487287220877022
„EVITA”
Nowa Nowa
Ruda-Słupiec,
Spacerowa,
„TUR-MED”
Ruda, ul. Teatralna
11, tel. 74 872 72 00
Olbrzym, gigant „EVITA”
„ANIMED”
Nowa
Ruda,
6, tel.
872
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul. Świdnicka
„EVITA”
Nowa
Ruda,
ul. ul.
BohPiastów
Getta
6c,
tel.74
7420,
872tel.25
557402
99872 77 22
„OPTOMED”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kwiatkowskiego
1,
8724486 70
„ZDROWIE”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kłodzka
25,
tel.
74
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872tel.872
87742230
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EVITA”
Nowa
Ruda-Drogosław,
ul.
Świdnicka
20,
tel.
74
872
„SALUS” Nowa
tel.872
74 865
„EUROMED”
NowaRuda,
Ruda,ul.ul.Piłsudskiego
Fredry 22, tel.2, 74
20 7065 10 77 22
„OPTOMED”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Kwiatkowskiego
872 86 70
„ANIMED”
Nowa
Ruda, ul. Piastów
6, tel.
872 2531,
02tel. 1,74tel.
„PRO-MED”
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul.74Główna
871746052
„MEDICOR”
Nowa
Ruda-Słupiec,
ul.
Ludwika
Waryńskiego
2a,
tel.
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44 603 487 224
„MEDICUS”
ul.Piłsudskiego
Słoneczna
2787
Olbrzym, gigant „SALUS”
„EUROMED”
Nowa ul.
Ruda,
ul. Fredry8,2,22,tel.
87265
201070
NowaRadków,
Ruda,
tel.tel.74
7474871
865
„PRO-MED”
Główna
31, 38d,
tel.
„RODZINNA”
Ścinawka
Średnia,
ul.ul.6,Sikorskiego
746052
871 53 26
Olbrzym, gigant
„ANIMED”Ludwikowice
Nowa
Ruda, Kłodzkie,
ul.
Piastów
tel. 74 872
25 74
02tel.871
„MEDICUS”
Radków,
Słoneczna
8,ul.
tel.
74 18,
871tel.
2787
„ZDROWIE”
Nowa ul.
Ruda-Słupiec,
Kłodzka
25,
tel.871
74 872
30 44
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3
Maja
71
53
45
„RODZINNA”
Ścinawka
ul. Sikorskiego
38d,
14
„SALUS” Nowa
Ruda,Średnia,
ul. Piłsudskiego
2, tel. 74
865tel.657410871 53 26
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr., ul.Kłodzkie,
Mickiewicza
2,tel.tel.7131,
664
572
634
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.
3 Maja
871tel.
537445
„PRO-MED”
Ludwikowice
ul.18,
Główna
871 6052
Kolor14
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr.,115,
ul. Mickiewicza
2, 32
tel. 664 572 634
„ZDROWIE”
Wolibórz
tel.
74
872
25
„MEDICUS”
Radków,
ul.
Słoneczna
8,
tel.
74
871
2787
Kolor
kardynalskiej
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„RODZINNA”
Ścinawka
ul. 47
Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„SALUS”
Bożków
7487187142 42
kardynalskiej
„SALUS”
Bożków
53,53,
tel.tel.
74Średnia,
47
szaty
„MEDICUS”
Ścinawka
Średnia,
ul.tel.
3 tel.
Maja
18,
„PROMED”,
Jugów,
ul. ul.
Główna
74 74
872
46tel.46
487148871 53 45
szaty 14
„PROMED”,
Jugów,
Główna90a,90a,
872

16

ImięImię
Chaczaturiana
Chaczaturiana
Imię

Kamień piekielny

góry
góry

PoPoniejniejdodo
Pokłębka
Poniejniejdodo

1

22
22

Kamień piekielny

55

Wąż z „Księgi
dżungli” Kiplinga

Wąż
z „Księgi
Metropolia
Arabii
dżungli” Kiplinga
Saudyjskiej
Metropolia Arabii
Saudyjskiej

23
23

20
20

Karaczi

Karaczi

55

Metropolia Arabii
Gr. litera
Saudyjskiej

16

23
23

Strójwieczorowy
wieczorowy
Strój

Wąż z „Księgi
Kierunek w łonie
dżungli”
Kiplinga
buddyzmu
Wąż
z „Księgi
Metropoli
Arabii
Kierunek
w ałonie
dżungli”
Gr.Kiplinga
litera
buddyzmu
Saudyjskiej

22
22

20
20

Dawniej
fajka
Strójwieczorowy
wiefajka
czorowy
Dawniej
Strój

Góra na

Litera z alfabetu

OgródGr.z zakazanym
litera
greckiego
owocem
Litera z alfabetu
greckiego

agitacja
31 Mindanao

31

Przepływa
przez
Kamień
piekielny
Przepływa przez

Dawniejfajka
fajka
Dawniej

Mędrzec, czarodziej

31

Al, znany aktor

Al, znany aktor
ameryk. oporu
Jednostka
elektrycznego
Jednostka
oporu
elektrycznego

Ptak krukowaty

Powoduje uczulenie

29

29

Przybrzeżne piaski

Kierunek
w łonie
Ogród z zakazanym
Gr.owocem
litera
buddyzmu

1

Odpad ameryk.
budowlany

25

Powoduje uczulenie

29

Taks

ameryk.
Al, znany
aktor
Taks
ameryk. oporu Edgar Allan ...
Jednostka
elektrycznego
Jednostka
oporu Edgar Allan ...
Nauka
o roztoczach
elektrycznego

25 Ze Stasiem

skandynawski

29

Edgar Allan ...

Ze Stasiem odsłonaNaukaGór
roztoczach
Zimowa
Sowich
Al,oznany
aktor

skandynawski
Granit budowie Ziemi
reżyser

Kierunek w łonie
19
buddyzmu

13

18

Dzieli się na
Bergman,
kwartały

Kraina w
starożytnej
Grecji

rolnych

11

proporzec

2

doJednostka
kinagruntów
MOKKraina w
rolnych
starożytnej7
Przybrzeżne piaski
Grecji

19Jednostka gruntów

13

Małe bokobrody

28

owocem
Litera z alfabetu
greckiego

w warsztacie Bierc Auto Serwis

6

Dzieli się na
Małekwartały
bokobrody

19Jednostka gruntów Kraina w
rolnych
Zabieg na twarzy
starożytnej
piaski Prestige
w InstytuciePrzybrzeżne
Urody
Grecji
19
Małgorzaty Jankowiak

24
13
2 bilety do Podziemnej Turystycznej
„Kopalni
Węgla w Nowej Rudzie”
13
24
(muzeum górnictwa)

fot. T. Proszek / Noworudzianin
fot. T. Proszek / Noworudzianin

Łupina z
ziemniaka

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
Nr667
407, 6-12 grudnia 2019 r.
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74Noworudzianin
872 51 51, kom. 501 054
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87,Noworudzianin
kom. 609 093 661, 604Nr523457,
817 4-10 grudnia 2020 r.
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
Ważne
telefony
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie
ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
SŁUŻBY
Służby
Pogotowie
POLICJA tel.gazowe
112, 997Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat
Policji
Nowa Ruda,
Bohaterów
Pogotowie wodociągowe
Nowaul.Ruda,
tel. 74 Getta
872 2329,45tel. 74 872 44 31
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek
Policji
Radków,
ul.
Piastowska
11a,
tel.
74 871
PogotowiePolicji
energetyczne
Ruda, tel.11a,991,
2523865223 52
Posterunek
Radków, ul.Nowa
Piastowska
tel.74
74872
871

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

„Noworudzianin” nr 407

Aforyzmy
imię i nazwisko
Kupony
z rozwiązaniem krzyżówki
prosimy dostarczyć
lub bezpośrednio –
„Noworudzianin”
nr wyrzut
407 – pocztą
Bezczynni na koniec życia odczują
wielki
sumienia z powodu
do redakcji w Nowej Rudzie Rynek 8 (I piętro) do wtorku do godz. 15.00
straconego czasu.
(ks. Bosko)

Za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
406 („Biec
jak szewc z–butami
Kupony
z rozwiązaniem
krzyżówkiz nrprosimy
dostarczyć
pocztąnalubtarg”)
bezpośrednio –

nagrody
otrzymują:
Regina Jaszko
– 2-osobowe
na obiad
w „Karczmiedo
podgodz.
Sową”, Krzysztof
do
redakcji
w Nowej
Rudzie
Rynek zaproszenie
8 (I piętro)
do wtorku
15.00

Szymczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Jan Kaprowski – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej

Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872 22 63
UrządMiasta
Miastai Gminy
w Nowej
Rudzie, Rynek
Urząd
w Radkowie,
Rynek1,1,tel.
tel.7474872
87303500000
Urząd
Skarbowy
w Nowej
Rudzie,
ul. Kolejowa 23,
tel. 74
74 872
872 22
02 63
00
Urząd
Gminy
Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1,
tel.
URZĘDY
I INSTYTUCJE
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych, ul. Piłsudskiego 4, tel. 74 872 21 87
Urząd
Miasta
wRudzie,
Radkowie,
Rynek
tel.Piłsudskiego
74 873
Urząd
Miasta iwGminy
Nowej
Rynek
1, tel.1,ul.74
872
03 0050 00
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
14, tel. 74 873 50 50
Miejski
Pomocy
Społecznej,
Kolejowa
19,
tel.
74 872
872
10
Gminy Nowa
Ruda,
ul.
Niepodległości
1, 23,
tel.tel.
74 872
22 63
UrządOśrodek
Skarbowy
w Nowej
Rudzie,
ul.ul. Kolejowa
74
02 56
00
Gminny
Ośrodek
PomocywSpołecznej,
ul. Kłodzka
27,
tel.
7450872
45 72
Urząd
Miasta
i
Gminy
Radkowie,
Rynek
1,
tel.
74
873
00
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul.
Piłsudskiego
4,
tel.
74
872
21
87
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Ścinawka
Mickiewicza
Urząd Skarbowy
w Nowej Rudzie,
ul.Średnia,
Kolejowaul.23,
tel. 74 87216,
02tel.
00 74 871 53 82
Urząd
Pocztowy
NowaUrzędu
Ruda, ul.
Niepodległości
74 872 22 6014, tel. 74 873 50 50
Filia
Powiatowego
Pracy,
Nowa
Ruda,1,ul.tel.Piłsudskiego
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4, tel. 74 872 21 87
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Drogosław ul. Świdnicka 35, tel. 74 872 43 87
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel. 74 87214,10tel.5674 873 50 50
Filia
Powiatowego
Urzędu
Pracy,
Nowa
Ruda,
ul.
Piłsudskiego
Urząd Pocztowy Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kolejowa
19,
tel.tel.
872
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
27,2a,tel.
747474872
451044725684
Miejski
Ośrodek
Kultury
w Nowej
Rudzie,ul.
ul.Kłodzka
Strzelecka
872
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
ul.
Kłodzka
27,
tel.
74
872
45 tel.
72 74
Gminne
Centrum
SportuŚcinawka
i TurystykiŚrednia,
Radków,
Handlowa 11,
Ośrodek
PomocyKultury
Społecznej
ul.ul.Mickiewicza
16,
tel.
74 871
871 2253 6182
OśrodekKultury
Pomocy
Społecznej
Ścinawka
Średnia,Kłodzkie,
ul. Mickiewicza
16, tel. tel.
74 871
53 82
Centrum
Gminy
Nowa Ruda
Ludwikowice
ul. Fabryczna,
74 872
20 84
Urząd
Pocztowy
Nowa
Niepodległości
1,1, tel.
Miejska
ul.ul.
Bohaterów
Getta 10,
tel. 74
74 872
872 22
23 60
67
UrządBiblioteka
Pocztowy Publiczna,
Nowa Ruda,
Ruda,
ul.
Niepodległości
tel.
74
22
60
Miejska
w Radkowie, Rynek
7, tel. 7435,
871tel.
2174
18872
Urząd
Pocztowy
Nowa
ul.
UrządBiblioteka
Pocztowy Publiczna
Nowa Ruda-Drogosław
Ruda-Drogosław
ul. Świdnicka
Świdnicka
35,
tel.
74
872 43
43 87
87
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwaul.Społecznego,
ul.74
Cmentarna,
tel. 74 872 22 13
Urząd
Pocztowy
Nowa
Ruda-Słupiec,
Kłodzka
6,
tel.
872
31
42
Urząd
Pocztowy
Nowa83,Ruda-Słupiec,
NTBS
Jugów,
ul. Główna
74 872 46ul.22Kłodzka 6, tel. 74 872 31 42
Miejski
Ośrodek
Kultury
wtel.Nowej
Rudzie, ul. Strzelecka 2a, tel. 74 872 44 84
Noworudzkie
UsługiKultury
Komunalne,
ul. Żeromskiego
2, tel. 742a,
872tel.
2374
88872 44 84
Miejski
Ośrodek
w
Nowej
Rudzie,
ul.Radków,
Strzelecka
Gminne
Centrum
Kultury
Sportu
i
Turystyki
ul.
Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Radkowskie
Usługi
Komunalne,
Rynek
16,
tel.
74
871
21
66
Gminne
Centrum
Kultury
SportuRuda
i Turystyki
Radków,
ul.
Handlowa
11, tel. 74tel.871
22 6120 84
Centrum
Kultury Gminy
Nowa
Ludwikowice
Kłodzkie,
ul. Fabryczna,
74 872
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
ul. Niepodległości
56,
tel. 74 872
46 76
Centrum
Kultury
Gminy
Nowaul.149,
Ruda
Ludwikowice
Miejska Biblioteka
Publiczna,
Bohaterów
10, tel. 74ul.872Fabryczna,
23 67 tel. 74 872 20 84
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Główna
tel.
74 872Getta
24 52Kłodzkie,
MiejskaPsychologiczno-Pedagogiczna,
Biblioteka Publiczna,
Publiczna wul.Radkowie,
Rynek
2174
Poradnia
ul. Niepodległości
tel.
Miejska
Biblioteka
Bohaterów
Getta7,10,tel.tel.746-8,
74871872
2318872
67 26 81
Polski
Związek Niewidomych
Nowa Ruda,
ul. Kościelnaul.1, Cmentarna,
tel. 512 707 tel.
62174 872 22 13
Noworudzkie
TowarzystwoKoło
Budownictwa
Społecznego,
Miejska
Biblioteka
Publicznatel.
w Radkowie,
Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Federacja
Konsumentów,
1, tel.
NTBS Jugów,
ul. Głównaul.83,Kościelna
74 872
46 74
22 872 57 12
Rejonowy
ZakładTowarzystwo
Kominiarski,
ul. Zaułek
4, tel.
74 8722,46tel.
73ul.
Noworudzkie
Budownictwa
Społecznego,
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul. Żeromskiego
74 Cmentarna,
872 23 88 tel. 74 872 22 13
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16 60
Radkowskie
Komunalne,
Rynek
tel. 74 871 21 66
NTBS
Jugów,Usługi
ul. Główna
83, tel. 74
872 16,
46 22
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
Niepodległości
56,
tel.872
74
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul.ul.Żeromskiego
2, tel.
74
23 8846 76
Punkt
Informacji
Turystycznej
w Radkowie,
Rynek 6, tel.
74 871
22 872
70

Nadleśnictwo Jugów, ul. Główna 149, tel. 74 872 24 52
Radkowskie
Usługi Komunalne, Rynek 16,ul.tel.Niepodległości
74 871 21 66 6-8, tel. 74 872 26 81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Zakład
Wodociągów
i
Kanalizacji,
ul.
Niepodległości
56, tel. 741, 872
46 76707 621
Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Ruda, ul. Kościelna
tel. 512
TAXI – Nowa Ruda-Słupiec
TAXI – Nowa Ruda
Federacja
Konsumentów,
ul.
Kościelna
1,
tel.
74
872
57
12
Nadleśnictwo
Jugów,
Główna
52 Kocoń (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 512 033 310
Janusz
Świchura (BMW
3), tel.ul.696
459 798149, tel. 74 872 24Marian
Rejonowy
Zakład
Kominiarski,
ul.228
Zaułek
74 872
46 73
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul.tel.
Niepodległości
6-8, tel. 74(VW
872Passat
26 81B5FL), tel. 606 728 687
Henryk
Modzelewski
Arkadiusz
Myśliński
(Opel
Astra), tel. 604
585 4,
Biuro
Porad
Obywatelskich
Wałbrzych,
tel.
74
665
16
60
Kazimierz
Ambrożuk
(Mercedes
Andrzej
Łuszczyński
(7-os.
Chrysler),
tel.
604
475
894
Polski
Związek
Niewidomych Koło
Nowa Ruda,
ul. Kościelna
1, tel.
512 707 621 Klasa E), tel. 609 152 629
Punkt Pawlik
Informacji
Nowa
tel. 74 Nagadowski
872
03 08
(Renault, 7-os.), tel. 601 172 936
Zbigniew
(SkodaTurystycznej
Octavia), tel. 606
309Ruda,
062 Rynek 2,Tomasz
Federacja
Konsumentów,
1, tel.Rynek
74 8726,Zdzisław
57tel.1274 Twaróg
Punkt Wąsik
Informacji
Turystycznej
w682Radkowie,
871 22 (Ford
70 Focus Kombi), tel. 501 365 669
Szczepan
(Audi 80),
tel. 607ul.856Kościelna
Henryk
Andrzej
Wójtowicz
(AudiKominiarski,
80), tel. 513 170
Rejonowy
Zakład
ul. 478
Zaułek 4, tel. 74 872
46 73Golanowski (Ford Focus), tel. 692 331 806
Jerzy Słaby (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 668 716 229
Mariusz Wojtanowicz (Audi Q7, 7-os.), tel. 609 227 221
Biuro Porad Obywatelskich Wałbrzych, tel. 74 665 16Jerzy
60 Juśkiw (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Robert Wojtanowicz (Mercedes Klasa E), tel. 609 687 975
TAXI
– Nowa
TAXI
–
Nowa
Ruda
Punkt
Informacji
Turystycznej
Nowa
Ruda,
Rynek
2,
tel.
74Sieńkowski
872
03 08Ruda-Słupiec
Robert
(Opel Astra), tel. 606 421 609
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Marian
Kocoń
Sharan,
tel. 512 033 310
Janusz
Świchura
(BMW
3),
tel.
696
459
798
Ireneusz
Czarnowski
A4), 7-osobowy),
tel. 515 179 693
Piotr
Jabłoński
(BMW
5
Combi),
tel.
512
904
270
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70(VW(Audi

Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585

TAXI
– Radków
Andrzej
Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894
Tomasz
Pawlata
(Audi(Skoda
A4), tel.
502 999tel.001
Zbigniew
Pawlik
Octavia),
606 309 062

Szczepan Wąsik (Audi 80), tel. 607 856 682

TAXI
– Nowa
Ruda (Audi 80), tel. 513 170 478
Andrzej
Wójtowicz
Janusz
(BMW(Audi
3), tel.Q7,6967-os.),
459 tel.
798609 227 221
MariuszŚwichura
Wojtanowicz
Robert Wojtanowicz
(Mercedes
E), tel.
Arkadiusz
Myśliński (Opel
Astra),Klasa
tel. 604
228609
585687 975
Stanisław Wilk (VW Sharan, 7-osobowy), tel. 607 804 680
Andrzej Łuszczyński (7-os. Chrysler), tel. 604 475 894

Ryszard
Nowak
(Seat Alhambra
– VAN),B5FL),
tel. 663
Henryk
Modzelewski
(VW Passat
tel. 712
606 883
728 687
Marian
WeznerAmbrożuk
(Audi A4),(Mercedes
tel. 601 472Klasa
774 E), tel. 609 152 629
Kazimierz
Robert
Jaśkiewicz
(VW Passat),
tel. 7-os.),
733 525tel.536
Tomasz
Nagadowski
(Renault,
601 172 936
Adam Kazykalewicz (Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177

Zdzisław Twaróg (Ford Focus Kombi), tel. 501 365 669

TAXI
– Nowa
Ruda-Słupiec
Henryk
Golanowski
(Ford Focus), tel. 692 331 806
Marian
Kocoń(VW(VWSharan,
Sharan,7-osobowy),
7-osobowy),tel.tel.668512716033229310
Jerzy Słaby
Jerzy Juśkiw
(Opel Zafira,
Henryk
Modzelewski
(VW 7-osobow),
Passat B5FL),tel.tel.660606530728152687
Robert Sieńkowski (Opel Astra), tel. 606 421 609
Kazimierz
Ambrożuk (Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629

OR
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Kącik
Kącik
dla
dla dzieci
dzieci

,,Mikołaj”
,,Mikołaj”

Idzie, idzie święty z nieba.

Idzie,
idzie
święty
z
nieba.
Oto jest wśród nas.
Oto
wśród
nas.
Witajjest
święty
Mikołaju!
Witaj
Mikołaju!
Witaj,święty
witaj nam!
Witaj, witaj nam!

1. Wykuje podkowę
2.1. Dla
pieszych,
przy ulicy
Wykuje
podkowę
3. Pracuje w bibliotece
2. Dla pieszych, przy ulicy
4. Naklejana na ścianę
3. Pracuje w bibliotece
5. Na niej kokosy lub daktyle
Naklejana
na ścianę
6.4. Kolor
czekolady
Na niej
kokosy lub daktyle
7.5. Np.
Andersena
8.6. Autor
dziwaczki”
Kolor„Kaczki
czekolady
9. Zimą otula szyję
7. Np. Andersena
10. Robak na haczyku wędki
8. Autor „Kaczki dziwaczki”
11. Inaczej bazar
9. Wiklinowy
Zimą otulalub
szyję
12.
na zakupy
10. Inaczej
Robak na
haczyku wędki
13.
pisak
14.
papier
11. Cieniutki
Inaczej bazar
15. Obywatel Iraku
12. Wiklinowy lub na zakupy
16. Dnia albo roku
13. Inaczej pisak
17. „Bujak” dla niemowlaka
14. Opis
Cieniutki
papier
18.
pod mapą
15. Leśny
Obywatel
Iraku
19.
szarak
20.
córkiroku
16. Córka
Dnia albo

?

17.
18.
19.
20.

Dobry, święty Mikołaju,
wszystkie dzieci Cię kochają.
Dobry,
święty
Mikołaju,
Usiądź sobie między nami,
wszystkie
dzieci
Cię kochają.
obdarz dzieci
prezentami.

Usiądź sobie między nami,
Cały długi
rok prezentami.
czekamy,
obdarz
dzieci

cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
Cały
długi rok czekamy,
w dzień tak uroczysty.

„Bujak” dla niemowlaka
Opis pod mapą
Leśny szarak
Miękki
Córka córki

?

Z A G A D K A

biały puszek,
kiedy na ziemię spadnie,
w kołdrę się białą zamienia,
wygląda bardzo ładnie.

Z A G A D K A

Miękki biały puszek,
Wykreśl
z diagramu
wszystkie
litery:
kiedy
na ziemię
spadnie,
Ą, Ę, C, Ć, H, L, Ł, S.
kołdrę
sięprzysłowie
białą zamienia,
Z pozostałychw
liter
odczytaj
na grudzień
wygląda bardzo ładnie.
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Z pozostałych liter odczytaj przysłowie na grudzień

cieszymy się wszyscy.
Chcemy
Ciebie
tu przywitać
Nagrody
za poprzedni
„kącik”
w dzień tak uroczysty.

(„Kłamstwo ma krótkie nogi”, „jeździec”, „Szumiący
las”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, m.in.:
kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów
kolorowych, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek,
klej, puzzle) otrzymują:

Ola Głuszczyk, Lena Rodzik, Jakub Pezda.

Nagrody za poprzedni „kącik”

(„Kłamstwo ma krótkie nogi”, „jeździec”, „Szumiący

Zapraszamy
dzieci(zestaw
do udziału
w 3konkursach
z nagrodami!
las”), nagrody
2 lub
elementowy,
m.in.:
Spośród
tych,
którzy
do
wtorku
dostarczą
do
redakcji
(Nowa
kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów
Ruda,
Rynek 8,
I piętro)ozdobny
prawidłowo
kupony,
kolorowych,
długopis
lub zwypełnione
zabawką, ołówek,
wyłonimy zwycięzców.
Po
odbiór
nagród
prosimy
zgłaszać
klej, puzzle) otrzymują:
się zOla
dowodem
tożsamości
siedzibyJakub
redakcji.
Głuszczyk, LenadoRodzik,
Pezda.
1. Hasło z krzyżówki
........................................................................................
2. Zagadka

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami!
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa
........................................................................................
3.Ruda,
Przysłowie
Rynek z8,diagramu
I piętro) prawidłowo wypełnione kupony,
........................................................................................
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
........................................................................................
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
imię i nazwisko
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1. Hasło z krzyżówki
........................................................................................
2. Zagadka
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3. Przysłowie z diagramu
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Reklama

Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

39,90 zł

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

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

tel. 601 439 438

16 zł
35 zł

K s i ą ż k i m oże s z k u p i ć w ys y ł kowo n a
w w w. n owo ru d z i a n i n . p l
o ra z n a Al l e g ro
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Nieruchomości
* Sprzedam mieszkanie do kapitalnego remontu w Przygórzu. Powierzchnia 90m2. Tel. 880 663 224.
* Sprzedam mieszkanie bezczynszowe z garażem i ogródkiem
w Nowej Rudzie. Powierzchnia
70m2. Zapraszam na prezentację.
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia,
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul.
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugowie o powierzchni 1,52 ha w cenie
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł.
Tel. 668 218 840.
* Zamienię mieszkanie kwaterunkowe w Woliborzu 74 m2 na
mieszkanie w Słupcu lub Nowej
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel.
887 845 066.
* Sprzedam dom o powierzchni
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiatkowskiego. Kontakt na e-mail:
mirkofagflis@hotmail.com lub tel.
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam garaż w pobliżu
os. Piastowskiego. Powierzchnia
garażu 20 m2, nowy dach oraz
drzwi. Tel. 736 222 236.
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* Sprzedam mieszkanie/pół domu
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z
możliwością podziału na 2 mieszkania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695
655 593.
* Kupię domek lub działkę nad zalewem w Radkowie. Tel. 515 053
866.
* Do wynajęcia mieszkanie w Nowej Rudzie, kawalerka, ogrzewanie c.o., bez wyposażenia. Telefon
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej
na terenie Nowej Rudy lub Słupca.
Tel. 511 908 275.
* Zamienię mieszkanie komunalne, parter, w Drogosławiu, 35 m2
po remoncie, na większe, może
być zadłużone bądź do remontu.
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie, dom lub pół
domu w Ścinawce Średniej lub
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu,
lub wynajmę z opcją wykupu w
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel.
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
Reklama

* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bartnicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój, kuchnia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul.
Cmentarna. Tel. 692 209 444.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. do
remontu, na 8 piętrze na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel.
606 351 669.

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

* Kupię stare ordery, medale, odznaki i inne. Tel. 518 507 460.

Motoryzacja
* Sprzedam Hyundai i30, 1 właściciel, bezwypadkowy. Cena 55000
zł. Tel. 502 609 123.
* Sprzedam koła z oponami zimowymi NOKIAN 175/65 R15. Stan
bardzo dobry. Cena 400 zł. Tel. 691
201 204.

Reklama

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

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

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

tel. kontaktowy 503 084 055

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

8,20 zł

b

Zamów gaz do domu

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

• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
Z APR ASZ AMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE:

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

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

Bezpłatne ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne prywatne (niekomercyjne)
można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061
362) lub e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub
do odwołania przez ogłoszeniodawcę.
W treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.
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Uwaga Nowa Ruda i okolice! Zapraszamy do dołączenia do akcji pt. „Święty Mikołaj dla Seniora”. Chcemy pomóc starszym ludziom w czasach pandemii i zadbać o to, żeby nie musieli wychodzić z domów. Produkty spożywcze zbieramy do 5 grudnia w Domku Klubowym
w Nowej Rudzie. Paczki rozdamy w mikołajki. Dołączycie do nas? Pokażmy, że potrafimy!
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X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie
W sobotę 28 listopada w hali sportowej Centrum
Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu odbyły się
X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie

W zawodach wzięło udział 161 zawodników z całej Polski w wieku 12-14 lat.
Wśród chłopców medale w kategorii indywidualnej wywalczyli:
Jan Lisiecki – LKS Mazowsze Teresin – złoto, Bartosz Dziurda – MLKS
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska – srebro, Kajetan Charków – KS Obuwnik Prudnik – brąz.
Wśród dziewcząt: Milena Sikoń – UKS Talent Wrocław – złoto,
Amelia Knopek – LKS Łucznik Żywiec – srebro, Maja Smutek –
LKS Łucznik Żywiec – brąz.
Zawodnicy KS Piast Nowa Ruda: Nelly Kurstak i Paweł Machek,
uplasowali się odpowiednio na 23 i 25 miejscu, a łuczniczki z zaprzyjaźnionego klubu UKS Victoria Ścinawka Średnia zajęły: Marcelina Cholewka – 22, Hanna Ochsenbauer – 44, Maja Kusiakiewicz
– 48, a Pola Ginter – 60 miejsce.
fot. Klaudia Czerwińska Photography
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