
Z myślą o seniorach
Z inicjatywy studentów 
Noworudzkiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i radnych Rady 
Seniorów Miasta Nowa Ruda, 
w 2021 r. w mieście powstanie 
Dom Dziennego Pobytu Seniora

czytaj na str. 2

Budynek bramny 
cmentarza 
do remontu
Po latach zapomnienia, 
w przyszłym roku remontu 
doczeka się budynek bramny 
cmentarza komunalnego 
w Nowej Rudzie

czytaj na str. 2

Trzy noworudzianki 
nominowane
W środę 16 grudnia odbyło 
się posiedzenie Kapituły 
Nagrody Starosty Kłodzkiego 
– Róża Kłodzka 2020. Wśród 
nominowanych znalazły się 
trzy noworudzianki

czytaj na str. 7

Gorący popiół 
przyczyną pożarów
Co roku na terenie działania 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Nowej Rudzie płonie bardzo 
dużo pojemników na odpady 
komunalne. Powodem wielu 
z tych pożarów jest wrzucanie 
do nich gorącego popiołu

czytaj na str. 8

Komputer 
dla dziecka 
z rodziny rolniczej
Do 30 grudnia 2020 r. można 
składać wnioski o przyznanie 
pomocy na dofinansowanie 
kosztów zakupu komputera 
stacjonarnego lub przenośnego 
(laptopa) wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem oraz myszą, 
klawiaturą i zasilaczem

czytaj na str. 11

fotorelacja na stronach 14-15

Światełko dla Hani 
- Małe Rzeczy

Reklama

Nr 459 18-24 grudnia 2020 r. egzemplarz bezpłatny INDEKS 279536 ISSN 2084-0330

www.wenanty.pl

Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

GAZY TECHNICZNE

ul. Młyńska 9a
57-400 Nowa Ruda

Dostawa gazu:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30
sobota 7.30-13.00
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• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

zapraSzaMy

tel. 74 872 45 62

wciąż nierozwiązana jest kwestia przekazania drogi wewnętrznej 
przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

czytaj na str. 3

pierwsze paczki dla kresowiaków przekazane 
w niedzielę 13 grudnia wolontariuszce Natalii przekazana została pierwsza 
tura świątecznych paczek z gminy Nowa Ruda dla Rodaków z Kresów

czytaj na str. 2

Spór o drogę

Szansa na remont Kaplicy Loretańskiej

Nowe zasady bezpieczeństwa
czytaj na str. 6

czytaj na str. 2

jest szansa, że kaplica Loretańska w nowej rudzie, jedyna taka na ziemi 
kłodzkiej, doczeka się remontu
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polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Zmiana organizacji ruchu
Starostwo Powiatowe w Kłodzku zatwierdziło projekt zimowej zmiany organizacji ruchu na 

ul. Sportowej i os. Piastowskim w Nowej Rudzie. I tak ul. Sportowa od skrzyżowania będzie 
ulicą jednokierunkową w górę, natomiast zjeżdżać będziemy ulicą na os. Piastowskim. Jak 
mówi Janusz Staniocha, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie, jeżeli takie rozwiązanie zda egzamin w okresie zimowym, komisja 
będzie rekomendowała wprowadzenie tych zmian na stałe.

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

W niedzielę 13 grudnia wolontariuszce Natalii przekazana 
została pierwsza tura świątecznych paczek z gminy Nowa Ruda 
dla Rodaków z Kresów, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. Paczki z Jugowa Natalia dostarczyła do Wro-
cławia, skąd świątecznym konwojem Fundacji Studio Wschód 
wyruszą na Kresy. Organizatorzy akcji dziękują wszystkim dar-
czyńcom, którzy przekazali świąteczne dary. Przypominają 
również, że paczki można dostarczać do 20 grudnia, do : Urzę-
du Gminy Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
w Ludwikowicach Kłodzkich, Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie oraz 
kościoła pw. św. Katarzyny w Jugowie.

pierwsze paczki  
dla Kresowiaków przekazane Z inicjatywy studentów Noworudzkiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku i radnych Rady Senio-
rów Miasta Nowa Ruda, w 2021 r. w mieście po-
wstanie Dom Dziennego Pobytu Seniora, który 
będzie się mieścił przy ul. Cmentarnej 4. W bu-
dżecie Nowej Rudy na 2021 r., na remont pomiesz-

czeń zapisano kwotę 100 tys. zł. Wykonano już 
dokumentację, która trafiła do Starostwa Powia-
towego w Kłodzku. Jest już decyzja o zatwierdze-
niu projektu budowlanego i udzieleniu pozwo-
lenia na budowę.

Po latach zapomnienia, w przyszłym roku re-
montu doczeka się budynek bramny cmentarza 
komunalnego w Nowej Rudzie. W projekcie bu-
dżetu Nowej Rudy na 2021 r. znajduje się punkt 
dotyczący remontu budynku bramnego na no-
worudzki cmentarz. Na ten cel przeznaczone ma 

być 450 tys. zł. Pamiętać należy, że jest to kwota, 
w ramach której, w drodze postępowania prze-
targowego, zostanie wykonana dokumentacja 
i będzie wyłoniony wykonawca remontu. Pamię-
tać też trzeba, że budynek ten jest pod opieką 
konserwatora zabytków.

Budynek bramny cmentarza do remontu

Z myślą 
o seniorach
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Spór o drogę

wciąż nierozwiązana jest kwestia przekazania drogi 
wewnętrznej przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

Od chwili przejęcia przez 
Gminę Wiejską Nowa Ruda bu-
dynku byłego sądu, teren ten 
praktycznie powinien być wyko-
rzystywany przez pracowników 
i klientów znajdujących się tam 
biur. Tak nie jest, droga ta stano-
wi bezpieczny dojazd do parkin-
gu budynku przy ul. Niepodle-
głości 6-8, a sama droga i miejsca 
parkingowe na tym terenie wy-
korzystywane są też przez pe-
tentów wydziału komunikacji i 
poczty.

Punkt dotyczący przekazania 
drogi przy ul. Niepodległości 
gminie wiejskiej, na wniosek 
członków Komisji Porządku Pu-
blicznego i Komunikacji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie, zdję-
ty został z obrad podczas listo-
padowej sesji rady. Stało się tak 
za sprawą lokatorów budynku 
przy ul. Niepodległości 6-8, któ-
rzy wcześniej chcieli się spotkać 
z radnymi i przedstawić swój 
punkt widzenia. Do takiego spo-
tkania doszło w piątek 11 grud-
nia, w którym – oprócz repre-
zentantów Wspólnoty Mieszka-
niowej Niepodległości 6-8 – 
uczestniczyli radni: Janusz Sta-
niocha, Jerzy Pulit i Andrzej 
Czerniatowicz oraz Agnieszka 
Żołnierczyk, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury i Inwestycji Urzę-
du Miasta w Nowej Rudzie, oraz 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Nowa Ruda: Tomasz Zieliński, 
Renata Krazińska i Dorota Król, 
a także Andrzej Cyman, admini-
strator wspólnoty Niepodległo-
ści 6-8.

Każda ze stron przedstawiła 
swoje racje, swój punkt widzenia. 
Jak mówili przedstawiciele urzę-
du gminy, po przekazaniu drogi 
możliwe będzie wykonanie jej 
remontu, co pozwoli wygenero-
wać dotykowe miejsca parkin-
gowe, a sytuacja rzeczywiście 
nie jest tam ciekawa. Z drogi i 
parkingów przy urzędzie gminy 
korzystają nie tylko pracownicy 
i petenci urzędu, ale też klienci 
pobliskiej filii Wydziału Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku lub poczty, która, co 
ciekawe, na plac obok swojej 
s iedziby zak azała  wjazdu. 
Wszystko to powoduje, że za-
mknięcie dojazdu do sąsiedniej 
posesji, nie wpłynęło na popra-
wę bezpieczeństwa i zwiększenie 
ilości miejsc postojowych. Miesz-
kańcy budynku przy ul. Niepod-
ległości 6-8, od jakiegoś czasu 
nie mogą korzystać z tej drogi, 
ponieważ gmina zlikwidowała 
im taką możliwość zamykając 
dojazd do ich posesji, tłumacząc 
to brakiem miejsc postojowych. 
Przedstawiciel gminy argumen-
tował tę decyzję również faktem, 
że mieszkańcy mają jeszcze jed-
ną drogę dojazdową do posesji. 
Droga ta jest jednak bardzo stro-
ma, co szczególnie w zimie może 
stwarzać zagrożenie. Sytuacji nie 
poprawia też bliski wyjazd na 
ruchliwą ulicę i znajdujący się 
tuż przy wyjeździe pawilon han-
dlowy, który znacznie utrudnia 
widoczność. Każda ze stron 
przedstawiła swoje racjonalne 
argumenty.

Przedstawiciele Wspólnoty 
Mieszkaniowej Niepodległości 
6-8 zadają pytania retoryczne 
osobom, które decydować będą 
o dalszym losie drogi:

• Czy zamknięcie nam dojaz-
du wpłynęło na poprawę stanu 
bezpieczeństwa na wspomnia-
nym terenie?

• Czy zamkniecie dojazdu 
wpłynęło na rozładowanie pro-
blemu braku miejsc parkingo-
wych przed urzędem gminy?

• Czy na parkingu jest więcej 
miejsc parkingowych i nie ma 
problemu z wjazdem i wjazdem 
pojazdów z tego terenu?

Przedstawiciele Komisji Po-
rządku Publicznego i Komuni-
kacji Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie zrelacjonowali i przed-
stawili swoje wnioski ze spotka-
nia pozostałym członkom komi-
sji podczas posiedzenia, które 
odbyło się w środę 16 grudnia. 
Początkowo radni chcieli zapro-
ponować gminie rozwiązanie 
polegające na ustanowieniu 
służebności drogi – członkom 
sąsiedniej wspólnoty, za co ci 
udostępniliby na swoim terenie 
trzy miejsca parkingowe gminie. 
W międzyczasie do komisji tra-
fiły informacje z urzędu gminy 
o jeszcze innej możliwości roz-
wiązania sporu. Do burmistrza 
trafiła informacja, iż w świetle 
zaistnienia nowych okoliczności, 
należy zorganizować ponowne 
spotkanie stron. Spotkanie to 
powinno odbyć się jeszcze w 
tym miesiącu, bowiem projekt 
uchwały o przekazaniu drogi 
rozpatrywany będzie podczas 
sesji Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie w środę 30 grudnia.

Sylwester na nowych zasadach
Noc sylwestrowa to szczegól-

ny dzień w roku. Każdy z nas chce 
go spędzić w gronie przyjaciół i 
rodziny. W obecnej sytuacji jed-
nak wszelkiego typu imprezy i 
zgromadzenia stwarzają niezwy-
kle groźne warunki do dalszej 
transmisji koronawirusa. A co za 
tym idzie, są bardzo niebezpiecz-
ne dla nas i naszych bliskich. 
Dlatego zostań w domu i nie 
organizuj imprez i spotkań to-
warzyskich poza gronem do-
mowników. Podobnie jak inne 
liczne kraje europejskie, również 
Polska wprowadza ograniczenia 
w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 
r. na 1 stycznia 2021 r. w godzi-
nach od 19.00 do 6.00 w całym 
kraju obowiązuje zakaz prze-
mieszczania się. Wyjątkiem będą 
m.in. niezbędne czynności służ-
bowe oraz inne wskazane w 
rozporządzeniu.

Nowe zasady bezpieczeństwa 
– od 28 grudnia do 17 stycznia

Przedłużamy etap odpowie-
dzialności i wprowadzamy do-
datkowe ograniczenia. Wszystko 
po to, aby przerwać transmisję 
COVID-19 i jak najszybciej wrócić 
do normalności. Nowe zasady 
bezpieczeństwa będą obowią-
zywały od 28 grudnia 2020 r. do 
17 stycznia 2021 r., czyli do  końca 
przerwy szkolnej. Co się  zmieni?

• Ponowne ograniczenie funk-
cjonowania galerii handlowych 
– otwarte pozostają m.in. sklepy 
spożywcze, z książkami i prasą, 
drogerie, apteki, a także wolno-
stojące wielkopowierzchniowe 
sklepy meblowe

• Ograniczenie funkcjonowa-
nia hoteli – dostępne dla służb 
mundurowych, medyków, pa-
cjentów szpitali specjalistycz-
nych, ośrodków COS. Wyjątkiem 
są również hotele pracownicze.

• Zamknięte stoki narciarskie
• Infrastruktura sportowa do-

stępna tylko w ramach sportu 
zawodowego

• 10 dniowa kwarantanna dla 
przyjeżdżających do Polski trans-
portem zorganizowanym

Przedłużamy dotychczasowe 
zasady i ograniczenia:

• Zakaz przemieszczania się 
osób poniżej 16. roku życia bez 
opieki rodzica lub prawnego 
opiekuna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 -16:00 
(wyjątkiem są półkolonie)

• Ograniczenia w transporcie 
zbiorowym:

– 50% liczby miejsc siedzą-
cych, albo

– 30% liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących, 
przy jednoczesnym pozostawie-
niu w pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach 
sprawowania kultu religijnego 
– max. 1 os./15m2

• Udział w zgromadzeniach 
– max. 5 osób

• Zakaz organizacji wesel, 
komunii i konsolacji

• Zamknięte siłownie, kluby 
fitness i aquaparki

• Ograniczenie w sklepach – 
max. 1 os./15m2

• Godziny dla seniorów – od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00-12.00

• Zamknięte restauracje. Po-
siłki wyłącznie na wynos lub 
dowóz

Pozostałe ograniczenia, któ-
re obowiązywały ulegają prze-
dłużeniu.

Zdrowe i bezpieczne święta 
Bożego Narodzenia

Przed nami święta Bożego 
Narodzenia, które zawsze były 
czasem spotkań rodziną i przy-
jaciółmi. Tegoroczne będą jednak 
różniły się od tych z poprzednich 
lat. Nadchodzące dni to spraw-
dzian z odpowiedzialności dla 
wszystkich Polaków. Sprawmy, 
aby oczekiwanie na szczepienia 
przeciwko COVID-19 było bez-
pieczne dla nas i naszych bli-
skich. Zastosuj się do obowiązu-
jących ograniczeń – święta spędź 
ze swoimi domownikami, nie 
organizuj dużych spotkań. Pa-
miętaj, że obowiązuje ograni-
czenia liczby gości, których mo-
żesz zaprosić – jest to łącznie 
maksymalnie 5 gości poza oso-
bami, które na stałe ze sobą 
zamieszkują.

Nowe zasady bezpieczeństwa
Zamknięte hotele i stoki narciarskie. Zakaz przemieszczania 
się w Sylwestra – rząd wprowadza kwarantannę narodową. 
Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 
grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
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Felieton

Stanisław Łukasik

„Złoty pokój” na Ukrainie to 
czas intensywnego rozwoju 
gospodarczego, zagospodaro-
wywania pustych terenów, in-
tensywnej kolonizacji. Nadania 
królewskie umożliwiły rodom 
magnackim, Wiśniowieckich, 
Koniecpolskich, Zasławskich, 
Potockich tworzenie latyfun-
diów. Nowe tereny i wolnizny 
jakie oferowali właściciele no-
wym osadnikom, przyciągały 
zbiegów z całej Rzeczpospolitej 
i krajów ościennych. Czas po-
koju, to bezrobocie dla wypi-
sanych z rejestru Kozaków. 
Latyfundyści już widzą tysiące 
Kozaków obróconych w chło-
pów orzących żyzne, ukraińskie 
pola. Tu nastąpiło rozczarowa-
nie. Cepigi pługów parzyły dło-
nie przywykłe do szabli, musz-
kietu czy samopału. „Królewię-
ta” chcieli Kozaków przykuć do 
pługa, a co najwyżej mieć z nich 
zbrojnych pachołków. Niewie-
lu ówczesnych polityków po-
dzielało zdanie Jakuba Sobie-
skiego (ojciec Jana III), który o 
Kozakach powiadał: „Lud do 
wolności stworzony prędzej 
zginie niż nieugięte przez tyle 
wieków karki podda w jarzmo”. 
Nie pamiętali o tym posłowie 
na sejm konwokacyjny (przed 
elekcją Władysława IV). Na tym 
sejmie delegacja Kozaków 
oświadczyła, że są członkami 
Rzeczpospolitej, a wyliczając 
swoje służby i zasługi, chcieli 
mieć prawo udziału w elekcji. 
Od panów posłów usłyszeli, i 
owszem, są członkami tak jak 
dla ciała włosy i paznokcie, 
które wprawdzie potrzebne są, 
ale jak zbyt długie urosną to się 
je przycina. I tak je przycinali 
tłumiąc kolejne bunty na Ukra-
inie. Aż trafił się ogromny pazur, 
którego nie tylko przyciąć się 
nie dało, ale to on śmiertelnie 
ugodził Rzeczpospolitą, a zwał 
się Bohdan Zenobi Chmielnic-
ki herbu Abdank. Szlachectwo 
historycy poddają w wątpli-
wość, a nawet imię Bohdan, 
jako dany od Boga, ponoć sobie 

przypisał. Niewątpliwie był set-
nikiem w czehryńskim pułku 
Kozaków rejestrowych, właści-
cielem chutoru Subotów, acz-
kolwiek nie miał papierów, 
uczestniczył w tajnym spotka-
niu delegacji Kozaków z królem 
planującym wielką wojnę z 
Turcją. Sejm wprawdzie unice-
stwił królewskie plany, ale fama 
po Ukrainie poszła i Kozacy 
zacierali ręce na widoki przy-
szłych wypraw, możliwych łu-
pów, przecież oni żyli wojną. 
„Ukraina w 1648 roku przypo-
minała wielki stos wysuszonych 
szczap. Wystarczyło, by ktoś 
podłożył ogień, aby zajęła się 
jasnym płomieniem”– prof. Wła-
dysław Serczyk. Tym gościem 
z krzesiwem okazał się Bohdan 
Chmielnicki, a powodem do 
buntu, jak zwykle dotychczas 
na Ukrainie, była prywata. Pod-
starości czehryński, Daniel Cza-
pliński, odebrał Chmielnickie-
mu Subotów i kochankę. Ot i 
mamy „ukraińską piękną Hele-
nę”. Protesty poszkodowanego 
setnika kozackiego nie poskut-
kowały, a gdy przy okazji wszedł 
w konflikt z magnatem Alek-
sandrem Koniecpolskim, a to 
już były za wysokie progi, dla 
takiego szaraka, więc pozosta-
ła jedna droga – ucieczka na 
Sicz. Krążące po Ukrainie wieści 
o zbliżającej się wojnie powo-
dowały, że szeregi towarzystwa 
rosły, a skrzywdzony setnik 
zyskiwał na popularności, aż 
wreszcie Zaporożcy obrali go 
hetmanem. Nowo obrany het-
man nie chciał powtórzyć błę-
dów przywódców poprzednich 
buntów samodzielnie porywa-
jących się na wojska Rzeczpo-
spolitej, więc poszukał sojusz-
ników, a tych najłatwiej było 
znaleźć na Krymie. Nie ruszał z 
Zaporoża, aż doczekał się czam-
bułów Tuhaj-beja. Następnie 
słał bałamutne listy do króla, 
hetmanów i innych dygnitarzy, 
tłumacząc swoje kroki krzyw-
dami jakie go spotkały. Zapew-
niając o wierności dla Rzeczpo-

s p o l i t e j 
o s k a r ż a ł 
magnatów 
ukrainnych, 
d z i e r ż a w -
ców,  u n i -
tów, wresz-
cie Żydów o 
krzywdy, jakie wyrządzali pra-
wosławnym Rusinom i Koza-
kom. Wzmocniony Tatarami 
ruszył na Ukrainę. Armię koron-
ną prowadził wiecznie pijany 
hetman Mikołaj Potocki. Ten 
nieszczęśliwy wódz podzielił 
swoją armię na trzy kolumny: 
Kozaków rejestrowych (około 
4 tys.) wysłał Dnieprem, a ci 
bardzo szybko przeszli na stro-
nę Chmiela, lądem wysłał trzy-
tysięczny oddział pod komen-
dą swojego syna Stefana, a ten 
tragicznie skończył w bitwie 
nad Żółtymi Wodami, sam z 
resztą armii (około 7 tys.) zmie-
rzał pod Korsuń. Zwykle czyta-
my o nieprzeliczonych armiach 
Chmielnickiego, a tymczasem: 
potężna armia powstańców 
wspomagana przez Tatarów (w 
sumie około 15 tys.) przez dwa 
tygodnie zmagała się z niewiel-
kim korpusem Stefana Potoc-
kiego, osłabionym przez zdradę 
rejestrowych i oto mamy pew-
ne wyobrażenie o potędze 
Chmielnickiego w pierwszych 
tygodniach powstania. Zmorą 
historyków jest pokusa ocenie-
nia zdarzeń sprzed stuleci, gdy 
znane są efekty. Tutaj podaję 
fakty, liczby, ocenę pozosta-
wiam czytelnikowi. Pod Korsu-
niem Chmielnicki miał już 
znacznie większą armię powięk-
szaną przez niezliczone ilości 
czerni, więc z hetmanami po-
radził sobie dość łatwo. W maju 
1648 okazało się, że Rzeczpo-
spolita nie ma armii i nie ma 
hetmanów, bo ci trafili do ta-
tarskiej niewoli, nie ma też kró-
la, bo 20 maja zmarł Władysław 
IV. Tak zakończyło się przycina-
nie paznokci.

powstanie chmielnickiego i koniec z przycinaniem paznokci

omówili projekty budżetu wydziałów
Członkowie Komisji Porządku Publicznego 

i  Komunikach oraz Komisji Mieszkaniowej Rady 
Miejskiej w  Nowej Rudzie, w  środę 16 grudnia, 
podczas posiedzenia online, omówili bardzo szcze-
gółowo projekty budżetów dla wydziałów Urzędu 
Miasta w Nowej Rudzie na rok 2021.

Wiadomo, że sytuacja związana z  pandemią 
mocno uszczupliła miejski budżet, a co za tym idzie, 

również budżety poszczególnych wydziałów, które 
zostały w związku z  tym częściowo uszczuplone, 
co oznacza, że niektóre inwestycje będą musiały 
poczekać. W trwającym ponad 3 godziny posiedze-
niu, w detalach projekty budżetów członkom ko-
misji przedstawiły: Aneta Palczak, naczelnik Wy-
działu Mienia Komunalnego i Agnieszka Żołnierczyk, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.



5

OR OR
Noworudzianin Nr 459, 18-24 grudnia 2020 r.

polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Emeryci dostaną pieniądze jeszcze przed świętami

plany straży miejskiej 
na przyszły rok

pomoc dla szpitala i DpS-ów od wojewody
Starostwu powiatowemu w kłodzku udało 
się uzyskać wsparcie dla Domów pomocy 
Społecznej oraz dla szpitala w Kłodzku

Książki w cenie 39,90 zł 
możesz kupić wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
i  na Allegro.pl

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

o planach finansowych straży miejskiej na 2021 rok 
rozmawiali podczas posiedzenia online członkowie 
komisji porządku publicznego i komunikacji rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie z komendantem straży 
Mirosławem Kalitowskim

Wszystko wskazuje na to, że ze względu na koronawirus 
przyszłoroczny budżet Nowej Rudy będzie trudny, na co wpływ 
mają m.in. mniejsze wpływy z tytułu podatków PIT i CIT, a to 
przełoży się również na ograniczenie środków na budżety po-
szczególnych wydziałów urzędu miasta, w tym straży miejskiej. 
Z  informacji jakie przekazał podczas posiedzenia 7 grudnia 
członkom Komisji Porządku Publicznego i  Komunikacji Rady 
Miejskiej w Nowej Rudzie komendant straży miejskiej wynika, 
że kilka jego planów związanych np. z przemeblowaniem i do-
stosowaniem głównej siedziby straży miejskiej dla potrzeb 
mieszkańców, będzie musiało poczekać na lepsze czasy. W przy-
szłym roku w planach za to znalazł się punkt dotyczący wymia-
ny trzech kamer starego systemu na nowoczesne kamery Full HD 
z  wysoką rozdzielczością obrazu – ul. Niepodległości, ul. Ko-
ściuszki skrzyżowanie z ul. Cmentarną i na ul. Akacjowej w  Słupcu.

– Ceny systemów monitoringu miejskiego ciągle się zmie-
niają i  są takie elementy, które tanieją z miesiąca na miesiąc 
i kamery, które kiedyś kosztowały grube tysiące, teraz można 
kupić za nieduże pieniądze. Dlatego myślimy, o  ile zostanie 
nam trochę pieniędzy, o montażu nowej kamery na ul. Świd-
nickiej w rejonie „Kaskady” – stacji paliw, gdzie na skrzyżowaniu 
występuje wzmożony ruch – mówił Mirosław Kalitowski.

W temacie nowych kamer radni po raz kolejny przypomnie-
li o potrzebie montażu kamery monitoringu miejskiego na ul. 
Kolejowej. Zdaniem radnych kamera jest tam bardzo potrzeb-
na, jak to krótko podsumował przewodniczący komisji Janusz 
Staniocha, tam jest „komunikacyjny misz-masz”, a montaż ka-
mery pomógłby przede wszystkim straży miejskiej w utrzyma-
niu porządku na tej ulicy.

– Jeżeli tylko pozwolą na to środki techniczne i finansowe, 
to montaż kamery na ul. Kolejowej jest do zrealizowania – po-
wiedział komendant.

Nowi strażnicy
Rozstrzygnięto już nabór na nowych dwóch strażników 

miejskich, którzy po szkoleniu trafią do patroli. Ze względu na 
rezygnację z pracy jednego ze strażników, w planach jest prze-
prowadzenie jeszcze jednego naboru na strażnika lub straż-
niczkę miejską.

Skontrolują prawo jazdy
Mirosław Kalitowski odniósł się również do sprawy kontro-

li przez strażników miejskich prawa jazdy, które jak wiemy, od 
5 grudnia br. nie musimy wozić przy sobie, natomiast dane 
kierowcy są sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji 
kierowców.

– Mamy dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierow-
ców, która została zaktualizowana na Centralną Ewidencję 
Kierowców i  nie będzie żadnych problemów z  ewentualną 
kontrolą uprawnień do kierowania pojazdami – zapewnia ko-
mendant.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpie-
czeństwa i Polityki Zdrowotnej w Starostwie Po-
wiatowym w  Kłodzku pozyskał od Wojewody 
Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego środki 
ochrony osobistej.

Imponujące ilości maseczek chirurgicznych 
w ilości 54000 szt., półmaski FFP2 – 2420 szt., 1100 
szt. – kompletów gogli, przyłbic i  fartuchów 
ochronnych. Do tego kilkaset sztuk rękawic i kom-
binezonów białych. Również płyny  dezynfekujące.

Pomoc ta jest obecnie rozdysponowywana do 
naszych domów pomocy społecznej w Kłodzku, 
Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Jugowie, Lu-
dwikowicach Kłodzkich i Ścinawce Średniej. 

Również i niemałym sukcesem może się po-
chwalić Kłodzki ZOZ, który pozyskał od Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego wsparcie w  po-
staci sprzętu medycznego, który natychmiast 
trafił do użycia. ZOZ w Kłodzku wzmocniony został o:

1. Pulsoksymetr napalcowy OXY-10 – 40 szt.
2. Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.
3. Pompa infuzyjna Biolight 500 (strzykaw-
kowa) – 16 szt.
4. Monitor do endoskopów Ambu aView 
– 1 szt.
5. Endoskop Ambu aScope4 Slim – 5 szt.
6. Endoskop Ambu aScope4 Regular – 30 szt.
7. Endoskop Ambu aScope4 Large – 65 szt.
8. Pojemnik na wydzielinę Ambu – 100 szt.
9. Respirator NKV-550 – 4 szt.
10. Kardiomonitor X3 – 4 szt.
11. Kompresor medyczny do NKV-550 – 
4 szt.

Emeryci i renciści, którzy zwy-
kle swoje pieniądze dostają 25 
dnia każdego miesiąca, nie mu-
szą się martwić, że w grudniu 
dostaną je dopiero po świętach 
Bożego Narodzenia. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zadbał 
o to, by emerytury i renty były na 
kontach najpóźniej 23  grudnia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych standardowo wypłaca eme-
rytury i renty w sześciu termi-
nach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia 
każdego miesiąca. W grudniu 

ostatni termin płatności wypada 
w dzień świąt Bożego  Narodzenia.

– Wielu naszych klientów 
telefonuje dopytując, czy swoje 
emerytury i renty otrzymają 
dopiero po świętach – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – I dla nich mam 
dobrą wiadomość, że pieniądze 
otrzymają jeszcze przed święta-
mi, tak, by nasi klienci mieli pie-
niądze na świąteczne zakupy – 
zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Pieniądze, które doręczane 
są przez listonoszy, trafią na 
pocztę na tyle wcześnie, żeby 
maksymalnie do 23 grudnia moż-
na było je dostarczyć do domów.

– Mam nadzieję, że także i 
tym razem poczta stanie na wy-
sokości zadania i nasi klienci 
dostaną pieniądze możliwie 
szybko. W najlepszej sytuacji są 
oczywiście ci, którym pieniądze 
wpływają na bankowe konta – 
dodaje rzecznik.
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Szansa na remont Kaplicy Loretańskiej
jest szansa, że kaplica 
Loretańska w Nowej 
Rudzie, jedyna taka 
na ziemi kłodzkiej, 
doczeka się remontu
– Trwa przygotowanie doku-

mentacji rewitalizacji – odrestau-
rowania Kaplicy Loretańskiej 
wraz z prowadzącymi do niej 
schodami. Mamy gotowe dwie 
dokumentacje konserwatorskie 
na restauracje grupy rzeźb Chry-
stusa na krzyżu ze stojącymi 
obok figurami Maryi i św. Jana 
Ewangelisty i umieszczonej po-
niżej rzeźby modlącego się Chry-
stusa i trzech śpiących aposto-
łów: Jana, Piotra i Jakuba. Te 
rzeźby, które się nie zachowały 
i będą odtwarzane w technice 
3D – informuje Przemysław Her-
ter, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie. 
– Na remont kaplicy staramy się 
o pozyskanie środków w ramach 
mik roprojektów. Będziemy 
chcieli remonty prowadzić eta-
powo: osobno remont kaplicy, 
osobno remont schodów pro-
wadzących do kaplicy – dodaje.

Jak się dowiedzieliśmy, re-
stauracja poszczególnych grup 
rzeźb, to wydatek rzędu ok. 
30 tys. euro.

Historia kaplicy
Inicjatorem budowy Kaplicy 

Loretańskiej był noworudzki 
sukiennik pochodzący z pobli-
skiego Broumova, niejaki Anton 

Klambt, który wcześniej wiele 
podróżował. W czasie tych po-
dróży był ponoć narażony na 
różne niebezpieczeństwa. Wy-
szedłszy z opresji przyrzekł, iż w 
podzięce za otrzymane łaski 
wybuduje kaplicę na wzór kapli-
cy Santa Casa, która znajduje się 
w miejscowości Loretto we Wło-
szech. Dom NMP znajdował się 
w Nazarecie. Legenda głosi, że 
kiedy Ziemię Świętą opanowali 
Turcy seldżuccy, aniołowie z 
pomocą Boga przenieśli ten 
cudowny dom najpierw do Dal-
macji, a potem do Italii, do słyn-
nego Loretto. Rzekomo na bazie 
średniowiecznych murów auten-
tycznego domu Maryi według 
projektu architekta Donato Bra-
mante wybudowano w Loretto 
słynną Santa Case, która dała 
wzór na wznoszenie innych dom-
ków loretańskich. Inny przekaz 
mówi, iż fundamenty domu Ma-
ryi przewieźli z Ziemi Świętej do 
Loretto na statkach włoscy  kupcy.

Pomysł swój Klambt mógł 
wziąć z Włoch, do których po-
dróżował, lub z północnych 
Czech, na obszarze których po-
wstało wówczas około 40 takich 
kaplic. Klambt przybył do Nowej 
Rudy 9 lipca 1764 roku. Tu po-
stanowił zrealizować swój zamiar 
i po otrzymaniu zezwolenia na 
budowę, którego warunkiem 
było, że Klambt nie będzie na 
nią wyłudzał pieniędzy od miesz-
kańców oraz, że postawi żyran-

tów, którzy na wypadek jego 
śmierci dokończą budowę, roz-
począł jego realizację. Do tego 
była mu również potrzebna de-
cyzja arcybiskupa praskiego, 
który zażądał od miasta zapew-
nienia środków na jej budowę. 
Powyższe warunki zostały speł-
nione, a Klambt wybrał miejsce 
na jej budowę u stóp cmentarza, 
naprzeciw obecnego kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP. W 
obecności noworudzkiego pro-
boszcza Pfeifera oraz kilku wyż-
szych urzędników miejskich w 
1765 roku położono kamień 
węgielny pod jej budowę. Klambt 
miał w tym czasie dopiero część 
środków na budowę kaplicy. W 
poszukiwaniu ich jeździł po zie-
mi kłodzkiej, Śląsku oraz ziemi 
broumovskiej. Budowa kaplicy 
trwała dwa lata, a następnie 
czekała na konsekrację do na-
stępnego roku. Przyczyną tej 
sytuacji była po części niechęć 
władz pruskich do tego typu 
inicjatyw katolickich, ponadto 
należało również uzyskać zgodę 
kłodzkich władz wojskowych. Na 
skutek determinacji władz miej-
skich oraz zdecydowanej posta-
wy dziekana ziemi kłodzkiej – 
Carla Wintera, doszło do poświę-
cenia 20 stycznia 1768 roku. Na 
tę uroczystość zaproszono oso-
by, które sprawiały problemy z 
jej konsekracją, licząc na to, że 
przybędą i wytłumaczą się ze 
swoich czynów. Ci jednak nie 

przybyli, a uroczystości poświę-
cenia dokonał, w obecności 
władz miasta, dziekan Winter 
oraz Friedrich Grund (Grund-
mann), opat benedyktyński z 
pobliskiego broumovskiego 
klasztoru.

Głównymi fundatorami no-
worudzkiej Kaplicy Loretańskiej 
byli noworudzcy sukiennicy, 
wśród których wymienia się 
głównie nazwisko Franza Wie-
senthala, fundatora niewielkiego 
dzwonu na sygnaturce kaplicy. 
Kroniki podają, iż w jej wnętrzu 
w 1842 roku znajdował się ołtarz 
ze stacjami Drogi Krzyżowej. 
Noworudzki Domek Loretański 
jest najpóźniejszym tego typu 
obiektem na ziemi kłodzkiej, 
obecnie na tym obszarze jedy-
nym. Został zbudowany na pla-
nie prostokąta, jako obiekt bar-
dzo skromny, prawdopodobnie 
z powodu skromnych środków, 
jakie na budowę kaplicy prze-
znaczył Klambt oraz osoby go 
wspomagające. Jedyne jego 
istotne elementy treściowe to 
okno umieszczone w elewacji 
zachodniej, bowiem przez nie 
miał wniknąć do wnętrza archa-
nioł zwiastujący Maryi, oraz dwa 
wejścia od strony północnej. 
Jednym wchodziło się do części 
ołtarzowej (przeznaczone dla 
kleru), oddzielonej od reszty 
kaplicy kratą, drugie przezna-
czone było dla wiernych. Brak w 
nim scen z życia Maryi oraz pro-

roków. W tym stylu wybudowa-
na kaplica zaliczana jest do kaplic 
typu blokowego, a przykłady 
innych tego typu obiektów zna-
leźć można po stronie czeskiej 
(Hořovice czy też Rabštejn nad 
Střelou).

Pierwszy remont kaplicy miał 
miejsce w 1884 roku, następny, 
polegający na usunięciu starego 
ramowego podziału elewacji, po 
1918 roku. Przed 1972 rokiem 
wyburzono przylegający do niej 
niewielki budynek mieszkalny. 
Przez ten cały okres kaplica nie 
była użytkowana. Dopiero w 
1991 roku uporządkowano jej 
otoczenie, a w 1994 roku z ini-
cjatywy Fundacji Odnowy Ziemi 
Noworudzkiej, która powołała 
Komitet Odbudowy Kaplicy Lo-
retańskiej odnowiono ją, co nie 
było łatwe, bowiem trudno było 
znaleźć środki na ten cel. Po 
zakończeniu remontu odbyła się 
15 X 1994 roku, w obecności 
władz wojewódzkich, miejskich, 
gminnych oraz Fundacji Odnowy 
Ziemi Noworudzkiej uroczystość 
jej powtórnego poświęcenia, 
której dokonał ówczesny metro-
polita wrocławski Henryk kardy-
nał Gulbinowicz. Kaplica miała 
służyć jako dom pogrzebowy, 
obecnie jednak nie pełni tej 
funkcji. Jest pod opieką nowo-
rudzkiej parafii pw. św. Mikołaja.

Przed Kaplicą Loretańską 
urządzono niewielką Kalwarię, 
zwaną pospolicie Górą Oliwną, 
która powstała w bardzo intere-
sującej aranżacji przestrzenno-
-plastycznej w 1773 roku, chociaż 
kształtowała się dość długo, bo 
do 1841 roku. Zajęła prowadzą-
ce do kaplicy dwa biegi schodów, 
zbudowanych w latach 1765-
1773 i przypominających w pe-
wien sposób schody wiodące do 
wambierzyckiej bazyliki. Całość 
założenia dzieli się na dwie czę-
ści. Pierwsza, wykonana w stylu 
późnego baroku i rokoka zwana 
Ukrzyżowaniem, przedstawia 
kamienną figurę Chrystusa na 
krzyżu ze stojącymi obok figu-
rami Maryi i św. Jana Ewangelisty. 
Druga, znajdująca się poniżej, 
przedstawia modlącego się Chry-
stusa i trzech śpiących aposto-
łów: Jana, Piotra i Jakuba. Scena 
ta nawiązuje do modlitwy w 
Ogrójcu lub oddaje trwogę Je-
zusa przed męką. Powstała praw-
dopodobnie dopiero w 1841 
roku. Fundatorem całego oto-
czenia kaplicy był Jakob Steiner.

historia za: Andrzej Behan  
„Nowa Ruda: Przewodnik 
historyczno-turystyczny”
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Ten rok jest trudny

Zostań policjantem

Noworudzcy policjanci, wspólnie z pracownikami sanepidu, 
cały czas prowadzą kontrole placówek handlowo-usługowych 
pod kątem przestrzegania przez mieszkańców obostrzeń sa-
nitarnych. Kontrolujący sprawdzają, czy klienci, pracownicy 
i właściciele sklepów stosują się do zaleceń. Podczas kontroli 
rozmawiają z mieszkańcami na temat istniejącego zagrożenia 
zakażeniem wirusem Covid-19 oraz przypominają o  podsta-
wowych zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrze-
nianiu się wirusa. Jak informuje podinsp. Arkadiusz Michalski, 
komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, zazwyczaj na 
przypomnieniach i rozmowie kontrola się kończy.

– Kontrolujemy głównie sklepy wielkopowierzchniowe, 
chodzi o przestrzeganie zasad dystansu i noszenie maseczek. 
Generalnie noworudzianie stosują się do tych przepisów, ale 
zdarzają się przypadki, że ktoś nie ma maski bo zapomniał, ci 
ludzie są pouczani. W ekstremalnych przypadkach karane są 
te osoby, które w  sposób nonszalancki nie noszą masek, bo 
nie, a ich zdaniem covid nie istnieje – mówi policjant.

Rozmawiając z  szefem noworudzkiej policji poprosiliśmy 
o krótkie podsumowanie kończącego się roku.

– 2020 r. był dla nas rokiem bardzo trudnym ze względu na 
pandemię z którą borykamy się od przełomu lutego i marca. 
Mamy więcej obowiązków, więcej zadań, które nie powinny 
wpływać na nasze clou w pracy, mam na myśli wykrywalność, 
prace w terenie z ludźmi itd. – wyjaśnia Arkadiusz Michalski. 
– Ile jest postępowań, czy jest ich więcej czy mniej, dzisiaj 
jeszcze za wcześniej na takie oceny. Wstępnie wygląda to tak, 
że jeżeli chodzi o przestępstwa, to ich liczba utrzymuje się na 
tym samym poziomie, co w ubiegłym roku – dodaje.

Zwiększyła się też obsada Komisariatu Policji w Nowej Rudzie 
– obecnie jest ponad 70 funkcjonariuszy, z których żaden, jak 
zapewnia Arkadiusz Michalski, nie brał udziału w zabezpiecza-
niu protestów w dużych miastach.

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku prowadzi rekrutacje 
do służby w policji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby 
w tej formacji mogą złożyć komplet dokumentów w Komendzie 
Powiatowej Policji w Kłodzku pl. Chopina 2.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowa-
dzone z  jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, 
w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowa-
ne złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny z  Zespołem Kadr i  Szkolenia 
nr tel. 47 87 522 35 oraz 47 87 522 38.

Każdy zainteresowany służbą w poli-
cji musi spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wy-

kształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do 

służby w  formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wy-
mogów określonych w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posia-
dać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na 
stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.po-
licja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Policja informuje, że na stronie internetowej Wyższej Szko-
ły Policji w  Szczytnie w  zakładce „Dobór do Policji” został 
umieszczony wykaz aktów prawnych oraz trzony pytań dla 
kandydatów ubiegających się o  przyjęcie do służby Policji – 
https://www.wspol.edu.pl/g/

Trzy noworudzianki nominowane
w środę 16 grudnia odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Starosty Kłodzkiego 
– Róża Kłodzka 2020. Kapituła pod przewodnictwem Starosty Kłodzkiego wyłoniła 
osoby, organizacje i wydarzenia, które zostały nominowane do nagrody. wśród 
nominowanych znalazły się trzy noworudzianki

W tegorocznej edycji, w 8 kategoriach zgło-
szonych zostało 35 kandydatów do nagrody Róża 
Kłodzka.

Nominowani zostali:
1. Gmina roku
Nominowano jedną gminę, laureata poznamy 
podczas wręczenia nagród.
2. pracodawca
• Grupa Machela
• Kawiarnia Artystyczna Dom Klara
• Terenowy Oddział Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego W Kłodzku
3. wydarzenie lub produkt promocyjny
• Stacja Literatura 25
• XXV Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady 
w Lądku-Zdroju
• Pejzaże Qlinarne Polanicy
4. Inwestycja
• Modernizacja budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym 
w Kłodzku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy 
pl. Jagiełły 4, ul. Czeskiej 21, Lutyckiej 11, 
Lutyckiej 29-30, Wodnej 1, Korfantego 6.
• Remont Dwóch Domków Tkaczy Przy ul. 
Sobieskiego Nr 2 i 4 w Międzylesiu
• Rewitalizacja Społeczna i Przestrzenna Kłodz-
ka i Krosnowic
5. Kultura
• Sylwia Winnik
• Międzynarodowy Festiwal im. Ignazego 
Reimanna w Krosnowicach
• 22 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi 
Sawickiej w Lądku-Zdroju
6. Sport
• Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w Ląd-
ku-Zdroju
• Natalia Grzegorzewska
• Alicja Matuła

7. Społecznik
• Anna Szczepan
• Justyna Michalska
• Renata Ursaki
8. osobowość
Nominowano jedną osobę, laureata poznamy 
podczas wręczenia nagród.

Skład tegorocznej Kapituły:
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki – przewodni-
czący Kapituły
Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicesta-
rosta kłodzki
Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego
Krzysztof Bolisęga – dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy
Anetta Skurzewska – zastępca dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ze względu na obowiązujące obostrzenia 
dotyczące zakazu spotkań w związku z trwającą 
pandemią koronawirusa, formuła wręczenia na-
gród oraz termin zostanie podjęty w  drugiej 
połowie stycznia 2021 r.
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Kradł prąd

co roku na terenie działania jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie 
płonie bardzo dużo pojemników na 
odpady komunalne. powodem wielu 
z tych pożarów jest wrzucanie do nich 
gorącego popiołu

Gorący popiół przyczyną pożarów

wyskoczył 
przez okno

Służby mundurowe 
informują

Zawalidroga. W  poniedziałek 7 grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie 
o powalonym drzewie w Ratnie Dolnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
stwierdzono, że na drodze W-387 powalone jest drzewo, które przy upadku 
zerwało linię energetyczną niskiego napięcia oraz linię telefoniczną. Ruch 
na drodze wojewódzkiej był całkowicie zablokowany. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowano Pogotowie Energetyczne.
wjechał w  tył Mercedesa. W  poniedziałek 7 grudnia, na ul. Kłodzkiej 
w Słupcu, mężczyzna kierujący samochodem BMW nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył samochodu 
marki Mercedes, którym kierował Czech. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Kolejna kolizja w Bartnicy. W poniedziałek 7 grudnia dyżurny jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie o kolizji w Bart-
nicy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów i przeprowadzeniu roz-
poznania strażacy ustalili, że w zdarzeniu brały udział 3 pojazdy: Fiat Punto, 
VW Passat oraz BMW, w których podróżowało 4 osoby. Ruch na drodze był 
zablokowany. Wszystkie osoby opuściły pojazd o  własnych siłach. Jeden 
z mężczyzn po czasie zaczął uskarżać się na ból w klatce piersiowej, został 
przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, pozostali uczestnicy nie 
zgłaszali żadnych dolegliwości. Po zakończeniu działań przez jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej na miejscu został zastęp OSP Nowa Ruda.
pomogli medykom. We wtorek 8 grudnia noworudzcy strażacy zostali 
poproszeni przez ratowników z zespołu ratownictwa medycznego o pomoc 
w przeniesieniu pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 z mieszkania w bu-
dynku przy ul. Kościuszki w Nowej Rudzie, do karetki.
Na pomoc było za późno. We wtorek 8 grudnia strażacy otrzymali zgło-
szenie o potrzebie pilnej pomocy w jednym z mieszkań w budynku w Wo-
liborzu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 
ustalono, że w mieszkaniu leży nieprzytomny, 60-letni mężczyzna. Strażacy 
przystąpili do działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu 
przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który odstąpił od wykonywa-
nia medycznych czynności ratunkowych.
wspólna akcja. We wtorek 8 grudnia, do dyżurnego JRG w Nowej Rudzie 
wpłynęło zgłoszenie o pomoc zespołowi ratownictwa medycznego w do-
staniu się do mieszkania w budynku przy ul. Ogrodowej, w którym znajdu-
je się kobieta, z  którą nie ma kontaktu. Działania strażaków polegały na 
nieudanej próbie kontaktu z kobietą, następnie otwarciu drzwi do miesz-
kania. Na miejsce zdarzenia przybył patrol policji z  KP Nowa Ruda, który 
pomógł ratownikom medycznym w wyprowadzeniu kobiety z mieszkania 
do karetki. Kobieta została zabrana do szpitala.
Fałszywy alarm. W środę 9 grudnia, do noworudzkich strażaków wpłynęło 
zgłoszenie o mężczyźnie przebywającym w mieszkaniu przy ul. Stara Droga 
w Drogosławiu, z którym nie można nawiązać kontaktu. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia i otwarciu drzwi do mieszkania strażacy zastali mężczyznę 
siedzącego w fotelu, był przytomny i odpowiadał na pytania. Nie podjęto 
czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
pożar śmieci w pustostanie. W środę 9 grudnia strażacy ugasili pożar śmie-
ci nagromadzonych w pustostanie przy ul. Fabrycznej w Ludwikowicach Kł.
uratowali psa. W sobotę 12 grudnia noworudzcy strażacy wyciągnęli ze 
studzienki kanalizacyjnej na ul. Świdnickiej w Drogosławiu psa rasy labrador 
retriever.
Źle wymijał. W sobotę 12 grudnia na drodze wojewódzkiej 386 w Ścinaw-
ce Dolnej mężczyzna kierujący samochodem marki Fiat, źle wymijając do-
prowadził do zderzenia bocznego z samochodem marki Hyundai, którym 
kierowała kobieta. Sprawca kolizji został ukarany mandatem i  sześcioma 
punktami karnymi.
Niczym potop. W niedzielę 13 grudnia strażacy otrzymali zgłoszenie o wo-
dzie wydobywającej się z mieszkania w budynku przy ul. Głównej w Jugowie. 
Przeprowadzone przez strażaków rozpoznanie wykazało, że w mieszkaniu 
od kilku tygodni nikt nie mieszka. Woda prawdopodobnie wydobywa się 
z uszkodzonej rury wodnej. Zakręcono więc główny zawór wody w  budynku.
Dzięki nim żyje. W niedzielę 13 grudnia strażacy zostali poproszeni o pomoc 
w Dzikowcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, na podłodze w pokoju leży kobieta, z którą 
nie można nawiązać kontaktu – brak funkcji życiowych. Przystąpiono do 
udzielenia jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po kilkudziesięciu minutach 
wykonywania kpp, czynności życiowe u kobiety zostały przywrócone. Przy-
były zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o przetransportowa-
niu poszkodowanej do szpitala, dlatego też strażacy udzielili pomocy 
w przetransportowaniu kobiety z budynku do karetki.

Zima na drogach – apel o ostrożność
Obostrzenia związane ze sta-

nem epidemii spowodowały 
między innymi zmniejszenie się 
ruchu na naszych drogach. Pa-
miętajmy, że oprócz przepisów 
związanych ze stanem epidemii, 
nieustannie obowiązują te, zwią-
zane z ruchem drogowym.

Panująca obecnie aura spra-
wia, że warunki na drodze robią 
się bardzo zmienne, bardziej 
niebezpieczne dla kierujących i 
pieszych. Szybko zapadający 

zmrok sprawia, że niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego są 
słabo widoczni na drodze.

– Apelujemy o zachowanie 
ostrożności na drodze i przypo-
minamy, że kierujący pojazdami 
mają obowiązek zachować szcze-
gólną ostrożność zbliżając się 
do przejścia dla pieszych oraz 
ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu. 
Natomiast piesi mają obowiązek 
korz ystać z oznakowanych 

przejść dla pieszych – mówi 
podinsp. Wioletta Martuszewska, 
oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Kłodzku.

Policjanci przestrzegają też 
przed wsiadaniem za kierownicę 
pojazdów po spożyciu alkoholu. 
Pamiętajmy, że takie zachowanie 
może mieć tragiczne skutki, nie 
tylko dla kierowcy, ale też in-
nych uczestników ruchu drogo-
wego.

Popiół z pieców, ze spalonego drewna i węgla 
należy wrzucać do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne. Jednak należy pamiętać by 
wrzucać tam wystudzony popiół.

Wyrzucanie gorącego popiołu czy żużlu może 
wiązać się z ryzykiem zapalenia się pojemnika, co 
z kolei może zagrażać pobliskim nieruchomościom 
czy wytwarzać toksyczne, niebezpieczne dla 
zdrowia spaliny.

Dlatego strażacy apelują o cierpliwość i wy-
rzucenie popiołu zimnego. Nie warto studzić go 
poprzez zalanie wodą, gdyż przy ujemnych tem-
peraturach mokry popiół może przymarznąć do 
pojemnika, co z kolei uniemożliwi jego całkowite 
opróżnienie.

W sobotę 12 grudnia dziel-
nicowi z Komisariatu Policji w 
Nowej Rudzie ujawnili nielegal-
ny pobór energii elektrycznej 
w jednym z mieszkań na terenie 
Nowej Rudy. 34-letni mężczy-
zna, poprzez bezprawne pod-
łączenie, korzystał z prądu z 
pominięciem licznika. Teraz za 
kradzież grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

– Dobra współpraca z miesz-
kańcami i rozpoznanie terenu 
służbowego sprawiły, że dziel-
nicowi ustalili, że w jednym z 
mieszkań w Nowej Rudzie 
mieszkaniec kradnie prąd. Funk-
cjonariusze dokonali kontroli 
tego miejsca i potwierdzili nie-
legalny pobór energii elektrycz-
nej – mówi podinsp. Wioletta 
Martuszewska z kłodzkiej poli-

cji. – Sposób podłączenia poza 
pominięciem układu pomiaro-
wego umożliwił 34-letniemu 
właścicielowi mieszkania ko-
rzystanie z prądu. Policjanci 
wyjaśniają wszelkie okoliczno-
ści tej sprawy, sprawdzają m.in. 
jak długo mężczyzna nielegal-
nie korzystał z poboru prądu 
– dodaje.

Przypominamy, że nielegal-
ne podłączenie się do instalacji 
elektrycznej z pominięciem 
urządzeń pomiarowych jest 
przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do 
5 lat. Na sprawcy takiej kradzie-
ży ciąży także obowiązek uisz-
czenie opłaty za nielegalny 
pobór energii, której wysokość 
może wynieść od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych.

W niedzielę 12 grudnia, we wczesnych godzinach 
rannych, przez okno toalety na pierwszym piętrze nowo-
rudzkiego szpitala, wyskoczył 61-letni mieszkaniec Kłodz-
ka. Niestety, upadku nie przeżył. Przybyły na miejsce 
prokurator nie stwierdził udziału osób trzecich.
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W otwartych od 28 listopada 
galeriach handlowych zauwa-
żalny jest coraz większy ruch, 
jednak liczba osób robiących w 
danej chwili zakupy jest ograni-
czona i zależna od powierzchni 
danego lokalu. Pamiętajmy, że 
w celu ograniczenia kontaktów 
z innymi ludźmi, zakupy możemy 
również zamówić przez Internet.

Kupujemy bezpiecznie w skle-
pach stacjonarnych, na targach 
i bazarkach

Wychodząc z domu, pamię-
tajmy o zasłanianiu ust i nosa. 
Przed wejściem do sklepu mu-
simy dezynfekować dłonie, bądź 
założyć jednorazowe rękawiczki. 
Podczas robienia zakupów na-
leży przemieszczać się z zacho-
waniem odstępu od innych klien-
tów. Jeśli mamy taką możliwość, 
starajmy się wybierać takie pory, 
gdy panuje najmniejszy ruch. 
Dla osób starszych, w wieku 
powyżej 60 lat, ustawodawca 
przewidział od poniedziałku do 
piątku specjalne godziny dla 
seniorów tj. 10.00-12.00.

Nie pozwólmy się okraść!
Policjanci radzą, aby wszędzie 

tam, gdzie są duże skupiska lu-

dzi, czyli w centrach handlowych, 
sklepach, na targach i w środkach 
komunikacji publicznej, zacho-
wać szczególną ostrożność. W 
takich właśnie punktach zdarza 
się najwięcej kradzieży. Niestety 
kieszonkowcy najczęściej wyko-
rzystują nasze rozkojarzenie. W 
szczególności uważajmy w miej-
scach takich jak: dworce, przy-
stanki, sklepy, gdzie jesteśmy 
narażeni na kradzież. Jeśli mamy 
przy sobie większą kwotę pie-
niędzy, nie trzymajmy jej w jed-
nym miejscu. Rozdzielając ją i 
umieszczając w różnych miej-
scach, zmniejszymy ryzyko 
ewentualnej utraty całej posia-
danej gotówki. Płacąc za zakupy, 
nie pokazujmy całej zawartości 
portfela, najbezpieczniej mieć 
wcześniej odliczoną kwotę pie-
niędzy. Nie zapisujmy numeru 
PIN na karcie płatniczej, nie eks-
ponujmy go również w widocz-
nym miejscu. Robiąc zakupy, 
pamiętajmy, aby nie przechowy-
wać dokumentów, pieniędzy czy 
telefonów komórkowych w tyl-
nych kieszeniach spodni, w ze-
wnętrznych kieszeniach płasz-
cza, czy kurtki. Zwracajmy uwa-
gę także na torebki, plecaki oraz 
podręczne torby z zakupami, nie 

pozostawiając ich bez opieki i 
nadzoru. Wyjmując kilkukrotnie 
portfel podczas kupowania, za 
każdym razem zamykajmy to-
rebkę lub plecak. Trzymajmy je 
najlepiej z przodu, zamknięciem 
do siebie.

Bądźmy czujni!
Podczas zakupów klucze do 

mieszkania nośmy w innym miej-
scu niż dokumenty z adresem, 
ponieważ w przypadku zagubie-
nia ich, złodziej może okraść 
nasze mieszkanie. Zwracajmy 
uwagę na zamieszanie w sklepie, 
autobusie czy hali targowej. 
Podczas podróży lub przemiesz-
czania się komunikacją miejską, 
starajmy się nie pozostawiać 
bagażu bez opieki, ponieważ 
grozi to nie tylko utratą naszego 
mienia, ale również może spo-
wodować wszczęcie alarmu 
przez służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo.

pilnujmy dzieci na zakupach!
Zabierając ze sobą dzieci, 

pilnujmy je, aby się nie zgubiły. 
Jeżeli już do tego dojdzie, szyb-
ko poprośmy o pomoc pracow-
ników obiektu, w którym jeste-
śmy. Warto wcześniej nauczyć 
dzieci, aby w przypadku odda-
lenia się od rodziców lub opie-
kunów zawsze wróciły do miej-
sca, gdzie widziały ich ostatni 
raz, starsze dzieci powinny mieć 

Bezpieczne zakupy świąteczne

BEZPIECZNE ZAKUPY ŚWIĄTECZNE

Robiąc zakupy przez Internet uważaj 
na wyjątkowe okazje i promocje,

zawsze sprawdź wiarygodność sprzedawcy

Płacąc za zakupy lub pakując je do 
samochodu nie zostawiaj torebki oraz  

portfela bez nadzoru

Nie trzymaj wszystkich pieniędzy 
razem, rozdziel je i umieść 

w różnych miejscach

Zwracaj uwagę na zamieszanie wokół 
Ciebie w sklepie, na targu oraz             

w komunikacji miejskiej

Nie udostępniaj numerów PIN oraz 
haseł do bankowości elektronicznej, 
stosuj bezpieczne połączenia w sieci

Nie pozostawiaj bagażu              
i zakupów bez opieki

Nie zapisuj numeru PIN 
na karcie płatniczej

Klucze do mieszkania noś             
w innym miejscu niż dokumenty 

z adresem

Pamiętaj! Zakrywaj usta i nos, zachowuj odstęp od 
innych klientów oraz wchodząc do sklepu dezynfekuj 

dłonie lub używaj rękawiczek jednorazowych

Nie noś portfela, dokumentów oraz 
telefonu w tylnej kieszeni spodni

Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

zapisane w telefonie komórko-
wym kontakty do najbliższych 
osób. Najprostszym sposobem 
zadbania o to, aby numery tele-
fonów do najbliższych były łatwo 
dostępne w takiej sytuacji, jest 
dopisanie przed nazwą kontak-
tów w telefonie skrótu ICE.

Kupujemy bezpiecznie w In-
ternecie

Bądźmy wyczuleni podczas 
robienia zakupów w sieci! Zaku-
py poprzez Internet stały się w 
dobie koronawirusa praktycznie 
codziennością, zwłaszcza teraz, 
przed świętami cieszą się ogrom-
ną popularnością. Są bardzo 
wygodne i dają możliwość wy-
boru najatrakcyjniejszej spośród 
ofert licznych sklepów interne-
towych czy portali aukcyjnych. 
Kupując w sieci, musimy jednak 
pamiętać, że Internet to również 
miejsce, gdzie działają oszuści. 
Apelujemy, aby korzystając z tej 
formy zakupów zachować pod-
stawowe środki ostrożności i 
zdrowy rozsądek. Dlatego uwa-
żajmy na wyjątkowe okazje i 
bardzo duże promocje na sprzęt 
i artykuły. Za każdym razem 
sprawdźmy wiarygodność sprze-
dawcy, jego poprzednie aukcje 
oraz opinie kupujących na jego 
temat. Starajmy się dokonywać 
zakupów za pobraniem, płaćmy 
po otrzymaniu zamówionego 
towaru. Otrzymując ofertę e-
-mailem, nie korzystajmy z lin-
ków, a na stronę sklepu wchodź-
my, wpisując adres w oknie 
przeglądarki, unikniemy w ten 
sposób stron podszywających 

się pod legalnie działające skle-
py. Unikajmy także zakupów 
przedmiotów o rażąco zaniżanej 
cenie, gdyż mogą pochodzić 
m.in. z przestępstwa, zachowaj-
my dla pewności koresponden-
cję ze sprzedawcą. Po przekie-
rowaniu na stronę swojego 
banku, przy płatności e-przele-
wem zawsze upewnijmy się, czy 
nic nie wzbudza naszych wątpli-
wości. Płatności dokonujmy wy-
łącznie na zaufanych urządze-
niach i unikajmy wykonywania 
ich w miejscach publicznych. 
Nigdy nie udostępniajmy swoich 
numerów PIN czy haseł np. do 
bankowości elektronicznej. Uwa-
żajmy także na podejrzane wia-
domości o konieczności dopłaty 
do przesyłki.

Dbajmy o siebie wzajemnie!
Jeśli zamawiamy zakupy z 

dostawą do domu, koniecznie 
zadbajmy o bezpieczeństwo 
zarówno swoje, jak i kuriera. 
Zakupy odbierajmy zawsze w 
maseczce, postarajmy się zacho-
wać dystans, a jeśli musimy coś 
podpisać, skorzystajmy z wła-
snego długopisu. Jeśli przeby-
wamy na kwarantannie lub izo-
lacji, koniecznie poinformujmy 
o tym dostawcę lub dyspozyto-
ra. Zostawi on zamówienie pod 
drzwiami bez konieczności bez-
pośredniego kontaktu. To wyjąt-
kowy czas pełen odpowiedzial-
ności, w którym musimy myśleć 
o bezpieczeństwie nie tylko 
swoim, ale wszystkich, którzy 
mają z nami kontakt.

w tym roku przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, 
jak również same święta mają nieco inny charakter. 
To niestety za sprawą panującej na świecie pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 i obostrzeń z nią związanych
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Maksymilian Czornyj zadebiutował w 2017 
roku książką pt. „Grzech”. Ta i następne powieści mło-
dego pisarza to mocne thrillery i kryminały oparte na autentycznych zbrod-
niach. Najnowsza jego książka z tego roku pt. „Córka nazisty” to powieść 
obyczajowa z wątkiem obozowym. Wspomnienia z czasów okupacji, które 
wymazywane są z pamięci wskutek choroby. Główną bohaterką jest Greta, 
córka byłego esesmana, która po wojnie nie może dać sobie rady ze świado-
mością win, jakie ciążą na ukochanym ojcu. W czasie opowiadania tej historii 
ponad osiemdziesięcioletnia Greta choruje na Alzheimera. Jej jedyny znany 
świat to przeszłość. W teraźniejszości nie umie się odnaleźć. Spotkania z te-
rapeutką mają jej pomóc zmienić nastawienie do samej siebie. Jednak kobie-
ta uważa, że odziedziczyła gen zła i nic już tego nie naprawi. W czasie terapii 
Greta czyta pewien pamiętnik pisany przez młodziutką dziewczynę, więźniar-
kę obozu. Chcąc jakoś naprawić winy ojca, próbuje odnaleźć Annę lub jej 
rodzinę.

To przejmująca opowieść o dzieciach, które nie powinny odpowiadać za 
grzechy swoich rodziców. Wciągająca fabuła, mocna w treści i przerażająco 
realna. Zaskakujące zakończenie. Polecam.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Max Czornyj

„Córka nazisty”
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Bardzo dużą popularnością 
w klubach fitness cieszy się 
obecnie trening z wykorzysta-
niem piłek BOSU, piłek fitness i 
dysków sensorycznych, które 
mają wprowadzać element nie-
stabilności do wykonywanego 
ćwiczenia. Moda na tego typu 
trening swój początek ma w 
fizjoterapii, gdzie wspomniane 
przyrządy używane są w czasie 
rehabilitacji.

Dzięki nim przywracana jest 
propriocepcja i koordynacja 

nerwowo-mięśniowa po ura-
zach ortopedycznych takich jak 
skręcenie stawu skokowego czy 
zerwanie więzadeł kolanowych. 
Wprowadzenie elementu nie-
stabilności pomaga aktywować 
osłabione mięśnie w obrębie 
problematycznego miejsca, co 
będzie miało przełożenie na 
prawidłową pracę kończyny i 
prewencję występowania kolej-
nych urazów w przyszłości. W 
treningu osób zdrowych wspo-
mniane przyrządy mogą zostać 
wykorzystane jako element 
rozgrzewki, jednak bezzasadne 
będzie opieranie na nich zasad-
niczej części treningu.

Piłka fitness będzie miała 
swoje zastosowanie w przypad-
ku treningu mięśni core w kilku 
ćwiczeniach. Jednym z nich jest 
utrzymanie planka, podpierając 
się przedramionami na piłce, po 
czym wykonanie ruchu powol-
nego wysunięcia ramion do 
przodu i dynamicznego przy-

ciągnięcia ich do tułowia. Alter-
natywą będzie ustawienie stóp 
na piłce i podparcie się prosty-
mi rękami o stabilne podłoże, a 
następnie wykonanie ruchu 
przyciągnięcia kolan do klatki 
piersiowej i powrotu do pozycji 
początkowej. Pozytywny wpływ 
na stabilizację korpusu będzie 
również miało ćwiczenie pole-
gające na oparciu pięt o piłkę 
w pozycji leżenia tyłem i przy-
ciągnięcie jej do bioder przy 
pomocy mięśni nóg.

Najlepszym sposobem na 
rozpoczęcie pracy nad stabili-
zacją jest zmniejszenie ilości 
punktów podporu ciała. Wyko-
rzystanie tylko jednej nogi w 
czasie wykonywania ćwiczenia 
znacząco utrudni ruch i zmusi 
ćwiczącego do skupienia się na 
pracy mięśni pośladkowych i 
core, które odpowiedzialne 
będą za przeciwdziałanie dzia-
łającym na tułów siłom rotacyj-
nym. Plan treningowy zawiera-

jący takie ćwiczenia jak przysia-
dy bułgarskie, martwe ciągi 
jednonóż czy wypychanie kettla 
nad głowę stojąc na jednej no-
dze będzie promował rozwój 
stabilizacji.

Wykorzystanie niestabilnego 
podłoża w treningu może zna-
cząco obniżać jakość wykony-
wania ćwiczeń na stabilnym 
gruncie. Po pierwsze, ćwiczenia 
na BOSU i dyskach sensorycz-
nych obniżają siłę i moc mięśni. 
Jedynie produkcja siły wzglę-
dem stabilnego podłoża w cza-
sie przysiadów ze sztangą czy 
martwych ciągów będzie miała 
przełożenie na szybszy bieg czy 
efektywność zmiany kierunku 
ruchu. Po drugie, niestabilne 
podłoże upośledza pracę wzor-
ców ruchowych i zmusza ciało 
do nadmiernej aktywacji i kom-
pensacji ruchu przez niektóre 
mięśnie.

Wykorzystanie niestabilnego 
podłoża będzie uzasadnione 

jedynie w czasie rehabilitacji 
urazów ortopedycznych, nie-
których ćwiczeń z piłką fitness 
na core oraz jako element roz-
grzewki. W pozostałych przy-
padkach najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla zwiększenia 
stabilizacji ciała będzie zasto-
sowanie ćwiczeń w podporze 
jednonóż oraz zwiększenie siły 
mięśni w podstawowych ru-
chach ze sztangą. Ćwiczenia 
takie jak martwy ciąg, przysiad 
ze sztangą, podciąganie na drąż-
ku, wyciskanie sztangi nad gło-
wę czy przysiad bułgarski będą 
stanowiły najlepszą formę tre-
ningu funkcjonalnego. Popula-
ryzowane w mediach ćwiczenia 
z wykorzystaniem niestabilnego 
podłoża w żaden sposób nie 
zwiększają sprawności ciała, a 
ich wykonywanie będzie stano-
wiło w większości przypadków 
jedynie stratę czasu.

Malwina, pięćdziesięcioletnia Polka, marzy o przystani, nowym schronie-
niu (jak sama mówi – przed uciążliwością klimatu w kraju i brutalnością losu). 
Chcąc uporać się z tragedią musi zmienić otoczenie. Na swój nowy dom 
wybiera willę w malowniczym i upalnym Sorrento. Tam jako pomoc domowa 
zaprzyjaźnia się z jej właścicielką Carlą Russo. Carla jest już starą i schorowa-
ną kobietą, która kiedyś w młodości dla rewolucyjnych ideałów porzuciła 
własną rodzinę. Później musiała poświęcić się jednak dla swojego jedynego 
wnuka. Teraz, po latach nie chce, by Bruno odszedł od niej. Nastolatek bardzo 
tęskni za matką, wierzy, że w końcu wróci z wojaży po świecie i zaczną żyć 
normalnie. Wchodząc w dorosłość odkrywa w sobie talent pisarski i z pomo-
cą Malwiny próbuje napisać książkę, rodzinną sagę. Przy okazji uczy się życia. 
Między chłopakiem a kobietą zawiązuje się przyjaźń, a z czasem coś więcej. 
Obydwoje są zafascynowani sobą, ale i przerażeni. Carla odkrywa to i próbu-
je przerwać tę znajomość w sposób radykalny. Bez tłumaczeń i próśb.

To piękna, wysmakowana, poetycka proza w delikatny sposób odkrywa-
jąca emocje, jakie towarzyszą nam w każdym naszym dniu. Historia trojga 
bohaterów przedstawiona jest z trzech punktów widzenia. Ich losy splotły 
się ze sobą w najbardziej przełomowym dla nich momencie.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Rogaliki krucho-drożdżowe
Składniki: 4 szkl. mąki, 250g zimnego masła, 5 dkg 
świeżych drożdży, 2 łyżki cukru, 1/4 łyżeczki soli, 
2  jajka, 0,5 szkl. gęstej śmietany, 1,5 szkl. gęstej/
twardej marmolady wieloowocowej, 0,5 szkl. kon-
fitury różanej też gęstej, mąka do podsypywania

lukier: 1 szkl. cukru pudru + sok z 1 cytryny 
+ 2-3 łyżki gorącej wody

Przygotowanie:
Drożdże rozkruszamy do miseczki, zasypujemy cukrem, mieszamy i odstawia-
my na kilka min. aby zrobiły się płynne. Powidła mieszamy z konfiturą różaną. 
Mąkę przesiewamy, dodajemy zimne, pokrojone w kostkę masło i rozcieramy 
palcami, następnie dodajemy sól, 1 jajko, śmietanę i płynne drożdże. Zagnia-
tamy miękkie ciasto do połączenia składników i – nie czekając aż wyrośnie – 
dzielimy na 6 albo 8 części. Każdą rozwałkowujemy (średnica ok. 25 cm) i kro-
imy na 6-8 trójkątów. Przy brzegu kładziemy po łyżeczce nadzienia, zwijamy 
zaginając brzegi, formując kształt rogalików. Układamy je luźno na wyłożonej 
papierem do pieczenia blasze, smarujemy roztrzepanym jajkiem i wkładamy 
do wcześniej nagrzanego do 170OC piekarnika (nie czekając wcześniej, aż 
wyrosną), na ok. 10 min., do zrumienienia. Gdy pierwsza partia się piecze, ro-
bimy kolejne rogaliki. Gdy już wszystkie są upieczone, smarujemy je lukrem 
utartym z cukru pudru, z dodatkiem soku cytrynowego i gorącej wody. Z po-
danej ilość składników ulepimy ok. 36-48 rogalików. Marmolada musi być 
bardzo gęsta, nawet twarda, i nie nakładajmy jej zbyt wiele, inaczej rogaliki 
pękają i nadzienie może „uciekać”.

Maja Wolny

„Dom tysiąca nocy”

Trening na niestabilnym podłożu – kto powinien go stosować?

Agata Hryciuk

Ponad 10 lat temu japoński fizjoterapeuta wydał 
książkę opisującą banalny sposób, który pozwala 
wyszczuplić talię, a zarazem pozbyć się przewlekłego 
bólu w kręgosłupie. Książka okazała się hitem w Azji, 
a sama metoda cały czas zdobywa nową rzeszę zwo-
lenników na całym świecie. Nie jest czasochłonna 
i oprócz ręcznika nie wymaga dodatkowego sprzętu.

Dr Fukutsudzi, pracując ze swoimi pacjentami, 
w  pewnym momencie wysunął wniosek. Osoby 
z nadwagą bardzo często odznaczają się niewłaściwym 
ustawieniem miednicy. Poprzez nadmiar pracy sie-
dzącej i  niewystarczającą podaż ruchu zginacze 
biodrowe pozostają przez długi czas w nadmiernym 
skróceniu. To skrócenie ustawia miednicę w pozycji 
przodopochylenia, co optycznie będzie powodować, 
że brzuch sam w sobie będzie wyglądać na jeszcze 
większy niż w rzeczywistości. Fukutsudzi opracował 
prostą metodę, która ma za zadanie uporać się z tym 
problemem.

Jak w przypadku każdej formy aktywności fizycz-
nej przed przystąpieniem do jej wykonania należy 
skonsultować się z  lekarzem, który oceni nasz stan 
zdrowia. Jeśli jednak nie stwierdzono większych wad 
czy stanów zwyrodnieniowych kręgosłupa, możemy 
przystąpić do ćwiczeń. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy 
otyli czy szczupli, każdy może przystąpić do treningu 
i każdy na nim skorzysta. Wystarczy 5 min dziennie 
raptem 3 razy w tygodniu, aby zniwelować bóle ple-
ców i zrzucić kilka zbędnych kilogramów.

Jedynym przedmiotem, jaki będzie nam potrzeb-
ny, jest ręcznik. Zwijamy go bardzo dokładnie i ciasno, 
tak aby powstał rulon mający ok. 10 cm grubości. 
Ręcznik dodatkowo możemy obwiązać gumką, aby 
się nie rozwinął w takcie ćwiczeń.

Siadamy na podłodze, nogi złączone trzymamy 
wyprostowane przed sobą. Zwinięty ręcznik przykła-
damy do odcinka lędźwiowego kręgosłupa mniej 
więcej na wysokości pępka, po czym – trzymając 
ręcznik – przechodzimy do leżenia.

Nogi pozostają cały czas wyprostowane, pięty 
powinny być lekko skierowane na zewnątrz, a duże 
palce u stóp powinny się ze sobą stykać. Spokojnym 
ruchem przenosimy wyprostowane ramiona za siebie 
i kładziemy je na podłodze odwrócone tak, aby małe 
palce u dłoni się ze sobą stykały, a kciuki były skiero-
wane na zewnątrz. Staramy się leżeć maksymalnie 
swobodnie bez napinania mięśni, koncentrując się 

jedynie na oddechu. Wcześniej najlepiej przygotować 
sobie stoper, który będzie nam odmierzać dokładnie 
5 minut, tak aby uniknąć potrzeby kontrolowania 
czasu co chwilę, co będzie nas wytrącać z  rytmu 
ćwiczeń. Po upływie czasu przenosimy ręce powoli 
do przodu i wyjmujemy spod pleców ręcznik. Następ-
nie przetaczamy się na bok, podciągamy kolana do 
brzucha i przez bok wstajemy do góry – to najzdrow-
sza forma, jaką możemy wybrać. Należy pamiętać, 
aby każde ćwiczenie rozciągające, jakie wykonujemy, 
kończyć swobodnym wyjściem do pozycji początko-
wej. Dynamiczne poderwanie lub też szarpnięcie 
może doprowadzić do nadciągnięcia lub nawet na-
derwania mięśni.

Czytając opis samej metody, trudno uwierzyć w jej 
skuteczność, jednak należy pamiętać, że to właśnie 
najczęściej najprostsze sposoby są najlepsze. Jak 
jednak zapewnia dr Fukutsudzi, jego metoda działa. 
Ułożenie samej miednicy w prawidłowej pozycji ma 
ogromne znaczenie dla ekonomii naszego ruchu, 
jakości i efektów innych ćwiczeń, jakie wykonujemy, 
czy też dla zdrowia samego kręgosłupa – i co do tego 
nie ma żadnych wątpliwości. Koncepcja 15 minut 
tygodniowo, które sprawią, że nasz brzuch będzie 
lepiej wyglądać, brzmi kusząco. Najlepiej będzie 
przekonać się o tym samemu na własnej skórze.

Metoda Fukutsudzi – na czym polega?
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wróciło 100 proc. chorobowe dla pracowników medycznych

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej
Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie 
kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i zasilaczem

Za kwotę ponad 10 tysięcy złotych, miasto zainstalowało 
dodatkowy monitoring wraz w oświetleniem przy Żłobku Miej-
skim Nr 1. Kamera na bieżąco rejestruje należący do żłobka plac 
zabaw, a nowoczesne oświetlenie doświetla obiekt.

Przypomnijmy, iż plac zabaw przy żłobku miejskim w Słupcu, 
został gruntownie zmodernizowany w roku ubiegłym. Całość 
inwestycji to koszt ponad 167 tysięcy złotych, przy dofinanso-
waniu z programu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy 
żłobek w mieście Nowa Ruda” (118 tys.).

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, burmistrz 
Tomasz Kiliński ogłasza konkurs na najładniejszy wystrój świą-
teczny.

Komisja konkursowa z końcem bieżącego miesiąca wytypu-
je nagrodzone obiekty, a zwycięzcy otrzymają ufundowane przez 
miasto nagrody. Powodzenia!!!

Trzy szpitale w powiecie: w Kłodzku, w Polanicy-Zdroju i By-
strzycy Kłodzkiej znalazły się na tzw. liście szpitali węzłowych, 
w którym w pierwszej kolejności przeciwko COVID-19 zaszcze-
piony zostanie personel medyczny i pracownicy.

W  tzw. szpitalach węzłowych, których jest w  Polsce 509, 
będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw 
COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także 
personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-tech-
nicznych placówek medycznych i  aptek rozpocznie się przed 
akcją szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu medycznego i  niemedycznego 
(w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzło-
we (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali 
PSZ. 14 grudnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało ich wykaz 
– jest na nim nasz ZOZ Kłodzko, Specjalistyczne Centrum Me-
dyczne w Polanicy-Zdroju i Bystrzyckie Centrum Zdrowia.

Do najbliższej niedzieli 20 grudnia br. szpitale węzłowe będą 
zbierać dane personelu medycznego i  niemedycznego, który 
zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym.

Monitoring w żłobku

Konkurs świąteczny

Trzy szpitale na liście

TimeOut

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
• w skład której wchodzi co najmniej dwoje 

dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole 
podstawowej lub ponadpodstawowej w roku 
szkolnym 2020/2021;

• w której co najmniej jedno z rodziców/opie-
kunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym;

• w której co najmniej jednemu z rodziców/
opiekunów został nadany numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

• w której łączny dochód uzyskany przez ro-
dziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na ro-
dziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie 
przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł 
miesięcznie;

• która nie otrzymała w ostatnich trzech latach 
poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego 
wniosku, komputera stacjonarnego lub przeno-
śnego będącego laptopem zakupionego ze 
środków publicznych lub środków organizacji 
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinan-
sowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z ro-
dziców lub opiekunów na jego wniosek o przy-
znanie pomocy złożony do biura powiatowego 
Agencji właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania rodzica lub opiekuna.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy 
dołączyć:

• kopie decyzji ustalających wymiar podatku 
rolnego na rok 2019 r.;

• kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
• kopię faktury potwierdzającej dokonanie 

zakupu komputera stacjonarnego lub przenośne-
go będącego laptopem wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i zasi-
laczem – w przypadku dokonania tego zakupu 
przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej 
niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt 
komputerowy zakupiony w terminie od 10 grud-
nia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę 
potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzę-
tu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego 
Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przy-
znaniu pomocy.

Szczegóły na naszej stronie https://bit.ly
/37gNdmy

polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Prawo do pełnego zasiłku 
będzie im przysługiwać, jeżeli 
ich niezdolność do pracy, kwa-
rantanna lub izolacja nastąpiła 
po kontakcie z Covid-19 w związ-
ku z wykonywaniem obowiąz-
ków służbowych albo wykony-
waniem zadań w ochotniczej 
straży pożarnej.

– Nowe przepisy umożliwia-
ją wyrównanie wysokości cho-
robowego do 100 proc. podsta-
wy wymiaru dla pracowników 
sektora medycznego aż od 5 
września – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 
– Aby to było możliwe, trzeba 
złożyć wniosek o przeliczenie do 
pracodawcy lub zleceniodawcy. 
Osoba prowadząca własną firmę 
składa wniosek w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych – wy-
jaśnia Iwona Kowalska-Matis. 
Samozatrudnieni wnioski mogą 

składać poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS).

Na 100 proc. wynagrodzenia 
chorobowego od pracodawcy, 
a potem zasiłku chorobowego 
w wymiarze 100 proc., mogą 
również liczyć osoby  zatrudnione 
w jednostkach  organizacyjnych 
pomocy społecznej świadczą-
cych usługi całodobowo, nocle-
gowniach oraz innych  placówkach 
zapewniających całodobową 
opiekę osobom niepełnospraw-
nym, przewlekle chorym lub w 
podeszłym wieku. W ich przy-
padku podwyższone świadcze-
nia przysługują od 29 listopada.

– Trzeba pamiętać, że zasiłek 
chorobowy w wysokości 100 
proc. podstawy wymiaru przy-
sługuje osobom objętym ubez-
pieczeniem chorobowym, za-
równo obowiązkowo, czyli pra-
cownikom jak i dobrowolnie, a 
więc zleceniobiorcom i osobom 

prowadzącym działalność go-
spodarczą – zapewnia rzecznik.

Dokumentem potrzebnym 
do wypłaty podwyższonego 
zasiłku osobie zatrudnionej w 
podmiocie leczniczym lub w 
jednostce pomocy społecznej, 
która otrzymała zwolnienie le-
karskie w związku z COVID-19, 
jest oświadczenie ubezpieczo-
nego, że niezdolność do pracy 
jest spowodowana COVID-19. 
Strażak ochotnik składa oświad-
czenie, że niezdolność do pracy, 
kwarantanna lub izolacja w wa-
runkach domowych jest spowo-
dowana COVID-19 i powstała w 
związku z wykonywaniem zadań 
członka OSP.

Szczegółowe informacje na 
temat zasad dotyczących usta-
lania prawa do zasiłku chorobo-
wego na preferencyjnych wa-
runkach dla zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych, jed-
nostkach pomocy społecznej i 
członków ochotniczej straży 
pożarnej, znajdują się na stronie 
internetowej www.zus.pl. Tam 
jest również wzór oświadczenia.

osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno 
pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo 
do 100 proc. zasiłku chorobowego. Na podwyższony 
zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy
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„w Rynku” Rynek 23 18 grudnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 19 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 20 grudnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 21 grudnia

„centrum zdrowia” os. wojska polskiego 2 22 grudnia

„Familia” ul. Kłodzka 13 23 grudnia

„Remedia” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 21 24 grudnia

„Słoneczna” ul. podjazdowa 11 25 grudnia

„w Rynku” Rynek 23 26 grudnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 27 grudnia

„Nowa” ul. Teatralna 11 28 grudnia

„pałacowa” ul. piłsudskiego 2 29 grudnia

k

i

n

o

M

o

K

Repertuar 
kina MoK

6-8 października, godz. 18.00
tajeMniczy oGrÓD

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

Noworudzianin Nr 107, 18-23 grudnia 2013 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Bogusław, Gracja, Gracjan, Miłosław, Rufus, Zofia, Zozym

wschód słońca: 7.41
zachód słońca: 15.23

18
352 dzień roku

do końca roku pozostało 13 dni
dzień trwa: 7 godz. 42 min.

grudnia
środa

Przez sprawy z  zakresu ubezpie-
czeń społecznych rozumie się sprawy 
w  których wniesiono odwołanie od 
decyzji organów rentowych doty-
czące, m.in.: 1) ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) 
emerytur i rent, 3) innych świadczeń 
w sprawach należących do właściwości 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 4) 
odszkodowań przysługujących w razie 
wypadków i  chorób pozostających 
w  związku ze służbą wojskową albo 
służbą w Policji lub Służbie Więziennej.

Sprawy z  zakresu ubezpieczeń 
społecznych należą do właściwości 
sądów okręgowych, z  wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona 
jest właściwość sądów rejonowych. Do właściwości sądów rejono-
wych należą, m.in. sprawy: 1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, 
opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz 
o dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) o świadczenie rehabilitacyjne, 
3) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 
4) o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do 
organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez 
ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ 
rentowy, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy 
do sądu. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może 
zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu 
nie nadaje się dalszego biegu.

Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu 
w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym 
dla jego miejsca zamieszkania.

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, 
określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis 
ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełno-
mocnika. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

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

Dziadek do Orzechów
Dziadek do Orzechów – ba-

let oparty na znanej, roman-
tycznej baśni E.T.A. Hoffman-
na. Muzyka: Piotr Czajkowski. 
Sztuka po raz pierwszy poka-
zana została w petersburskim 
Teatrze Maryjskim.

W domu Radcy trwają przy-
gotowania do bożonarodze-
niowego przyjęcia. W salonie, 
chwilowo niedostępnym dla 
dzieci, znajduje się pięknie 
ubrana choinka. Stopniowo 
pojawiają się zaproszeni go-
ście. Mała Klara marzy o tym, 
by dorosnąć i dostawać kwiaty 
od narzeczonego, tak jak jej 
siostra. Już są wszyscy, zatem 
otwarto salon. Ukazuje się 
choinka i złożone pod nią 
prezenty. Wśród przybyłych 
obecny jest ojciec chrzestny 
Klary, Drosselmeyer i jemu 
przypada rola rozdania pre-
zentów. Jako ostatni, pod cho-
inką zostaje Dziadek do Orze-
chów. Ten ostatni prezent nie 
budzi zachwytu wśród dzieci i 
dorosłych, tylko Klara jest nim 

zauroczona. Odkłada na bok 
lalkę i przytula niechcianego 
przez innych Dziadka.

Przyjęcie trwa, wszyscy do-
skonale się bawią, tylko Fred 
dokucza Klarze i psuje Dziadka 
do Orzechów. Na szczęście 
Drosselmeyer potrafi naprawić 
zabawkę. Po zakończonym 
przyjęciu goście rozchodzą się 
do domów, a Klara przytulając 
Dziadka do Orzechów zasypia 
w fotelu. We śnie widzi poko-
jówki, matkę, babcię i dziadka 
w dziwnych przebraniach. 
Zza choinki wychodzą Myszy. 

Akcja wkracza w baśniowy 
klimat. Choinka rośnie, Klara 
dorośleje a zabawka ożywa. 
Dziadek do Orzechów dowo-
dzi zabawkowymi żołnierzami, 
walcząc z myszami. Wojsko 
używa armaty i z pomocą 
Klary, zwycięża Myszy.

Dziadek do Orzechów za-
mienia się w Księcia, a Klara w 
Księżniczkę. Razem podążają 
do Krainy Słodyczy, przeżywa-
jąc mnóstwo przygód.

Zachwycona Klara w końcu 
jednak budzi się w fotelu z 
zabawką w ramionach.
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2020

grudnia
piątek

imieniny obchodzą:
Bogusław, Gracjan, Miłosław, Zofia

wschód słońca: 7.41
zachód słońca: 15.23
dzień trwa: 7 godz. i 42 min

18
353 dzień roku
do końca roku  

pozostało 13 dni

KINo 

NIECZYNNE
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Radościami i smutkami dzie-
limy się telefoniczne, poprzez 
komunikatory albo przy krótkich, 
przelotnych spotkaniach. Poro-
biły się też „kijkowe dwójki albo 
trójki” i takimi grupkami chodzi-
my na krótsze lub dłuższe piesze 
wycieczki po okolicy, szukając 
mało uczęszczanych miejsc i po 
raz nie wiadomo który odkrywa-
jąc ich piękno. Edukacji też nie 
zaniedbujemy. Nasz UTW uczest-
niczy w kilku projektach. Na 
początku listopada rozpoczęły 
się projekty SENIOR – LIDER 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI OSÓB 
STARSZYCH oraz W ZDROWYM 
CIELE ZDROWY DUCH. Tak więc 
w każdą sobotę listopada i do 
połowy grudnia coraz większa 
grupa słuchaczy zasiada o godz. 
11.00 przed komputerowym lub 
telefonicznym ekranem, by 
wspólnie ze studentami innych 

UTW wysłuchać ciekawego wy-
kładu. A to na temat zdrowia – o 
udarach z dr Patrycją Marciniak 
albo o cukrzycy z dr Anną Feliń-
czak, a to o historii księżnej Da-
isy, kobiety wykształconej, po-
mysłowej, uzdolnionej muzycz-
nie (już wiemy, że jest Fundacja 
Księżnej Daisy von Pless działa-
jąca od 2012 roku i chce, m.in. 
– aby Wałbrzych był miastem 
księżnej Daisy, tak jak np. Wiedeń 
jest miastem cesarzowej Sisi). 
Ciekawe spotkania odbyły się na 

temat antropologii oraz śladów 
dawno minionych cywilizacji 
(malowidła naskalne).Było też 
kilka warsztatów zorganizowa-
nych dla liderów, prowadzonych 
przez panie Agnieszkę Żak i Sła-
womirę Pęcherczyk, dotyczących 
płaszczyzn nieco innej i trudniej-
szej, szeroko pojętej komunika-
cji międzyludzkiej w dobie pan-
demii. Ponadto w ramach pro-
jektu była okazja skorzystania z 
bezpłatnej, fachowej porady 
psychologicznej, a także znalazły 
się „drobne” na obdarowanie 
upominkami świątecznymi po-
trzebujących wsparcia osób. W 
„Zdrowym ciele zdrowy duch” 
to projekt udostępniający moż-
liwość korzystania z online-owo 
prowadzonych zajęć z jogi i ki-
nezjologii. Ten projekt (piloto-
wany przez Federację Dolnoślą-
skich UTW, która uzyskała dofi-
nansowanie do ww. projektów 
skierowanych do seniorów – li-
derów subregionu wałbrzyskie-
go; do projektu przystąpiło 10 
UTW) kończymy podsumowa-
niem 19 grudnia, co wcale nie 
znaczy, że na tym zakończą się 
wszelkie nawiązane na tej bazie 
kontakty. Kolejny projekt z któ-
rego możemy korzystać (aż do 
końca następnego roku) to ERA-

SMUS+. Tu prowadzone są zaję-
cia z informatyki (podstawowe, 
przeglądarka, edytor WORD, FB), 
ale też z „przerywnikami” np. 
muzycznymi (DUET – opera, 
operetka, balet – najpiękniejsze 
fragmenty znanych dzieł). Moż-
liwość uczestniczenia w online-
-owych wykładach stwarza nam 
też nasza patronacka uczelnia 
– PWSZ w Nysie (np. o bezpie-
czeństwie seniora czy o oszczę-
dzaniu oraz inwestowaniu). Ko-
niec listopada, to udział stosun-
kowo dużej grupy (18 osób) w 
e-spartakiadzie, która przyniosła 
nam wiele radości (o czym był 
osobny artykuł), no i zaistnieli-
śmy w telewizji (migawkowo – 
ale zawsze)! W międzyczasie 
powstał pomysł „urodzinowego 
telefonu z życzeniami”. Pomysło-
dawca, kol. Józef podjął się pil-
nowania dat urodzin naszych 
uniwersyteckich koleżanek i 
kolegów i wykonywania takich 
telefonów. Nie trzeba dodawać, 
że owe telefony przyjęte zostały 
bardzo pozytywnie, no i jest to 
dodatkowy kontakt. Chętnie 
uczestniczyliśmy w wirtualnych 
wycieczkach po Wrocławiu z 
przewodnikiem Arkiem Förste-
rem (przy takiej pogodzie zwie-
dzanie z pozycji domowego 
fotela jest całkiem sympatyczne). 
Wiemy już, że we Wrocławiu 

istnieje Muzeum Farmacji, że 
Wrocław to „wodne miasto” i ma 
ponad 100 mostów, dużą ilość 
dworców kolejowych (acz nie 
wszystkie czynne i istniejące) i 
przepiękne, kolorowe podwórka 
(nietypowe murale) w dzielnicy 
Nadodrze – dzielnicy w samym 
sercu miasta, z niesamowitą 
historią. To tu po 1945 roku re-
zydował pierwszy prezydent 
polskiego Wrocławia, powstała 
pierwsza szkoła czy poczta. 4 
grudnia to tradycyjne Górnicze 
Święto. W tym roku obchodzone 
nieco skromniej niż zwykle, 
zwłaszcza jeśli chodzi o ilość 
osób uczestniczących. Delegacja 
studentów NUTW wzięła udział 
w oficjalnej uroczystości pod 
Pomnikiem Górnika w Słupcu 
składając wiązankę kwiatów, a 
potem w – mini rajdzie samo-
chodowym odwiedziła pobliskie 
miejsca poświęcone Górnikom. 
Znicze zapłonęły w Przygórzu 
pod pomnikiem, w Jugowie przy 
kaplicy, w Muzeum Górnictwa 
przy pomniku, w Drogosławiu 
przy tablicy pamiątkowej obok 
kościoła św. Barbary, na nowo-
rudzkim cmentarzu przy pomni-
ku i również przy pomniku po-
święconym górnikom nieopodal 
MOK. Kilka dni później, jak każ-
dego roku, podzieliliśmy się 
opłatkami. Jedne koleżanki przy-
gotowały pięknie zapakowane 
opłatki, inne porozdawały je 
studentom i przyjaciołom na-
szego UTW.

Teraz czekamy już na Święta 
i Nowy Rok, który – wierzymy 
– przyniesie powrót do popan-
demicznej, normalnej rzeczywi-
stości, bo bardzo już do niej 
tęsknimy.

Anna Szczepan, Noworudzki UTW

Nie dajemy się 
samotności, chociaż 
prawie od trzech 
miesięcy się nie 
spotykamy

NuTw – a jednak się dzieje
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jak ktoś nie mógł oglądać relacji na żywo, to zapraszamy 
do obejrzenia koncertu (w każdej chwili) pod linkiem:
https://m.youtube.com/watch?v=6Bb6u5AoM0u&feature=youtu.be

Światełko dla Hani - Małe Rzeczy
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polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Tarcza 6.0

Świąteczne obostrzenia u naszych sąsiadów
od środy 16 grudnia życie w Niemczech ponownie zostało zamrożone w związku 
z epidemią koronawirusa. od piątku 18 grudnia Czesi przechodzą do czwartego 
(czerwonego) stopnia zagrożenia epidemicznego

Niemcy
ograniczenie kontaktów

Podczas prywatnych spotkań nadal obowią-
zuje górna granica wynosząca 5 osób z  dwóch 
gospodarstw domowych, z wyjątkiem dzieci do 
lat 14. Podczas świąt landy mogą podejmować 
dodatkowe decyzje, jak na przykład ograniczenie 
do „najbliższej rodziny” i  tylko z  gospodarstw 
krewnych w prostej linii. Kontakty powinny być 
zredukowane do minimum od 5 do 7 dni przed 
spotkaniem rodzinnym. Zaapelowano też do 
zrezygnowania z podróży, jeśli to możliwe.

Święta i sylwester
Podczas świąt będą obowiązywać ogranicze-

nia dotyczące liczby uczestników uroczystości 
rodzinnych, a na sylwestra – zakaz zgromadzeń 
publicznych. Na wyraźne życzenie szpitali oraz 
klinik wprowadzono zakaz odpalania fajerwerków, 
a  ich sprzedaż została w  zasadzie zabroniona. 
W dniach od 16 grudnia do 10 stycznia nie będzie 
można spożywać alkoholu w miejscach publicz-
nych. Tym, którzy się do tego nie zastosują, grozi 
kara  grzywny.

Lockdown w handlu i usługach, ale z  wyjątkami
Ponowne wprowadzenie twardego lockdow-

nu uznano za konieczne ze względu na wciąż 
wysoką liczbę nowych zarażeń koronawirusem. 
Nowe przepisy będą obowiązywać na razie do 
10  stycznia, przy czym 5 stycznia odbędzie się 
kolejna konferencja. Przepisy przewidują, między 
innymi, zamknięcie sklepów z  wyjątkiem: spo-
żywczych, ze zdrową żywnością, z  napojami, 
z  artykułami sanitarnymi oraz aptek, drogerii, 
a także stacji benzynowych, banków, kas oszczęd-
nościowych oraz placówek pocztowych. Dozwo-
lone są usługi dostawy i odbioru w gastronomii.

Czechy
Sklepy i usługi

Otwarte pozostaną wszystkie sklepy, nieza-
leżnie od asortymentu, który sprzedają. Obowią-
zują w nich ścisłe zasady sanitarne. Przede wszyst-
kim trzeba przestrzegać zasady 15 metrów kwa-
dratowych powierzchni na jednego klienta. 
Sklepy mogą być otwarte również po godz. 20.00 
oraz w niedziele. Te same zasady dotyczą również 
salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

Restauracje i hotele
Restauracje ponownie muszą zostać zamknię-

te, jedzenie mogą sprzedawać tylko na wynos. 
Zamknięte są też hotele.

Tereny sportowe i rekreacyjne
Baseny, spa i centra fitness zostały ponownie 

zamknięte. Natomiast ośrodki narciarskie są 
otwarte od dziś, tj. piątek 18 grudnia.

Szkoły
Nieco dłuższa przerwa świąteczna czeka na 

uczniów i  nauczycieli. Zamiast we wtorek 22 
grudnia uczniowie po raz ostatni w  tym roku 
pójdą do szkoły w piątek 18 grudnia. Ministerstwo 
Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu RC przewiduje, 
że uczniowie wrócą do ławek 4 stycznia.

przebywanie na zewnątrz
Od piątku powróciła również godzina policyj-

na między 23.00 a 5.00. W pomieszczeniach za-
mkniętych spotykać się może najwyżej sześć osób, 
na zewnątrz dwadzieścia. Podczas nabożeństw, 
pogrzebów, ślubów może być kościół wypełnio-
ny w 20 procentach.

Przedsiębiorcy, którzy będą 
chcieli skorzystać z tarczy anty-
kryzysowej 6.0, a tym samym ze 
zwolnienia z opłacania składek za 
listopad, powinni do końca roku 
złożyć deklaracje rozliczeniowe.

Prezydent podpisał ustawę, 
która wprowadza tzw. tarczę an-
tykryzysową 6.0. Zakłada m.in. 
zwolnienie z opłacania składek za 
listopad 2020 r. dla płatników 
działających pod określonymi 
kodami PKD.

– Tym firmom, które chcą sko-
rzystać z nowej odsłony tarczy 
przypominamy o złożeniu dekla-
racji rozliczeniowych. Firmy, które 
nie złożą do końca roku rozliczeń, 
nie otrzymają zwolnienia z opła-
cania składek za listopad – ape-
luje Iwona Kowalska-Matis, rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym Ślą-
sku. – Niestety zauważyliśmy, że 
osoby prowadzące działalność 
czasem zapominają o terminowym 
przekazaniu dokumentów stąd, 
nasz apel – mówi rzecznik.

Przedsiębiorcy wykonujący 
działalność jednoosobowo lub 

niewielkie firmy mogą przekazy-
wać dokumenty rozliczeniowe z 
wykorzystaniem aplikacji e-płatnik 
dostępnym na PUE ZUS.

Nie wszyscy muszą składać 
dokumenty rozliczeniowe. Kogo 
to nie dotyczy?

Zgodnie z przepisami, zwol-
nienie z comiesięcznego składania 
dokumentów rozliczeniowych 
przysługuje przedsiębiorcom 
opłacającym składki wyłącznie na 
własne ubezpieczenia lub za sie-
bie i osoby współpracujące, jeże-
li w ostatnio złożonych dokumen-
tach zadeklarowana została do 
podstawy wymiaru składek kwo-
ta w wysokości najniższej podsta-
wy wymiaru składek obowiązują-
cej danego przedsiębiorcę lub 
osobę współpracującą.

Minimalna podstawa wymiaru 
składek wynosi: 60 proc. progno-
zowanego przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego lub 30 
proc. kwoty minimalnego wyna-
grodzenia – w okresie pierwszych 
24 miesięcy kalendarzowych od 
dnia rozpoczęcia prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospo-
darczej. Zwolnieni są także ze 
składania dokumentów przedsię-
biorcy korzystający z Małego ZUS 
plus, z podstawą wymiaru składek 
ustalaną indywidualnie.

Zwolnienie z obowiązku co-
miesięcznego składania dokumen-
tów obejmuje także rodzica, któ-
ry rozlicza składki za nianię, jeśli 
w ostatnim złożonym za pełny 
miesiąc komplecie dokumentów 
rozliczeniowych, została za nią 
wykazana podstawa wymiaru 
składek nie wyższa niż 50 proc. 
minimalnego wynagrodzenia (w 
przypadku umowy uaktywniającej 
zawartej po 1 stycznia 2018 r.) lub 
z nie wyższą niż minimalne wy-
nagrodzenie (dla umowy uaktyw-
niającej zawartej przed 1 stycznia 
2018 r.).

Deklaracji nie muszą również 
składać osoby zgłoszone do do-
browolnych ubezpieczeń emery-
talnego i rentowych, które opła-
cają składki tylko za siebie, a w 
ostatniej złożonej deklaracji roz-
liczeniowej została wykazana 
podstawa wymiaru składek na te 
ubezpieczenia nie niższa niż kwo-
ta minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.
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Nowy wi

Mistrzos

Noworudz
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Nowoczesny sprzęt i prace modernizacyjne

GoDziny pracy UrzĘDU
24 grudnia Urząd Gminy zaprasza interesantów do godziny 12.00.
28 grudnia Urząd Gminy nie pracuje w związku z ustawowym 
dniem wolnym od pracy.

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR) zaku-
piło nowoczesny sprzęt i przeprowadziło prace moder-
nizacyjne za ponad 320 tys. zł. To pierwsza w historii 
tej instytucji tak duża dotacja.

Na wyposażenie CKGNR trafiło 12 komputerów, 
oprogramowanie komputerowe, 4 urządzenia wielo-
funkcyjne, sprzęt nagłaśniający, 2 pianina cyfrowe, 

kolumna wokalna oraz samochód Fiat Ducato Maxi 
Furgon. W  nowe meble wyposażono pracownię pla-
styczno-ceramiczną, księgowość oraz Filię Biblioteki 
Publicznej w Bożkowie. Budynek CKGNR wyposażono 
w nowoczesny monitoring oraz oświetlenie.

Projekt pn. „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja 
i  zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa 

Ruda” realizowany był w ramach programu Infrastruk-
tura Domów Kultury, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. CKGNR pozyskało 
225 tys. zł, a wkład własny (92,2 tys. zł.) stanowiła do-
tacja celowa udzielona przez Gminę Nowa Ruda.
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ważne telefonyKRZYŻówKA
SłuŻBY
POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86

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

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

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

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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 408 („Fortuna ma jedno koło, a bieda dwa”)
nagrody otrzymują: Tadeusz Mamcarz – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Halina 
Świtaj – 2-osobowy karnet do kina MOK, Regina Wyszowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Barbara Matuszek – plan miasta Nowa Ruda, Jadwiga Chłodek – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 409, 20 grudnia 2019 r. – 9 stycznia 2020 r.

Ważne telefonyKRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
Wśród prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. Atrakcyjne nagrody czekają!

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 408 („Fortuna ma jedno koło, a bieda dwa”)
nagrody otrzymują: Tadeusz Mamcarz – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Halina 
Świtaj – 2-osobowy karnet do kina MOK, Regina Wyszowska – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Barbara Matuszek – plan miasta Nowa Ruda, Jadwiga Chłodek – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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„Noworudzianin” nr 409Aforyzmy

Bezczynni na koniec życia odczują wielki wyrzut sumienia z powodu 
straconego czasu. 
(ks. Bosko)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, („Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, („Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, 

„kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub „kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub „kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 
lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:
Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.

1. Wieszana na choinkę
2. Łamiemy się nim w wigilię
3. Gwiazda...
4. Msza św. po wigilii
5. „Bóg się..., moc truchleje”
6. Wigilijne drzewko
7. Nieśli je trzej królowie
8. Jedzony z uszkami
9. Model stajenki betlejemskiej
10. W nim leżał mały Jezus
11. Imię jednego z Trzech Króli
12. „Gdy... Panna”
13. Mama Jezusa
14. Ryba na wigilię
15. Kładzione pod obrus
16. Śpiewane w czasie świątecznym
17. Obudził ich anioł
18. Przedstawienie o Bożym Narodzeniu
19. „Lulajże...”
20. „... do Betlejem pasterze”
21. Miejsce narodzin Zbawiciela

Kącik 
dla dzieci

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Zagadka

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 409

K....K....NIK D....

KOLOROWANKA

O=W ĘC=EŃ KI=MY
.....IOŁ

+ ++

R E B U S

Zagadka
Sypał z nieba nockę całą.

Wszystko wokół pobielało.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, („Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, („Giler, trampolina i cała reszta świata”, „kominiarz”, 

„kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub „kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub „kawa, cukier, okno, koc, ucho”), nagrody (zestaw 2 lub 
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, 

zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, długopis ozdobny 
lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:
Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.Kuba Miniak, Jaś Kańczyk, Kamil Błoniak.

1. Wieszana na choinkę
2. Łamiemy się nim w wigilię
3. Gwiazda...
4. Msza św. po wigilii
5. „Bóg się..., moc truchleje”
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7. Nieśli je trzej królowie
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9. Model stajenki betlejemskiej
10. W nim leżał mały Jezus
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Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do wtorku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

* Do wynajęcia garaż w Nowej Ru-
dzie przy ul. Lipowej. Tel. 509 236 
755.
* Sprzedam dom o powierzchni 
180 m2 w Słupcu na ul. E. Kwiat-
kowskiego. Kontakt na e-mail: 
mirkofagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam mieszkanie do kapi-
talnego remontu w Przygórzu. Po-
wierzchnia 90m2. Tel. 880 663 224.
* Sprzedam mieszkanie bezczyn-
szowe z garażem i ogródkiem 
w Nowej Rudzie. Powierzchnia 
70m2. Zapraszam na prezentację. 
Tel. 500 067 258 lub 509 051 577.
* Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 70 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Nowej Rudzie przy ul. 
Piłsudskiego 25a. Tel. 693 456 731.
* Sprzedam ziemię rolną w Jugo-
wie o powierzchni 1,52 ha w cenie 
55.000 zł. Tel. 781 061 276.
* Zamienię mieszkanie kwate-
runkowe w Woliborzu 74 m2 na 
mieszkanie w Słupcu lub Nowej 
Rudzie 35-40 m2 (z gazem). Tel. 
887 845 066.
* Sprzedam garaż w pobliżu 
os.  Piastowskiego. Powierzchnia 
garażu 20 m2, nowy dach oraz 
drzwi. Tel. 736 222 236.

* Sprzedam 2-pokojowe mieszka-
nie w Drogosławiu. Cena 65.000 zł. 
Tel. 668 218 840.
* Sprzedam mieszkanie/pół domu 
w Słupcu na ul. Kwiatkowskiego z 
możliwością podziału na 2 miesz-
kania. 98 m2. 180 000 zł. Tel. 695 
655 593.
* Kupię domek lub działkę nad za-
lewem w Radkowie. Tel. 515 053 
866.
* Do wynajęcia mieszkanie w No-
wej Rudzie, kawalerka, ogrzewa-
nie c.o., bez wyposażenia. Telefon 
692 208 444.
* Poszukuję do wynajęcia dom lub 
mieszkanie – 3-4 pokoje, najlepiej 
na terenie Nowej Rudy lub Słupca. 
Tel. 511 908 275.
* Zamienię mieszkanie komunal-
ne, parter, w Drogosławiu, 35 m2 
po remoncie, na większe, może 
być zadłużone bądź do remontu. 
Tel. 537 872 198.
* Kupię mieszkanie w Słupcu do 2 
piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół domu, 
lub wynajmę z opcją wykupu w 
Ścinawce Średniej lub okolicy. Tel. 
721 110 366.
* Kupię małe mieszkanie w Słup-
cu, do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.

Nieruchomości Motoryzacja
* Sprzedam regały sklepowe 6 szt. 
oraz witrynę oszkloną. Cena do 
negocjacji. Tel. 609 518 356.
* Kupię poniemiecką mapę tury-
styczną, wojskową Gór Sowich, 
wydaną w latach 1900-1945. Tel. 
721 337 555.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł duży wór, 15 
zł średni wór. Tel. 724 010 184.

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

* Kupię mieszkanie, dom lub pół 
domu w Ścinawce Średniej lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w Bart-
nicy, blisko restauracji „Pod 2 Lipa-
mi”. Tel. 798 770 912.
* Posiadam do wynajęcia kawa-
lerkę po remoncie: pokój, kuch-
nia, łazienka, wc. Nowa Ruda, ul. 
Cmentarna. Tel. 692 209 444.

* Potrzebna pilnie pomoc na dział-
ce w Słupcu. Tel. 609 606 746.
* Sprzedam piec akumulacyjny w 
bardzo dobrym stanie, 220V. Tel. 
609 606 746.
* Sprzedam podręczniki akade-
mickie przydatne na kierunkach 
pedagogicznych i psychologii. 
Cena 40-50 zł. Tel. 503 789 440.
* Tanio sprzedam książki: „Zarys 
dziejów literatury polskiej” oraz 
„Okresy literackie”. Tel. 503 789 440.
* Kotka młodego, zadbanego od-
dam. Kot jest odrobaczony, wyka-
strowany, zdrowy. Umie korzystać 
z kuwety. Łowi myszy. Do domu z 
ogródkiem. Tel. 509 673 643 lub 
508 054 148.
* Sprzedam monografie klubowe 
Piasta Nowa Ruda wydane z okazji 
40-lecia klubu. Cena 10 zł/szt. Tel. 
593 792 493.

ZAMów GAZ Do DoMu
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości 
• czySte Garnki

zapraSzaMy

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

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

Różne
Reklama

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

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

1. na pełny etat 2. na pół etatu

kancelaria podatkowa basoń sp. z o.o.
Nowa Ruda, os. XXX-lecia 30

tel. kontaktowy 503 084 055

zatrudni księgową
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