
Święta Bożego 
Narodzenia
Boże Narodzenie – w tradycji 
chrześcijańskiej to święto 
upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Jest to 
stała uroczystość liturgiczna 
przypadająca na 25 grudnia. Boże 
Narodzenie poprzedzone jest 
okresem ponadtrzytygodniowego 
oczekiwania (dokładnie czterech 
niedziel), zwanego adwentem. 
W Kościołach chrześcijańskich jest 
to święto nakazane

czytaj na str. 14-15

Platforma schodowa 
w DPS-ie
Dom Pomocy Społecznej jest 
placówką stacjonarną dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie – 50 chłopców. 
Prowadzony jest przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Ścinawce 
Dolnej

czytaj na str. 2

Kolejny przejaw 
głupoty
Kolejny przejaw skrajnej głupoty 
– ktoś zniszczył elewację budynku 
przy ul. Piastów 16 w Nowej 
Rudzie. Sprawa jest tym bardziej 
bulwersująca, że dopiero co 
zakończył się remont kamienicy

czytaj na str. 5

Najstarsza szopka 
w Europie
800 drewnianych figurek, 
z czego 300 ruchomych. 
Specjalny mechanizm 
uruchamiający machinę. 
To wyjątkowa i unikalna, na skalę 
europejską, ruchoma szopka 
w Wambierzycach. Zabytek 
z XIX w. cieszy się popularnością, 
nie tylko w czasie świąt

czytaj na str. 6

Seniorka straciła 
50 tys. zł

czytaj na str. 8
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

ROZLEWNIA  GAZU

7.00-15.00 (od poniedziałku do piątku)
7.00-13.00 (sobota)

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

tel. 74 872 70 17
tel. 74 872 44 87

100%
11 kg gazu

P R O T A

Paczuszka dla Maluszka
czytaj na str. 3

Ze świątecznymi życzeniami 
dla Rodaków na Kresach

czytaj na str. 3

Po raz kolejny wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
z Jugowa zorganizowali zbiórkę paczek dla Rodaków na Kresach

Niech Wigilijny Wieczór  
i Święta Bożego Narodzenia 

upłyną Wam
w szczęściu i radości, ze wspólnie 

odśpiewanymi kolędami,
z rodziną przy stole, 

w kochającym,  
pełnym miłości gronie

życzy 
Redakcja
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Kochani Przyjaciele naszego Domu naszych wspaniałych chłopaków. Dziękujemy 
za otwartość serca i tak duży odzew w Akcji Mikołajowej. Dziękujemy za każde 
wsparcie, te najmniejsze - takie w oczach ludzkich wydawałoby się, że malutkie, 
a okazuje się dużym darem jaki każdy z Was przekazuje dla naszych chłopców. 
Dziękujemy wszystkim, ale trudno jest tu wymienić wszystkich - tak jest WAS dużo.

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

Platforma schodowa w DPS-ie
Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 50 chłopców. 
Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Ścinawce Dolnej

W  związku z  pogłębiającym się za-
grożeniem rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, w  trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo zarówno Czytelników, ich ro-
dzin, jak i pracowników – zespołu, który 
od 9 listopada 2011 r. stara się jak naj-
lepiej tworzyć nasz tygodnik – 27 marca 
2020 r. zmieniliśmy zasady pracy. Przy-
łączyliśmy się do akcji #zostanwdomu 
i  pracujemy zdalnie. Kolejne wydania 
„Noworudzianina” ukazywały się wyłącznie w wersji elektro-
nicznej (pdf ) do pobrania za darmo ze strony www.noworu-
dzianin.pl. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
w kontekście szerzącego się zagrożenia koronawirusem.

Te ponad 9 wymagających lat, to również czas zawiązywa-
nia się znajomości, przyjaźni, a  także wystawiania ich na 
próbę. Przede wszystkim był to czas bezcennej nauki. Pewnie 
niektóre rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, a wielu nie zdążyliśmy 
zrobić w ogóle...

Dzisiejsze wydanie jest ostatnim w formie elektronicznej. 
Powód zmian jest oczywisty: Internet. Dlatego przenosimy się 
(wyłącznie) do sieci. Każdy – choćby na smartfonie – ma wy-
godny dostęp z niemal każdego miejsca na świecie do treści 
publikowanych na naszym portalu www.noworudzianin.pl.

Za dotychczasową pracę dziękuję dziennikarzom, pracow-
nikom i przede wszystkim Czytelnikom oraz reklamodawcom, 
którzy przez lata wspierali nasz tygodnik.

W dalszym ciągu można się z nami kontaktować za pośred-
nictwem telefonu bądź Internetu, a  przed wejściem do bu-
dynku jest skrzynka na listy. Jeszcze raz zapraszam na www.
noworudzianin.pl i www.facebook.com/Noworudzianin.

Dziękuję Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzacie.
Stanisław Mróz, redaktor naczelny

Ostatnie wydanie PDF
Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce 

Dolnej istnieje od 1946 r. Chłopcy, którzy są 
kierowani do domu są coraz bardziej obcią-
żeni fizycznie i umysłowo. Opieka nad nimi 
jest bardziej wymagająca. Opiekunami są 
głównie kobiety, którym ciężko jest podno-
sić podopiecznych. Każde święto, czy uro-
dziny chłopców, odbywają się na parterze 
w jadalni i dotąd nie wszyscy mogli wspól-
nie świętować ze względu na utrudnienia. 
Podopieczni są spragnieni poczucia i wspól-
noty.

W ostatnim miesiącu dzięki wsparciu 
Fundacji PZU możliwy był zakup platformy 
schodowej w budynku głównym DPS-u. 
Otwiera to wiele możliwości dla podopiecz-
nych, którzy teraz – w dobie pandemii – są 
pozbawieni możliwości odwiedzin ze strony 
rodzin i znajomych. Chłopcy będą mogli być 
przemieszczani bez problemu na piętra. 
Platforma schodowa była od dawna wielkim 
marzeniem. W DPS-ie znajduje się także 
Niepubliczny Zespół Szkół i w ramach zajęć 
uczniowie i nauczyciele będą korzystać z 
platformy.

– Jesteśmy wdzięczni Fundacji PZU za 
wsparcie i pomoc przy realizowaniu tak 
ważnego dla nas projektu. Wierzymy, że 
dobro wraca zawsze pod wieloma postacia-
mi. A ten projekt przyniesie dla naszego 
Domu Pomocy Społecznej wiele dobra. Nie 
jesteśmy tylko placówką, ale od zawsze 
chcemy stwarzać naszym mieszkańcom 
swoisty dom pełen ciepła i miłości. Teraz 
poczucie wspólnoty będzie silniejsze bo 

PROJEKT ZOSTAŁ 
ZREALIZOWANY

W RAMACH PARTNERSTWA
Z FUNDACJĄ PZU

każdy z mieszkańców 
jest dla nas jednakowo 
ważny i nikt nie zosta-
nie odosobniony – 
mówi s. Estera Barbara 
Markowska.

W Wigilię ZUS jest zamknięty
W tym roku Wigilia jest dla pracowników ZUS dniem wolnym 

od pracy. Nieczynna będzie także infolinia. Do dyspozycji klientów 
pozostaje możliwość załatwiania swoich spraw online poprzez 
indywidualne konto na PUE ZUS. W tym roku święto 26 grudnia 
przypada w sobotę. Oznacza to, że pracodawca – za święto przy-
padające w sobotę – ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi jeden 
inny dzień wolny. Najczęściej pracodawca odgórnie ustala termin 
dodatkowego dnia wolnego dla wszystkich pracowników w firmie, 
często najbliżej tej daty.

– I tak właśnie jest u nas. W Wigilię w całym kraju nieczynne 
będą sale obsługi klientów ZUS, jak i również nie będzie działało 
Centrum Obsługi Telefonicznej – mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W tym dniu 
wszelkie formalności można będzie załatwić on-line poprzez Plat-
formę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast w sprawie Bonu 
turystycznego informacje będą udzielane pod specjalnie utwo-
rzonym numerem tel. 22 11 22 111 – dodaje.

Zapraszamy na:

www.noworudzianin.pl
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Ze świątecznymi życzeniami 
dla Rodaków na Kresach

Po raz kolejny wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z Zespołu Szkół Nr 1 
w Jugowie, na czele z dyrektorem Arturem Chorzępą zorganizowali zbiórkę świątecznych paczek 
dla Rodaków na Kresach

W poniedziałek, 14 grudnia zakończyła się w Nowej Rudzie 
bożonarodzeniowa akcja „Paczuszka dla maluszka”. 
Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest szczecińska 
Fundacja Małych Stópek – organizacja pozarządowa, 
której misją jest zmiana postaw społecznych oraz ochrona 
każdego poczętego dziecka, niezależnie od warunków 
i  okoliczności, w  jakich się poczęło. Prezesem fundacji 
jest ks. Tomasz Kancelarczyk

D z i ę k i  l u -
dziom o dobrym 
sercu udało się 
zebrać : 54,58 kg 
środków spo -
ż y wc z yc h  d l a 
n a j m ł o d s z yc h 
(mleko w prosz-
k u ,  o d ż y w k i , 
kaszki itp.), 17 
opakowań pielu-
szek jednorazo-
wych, 31 opako-
wań chusteczek 
do pielęgnacji 
maluszka, 5,7 kg 
proszków do pra-
nia, 9,15 l szam-
ponów i płynów 
do kąpieli  dla 
najmłodsz ych, 
1,44 kg kremu do 
pielęgnacji. War-
tość zebranych 
środków to ok. 2.600 zł. Decyzją zarządu fundacji zebrane 
produkty zostały przekazane do Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. 
Józefa w Wierzbicach.

Dyrektor zakładu s. Lidia Szudra wyjaśnia, że jest to placów-
ka całodobowa, całoroczna. Przebywają w  niej dzieci z  nie-
sprawnością fizyczną lub intelektualną, najmłodsze to dzieci 
cztero-, pięciomiesięczne. W zakładzie objęte są pełną opieką 
medyczną – pracuje tu lekarz pediatra, zakład zatrudnia wy-
kwalikowane pielęgniarki, a dwa razy w tygodniu dyżur pełni 
stomatolog. Zakład prowadzi rehabilitację i  zajęcia terapeu-
tyczne, dzieci realizują tutaj obowiązek szkolny. Większość 
dzieci przebywających w ośrodku jest kierowana tu na podsta-
wie orzeczenia sądu. 

– My tworzymy im taki dom, chociaż nigdy nie zastąpi to 
życia w prawdziwej rodzinie – mówi siostra Lidia.

Zapytana o trudności, brak kontaktów ze światem zewnętrz-
nym – spowodowany sytuacją w kraju – siostra odpowiada:

– Staramy się być takim domem otwartym, żeby dzieci mia-
ły kontakt nie tylko z siostrami i pracownikami, ale też z ludźmi 
z  zewnątrz. Pracują tu wolontariusze, odwiedzają nas różne 
grupy. Jak jest ciepło organizujemy różne imprezy w parku – 
opowiada s. Lidia.

„Dziękując za Miłość okazaną mieszkańcom naszego Domu, 
życzymy, by wraz ze Światłem Betlejemskiej Gwiazdy, wszędzie 
dotarła pełnia miłości, dobra i pokoju objawiona w Dzieciątku, 
a Nowy Rok by przyniósł radość, szczęście i spełnienie marzeń” 
– pisze siostra Lidia w życzeniach skierowanych do  ofiarodawców.

I jeszcze życzenia od ks. Tomasza Kancelarczyka:
„Drogi Darczyńco, życzymy Ci, abyś z nastaniem nocy, pośród 

wielu gwiazd, zawsze potrafił dojrzeć tę jedną jedyną, która 
zaprowadzi Cię do Jezusa i jago Matki”.

A ja od siebie mówię wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji 
„Paczuszka dla Maluszka”, niech Cię Pan błogosławi i strzeże.

koordynator akcji w Nowej Rudzie

Paczuszka dla Maluszka

Pomimo panującej pandemii 
i wszystkich trudności z tym 
związanych, mieszkańcy gminy 
Nowa Ruda pokazali, że poma-
ganie Rodakom mają w sercach. 
Pokazali, że pomimo dzielącej 
ich odległości, chcą w dniu Bo-
żego Narodzenia, składając Ro-
dakom świąteczne życzenia, 
podzielić się symbolicznie wigi-
lijnym opłatkiem, symbolem 
pojednania, przebaczenia, mi-
łości i przyjaźni. Chcą także przy-
czynić się do tego, aby na wigi-
lijnym stole u Polaków, którym 
na skutek zawieruchy historii 
przyszło żyć poza granicami 
naszej ojczyzny, nie zabrakło 
niczego. Darczyńcy przekazali 
łącznie 94 świąteczne paczki.

Dziękujemy za wielkie wspar-
cie i pomoc w zbiórce darów 
wspólnocie samorządowej na 
czele z Adrianną Mierzejewską, 

wójtem gminy Nowa Ruda. Skła-
damy wielkie podziękowania dla 
wszystkich darczyńców, za Pań-
stwa wielkie serca, za to, że po 
raz kolejny pokazaliście co jest 
prawdziwą istotą człowieczeń-
stwa.

W imieniu Rodaków życzymy 
Państwu zdrowych, spokojnych 

świąt Bożego Narodzenia w ro-
dzinnej atmosferze, miłości, po-
gody ducha i pokoju. Niech to 
Boże Narodzenie odnowi w nas 
wszystkich dobro i pomoże do-
strzegać człowieka w każdym, 
kogo spotkamy na naszej drodze.

Wolontariusze z Jugowa

ZUS w Nowej Rudzie zlikwidowany
Od 1 stycznia 2021 roku 
Punkt Informacyjny Zakłady 
Ubezpieczeń Społecznych 
w Nowej Rudzie przestaje 
funkcjonować

– Budynek, w którym znajdu-
je się nasz punkt posiada liczne 
bariery architektoniczne, wśród 
których najpoważniejszym jest 
brak windy w sytuacji, gdy sala 
obsługi klientów znajduje się na 
I piętrze – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do 
sali, w której byli przyjmowani 
klienci prowadzą wąskie, ciasne, 
kamienne i strome schody, po-
dwójne drzwi wejściowe nie 
otwierają się automatycznie, a 
przed budynkiem nie ma wyzna-
czonych miejsc parkingowych 
– wyjaśnia rzecznik.

Jak podkreśla rzecznik, w 
budynku nie ma możliwości 
instalacji pochylni lub podno-
śnika, które umożliwiłyby dostęp 
do sali osobom niepełnospraw-
nym. Kolejnym problemem w 
tym lokalu jest wspólna toaleta 
dla pracowników i klientów oraz 
brak bieżącej wody.

– Wielokrotnie podejmowa-
liśmy działania mające na celu 
pozyskanie innego lokalu w No-
wej Rudzie na siedzibę, ale nie-
stety, nieudane – dodaje rzecz-
nik.

Najbliższe placówki ZUS, w 
których jest dostępna obsługa 
klientów, to Inspektorat ZUS w 
Kłodzku, pl. Bolesława Chrobre-
go 21, Oddział ZUS w Wałbrzy-
chu, ul. Kasztanowa 1. Mieszkań-
cy Nowej Rudy mogą również 
skorzystać z innych form kon-
taktu.

Najprostszą z nich jest moż-
liwość załatwiania swoich spraw 
przez Internet na platformie PUE 
ZUS.

To właśnie za pośrednictwem 
PUE, w tym trudnym roku w 
związku z pandemią, bez wycho-
dzenia z domu, można złożyć 
wniosek o świadczenie postojo-
we, zasiłek chorobowy czy o 
zwolnienie z opłacania składek, 
a nawet zrealizować bon tury-
styczny.

Ostatnią wdrożoną usługą 
elektroniczną, która upowszech-
nia dostępność dla klientów, są 
e-wizyty, dzięki którym każdy 

klient może załatwiać swoje 
sprawy w ZUS, tak jak podczas 
osobistej wizyty w placówce.

– My już od wielu lat stawia-
my na przeniesienie obsługi 
klientów do sieci, a teraz w cza-
sie pandemii okazuje się, że 
wideo wizyty to był strzał w 
dziesiątkę. Dzisiaj każdy klient 
może przy pomocy komputera 
lub smartfona, umawiając wizy-
tę wideo załatwić lub wyjaśniać 
z naszymi ekspertami prawie 
wszystko to, co wcześniej wy-
magało osobistej wizyty w sali 
obsługi – mówi Iwona Kowalska-
-Matis.

Platforma Usług Elektronicz-
nych ZUS zapewnia wszystkim 
całodobowy, wygodny i bez-
pieczny dostęp do usług świad-
czonych elektronicznie. Indywi-
dualne konto w ZUS, to duże 
ułatwienie dla wszystkich zarów-
no przedsiębiorców i osób czyn-
nych zawodowo, jak i każdego, 
kto chce kontrolować stan swo-
jego konta, składać wnioski i 
oświadczenia np. o przebywaniu 
w kwarantannie czy o wypłatę 
zasiłku z tytułu opieki nad dziec-
kiem.
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Felieton

Stanisław Łukasik

Nie ma króla, nie ma hetma-
nów i nie ma wojska, jest nato-
miast wojna. Podczas bezkró-
lewia prerogatywy królewskie 
przejmował prymas jako inter-
rex. Prymasem był staruszek, 
Maciej Łubieński, przeto fak-
tycznie nawą Rzeczpospolitej 
sterował kanclerz wielki koron-
ny Jerzy Ossoliński. Bardzo 
szybko udało się kanclerzowi 
zgromadzić znaczne wojska i 
jeszcze szybciej skazał tę armię 
na klęskę. Toż Rzymianie szcze-
rymi demokratami będąc, na 
czas szczególny władzę w jed-
ne ręce oddają – pewnie po-
wiedziałby pan Zagłoba, kwi-
tując tym decyzję kanclerza o 
przekazaniu dowództwa nad 
armią trzem regimentarzom, 
ze sztuką wojenną raczej mało 
obeznanymi. Tymi regimenta-
rzami zostali Dominik Zasław-
ski, stary sybaryta nietęgiego 
rozumu, Mikołaj Ostroróg, 
sprawny polityk i mówca sej-
mowy, ale żaden wódz i młody, 
niedoświadczony, ale za to znie-
nawidzony przez Chmielnickie-
go, Aleksander Koniecpolski. 
Nic dziwnego, że ten triumwirat 
bardzo szybko uzyskał nazwę 
„pierzyna, łacina i dziecina”. Taki 
genialny pomysł na kolektywne 
dowództwo miał utrącić kan-
dydaturę Wiśniowieckiego z 
którym był w nie najlepszych 
stosunkach, to z jednej strony, 
a należy również brać pod uwa-
gę inny motyw decyzji kancle-
rza. Kniaź Jarema był zdecydo-
wanym orędownikiem orężne-
go rozprawienia się z buntow-
nikami, zaś Ossoliński szukał 
możliwości porozumienia z 
Chmielnickim. Starania kancle-
rza i wojewody Kisiela zmierza-
jące do przygotowania ugody 
zostały unicestwione przez 
prywatną wojnę kniazia Jaremy, 
który „pobić się nie dał, wojny 
też nie rozstrzygnął, a pokój 
uniemożliwił”. Decyzja kancle-
rza spotkała się z powszechną 
krytyką, a wręcz słychać było, 
że gorszego wyboru nie można 

było zrobić. „Trzech regimenta-
rzy, a sejm konwokacyjny dodał 
im 32 komisarzy. Zamiast trzech 
teraz 35 wodzów, to wystarczy-
ło, aby nie jedną, ale 35 bitew 
przegrać” – napisał Ludwik Ku-
bala. Potężna armia licząca 
około 40 tys. w tym wojska 
zaciężne koronne, powiatowe, 
chorągwie i poczty prywatne, 
do tego wolontariusze pod 
wodzą regimentarzy, we wrze-
śniu 1648 roku wyruszyła na 
Ukrainę, aby biczami rozpędzić 
kozacką hałastrę i jeszcze raz 
przyciąć paznokcie. Ogromne 
tabory, ponoć liczone na 100 
tys. wozów ładownych, a na 
nich kredensy, zastawy stołowe, 
bogate ubiory, co raczej spra-
wiało wrażenie wyprawy na 
igrzyska rycerskie, a nie na woj-
nę. Bogactwem i przepychem 
chcieli olśnić Kozaków i nakło-
nić ich do pokory. Było już za 
późno. Buntownicy zdołali już 
sprawdzić zawartość szlachec-
kich komór, garderób, spichle-
rzy, skarbczyków, jako że do 
września nie ostał się żaden 
polski dwór. Do spotkania do-
szło pod Piławcami, czyli w 
miejscu i czasie wybranym 
przez Chmielnickiego. W miej-
scu, które wybrał i przygotował 
do obrony, w czasie, ponieważ 
zwodził regimentarzy aż do-
czekał się przybycia Tatarów. 
Wprawdzie było ich do 3 tysię-
cy, ale każda pogłoska o nad-
ciąganiu ordy siała lęk w ser-
cach „Tchórzowskich, Zającz-
kowskich, dzieciny w żelazo 
poubierane” – jak kpił z Lachów 
kozacki pułkownik Jaszewski. 
Po pierwszych potyczkach, gdy 
wojska regimentarzy odnosiły 
sukcesy, nocą 23 września, gdy 
dotarły wieści o Tatarach, wo-
dzowie zwołali „radę na ko-
niach” i postanowili wycofać się 
pod Konstantynów. Zaraz po-
tem wodzowie doszli do wnio-
sku, że ratować winni przede 
wszystkim siebie i porzuciwszy 
wojsko i tabory: „mówiono le-
piej wozów i dostatków postra-

dać jeżeliby 
cała Rzecz-
pospolita i 
kwiat ojczy-
zny naszej 
miały zgi-
nąć”. „Kwiat 
o j c z y z n y ” 
wziął więc nogi za pas i to tak 
skutecznie, że nie zauważył 
nawet Konstantynowa, gdzie 
wcześniej planowano się za-
trzymać, by założyć obóz i za-
hamować marsz oddziałów 
nieprzyjaciela – za Władysła-
wem Serczykiem. „Opowiadano 
że Kozacy przez dzień cały sta-
li przed wyludnionym obozem, 
nie śmiejąc atakować. Brali 
martwotę za pozór, wietrzyli 
podstęp.” – Paweł Jasienica. 
Następnego dnia też nie ściga-
li uciekinierów, tak byli zajęci 
plądrowaniem pozostawionych 
taborów. „A Kozacy i Tatarowie 
tabor wszystek ze wszystkimi 
dostatkami naszymi i armatą 
wzięli; czeladź wozową i pie-
chotę, kto ujść nie mógł, wy-
siekli; srebra stołowe, splendo-
ry, namioty, pieniądze, owo 
zgoła nieoszacowany łup wzię-
li” – skarżył się w liście wojewo-
da Adam Kisiel, orędownik 
porozumienia z Chmielnickim, 
a jednocześnie jeden z komi-
sarzy przy regimentarzach i 
wodzach „piławieckich”, który 
z pola bitwy uchodził jako jeden 
z ostatnich. Klęska pod Piław-
cami w pełni uzasadnia tragicz-
ną wręcz opinię Pawła Jasieni-
cy: „Wkrótce wszystkim stało 
się jasne, że rozległe państwo 
polsko-litewskie to olbrzym o 
niedorozwiniętym kośćcu i sys-
temie krwionośnym. Że mając 
wszystko, czego potrzeba mo-
carstwu, nadaje się to królestwo 
nie na wartościowego sprzy-
mierzeńca czy na respekt za-
sługującego wroga nawet, lecz 
na łup sąsiadów”. O pożodze na 
Ukrainie przyjdzie jeszcze po-
gawędzić w długie, zimowe 
wieczory.

O tym, jak „kwiat ojczyzny” wojował pod Piławcami

Bez godzin dla seniorów
Czwartek 24 grudnia, czyli Wigilia świąt Bożego 

Narodzenia, to normalny dzień roboczy, jednak od 
kilku lat obowiązuje ograniczenie dotyczące handlu. 
Sklepy w Wigilię mogą być czynne maksymalnie 
do 14.00. Z racji tego, że po tej godzinie, pracow-
nicy muszą opuścić sklepy, wiele sieci handlowych 
decyduje się na zamknięcie sklepów wcześniej.

Z uwagi na te przepisy, gdyby 24 grudnia obo-
wiązywały godziny dla seniorów, na zrobienie 

ostatnich zakupów przed Bożym Narodzeniem 
moglibyśmy mieć bardzo mało czasu, co skutko-
wałoby ogromnymi kolejkami tuż przed zamknię-
ciem.

Dlatego w rozporządzeniu z 26 listopada 2020 r. 
rząd zdecydował, że w Wigilię, 24 grudnia 2020 r., 
w sklepach nie będą obowiązywać godziny dla 
seniorów. Dla przypomnienia, godziny 60+ nie 
obowiązują też w soboty i niedziele.
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Czy kolejne rozdanie okaże się 
dla nas szczęśliwe?

Nie milkną echa sprawy związanej z podziałem środków 
z drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zapraszamy na:

www.noworudzianin.pl

Przypomnijmy, że Nowa Ruda 
pomimo złożenia wniosków na 
7 inwestycji o wartości ok 14 mln 
zł, nie otrzymała środków finan-
sowych na żaden z nich. Podob-
nie ma się sytuacja z powiatem 
kłodzkim, który wnioskował o 
ponad 16 mln zł na 9 inwestycji. 
Czy kolejne rozdanie okaże się 
dla nas szczęśliwe?

Przypomnijmy, że Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
program bezzwrotnego wsparcia 
dla samorządów, których przy-
chody zostały uszczuplone przez 
pandemię. Pieniądze pochodzą 
z funduszu COVID-19. To ogrom-
ny impuls inwestycyjny dla re-
gionów. Drugi etap konkursu, to 
kolejne 6 mld złotych na inwe-
stycje ważne dla mieszkańców. 
To droga zrównoważonego roz-
woju, który w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, 
jak i najmniejsze miejscowości.

Niestety na początku grudnia 
rozdysponowano środki z Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych z 
pominięciem wielu miast gmin 
i powiatów południowej części 
województwa dolnośląskiego. 
Pomimo złożonych wniosków, 
żadnego wsparcia nie otrzyma-
ły m.in. Świdnica, Wałbrzych, 
Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Dzier-
żoniów, Pieszyce, Kudowa-Zdój, 
Polanica-Zdrój, Kłodzko. Więk-
szość włodarzy miast twierdziło, 
że w drugim podziale środków 
z FIL kierowano się kluczem 
partyjnym, czyli pieniądze otrzy-
mywały te miasta i gminy, które 
sprzyjają obecnie rządzącym.

Do informacji pojawiających 
się w związku z przyznawaniem 
środków w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dla Subregionu Wałbrzyskiego, 
odniósł się podczas briefingu 
prasowego w Dolnośląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim, w poniedzia-
łek 21 grudnia, minister Michał 
Dworczyk.

– Chciałbym ustosunkować 
się do zarzutów, które ostatnio 
pojawiły się wśród opinii publicz-

nej dotyczące rzekomo niespra-
wiedliwego podziału środków i 
wskazujące, że promesy przy-
znane zostały jedynie gminom 
związanym z Prawem i Sprawie-
dliwością. Chciałbym zaznaczyć, 
że wśród beneficjentów progra-
mu są także gminy i miasta, 
których włodarze wspierają po-
lityków opozycji – mówił Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów – Uważam, że w trakcie 
kryzysu spowodowanego pan-
demią powinniśmy starać się 
współpracować ponad podzia-
łami, na rzecz regionu i jego 
rozwoju – dodał.

Poprosiliśmy burmistrza No-
wej Rudy Tomasza Kilińskiego o 
ustosunkowanie się do słów 
ministra Michała Dworczyka.

– Uważam wypowiedz pana 
ministra Michała Dworczyka za 
nieprawdziwą. W pierwszym 
rozdaniu środków z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych pieniądze 
dostali wszyscy według algoryt-
mu. Dla przykładu miasto Nowa 
Ruda dostało 2 271 977 zł, gmi-
na Nowa Ruda 1 115 267 zł, a 
Radków 1 200 591 zł – mówi 
Tomasz Kiliński. -Dlatego powtó-
rzę, to według mnie był w miarę 
rzetelny podział w ramach przy-
gotowanego algorytmu, nato-
miast przy drugim rozdaniu 
podział był tylko i wyłącznie 
polityczny – podkreśla.

Powiat kłodzki

O kryteria przy podziale środ-
ków w ramach Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych władze powiatu 
kłodzkiego skierowały pytania 
m.in. do wicewojewody dolno-
śląskiego Bogusława Szpytmy.

– Pan wojewoda jeszcze nie 
odpowiedział. O to jakie były 
kryteria, jaka była punktacja i 
jakie błędy popełniliśmy w na-
szych wnioskach, że nie otrzy-
maliśmy pieniędzy w drugim 
rozdaniu, zapytałem również 
pana premiera Mateusza Mora-
wieckiego, na razie odpowiedzi 
nie otrzymaliśmy. Martwię się 

trochę, ponieważ nie wygląda 
na to, że jest tu jakiś klucz. Jeże-
li jedni dostają na fontannę, a 
inni tak jak my nie dostajemy na 
zakup karetek, albo jedni dosta-
ją na drogi powiatowe, a my nie, 
to coś jest nie tak. Dlatego chcę 
się dowiedzieć, jakie były kryte-
ria i jaka była punktacja. Nie mam 
odpowiedzi na te pytania, ale z 
tych odpowiedzi jakie otrzymu-
ją inni wynika, ze żadnej punk-
tacji nie było, a skoro nie było 
punktacji, nie było kryteriów, to 
znaczy, że rozdanie tych środków 
było polityczne – wyjaśnia Maciej 
Awiżeń, starosta kłodzki.  – 
Świadczyć o tym może fakt, że 
17 samorządów z Dolnego Ślą-
ska, które podpisały się pod 
poparciem dla pana Dudy, kiedy 
star tował na prez ydenta – 
wszystkie dostały w sumie nie-
bagatelną kwotę ponad 50 mln 
zł, więc to w jakimś stopniu bu-
dzi moje wątpliwości – dodaje 
starosta.

Kolejne rozdanie

10 grudnia ogłoszono kolej-
ny nabór wniosków o wsparcie 
dla jednostek samorządu tery-
torialnego w ramach dofinanso-
wania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Termin składania wniosków upły-
wa 28 grudnia.

– Możliwe, że złożymy trzy 
wnioski. Ostatecznej decyzji 
jeszcze nie podjęliśmy. Chodzi 
o na tyle duże środki, że więcej 
pieniędzy nie dostaniemy. Będę 
się cieszył, jeżeli przyznają nam 
środki chociaż na jeden z nich 
– tłumaczy burmistrz.

Jak udało nam się ustalić, 
najprawdopodobniej chodzi o 
przebudowę drogi na os. XXX-
-lecia, drugi odcinek przebudo-
wy drogi na os. Woj. Polskiego i 
być może skatepark.

Trzy wnioski w tej turze skła-
dają również władze powiatu 
kłodzkiego. Chodzi o środki na 
remont drogi powiatowej, re-
mont szkoły specjalnej w Kłodz-
ku i zakup dwóch karetek dla 
kłodzkiego szpitala.

Kolejny przejaw głupoty
Kolejny przejaw skrajnej głupoty – ktoś zniszczył elewację budynku 
przy ul. Piastów 16 w Nowej Rudzie. Sprawa jest tym bardziej 
bulwersująca, że dopiero co zakończył się remont kamienicy

Przystanki, bloki, ka-
mienice – grafficiarze-
-wandale nie oszczędza-
ją niczego. Nie pozosta-
waj obojętnym! O spraw-
cach wandalizmu infor-
muj natychmiast policję. 
Możesz to zrobić także 
anonimowo!

Niszczenie cudzego 
mienia jest przestęp-
stwem zagrożonym karą 
od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności. 
„ Z a p o m i n a j ą” c hy b a 
o  tym osoby, które do-
puszczają się niszczenie 
mienia w tym nanoszenia 
na budynkach tzw. graf-
fiti. Niestety do takiego 
przypadku doszło w mi-
niony weekend w Nowej 
Rudzie. Na razie nieusta-
lony sprawca, który bez-
myślnie naniósł bohomazy – bo inaczej tego nazwać nie 
można – na świeżo wyremontowaną elewację budynku przy 
ul. Piastów 16.

Noworudzcy policjanci przyjęli już w tej sprawie pisemne 
zawiadomienie. Teraz policjanci prowadzą czynności mające 
na celu ustalenie wysokości strat i wykrycie sprawcy. Być może 
pomocny będzie przy tym miejski monitoring.

Nie bądźmy obojętni!
Policjanci przypominają, że bycie wandalem się nie opłaci, 

a służy temu choćby zapis przestępstw określonych w  artykule 
288 kodeksu karnego, który dotyczy niszczenia cudzego mienia.

Przepis ten stosuje się zarówno do uszkodzenia sprzętów 
użyteczności publicznej, jak i prywatnej własności. Z policyjnych 
analiz wynika bowiem, że wielokrotnie bez żadnego powodu 
sprawcy niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Takie 
chuligańskie wybryki są bardzo uciążliwe i kosztowne dla wła-
ścicieli zdewastowanych przedmiotów oraz dla zarządców 
poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych, spółdzielni i insty-
tucji, do których należą budynki czy też sprzęty.

Ważną, a  może jednak najistotniejszą rzeczą jest jednak 
uczulanie mieszkańców na to, co dzieje się w okolicy ich miej-
sca zamieszkania. Wielokrotnie zdarza się, że dzięki szybkiej 
i przytomnej reakcji świadków, policjanci zatrzymują sprawców 
niszczenia mienia na gorącym uczynku przestępstwa.

Pamiętajmy, że nie wolno być obojętnym na akty wandali-
zmu i  należy zawiadamiać o  takich spostrzeżeniach policję. 
Otoczenie w którym żyjemy jest dobrem wspólnym i na każdym 
spoczywa społeczny obowiązek dbania o  nie. Dzwoniąc na 
policję można zachować anonimowość, a połączenie na numer 
alarmowy 112 jest bezpłatne.
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Nowy Rok przypada 1 stycznia, ale 
tylko w kalendarzu gregoriańskim. 
Kalendarz ten jest poprawioną wersją 
kalendarza juliańskiego, wprowadzo-
nego do „życia” przez Juliusza Cezara, 
władcę starożytnego Rzymu. Wprowa-
dzono w nim poprawki dotyczące lat 
przestępnych. Miały one na celu zapo-
bieżenie opóźnieniu się kalendarza 
względem roku zwrotnikowego. Zni-
welowano także część różnicy narosłej 
od wprowadzenia kalendarza juliań-
skiego. Kalendarz juliański spóźnia się  
o 1 dzień na 128 lat, natomiast opóź-
nienie kalendarza gregoriańskiego 
wynosi 1 dzień na 3322 lata.

Przyjęło się, że Nowy Rok witamy 
butelką szampana o północy. Dzień 
poprzedzający Nowy Rok nosi w pol-
skiej tradycji miano sylwestra od imie-
nia świętego, który wspominany jest 
w tym dniu w liturgii Kościoła rzym-
skokatolickiego.

Zwyczaj rozpoczynania nowego 
roku od pierwszego dnia stycznia 
wprowadził w swej reformie kalen-
darzowej Gajusz Juliusz Cezar. Rzy-
mianie czcili w ten dzień Janusa, boga 
bram, drzwi i wszelkich początków. 
Wiele języków, w tym angielsk i  
i niemiecki, przejęły właśnie od Ja-
nusa nazwę miesiąca styczeń (ang. 

January). Rzymianie wcześniej nowy 
rok witali 1 marca.

Pierwszy historyczny Nowy Rok był 
w 708 roku. Według obecnie stosowa-
nej rachuby czasu 46 r. p.n.e. Jest to 
data założenia starożytnego Rzymu.

Prawosławni w Polsce witają Nowy 
Rok również 1 stycznia, ale także bawią 
się 14 stycznia – według kalendarza 
juliańskiego.

W krajach azjatyckich dzień Nowe-
go Roku jest ruchomy, gdyż używany 
tam jest kalendarz księżycowy, liczący 
od dwunastu do trzynastu miesięcy. 
Zazwyczaj jednak obchodzony jest  
w styczniu albo w lutym.

Nowy Rok
Prawie w każdej kulturze Nowy Rok obchodzony jest inaczej i o innym czasie. W najbliższych 
nam jednak kręgach kulturowych dominują kalendarz gregoriański i juliański

To najstarsza szopka tego 
typu w Europie. Znajduje się w 
budynku u podnóża Kalwarii w 
Wambierzycach. Najstarszy frag-
ment szopki, w tym roku kończy 
160 lat, a jest nim scena przed-
stawiająca narodzenie Jezusa 
w Betlejem. Twórcą tego frag-

mentu jest wambierzycki zegar-
mistrz Longin Wittig.

Dawno, dawno temu około 
połowy ubiegłego stulecia, Lon-
gin, pochodzący z Moraw ze-
garmistrz, osiedlił się w Wam-
bierzycach. Razem z żoną i 
maleńkim synkiem zamieszka-

li w piętrowym domu z płaskim 
dachem, kilka minut od sławnej 
bazyliki. Naprawiał zepsute ze-
gary, konstruował nowe, zamy-
kając tykające mechanizmy w 
rzeźbionych własnoręcznie 
skrzynkach. W tych okolicach 
powszechne były wówczas rzeź-
bione zegary np. z figurką drwa-
la, wymachującego toporem, 
podczas wybijania pełnych go-
dzin...

Po kilku latach młoda żona 
mistrza Longina zmarła nagle, 
osierocając, małego jeszcze 
synka. Chcąc pocieszyć tęsknią-
ce za zmarłą matką dziecko, 
ojciec zaczyna rzeźbić swoją 
szopkę. Mijały lata, chłopiec 
dorósł, Wittig ożenił się po raz 
drugi, ale nie zaprzestał swojej 
pracy. Już dawno była gotowa 
główna scena miniaturowych 
jasełek, a Wittig wciąż wzboga-
cał dzieło o nowe figurki i szcze-
góły, niespotykane na ogół w 
liturgicznych szopkach.

W tle wyrzeźbił widok Jero-
zolimy, ale że biblijne miasto 
nie było mu znane, więc gmachy 
szopkowego grodu, dziwnie 
przypominają barokowe kamie-
niczki pobliskiego Kłodzka, a 
jerozolimska świątynia, widocz-
ną z jego okien, bazylikę.

Na szczytach malowanych 
wzgórz wyrosły zamki. Ich po-
dobieństwo do odległego o 
kilka kilometrów XV-wiecznego 
rycerskiego zamczyska w Ratnie 
Dolnym, czy równie niedalekich 

Najstarsza szopka w Europie
800 drewnianych figurek, z czego 300 ruchomych. Specjalny mechanizm 
uruchamiający machinę. To wyjątkowa i unikalna, na skalę europejską, ruchoma 
szopka w Wambierzycach. Zabytek z XIX wieku wciąż cieszy się popularnością, nie 
tylko w czasie świąt

ruin piastowskiej warowni w 
Chojniku, rzuca się w oczy. W 
szopkach wiele jest realiów su-
deckich. Pary, które tańczą na 
tarasie jednego z pałaców ubra-
ne są w stroje, w jakich chodzi-
li mieszkańcy w owych czasach, 
w okolicach Kłodzka, a powra-
cający z zabawy muzykanci, 
niosą gęśle i basy, jakby właśnie 
skończyli przygrywać do tańca 
na którymś z ludowych, śląskich 
festynów. Sosny rosnące na 
zboczach wzgórz, gdzie pasą 
się owce w niczym nie przypo-
minają palestyńskich cedrów. 
Swojska jest także wiewiórka i 
dzięcioł stukający w drzewo, 
kiedy mechanizm zegarowy 
zaczyna działać.

28 lat minęło od chwili roz-
poczęcia pracy, a spod dłuta 
niezmordowanego Longina wy-
szło 800 figurek. Ponad 300 
połączonych było z maszynerią 
szopki. Już nie dzieci, a wnuki 
starego mistrza klaskały w dło-
nie, gdy w wigilijny wieczór przy 
dźwiękach pastorałki ożywiały 
jaskrawo malowane postacie. 
Kiedy obrót korbką wprawi w 

ruch zegarowy mechanizm, cały 
ten pracowicie wyrzeźbiony 
światek – zaczyna żyć: nad ko-
łyszącą się miarowo kołyską 
pochylają głowy osły i woły, 
wzlatują pucułowaci aniołowie, 
dmący w złociste trąby, owcza-
rek zagania stado biegnących 
truchcikiem owieczek, padają 
na kolana pasterze. A wszystko 
to do wtóru melodii ni to koły-
sanki, ni to pastorałki, wygry-
wanej przez staroświecką po-
zytywkę.

Dziś szopką opiekują się 
wambierzyccy duszpasterze, a 
choć dzieło pracowitych rąk 
rzeźbiarza-amatora, ukończy 
wkrótce sto lat, mechanizmy 
działają bez zarzutu. Bogata 
kolorystyka ruchomych figurek 
i rozmaitość ich kształtów – jak 
niegdyś – cieszy oczy zwiedza-
jących, urokiem wigilijnej opo-
wieści. Podążajmy i my w okre-
sie świątecznym obfitującym, 
co prawda, w liczne szopki, do 
tej jedynej w swoim rodzaju, 
niezwykłej, przez czas, który 
owiał ją swą tajemnicą.
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Przedszkolaki u burmistrza

Kiedy ubieramy 
choinkę?

Tuż przed świętami, burmistrza odwiedziły dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola „Kraina Malucha”. Upominkiem dla 
włodarza, były specjalnie przygotowane na tę okoliczność 
życzenia. W podzięce za wizytę, burmistrz obdarował gości 
słodkimi prezentami, życząc wesołych świąt w gronie najbliż-
szych.

Bez tej ozdoby wielu z nas nie 
wyobraża sobie świąt Bożego Na-
rodzenia – choinka, bo o niej 
mowa, to ważny ich symbol. 
Wielu z nas zastanawia się, 
kiedy powinno się ubrać cho-
inkę. Według staropolskiej 
tradycji, drzewo należy ubie-
rać w dniu Wigilii. Dekoro-
wanie choinki to ważny 
punkt przygotowań do Boże-
go Narodzenia. 24 grudnia, to 
szczególny dzień, gdy większość domowników sprząta czy 
gotuje. Właśnie w tym czasie powinno się również ubierać 
choinkę. W Polsce, choinka świąteczna, to jeden z głównych 
elementów, bez których trudno wyobrazić sobie Wigilię. Ubie-
ranie drzewka to w niektórych rodzinach prawdziwy rytuał, 
tradycja, którą podtrzymują osoby w różnym wieku, a wigilijny 
poranek to ten moment, na który czeka się niemal od począt-
ku grudnia.

Dlaczego ubieramy choinkę?
Strojenie choinki w ozdoby, lampki czy łańcuchy to bardzo 

przyjemny czas, który możemy spędzić w gronie najbliższych. 
W oparciu o informacje prezentowane przez naukowców, hi-
storia choinki nie jest tak długa. Choinka na Boże Narodzenie 
jako zwyczaj powstała kilka wieków wcześniej – w około szes-
nastym stuleciu. Mimo upływu czasu, chrześcijanie na całym 
świecie celebrują drzewko, pod którym w wielu krajach znaj-
dziesz wyczekiwane prezenty. Na święta choinka jest jednym 
z najatrakcyjniejszych elementów, którym cieszą się domow-
nicy oraz goście. Choinka jest w wielu społecznościach koja-
rzona bezpośrednio z Wigilią. Polska to kraj, w którym choinka 
na święta jest czymś więcej niż choinka w Niemczech. Mamy 
ogromny sentyment do słów: choinka, tradycja, rodzina, bez 
względu na doświadczenia życia czy przywiązanie do religii.

Szczególny charakter miała tegoroczna uro-
czystość uhonorowania par obchodzących złote 
i szmaragdowe gody. Spotkanie odbyło się w 
dwóch terminach, z zachowaniem obowiązujących 
norm bezpieczeństwa. Każdą parę osobiście 
podjęli gospodarze: burmistrz Tomasz Kiliński 
oraz Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie. Zanim wręczono okolicz-
nościowe medale, panowie złożyli gratulacje oraz 
dowody uznania dla świętujących tego dnia 
małżonków.

Łącznie 8 par obchodziło 50 rocznicę zawarcia 
małżeństwa. Państwo: Czesława i Kazimierz Ani-
szewscy, Maria i Feliks Czebotar, Barbara i Mie-
czysław Marczak, Jadwiga i Stanisław Sołtys, Lu-
cyna i Jan Szatkowscy, Barbara i Jerzy Wolscy, 
Danuta i Tadeusz Kozieradzcy oraz Janina i Tade-
usz Kołaccy.

Ponadto uroczystość zaszczyciły 2 pary, które 
obchodziły 60-lecie wspólnego małżeństwa: 
Elżbieta i Artur Stangret oraz Maria i Władysław 
Madej. GRATULUJEMY!

TimeOut

Wyjątkowy jubileusz

TimeOut
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Przestępcy wciąż 
oszukują starsze osoby, 
wyłudzając pieniądze, 
które często stanowią 
oszczędności życia

Seniorka straciła 50 tys. złSłużby mundurowe 
informują

Wyczuwalny dym. W poniedziałek 14 grudnia noworudzcy stra-
żacy otrzymali zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu dymu w bu-
dynku przy ul. Wiejskiej w  Słupcu. Prawdopodobną przyczyną 
wydobywania się dymu była nieszczelność przewodu dymowego 
na wysokości stropu między mieszkaniami.
Wjechał w Mercedesa. W czwartek 17 grudnia na DW 381 w Słup-
cu, mężczyzna kierujący samochodem BMW nie zachował bez-
piecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i wjechał w tył 
kierowanego przez mężczyznę samochodu marki Mercedes. 
Sprawca kolizji został ukarany mandatem i  sześcioma punktami 
karnymi.
Pożar sadzy. W piątek 18 grudnia, do dyżurnego Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie wpłynęło zgłoszenie o  pożarze 
sadzy w  budynku przy ul. Głównej w  Jugowie. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pali 
się sadza w  przewodzie dymowym, do którego podłączony jest 
piec centralnego ogrzewania znajdujący się w  piwnicy. Przed 
przybyciem jednostek straży pożarnej właściciel budynku wygasił 
w piecu c.o. Na kominie stwierdzono liczne ubytki, oraz pęknięcia. 
Właścicielowi zalecono nieużytkowanie pieca do momentu odbio-
ru przez organ uprawniony. Pożar ugaszono przy użyciu sita ko-
minowego, oraz piasku.
Noga z gazu. W piątek 18 grudnia, na obwodnicy Centrum Nowej 
Rudy, kobieta kierująca samochodem marki Peugeot nie dostoso-
wała prędkości do warunków panujących na drodze i zderzyła się 
z samochodem marki Suzuki, którym kierował mężczyzna. Kieru-
jąca Peugeotem została ukarana mandatem i sześcioma punktami 
karnymi.
Płonął samochód. W poniedziałek 21 grudnia strażacy otrzymali 
zgłoszenie o pożarze samochodu na ul. Kościuszki w Radkowie. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania 
ustalono, że pożarem objęty jest cały pojazd. Brak osób poszko-
dowanych.
Kolizja na Kopernika. W poniedziałek 21 grudnia, na ul. Koperni-
ka w  Nowej Rudzie, kobieta kierująca samochodem marki Seat 
straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do kolizji z sa-
mochodem marki Ford, którym kierowała również kobieta. Spraw-
czyni zdarzenia drogowego została ukarana mandatem.

www.noworudzianin.pl

Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego wydarzenia? 

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

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

Niestety, podczas ubiegłego 
weekendu przekonała się o tym 
65-letnia mieszkanka Czerwień-
czyc, która oszustom przekazała 
50 tys. złotych. Policja szuka 
sprawców tego przestępstwa.

– Oszust podał się za syna w 
rozmowie telefonicznej i poin-
formował, że kontaktuje się w 
sprawie wypadku drogowego, 
który spowodował. Powiedział, 
że pilnie potrzebuje pieniędzy 
na załatwienie spraw związanych 
z tym zdarzeniem. W rozmowie 
podał formę odbioru pieniędzy 
– wyjaśnia podinsp. Wioletta 
Martuszewska, oficer prasowy 
kłodzkiej policji. – Następnie 
zgłosił się do niej mężczyzna 
podający się za znajomego jej 
syna. Kobieta nie zorientowała 
się, że jest to oszustwo i dała się 
oszukać. Straciła 50 tys. zł, które 
przekazała mężczyźnie – dodaje.

Jak nas poinformował komi-
sarz Wojciech Zaręba, w tym 
czasie oszuści próbowali wyłu-
dzić pieniądze od czwórki senio-
rów, w trzech przypadkach skoń-
czyło się to niepowodzeniem.

Policjanci zwracają się z ape-
lem do rodzin seniorów – infor-
mujmy naszych dziadków i ro-
dziców o tym, że są oszuści, 
którzy mogą wykorzystać ich 
życzliwość. Porozmawiajmy z 
seniorami jak zachować się w 
sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do 
nich podając się za funkcjona-
riusza policji lub przedstawicie-
la jakiejś firmy. Nasza troska i 
działania mogą uchronić ich 
przed utratą oszczędności.

Policja powiatu kłodzkiego 
ponownie ostrzega przed oszu-
stami. Przestępcy w dalszym 
ciągu wykorzystują ufność osób, 
które nie potrafią odmówić po-
mocy najbliższym. Przestępcy 
podają się już nie tylko za człon-
ków rodziny. Zdarza się, że wma-
wiają starszym osobom, że są 
funkcjonariuszami CBŚ lub po-
licjantami grupy zajmującej się 
rozpracowywaniem oszustów 
na tzw. wnuczka. Pamiętajmy, 
że czas panującej pandemii CO-
VID-19 to również okres aktyw-
ności przestępców, wykorzystu-
jących obecną sytuację.

Najczęściej stosowane przez 
oszustów metody:

– „Metoda na wnuczka”: 
oszust podaje się za członka 
rodziny i informuje, że pilnie 
potrzebuje gotówki na spłatę 
pożyczki, operację dla chorego 
dziecka, zakup auta w okazyjnej 
cenie lub chce zapłacić odszko-
dowanie osobie, którą np. po-
trącił na przejściu dla pieszych.

– „Metoda na oficera policji”: 
oszust podaje się za policjanta 
lub funkcjonariusza CBŚP. Infor-
muje, że rozpracowuje szajkę 
oszustów, którzy właśnie zaata-
kowali konto bankowe seniora i 
wyprowadzają z niego pieniądze. 
Aby tego uniknąć, oszust żąda 
wypłaty lub przekazania gotów-
ki, która ma pomóc schwytać 
złodziei.

– „Metoda na pomoc społecz-
ną”: oszust podaje się za pracow-
nika opieki społecznej. Informu-
je właściciela mieszkania, że 
została przyznana specjalna 
zapomoga, tylko trzeba podpisać 
odpowiednie dokumenty i 
oświadczenia.

– „Metoda na akwizytora”: 
oszust podaje się za sprzedawcę 
rewelacyjnych produktów, w 
szczególności medycznych, któ-
re uzdrawiają i pomagają we 
wszystkich schorzeniach. Wła-
ściciel mieszkania, który zaprasza 
akwizytora do siebie, może liczyć 
wyłącznie na zakup drogiego i 
bezużytecznego towaru.

– „Metoda na urzędnika”: 
oszust podaje się za pracownika 
gazowni czy administracji, który 
przedstawia sfałszowane doku-
menty niedopłaty za media czy 
też zaliczek na wymianę liczni-
ków, a potem pobiera w gotów-
ce wysoką opłatę.

– „Metoda na rurę”: oszust 
podaje się za pracownika admi-
nistracji. Informuje właściciela 
mieszkania, że zalewane jest 
mieszkanie sąsiadów, wobec 
czego należy wykonać kontrolne 

sprawdzenie szczelności rur w 
pomieszczeniach.

– „Metoda na szklankę wody”: 
oszust puka do drzwi domu, 
mieszkania i prosi o pomoc, 
ponieważ musi szybko zażyć 
lekarstwa, ale bez wody nie jest 
w stanie tego zrobić. Właściciel 
mieszkania zaprasza oszusta do 
siebie i zanim zdąży napełnić 
szklankę wodą, traci schowane 
w szafie lub komodzie pieniądze 
i wartościowe rzeczy.

– „Metoda covidowa”: oszust 
podaje się za przedstawiciela 
wyspecjalizowanej firmy, która 
nieodpłatnie dokonuje dezyn-
fekcji domów i mieszkań.

Jak nie dać się przestępcom?
Noworudzcy policjanci radzą, 

jak ustrzec się przed przestęp-
cami. Podpowiadają, by przed 
otwarciem drzwi lub przed pod-
niesieniem słuchawki zobaczyć 
przez wizjer, kto przyszedł, a na 
wyświetlaczu telefonu spraw-
dzić, kto dzwoni.

Jeśli za drzwiami stoi obca 
osoba, lepiej nie otwierać. Lepiej 
przez drzwi zapytać o cel wizyty, 
a jeśli gość podaje się za urzęd-
nika – poprosić o legitymację. 
Dokumenty należy uważnie 
sprawdzić przez uchylone, za-
bezpieczone łańcuchem drzwi.

Gdy pojawiają się wątpliwo-
ści co do zasadności wizyty, 
dobrze wymówić się brakiem 
czasu i umówić się na inny ter-
min. Jeśli trzeba kogoś wpuścić 
do mieszkania lub domu, dobrze 
nie spuszczać go ani na chwilę 
z oka.

W sytuacji, gdy gość jest na-
tarczywy lub wywiera presję – 
należy zadzwonić po policję (nr 
tel. 112) lub zaalarmować oto-
czenie.

Policjanci radzą też, by nie 
przekazywać pieniędzy kurie-
rom, nie rzucać przez okno ani 
do pojemników na śmieci.
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Za nami kolejna akcja pod kryptonimem 
„Prędkość”, którą w miniony weekend 
przeprowadzili dolnośląscy policjanci

Jeździmy za szybko

– W piątek 18 grudnia, w Nowej Rudzie kobieta kierująca sa-
mochodem marki Renault Megane podczas wyprzedzania dopro-
wadziła do kolizji z kierowanym przez inną kobietę samochodem 
marki Renault Scenic, a także z samochodem marki Toyota Avensis, 
którym kierował mężczyzna – mówi podinsp. Wioletta Martuszew-
ska z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. – Okazało się, że 
kobieta kierująca samochodem Renault miała ok. 2 promili alko-
holu w organizmie – dodała.

We wszystkich samochodach podróżowali tylko kierowcy. 
Podczas przybycia na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, 
kierujące pojazdami Renault Megane oraz Renault Scenic znajdo-
wały się poza pojazdami i uskarżały się na złe samopoczucie. Ko-
bietom zostało udzielone wsparcie psychiczne, po czym zostały 
przekazane przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego. 
Mężczyzna podróżujący Toyotą Avensis znajdował się wewnątrz 
pojazdu i uskarżał się na ból pleców. Mężczyźnie został założony 
kołnierz ortopedyczny celem stabilizacji odcinka szyjnego kręgo-
słupa, oraz wsparcie psychiczne. Mężczyzna pozostał w pojeździe 
do momentu przybycia medyków. Przybyły na miejsce lekarz 
podjął decyzję o zadysponowaniu kolejnych dwóch ekip pogoto-
wia ratunkowego. Na miejscu zdarzenia zostało OSP KSRG Nowa 
Ruda-Słupiec w celu pomocy policji w czynnościach wyjaśniających 
okoliczności powstania zdarzenia.

Pijana spowodowała wypadek

Działania tego typu, które systematycznie 
organizowane są na drogach naszego wojewódz-
twa, niestety nadal pokazują, że zbyt szybka 
jazda stanowi istotny problem na ciągach komu-
nikacyjnych Dolnego Śląska. Wciąż wiele osób 
prowadzących pojazdy przekracza dozwoloną 
prędkość i to często w sposób rażący, ignorując 
obowiązujące limity. Tym razem ponad połowa 
z ponad 1,3 tys. skontrolowanych kierowców je-
chała znacznie za szybko, a 6 osób straciło prawo 
jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości 
o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policjanci kontrolowali prędkość wszędzie tam, 
gdzie występuje największa ilość zagrożeń zwią-
zanych z  nierespektowaniem przez kierujących 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 
W trakcie akcji funkcjonariusze działali statycznie 
i dynamicznie, wykorzystując cały dostępny sprzęt 
m.in. wideorejestratory, laserowe mierniki pręd-
kości i urządzenia do pomiaru zawartości alko-
holu w organizmie.

Główny cel, jaki przyświecał prowadzonym 
działaniom, to zapobieganie wypadkom drogo-
wym poprzez egzekwowanie od kierujących 
przestrzegania ograniczeń prędkości i  innych 
przepisów ruchu drogowego.

Mundurowi skontrolowali łącznie ponad 1,3 tys. 
pojazdów, z czego niestety ponad połowę w związ-
ku z  przekroczeniem dozwolonej prędkości. 
Sześciu kierowców na trzy miesiące straciło swo-
je prawo jazdy za rażące naruszenie obowiązują-
cych limitów prędkości w terenie zabudowanym.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących po 
drogach Dolnego Śląska, policjanci po raz kolej-
ny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego. Funkcjonariusze przypomina-
ją jednocześnie, jak ważna jest jazda z prędkością 
dostosowaną do panujących warunków drogo-
wych, czyli taką, aby kierowca miał możliwość 
pełnego panowania nad pojazdem i w razie po-
trzeby mógł go zatrzymać przed pojawiającą się 
przeszkodą, bądź ominąć ją bez zbędnego  ryzyka.

Pamiętajmy, że stosując się do obowiązujących 
przepisów, dbamy o  życie i  zdrowie nasze oraz 
naszych najbliższych. Dlatego zdejmijmy nogę 
z gazu, aby nie doprowadzić do tragedii na drodze.
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Lokalna, osadzona w  naszym swojskim kli-
macie opowieść o  dwóch siostrach. Właściwie o  jednej 
i o naszej miejscowości. Polecam i zapraszam w podróż do naszego sudeckie-
go zakątka, do poznania historii kobiety, z którą każda z nas może się po trosze 
utożsamiać. Lusia jest psychologiem, w czasie urlopu przyjeżdża z Wrocławia 
do swojego rodzinnego miasteczka – do Nowej Rudy. Nie są to jednak odwie-
dziny na chwilę. Kobieta mimo woli snuje wspomnienia. Pamięć o dzieciństwie, 
znane miejsca i wydarzenia tworzą baśniowy krajobraz, w którym Czytelnik 
być może będzie szukał śladów, które dotyczą np. tylko jego? Dla autorki, jak 
sama napisała: „miejsce urodzenia jest jak chip wszczepiony pod skórę. Jest 
z nami już na zawsze”. W „Pępowinie” taka jest właśnie Nowa Ruda. Wszczepio-
na i wyjątkowa, pełna kontrastów i uwydatnień, które lubimy, bo stąd pocho-
dzimy. Poprzez głęboką, małomiasteczkową analizę, autorka odkrywa siebie 
i jeszcze próbuje rozwikłać pewną zagadkę kryminalną sprzed lat. Powrót na 
tzw. stare śmieci odmieniło wnętrze naszej bohaterki. Luśka wróciła do stare-
go życia i zaskoczyła samą siebie, jakie ono jest fajne. Wreszcie je doceniła.

Alicja Mielcarek urodziła się w 1978 roku w Nowej Rudzie. Obecnie miesz-
ka w Wielkopolsce. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Została 
laureatką w jednym z konkursów na krótką formę literacką w ramach Festiwa-
lu Góry Literatury. Opowiadanie konkursowe nosi tytuł „Koza”.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Alicja Mielcarek

„Pępowina”
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Wybranie odpowiedniego prezentu dla osoby, 
która ceni sobie zdrowy tryb życia i jest aktywna fi-
zycznie, nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście rynek 
fitness bardzo mocno rozwinął się na przestrzeni 
ostatnich lat i oferuje ciekawy asortyment.

Trenerzy mawiają, że 80% sukcesu treningowego 
to dieta. Jeśli już dieta, to trzeba poświęcić trochę 
czasu w  ciągu tygodnia, aby przygotować w  pełni 
zbilansowane posiłki, które spotęgują efekty naszych 
starań. Obecnie dostępne są pudełka termiczne spe-
cjalnie dedykowane osobom aktywnym fizycznie. 
W zależności od potrzeby dostępne w różnorodnych 
rozmiarach, ze specjalnymi przedziałkami na warzywa, 
mięso oraz resztę składników, łatwe do spakowania 
i  zabrania. Dzięki takim lunchboxom organizacja 
posiłków w ciągu dnia i utrzymanie rygoru żywienio-
wego staną się dużo prostsze.

Korzystanie z ręcznika podczas treningu na siłow-
ni stanowi podstawę zachowania higieny. Powinien 
być używany podczas ćwiczeń na maszynach, ławecz-
kach czy matach. Dla każdego bywalca klubu fitness 
odpowiednio duży ręcznik powinien być podstawo-
wym akcesorium podczas treningu. Podczas wyboru 
odpowiedniego koloru czy materiału warto zastano-
wić się nad wyszyciem spersonalizowanego napisu 
czy wzoru. Będzie on przypominał o  osobie, która 
wręczała prezent, a  także zapewni motywację do 

podejmowania jeszcze większych wyzwań na sali 
treningowej.

Dawno minęły czasy, kiedy osobom trenującym 
na siłowni podczas ćwiczeń wystarczała jedynie ko-
szulka, spodenki i buty. Obecnie większość osób ma 
oddzielne buty do biegania i  treningu na siłowni, 
butelkę z  wodą, szejker z  odżywką potreningową, 
pulsometr, zegarek z  licznikiem spalonych kalorii, 
telefon z  planem treningowym, zestaw akcesoriów 
potrzebnych do przeprowadzenia rozgrzewki i  tre-
ningu czy zestaw rolek i piłek do rozluźnienia tkanek. 
Wszystkie te przedmioty wymagają spakowania je 
w  odpowiednio dużą torbę treningową. Podczas 
wyboru warto postawić na taką z duża liczbą prze-
gródek i ciekawym designem.

Trening to chwila w ciągu dnia, którą poświęcasz 
na robieniu czegoś całkowicie tylko dla siebie. Odpo-
wiednio nastrojowa muzyka pozwoli się bardziej 
zmotywować do ciężkiej pracy i jednocześnie wyizo-
lować z  otoczenia, pozwalając skoncentrować się 
tylko na sobie i treningu. W zależności od preferencji 
na statyczny trening siłowy dobrze mogą się sprawdzić 
duże słuchawki nauszne, do sportów dynamicznych, 
jak np. CrossFit czy bieganie, lepiej się sprawdzą słu-
chawki douszne, które nie będą wypadać w trakcie 
ćwiczeń. Niezależnie jedne i drugie powinny się cha-
rakteryzować dobrą jakością dźwięku, a czy wybie-
rzemy słuchawki z kablem, czy dla większego kom-
fortu łączone z telefonem za pomocą Bluetooth – to 
już kwestia indywidualnych upodobań.

Prezent dla mężczyzny, który spędza dużo czasu 
na siłowni, powinien być związany z jego pasją. Rynek 
fitness oferuje obecnie szereg akcesoriów sportowych 
poprawiających komfort treningu, zaczynając od 
odzieży odprowadzającej pot ze skóry, a kończąc na 
zegarkach monitorujących aktywność fizyczną i spa-
lone kalorie. Dobrym pomysłem będzie spersonali-
zowanie prezentu, tak aby w  najlepszy możliwy 
sposób celował w  cechy danej osoby. W  tym celu 
można stworzyć napis czy wytłoczyć wzór na ręcz-
niku i koszulce lub dobrać odpowiednie obuwie za 
pomocą specjalistycznego sprzętu. Warto zastanowić 
się także nad voucherem na bieg z  przeszkodami, 
masaż sportowy czy trening personalny.

To kolejna opowieść o  odkrywaniu rodzinnych tajemnic, trudach życia 
i o nowym szczęściu tuż za rogiem. Tym razem Paryż i świeżo po rozwodzie 
kobieta, która wraz z  córką postanawia przenieść się do miasta swojego 
dzieciństwa. Gdyż tylko tam czuła się dobrze. I tam zostawiła swoją przyja-
ciółkę. Chociaż dokucza jej samotność to jednak zawsze może liczyć na 
przyjaciółkę. I o tym jest ta książka. O wzajemnym wsparciu, ogromnej sile 
i kobiecej solidarności. O przyjaźni na dobre i na złe. Siłą tej powieści jest 
właśnie optymizm i pozytywne myślenie.

Pewnego dnia na grobie ojca zauważa świeżą różę. Następnego dnia 
kolejną. To ją zaintryguje. Kto to zrobił? Kto o nim pamięta? Na pewno ani 
matka, ani siostra. Obydwie całe życie miały żal do niego. Justine odkrywając 
sekret ojca, musi teraz uporządkować swoje życie. Wraz z nią, matka i siostra 
muszą poznać się na nowo. Odżywają bolesne wspomnienia...

Przy książce można spędzić przyjemnie czas, chociaż styl autorki nie za-
chwyca, fabuła rozwleczona i przegadana, to jednak sama akcja wokół ta-
jemnicy rodzinnej warta poznania. W dobry nastrój może jeszcze wprawić 
opis realiów francuskich, samego życia w Paryżu i na urokliwej prowincji.

Julie Printzac jest redaktorką i  tłumaczką, „Samotność...” to jej debiut 
 literacki.

Dobra książka

Agata Hryciuk

Krystyna Fecko

Od kuchni

Smacznego!

Śledzie z grzybami
Składniki:
6 płatów śledzia a’la matjas
50 g suszonych grzybów
2 cebule, pokrojone w plasterki
3 suszone śliwki, pokrojone w paski
2 łyżki oleju z czosnkiem i bazylią
2 łyżki koncentratu pomidorowego
2 liście laurowe
1/2 łyżki suszonego majeranku
3 ziela angielskie
1/2 łyżeczki cukru
ocet winny z białego wina

Przygotowanie:
Śledzie wymocz w wodzie przez 
około godzinę, po czym pokrój je 
na 3 cm kawałki. W tym czasie zalej suszone grzyby wrzątkiem, odstaw na 
godzinę, a następnie doprowadź do wrzenia i gotuj przez ok. 10 min. Następ-
nie przecedź je przez gęste sitko lub gazę (zachowaj wywar), a grzyby posiekaj. 
Na dużej patelni, na średnim ogniu rozgrzej olej i wrzuć cebulę. Smaż do ze-
szklenia, po czym dodaj grzyby i ich wywar. Poczekaj, aż prawie odparuje, po 
czym dodaj śliwki, koncentrat pomidorowy, liście laurowe, majeranek i ziele 
angielskie. Dopraw całość solą, pieprzem cukrem i octem, odstaw do ostygnię-
cia. Ułóż śledzie w słoiku na przemian z przygotowaną cebulką i odstaw na 
dobę do lodówki.

Julie Printzac

„Samotność 
zabieganych kobiet”

Prezent dla bywalca siłowni – Święta 2018
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Bezpłatne badania mammograficzne
LUX MED w 2021 r. będzie kontynuować wykonywanie bezpłatnych badań 
mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych

 

 
Nowa Ruda  

18 stycznia 2021 
przy Ośrodku Kultury         

ul. Strzelecka 2 a 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-
69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone 
z powodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedza-
jącym otrzymały pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po upływie 12 mie-
sięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie do dyspozycji kobiet w miejscowości:

Nowa Ruda – 18 stycznia 2021 w godzinach 
od 10.00 do 17.00 przy Ośrodku Kultury, ul. Strze-
lecka 2 a.

Styczeń 2021 roku jest miesiącem, w którym 
po raz pierwszy z badania w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać panie 
z  rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekać 
z decyzją o realizacji badań. Tylko systematyczność 
w  przestrzeganiu terminów kolejnych badań 
mammograficznych pozwala na wykrycie poten-
cjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natych-
miastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 
100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mam-
mo.pl/formularz. W  celu weryfikacji uprawnień 
do badania, przed połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować dowód osobisty. Na bada-
nie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo kobiet oraz personelu medycznego, 
badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich 
przewidzianych prawem i wewnętrznymi proce-
durami LUX MED środków ostrożności w zakresie 

zarówno wyposażenia techników w  niezbędne 
środki ochrony osobistej, jak i procedur dezyn-
fekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz 
obsługi pacjenta.

W  pracowni mogą jednocześnie przebywać 
tylko trzy panie, co zapewnia możliwość utrzy-
mania niezbędnego dystansu. Przed badaniem 
pracownicy medyczni mierzą paniom tempera-
turę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozy-
cji pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy 
o  wyrozumiałość i  zrozumienie dla podjętych 
środków ochrony oraz o stawienie się na badanie 
w  maseczce ochronnej lub przyłbicy, a  także 
w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

24 grudnia 1971 roku
V.S.
W Wigilię każdy do żłobu się pchałby:
w delikatesach ścisk, błoto i zaduch.
Z powodu puszki kakaowej chałwy
organizuje oblężenie lady
tłum objuczony, grożąc samosądem:
każdy sam sobie królem i wielbłądem.
Torby, pakunki, worki, siatki, tutki,
czapki, krawaty, przekrzywione na bok.
Wszędzie woń dorsza, cynamonu, wódki,
świec, mandarynek, igliwia i jabłek.
Przez chaos twarzy i śnieżną zawieję
nie da się dojrzeć ścieżki do Betlejem.
Roznosiciele ubożuchnych darów
śpieszą się, skaczą do tramwajów w biegu;
w wyrwy podwórek wsiąka z wolna naród,
choć wie, że nie ma w stajence niczego:
nie ma bydlątek, żłobu, ni tej Pani,
nad której głową nimb złoty się pali.
Pustka. Lecz sama myśl o niej sprowadza
światełko znikąd. I światłość się jarzy.
Im potężniejsza jest Heroda władza,
tym większa pewność, że cud się wydarzy.
W tej zależności, trwałej niewzruszenie,
ma swój mechanizm Boże Narodzenie.
To właśnie Jego niechybne nadejście
świętują wszyscy, zestawiając razem
stoły. Choć gwiazdy w ciemnościach nikt jeszcze
nie wypatruje, widać już wyraźnie,
że zacność jakaś wśród ludzi rozbłyska,
jak rozniecone pasterzy ogniska.
Sypie śnieg; twarze jak plamki w zamieci.
Dymią fanfary kominów. Król Herod
pije, Kobiety ukrywają dzieci.
Kto zaś nadchodzi – dowiesz się dopiero:
nikt jeszcze nie wie, i gdy to się zdarzy,
może nie pozna nikt przybysza twarzy.
Lecz, gdy w drzwiach twoich, otwartych w połowie,
z mgły i przeciągu, i mroku gęstego
postać wyłania się, w chuście na głowie,
wtedy i Dziecię, i Ducha Świętego
całym swym wnętrzem otulasz jak gniazdem;
spoglądasz w niebo – i widzisz ją: gwiazdę. Josif Brodski

tłum. Stanisław Barańczak (1972)
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„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

„Piastowska” ul. Piastów 5 30 grudnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 31 grudnia

„W Rynku” Rynek 23 1 stycznia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 2 stycznia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 3 stycznia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 4 stycznia

k
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n

o
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Repertuar 
kina MOK

6-8 października, godz. 18.00
TAJEMNICZY OGRÓD

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

Noworudzianin Nr 108, 24 grudnia 2013 r. – 6 stycznia  2014 r.12

Prawnik odpowiada

Karolina Janowicz 

Postępowanie zabezpieczające

Kartka z kalendarza

2013

imieniny obchodzą: 
Adam, Adela, Eryk, Ewa, Ewelina, Grzegorz, Józef, Paula

wschód słońca: 7.44
zachód słońca: 15.26

24
358 dzień roku

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

grudnia
wtorek

Zgodnie z art. 730 i nast. Kodeksu 
postępowania cywilnego, w każdej spra-
wie cywilnej podlegającej rozpoznaniu 
przez sąd lub sąd polubowny można 
żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd 
może udzielić zabezpieczenia przed 
wszczęciem postępowania lub w jego 
toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego 
tytułu wykonawczego dopuszczalne jest 
udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, 
jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie 
roszczenia o świadczenie, którego ter-
min spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Udzielenia zabezpieczenia może 
żądać każda strona lub uczestnik po-
stępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny  
w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy 
brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie 
zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub 
poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron 
lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu 
zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać 
ponad potrzebę.

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, 
w których postępowanie może być wszczęte z urzędu – także z urzędu.

Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w spra-
wie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie 
powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin 
ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

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

Szopka bożonarodzeniowa
Korzeni szopki bożonarodzeniowej doszu-

kać się możemy już w roku 330 n.e. Wtedy to 
właśnie cesarzowa Helena poleciła, wybudo-
wać grotę w Betlejem, a w niej marmurowy 
żłóbek. Pomysł ten przypadł do gustu świę-
temu Hieronimowi i to właśnie w myśl jego 
pomysłu powzięto inscenizować narodziny 
Syna Bożego.

Około 397 r., grota  przebudowana została 
na stajenkę, w której to umieszczone zostały 
rzeźby Świętej Rodziny oraz towarzyszących im 
pastuszków, a obok pasły się żywe zwierzęta. 
Tak przedstawiona szopka szybko zyskała na 
popularności. Za sprawą odwiedzających ją 
pielgrzymów, ten piękny zwyczaj szybko do-
tarł, aż do samego Rzymu, gdzie spotkał się z 
tak entuzjastycznym przyjęciem, iż podobną 
szopkę postanowiono ustawiać w bazylice 
Matki Bożej Większej, w której to, podczas 
nocy Wigilijnej, Mszę Świętą celebrował sam 
ówczesny Papież.

Niemniej za samego twórcę bożonaro-
dzeniowej szopki powszechnie uznany jest 
święty Franciszek z Asyżu, który to poczynił 
istotne zmiany w kształcie dotychczasowej 
szopki wigilijnej.

W 1223 roku, święty Franciszek w pustelni 
Greccio,  przygotował niezwykłą inscenizację 
wydarzeń mających miejsce w noc Narodzin 
Syna Bożego. Otóż po uprzednim zwołaniu 
okolicznych mieszkańców, na terenie pustelni 
ustawione zostały świece i pochodnie, jak 

również żłóbek oraz żywe zwierzęta. Nad 
samym żłóbkiem natomiast, odprawiona zo-
stała Msza Święta, natomiast sam konstruktor 
inscenizacji, diakon święty Franciszek, podjął 
się radosnego odśpiewania Ewangelii.

Ten piękny, zapoczątkowany przez świętego 
Franciszka zwyczaj, szybko zyskał na popular-
ności w niemal każdym zakątku Europy.

Do Polski tradycja wystawiania szopek 
bożonarodzeniowych dotarła mniej więcej 
w XIII wieku.

Czy to maleńkie, nieruchome szopki two-
rzone rękami dziecka, czy też ogromne, 
naturalnych rozmiarów figury  od zawsze 
przykuwają nasze spojrzenia, budząc tym 
samym ciepłe i miłe reakcje. Najważniejszym 
zadaniem szopek bożonarodzeniowych jest 
oczywiście przypominanie nam o niezwykłym 
wydarzeniu – narodzinach Syna Bożego, Je-
zusa Chrystusa.

Dołącz do nas 
na Facebook’u
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2020

grudnia
piątek

Boże Narodzenie
imieniny obchodzą:
Anastazja, Eugenia, Maria, Piotr

wschód słońca: 7.44
zachód słońca: 15.27
dzień trwa: 7 godz. i 43 min

25
360 dzień roku
do końca roku  

pozostało 6 dni

KINO 

NIECZYNNE
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W marcu 2021 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł, a najniższe 
świadczenia wyniosą 1250 zł – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
w sprawie waloryzacji świadczeń. Dodatkowo wzrośnie także m.in. próg 
dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych – do 1750 zł

Emerytury i renty w górę

Z okazji zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Nowego 2021 Roku

składamy  

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności
Kominiarze

z Kominiarskiej Spółdzielni Pracy św. Florian

Przyjęty przez Radę Mini-
strów projekt ustawy zakłada, że 
od marca 2021 r. emerytury i 
renty zostaną podwyższone o 
3,84 proc., jednak nie mniej niż 
o 50 zł.

– Od 2016 roku do 2020 r. 
minimalna emerytura i renta 
wzrosły o 36 proc. – z 882,56 zł 
do 1200 zł. Od marca przyszłego 
roku świadczenia te wzrosną do 
1250 zł. To najlepiej dowodzi, że 
zależy nam na poprawie sytuacji 
osób starszych otrzymujących 
najniższe świadczenia – mówi 
Marlena Maląg, minister rodziny 
i polityki społecznej.

Jak dodaje szefowa resortu 
rodziny, w dobie pandemii ta 
troska jest szczególnie istotna.

Renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy wzrosną 
natomiast do 937,50 zł.

Uwaga! W związku z faktem, 
że dopiero w lutym 2021 r. zna-
ny będzie przyszłoroczny wskaź-

nik waloryzacji emerytur 
i rent – mając na uwadze 
sytuację emerytów i ren-
cistów – projekt ustawy 
przewiduje dodatkowe 
rozwiązanie na wypadek, 
gdyby ogłoszony w lu-
tym 2021 r. wskaźnik 
waloryzacji okazał się 
wyższy niż 104,16 proc. 
(który to wskaźnik za-
pewnia, przy świadczeniach 
najniższych, wzrost o gwaranto-
waną kwotę 50 zł). W takim przy-
padku do wszystkich świadczeń 
emerytalno-rentowych zostanie 
zastosowana waloryzacja pro-
centowa w oparciu o rzeczywisty 
wskaźnik waloryzacji, zgodnie 
ze schematem zaproponowanym 
w projekcie ustawy.

Kryteria dochodowe w górę

Zgodnie z projektem wzro-
śnie także m.in. próg dochodowy 
przy świadczeniu miesięcznie 

dla osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji – do 1750 
zł. Dodatkowo podwyższona 
zostanie kwota graniczna upraw-
niająca do przyznania świadcze-
nia wyrównawczego dla działa-
czy opozycji antykomunistycznej 
i osób represjonowanych (do 
2450 zł).

Dzisiaj minimalna emerytura, 
renta z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, renta rodzinna i 
renta socjalna wynoszą 1200 zł. 
Renta z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy to 900 zł.

„Wiersz staroświecki”

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. Jan Twardowski
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W Kościołach, które nadal 
celebrują liturgię według kalen-
darza juliańskiego (tzw. Kościo-
ły wschodnie, głównie Cerkiew 
greckokatolicka i Kościół prawo-
sławny), Boże Narodzenie przy-
pada na 25 grudnia kalendarza 
jul iańsk iego,  tzn.  obecnie 
7 stycznia kalendarza gregoriań-
skiego.

Okres przed 
powstaniem święta

Ścisłe określenie czasu po-
wstania liturgicznego święta 
narodzin Jezusa Chrystusa, po-
dobnie jak i powód umieszczenia 
go w kalendarzu liturgicznym w 
dniu 25 grudnia, jest kwestią 
nadal dyskutowaną przez uczo-
nych. Według dostępnych źródeł 
święto wprowadzono najpierw 
w Rzymie w IV lub pod koniec III 
wieku.

Z przekazów Klemensa Alek-
sandryjskiego wiadomo, że róż-
ne daty były podawane za dzień 
narodzin Chrystusa: 19 kwietnia, 
20 maja, a Klemens wskazywał 
na dzień 17 listopada. W II wieku 
n.e. w Egipcie pojawiło się Świę-
to Bożego Narodzenia obcho-
dzone w Pierwszym Peretcie w 
dniu 6 stycznia, dokładnie jede-
nastego dnia Tybi – dniu urodzin 
boga słońca Ajona – patrona 
misteriów mitraistycznych, czy 
Ozyrysa boga śmierci i odrodzo-
nego życia. To bardzo stary kult 
sięgający połowy III wieku p.n.e., 
nazwany później przez Greków 
misteriami. Rocznica urodzin 
Jezusa została przeniesiona 
przez Kościół w roku 353 na dzień 
25 grudnia, czyli na dzień naro-
dzin Mitry niepokonanego bo-
skiego Słońca. Kult Mitry był 
bardzo popularny w Rzymie oraz 
na Bliskim Wschodzie. Święto 
Bożego Narodzenia zostało chęt-
nie zaakceptowane.

Powstanie święta

Przez pierwsze trzysta lat 
istnienia chrześcijaństwa naro-
dziny Chrystusa miały znaczenie 
tylko ze względu na Jego gene-
alogię (por. Łk 3,23-38; Mt 1, 
1-17), potwierdzającą, że jest 
Mesjaszem. Według nauczania 
Kościoła rzymskokatolickiego 
pierwszym i głównym świętem 

chrześcijan jest niedziela, jako 
wspomnienie misterium pas-
chalnego. Od drugiego wieku 
doszedł doroczny obchód śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystu-
sa – Wielkanoc. W Imperium 
Rzymskim niedzielne świętowa-
nie Chrystusa-światłości nadało 
chrześcijański sens łacińskiej 
nazwie tego dnia: „dies solis” 
(dzień słońca, por. ang. „Sunday”, 
niem. „Sonntag”). Bożego Naro-
dzenia nie obchodzono więc w 
tym pierwszym okresie i szcze-
gólnie nie interesowano się datą 
urodzin Jezusa.

Pierwszą zachowaną wzmian-
ką wskazującą istnienie publicz-
nych celebracji liturgicznych 
święta narodzin Chrystusa jest 
notatka w dziele „Chronograf” 
z 354 roku (zredagowana już 
w 336 r.), znajdującym się 
obecnie w zbiorach Biblio-
teki Watykańskiej. Notatka 
została umieszczona w 
części dzieła poświęco-
nej wspomnieniom li-
turgicznym męczen-
ników tzw. „Depositio 
Martyrum”. Przed 
listą męczenników 
czczonych tego 
dnia (tzn. kon-
kretnie „VIII Ca-

lendas lanuarii”, czyli 25 grudnia) 
umieszczono wpis o narodzinach 
Chrystusa w Betlejem w Judei, 
co sugeruje, że była to informa-
cja o obchodach liturgicznych 
tego wydarzenia.

Możliwe, że święto Bożego 
Narodzenia zostało przyjęte 
przez Kościół po zwycięstwie 
cesarza Konstantyna Wielkiego 
nad Maksencjuszem w 312 roku 
lub nad Licyniuszem w 324 roku. 
Wtedy data powstania święta 
przypadałaby nie wcześniej niż 

na rok 313. Jeśli święto to było 
chrześcijańską reakcją na pod-
niesienie do rangi święta pań-
stwowego święta „Natalis Solis 
Invicti” (narodzin boga Słońca) 
przez cesarza Aureliana, począt-
ki obchodu Bożego Narodzenia 
byłyby wcześniejsze, sięgałyby 
roku 300 lub nawet 275.

Wigilia Bożego 
Narodzenia

W niektórych Kościołach 
chrześcijańskich święta Bożego 
Narodzenia zaczynają się od dnia 
poprzedzającego rocznicę na-
rodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 
24 grudnia), zwanej w Polsce 
regionalnie „Gwiazdką”. Punktem 
kulminacyjnym dnia jest uroczy-
sta kolacja, do której tradycja 
nakazywała zasiadać po poja-
wieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki – na pamiątkę gwiaz-

dy prowadzącej Trzech Króli 
do  stajenki.

Świętowanie Wigilii, ani 
tradycyjny post w tym dniu, 

nie są wspólne wszystkim 
chrześcijanom, np. pro-

testanci nie zachowali 
specjalnych przepisów 

odnośnie do jedzenia 
lub niejedzenia mię-

sa. Chrześcijan pra-
wosławnych obo-

wiązuje w tym 
dniu ścisły post, 
aż do kolacji 

wigilijnej. W 
Polsce rów-

nież i mniejszości wyznaniowe 
przestrzegają wigilijnego postu 
ze względu na specyficzną tra-
dycję kraju. Obowiązek postu 
zniesiono w Kościele katolickim 
w roku 1983 (Nowy „Kodeks 
Prawa Kanonicznego”), w Polsce 
episkopat podtrzymywał post 
wigilijny specjalnym dokumen-
tem aż do roku 2003 – od tego 
czasu post w Wigilię jest jedynie 
zalecany.

Polska literatura kulinarna 
(np. „Lemnis Vitry”) podaje, że 
liczba gości w czasie wieczerzy 
wigilijnej powinna być parzysta 
(plus jeden talerz dla nieobec-
nych/zmarłych/niespodziewa-
nych przybyszów/Dzieciątka). 
Natomiast nie ma zgodności co 
do liczby potraw: według nie-
których źródeł powinna ona 
wynosić 12, zaś w innych pod-
kreśla się, że winna być niepa-
rzysta, generalnie 13 u magna-
tów, 11 u szlachty, 9 u miesz-
czaństwa. Te 13 potraw jest 
górną granicą. Ale według księ-
cia J.O. Radziwiłła, można spró-
bować wszystkich ryb, które są 
liczone jako jedno danie.

Pasterka

W nocy, najczęściej o półno-
cy, w kościołach rzymskokato-
lickich rozpoczyna się uroczysta 
Msza św. zwana „pasterką”. Na-
stępny dzień (25 grudnia) jest 
nazywany „Bożym Narodzeniem”, 
a 26 grudnia to w Polsce drugi 
dzień świąt, obchodzony na pa-
miątkę św. Szczepana, pierwsze-
go męczennika za wiarę chrze-
ścijańską. Kolorem liturgicznym 
w okresie Bożego Narodzenia 
jest kolor biały.

W krajach o tradycji katolic-
kiej, prawosławnej i protestanc-
kiej, pierwszy dzień Bożego Na-
rodzenia jest dniem wolnym od 
pracy. W większości krajów (w 
tym w Polsce) wolny od pracy 
jest również drugi dzień Bożego 
Narodzenia (w Wielkiej Brytanii 
zwany Boxing Day).

Atrybuty Bożego 
Narodzenia

Większość symboli Bożego 
Narodzenia ma swoje źródło w 
wierzeniach pogańskich. Choin-
ka od wieków była podczas prze-
różnych świąt obwieszana świe-
cidełkami. Ostrokrzew służył 
Celtom do obłaskawiania cho-
chlików, a jemioła do praktyk 
okultystycznych. Również wy-
znawcy Mitry i osoby obchodzą-

Boże Narodzenie – w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. 
Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem ponadtrzytygodniowego oczekiwania 
(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościołach chrześcijańskich 
jest to święto nakazane

Święta Bożego Narodzenia
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ce rzymskie Saturnalia obdaro-
wywały się prezentami.

W Polsce Boże Narodzenie w 
większości rodzin jest obcho-
dzone jako święto gromadzące 
wielu krewnych. Typowymi atry-
butami są: opłatek, kolędy, cho-
inka, a często i szopka bożona-
rodzeniowa, (pierwsza) gwiazd-
ka, karp, makówki, barszcz z 
uszkami, pierogi z grzybami, 
piernik, kutia, moczka, kompot 
z suszonych owoców (śliwki, 
jabłka, gruszki), makiełki i pre-
zenty.

Postać obdarowująca dzieci 
i dorosłych prezentami – zazwy-
czaj rolę tę pełni fikcyjny Święty 
Mikołaj (którego pierwowzorem 
była jednak autentyczna postać), 
ale w zależności od regionu może 
być to: Dzieciątko (Górny Śląsk), 
Aniołek (Galicja i Śląsk Cieszyń-
ski) lub Gwiazdor (Wielkopolska, 
Kujawy, Pomorze). Wśród Pola-
ków na Kresach Wschodnich 
może być to także Dziadek Mróz.

Zwyczaje i tradycje 
w odłamach chrześcijaństwa

Katolicyzm, prawosławie i 
protestantyzm (anglikanizm, 

luteranizm), to różne gałęzie tej 
samej wiary chrześcijańskiej. W 
każdym wyznaniu Boże Naro-
dzenie obchodzi się trochę ina-
czej niż w katolicyzmie, który w 
Polsce jest najbardziej rozpo-
wszechniony.

Prawosławie
Wyznawcy prawosławia Boże 

Narodzenie obchodzą 13 dni 
później niż katolicy. Wigilia jest 
6 stycznia. Rozpoczyna się od 
dzielenia prosforą – małym 
pszennym chlebkiem z użyciem 
drożdży – przyniesionym z cer-
kwi. Popija się go łykiem świę-
conej wody. Dopiero wtedy 
przystępuje się do jedzenia wi-
gilijnych potraw. Zawsze musi 
być kutia. Zwyczajowo robi się 
ją z obtłuczonej pszenicy, słodu, 
maku, miodu i bakalii – różnych 
orzechów, rodzynków i innych 
dodatków. Tylko niekiedy na 
stole pojawia się karp. Święto-
waniu towarzyszą kolędy, ale 
przede wszystkim jest to czas 
skupienia. Później, w nocy z 6 na 
7 stycznia, wierni uczestniczą w 
kilkugodzinnych liturgiach, któ-
re są odpowiednikiem pasterki 
w Kościele katolickim.

W pierwszy dzień świąt gru-
py młodzieżowe rozpoczynają 
chodzenie po kolędzie. W cer-
kwiach nie ma zwyczaju usta-
wiania szopki. W widocznym 
miejscu umieszcza się natomiast 
odświętnie przystrojoną ikonę, 
przedstawiającą scenę narodze-
nia Jezusa.

Protestantyzm
Boże Narodzenie obchodzo-

ne w tym samym czasie i w po-
dobny sposób jak w katolicy-
zmie. Jednak większy nacisk 
kładzie się na refleksję i osobiste 
przeżywanie tych świąt. W więk-
szości protestanckich domów 
ubiera się choinki, choć są i takie 
rodziny, które odżegnują się od 
tej tradycji, bo uznają, że nawią-
zuje ona do pogańskiego świę-
ta drzewka, obchodzonego 
przed wiekami na terenie dzi-
siejszych Niemiec. Istotnym sym-
bolem jest za to adwentowy 
wieniec upleciony z gałązek 
świerku z czterema świecami. 
Zapala się je w cztery niedziele 
poprzedzające Boże Narodzenie. 
W Wigilię najpierw odczytuje się 
fragmenty Pisma Świętego, a 
następnie odmawia się modlitwę 

dziękczynną. Po złożeniu sobie 
życzeń zasiada się do kolacji. 
Potrawy nie są postne. Na stołach 
króluje pieczona gęś. Są też pre-
zenty, ale o północy nie ma pa-
sterki. W poszczególnych do-
mach te święta różnią się szcze-
gółami.

Anglikanizm
Dominuje w Wielkiej Brytanii. 

Na Boże Narodzenie mówi się 
Christmas. Święta zaczynają się 
już pod koniec listopada. Wtedy 
Brytyjczycy stroją swoje domy i 
mieszkania. W tym czasie na 
ulicach miast pojawiają się ko-
lędnicy. Wigilii się nie obchodzi. 
Święta zaczynają się rankiem 25 
grudnia. Wtedy dzieci odkrywa-
ją prezenty włożone przez Mi-
kołaja do dużych czerwonych 
skarpet zawieszonych przy ko-
minku. Około południa rodziny 
zasiadają do wspólnego obiadu. 
Główne danie to pieczony indyk 
nadziewany warzywami. Podaje 
się też zupę żółwiową. Na deser 
jest specjalny pudding, trady-
cyjnie robiony z 13 składników 
symbolizujących Jezusa i 12 
apostołów. Tego samego dnia o 
godzinie 15.00 oficjalne prze-

mówienie do Narodu wygłasza 
królowa Elżbieta II. To zwyczaj 
zapoczątkowany przez jej ojca 
króla Jerzego V w 1932 roku. W 
święta ubiera się choinkę, śpie-
wa kolędy i zawiesza jemiołę, 
która uchodzi za rośliną  magiczną.

26 grudnia, to tzw. Boxing 
Day – dzień spotykania się z 
przyjaciółmi na różnych przyję-
ciach. Jego nazwa pochodzi od 
dawnego zwyczaju dawania 
„świątecznych pudełek” służą-
cym. Do dziś tego dnia Brytyj-
czycy obdarowują osoby ubogie.

Luteranizm
Przygotowania do świąt za-

czynają się dość wcześnie. Szcze-
gólnie uroczyście obchodzony 
jest Dzień Świętej Łucji – 13 grud-
nia – kiedy na ulicach miast 
gromadzą się tłumy przebiera-
nych dzieci. W dzień poprzedza-
jący Wigilię rodziny spotykają 
się na wspólnym poczęstunku, 
gdzie głównym daniem jest 
chleb maczany w specjalnym 
sosie. Wigilia nie jest postna. 
Jedyną bezmięsną potrawę sta-
nowi ryba. Po kolacji rozpako-
wuje się prezenty, śpiewa i tań-
czy.
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Najlepsze życzenia  
z okazji

Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku.

Niechaj przyjście na świat Chrystusa
przyniesie ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość
tego życzy mieszkańcom

personel 
Apteki Piastowskiej

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć naszym klientom
najserdeczniejsze życzenia

szczęśliwych i radosnych chwil, 
niezapomnianych spotkań 

w gronie najbliższych
i spełnienia marzeń

w 2021 roku
personel 

Apteki W RYNKU

Radosnych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

błogosławieństwa  
od Chrystusa Narodzonego

na nadchodzący  
Nowy 2021 Rok

życzy

Stowarzyszenie Gór Sowich 
„Pasjonat”

Z okazji Świąt  
Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu, aby upływały 
w chwilach pełnych radości i miłości.

Natomiast w Nowym 2021 Roku 
niech się spełnią wszelakie marzenia,

 te łatwe i trudne do spełnienia. 
Tego życzy

Krzysztof Markiewicz wraz  
  z pracownikami
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Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodzinnym
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzą

Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Życzymy czytelnikom, 
aby radość z Bożego 

Narodzenia napełniła Wasze 
            serca nadzieją 

             i obfitością łask
                  a w nadchodzącym  

                     Nowym Roku    
             spełnienia  

          najskrytszych 
  marzeń

dyrektor i pracownicy

Życzymy Państwu 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery,  
by w chwilach refleksji choć na chwilę  

zatrzymać się i spostrzec to, czego  
nie widać w ciągłym biegu,

zaś na Nowy 2021 Rok 
pomyślności i spełnienia marzeń

życzy
prezes wraz 

z pracownikami

Ten cudowny,  
pełen miłości 

czas Świąt Bożego Narodzenia,  
niech przyniesie Państwu  
wiele szczęścia i radości,  

a Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia
życzy 

dyrektor i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury

„Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój

ludziom dobrej woli”
Prawdziwego pokoju w sercach

życzą

pracownicy Domu seniora 
w Górach Sowich

Wesołych,  
zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia,  
Szczęśliwego Nowego Roku,  

mieszkańcom zasobów
administrowanych przez

Noworudzkie Towarzystwo 
 Budownictwa Społecznego

życzy
prezes Marian Zdunek

oraz pracownicy

Niech nadchodzące  
Święta Bożego Narodzenia będą 

dla każdego z Was niezapomnianym 
czasem spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień

życzy

Zarząd Radkowskich Usług 
Komunalnych
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Nowy wi

Mistrzos

Noworudz



19

OR OR
Noworudzianin Nr 460, 25 grudnia 2020 r.

Szanowni 
Mieszkańcy,

u progu Nowego Roku 2021 pragnę 
złożyć Państwu najlepsze życzenia. 
Przede wszystkim życzę zdrowia. Mam 
nadzieję, że to będzie dobry rok, 
w  którym wrócimy do normalnego 
funkcjonowania. Życzę Państwu tak-
że spokojnych Świąt Bożego Narodze-
nia, pełnych nadziei, pokoju i miłości.

2020 był rokiem trudnym. Wszyst-
kich nas w pewien sposób dotknęły 
skutki pandemii. Pomimo ograniczeń 
oraz procesu związanego z przeniesieniem w tym roku części urzędu do budynku przy 
ul. Niepodległości 2 (dawny budynek sądu), Gmina Nowa Ruda funkcjonowała bez 
zmian. Zrealizowaliśmy większość naszych zamierzeń.

Chcę podkreślić moją radość z inwestycji zakończonych w tym roku, szczególnie 
z budowy remizy w Bożkowie, klubu seniora w Jugowie i parkingu na Przełęczy Soko-
lej. Cieszy mnie z roku na rok coraz większe zaangażowanie mieszkańców w poprawę 
wyglądu i funkcjonalności przestrzeni publicznej sołectw. Dzięki niemu w sołectwach 
realizowane są zakupy i inwestycje, które są najistotniejsze z punktu widzenia miesz-
kańców wsi, jako wspólnoty. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ruszy budowa 
kanalizacji w Jugowie i hali sportowej w Ludwikowicach Kł. Pozostając w sferze za-
mierzeń i planów, sobie i nam wszystkim życzę, aby udało się pozyskać dotacje na 
remont kolejnych kilometrów dróg, montaż oświetlenia, budowę chodników, a także 
dalsze systematyczne doposażenie naszych jednostek OSP i szkół. Nie mniej ważne 
są zadania z  zakresu ochrony środowiska, tj. dotacje na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Mimo wielu 
zrealizowanych działań, mam świadomość wyzwań i problemów, nadal pozostających 
do rozwiązania. Kontynuując politykę zrównoważonego gospodarowania środkami 
publicznymi, wiele z nich zrealizowanych zostanie po uzyskaniu dofinansowania ze 
źródeł krajowych, czy unijnych. W przyszłym roku nasza gmina na pewno odnotuje 
niższe wpływy z tytułu podatków PIT i CIT. Na szczęście budżet gminy Nowa Ruda nie 
bazuje na wpływach głównie z jednej branży, np. turystyki. Działalność gospodarcza 
jest zróżnicowana, w  związku z  czym skutki pandemii nie powinny mocno na nas 
wpłynąć. Podobnie, nie bazujemy na dużej liczbie zakładów pracy, które nagle zosta-
łyby zamknięte. Specyfika naszej gminy jest inna. Zatrudnienie jest na stałym poziomie, 
a jeden z największych zakładów pracy, mający swoją siedzibę w Przygórzu, ZPAS S.A., 
nieprzerwanie pracuje. Jestem więc dobrej myśli i mam nadzieję, że przyszłoroczny 
budżet zostanie zrealizowany według planu. Nieustannie staram się, aby budżet na 
każdy kolejny rok kształtowany był w sposób zdroworozsądkowy i realny. Wzorem lat 
ubiegłych w budżecie na 2021 rok nie zabraknie ważnych dla naszej gminy inwestycji. 
Jestem przekonana, że będzie to budżet zrównoważony, rozsądny, ale też w pewnym 
stopniu elastyczny, kierujący się przede wszystkim troską o mieszkańców. Niedawno 
dowiedziałam się, że pozyskaliśmy z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
4,3 mln zł na budowę hali sportowej w Ludwikowicach Kł. i pół miliona złotych na 
budowę chodnika w okolicy szkoły podstawowej w Bożkowie. To ogromne wsparcie 
ze strony rządu, które pozwoli na rozpoczęcie prac już w przyszłym roku. Na przyszły 
rok zaplanowane są w budżecie także inne znaczące inwestycje. Rozpocznie się bu-
dowa kanalizacji w Jugowie o wartości ok. 15 mln zł, termomodernizacja budynku 
Centrum Kultury GNR z  modernizacją biblioteki w  Dzikowcu o  wartości 2,7 mln zł, 
wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ponad 3 mln zł i budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków za ok. 1,5 mln zł. Gmina Nowa Ruda, wraz z miastami Nowa Ruda 
i Broumov, zakupi średni wóz strażacki i sprzęt za ponad milion złotych. Nadal będzie-
my też wspierać sołectwa w realizacji zaplanowanych przez nich mniejszych moder-
nizacji i zakupach z Funduszu Sołeckiego. Istotną zmianą dla mieszkańca w przyszłym 
roku będzie modyfikacja sposobu odbioru śmieci. Zlikwidowane zostaną pojemniki 
na odpady, tzw. dzwony. Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki, które odbierane 
będą bezpośrednio z posesji. Myślę że to będzie duże udogodnienie dla wszystkich 
i wpłynie to korzystnie na estetykę wsi.

Kończąc świątecznym akcentem, zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy w do-
mowym zaciszu wykonują rękodzieło, do kontaktu z Centrum Kultury w Ludwikowicach 
Kł. celem zaprezentowania swoich prac na stronach internetowych oraz łamach gazet. 
Żałuję, że nie będziemy mogli spotkać się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, jak co 
roku, ale w  tym czasie pozostaję z Wami myślami i  sercem. Jeszcze raz przesyłam 
Państwu najlepsze życzenia i dobrą energię.

Urzędnicy pomagają Kresowiakom

Pracownicy GOPS odwiedzają seniorów

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. Wójt Adrianna Mierzejewska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
wszystkim uczestnikom sekcji działających 
przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 

w Ludwikowicach Kł. oraz ich niezastąpionym 
instruktorom, życzymy zdrowia, radości oraz ciepłej 

rodzinnej atmosfery. Kolejny rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji wszystkich planów.

Dyrektor Gabriela Buczek
oraz Pracownicy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

P r a c o w n i c y 
Urzędu Gminy Nowa 
Ruda, Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej,  Cen-
trum Kultury Gminy 
Nowa Ruda i Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Lu-
dwikowicach K ł . 
przygotowali pacz-
ki świąteczne dla 
naszych rodaków na 
kresach. Prezenty 
z żywnością i życze-
niami z urzędu gmi-
ny odebrała Anna 
Kozioł z  Jugowa. 
Paczki zostaną prze-
transportowane na 
Ukrainę w  ramach 
akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od za-
pomnienia”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Nowej Rudzie aktywnie 
uczestniczy w rządowym programie „Wspieraj seniora”. Program zakłada 
wsparcie dla osób w wieku 70+, które ze względu na trwający stan epidemii 
pozostaną w swoich domach. Usługi wsparcia polegają w szczególności na 
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, po-
mocy w wyprowadzeniu psa, czy załatwieniu pilnej sprawy urzędowej.

Pracownicy GOPS osobiście odwiedzili już niemal wszystkich seniorów 
mieszkających w Gminie Nowa Ruda. Działanie godne naśladowania. Brawo!
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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 409 („Dobra gospodyni mleko z wody czyni”)
nagrody otrzymują: Halina Korbowska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Bożena 
Zębrzyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Marian Wołczan – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Jerzy Kramski – plan miasta Nowa Ruda, Agnieszka Jamczyk – 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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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 409 („Dobra gospodyni mleko z wody czyni”)
nagrody otrzymują: Halina Korbowska – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie Pod Sową”, Bożena 
Zębrzyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Marian Wołczan – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Jerzy Kramski – plan miasta Nowa Ruda, Agnieszka Jamczyk – 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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Aforyzmy
Bezczynni na koniec życia odczują wielki wyrzut sumienia z powodu 
straconego czasu. 
(ks. Bosko)
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, („Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, („Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, 

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

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, 

Karol Rogacki.Karol Rogacki.Karol Rogacki.

Z A G A D K A

Wykreśl litery: f, g, h, j, l,  
z pozostałych liter odczytaj przysłowie.

„Stfyczjeń rgok sltarjy z nhowlym 
stlykja, czgasemf zhimjnehm 

djo kośgci plrzegnifka, 
cjzahslem w bgłohcije utfykha”.

Jestem gwiazdeczką białą, 
niewielką.
Chuchnij – zostanie wody 
kropelka.???????????????

1. Wyczyści komin
2. Pada zimą
3. Z niej nos bałwana
4. „... Uszatek”
5. Świecąca „gruszka”
6. Z nimi na lodowisko
7. Daleka, kręta lub szeroka
8. Na zimę, najlepsza puchowa
9. Tworzy się na mleku
10. Piękny u pawia
11. Zimą na dłoniach
12. Kolorowe w piórniku
13. Przodek słonia
14. Wytwarzany z buraka
15. Chętnie się nim otulasz wieczorem
16. Czerwony z zimna
17. Zjeżdżasz na nich po stoku
18. Przed niedzielą
19. Lepiony ze śniegu
20. Otula szyję
21. Sprint lub maraton
22. Następuje po dniu
23. Niejedne w kuligu
24. Dezodorant lub pomadka
25. Narzędzie sprzątaczki
26. Inaczej bezrękawnik
27. Górna część koszuli
28. Młyński lub milowy

Kącik 
dla dzieci
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, („Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, („Bajki na Boże Narodzenie”, „pierwszy dzień zimy”, 

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

klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:klej, puzzle) otrzymują:
Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, Szymon  Jędrzycki, Jakub Lachnicki, 

Karol Rogacki.Karol Rogacki.Karol Rogacki.

Z A G A D K A

Wykreśl litery: f, g, h, j, l,  
z pozostałych liter odczytaj przysłowie.

„Stfyczjeń rgok sltarjy z nhowlym 
stlykja, czgasemf zhimjnehm 

djo kośgci plrzegnifka, 
cjzahslem w bgłohcije utfykha”.

Jestem gwiazdeczką białą, 
niewielką.
Chuchnij – zostanie wody 
kropelka.???????????????

1. Wyczyści komin
2. Pada zimą
3. Z niej nos bałwana
4. „... Uszatek”
5. Świecąca „gruszka”
6. Z nimi na lodowisko
7. Daleka, kręta lub szeroka
8. Na zimę, najlepsza puchowa
9. Tworzy się na mleku
10. Piękny u pawia
11. Zimą na dłoniach
12. Kolorowe w piórniku
13. Przodek słonia
14. Wytwarzany z buraka
15. Chętnie się nim otulasz wieczorem
16. Czerwony z zimna
17. Zjeżdżasz na nich po stoku
18. Przed niedzielą
19. Lepiony ze śniegu
20. Otula szyję
21. Sprint lub maraton
22. Następuje po dniu
23. Niejedne w kuligu
24. Dezodorant lub pomadka
25. Narzędzie sprzątaczki
26. Inaczej bezrękawnik
27. Górna część koszuli
28. Młyński lub milowy

Kącik 
dla dzieci
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Książki możesz kupić wysyłkowo na  
www.noworudzianin.pl 

oraz na Allegro

16 zł

35 zł
39,90 zł

z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

Przewóz Osób 
ricardO

Niemcy • HolaNdia

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

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

tel. 601 439 438
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

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

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

25lat

Reklama

* 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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