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Jesteśmy przygotowani?
Koronawirus to słowo, które od kilkunastu dni słyszymy, czytamy kilkadziesiąt 
razy i nie ma się co dziwić. Przybywa osób zarażonych tym patogenem. 
wzrasta liczba osób zmarłych w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
wywołującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego CoVID-19 
i chorób współistniejących. o wypowiedź poprosiliśmy Macieja Awiżenia, 
starostę kłodzkiego i Tomasza Kilińskiego, burmistrza miasta Nowa Ruda

czytaj na str. 3

wójt Mierzejewska na kwarantannie
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do mieszkańców gminy
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Stan epidemii w Polsce. Kolejny tydzień z koronawirusem.  
Nowe zasady bezpieczeństwa
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14-dniowa kwarantanna obowiązkowa 
dla Polaków pracujących za granicą!

PKS Kłodzko zawiesza połączenia
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W  związku z  pogłębiającym się za-
grożeniem rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo zarówno Czytelników, ich 
rodzin, jak i  pracowników – zespołu, 
który od 9 listopada 2011 r., stara się jak najlepiej tworzyć 
nasz tygodnik – zmieniamy zasady pracy. Przyłączamy się do 
akcji #zostanwdomu i będziemy pracować zdalnie. To tym-
czasowe rozwiązanie. W  dalszym ciągu można się z  nami 
kontaktować za pośrednictwem telefonu bądź Internetu, 
a przed wejściem do budynku jest skrzynka na listy.

Wyjątkowa sytuacja, wywołana rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, rodzi mnóstwo pytań – będziemy starać się 
na nie odpowiadać na łamach „Noworudzianina” oraz na 
www.noworudzianin.pl i FB/Noworudzianin. UwAGA! Kolej-
ne wydania „Noworudzianina” ukażą się wyłącznie w wersji 
elektronicznej (pdf ) do pobrania ZA DARMo ze strony www.
noworudzianin.pl.

To wszystko w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie w kon-
tekście szerzącego się zagrożenia koronawirusem.

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

Przyłączamy się do akcji 
#zostanwdomu

„W związku z zagrożeniem epidemicznym 
koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pasażerów, PKS w Kłodzku S. A. zawiadamia, 
że od dnia 21 marca (sobota) do odwołania, za-
wiesza wszystkie połączenia autobusowe. Liczy-

my na Państwa zrozumienie, przepraszamy za 
utrudnienia” – czytamy na stronie pks-klodzko.pl

Kontakt do PKS w Kłodzku: tel. 74 867 41 24, 
e-mail: sekretariat@pks-klodzko.pl,

kom. 661 955 777

Ministerstwo Zdrowia nie 
wysyła żadnych SMS-ów doty-
czących obowiązkowych szcze-
pień na koronawirusa i nakłania-
jących do płatności. Prosimy nie 
klikać w przesłane linki!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 24 marca br. wprowadzone 
zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu 
granicy państwowej. Dotyczyć będą osób, które 
mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale 
pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory 
przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, oso-
by te mogły przekraczać granicę i nie były objęte 

14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były 
dokumenty potwierdzające zatrudnienie po dru-
giej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 
00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną 
objęte będą również osoby przekraczające gra-
nicę na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej 
granicy RP.
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

o drodze powiatowej świerki – włodowice pisaliśmy 
już wielokrotnie. Ironicznie rzecz biorąc, można 
powiedzieć, że jej stan techniczny spełnia wszelkie 
warunki dla miłośników off-road

Droga Świerki – Włodowice, to górska, kręta droga o dłu-
gości 9,5 km. Wjeżdżając w Świerkach jedziemy przez Dwor-
ki, Krajanów, Sokolicę i wyjeżdżamy we Włodowicach – wła-
śnie mieszkańcy tych miejscowości mają ogromny problem 
z dojazdem do swoich domów, ponieważ stan drogi – krótko 
mówiąc – jest fatalny. Odpowiedzialnym za drogę 3338D 
Świerki – Włodowice jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. 
Wielokrotne interwencje mieszkańców, pisma do Zarządu 
Dróg Powiatowych i  Starostwa Powiatowego w  Kłodzku 
sprawiły, że za kwotę ok. 140 tys. zł przygotowywana będzie 
dokumentacja techniczna – a to jest pierwszy krok do pod-
jęcia działań związanych z pozyskaniem środków na jej re-
mont.

– W  ubiegłym roku wykonana została mapa do celów 
projektowych, określiliśmy koszt dokumentacji na ok. 140 
tys. zł. Konstruując budżet na rok 2020 wystąpiliśmy do 
Gminy Wiejskiej o dofinansowanie przygotowania dokumen-
tacji w wysokości 50%, jednak gmina nie była tym zaintere-
sowana. Z racji tergo, że nie dysponujemy zbyt dużą ilością 
środków finansowych, nie wprowadziliśmy tego zadania do 
budżetu – tłumaczy Piotr Marchewka, etatowy członek Za-
rządu Powiatu Kłodzkiego. – Nie mniej jednak, jesienią 2019 r. 
wpisałem cały ten odcinek drogi do środków popowodzio-
wych. Komisja wojewódzka pozytywnie zweryfikowała ten 
odcinek drogi i obecnie jesteśmy na etapie kosztorysowania 
tego odcinka drogi, przesyłania dokumentacji do urzędu 
wojewódzkiego i czekamy na podpisanie ostatecznego pro-
tokołu, co w przyszłości pozwoli na możliwość pozyskania 
środków finansowych na remont drogi. Tu akurat dokumen-
tacja nie będzie stanowiła problemu, ponieważ ze środków 
popowodziowych robimy remonty sami, często odcinkami 
i jeżeli pozyskamy pieniądze, to w przypadku remontu  drogi 
Świerki – Włodowice tak by było – dodaje.

Piotr Marchewka przyznał też, że w rozmowie z władzami 
gminy Nowa Ruda otwarcie powiedziano mu, że owszem, do 
remontu drogi gmina może się dołożyć, ale do przygotowa-
nia dokumentacji już nie.

– Przygotowując jakąś inwestycję uzgadniamy z gminami, 
które z nich są priorytetowe i wspólnie szukamy na to pie-
niądze. Nawet gmina Stronie Śląskie, chcąc wykonać remont 
drogi do Kletna w stu procentach sama sfinansowała doku-
mentację wiedząc, że my nie mamy na to środków. Później 
będziemy mieli przepustkę, żeby składać wnioski o  środki 
z popowodziówek, albo do Funduszu Dróg Samorządowych. 
Jeżeli ja się decyduję, że chcę robić dokumentację na ten 
remont wspólnie z gminą, to jest dla mnie priorytet, jeżeli 
gmina mi odmawia, to rozumiem, że nie są tym zaintereso-
wani – mówi Piotr Marchewka.

Jest szansa na remont drogiJesteśmy przygotowani?
Koronawirus, to słowo które od kilkunastu dni słyszymy, czytamy kilkadziesiąt razy i nie ma się 
co dziwić. Przybywa osób zarażonych tym patogenem. wzrasta liczba osób zmarłych w wyniku 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego 
CoVID-19 i chorób współistniejących

– Głównym ciężarem ochro-
ny nas przed koronawirusem 
powinien być obciążony rząd. 
Zarówno samorząd powiatowy 
jak i samorząd gminny jest tylko 
tutaj instytucją wspierającą. Jako 
samorządy przechodziliśmy róż-
ne kryzysy, na przykład powo-
dziowe i jesteśmy w związku z 
tym lepiej przygotowani na tego 
typu sytuacje niż reszta kraju. 
Mamy np. codzienne konferencje 
powiatu z burmistrzami i wójta-
mi gmin, i wszystkie informacje 
są między nami wymieniane – 
twierdzi Maciej Awiżeń, starosta 
kłodzki. – Niestety mamy taki 
kłopot, że jesteśmy powiatem 
przygranicznym, w związku z 
tym problemów jest więcej niż 
w przypadku innych powiatów. 
Trzeba na przykład załatwić noc-
leg, czy wyżywienie dla żołnierzy 
i to są rzeczy, które w tej chwili 
spoczywają na samorządzie. Z 
takimi problemami, z którymi 
samorządy mają sobie poradzić 
– moim zdaniem – radzimy sobie 
dobrze. Bardzo dobrze współ-
pracuje nam się ze służbami, 
czyli Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną, policją, strażą granicz-
ną, czy też z wojskiem. Oczywi-
ście mamy też własne karetki, 
własne ratownictwo medyczne. 
Problemem jest też dostępność 
materiałów – mam na myśli m.
in. maseczki, które powinny zo-
stać przekazane przez zasoby 
narodowe. Niestety tego nie ma 
i musimy to kupować z własnych 
środków. Do tego dochodzą też 
zasoby ludzkie, np. w sytuacji 
kiedy mamy przygotowane kwa-

rantanny nie tylko domowe – 
póki co, wszyscy mieszkańcy 
powiatu są w kwarantannach 
domowych, ale za jakiś czas 
znajdą się osoby, które z różnych 
powodów nie będą mogły prze-
bywać w domu. Mamy budynki 
wskazane przez powiat, ale tak-
że wskazane przez gminy. Kłopot 
polega na tym, kto ma obsługi-
wać tych ludzi, którzy będą w 
takim budynku na kwarantannie 
– zastanawia się starosta.

O sytuacji związanej z koro-
nawirusem SARS-CoV-2 – mówi 
również Tomasz Kiliński, bur-
mistrz Nowej Rudy.

– Od tygodnia mamy w Polsce 
ogłoszony stan epidemii. Służby 
miejskie, odpowiedzialne za 
funkcjonowanie miasta, w tym 
czasie pracują w sposób ciągły, 
bieżący i nie zagrożony. Jeżeli 
chodzi o pracę urzędu i jedno-
stek podległych, działają one w 
sposób ograniczony. Ogranicze-
nia te mają na celu przede 
wszystkim unikanie bezpośred-
nich kontaktów. Jak wszyscy 
wiemy, choroba przenosi się 
głównie przez kontakt bezpo-
średni z osobą zarażoną. Chcę 
zachęcić do kontaktowania się 
z nami drogą mailową, przez 
telefon – jesteśmy do państwa 
dyspozycji we wszystkich spra-
wach i będziemy państwu udzie-
lać niezbędnej pomocy, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba – mówi 
burmistrz.

Mamy w mieście osoby ob-
jęte kwarantanną.

– To niezwykle ważne i szcze-
gólna sytuacja, w której musimy 

zachować dyscyplinę i pozostać 
na kwarantannie na wyznaczony 
czas. Nie wolno takim osobom 
opuszczać miejsca zamieszkania 
pod groźbą kary finansowej. 
Przestrzeganie kwarantanny jest 
niezwykle ważne dla bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców, 
więc apeluję do tych osób, któ-
re znajdują się w kwarantannie, 
aby pozostać w domach – do-
daje Tomasz Kiliński.

Do znudzenia będziemy też 
przypominać podstawowe za-
sady ochrony przed zarażeniem 
się koronawirusem:

– myj często ręce,
– stosuj odpowiednie zasady 

ochrony podczas kaszlu i kicha-
nia,

– zachowaj bezpieczną odle-
głość – 1-2 metry,

– unikaj dotykania oczu, nosa 
i ust.

We wtorek 24 marca starosta 
kłodzki poinformował o pierw-
szym przypadku w powiecie 
osoby zarażonej koronawirusem 
SARS-CoV-2.

– Z przykrością zawiadamiam, 
że mamy pierwszy, potwierdzo-
ny, przypadek osoby z korona-
wirusem – napisał na swoim 
profilu na Facebooku Maciej 
Awiżeń, starosta powiatu kłodz-
kiego. – Mieszkanka Kudowy 
przebywa na leczeniu w szpita-
lu w Wałbrzychu. Sanepid infor-
muje wszystkie osoby, z którymi 
miała styczność. Życzymy szyb-
kiego powrotu do zdrowia! A Wy 
zostańcie w domach, jeśli mo-
żecie… – dodał starosta.
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Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego 

wydarzenia? Przyślij informację, nagranie, 
fotografię na adres redakcji lub

e-mail:  redakcja@noworudzianin.pl
Czekamy także pod  numerami telefonów: 

74 869 19 06, kom. 512 061 362

Felieton

Stanisław Łukasik

Nienawiść wrosła w 
serca i zatruła krew po-
bratymczą – tak Henryk 
Sienkiewicz podsumo-
wał skutki powstania 
Chmielnickiego i z tego 
wynikłych wojen z Mo-
skwą w drugiej połowie 
XVII w. Z perspektywy 
XXI wieku mógłbym na-
pisać, że nienawiść za-
truwała krew pobratym-
czą od zarania dziejów 
po dziś, o czym uczy 
historia i co „potwier-
dzają” dyplomaci obu 
państw. Odnotować 
należy okres pieriedysz-
ki trwający przez 45 lat 
od 1944 r. począwszy, 
kiedy to urzędowo nie-
nawiść zamieniono na 
braterską współpracę, 
pielęgnowaną i rozwi-
janą przez TPPR (Towa-
rzystwo Przyjaźni Polsko 
Radzieckiej), a nad jej 
stabilnością czuwała 
Armia Czerwona. Nie 
znam takich, którzy tę-
sknią za takim brater-
stwem, co wcale nie 
znaczy, że wzdychają-
cych za tą przyjaźnią już 
nie ma.

Legenda podaje, że 
Lech wędrujący wraz z 
bratem Rusem w poszu-
kiwaniu terenu na osie-
dlenie, zobaczył białego 
orła na tle purpurowego 
zachodu słońca i tak się 
zachwycił tym wido-
kiem, że postanowił 

zbudować gniazdo dla 
siebie. Taki miał być po-
czątek Gniezna i pań-
stwa Lechitów, albo 
Polan. Rus powędrował 
dalej na wschód i nad 
Dnieprem ut wor z ył 
swoje państwo – Ruś 
Kijowską. Kiedy to mia-
ło miejsce i jak układały 
się stosunki miedzy 
braćmi w czasach legen-
darnych? – nie wiemy, 
natomiast w pierwszej 
wzmiance w kijowskim 
latopisie, pisanym oko-
ło 1113 roku, odnajdu-
jemy zapis pod rokiem 
981 „Poszedł Włodzi-
mierz ku Lachom i zajął 
grody ich Przemyśl, 
Czerwień i inne grody, 
które do dziś dnia są 
pod Rusią”. I tak się za-
częło. Po zakończeniu 
wojen z Niemcami, w 
1018 r. Bolesław Chro-
bry uderzył Ruś. Po zwy-
cięskiej bitwie nad Bu-
giem dotarł do Kijowa, 
a wypędziwszy Jarosła-
wa, na tronie kijowskim 
ponownie posadził swo-
jego zięcia Świętopełka. 
Wracając z wyprawy, jak 
podają kronikarze, wy-
wiózł wielkie skarby, a 
przy okazji odzyskał 
Grody Czerwieńskie. 
Zięć Chrobrego długo 
na tronie się nie utrzy-
mał, a teść widocznie 
niezbyt go cenił, bo 
wkrótce pogodził się z 

Jarosławem, który za-
służył na przydomek 
Mądry, gdy Świętopełk 
przeszedł do historii 
Rusi jako Przeklęty.

Na zakończenie kilka 
zdań o zmienności so-
juszy. W 1017 roku, gdy 
wojska niemieckie i cze-
skie buszowały po Ślą-
sku, oblegając Głogów 
i Niemczę, cesarz liczył 
na swojego wschodnie-
go sojusznika, znaczy 
na Jarosława kijowskie-
go, ale na nasze szczę-
ście nie doczekał się. 
Ruś okazała się sojusz-
nikiem niewiarygodnym 
i tym razem nie uderzy-
ła. W roku następnym 
Henryk II zrewanżował 
się i udzielił Chrobremu 
znaczącej pomocy woj-
skowej w jego wyprawie 
kijowskiej. Za panowa-
nia Mieszka II, zwanego 
przez dawną historio-
grafię Gnuśnym, Polska 
bardzo szybko straciła 
pozycję mocarstwową. 
Pogrążona w wojnę do-
mową, a bracia Mieszka 
II, Bezprym i Otto uzy-
skali pomoc od cesarza 
i od Rusi, a sprowadziw-
szy na Polskę obce woj-
ska, wypędzili wyzna-
czonego przez Chrobre-
go dziedzica i doprowa-
dzili do upadku pań-
stwa. W całym państwie 
wybuchały bunty, nie 
istniała żadna władza 

centralna. Z powszech-
nego zamętu skorzysta-
li Czesi i pod wodzą 
ks ięcia  Brzetysława 
zniszczyli i ograbili Kra-
ków, Gniezno i Poznań, 
ponadto zagarnęli Śląsk. 
Jarosław Mądry również 
skorzystał z rozpadu 
państwa polskiego i za-
garnął Grody Czerwień-
skie, które w później-
sz ym czasie zostały 
połączone z Rusią Ha-
licką.

„Czarna dziura” w 
środku Europy w poło-
wie XI wieku stanowiła 
zagrożenie dla porząd-
ku w innych państwach, 
dlatego cesarz niemiec-
k i  i  ks iążę k i jowsk i 
umożliwili  powrót z 
wygnania synowi Miesz-
ka I I ,  Kazimierzowi, 
udzielając mu pomocy 
militarnej. Za pomoc 
trzeba było zapłacić, 
więc Kazimierz złożył 
hołd lenny cesarzowi, a 
żeniąc się z siostrą Jaro-
sława żądał od szwagra 
zwrotu Grodów Czer-
wieńskich. Jak to powia-
da ruskie przysłowie 
„miedze i granice – kłót-
nie i walki”. Po naszemu 
możemy powiedzieć – 
„sami swoi”.

Lech i Rus – sami swoi
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wójt Mierzejewska na kwarantannie Powinniśmy zadbać o siebie, bliskich, 
osoby starsze oraz sąsiadów

Przypomnijmy, we wtorek 
rano otrzymaliśmy informację 
o  śmierci 57-letniego miesz-
kańca Szczawna-Zdroju, u któ-
rego w poniedziałkowy wieczór 
potwierdzono koronawirurusa. 
Mężczyzna ten był wicepreze-
sem Kopalni Surowców Skal-
nych Bartnica, co u wielu miesz-
kańców Nowej Rudy wywołało 
podenerwowanie, szczególnie 
wśród części pracowników ko-
palni w Słupcu i mieszkańców 
tej dzielnicy Nowej Rudy.

– Panika i strach są bardzo 
złym czynnikiem motywują-
cym. W takich sytuacjach jaką 
mamy teraz najważniejszy jest 
spokój. Nie słuchajcie plotek. 
To jest czas kiedy powinniśmy 
zadbać o siebie, bliskich, osoby 

starsze oraz sąsiadów – mówi 
burmistrz Tomasz Kiliński. – 
W związku z zarażeniem pana 
wiceprezesa KSS Bartnica, oso-
by, które mogły z  nim mieć 
kontakt w  różnych gminach, 
zostały objęte kwarantanną. 
Począwszy od prezesa spółki, 
przez wiele innych osób w fir-
mie i poza nią. Czy wszystkie? 
Trudno mi powiedzieć. Myślę, 
że kwarantanną objęto więcej 
osób niż powinno być, ponie-
waż niektórych objęto profi-
laktycznie – dodaje.

Wiadomo, że na dziś (czwar-
tek 26 marca) na terenie po-
wiatu kłodzkiego jest jeden 
przypadek zarażenia korona-
wirusem potwierdzony wyni-
kiem testów laboratoryjnych.

w sytuacji jaką mamy teraz najważniejszy jest spokój. 
Nie słuchajmy plotek – w związku z zagrożeniem 
koronawirusem apeluje burmistrz Tomasz Kiliński

Moi drodzy,
przesyłam Wam serdecznie pozdrowienia 

i uściski z kwarantanny domowej, która w moim 
przypadku potrwa do 30 marca.

Nikt z nas nie spodziewał się takiego obrotu 
spraw i takiego przyśpieszenia rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2.

DEMENTUJĄC LOKALNE PLOTKI, POMÓWIENIA 
i KŁAMSTWA:

Końcem lutego udałam się na 2-tygodniowy 
zaplanowany, należny urlop pracowniczy.

Spędziłam go na wyspie Fuerteventurze na 
zaproszenie bliskich znajomych mieszkających 
tam od lat. 

Nie zanotowano tam w tym czasie zachorowań. 
Na dzień dzisiejszy natomiast, tylko 12 przypad-
ków zakażenia na całej wyspie, z  tego jedna 
osoba została wyleczona.

Od dnia 15 marca każdy powracający z zagra-
nicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z  dnia 7 marca 2020 r. w  sprawie wykazu 
chorób powodujących powstanie obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemicznego – JEST 
ZOBOWIĄZANY – poddać się 14-dniowej kwaran-
tannie domowej. Bez względu na to czy miał 
kontakt z chorym, czy nie. Należy też zgłosić się 
do SANEPID-u.

Robimy to dla bezpieczeństwa nas i naszych 
bliskich oraz całego społeczeństwa!

Osobiście uważam, że należałoby wykonywać 
nam testy, bo wyłączając wszystkich na tak długi 
czas z  aktywności zawodowej spowodujemy 
upadek małych przedsiębiorstw i ogólnie gospo-
darki.

Jestem zdrowa i mam nadzieję, że tak pozo-
stanie.

Nie miałam kontaktu z osobą zakażoną. Czuję 
się bardzo dobrze i się nie nudzę, ponieważ od 
pierwszego dnia pracuję zdalnie.

Jestem w  stałym kontakcie telefonicznym 
i mailowym z wszystkimi pracownikami urzędu 
i jednostek podległych.

Jestem do Waszej dyspozycji moi kochani pod 
nr telefonu służbowego, mailem i Messengerem.

Bardzo proszę wszystkich w  kwarantannie 
o  bezwzględne przestrzeganie poleceń. Nie 
opuszczajcie swojego obszaru dla bezpieczeństwa 
innych oraz własnego.

Pozostając we własnym domu mamy większą 
szansę nie zarazić się od nosicieli wirusa, więc są 
też plusy.

Plusy to też czas na czytanie, obejrzenie filmu, 
rozmyślanie czy zadbanie o siebie. Można poleżeć 
na balkonie lub tarasie z dobrą książką i telefo-
nicznie lub przez internetowe komunikatory 
popytać znajomych o ich zdrowe.

Na dzień dzisiejszy w naszej gminie w kwaran-
tannie są 52 osoby, u których nie wystąpiły obja-
wy zakażenia, nie ma osób zakażonych.

Bardzo proszę wszystkich mieszkańców o ogra-
niczenie wyjścia z domu poza niezbędnymi sytu-
acjami!

Bądźmy odpowiedzialni.
Życzę Wam zdrowia, uśmiechu i pozytywnego 

myślenia, bo stres niszczy i osłabia organizm.
Wierzę, że jesteście mądrzy i odpowiedzialni.
Wierzę, że będzie dobrze, a my staniemy się 

lepszymi ludźmi.
PS. Dziękuję funkcjonariuszom policji za co-

dzienne odwiedziny. Machamy do siebie przez 
okna.

Książki w cenie 39,90 zł 
możesz kupić wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
i  na Allegro

Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda przebywa 
na kwarantannie. wykorzystując portal społecznościowy, 
w sobotę 21 marca zwróciła się do mieszkańców gminy
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Warto ją oszczędzać nie tylko od święta

światowy Dzień wody

Deficyt wody coraz bardziej 
dotkliwy – alarmujące dane

Polska, choć leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, nie jest krajem zasobnym w wodę. Dodatkowo, 
po rekordowo ubogim w opady styczniu 2020 r., można spodziewać się znacznych problemów w 
cieplejszych miesiącach – szczególnie w czerwcu i sierpniu należy być przygotowanym na suszę

w obliczu realnego zagrożenia długotrwałą suszą – szczególnie zauważalnego m.in. w Polsce – kwestia 
racjonalnego wykorzystywania wody staje się niezwykle istotnym zagadnieniem. Na ten problem od 
wielu lat zwraca uwagę organizacja Narodów Zjednoczonych. Z jej inicjatywy corocznie, 22 marca, 
obchodzony był światowy Dzień wody

Polska jest jednym z najuboższych państw w Euro-
pie pod względem zasobów wodnych – są one trzy-
krotnie mniejsze niż wynosi średnia na Starym Konty-
nencie. Tymczasem każdego roku, szczególnie w okre-
sie wiosenno-letnim, tysiące litrów wody przeznacza 
się do podlewania ogrodów i przydomowych warzyw-
ników czy mycia samochodów. Niestety, nadal często 
w tych celach wykorzystuje się wodę pitną. To nie tylko 
są działania nieekologiczne, ale także w znaczący spo-
sób obciążające budżety gospodarstw domowych.

Koszt 1000 l wody wynosi ok. 10 złotych. Oznacza 
to, że za litr płynącej z kranu cieczy musimy zapłacić… 
1 grosz. Niewiele? Mogłoby się tak wydawać. Jednakże, 
jak podkreśla Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochro-
ny Środowiska, koszty długookresowe są niebagatelne. 
– Statystyczny Polak każdego dnia zużywa 140-160 l 
wody, wydając w ciągu roku na ten cel 504-576 zł. Co 
istotne, jedynie niewielką część przeznacza się do 
spożycia. Zdecydowanie więcej surowca trafia do kanali-
zacji podczas mycia, prania czy sprzątania. Powinniśmy 
zatem szukać oszczędności przede wszystkim w tym 
zakresie wykorzystywania wody – wskazuje Anna Żyła.

Jak oszczędzać wodę i pieniądze?
Zużycie wody można zmniejszyć zarówno poprzez 

modernizację łazienki, jak i kuchni. W kontekście ogra-

niczenia wykorzystania surowca, pomocne będzie za-
stąpienie dotychczasowego sprzętu wydajniejszym. 
Jak podkreślają eksperci, nowoczesna pralka w ciągu 
roku zużywa nawet ponad dwa razy mniej wody niż 
starsze urządzenia. Należy jednak przy tym również 
pamiętać o  właściwej selekcji ubrań, m.in. według 
stopnia zabrudzenia, a także o doborze odpowiednie-
go programu. Ważne jest też dbanie o zgodne z zale-
ceniami producenta wypełnienie bębna tak, by w jak 
największym stopniu wykorzystać możliwości posia-
danego sprzętu.

W podobny sposób wodę i pieniądze należy oszczę-
dzać w  kuchni. Pozytywnie na zasobność portfela 
wpłynie zakup zmywarki – szczególnie w  większych 
gospodarstwach domowych. Mycie w niej 
naczyń pochłania o  30 proc. mniej wody 
w porównaniu ze zlewozmywakiem. W tym 
kontekście również ważne jest każdorazowe 
wypełnienie sprzętu w odpowiednim stop-
niu.

Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym 
zarówno w kuchni, jak i łazience, może być 
instalacja tzw. perlatorów. Końcówka napo-
wietrzająca wodę doprowadzi do zmniej-
szenia jej zużycia nawet o  40 proc. Duże 
znaczenie ma też postawa użytkowników. 

Zakręcanie wody podczas mycia zębów, wymiana 
wanny na prysznic bądź ograniczenie ilości wody zu-
żywanej w czasie kąpieli czy dbałość o stan techniczny 
armatury, z pewnością przyniesie znaczące ogranicze-
nie wydatków.

Inwestycja w oszczędność
Zmniejszenie zużycia wody w  wymierny sposób 

przełoży się na obniżenie rachunków. Jednak o ile zakup 
i montaż perlatorów w kuchni i łazience to koszt zaczy-
nający się już od kilkunastu złotych, wyposażenie domu 
w nowoczesną pralkę i zmywarkę generuje potrzebę 
wygospodarowania znacznie większych środków. 
W  zależności od klasy energetycznej urządzenia czy 
jego wielkości, cena może kształtować się od kilkuset 
do nawet kilku tysięcy złotych za każde z nich. W przy-
padku braku odpowiednich funduszy na ten cel, warto 
zastanowić się nad ofertą bankową.

Sytuacja hydrologiczna Polski 
jest alarmująca. Jak wynika z 
danych Eurostatu, na jednego 
mieszkańca przypada 1 600 m3 
wody rocznie. Tymczasem, śred-
nia europejska jest niemal trzy-
krotnie wyższa (4560 m3). Aby 
jeszcze lepiej zobrazować powa-
gę sytuacji, należy porównać 
sytuację Polski do naszego po-
łudniowego sąsiada – Słowacji, 
gdzie na jedną osobę przypada 
aż 14 800 m3 wody. Naszą sytu-
ację negatywnie ocenia również 
raport ONZ, wskazujący, że znaj-
dujemy się wśród państw nara-
żonych na deficyty wody. Za 
bezpieczny uznawany jest bo-
wiem współczynnik kształtujący 
się na poziomie co najmniej 
1 700 m3.

Problemy w naszym kraju 
związane są m.in. z retencją, 
czyli zdolnością gromadzenia i 
magazynowania wody – zarów-

no w sposób naturalny (np. je-
ziora i rzeki, ale także roślinność), 
jak i sztuczny (np. zbiorniki po-
wstałe w wyniku budowy tamy 
na rzece). – Postępująca urbani-
zacja sprawia, że coraz większe 
obszary zajmowane są m.in. 
przez beton, kosztem gleb. W 
ten sposób duże połacie terenu 
zostają uszczelnione, ogranicza-
jąc wchłanianie wody. To sprawia, 
że konieczne jest tworzenie no-
wych, sztucznych zbiorników – 
wyjaśnia Radosław Żuk, prezes 
zarządu Fundacji BOŚ.

Zwiększenie pojemności re-
tencyjnej rzek pozwoliłoby ogra-
niczyć skutki powodzi i susz. 
Obecnie jednak ilość wody ma-
gazynowanej w zbiornikach re-
tencyjnych wynosi ok. 4 mld m3, 
czyli tylko nieco ponad 6,5 proc. 
średniorocznego odpływu rzecz-
nego. Tymczasem, zatrzymywa-
nej wody mogłoby być znacznie 

więcej. Szacuje się, że warunki 
występujące w Polsce pozwala-
ją na retencję 15 proc. wód rzecz-
nych.

Rekordy ciepła i braku opadów
Niepokoić mogą również 

dane meteorologiczne. Rok 2019 
został zaklasyfikowany jako ano-
malnie ciepły. Średnia roczna 
temperatura w Polsce wyniosła 
10,2°C, czyli o 2,4°C więcej od 
normy wieloletniej (1971-2000). 
To również oznacza, że zabrakło 
jedynie 0,1°C do tego, by uznać 
ubiegły rok za ekstremalnie cie-
pły. Opady roczne z kolei osią-
gnęły poziom 91,7 proc. normy 
wieloletniej (wg klasyfikacji Z. 
Kaczorowskiej) – niezmiernie 
dotkliwe zjawisko suszy było w 
okresie wakacyjnym (czerwiec-
-sierpień), kiedy średnie opady 
ukształtowały się na poziomie 
69,4 proc. normy wieloletniej.

Dodatkowo, już w styczniu 
2020 r. Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie poin-
formowało, że na znacznym 
obszarze kraju – od Pomorza 
Zachodniego, przez Wielkopol-
skę, Kujawy i Pomorze oraz część 
woj. łódzkiego, po Warmię i Ma-
zury – występuje susza atmos-
feryczna (związana z niedosta-
tecznymi opadami) i rolnicza 
(niski poziom wilgotności gleby). 
Opady na przełomie stycznia i 
lutego nie zdołały poprawić sy-
tuacji hydrologicznej – nadal w 
wielu miejscach Polski jest ona 
niekorzystna.

Anomalie związane z opada-
mi występowały w naszym kra-
ju nie tylko na początku 2020 
roku. Warto zwrócić uwagę, że 
średni opad w ubiegłym roku 
jedynie nieznacznie przekroczył 
granicę dzielącą lata suche od 
normalnych.

– Zgodnie z klasyfikacją Zofii 
Kaczorowskiej, sześć miesięcy 
2019 roku zaliczono do suchych. 
Dodatkowo miesiące, które na 
ogół charakteryzują się wysoki-
mi opadami, czyli czerwiec i li-
piec, zostały zakwalifikowane 
do bardzo suchych. To alarmu-
jące dane – ocenia Radosław 

Żuk,   prezes zarządu Fundacji 
BOŚ.

Każdy może oszczędzać wodę
W obliczu zagrożenia suszą, 

koniecznością jest zatem racjo-
nalne gospodarowanie wodą – 
nie tylko w zakładach produk-
cyjnych, ale także w naszych 
domach. A oszczędności w tym 
zakresie mogą być znaczne. Po-
jemność przeciętnej wanny to 
około 200 l. Zapełniając ją tylko 
do połowy, i tak zużywa się 100 l 
wody. Biorąc kilkuminutowy 
prysznic możemy zredukować 
zużycie wody do 45 l, jeżeli po-
siadamy odpowiednio efektyw-
ną armaturę. Należy również 
pamiętać o właściwej konserwa-
cji sprzętu. Cieknący kran lub 
spłuczka to bowiem marnotra-
wienie zarówno wody, jak i pie-
niędzy.

Ciekawym rozwiązaniem, w 
przypadku posiadania domu 
jednorodzinnego, jest także zde-
cydowanie się na zainstalowanie 
zbiornika retencyjnego na desz-
czówkę. W ten sposób magazy-
nowana woda może zostać wy-
korzystana do podlewania traw-
nika czy warzywnika, przynosząc 
nam w ciągu roku znaczne 
oszczędności oraz satysfakcję.
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ograniczmy ruch na szlakach

Do lasu z głową

Zarząd województwa Dolnośląskiego zwrócił się z apelem 
do mieszkańców województwa, szczególnie do tych, którzy 
bez pieszych wędrówek nie wyobrażają sobie życia

Nadzwyczajne środki wprowadzone 
w celu spowolnienia rozprzestrzeniania 
się koronowirusa SARS-CoV-2, zwłaszcza 
zalecenie maksymalnej izolacji społecznej 
(„zostań w domu”), sprawiły między in-
nymi, że znacznie więcej Polaków odwie-
dza lasy. Leśnicy apelują, by nie tworzyć 
przy okazji wypraw do lasu skupisk ludzi, 
które mogą stanowić zagrożenie epide-
miczne. Dla własnego i innych bezpie-
czeństwa wybierajcie większe komplek-
sy leśne, unikajcie najpopularniejszych 
turystycznie miejsc, odkrywajcie nowe 
miejsca, odwiedzajcie las raczej w dni 
powszednie, rano albo wieczorem.

Ze względów bezpieczeństwa obecnie 
niedostępne są zamknięte obiekty Lasów 
Państwowych, takie jak ośrodki eduka-
cyjne. Odwołano też wszelkie zajęcia, 
warsztaty, zielone szkoły czy wycieczki. 
Lasy będące w ich zarządzie pozostają 
natomiast otwarte dla każdego. Nie dzi-
wi, że w ostatnich dniach cieszą się 
zwiększonym zainteresowaniem.

Leśne spacery pozwalają odetchnąć 
po długim siedzeniu w domu, utrzymać 
kondycję i budować odporność, rozłado-
wać duży stres związany z koronawirusem 
i zmianami, jakie wniósł w nasze życie. 
Takie wyprawy musimy jednak planować 

z głową, podchodząc do nich inaczej niż 
kiedyś. „Jeśli chcecie zapewnić dzieciom 
porcję świeżego powietrza, pójdźcie do 
lasu. Spacerujcie, ale tam, gdzie nie ma 
ludzi!” – zaleca Główny Inspektorat Sani-
tarny. To samo radzą epidemiolodzy i inni 
lekarze.

Szukając odosobnienia na łonie na-
tury nie powinniśmy, nawet mimowolnie, 
przyczyniać się do tworzenia „sztuczne-
go tłumu”, który ułatwia szerzenie się 
epidemii. Tymczasem leśnicy obserwują 
skokowy wzrost liczby odwiedzających 
lasy, zwłaszcza w okolicach dużych miast, 
którzy często gromadzą się w wybranych 
miejscach i porach.

Pracownicy Lasów Państwowych pro-
szą: przede wszystkim siedźcie w domach, 
a jeśli już wybieracie się na spacer do 
lasu, zaplanujcie go tak, by nie potęgować 
zagrożenia dla siebie i innych. Lasów 
mamy mnóstwo, wszędzie w nich spacer 
jest tak samo zdrowy i przyjemny. Dlate-
go nie wybierajcie najpopularniejszych, 
„gorących turystycznie” atrakcji, lecz 
odkrywajcie w okolicy nowe leśne zakąt-
ki, mniej uczęszczane, gdzie łatwiej za-
chować maksymalne możliwe odosob-
nienie.

W związku z ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemicznego w Polsce, w 
trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdro-
wie, zwracamy się z apelem o zachowa-
nie wyjątkowej rozwagi i odpowiedzial-
ności przy planowaniu i realizacji wycie-
czek leśnych i górskich – zwłaszcza o 
unikanie miejsc, w których może prze-
bywać większa liczba osób.

W ostatnim czasie obserwujemy 
zwiększoną aktywność na szlakach tury-
stycznych w obszarach parków krajobra-
zowych. Niestety, przy tak masowym 
ruchu turystycznym i dużej koncentracji 
osób, zagrożenie związane z rozprze-
strzenieniem się wirusa znacznie się 
zwiększa. Samo przebywanie na świeżym 
powietrzu jest oczywiście wskazane, 
jednak korzystanie z tego typu rekreacji, 
w obecnej sytuacji epidemicznej, powin-

no być poddane takim samym rygorom, 
jak inne sfery naszego życia.

Jednocześnie w ślad za komunikatami 
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz 
Parku Narodowego Gór Stołowych przy-
pominamy, że Schroniska PTTK, niektóre 
szlaki górskie i wszystkie turystyczne 
przejścia graniczne zostały zamknięte. 
Przyłączamy się również do apelu Zarzą-
du Głównego GOPR publikowanego przez 
Grupę Karkonoską i Sudecką, prosząc o 
rezygnację z wszelkich wyjść w góry, aby 
nie narażać bez potrzeby zdrowia ratow-
ników i funkcjonariuszy innych służb.

Nie jest to łatwy czas dla nas wszyst-
kich, ale wierzymy, że spokój, opanowa-
nie, odpowiedzialność i przestrzeganie 
zaleceń Ministra Zdrowia pozwoli na 
skuteczną walkę z wirusem.
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Zaatakował w karetce

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

KoMUNIKAT  PoLICJI

Złapany na gorącym uczynku

Służby mundurowe 
informują

Uderzył w Vw. W niedzielę 15 marca ok. godz. 12.45. na par-
kingu przy ul. Kłodzkiej w Słupcu 34-letni mężczyzna kierujący 
samochodem marki Ford, cofając doprowadził do zderzenia 
z samochodem marki Volkswagen, którym kierowała 40-letnia 
kobieta. Sprawca kolizji został ukarany mandatem oraz sześcio-
ma punktami karnymi.
Audi kontra Audi. W  niedzielę 15 marca ok. godz. 18.50 na 
ul. Kasprowicza w Ludwikowicach Kłodzkich 39-letni mężczyzna 
kierujący samochodem marki Audi, zderzył się z samochodem 
marki Audi, którym kierował 21-latek. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem oraz sześcioma punktami karnymi.
Zadymienie. W  środę 18 marca ok. godz. 16.55 w  jednym 
z mieszkań w budynku przy ul. Akacjowej w Słupcu wydobywał 
się dym. Prawdopodobną przyczyną zadymienia było rozszczel-
nienie się przewodów kanałów dymowych.
Pożar sadzy. W środę 18 marca ok. godz. 19.20 dyżurny Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Nowej Rudzie otrzymał zgło-
szenie o  pożarze sadzy w  przewodzie kominowym budynku 
wielorodzinnego w Woliborzu. Do przewodu podłączony był 
piec c.o. znajdujący się w mieszkaniu.
Pomogli policji. W  środę 18 marca ok. godz. 22.55 strażacy 
zostali poproszeni przez policję o otwarcie drzwi do mieszkania 
w budynku wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach. 
Po otwarciu drzwi za pomocą sprzętu burzącego, strażacy 
udzielili pierwszej pomocy lokatorowi, który chwilę później 
został przewieziony do szpitala.
Niestety było za późno. W czwartek 19 marca ok. godz. 14.00 
w jednym z budynków przy ul. Akacjowej, strażacy stwierdzili 
duże stężeni tlenku węgla. W wyniku przeprowadzonego roz-
poznania ustalono, że uszkodzenie chłodziarko-zamrażarki 
spowodowało odkształcenie się jej plastikowych elementów. 
Stężenie szkodliwych gazów przyczyniło się do zgonu 87-letniej 
lokatorki. Jej syn (59-latek), po udzieleniu przez strażaków 
pierwszej pomocy, a także po zaopatrzeniu przez zespół ratow-
nictwa medycznego, został przewieziony do Specjalistycznego 
Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju.
Paliły się podkłady. W  czwartek 19 marca ok. godz. 19.55 
noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze podkładów 
kolejowych nagromadzonych przy ul. Kolejowej w  Ścinawce 
Średniej. Postępowanie w  tej sprawie prowadzą policjanci 
z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Konar na drodze. W piątek 20 marca ok. godz. 10.15 strażacy 
zostali poinformowani o konarze drzewa lezącym na ziemi na 
ul. Wiejskiej w Wambierzycach. Spadający konar uszkodził linię 
telefoniczną.
Spaliło się 5 balotów. W piątek 20 marca ok. godz. 15.55 na 
łące przy drodze w kierunku miejscowości Tłumaczów spaliło 
się pięć balotów siana. Znajdujące się obok nich 7 balotów nie 
uległy spaleniu.
Uderzył i uciekł. W piątek 20 marca ok. godz. 9.55 na ul. Boh. 
Getta w Nowej Rudzie nieustalony kierujący pojazdem uderzył 
w zaparkowany samochód marki Fiat Stilo i odjechał z miejsca 
zdarzenia. Czynności wyjaśniające w  tej sprawie prowadzą 
policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Znowu Zaułek. W poniedziałek 23 marca ok. godz. 23. 55 stra-
żacy z JRG w Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie o pożarze na 
korytarzu budynku wielorodzinnego przy ul. Zaułek 7-9 w No-
wej Rudzie. Przed przybyciem na miejsce zdarzenia strażaków, 
pożar został ugaszony. Okazało się, że paliły się śmieci nagro-
madzone na drugim piętrze budynku.

Ratownicy karetki systemowej z  Kłodzka, wiozący pacjenta z  Nowej Rudy w  kwarantannie 
z podejrzeniem koronawirusa do szpitala psychiatrycznego zakaźnego w bolesławcu, zostali 
przez niego zaatakowani nożem. Sprawca zbiegł następnie z  karetki. Jeden z  ratowników 
z groźnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala, gdzie był operowany. Sprawca został  zatrzymany
o zdarzeniu poinformował Zespół Ratownictwa Medycznego w Chojnowie:

Na zdjęciu karetka w której rozegrało się całe zdarzenie

Atak na ratownika medycz-
nego! Przez pacjenta z podej-
rzeniem koronawirusa!

Dzisiejszej nocy, 25.03.20, 
zespół ratownictwa medyczne-
go z Kłodzka D0110, transpor-
tował pacjenta do oddziału 
psychiatrycznego zakaźnego.

Ok. godz. 2.00 w  karetce 
znajdującej się na 73 km auto-
strady A4 rozegrał się dramat. 
Ratownik medyczny został za-
atakowany nożem przez pa-
cjenta. Karetka zatrzymała się 
na zjeździe z autostrady. Pacjent 
po zadaniu około ośmiu ciosów 
w klatkę piersiową zbiegł z 
karetki, o czym powiadomiono 
Policję.

Na pomoc rannemu zadys-
ponowano zespoły D0215 z 

Legnicy i D0217 z Chojnowa, a 
następnie po zamknięciu auto-
strady przez Policję i zabezpie-
czeniu miejsca przez zastępy 
Straży Pożarnej, wylądował 
śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego „Ratownik 
13”.

Po ustabilizowaniu stanu 
poszkodowanego, ranny ratow-
nik medyczny został przewie-
ziony do szpitala w Bolesławcu, 
gdzie został operowany.

Piotrek czuje się dobrze.
Cała brać ratownicza życzy 

szybkiego powrotu do zdrowia!

W poniedziałek 23 marca 
funkcjonariusze Wydziału Pre-
wencji Komisariatu Policji w No-
wej Rudzie w bezpośrednim 
pościgu zatrzymali nietrzeźwe-
go 27-latka bez stałego miejsca 

zamieszkania, który w sklepie 
„Biedronka” w Ścinawce Śr. do-
konał kradzieży czekolady oraz 
perfum o wartości 46,36  zł, a 
następnie w celu utrzymania się 
w ich posiadaniu użył siły fizycz-

nej w postaci szarpania za odzież 
oraz popychania pracownika 
ochrony sklepu. Ochroniarz nie 
doznał obrażeń, skradziony to-
war został odzyskany w całości. 
Zatrzymanego osadzono w Po-
mieszczeniach dla Osób Zatrzy-
manych KP Nowa Ruda do wy-
trzeźwienia oraz wyjaśnienia.

Szanowni Państwo, ostanie dni to bardzo 
trudny czas dla wszystkich mieszkańców naszego 
miasta i gminy. Mierzymy się z bardzo dużym 
zagrożeniem. Każdy z nas musi zdać sobie sprawę, 
że jest współodpowiedzialny za skuteczność 
wszystkich podejmowanych działań prewencyj-
nych. Od nas samych, jako mieszkańców miasta, 
gminy Nowej Rudy i Radkowa, również zależy 
skuteczność tych działań. Dlatego też, jako funk-
cjonariusze służący naszym mieszkańcom, proszę 
o współpracę i zrozumienie dla sytuacji w jakiej 
się wszyscy znajdujemy. To dla naszego wspólne-
go dobra – Komendant KP.

W związku z koniecznością ograniczenia roz-
przestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Pań-
stwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych 
funkcjonariuszy, zalecamy ograniczenie osobistych 
wizyt w Komisariacie Policji w Nowej Rudzie.

Do Państwa kontaktu pozostają numery tele-
fonów bezpośrednio do Komisariatu:
Sekretariat Komendanta 74 872 08 26
Sekretariat Wydziału Kryminalnego 74 872 08 40
Dyżurny jednostki: 74 87 44 31, 74 872 44 32, 
74 872 44 33

W sytuacjach wymagających interwencji Po-
licji, czyli zgłoszeń ALARMOWYCH pozostaje 
także numer 112.

Pomocna w kontakcie zarówno z jednostką 
Policji, jak również z Dzielnicowym będzie apli-

kacja mobilna MOJA KOMENDA, w której zawar-
te są wszystkie numery telefonów każdej jednost-
ki Policji w całym kraju.

Szanowni Państwo, złożenie zawiadomienia o 
przestępstwie czy wykroczeniu lub złożenie po-
dania nie musi odbywać się osobiście. Przepisy 
dopuszczają również formę pisemną lub poprzez 
platformę elektroniczną. Zawiadomienie można 
wysłać również pocztą. Dbając o Państwa bezpie-
czeństwo zachęcamy tych form kontaktu i ogra-
niczenie wizyt w jednostkach Policji związanych 
z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Po doko-
naniu weryfikacji takiego pisemnego zgłoszenia 
otrzymają Państwo informację zwrotną, co do 
dalszego toku postępowania. W niektórych przy-
padkach, np. sporządzenie dokumentacji proce-
sowej wymagać może wykonania czynności na 
terenie jednostki, o czym również poinformuje 
policjant ustalając termin przesłuchania.

Jednocześnie informujemy Państwa, że funk-
cjonariusze prowadzą nadzór nad osobami obję-
tymi kwarantanną. Policjanci raz na dobę kontro-
lują, czy osoby te przebywają w miejscu kwaran-
tanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane 
informacje przekazywane są do służb sanitarnych. 
Prowadzimy także stałą kontrolę przejść granicz-
nych w Tłumaczowie oraz Radkowie. Funkcjona-
riusze całodobowo pilnują porządku na przejściach 
granicznych zlokalizowanych na naszym terenie.
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od kuchni

Składniki
5 udek kurcza-
ka, 2 ząbki 
czosnku, 1 łyżka 
przyprawy do 
kurczaka lub 
grillowej, 
1 łyżka oliwy, 
1/2 cytryny, 
2 marchewki, 
4 ziemniaki, 
1 por, 2 gałązki 
rozmarynu, 
25 g masła

Przygotowanie
Udka doprawić 
solą, pieprzem, 
natrzeć przeci-
śniętym przez 
praskę czosn-
kiem oraz przyprawą (pamiętając o doprawieniu mięsa również pod skórką). 
Wysmarować oliwą i odłożyć do zamarynowania, jeśli mamy czas. Ułożyć z za-
chowaniem odstępów w większej formie lub blaszce do pieczenia. Na wierzchu 
każdego udka położyć po pół plasterka cytryny, obłożyć listkami rozmarynu. 
Obrać ziemniaki i pokroić w kostkę. Marchewkę obrać i pokroić na plastry. Od-
ciąć zielone liście pora. Białą i jasnozieloną część pokroić na plastry. Warzywa 
ułożyć wkoło udek, doprawić je solą i pieprzem. Mięso i warzywa posmarować 
roztopionym masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec 
przez ok. 50 minut.

Isabel Allende to chilijska pisarka i dziennikarka,  należy do poczytnych 
autorek z kręgu literatury iberoamerykańskiej. Znana jest również ze swoich 
głośnych poglądów na rzecz praw kobiet.

Jej pierwsza powieść to „Dom duchów”, wydana w Polsce w 1996 roku. To 
wspaniała saga rodzinna, ukazująca przemiany polityczne i społeczne w Chi-
le po dojściu do władzy Pinocheta. Powieść została zekranizowana, a w roli 
głównej wystąpiła Meryl Streep – kobiety, która miała niezwykły dar przepo-
wiadania przyszłości. Znakomita książka i udany film. Polecam. Natomiast 
Japoński kochanek opowiada o losach pewnej Żydówki – Almy. Kiedy wybu-
cha druga wojna światowa, ośmioletnia Alma opuszcza Polskę, by wyruszyć 
za ocean do swojego wujostwa. Nowe życie w Stanach Zjednoczonych to 
prawdziwe szczęście i późniejsze pasmo sukcesów zawodowych. Alma jest 
zakochana, jednak nikomu z rodziny nie opowiada o swojej miłości. Boi się 
niezrozumienia ze strony szanowanej i konserwatywnej familii. Z biegiem lat, 
już jako staruszka postanawia zamieszkać w Domu Spokojnej Starości. Tam 
zaprzyjaźnia się z młodą opiekunką Iriną. Dziewczyna jest emigrantką z Moł-
dawii. Odtąd staje się też powiernicą najskrytszych sekretów Almy. Obydwie 
kobiety snują niesamowite historie ze swojego życia. Nie sposób nie wzruszyć 
się i przejąć. Jest tu wszystko: miłość, tęsknota, przemijanie. Czyta się bardzo 
dobrze. Allende to mistrzyni opowiadania.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Isabel Allende

„Japoński kochanek”

Smacznego!

Udka pieczone

Agata Hryciuk

Wewnętrzne partie ud u wielu kobiet 
są w  bardzo słabej kondycji. Właśnie 
w  tamtych okolicach bardzo często 
pojawia się tłuszcz, a  skóra traci swą 
jędrność. Warto zatem regularnie ćwi-
czyć uda, wykonując odpowiednie 
ćwiczenia 2–3 razy w tygodniu.

Zanim przystąpisz do treningu wła-
ściwego, nie zapomnij o  rozgrzewce. 
Przygotuj swój organizm do wysiłku, 

a uchroni cię to od kontuzji oraz uciąż-
liwych zakwasów.

Dopiero potem przejdź do zestawu 
ćwiczeń:

1. Zrób przysiad, a następnie wyskok, 
czyli przysiady z wyskokiem. Stań w sze-
rokim rozkroku, a dla zachowania rów-
nowagi złącz dłonie na wysokości klat-
ki piersiowej. Następnie wykonaj głę-
boki przysiad, zachowując między 

udami a łydkami kąt 90 stopni. Wytrzy-
maj przez sekundę w  takiej pozycji 
a następnie włóż około 80% swojej siły, 
aby wykonać wyskok. Spadając, od razu 
wróć do przysiadu, a następnie powtórz 
wyskok.

2. Unoszenie nogi w siadzie. Usiądź 
na macie i z lekko pochylonym tułowiem 
podeprzyj się na rękach. Ugnij jedną 
nogę w kolanie, drugą zaś wyprostuj, 
kierując palce stóp na zewnątrz. Unoś 
wyprostowaną nogę do wysokości 
kolana. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu 
jest maksymalne napięcie brzucha. 
Ćwicz po 30 sekund na jedną nogę.

3. Nożyce. To bardzo proste, ale 
bardzo skuteczne ćwiczenie pod wa-
runkiem, że jest wykonywane właściwie. 
Połóż się na plecach, a ręce ułóż wzdłuż 
tułowia. Unieś nogi lekko do góry i wy-
konuj nimi pracę podobną do pracy 
nożyc. Na samym początku wykonuj to 
ćwiczenie ruchami pionowymi, ale je-
żeli będziesz czuć się na siłach, zacznij 
wykonywać nożyce poziome. W  tym 
ćwiczeniu oprócz wewnętrznych partii 
ud ćwiczymy również mięśnie brzucha 
oraz pośladki.

4. Wykrok w bok. Bardzo popularnym 
ćwiczeniem na wewnętrzne partie ud 
są wykroki w bok. Stań prosto, nogi zaś 
rozstaw na szerokość bioder. Następnie 
wykonaj krok w  bok, sprowadzając 
ciało jak najniżej. Pamiętaj jednak, że 
stopy nie mogą odkleić się od podłogi, 
a  plecy muszą być cały czas proste. 
Następnie wróć do punktu wyjścia 
i  powtórz ćwiczenie, wykonując krok 
w drugą stronę.

5. Motylek. To ćwiczenie wykonuj, 
leżąc na plecach ze zgiętymi kolanami 
i uniesionymi biodrami. Biodra i kolana 
powinny tworzyć linię prostą. Ręce 
połóż wzdłuż tułowia. Jednocześnie 
odwiedź kolana na boki w przeciwne 
strony tak daleko, jak dasz radę. Wy-
trzymaj w tej pozycji 2 sekundy i złącz 
kolana. Wykonuj to ćwiczenie rytmicz-
nie około 30 sekund.

Pamiętaj, aby zakończyć trening 
rozciąganiem mięśni. W ten sposób we 
właściwy sposób wprowadzisz je w stan 
spoczynku i  uchroni cię to przed za-
kwasami. Regularność pomoże osiągnąć 
ci sukces w postaci silnych i  jędrnych 
ud! Powodzenia!

Trening wewnętrznych partii ud. Jakie ćwiczenia będą najlepsze?
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ZUS uruchomił infolinie tematyczne

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek

Trzynastki już w kwietniu
w przyszłym miesiącu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, 
czyli dodatkowych rocznych wypłat dla emerytów 
i rencistów. Do seniorów trafią razem z kwietniową 
emeryturą lub rentą

Na Dolnym Śląsku „trzynast-
ki” dostanie 682 250 osób. W tym 
275 tysięcy mieszkańców Wro-
cławia, 249 tys. mieszkańców 
Wałbrzycha i 158 tys. mieszkań-
ców Legnicy. ZUS i Poczta Polska 
zapewniają, że wszystkie wypła-
ty dotrą do wszystkich na czas.

Obecnie wszystkie wypłaty z 
ZUS są w terminie, dotyczy to 
także dodatkowej wypłaty, czy-
li tzw. trzynastki.

– Seniorzy nie mają najmniej-
szych powodów do obaw, że 
dodatkowa wypłata nie wpłynie 
na ich konta. Trzynastki są przy-
znawane z urzędu, nie trzeba 
więc składać żadnych wniosków 
– zapewnia Iwona Kowalska-
-Matis regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku. – 
Prawie 80 proc. wypłat popłynie 
na konta naszych klientów, resz-
ta zostanie dostarczona przez 
pocztę – dodaje.

Dodatkowe wypłaty popłyną 
do około 9 mln osób w całym 
kraju. Tzw. trzynastka przysłu-
guje uprawnionym m.in. do: 
emerytury, renty (z tytułu nie-
zdolności do pracy, szkoleniowej, 
socjalnej, rodzinnej), rodziciel-
skiego świadczenia uzupełnia-
jącego (świadczenia dla osób, 
które wychowały, co najmniej 
czwórkę dzieci), nauczycielskie-
go świadczenia kompensacyj-
nego, świadczenia lub zasiłku 
przedemerytalnego. Te osoby 
otrzymają trzynastkę, o ile w 
dniu 31 marca br. będą mieć 
prawo do jednego z tych świad-
czeń. Jeśli na ten dzień wypłata 
będzie zawieszona (np. z powo-
du zbyt wysokich dodatkowych 

zarobków), to trzynastka nie 
będzie przysługiwać.

Ile wynosi i jak dostać 
świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, 
nie trzeba nic robić. ZUS wypła-
ci je wszystkim uprawnionym 
automatycznie, bez konieczno-
ści składania wniosku. Kwota 
świadczenia to dla każdego 1200 
zł brutto. Z tego w większości 
przypadków trzeba potrącić za-
liczkę na podatek dochodowy i 
składkę zdrowotną. Najczęściej 
„na rękę” będzie do wypłaty 981 
zł. Do renty rodzinnej, którą 
pobiera kilka osób, przysługuje 
jedna trzynastka. ZUS podzieli 
ją w równych częściach na każdą 
uprawnioną osobę. Na przykład, 
jeśli jedną rentę rodzinną pobie-
rają dwie osoby, to każda otrzy-
ma po 600 zł brutto.

Trzynastka dla osób 
na kwarantannie

Rzecznik prasowy Poczty Pol-
skiej Justyna Siwek zapewnia, że 
pocztowcy doręczą wszystkie 
emerytury na czas. „Poczta Polska 

wprowadza szczególne proce-
dury w przypadku wypłat rent i 
emerytur dla osób objętych kwa-
rantanną. Emerytury są komisyj-
nie przygotowane do wypłaty w 
placówce pocztowej i wkładane 
do tzw. bezpiecznych kopert, 
które następnie są doręczane 
pod wskazany adres przy zasto-
sowaniu odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa” – podkreśla.

Kiedy wypłata?

ZUS wypłaci tzw. trzynastki 
razem ze świadczeniem głów-
nym przysługującym za kwie-
cień, w standardowym terminie 
płatności emerytury czy renty. 
Terminów płatności w ZUS jest 
kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień 
miesiąca.

Czy trzynastkę może 
zająć komornik?

O pieniądze z kwietniowego 
dodatku nie muszą się martwić 
osoby z długami. Trzynastki nie 
podlegają zajęciom komorni-
czym, nawet, jeśli trafią na kon-
to bankowe. Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne będzie 
mieć specjalny identyfikator, 
dzięki czemu będzie je łatwo 
rozpoznać w przelewach i nie 
zostanie zajęte przez komornika.

Limitami nie muszą się przejmować osoby w wieku 
emerytalnym, czyli panie powyżej 60 roku życia 
i panowie, którzy mają za sobą 65 urodziny. osoby, które 
nie osiągnęły wieku emerytalnego i dorabiają do renty 
lub emerytury, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie 
spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty z ZUS. 
Dobra wiadomość jest taka, że od 1 marca 2020 r. limity 
są wyższe niż w poprzednim kwartale

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W  ciągu 
ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła 
o około 30 proc. Wśród pracujących emerytów w 2018 r. prze-
ważały kobiety i stanowiły 56 proc. Prawie 90 proc pracujących 
emerytów to osoby w  wieku 60-65 lat i  więcej. Właśnie ta 
grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli po-
wszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i  65 lat – 
mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić 
się rozliczeniami z ZUS.

– Z uwagą wysokość swoich przychodów z tytułu dodat-
kowej pracy muszą śledzić wcześniejsi emeryci i  renciści – 
przypomina Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Limity dorabiania dotyczą bowiem tylko 
osób, które nie osiągnęły jeszcze 60 lat w przypadku kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie osoby, które w wieku emery-
talnym już są, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i  nie 
martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypła-
canych mu świadczeń – dodaje rzecznik.

Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec 
zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przy-
padku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpły-
wającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej 
określonej kwoty granicznej.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy wcześniejszą emery-
turę lub rentę?

Świadczenie ulega zmniejszeniu w  razie osiągania przy-
chodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo 
do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty 
rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega za-
wieszeniu.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2020 roku?
Od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kwota przy-

chodu odpowiadająca:
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogło-

szonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł – przychody 
powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł – przy-
chody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emery-
tury lub renty.

większe limity dorabiania 
dla emerytów i rencistów

Ze względu na duże natężenie telefonów ZUS 
uruchomił trzy nowe, tematyczne linie telefonicz-
ne pod nowymi numerami telefonów, które są 
czynne w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7.00-
15.00.

1. ZASIŁKI, OPIEKA nr telefonu 22 290 87 01 
– pod tym numerem telefonu można otrzymać 
informacje dotyczące świadczeń z powodu pod-
dania się kwarantannie lub izolacji oraz w sprawie 
zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dziec-

kiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły.

2. PRZEDSIĘBIORCY nr telefonu 22 290 87 02 
– pod tym numerem telefonu można otrzymać 
informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębior-
ców.

3. BADANIA, REHABILITACJA nr telefonu 
22 290 87 03 – pod tym numerem telefonu moż-
na otrzymać informacje dotyczące odwołanych 
badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

www.noworudzianin.pl
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obóz NKwD w Skrobowie 
Obóz NKWD w Skrobowie – miejsce rozbroje-

nia przez NKWD 27 Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej, która wcześniej po ciężkich walkach wyzwo-
liła okolice Lubartowa od Niemców, położone we 
wsi Skrobów w gminie Lubartów.

W  listopadzie 1944 r., z  inicjatywy Michała 
Roli-Żymierskiego (generał brygady Wojska Pol-
skiego w  1927 zdegradowany, dowódca Armii 
Ludowej (1944), Naczelny Dowódca Wojska Pol-
skiego, przewodniczący Państwowej Komisji 
Bezpieczeństwa. członek Komisji Wojskowej 
Biura Politycznego KC PZPR), w Skrobowie zało-
żono jeden z  kilkudziesięciu obozów NKWD 
w Polsce dla „wybieranych” byłych żołnierzy Armii 
Krajowej z jednostek liniowych oraz ze szkół ofi-
cerskich 1 i 2 Armii Wojska Polskiego.

27 marca 1945 r., 48 więźniów obozu udało 
się uciec. Większość z nich – w tym Jerzy Ślaski, 
autor książki o  ucieczce – dotarła do oddziału 
mjr.  Mariana Bernaciaka „Orlika” (podporucznik 
rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, do-
wódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie 
Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie) i  walczyła 
w jego szeregach.

Po ucieczce aresztowano 14 osób pomagają-
cych w  przygotowaniach do ucieczki; byli to: 
podpułkownik Edward Pisula, porucznik Adam 
Romański, porucznik Stefan Żołtowski, szerego-
wiec Zdzisław Bujak, kapral Eugeniusz Gierej, 
porucznik Alfred Wieczorek, kapral Jerzy Oleszczuk, 
bosmanmat Kazimierz Dobrzyński, kapral Stani-
sław Lemke, podporucznik Józef Okuliński, kapral 
Wojciech Gutry, szeregowiec Tadeusz Kmieć, 
kapral Michał Budzyna, szeregowiec Marcel Bo-
relski.

W czerwcu osądzeni zostali przez Mieczysława 
Widaja (pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, 
zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu 

Wojskowego, w latach 1945–1953 odpowiedzial-
ny za skazanie na śmierć ponad 100 żołnierzy 
podziemia niepodległościowego, zbrodniarz 
komunistyczny). Padło wiele wyroków śmierci 
zamienionych później na dożywotnie więzienie. 
Wiadomo że przeżyło jedynie dwóch ze skazanych: 
Wojciech Gutry i Eugieniusz Gierej, którzy zosta-
li uwolnieni przez oddziały majora Mariana Ber-
naciaka „Orlika” podczas transportu na Sybir. 
Podpułkownik Edward Pisula zamęczony został 
w więzieniu.

Ci, którzy pozostali w Skrobowie, zostali wy-
wiezieni do łagrów w głąb ZSRR i na Syberię.
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„Centrum” ul. Kłodzka 10a 27 marca

„Centrum Zdrowia” os. wojska Polskiego 2 28 marca

„Piastowska” ul. Piastów 5 29 marca

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 30 marca

„Nowa” ul. Teatralna 11 31 marca

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2 1 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13 2 kwietnia

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 3 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 4 kwietnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 5 kwietnia

„w Rynku” Rynek 23 6 kwietnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 7 kwietnia
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2020

marca
piątek

imieniny obchodzą: 
Aleksander, Benedykt, Ernest, Jan, Lidia, Robert, 
Rzędzimir, Łazarz

wschód słońca: 5.21
zachód słońca: 18.00

27
87 dzień roku

do końca roku pozostało 279 dni
dzień trwa: 12 godz. i 29 min 
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kina MoK

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

kino 
nieczynne

Marian Bernaciak 26 lipca 1944 r. 
– Akcja „Burza” w Rykach
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Kształcenie na odległość – regulacje prawne
Zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-19. określono zasady prowadzenia 
nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe 
przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich 
pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozu-
miałość i  cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z  tego, ile trudu 
wkładają oni w  wychowywanie i  edukację swoich dzieci, 
szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawo-
dową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił mi-
nister edukacji narodowej. – Apeluję i  proszę dyrektorów 
szkół oraz nauczycieli o  zwrócenie szczególnej uwagi na 
równomierne obciążenie ucznia zajęciami w  danym dniu, 
a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. 
Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie 
niezbędnego wsparcia materialnego i  organizacyjnego. 
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas 
wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki 
i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych związanego z  zagrożeniem epidemicznym 
nauka jest realizowana na odległość. W sytuacji, gdy wystą-
pią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgod-
nieniu z  organem prowadzącym, powinien określić inny 
sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także 
poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dy-
rektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić 
rodziców, w  jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Na-
uczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowa-
nego programu nauczania tak, by dostosować go do wybra-
nej metody kształcenia na odległość.

bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości 
psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodnio-
wy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając 
m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w  danym 
dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizycz-
ne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy 
konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Organizując 
uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać 
o  uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez 
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektro-
niczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształ-
cenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne 
odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, 
telefon) i  ich dostępności w  domu, wiek i  etap rozwoju 
uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana 
z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczy-
ciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma eduka-
cyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komi-
sji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach eduka-
cyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły pod-
stawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców 
o  dostępnych materiałach, a  także możliwych sposobach 
i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatycz-
ne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały eduka-
cyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkry-

wania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wyko-
rzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę interne-
tową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramo-
wania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł 
do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkow-
ników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą 
konto na  platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na ko-
rzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów 
i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych 
uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia 
kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wyko-
rzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w  uzgodnieniu 
z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i spraw-
dzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych
Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowa-

dzone przede wszystkim w  zakresie teoretycznych przed-
miotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również 
w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z pro-
gramu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację 
programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część nie-
możliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być 
realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewi-
dzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana 
zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych 
oraz przygotowania zawodowego młodocianych. Uczniowie 
technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realiza-
cji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą 
mogli, w  uzgodnieniu z  pracodawcą, zrealizować zajęcia 
praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego, albo w na-
stępnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinan-
sowania kosztów kształcenia.

organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w  formach 
pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas 
w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast 
kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizo-
wania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną 
utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształ-
cenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę 
na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów 
oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym 
wynikających z  indywidualnych programów edukacyjno-
-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności 
intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zo-
bowiązani do informowania rodziców o dostępnych mate-
riałach i  możliwych formach ich realizacji w  celu wsparcia 

dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych. Podobnie w  przypadku dziecka objętego zajęciami 
wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli

W  okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia 
pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z  wyłączeniem 
przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć 
z uczniami zdalnie lub w  inny sposób, lub gdy jest to nie-
zbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w  ramach czasu pracy nauczycieli 
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z  wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształ-
cenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośred-
nio z  uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego 
wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach 
godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zali-
czania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowa-
nych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-
głość lub innego sposobu  kształcenia.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształ-
cenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w  składnikach 
i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zreali-
zowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodaw-
cy w  określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą 
świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, 
który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania 
pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód 
z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagro-
dzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świad-
czyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz 
będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo 
do wynagrodzenia zasadniczego w  wysokości wynikającej 
z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie 
przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również 
pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków 
gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjono-
wania tych jednostek. O organizacji pracy tych pracowników 
decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić 
pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście 
charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to 
pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągło-
ści funkcjonowania jednostki może również polecić pracow-
nikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z  przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy w  określonym czasie pracownik administracji lub 
obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do 
dyspozycji dyrektora szkoły i  jest w gotowości do wykony-
wania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 
Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas 
niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, 
a  doznał przeszkód z  przyczyn dotyczących pracodawcy, 
przysługuje wynagrodzenie wynikające z  jego osobistego 
zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak 
niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.



14

OR OR
Noworudzianin Nr 421, 27 marca – 2 kwietnia 2020 r.



15

OR OR
Noworudzianin Nr 421, 27 marca – 2 kwietnia 2020 r.

Kolejny tydzień 
z koronawirusem

Nowe zasady bezpieczeństwa 

Koronawirus – sytuacja obecna

Mija kolejny tydzień walki z koronawirusem na całym świecie. 
Na ten moment (czwartek 26 marca godz. 15.00) na świecie jest 
już ponad 493 tysiące zarażonych, ponad 22 tysiące zgonów i po-
nad 120 tysięcy osób wyzdrowiałych. Wszystko to w 201 krajach. 
Polska na ten moment jest na 31 miejscu tej przerażającej staty-
styki z  ponad 1120 zarażonymi i  14 osobami zmarłymi. Prym 
wiodą nadal Chiny, których statystyki nowych zarażeń i zgonów 
mocno przyhamowały (81298 chorych, 3287 zgonów i 74055 wy-
zdrowiałych), ale bardzo szybko zbliżają się do tych liczb Włosi 
(74386 chorych, 7503 zgonów i 9362 wyzdrowiałych), Amerykanie 
(69223 chorych, 1054 zgonów i  619 wyzdrowiałych), Hiszpanie 
(56188 chorych, 4089 zgonów i  7015 wyzdrowiałych), Niemcy 
(42761 chorych, 229 zgonów i  5931 wyzdrowiałych), Irańczycy 
(29406 chorych, 2234 zgonów i 10457 wyzdrowiałych) i Francuzi 
(25604 chorych, 1331 zgonów i 3900 wyzdrowiałych).

Na całym niemal świecie, również w Polsce, wprowadzane są 
nowe obostrzenia i restrykcje, które mają nas uchronić od zaraże-
nia. Większość nie ma problemu ze zrozumieniem powagi sytuacji 
i stosowaniem się do nowych reguł codziennego życia. Niestety 
jednak są osoby, które próbują naginać ustalenia, narażając siebie 
i innych na poważne problemy zdrowotne, a nawet utratę życia. 
Bywa też tak, że niektórzy w ogóle sobie nic z tego nie robią z róż-
nych powodów.

W  powiecie kłodzkim są 2 osoby zarażone koronawirusem 
(mieszkanka Kudowy-Zdroju i Stronia Śląskiego). Z pewnością będą 
kolejne. Jeszcze tydzień temu w Polsce było 75% mniej zarażonych 
niż teraz. Jeszcze tydzień temu jeżdżący do pracy w  Czechach 
martwili się o wielogodzinne korki przy odprawie granicznej. Dziś 
ten problem zniknął po tym, jak Škoda zamknęła swoją fabrykę. 
Ograniczenia w sklepach, nowe obowiązki nauczycieli i uczniów 
i wiele innych. Świat zmienia się nie do poznania i to w zastrasza-
jącym tempie. Choć rządzący mają nadzieję, że najgorsze będzie 
do Świąt Wielkanocnych, to nie ukrywają, że już NIGDY nie będzie 
normalnie, nie będzie tak jak przed pandemią. Można spodziewać 
się wielu tygodni stopniowego odwoływania obostrzeń, ale na 
pewno nie na raz, powoli, po kolei, obserwując co się będzie dzia-
ło. Nie jest bowiem też tajemnicą, że człowiek, który przeszedł tę 
chorobę i  wyzdrowiał –  tak jak przy grypie – może zachorować 
ponownie. Niektórzy naukowcy mówią o kolejnych falach.

W kolejnych krajach zaleca się seniorom (najbardziej narażonym 
na najgorsze konsekwencje wirusa), aby pozostali w domach nawet 
kilka miesięcy. Kolejne wielkie imprezy sportowe zostały przenie-
sione na przyszły rok. Co będzie dalej? Nie wiemy na pewno. 
Problem może szybko rozwiązać szczepionka – której nie ma na 
ten moment – pod warunkiem, że będzie dobrze sprawdzona, 
przebadana. Kiedy to nastąpi? Musimy się uzbroić w  ogromną 
cierpliwość i  nauczyć żyć inaczej niż do tej pory – z  większym 
naciskiem na higienę i prawdopodobnie z przyzwyczajeniem się 
do większej izolacji społecznej. Wchodzimy przez to jeszcze moc-
niej w świat wirtualny. Jak będzie wyglądać ten świat pod koniec 
tego stulecia? Jak będzie wyglądał za kilka miesięcy, za rok? Nie 
lada gratka dla futurologów i autorów science-fiction.

Trzymajmy się, wspierajmy, uśmiechajmy, dajmy sobie spokój 
z  hejtem, bądźmy bardziej czuli i  wyrozumiali. Rozejrzyjmy się 
wokół, czy ktoś może potrzebuje naszej pomocy. Nie ulegajmy 
emocjom i nie stygmatyzujmy osób, które są w kwarantannie – za 
chwilę możesz być TY. Póki co #zostanwdomu, cieszmy się każdą 
chwilą i poczytajmy sobie ciekawą  książkę albo „Noworudzianina” 
;), który teraz dla wszystkich ZA DARMO do pobrania w  wersji 
elektronicznej na stronie www.noworudzianin.pl. Zdrowia życzę, 
wytrwałości i spokoju.

Stan epidemii w Polsce
W piątek 20 marca premier Mateusz Mora-

wiecki wraz z ministrem zdrowia Łukaszem 
Szumowskim ogłosili stan epidemii na terenie 
całego kraju. Poinformowano też o przedłuże-
niu zamknięcia wszystkich placówek oświato-
wych i uczelni wyższych do Świąt Wielkanocnych.

Podwyższono karę za łamanie kwarantanny 
z 5000 zł do 30000 zł.

Ponadto minister zdrowia i wojewodowie 
mają bezpośrednią możliwość wyznaczania 
personelu medycznego do konkretnych działań.

Przypomnijmy, 13 marca rządzący ogłosili 
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 
20 marca na terenie całego kraju obowiązuje 
stan epidemii. Czym się różni stan zagrożenia 
epidemicznego od stanu epidemii?

Praktyczna różnica między tymi stanami 
sprowadza się do strefy zero. To obszar bezpo-

średnio wokół ogniska wirusa, w stanie epide-
mii podlegający ścisłym ograniczeniom i kon-
troli. Strefami zero mogą być miasta lub  regiony.

Wprowadzenie stanu epidemii wiąże się z:
• ograniczeniem określonego sposobu prze-

mieszczania się,
• ograniczeniem lub zakazem obrotu i używa-

niem określonych przedmiotów i produktów 
spożywczych,

• ograniczeniem funkcjonowania określonych 
instytucji lub zakładów pracy,

• zakazem organizowania widowisk i innych 
zgromadzeń,

• obowiązkowymi zabiegami sanitarnymi,
• nakazem udostępnienia lokali, terenów i do-

starczeniem środków transportu do działań 
przeciwepidemicznych,

• obowiązkiem przeprowadzenia szczepień.

W związku z pandemią koro-
nawirusa, do 11 kwietnia br. 
włącznie, w naszym kraju nie 
będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami by-
towymi, zdrowotnymi, zawodo-
wymi. Obowiązek pozostania w 
domu nie będzie dotyczył jednak 
dojazdu do pracy, czy załatwia-
nia niezbędnych codziennych 
potrzeb, takich jak: zakup jedze-
nia, lekarstw czy opieki nad bli-
skimi.

W ostatnich dniach wprowa-
dzono w Polsce zasady bezpie-
czeństwa w związku z pandemią 
koronawirusa. Polska zdecydo-
wała się na ograniczenie imprez 
masowych i działalności galerii 
handlowych, zawieszenie zajęć 
w szkołach oraz zamknięcie gra-
nic. Rozwój epidemii w Polsce i 
w Europie powoduje kolejne 
decyzje o zmianie zasad bezpie-
czeństwa.

ograniczenia 
w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia br. włącznie 
nie będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami byto-
wymi, zdrowotnymi, zawodowy-
mi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

– dojazdu do pracy – jeśli 
jesteś pracownikiem, prowadzisz 
swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy; masz również pra-
wo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją 
zawodową działalnością,

– wolontariatu – jeśli działasz 
na rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym prze-
bywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działal-
ności,

– załatwiania spraw niezbęd-
nych do życia codziennego – 
możesz się przemieszczać, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wyku-
pić lekarstwa, udać się do leka-
rza, opiekować się bliskimi, wy-
prowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się 
będzie można jedynie w grupie 
do dwóch osób – obostrzenie to 
nie dotyczy rodzin.

w autobusie tyle osób, 
ile wynosi połowa 
miejsc siedzących

Środki publicznego transpor-
tu zbiorowego nadal działają. 
Jednak w autobusie, tramwaju 
lub metrze tylko połowa miejsc 
siedzących może być zajęta. 
Jeśli miejsc siedzących w pojeź-
dzie jest 70, to na jego pokładzie 
może znajdować się maksymal-
nie 35 osób.

Całkowity zakaz 
zgromadzeń

Nowe przepisy zakazują tak-
że wszelk ich zgromadzeń, 
 spotkań, imprez czy zebrań. Moż-
na się jednak spotykać z najbliż-
szymi.

Zasady bezpieczeństwa 
w trakcie uroczystości 
religijnych

Ograniczenia w przemiesz-
czaniu nie dotyczą również osób, 
które chcą uczestniczyć w wy-
darzeniach o charakterze religij-
nym. Tutaj jednak wprowadzono 
kolejną ważną zasadę – we Mszy 
św. lub innym obrzędzie religij-
nym nie będzie mogło uczestni-
czyć jednocześnie więcej niż 
5 osób – wyłączając z tego oso-
by sprawujące posługę. Przypo-
minamy, że można uczestniczyć 
w wydarzeniach religijnych za 
pośrednictwem telewizji, radia 
czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby 
osób nie dotyczą zakładów pra-
cy. Należy jednak stosować w 
nich szczególne zalecenia Głów-
nego Inspektora Sanitarnego w 
zakresie zachowania odległości 
między pracownikami, stosowa-
nia środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia 
nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, 
w mocy pozostają wszystkie 
dotychczasowe zakazy, czyli 
ograniczenie w działalności ga-
lerii handlowych, działalności 
gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także obowiązuje 
14-dniowa kwarantanna dla po-
wracających zza granicy.
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WYSŁANIE ZDJĘCIA ZAMIAST WIZYTY 
POLICJANTÓW 

  
JESTEŚ OBJĘTY KWARANTANNĄ 

DOMOWĄ?  
ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE 

SPECJALNĄ APLIKACJĘ 
MINISTERSTWA CYFRYZACJI 

 

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA     

ZAINSTALUJ! 

W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby 
korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną 
dla nich specjalną infolinię - 22 165 57 44. 
Więcej informacji, w tym regulamin, 
na www.gov.pl/kwarantannadomowa. 

Jak to działa? 
Wszystkie osoby objęte kwarantanną dostają 
SMSa zachęcającego do ściągnięcia i 
zainstalowania aplikacji. 
WAŻNE! Aktywuj aplikację w miejscu odbywania 
kwarantanny, po odebraniu SMSa. Otrzymanie 
wiadomości to znak, że Twoje dane pojawiły się 
w bazie. System jest połączony z bazą numerów 
telefonów osób, które zostały objęte 
kwarantanną. 

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji 
korzystały osoby nieobjęte kwarantanną.  
 
. 

ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD 
KWARANTANNY GROZI GRZYWNA 
W WYSOKOŚCI DO 30 000 ZŁ 

APLIKACJA JEST OFICJALNA,  BEZPIECZNA  
I BEZPŁATNA, DOSTĘPNA W SKLEPACH 
GOOGLE PLAY I APP STORE 
 
AKTYWUJESZ JĄ ZA POMOCĄ NUMERU 
TELEFONU 
APLIKACJA ZOSTANIE  ZWERYFIKOWANA 
KODEM SMS 

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji 
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.  
Wyjaśnia on sposób i zasady działania Aplikacji,  
a także zawiera ważne informacje dotyczące 
Twoich danych osobowych i bezpiecznego 
korzystania z Aplikacji. 

APLIKACJA UMOŻLIWIA: 
 ZŁOŻENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA: 
 ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 
 POSIŁEK 
 KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM 

 DOSTĘP DO KOMUNIKATÓW O AKTUALNEJ 
SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE ZE 
SŁUŻBAMI 
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Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla 
osób objętych kwarantanną – to główny cel aplikacji 
Kwarantanna domowa

Start aplikacji „Kwarantanna domowa”
Wysłanie zdjęcia zamiast wi-

zyty policjantów – tak, dzięki tej 
aplikacji, może wyglądać kwa-
rantanna domowa. Aplikacja jest 
darmowa, bezpieczna i dostęp-
na w sklepach Google Play i App 
Store.

Pomóż sobie i nam

Każdego dnia rośnie liczba 
osób objętych kwarantanną do-
mową. To Polacy, którzy wrócili 
z zagranicy, ale i osoby, które 
miały kontakt z ludźmi zarażo-
nymi koronawirusem. Z kwaran-
tanną wiążą się pewne obowiąz-
ki. To m.in. zakaz opuszczania 
miejsca, w którym ją odbywamy. 
Wszystko po to, by zapewnić 
bezpieczeństwo nam wszystkim, 
zarówno osobom objętym kwa-
rantanną, jak i ich bliskim, czy 
sąsiadom.

Aby to bezpieczeństwo było 
skutecznie zapewnione, poli-
cjanci sprawdzają miejsca poby-
tu osób przebywających w kwa-
rantannie. Za złamanie kwaran-
tanny może być nałożony man-
dat do 5 tysięcy złotych. Ale nie 
chodzi o to, by karać. Chodzi o 
to, by kwarantanna i dotykające 
nas wszystkich restrykcje – wdro-
żone, by ograniczyć rozprzestrze-
nianie się koronawirusa – były 
skuteczne.

Jednocześnie bardzo 
ważne jest wsparcie dla 
osób w kwarantannie

Dzięki aplikacji Kwarantanna 
domowa, możliwa będzie lepsza 
realizacja obu celów. Bezpieczeń-
stwa i lepiej adresowanego 
wsparcia. Jak? Zaraz wyjaśnimy.

Wyobraźmy sobie taką sytu-
ację: wracamy z zagranicy i wjeż-
dżamy do Polski. Od razu, zgod-
nie z obowiązującymi obecnie 
przepisami, zostajemy objęci 
obowiązkową 14-dniową kwa-
rantanną domową. W praktyce 
wygląda to tak, że na granicy 
wypełniamy tzw. kartę lokaliza-
cyjną, w której wpisujemy swo-
je dane, w tym m.in. adres (pod 
którym przejdziemy kwarantan-
nę) oraz nasz numer telefonu.

Najważniejsze, aby w trakcie 
kwarantanny stale przebywać 
we wskazanym miejscu. To kwe-
stia nie tylko odpowiedzialności, 
ale i solidarności. Wszystkim nam 
powinno zależeć na swoim i 
naszych bliskich zdrowiu.

Czy na pewno…?

Jak już wspominaliśmy, w 
weryfikacji przestrzegania tych 
zasad pomagają funkcjonariusze 
policji. W czasie kwarantanny 
mogą nas odwiedzić w dowol-
nym momencie. Jeśli chcesz 
ułatwić im pracę, ściągnij naszą 
aplikację Kwarantanna domowa.

– Najlepiej zrobić to od razu 
po przybyciu na miejsce odby-
wania kwarantanny – radzi mi-
nister cyfryzacji Marek Zagórski. 
– Nasza aplikacja jest bezpłatna 
i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we 
współpracy z ekspertami w tej 
dziedzinie. Można ją znaleźć w 
sklepach Google Play lub App 
Store – dodaje szef MC.

Jeśli zainstalujesz naszą apli-
kację, krótką chwilę po wypeł-
nieniu formularza lokalizacyjne-
go może się okazać, że Twoje 
dane nie dotarły jeszcze do na-

szego systemu. Warto wtedy 
poczekać 2-3 godziny i spróbo-
wać ponownie. Aplikację akty-
wujesz za pomocą numeru tele-
fonu. Twoje konto zostanie zwe-
ryfikowane po wprowadzeniu 
kodu, który otrzymasz w wiado-
mości SMS.

wAŻNE! Nie ma możliwości, 
by z aplikacji korzystały osoby 
nieobjęte kwarantanną. Jej 
system jest połączony z bazą 
numerów telefonów osób, które 
zostały zobowiązane do przejścia 
kwarantanny.

Zaraz po aktywacji aplikacji 
dostaniesz zadanie… Jakie? Zro-
bienie sobie zdjęcia. Będzie to 
tzw. zdjęcie referencyjne, które 
jeszcze nam się przyda. Za chwi-
lę dowiesz się do czego.

Selfie z ręki

Aplikacja aktywowana. Co 
dalej? Każdego dnia kwarantan-
ny do objętych nią osób – które 
zainstalowały i aktywowały naszą 
aplikację – będziemy SMS-em 

wysyłali prośbę o wykonanie 
zadania. Bardzo prostego i za-
wsze takiego samego. Zrobienia 
selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz 
nowoczesnemu systemowi po-
równywania twarzy będzie wia-
domo, że to na pewno ta osoba 
i że przechodzi kwarantannę w 
miejscu zadeklarowanym w for-
mularzu lokalizacyjnym. Pomo-
że nam w tym zrobione przy 
aktywacji zdjęcie referencyjne. 
To do niego będą porównywane 
kolejne przesłane fotografie.

– Dziennie trzeba będzie zro-
bić jedno lub kilka takich zdjęć. 
Prośby o ich wykonanie będzie-
my wysyłać „z zaskoczenia”. Idea 
jest dokładnie taka sama jak przy 
niezapowiedzianych wizytach 
funkcjonariuszy policji – tłuma-
czy minister cyfryzacji Marek 
Zagórski. – Dane osób „meldu-
jących się” na kwarantannie są 
bezpieczne. Nie będą niepo-
trzebnie gromadzone, ani prze-
chowywane – zapewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wyko-
nanie selfie to 20 minut od otrzy-
mania SMS-a. Po upływie tego 
czasu osoba objęta kwarantan-
ną dostanie wiadomość przypo-
minającą. Jeżeli w wyznaczonym 
czasie nie wykonamy zdjęcia, 
będzie to sygnał dla policji, że 
powinna sprawdzić, czy zasady 
kwarantanny nie są łamane.

Praktyczna rada: korzystając 
z aplikacji nie zapominajmy o 
tym, aby nasz telefon był nała-
dowany, a dźwięki niewyciszone. 
Sprawdzajcie SMS-y.

bądźmy solidarni 
i odpowiedzialni

Dzięki aplikacji zyskujesz 
szybki dostęp do niezbędnych 
– pomocnych w czasie kwaran-
tanny – informacji. Możesz też 
korzystać ze specjalnej infolinii.

Aplikacja daje też m.in. moż-
liwość zgłoszenia się do  lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej, 
które w uzasadnionych sytuac jach, 
mogą dostarczać leki, czy arty-
kuły spożywcze. Dzięki aplikacji 
szybko można skontaktować się 
z pracownikiem socjalnym.

W najbliższych dniach do 
aplikacji będziemy dodawać 
kolejne funkcjonalności. Chcemy 
bowiem, aby jak najwięcej osób 
objętych kwarantanną z niej 
korzystało. Dla swojego i nasze-
go bezpieczeństwa.

Bądźmy odpowiedzialni. War-
to sobie pomagać w tym trud-
nym dla wszystkich czasie.

W razie jakichkolwiek proble-
mów technicznych, osoby korzy-
stające z aplikacji mogą zadzwo-
nić na przygotowaną dla nich 
specjalną infolinię – 22 165 5744.

więcej informacji na www.
gov.pl/kwarantannadomowa
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ZUS pomoże przedsiębiorcom
Możliwość odroczenia terminu płatności 
składek oraz zawieszenie lub wydłużenie 
spłaty już zawartych układów ratalnych 
– to udogodnienia dla przedsiębiorców 
w związku z występowaniem w Polsce 
koronawirusa

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przed-
siębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego 
wniosku o  odroczenie o  trzy miesiące terminu 
płatności składek oraz zawieszenie lub wydłuże-
nie spłaty należności w układach ratalnych.

Już teraz przedsiębiorcy mogą wysyłać elek-
tronicznie do ZUS wnioski o  odroczenia o  trzy 
miesiące terminu płatności składek za okres od 
lutego do kwietnia 2020 r. lub zawieszenie na trzy 
miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w któ-
rej termin płatności rat bądź składek wyznaczono 
w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym 
wydłużenia o  trzy miesiące terminu realizacji 
zawartej umowy. Wnioski można pobrać ze stro-
ny: www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/
aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-
zwiazku-z-koronawirusem/3223283

– Właściciele firm składają jeden tylko doku-
ment, w którym dodatkowo zawarte jest oświad-
czenie, w  którym przedsiębiorca wskazuje, jak 
koronawirus wpłynął na brak możliwości opła-
cenia przez niego należności – mówi Iwona Ko-
walska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

– To pierwszy krok, który robimy wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Zda-
jemy sobie sprawę, że dla niektórych osób to 
bardzo trudny czas. Cały czas istnieje także moż-
liwość zawieszenia działalności firmy, co skutku-
je brakiem konieczności opłacania składek. Przy-
pomnę, że zawieszenie działalności wymaga 
wniosku CEDIG dostarczonego do urzędu miasta 
– dodaje.

Wniosek do ZUS w sprawie odroczenia płat-
ności można złożyć poprzez PUE, wrzucić do 
specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub 
przesłać na specjalny adres e-mail oddziału ZUS 
(wykaz dostępny na stronie internetowej ZUS). 
Zgodnie z  zaproponowanymi rozwiązaniami 
odroczenie terminu płatności w  uproszczonym 
trybie dotyczy wyłącznie składek za czas od lute-
go do kwietnia 2020 r. (dotyczyć to również 
składek, których termin płatności już upłynął) 
oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń 
z terminami płatności od marca do maja 2020 r. 
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia ter-
minu płatności składek lub układów ratalnych 
może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępo-
wania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz 
stosowania sankcji. Ulgi będą udzielane w ramach 
pomocy de minimis. Przedsiębiorca musi więc 
złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomo-
cy publicznej.

Jakie składki można odroczyć?
Zgodnie z przepisami odroczenie może doty-

czyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
Fundusz Emerytur Pomostowych. Złożenie wnio-
sku o odroczenie terminu płatności składek nie 
gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmó-
wi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki 
wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia 
zapłaty włącznie.

Co trzeba zrobić?
Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni 

wniosek w tej sprawie. Na stronie internetowej 
możesz pobrać wniosek dla osób nieprowadzących 
pełną księgowość lub nie nieprowadzących peł-
nej księgowości. Wniosek możesz przesłać elek-
tronicznie za pośrednictwem portalu Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj 
z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej 
placówce lub wysłać pocztą. Jeżeli prowadzisz 
pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć 
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków 
i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) 
za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz 
dołączyć do wniosku w  portalu PUE ZUS, jeśli 
zapiszesz je wcześniej na dysku komputera. We 
wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia 
koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową 
Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w ter-
minie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy 
wniosek?

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, 
wyśle Ci umowę wraz z dokumentami dotyczą-
cymi pomocy publicznej na wskazany przez 
Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz 
adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów 
przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. 
Podpisane dokumenty musisz przekazać z  po-
wrotem do ZUS. Złóż je w  skrzynce dostępnej 
w placówce ZUS lub prześlij pocztą.

ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisa-

ne dokumenty możesz wysłać nam w  postaci 
skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb), 
i  na tej podstawie ZUS udzieli Ci ulgi. Jednak 
będziesz musiał wysłać do ZUS również papiero-
we oryginały dokumentów, najpóźniej w  ciągu 
14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epi-
demicznego. Jeśli nie przekażesz ich w  formie 
papierowej, ZUS uzna, że umowa nie została za-
warta. To spowoduje naliczenie odsetek od na-
leżności objętych umową. Jeżeli w ciągu 3 mie-
sięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie po-
prawie, będziesz mógł wystąpić z  wnioskiem 
o renegocjację zawartej umowy.

ADRESY EMAIL, NA KTÓRE NALEŻY WYSYŁAĆ 
DOKUMENTY:
Legnica: 

doradca_ds_ulg_i_umorzen_legnica@zus.pl
Wałbrzych: 
doradca_ds_ulg_i_umorzen_walbrzych@zus.pl
Wrocław:

doradca_ds_ulg_i_umorzen_wroclaw@zus.pl

Gdy nie spełnisz warunków
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, 

że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej 
przez Ciebie pomocy publicznej de minimis prze-
kroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł 
udzielić Ci ulgi. Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji lub masz problem z wypełnieniem doku-
mentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń. 
Wykaz numerów telefonów znajduje się na stro-
nie: www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-
-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Specjalna infolinia dla przedsiębiorców: 
22  290  87 02 (obsługa w  sprawie wsparcia dla 
przedsiębiorców).

Rodzice, którzy muszą zapewnić opiekę swojemu 
maluchowi z powodu kwarantanny lub zamknięcia 
placówki opiekuńczej, powinni wystąpić do swojego 
pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem rodzicom nie tyl-
ko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i  wymaga opieki, ale 
także w  przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza. Taką możliwość mają rodzice dzieci do 8 roku życia.

– Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprze-
dzającego ósme urodziny dziecka. To oznacza, że jeśli mama 
wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku 
z zamknięciem szkoły, a jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. 
to zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. 
i nie dłużej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Gdy musimy zostać z  dzieckiem w  domu, wtedy należy 
u swojego pracodawcy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy, 
do którego należy dołączyć oświadczenie o zamknięciu żłob-
ka, przedszkola lub szkoły.

– Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
lub umowę zlecenia, wtedy o zasiłek występujemy bezpośred-
nio do swojego pracodawcy. Natomiast jeśli prowadzimy 
jednoosobową działalność gospodarczą, wtedy wniosek skła-
damy w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. – W przypadku osób samozatrudnionych, 
warunkiem ubiegania się o  zasiłek jest to, czy ktoś płaci za 
siebie składkę chorobową, czy nie. Przypomnę, że składka na 
ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa, ale już na cho-
robowe dobrowolna – wyjaśnia rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpie-
czeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i – jak to 
jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy 
składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobro-
wolnie. Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu 
dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego 
wypłatę. Zasiłek wypłacany jest – tak jak chorobowe, czyli 
w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić 
wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą 
dziecku zapewnić opiekę.

– Normalnie w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na 
zdrowe jak i  chore dziecko przysługuje maksymalnie przez 
60 dni, a obecnie w ramach tzw. specustawy, gdy placówka 
opiekuńcza zostanie zamknięta z powodu koronawirusa, ro-
dzicom przysługuje dodatkowe 14 dni – dodaje.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, zasiłek opiekuńczy 
oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z  Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciąża-
ją funduszu pracodawców. Nawet, jeżeli pracodawca wypłaca 
zasiłek (w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany), wypła-
cone kwoty rozlicza z ZUS.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy 
niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, to 
oświadczenie rodzica o  nieprzewidzianym zamknięciu pla-
cówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku 
ZUS Z-15. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS 
(np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), 
złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opie-
ki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie 
płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku 
pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubez-
pieczonych oraz ZAS-36.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS 
albo osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypeł-
nieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Zamknięcie przedszkola lub żłobka
daje rodzicom prawo do zasiłku opiekuńczego
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Działania w ramach Funduszu Mikroprojektów
Dzięki pozyskiwaniu środków z Funduszu Mikroprojektów przez Gminę Miejską 

Nowa Ruda udało się zrealizować wiele ciekawych projektów o zróżnicowanej 
tematyce. Projekty obejmowały działania miękkie skierowane do społeczeństwa 
jak również inwestycyjne. Przypomnijmy sobie kilka z nich.

 

Projekt „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Sportowe inwestycje w mieście. 
Kolejna inwestycja w Gminie Miejskiej Nowa Ruda zrealizowana z Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W minioną sobotę tj. 23 listopada do sportowych 

atrakcji został włączony tor rowerowy „Mini singletrack” znajdujący się w „Starym Parku” w 

Słupcu. Inwestycja ta wyniosła 123 000,00 zł i powstała w ramach projektu „Mini singletrack  

- turystyczna trasa rowerowa”. We wrześniu w ramach projektu obecnie realizowanego, 

„Łączy nas sport” został otworzony plac do uprawiania kalisteniki (Street Workout) na placu 

zabaw przy ulicy W. Andersa w Drogosławiu. W roku 2019 Gmina Miejska zrealizowała 

również projekt pt. „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko -Radkowsko-Broumovska” w 

ramach którego zostały wybudowane transgraniczne połączenia rowerowe pomiędzy 

partnerami biorącymi udział w projekcie. Partnerom udało stworzyć się zintegrowany system 

ścieżek na pograniczu Ziemi Noworudzko-Radkowsko-Broumovskiej. Serdecznie 

zapraszamy do korzystania z naszych ścieżek które umożliwiają również zwiedzanie 

zabytków kulturalnych jak i przyrodniczych jak np. Szlak Pieszo Rowerowy „Dwie Wieże” 

dzięki któremu można zwiedzić dwie największe atrakcje turystyczne w mieście: wieże 

widokową na Górze Św. Anny oraz wieże widokową na Górze Wszystkich Świętych.  

Projekt „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Palimy się do współpracy

atrakcje kulturowe ziemi noworudzko-broumovskiej

turystyczny region – ziemia noworudzko-broumovska
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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

Apteka w Rynku w Nowej Rudzie

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
osoby zainteresowane prosimy o kontakt  

pod nr 508168782 lub aptwrynku@gamail.com

poszukuje kandydatów do pracy 
na  stanowisku technik farmaceutyczny
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Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych 
szkół podstawowych i przedszkoli

Apel wójta Gminy Nowa Ruda
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nowa Ruda,
Przez najbliższe tygodnie, w związku ze stanem epidemii spowodowanym koro-

nawirusem, zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie.
To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale 

także empatią i wsparciem. Przy czym, nie należy ulegać panice, ale konieczne jest 
wykonanie każdego działania, aby ograniczyć ryzyko zakażenia.

Dlatego też proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminima-
lizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, proszę też o stoso-
wanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas jest bowiem odpowie-
dzialny nie tylko za zdrowie swoje i  swoich najbliższych, ale też za zdrowie osób, 
z  którymi będzie się kontaktować. Od środy, 25 marca wprowadzono nowe zasady 
bezpieczeństwa w  naszym państwie, w  tym ograniczenie w  przemieszczaniu się. 
Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania 
niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad 
bliskimi. Proszę, by zalecenia o ograniczeniu kontaktów i zachowaniu wzmożonych 
zasad higieny potraktować bardzo poważnie.

Premier zadecydował o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli i instytucji 
kultury, uczelni wyższych, wprowadzony został zakaz organizowania imprez masowych. 
Zgodnie z decyzją rządu, w związku ze stanem epidemii, także na terenie naszej gmi-
ny, czasowo zamknięte zostały placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki); za-
wieszono zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz funkcjo-
nowanie Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda i jej filii.

Stąd bardzo proszę wszystkich rodziców o  dopilnowanie, by dzieci i  młodzież, 
które przez najbliższe tygodnie nie chodzą do placówek oświatowych i  na zajęcia 
pozalekcyjne, pozostały w  domach. To nie są „koronaferie” tylko czas kwarantanny, 
mającej zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa.

Apeluję: nie korzystajcie z urządzeń zabawowych i  treningowych na wszystkich 
placach zabaw i otwartych strefach aktywności. Na terenie gminy obowiązuje również 
zakaz korzystania z boisk szkolnych i przebywania na terenie szkoły. Wydałam również 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z sal i świetlic wiejskich. Do 
odwołania wstrzymano zawieranie odpłatnych umów najmu oraz nieodpłatne uży-
czenia sal i świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Nowa Ruda. Proszę również 
nie korzystać z wieży widokowej na Włodzickiej Górze.

Czas ten jest i będzie miarą naszej społecznej odpowiedzialności. Dorosłych, którzy 
muszą wychodzić z domów, proszę, by unikali zatłoczonych miejsc publicznych i ogra-
niczyli kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Z tego też powodu zadecydowałam o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsłu-
gi mieszkańców w Urzędzie Gminy Nowa Ruda do odwołania. W najbliższych dniach 
proszę:

– kontaktujcie się Państwo z pracownikami urzędu tylko telefonicznie, korespon-
dencyjnie lub elektronicznie (kontakt na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.
pl lub profil e-PUAP)

– jeżeli chcecie złożyć pismo do urzędu, zróbcie to wrzucając je do specjalnie za-
mieszczonej dla Was skrzynki na listy, przy budynku na ul. Niepodległości 4

– dokonujcie przelewy elektroniczne, pocztowe lub korzystajcie z placówek ban-
kowych – kasa urzędu jest nieczynna

– jeśli macie pilną sprawę indywidualną – umówcie się wcześniej na wizytę w urzę-
dzie pod nr tel.: 74 872 09 00

Jednocześnie informuję, że wstrzymane zostały wtorkowe przyjęcia interesantów, 
aż do odwołania.

Wszystko z troski o zdrowie Państwa i pracowników urzędu, spowodowane ryzykiem 
potencjalnego zagrożenia zarażeniem wirusem w miejscu publicznym. Nie jesteśmy 
w stanie zagwarantować bowiem, że osoba przychodząca do urzędu jest zdrowa.

Równocześnie zapewniam, że jako samorząd dokładamy wszelkich starań, by za-
gwarantować mieszkańcom bezpieczeństwo. Na bieżąco dostosowujemy się do wy-
dawanych przez administrację rządową poleceń i jesteśmy w kontakcie z odpowied-
nimi służbami.

Proszę też o zachowanie spokoju, nieuleganie panice, i jeszcze raz apeluję o bardzo 
poważnie potraktowanie zaleceń służb sanitarnych. To czas, by zadbać o własne zdro-
wie i osób w Państwa otoczeniu.

O dalszych decyzjach będę informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy 
oraz w mediach społecznościowych. Zwracam się z apelem o śledzenie komunikatów.

Prosimy wszystkich o  wzmożoną ostrożność oraz o  stosowanie się do zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego i komunikatów Wojewody Dolnośląskiego.

Osoby wracające z  miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z  objawami 
chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku tel. (74)867-35-26, (74)867-33-23, fax 
(74)867-69-66,

Koronawirus infolinia NFZ – 800 190 590
Z uwagi na fakt, że negatywnymi skutkami zarażenia koronawirusem najbardziej 

obarczone są osoby starsze, prosimy o zachowanie czujności i sąsiedzkiej empatii!
Prosimy o zgłaszanie sołtysom lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 

512 196 006 oraz 512 195 889 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 
oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.30 do 19.00 lub całodobowo, za pośred-
nictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: pocz-ta@gops.nowaruda.pl) 
przypadków osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu!

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni, wyrozumiali i życzliwi.
Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni 

i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia 
i spokoju.

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
i  zamknięciem przedszkoli i  szkół w  okresie od 16 marca do  10 kwietnia br. 
wójt Gminy Nowa Ruda Zarządzeniem Nr 123/20 z  dnia 23 marca 2020 roku 
wprowadziła zmianę terminu rekrutacji do przedszkoli i  klas pierwszych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

Dokumenty rekrutacyjne (mogą to być skany, zdjęcia komórką) prosimy przesy-
łać w nowym terminie, do 20.04.2020 r. na adres mail zespołów:
1) Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie: szkola_jugow@op.pl
2) Zespołu szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.: sp.ludwikowice@op.pl
3) Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie: spbozkow@wp.pl
4) Zespołu Przedszkolnego w Woliborzu: przedszkole.woliborz@gmina.nowaruda.pl

Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin 
otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Re-
feracie Oświaty i Spraw Społecznych (tel.: 500 023 999).

Apelujemy: nie korzystajcie z urządzeń zabawowych i treningowych na wszyst-
kich placach zabaw i otwartych strefach aktywności. Na terenie gminy obowiązuje 
również zakaz korzystania z boisk szkolnych i przebywania na terenie szkoły. wójt 
wydała również zarządzenie w  sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z  sal 
i świetlic wiejskich. Do odwołania wstrzymano zawieranie odpłatnych umów najmu 
oraz nieodpłatne użyczenia sal i  świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy 
Nowa Ruda. Proszę również nie korzystać z wieży widokowej na włodzickiej Górze.

Adrianna Mierzejewska, Wójt Gminy Nowa Ruda
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Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
14  września 2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r. 
poz. 1490) oraz ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.)

bUrMiStrz MiaSta nowej rudy
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lo-
kalu użytkowego,
położonego na terenie miasta Nowa Ruda
ul. RADKowSKA nr 18 – lokal użytkowy o powierzchni 112,23 m²,
+ pomieszczenie przynależne – komórka na zewnątrz – 4,80 m²
udział w  częściach wspólnych 131/1000, księga wieczysta nr 
SW2K/00010033/9
oznaczenia geodezyjne: obr. 6, AM 4, dz. nr 58/1 o pow. 883 m²

CENA WYWOŁAWCZA: 159 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych) (tj.36 674,00 euro)
oPIS lokalu:
Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z dziewięciu 
pomieszczeń o  łącznej pow. 112,23 m². Do lokalu przynależy 
komórka znajdująca się w budynku gospodarczym o pow. 4,80 m². 
Standard wykończenia niski. Lokal wymaga remontu. Funkcjo-

nalność przeciętna – 9 pomieszczeń w tym wc. Na podłogach 
płytki ceramiczne. Okna PCV. Na ścianach płytki ceramiczne oraz 
tynki z powłoką malarską.
Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, insta-
lację elektryczną.
Wspólnota Mieszkaniowa Radkowska nr 18 zaciągnęła kredyt na 
remont kapitalny budynku.
Spłata kredytu następuje z zaliczek przekazywanych na fundusz 
remontowy (3,40 zł/m²).
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obcią-
żona ograniczonymi prawami rzeczowymi i  nie ma przeszkód 
w rozporządzaniu nią.
I przetarg odbędzie się dnia 07 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, Sala nr 308
ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 02 marca 2020 
r. do dnia 02 kwietnia 2020 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 
15% ceny wywoławczej (tj. 23 850,00 zł) do dnia 02 kwietnia 
2020 r. na konto tut. Urzędu, w Gospodarczym banku Spół-
dzielczym o/Nowa Ruda 09 9536 0001 2001 0010 7868 0004 
z dopiskiem „I przetarg – Radkowska nr 18”.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zali-
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega  przepadkowi.
Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia unie-
ważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem nega-
tywnym. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne 
i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w termi-
nie 7 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
W celu obejrzenia lokalu przed przetargiem należy skontaktować 
się z NTBS-em z/s w Nowej Rudzie, przy ul. Cmentarnej nr 23, 
pod numerem tel. 74 872 22 02.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, 
pok. nr 109, tel. 74 872 03 25,
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informa-
cyjnych Urzędu Miasta Nowa Ruda, Rynek nr 11, stronach inter-
netowych www.nowaruda.biuletyn.net oraz w  prasie lokalnej 
i powiatowej.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
14  września 2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r. 
poz. 1490) oraz ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 65)

burmistrz Miasta nowa ruda
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Nowej Rudzie:
ul. CIEMNA
obr. 3, AM 20, dz. nr 419/1 o  pow. 657 m² – nieruchomość 
zabudowana budynkiem gospodarczym
księga wieczysta Sw2K/00012581/9
oPIS nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, w sąsiedztwie 
koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługo-
wej, ale w  bezpośrednim sąsiedztwie terenów wymagających 
rewitalizacji.
Działka nr 419/1 zabudowana jest budynkiem gospodarczym 
w słabym stanie technicznym. Budynek murowany – drewniany, 
z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym 
papą. Nad piwnicą strop monolityczny, nad parterem strop 
drewniany (ze względu na stan techniczny podparty elementa-
mi stalowymi).
Stopień zużycia technicznego określono na ok. 85%.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: piwnica – 283 m², 
parter: 498 m²
Nieruchomość jest sprzedawana wraz z  udziałem 525/1000 
w  drodze i  placu manewrowym tj. dz. nr 419/2, 419/3, 419/4, 
419/5, 419/6 o łącznej pow. 540 m², stanowiących dojazd oraz 
plac manewrowy do nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu.
W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest 
to obszar oznaczony symbolem MNCn – teren dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług centrotwórczych. 
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obcią-
żona ograniczonymi prawami rzeczowymi i  nie ma przeszkód 
w rozporządzaniu nią.
wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom – nie mniej 
niż:
56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) – tj. 
12 971,00 euro
do ceny ustalonej w  rokowaniach zostanie doliczona wartość 
udziału w placu manewrowym, tj. 30 519,00 zł (słownie: trzy-
dzieści tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych)
Te r m i n y  p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e t a r g ó w  n a  z b y c i e 
w/w nieruchomości:
– I przetarg – 11 września 2019 r.
– II przetarg – 26 listopada 2019 r.
Rokowania odbędą się dnia 08 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie, Rynek nr 11 (Sala nr 
308)
ogłoszenie o  rokowaniach podlega obwieszczeniu od 04 
marca 2020 r. do 04 kwietnia 2020 r.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości 
prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach 
do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie 
Urzędu Miasta, Rynek nr 1, pok. nr 13.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„RoKowANIA – ul. Ciemna – budynek gospodarczy”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, je-
żeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i  sposób jej zapłaty – gotówka czy raty 
(max. 10 rat rocznych)

– kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem za-
bezpieczenia kosztów w  przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy w  wysokości 15 % wartości nieruchomości ustalonej 
w operacie szacunkowym, (tj. 20 850,00 zł słownie: dwadzieścia 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) do dnia 03 kwietnia 2020 
r. na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Gospodar-
czym Banku Spółdzielczym o/Nowa Ruda: 09 9536 0001 2001 
0010 7868 0004, z dopiskiem: Rokowania – ul. Ciemna
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega 
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od za-
warcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadko-
wi.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 
rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia rokowań.
Skargę na czynności związane z  przeprowadzeniem rokowań 
uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie w termi-
nie 7 dni od daty odwołania lub zamknięcia rokowań.
Burmistrz Miasta Nowa Ruda zastrzega sobie prawo odwołania 
lub unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.
W celu obejrzenia budynku przed przetargiem należy skontak-
tować się z NTBS-em z/s w Nowej Rudzie, przy ul. Cmentarnej nr 
23, pod numerem tel. 74 872 2202.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, 
pok. nr 109, tel. 74 872 03 25.
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informa-
cyjnych Urzędu Miasta w  Nowej Rudzie, stronie internetowej 
(www.nowaruda.biuletyn.net) oraz w prasie lokalnej i powiato-
wej.
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Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Rodzinie zmarłego

JANA ZIELIńSKIEGo
szczere kondolencje i wyrazy 

głębokiego współczucia

składają:
Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Radni Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie

„Non omnis moriar”

Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym Rząd wprowadził kolejne obostrzenia doty-

czące ograniczeń, jakim mamy się wszyscy, jako społeczeństwo, 
dostosować. Będą one obowiązywały do 11 kwietnia 2020 r.

Dlatego też informuję, proszę i przypominam:

oGRANICZMY wYCHoDZENIE Z DoMU Do SYTUACJI 
niezbĘDnycH np. wyjście Do pracy, po ŻywnośĆ, Leki, 

wYPRowADZENIE PSA ITP. ZoSTAńMY w DoMU!
Pamiętajmy! Wprowadzono ograniczenia co do zgromadzeń. 

Teraz to tylko 2 osoby! Z wyjątkiem rodziny. Apeluję do Państwa 
o przestrzeganie tego ograniczenia.

Ograniczenia mają również dotyczyć transportu zbiorowego, w ten sposób, aby tylko co drugie 
miejsce było zajęte. Z kolei w uroczystościach, obrzędach religijnych może uczestniczyć do 5 osób.

Szanowni Państwo! Wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania w tych jakże odbiegających 
od normy realiach, ale apeluję, byśmy się do nich dostosowali. To dla naszego wspólnego dobra.

Ograniczenie naszej aktywności i wzajemnych kontaktów, to ograniczenie możliwości rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

ZoSTAńMY w DoMACH!!!  PRZESTRZEGAJMY ZASAD KwARANTANNY!!!
PRZESTRZEGAJMY ZASAD HIGIENY!!!

StoSUjMy SiĘ Do nakazÓw i zakazÓw!!!!!
Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Tomasz Kiliński
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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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Koła rodzinnego nie tworzy się 
cyrklem.

Stanisław Jerzy Lec
* * * *

Każde dziecko otrzymuje od 
rodziców dyplom geniusza (…)

Aleksander Świętochowski
* * * *

Nigdy dzieci nie mogą zrobić 
rodzicom takiego wstydu, jak 
rodzice dzieciom.

Jan Kurczab
* * * *

Rodziny z dziećmi i bez dzieci 
współczują sobie nawzajem.

Edgar Watson Howe
* * * *

Dzieci jak są małe to są tak słod-
kie, że chciałoby się je zjeść. Jak 
dorosną to się żałuje, że się tego 
nie zrobiło.

autor nieznany
* * * *

Ojcem zostać łatwo, znacznie 
trudniej nim być.

Ernst Bunsch
* * * *

Jedyne, co można zrobić dla 
dzieci, to wychować je; nie moż-
na przeżyć za nie życia.

Elizabeth Taylor
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imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 221

Dołącz do nas 
na Facebook’u

A F R Y Z M Y

R e p e r t u a r 
kina MOK

KRZYŻówKA
wśród prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. w tym tygodniu nagrodami są: produkt chemii 
gospodarczej firmy FM GROUP ufundowany przez Mróz Media, album „Nowa Ruda w objęciach Gór Sowich  
i Stołowych” ufundowany przez autora Tomasza Proszka, bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, bilet 
do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke” lub do Kompleksu „włodarz”,  karnet do kina MOK, plan miasta 
Nowa Ruda wydany przez Mróz Media, książka ufundowana przez tygodnik „Noworudzianin”, talon na 
diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis. Raz w miesiącu zaproszenie do Instytutu Urody 
Prestige Małgorzaty Jankowiak na zabiegi o wartości 100 zł, jeden litr oleju silnikowego Mobil, ufundowany 
przez warsztat samochodowy AUTOTECH w Ludwikowicach Kłodzkich, mycie samochodu a także raz na pół 
roku pranie tapicerki samochodowej, ufundowane przez Usługi Porządkowe „Szuru Buru”.
Kupony z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć pocztą lub bezpośrednio do redakcji  
w Nowej Rudzie Rynek 8.

Prawidłowe rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOwKA.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
(„Chory niewiele potrzebuje, ale dużo kosztuje”) 
nagrody otrzymują:
Ryszard  Froniek – produkt chemii gospodarczej firmy FM GROUP, ufundowany przez Mróz Media, Irena 
Nawiańska – książka, Edyta Troczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Agata Pakowska – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Renata Muszyk –  bilet do Muzeum Techniki Militarnej "Riese-Mölke”, Jagoda 
Dalemba – plan miasta Nowa Ruda, Stanisław Czareb – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis, Ewa Druciak – mycie samochodu w myjni „Szuru Buru”

Po odbiór nagród prosimy 

zgłaszać się z dowodem 

tożsamości do siedziby redakcji

• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 15 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 16 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 17 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 18 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 19 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 20 marca
• Apteka „Familia”, ul. Kłodzka 13 21 marca
• Apteka „Farmatex”, Os. XXX-lecia 16 22 marca
• Apteka „Marcus”, ul. Szpitalna 2 23 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 24 marca

ważne telefony
Policja tel. 997
• Komisariat Policji, Nowa Ruda 

ul. Bohaterów Getta 29 
tel. 74 872 44 31

• Posterunek Policji, Radków 
ul. Kolejowa 13 
tel. 74 871 23 52

Straż miejska
• Straż Miejska, Nowa Ruda  

Rynek 11, tel. 74 872 51 51
• Straż Miejska, Radków  

ul. Piastowska 11a 
tel. 74 871 22 87

Straż pożarna tel. 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśni-

cza, Nowa Ruda, ul. Piłsud-
skiego 14a, tel. 74 873 53 00

• Centrum Szkoleń  i Koordynacji 
Działań Ratowniczych,  
Radków, ul. Piastowska 11 
tel. 74 871 54 92

Pogotowia
• Pogotowie ratunkowe, Nowa 

Ruda ul. Szpitalna, tel. 999, 
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

Urzędy
• Urząd Miejski, Nowa Ruda 

Rynek 1, tel. 74 872 03 00
• Urząd Gminy, Nowa Ruda 

ul. Niepodległości 1 
tel. 74 872 22 63

• Urząd Miasta i Gminy,  
Radków Rynek 1,  
tel. 74 873 50 00

Federacja Konsumentów
• Oddział w Nowej Rudzie 

ul. Kościelna 1 
tel. 74 872 57 12

Dyżury aptek

18-20 marca 2016 r. 
godz. 17.00 – „Pokój”
18-20 marca 2016 r. 
godz. 19.00  
– „Zmartwychwstały”
21 marca 2016 r. 
godz. 18.00 – „Historia Roja”
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworzą rozwiązanie

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 221

Dołącz do nas 
na Facebook’u

A F R Y Z M Y

R e p e r t u a r 
kina MOK

KRZYŻówKA
wśród prawidłowych rozwiązań wybierzemy nagrodzonych. w tym tygodniu nagrodami są: produkt chemii 
gospodarczej firmy FM GROUP ufundowany przez Mróz Media, album „Nowa Ruda w objęciach Gór Sowich  
i Stołowych” ufundowany przez autora Tomasza Proszka, bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, bilet 
do Muzeum Techniki Militarnej „Riese-Mölke” lub do Kompleksu „włodarz”,  karnet do kina MOK, plan miasta 
Nowa Ruda wydany przez Mróz Media, książka ufundowana przez tygodnik „Noworudzianin”, talon na 
diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc Auto Serwis. Raz w miesiącu zaproszenie do Instytutu Urody 
Prestige Małgorzaty Jankowiak na zabiegi o wartości 100 zł, jeden litr oleju silnikowego Mobil, ufundowany 
przez warsztat samochodowy AUTOTECH w Ludwikowicach Kłodzkich, mycie samochodu a także raz na pół 
roku pranie tapicerki samochodowej, ufundowane przez Usługi Porządkowe „Szuru Buru”.
Kupony z prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki prosimy dostarczyć pocztą lub bezpośrednio do redakcji  
w Nowej Rudzie Rynek 8.

Prawidłowe rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOwKA.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
(„Chory niewiele potrzebuje, ale dużo kosztuje”) 
nagrody otrzymują:
Ryszard  Froniek – produkt chemii gospodarczej firmy FM GROUP, ufundowany przez Mróz Media, Irena 
Nawiańska – książka, Edyta Troczyk – 2-osobowy karnet do kina MOK, Agata Pakowska – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Renata Muszyk –  bilet do Muzeum Techniki Militarnej "Riese-Mölke”, Jagoda 
Dalemba – plan miasta Nowa Ruda, Stanisław Czareb – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc 
Auto Serwis, Ewa Druciak – mycie samochodu w myjni „Szuru Buru”

Po odbiór nagród prosimy 

zgłaszać się z dowodem 

tożsamości do siedziby redakcji

• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 15 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 16 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 17 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 18 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 19 marca
• Apteka „W Rynku”, Rynek 23 20 marca
• Apteka „Familia”, ul. Kłodzka 13 21 marca
• Apteka „Farmatex”, Os. XXX-lecia 16 22 marca
• Apteka „Marcus”, ul. Szpitalna 2 23 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 24 marca

ważne telefony
Policja tel. 997
• Komisariat Policji, Nowa Ruda 

ul. Bohaterów Getta 29 
tel. 74 872 44 31

• Posterunek Policji, Radków 
ul. Kolejowa 13 
tel. 74 871 23 52

Straż miejska
• Straż Miejska, Nowa Ruda  

Rynek 11, tel. 74 872 51 51
• Straż Miejska, Radków  

ul. Piastowska 11a 
tel. 74 871 22 87

Straż pożarna tel. 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśni-

cza, Nowa Ruda, ul. Piłsud-
skiego 14a, tel. 74 873 53 00

• Centrum Szkoleń  i Koordynacji 
Działań Ratowniczych,  
Radków, ul. Piastowska 11 
tel. 74 871 54 92

Pogotowia
• Pogotowie ratunkowe, Nowa 

Ruda ul. Szpitalna, tel. 999, 
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

Urzędy
• Urząd Miejski, Nowa Ruda 

Rynek 1, tel. 74 872 03 00
• Urząd Gminy, Nowa Ruda 

ul. Niepodległości 1 
tel. 74 872 22 63

• Urząd Miasta i Gminy,  
Radków Rynek 1,  
tel. 74 873 50 00

Federacja Konsumentów
• Oddział w Nowej Rudzie 

ul. Kościelna 1 
tel. 74 872 57 12

Dyżury aptek

18-20 marca 2016 r. 
godz. 17.00 – „Pokój”
18-20 marca 2016 r. 
godz. 19.00  
– „Zmartwychwstały”
21 marca 2016 r. 
godz. 18.00 – „Historia Roja”
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Kącik 
dla dzieci
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OR
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Pokoloruj obrazekK¹cik dla dzieciK¹cik dla dzieci

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursach z nagrodami! 
Spośród tych, którzy do piątku dostarczą do redakcji (Nowa 
Ruda, Rynek 8, I piętro) prawidłowo wypełnione kupony, 
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się z dowodem tożsamości do siedziby redakcji.
Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKA.imię i nazwisko.treść rozwiązania na numer 
72068  – koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/

1. Hasło z krzyżówki

........................................................................................
2. Zagadka

........................................................................................
3. Przysłowie z diagramu

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 171

Nagrody za poprzedni „kącik”
Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego numeru 
(„Minionki rozrabiają”,  „Gdzie jest wiosna ”, „skowronki”) 

nagrody otrzymują: Grześ Brocki – kredki 12 kolorów  
+ zeszyt, Ola Głuszczyk – papier kolorowy+klej+ołówek, 

Lena Rodzik – plastelina + klej + ołówek.

1. Ścierany z mebli

2. Zostaje po zjedzonym jabłku

3. Matematyczne, do rozwiązania

4. Kabi, Sani, Tami i Bunia

5. Radiowa lub morska

6. Piesza lub krajoznawcza

7. Pracuje pod wodą

8. Inaczej stomatolog

9. Nasza planeta

10. Brat mamy

11. Chronione podkową

12. Na palcu krawcowej

13. Słodka tabliczka

14. Stołowy lub ziemny

15. Niezbędne orkiestrze

16. Często dodawany do sałatek

17. „Mowa” psa

18. Brak porządku

19. Cyfra jak „nic”

20. Duży Kuba

21. Część nogi

22. Piaszczyste wzniesienie nad morzem

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             
 

Z  l e w e j  s t r o ny  s z n u r e k ,
z  p r a w e j  s t r o ny  s z n u r e k ,

a  j a  n a  d e s e c z c e ,
r a z  n a  d ó ł ,  a  r a z  w  g ó r ę !Z AG A D K A

Rozszyfruj diagram i odczytaj przysłowie
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

oGłoSzenia Drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wy-
syłać 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 przypadku gdyby ogłoszenie 
przestało być aktualne.
w treści wpisz: Imię i Nazwisko. treść smsa
PRZYKŁAD: Jan Kowalski. Sprzedam pralkę.  
Cena 200 zł. tel. 000 066 650.

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!!! 

ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm)  przyjmujemy również na ku-
ponie, który można dostarczyć do reda kcji lub przesłać pocztą 
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa  Ruda.
ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

Kupon na ogłoszenie drobne
Imię i nazwisko: ..................................................................................................

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

..................................................... Tel. .......................................................

Tygodnik „Noworudzianin” nr 421

25lat

Reklama

Reklama

* Kupię mieszkanie w Słup-
cu do 2 piętra. Tel. 609 590 
199.
* Kupię mieszkanie lub pół 
domu, lub wynajmę z opcją 
wykupu w Ścinawce Śred-
niej lub okolicy. Tel. 721 110 
366.
* Sprzedam działkę pod bu-
dowę domu w Bieganowie. 
Cena 48000 zł. Tel. 661 328 
096.
* Sprzedam dom o po-
wierzchni 180 m2 w Słupcu 
na ul. E. Kwiatkowskiego. 
Kontakt na e-mail: mirko-
fagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam duże działki 
pod zabudowę w Przygó-
rzu. Cena 22 zł/m2. Tel. 667 
946 327.
* Kupię małe mieszkanie w 
Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 
590 199.
* Kupię mieszkanie w Ści-
nawce Średniej. Tel. 721 110 
366.
* Sprzedam kawalerkę na 
drugim piętrze z możliwo-
ścią zrobienia dwóch pokoi 

w Słupcu na os. Wojska Pol-
skiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia 
kawalerkę po remoncie: po-
kój, kuchnia, łazienka, wc. 
Nowa Ruda, ul. Cmentarna. 
Tel. 692 209 444.
* Pilnie sprzedam miesz-
kanie w Nowej Rudzie, ul. 
Kolejowa, parter, 57,49 m2, 
centralne ogrzewanie, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka i 
przedpokój. Do mieszkania 
przynależy piwnica i komór-
ka. Cena 70 tys. Tel. 508 604 
355.
* Sprzedam mieszkanie 2 
pok. do remontu, na 8 pię-
trze na os. Wojska Polskie-
go w Nowej Rudzie. Tel. 606 
351 669.
* Zamienię mieszkanie ko-
munalne 36 m2 w Nowej 
Rudzie, na większe, niskie 
opłaty, mieszkanie po re-
moncie, I piętro, posiada 
ogrzewanie c.o., możliwość 
zamiany z zadłużeniem. Tel. 
669 907 208.
* Mam do sprzedania 2-po-
kojowe mieszkanie na Aka-
cjowej w Nowej Rudzie 

Nieruchomości

Różne

 
 

 

 
 

           
 

 

Motoryzacja

Cena 15 zł za worek. Nowa 
Ruda. Tel. 724 010 184.
* Sprzedam zmywarkę Sam-
sung 60 cm. Cena 300 zł. Tel. 
603 929 783.
* Zniosę węgiel na terenie 
Nowej Rudy i Drogosławia. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam suchą rozpał-
kę w workach. Cena 20 zł 
– duży worek, 15 zł – śred-
ni, Nowa Ruda. Tel. 724 010 
184.
* Sprzedam bieżnię do ćwi-
czeń. Tel. 695 966 976.

* Sprzedam VW Golf V 2.0 
TDI, 140 KM, 2008 r., prze-

bieg 226 tys., centralny 
zamek, elektryczne szyby, 
tempomat, klima, 6-biego-
wa skrzynia biegów, czujnik 
parkowania. Cena 16 900 zł 
(do negocjacji). Tel. 663 775 
280.
* Pilnie sprzedam ciągnik 
C-330, 1981 r., pełna doku-
mentacja. Cena 5 900 zł. Tel. 
889 216 464.
* Okazja: Sprzedam 4 opony 
zimowe na felgach 13”, Uno 
Panda. Cena 10 zł za sztukę. 
Tel. 785 699 100.

44m2 do remontu.tel. 539 
958 620
* Kupię mieszkanie w Ści-
nawce Średniej lub wynaj-
mę z opcją wykupu. Tel. 721 
110 366.
* Kupię kawalerkę lub małe 
mieszkanie w Nowej Ru-
dzie-Słupcu. Tel. 609 590 
199.
* Sprzedam mieszkanie 
w Jugowie, parter, 73 m2. 
Cena 55 tys. zł. Tel. 601 851 
792.
* Sprzedam ponad 1.5 hek-
tara ziemi rolnej w Bożkowie 
klasa 3b. Tel. 513 842 064.

* Sprzedam klocki Lego – 
Hobbit plus mniejsze zesta-
wy. Tanio. Tylko SMS-y. Tel. 
508 095 326.
* Zniosę węgiel na terenie 
Nowej Rudy i Drogosławia. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam bieżnię do ćwi-
czeń. Tel. 695 966 976.
* Sprzedam segment poko-
jowy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 
695 966 976.
* Sprzedam sezonowaną 
suchą rozpałkę w workach. 

ogłoszenia 
drobne  

również na

www.noworudzianin.pl



27

OR OR
Noworudzianin Nr 421, 27 marca – 2 kwietnia 2020 r.

Podzielone opinie w sprawie przyszłości naszych lig
Zapytaliśmy trenerów, działaczy i zawodników, jaki według nich 

jest możliwy scenariusz odnośnie ligowych rozgrywek.

co z przySzłościĄ LiGi?
A – Uznać wyniki po rundzie jesiennej
b – Anulować sezon
C – Wypracować inne rozwiązanie
D – Uważam, że jest szansa na dokończenie rozgrywek

rafał bolisęga – b – Każda dru-
żyna kalkuluje w założeniach 
cały sezon, a nie tylko pół. Cza-
sami jeśli  drużyna zajmuje 
3 miejsce na zimę – jest to celo-
we – robi w zimie wzmocnienia 
i atakuje awans. Dlaczego mają 
być poszkodowani?

Maciej Rogowski – A – Nikt nie 
wie jak rozwinie się sytuacja 
epidemiologiczna, możemy je-
dynie przewidywać na podstawie 
modeli matematycznych, że bę-
dzie to rosło wykładniczo, a 
szczyt przewidywany w Polsce 
będzie ok. połowy kwietnia. 
Według mnie jedynym rozsąd-
nym rozwiązaniem jest zakoń-
czenie sezonu z wynikami po 
jesieni, jak zrobiła to np. koszy-
kówka w Polsce i Stelmet w po-
łowie ligi został mistrzem.

Krzysztof Mika – D – Oczywiście 
trzeba byłoby raczej podzielić 
rozgrywki na grupę mistrzowską 
i spadkową, i zagrać po te 7 
spotkań, aby zdążyć w miarę 

zakończyć sezon. Ale z racji tego 
w jakim tempie rozprzestrzenia 
się wirus, może być ciężko…

Maksym Kostianiuk – D – Uwa-
żam, że do 26 kwietnia wszystko 
może przejść, jeżeli wszyscy 
ludzie będą postępować zgodnie 
z zasadami.

Łukasz Kalka – D – Jeżeli sytu-
acja unormuje się w ciągu mie-
siąca, jest szansa na dokończenie 
ligi.

Ernest Polak – D – Chciałbym, 
aby sezon został dokończony, 
najlepiej z podziałem na dwie 
grupy– mistrzowską i spadkową 
w systemie każdy z każdym. 
Wtedy byłoby tylko 7 spotkań.

Przemysław Malczyk – A – Je-
żeli chodzi o mój zespół, nie ma 
znaczenia, czy uznają wyniki z 
rundy jesiennej, czy anulują se-
zon. Ja i moi zawodnicy chcieli-
byśmy dokończyć sezon, ale 
tylko w bezpiecznych warun-
kach. Wiemy, że ta decyzja nie 
będzie zależeć od nas. Uważam, 

że propozycja A jest bardzo moż-
liwa, ale jednocześnie uważam 
też, że nie będzie ona sprawie-
dliwa zwłaszcza dla zespołów, 
które walczą o awans i bronią się 
przed spadkiem. Gdyby ta sytu-
acja była rok temu, Piast byłby 
bezpośrednio zainteresowany 
– na szczęście w tym sezonie 
możemy być spokojni o czwar-
toligowy byt. Proszę wszystkich, 
aby stosowali się do zaleceń i 
byli bardzo ostrożni, a może uda 
się dokończyć ten sezon...

Adam Łydkowski – D – Złotego 
środka nie będzie. Najważniejsze 
jest zdecydowanie zdrowie za-
wodników, kibiców... Chciałbym, 
żeby sezon dokończyć. Szkoda 
by było stracić to, co zrobiliśmy 
do tej pory. Ciężka praca i wysi-
łek włożony w przygotowaniu 
do sezonu – ale zdrowie jest 
najważniejsze!

Norbert Pierzga – D – patrząc 
na to, że moja narzeczona jest 
w ciąży, to opcja odwołania dal-
szych rozgrywek byłaby dla mnie 
ok, ale z drugiej strony ciągnie 
mnie do gry i chętnie dokończył-
bym sezon.

Deiverson Lima – D – Wciąż 
mamy czas na dokończenie tej 

ligi. Nie możemy stracić całej 
pracy, którą wykonaliśmy w tym 
sezonie.

Jakub Filipczak – A – Raczej nie 
ma szans na rozegranie do koń-
ca sezonu, więc sądzę, że powin-
no się uznać wyniki po jesieni, 
bo drużyny po tylu meczach już 
mogły pokazać na co je stać i 
jaki mają cel.

bartosz chabrowski – D – Moim 
zdaniem można zrobić też tak, 
że w najgorszym wypadku za-
cząć w maju i przedłużyć granie 
do lipca, albo podzielić drużyny 
na grupę mistrzowską i spadko-
wą, i grać po 7 meczów.

Marcel Schmidt – b – Jeśli nie 
będzie możliwości dokończenia 
rozgrywek, to uważam, że sezon 
powinien zostać anulowany.

Piotr Pasek – C – Chciałbym C..., 
choć wydaje mi się, że nie będzie 
grania w tej rundzie.

Michał Mostowy – D – Skoro 
mogą być wybory prezydenckie, 
to niby dlaczego w maju nie 
wrócić na ligowe boiska? Przy 
czym sezon powinien trwać dłu-
żej, do końca lipca.

Dariusz Kupczyk – A – Biorąc 
pod uwagę fakt, że w IV lidze 
mamy do czynienia z futbolem 
amatorskim, zawodnicy pracują, 
bądź uczą się, rozgrywanie ligi 
w rytmie środa – sobota nie jest 
możliwe. Biorę pod uwagę to, że 
moim zdaniem nie będzie moż-
liwości wznowienia rozgrywek 
przed końcem kwietnia. Wów-
czas na przeprowadzenie roz-
grywek zostałby ewentualnie 
tylko maj i czerwiec, zatem zwy-
czajnie nie będzie czasu na ro-
zegranie pełnej rundy. Poza tym 
obecnie nikt nie trenuje, więc 
rozgrywanie ligi w takiej sytuacji 
mogłoby wypaczyć wyniki.

Mateusz Poświstajło – D – Po-
nieważ reakcja na zagrożenie 
była bardzo szybka, moim zda-
niem z czasem nie będzie już 
potrzeby na zawieszenie takich 
rozgrywek.
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