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Tradycje Wielkanocne

Testy, testy, testy

Starostowie czterech powiatów:
kłodzkiego, dzierżoniowskiego,
świdnickiego i ząbkowickiego,
apelują do Łukasza
Szumowskiego, ministra zdrowia,
o poszerzenie puli dopuszczonych
do stosowania testów
na obecność koronawirusa

czytaj na str. 5

Więcej czasu na
rejestrację pojazdu
sprowadzonego z UE

35 zł

16 zł

Wielkanoc, to najważniejsza i najstarsza uroczystość chrześcijańska,
obchodzona na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
już od II w., w Polsce zaś od X w. Przez wieki powstało wiele obrzędów
i zwyczajów związanych z tymi świętami, z których wiele przetrwało
do dzisiaj, inne – warto Czytelnikom przybliżyć

czytaj na str. 6-7

Pomagamy razem
Książki możesz kupić
wysyłkowo na
www.noworudzianin.pl
oraz na Allegro
Reklama

Zamów gaz
do domu
• Szybko tanio bezpiecznie
• Gwarancja jakości
• czyste garnki
ZAPRASZAMY

tel. 74 872 45 62
GAZY TECHNICZNE

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

Rośnie liczba osób
zaangażowanych w pomoc
noworudzkiemu i kłodzkiemu
szpitalowi i tamtejszej stacji
pogotowia ratunkowego,
w tym ratownikom medycznym
z podstacji w Nowej Rudzie
czytaj na str. 16-17

Jak podano na stronie
internetowej Ministerstwa
Infrastruktury, do 180 dni
został wydłużony termin na
rejestrację pojazdu używanego
sprowadzonego z terytorium
państwa członkowskiego UE
oraz na zawiadomienie starosty
o nabyciu lub zbyciu pojazdu

czytaj na str. 8

Od 3 kwietnia zakaz
wstępu do lasów

W trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo, w związku ze
stanem epidemii oraz dyspozycją
premiera RP, od 3 kwietnia
do 11 kwietnia br. włącznie,
Lasy Państwowe wprowadziły
tymczasowy zakaz wstępu do lasu

czytaj na str. 9

Zasady postępowania
ze zmarłymi
na COVID-19

W powiecie kłodzkim zmarła
pierwsza osoba zarażona
koronawirusem SARS-CoV-2.
Ministerstwo Zdrowia opracowało
zasady postępowania ze
zmarłymi na COVID-19,
chorobę spowodowaną tym
koronawirusem

czytaj na str. 13

W ZUS załatwisz
wszystko przez
Internet

czytaj na str. 18

Pięć wariantów na
zakończenie sezonu
strona 26

Kolejne opóźnienie z basenem?
Do końca maja ma zakończyć się przebudowa basenu przy ul. Fredry
w Nowej Rudzie. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną termin
zakończenia prac jest zagrożony?
czytaj na str. 3
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Ks. prałatowi Jerzemu Kosowi
proboszczowi parafii
pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa
redakcja tygodnika „Noworudzianin”

Księdzu proboszczowi Jerzemu Kosowi
z powodu śmierci

MAMY
zapewniając o modlitwie
serdeczne wyrazy współczucia składają
Elżbieta i Stanisław Mróz

Wirtualna wycieczka
w znane i nieznane
W czwartek, 2 kwietnia, po raz drugi spotkaliśmy się na on-linowej wycieczce z Biurem ŚNIEŻKA. Zgodnie z obietnicą, Agnieszka zabrała nas
na chwilę do Berlina. Bo się okazuje, że Berlin
i Wielkopolska, i sam Poznań, trochę się splotły
na kartach historii. A mianowicie – urodzony
w Poznaniu Atanazy Raczyński (1788), był – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – senatorem, żołnierzem
armii napoleońskiej i Księstwa Warszawskiego,
później związał się z dworem Hohenzollernów.
Ale Atanazy najbardziej znany był jako kolekcjoner i znawca malarstwa zachodnioeuropejskiego.
Po wyjeździe do Berlina na stałe, gdzie zamieszkał w domu przy ulicy Unter den Linden (1834),
w oficynie tegoż domu otworzył swoją pierwszą
galerię. 10 lat później hrabia Raczyński wybudował pałac, w którym stworzył bardzo nowoczesną
jak na owe czasy galerię (zainstalowano rolety
zaciemniające aby obrazy oglądać przy białym
świetle oraz – po raz pierwszy w Europie – czujniki temperatury i wilgotności). Dziś, na miejscu

pięknego pałacu stoi budynek Reichstagu, a obrazy z bogatej galerii wróciły do Wielkopolski
(Poznania, Rogalina, Gołuchowa i Śmiełowa) – za
wyjątkiem tonda Botticelliego, które (odkupione)
pozostało w Berlinie. Budynek Parlamentu to
oczywiście świat polityki, a chyba najbardziej
znaną, współczesną jej postacią jest Angela Merkel. Angela Merkel, fizyk kwantowy i znakomity
polityk (mimo wszystko), ma – jak się okazuje –
polskie korzenie. I to korzenie wielkopolskie,
a właściwie poznańskie. Bo to z Poznania bowiem
pochodził dziadek Angeli – Ludwig Kaźmierczak
(uczestnik Powstania Wielkopolskiego), który po
osiedleniu się po stronie niemieckiej zmienił
nazwisko na Kasner. I takie jest właśnie nazwisko
panieńskie pani kanclerz.
Angela Merkel nie utrzymuje już kontaktów
z polskimi krewnymi, ale takie kontakty utrzymywał jeszcze jej ojciec, Horst Kasner, a Ludwig
Kasner (dziadek) w Polsce był ostatni raz w 1941
roku na pogrzebie swojej matki. Jak to dziwnie
plecie się historia...
Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan
Noworudzki UTW

wykorzystano fot. Biura Turystycznego ŚNIEŻKA i Wikipedii
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Kolejne opóźnienie z basenem?
Do końca maja ma zakończyć się przebudowa basenu odkrytego przy ul. Fredry
w Nowej Rudzie. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną termin zakończenia
prac jest zagrożony?
Na basenie nic się nie dzieje
i – jak zwracają uwagę mieszkańcy Nowej Rudy – na placu
budowy póki co widok jest iście
księżycowy. Niewielu z nich wierzy, że wykonawca w niespełna
dwa miesiące zakończy roboty.
– Póki co, rozmowy z wykonawcą o przedłużeniu terminu
zakończenia prac na razie nie
było, ale bardzo możliwe, że to
będzie musiało nastąpić i to
chyba z przyczyn niezależnych.
Zaczynają się, a tak naprawdę
już są bardzo poważne problemy
z dostawami wyposażenia, urządzeń itd. Jeżeli będziemy mieli
do czynienia z takimi problemami, to na pewno nie będziemy
w stanie zrealizować tego zadania w czasie – mówi burmistrz
Tomasz Kiliński. – Ostateczne
ustalenia, choćby pomp ciepła,
które mają być zainstalowane
na obiekcie – w obecnej sytuacji
urządzenia będzie można dostać
dopiero za kilka miesięcy. Sytu-

acja związana z epidemią również w obrocie gospodarczym
powoduje mnóstwo komplikacji,
przesunięć, czasami w ogóle
braku możliwości realizacji, bądź
bardzo długich terminów na ich
wykonanie i realizację. Przypuszczam, że to może mieć duży
wpływ i stwarzać zagrożenie dla
realizacji tego zadania związanego z remontem basenu w
terminie. Problemem jest np. to,
czy przyjedzie firma, która ma
foliować niecki, problemem jest
czy dostawca zjeżdżalni dostarczy ją szybciej niż za 5 miesięcy.
Takie są problemy, które zagrażają, w sposób realny, obiektywny i niezależny, dzisiaj tej inwestycji. Musimy też wiedzieć, że
prawo, które dzisiaj w związku z
epidemią, wprowadza różnego
rodzaju przepisy, daje wykonawcom wiele możliwości związanych z występowaniem pandemii. Oczywiście to trzeba udowodnić, to trzeba wykazać itd.

więc możliwe są tu bardzo różne
rzeczy, które dopuszczone przepisy wprowadzają, od przesunięcia terminów, zmian realizacji
zamówienia, zmian sposobu
wzajemnych świadczeń stron
umowy, poprzez zwiększenie
wynagrodzenia w związku ze
wzrostem cen na jakiekolwiek
elementy niezbędne do realizacji zamówienia – tu już mówię
ogólnie, a nie o basenie. Wprowadzane są przez instytucje
zarządzające programami unijnymi również zasady, które
umożliwiają przedłużanie realizacji projektu, zmiany harmonogramu, zmiany zakresów wynikających z potrzeb i realnej sytuacji rzeczywistej w zależności
od rodzaju projektu – różnego
rodzaju elementy, które pozwalają i wykonawcy, i zamawiającemu na różne postępowanie w
takim zakresie – reasumuje swą
wypowiedź Tomasz Kiliński.

Na spacer do lasu miejskiego?
3 kwietnia dyrekcja Lasów Państwowych
wprowadziła tymczasowy zakaz wstępu do lasu.
Zakaz wstępu na tereny zarządzane przez Lasy
Państwowe argumentowany jest „troską o zdrowie
i bezpieczeństwo” oraz domniemanie częstymi
przypadkami organizowania na terenach leśnych
„spotkań towarzyskich i pikników”.
Sporo kontrowersji wzbudził podany w piątek
3 marca komunikat o zakazie wstępu do lasów
i zamknięciu Parków Narodowych. Za złamanie
zakazu grozi mandat nawet do 500 zł. Co ciekawe,
nadal można spacerować po lasach należących
do Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
– Nie wprowadziliśmy zakazu wstępu do lasów
miejskich i na razie nie widzę potrzeby, by zakaz
wprowadzać. Nie są to skupiska ludzi, które mogłyby wykraczać poza istniejące obecnie obostrze-

nia nawet, jeżeli znajdą się spacerowicze, to nie
jest to w mojej ocenie nic złego. Uważam, że na
spacery indywidualne, czy w rodzinie powinniśmy
chodzić – wyjaśnia burmistrz Tomasz Kiliński.
– Zakazy dotyczące lasów państwowych, czy
Parków Narodowych tak naprawdę wynikają
z obserwacji sytuacji, które niekoniecznie u nas,
ale w niektórych miejscach miały miejsce np. jest
weekend, mieszkańcy Wrocławia chcą zażyć
świeżego powietrza i nagle w sporych ilościach
pojechali w miejsca turystyczne i okazuje się, że
na parkingach w Parku Narodowym Gór Stołowych
znajdują się dziesiątki samochodów. Zakazy i obostrzenia mają przede wszystkim zlikwidować
tego typu zjawiska, uniemożliwić grupowanie się
w określonych miejscach dużej ilości ludzi – dodaje.

Dezynfekcja w Nowej Rudzie
Wkrótce w Nowej Rudzie rozpocznie się dezynfekcja miejsc
publicznych. Na pierwszy ogień
pójdą duże boksy na odpady.
– Jeżeli chodzi o przestrzenie
publiczne, przygotowujemy się
– jesteśmy w trakcie zakupu i
częściowego wyposażenia środków do dezynfekcji przestrzeni
publicznych. Na razie wydałem
polecenie, że z chwilą gdy będziemy dysponować środkami,
to spółka Noworudzkie Usługi
Komunalne będzie dezynfekować duże boksy na odpady –
tłumaczy Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy. – Z dezynfekcją ulic i chodników myślę, że
należy się jeszcze wstrzymać, ale

być może będziemy sukcesywnie
kolejne miejsca bądź infrastrukturę dezynfekować. NUK dysponuje odpowiednim pojazdem
dzięki któremu można spryskiwać chodniki i ulice. Wykorzystując osprzęt tego samochodu
można spryskiwać inne elementy otoczenia. Zakupiony też będzie przenośny sprzęt do dezynfekowania np. ławek, poręczy i
innych elementów przestrzeni
publicznej. Na pewno będziemy
rozmawiać też z większymi sklepami, czy zdezynfekować przysklepowe parkingi i inne miejsca,
bo to dziś tak naprawdę największe skupiska ludzi – dodaje burmistrz.
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Ruś w mongolskim jarzmie
W 1237/40 na Ruś spadł istny
„bicz boży”, czyli najazd Mongołów pod wodzą Batu-chana, wnuka Czyngis-chana twórcy imperium mongolskiego. Przez dwa
lata Mongołowie podbijali kolejne księstwa ruskie brutalnie łamiąc wszelki opór, bez litości
mordowali broniących się, a zdobyte miasta dokładnie rabowali
i równali z ziemią. Poddający się
bez walki też nie mieli pewności,
że przeżyją. Jedni doznawali łaski,
inni szli pod nóż, a nikt nie znał
klucza, jaki stosowali Mongołowie. Ruś rozbita na kilkadziesiąt
księstw wojujących ze sobą systemem każdy z każdym, nie była
w stanie obronić się przed największą potęgą ówczesnego
świata. Przypomnę – przed podbojem Rusi, Mongołowie podbili Chiny, imperium Chorezmu
(tereny dawnej Persji, a obecnie:
Afganistan, Pakistan, Iran, Irak,
Azerbejdżan i część Turcji). Zastanawiającym jest jak ludy koczownicze mogły podbić najwyżej kulturalnie i gospodarczo
rozwinięte państwa azjatyckie,
przy czym populację Chińczyków
szacuje się na ponad 100 mln, a
Mongołów na 1 do 2 mln. Te
zagadki pozostawmy badaczom
albo tym, którzy wszystko wiedzą, ale warto przytoczyć pewną
teorię przypisywaną Czyngis-chanowi: Wieczne Niebo wybrało Mongołów do podboju świata,
ponieważ ludy żyjące w stepie
są zdrowsze moralnie od ludów
osiadłych. Wszystkie jego czyny
wynikają z woli Tengri (Wiecznego Nieba). Naśladowców miał

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

wielu, a wszyscy pozostawiali
stosy niepogrzebanych kości,
kopce prochów przy krematoriach i tysiące utajnionych zbiorowych mogił, które kryły przeciwników albo domniemanych
przeciwników władzy pozbawionych życia strzałem w tył głowy.
Mongołowie utworzyli imperium
obejmujące ponad połowę świata znanego w XIII wieku, ale w
zasadzie nie tworzyli swojej administracji na podbitych terenach, nie utrzymywali też swoich
garnizonów. Podbitymi narodami mieli rządzić lokalni władcy
po uzyskaniu jarłyku, czyli mongolskiej nominacji. Do obowiązków panujących z woli chana
należało zbieranie haraczu od
poddanych i terminowe odprowadzanie do Saraju. W początkowych latach niewoli nadzór
nad poborem podatków na Rusi
sprawowali mongolscy namiestnicy zwani baskadami, a z czasem
ich funkcję przejęli ruscy książęta. W przypadku nieterminowego odprowadzenia daniny, w
księstwie pojawiał się „komornik”
w licznym towarzystwie ordyńców, a ci pobierali należny podatek z lichwiarskimi odsetkami,
czyli rabowali co im w ręce wpadło, a ludność brali w jasyr. Tak
wyglądało uszczelnianie podatków przez Mongołów. A co z
kniaziem? Jeżeli miał szczęście i
daleko uciekł, to miał szansę
przeżyć. Jeżeli znalazł schronienie u swojego kuzyna, to za jego
pośrednictwem mógł trafić na
dywanik u chana, a tam trucizna,
jedwabny sznur, dla nieposłusz-

nych nie
było litości. Na tym
polegała
filozofia panowania mniejszości
nad większością, wszak mieszkańców księstw ruskich w XIII
wieku szacuje się na 8 milionów.
Podboju mongolskiego uniknął
Połock i Nowogród Wielki. Pierwszy został opanowany przez Litwę, a drugi był republiką kupiecką, która wybierała księcia – wodza. W połowie XIII wieku na tym
stanowisku zatrudnionym był
Aleksander Newski z rodziny
Rurykowiczów, który dzielnie
bronił Pskowa i Nowogrodu
przed Krzyżakami, ale w stosunku do Mongołów postąpił po
kupiecku – poszedł na układ, a
za okup i zgodę na płacenie
haraczu uniknął podboju i zniszczeń. Uzyskał również jarłyk na
urząd wielkiego księcia, czyli
zwierzchnika wszystkich książąt
ruskich. Bić się czy nie bić, oto
jest pytanie. Niewola mongolska
dla większości księstw ruskich
trwała 240 lat, ale jej skutki Rosja
odczuwała przez długie wieki.
Książę ruski jadąc do Saraju pisał
testament, bo mógł otrzymać
jarłyk albo jedwabny sznur, czy
truciznę. Niewola minęła, ale
azjatyckie zasady w relacjach
władza – społeczeństwo w mentalności Rusinów pozostały. Bolszewicki aparatczyk zaproszony
na Kreml żegnał się z rodziną,
obywatel zawezwany na Łubiankę, często nie zdążył się pożegnać.
Stanisław Łukasik
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Testy, testy, testy
Starostowie czterech powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i ząbkowickiego,
w imieniu blisko pół miliona swoich mieszkańców, apelują do Łukasza Szumowskiego, ministra
zdrowia, o poszerzenie puli dopuszczonych do stosowania testów na obecność koronawirusa
W korespondencji przesłanej 2
kwietnia do Ministerstwa Zdrowia szefowie powiatów zwracają uwagę na fakt
szybko postępującej
pandemii oraz wskazują, że ze względu
na niską ilość wykonywanych testów,
statystyki mogą być
poważnie zaniżone.
W trosce o życie i
zdrowie mieszkańców starostowie zaoferowali ministerstwu pomoc. Wyrazili gotowość do sfinansowania
zakupu szybkich testów do badania mieszkańców oraz chęć
pokrycia kosztów procesu związanego z diagnostyką koronawirusa.
Poniżej pełna treść listu:
Szanowny Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
wszyscy widzimy, że sytuacja związana z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce staje się coraz
bardziej dramatyczna. Liczba osób
zarażonych wirusem oraz tych,
które niestety przegrały swoją
walkę z chorobą, szybko przybywa.
W reprezentowanych przez nas
powiatach wirus również jest bardzo aktywny i stanowi śmiertelne
zagrożenie dla naszych mieszkańców.
Jednocześnie mamy świadomość, że liczba osób zakażonych
koronawirusem w Polsce, a co za
tym idzie w naszych powiatach,
może być dużo wyższa niż podają
statystyki. Przyczyną tego faktu
jest zbyt mała liczba przeprowadzanych testów na obecność wirusa. Dbając więc o bezpieczeństwo mieszkańców naszych powiatów, domagamy się wykonywania zdecydowanie większej

Petycja mieszkańców
powiatu do premiera
W piątek 3 kwietnia starosta kłodzki Maciej Awiżeń
przesłał petycje mieszkańców powiatu o zwiększenie
ilości przeprowadzanych testów na koronowirusa
do premiera Mateusza Morawieckiego
Szanowni Panie Premierze,
przesyłam, zgodnie z właściwością i adresem, petycję mieszkańców
powiatu kłodzkiego dotyczącą braku dostępności testów w naszym
powiecie.
Na dziś zleconych jest 211 decyzji o wykonaniu testów przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a zrealizowanych jest 50.
To nie daje prawdziwego obrazu epidemii i bardzo utrudnia służbom
medycznym prowadzenie walki z epidemią. Prosimy o odpowiedź
i wsparcie.
Maciej Awiżeń
starosta kłodzki

ilości testów, ponieważ tylko w ten
sposób będziemy mogli zapanować nad rozwojem pandemii i
uchronić życie i zdrowie wielu
ludzi.
Nie ograniczamy się jedynie
do oczekiwań i w tej trudnej sytuacji chcemy zaoferować wsparcie
i pomoc. Jesteśmy gotowi sfinansować zakup szybkich testów dla
naszych mieszkańców oraz pokryć
koszty procesu związanego z diagnostyką koronawirusa. Dzięki
temu będziemy w stanie skutecznie odizolować zakażone osoby
od zdrowych ludzi i wpłynąć na
zmniejszenie liczby nowych zakażeń.
Biorąc pod uwagę powyższe
oczekujemy od Pana informacji,
które testy są rekomendowane
przez Ministerstwo Zdrowia. Apelujemy także do Pana Ministra o
poszerzenie puli dopuszczonych
do stosowania testów o tak zwane szybkie testy, z których korzysta
się między innymi w Niemczech
czy Wielkiej Brytanii.
Jest to szczególnie istotne w
sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko mieszkańcom, ale
także personelowi medycznemu
w szpitalach, prowadzonych przez
nasze powiaty. Niestety bowiem
zdarzają się interwencje medycz-

ne, podczas których pacjenci wzywając pogotowie ratunkowe nie
informują dyspozytorów o podejrzeniu zarażenia koronawirusem.
Ratownicy stwierdzają to dopiero
w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Na skutek takich interwencji do chwili otrzymania informacji o wyniku badań pacjenta, Zespoły Ratownictwa Medycznego
podlegają izolacji i wyłączeniu z
pracy. Taka sytuacja dramatycznie
zmniejsza możliwość zapewnienia
mieszkańcom opieki zdrowotnej
przez nasze szpitale.
Panie Ministrze, prosimy więc
Ministerstwo Zdrowia o podjęcie
szybkiej i efektywnej współpracy
z naszymi powiatami w powyższym zakresie. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami lepiej i
skuteczniej zadbamy o zdrowie i
życie mieszkańców.
Oczekując na pilną odpowiedź
życzymy sukcesów w walce z trwającą w Polsce pandemią.
Podpisali:
Grzegorz Kosowski – Starosta
Dzierżoniowski,
Maciej Awiżeń – Starosta
Kłodzki,
Piotr Fedorowicz – Starosta
Świdnicki,
Roman Fester – Starosta Ząbkowicki

W Polanicy zmarł pacjent
zarażony koronawirusem
W czwartek 2 kwietnia na SOR w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju
przywieziono mieszkańca Lewina Kłodzkiego w ciężkim stanie. Pacjent niestety zmarł. Okazało
się, że był zarażony COVID-19, choć nie wiadomo jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną zgonu pacjenta. Osoby, które kontaktowały się z chorym, skierowano na kwarantannę, w tym 10 osób
ze szpitalnego personelu. Wstrzymano działanie polanickiego SOR-u celem przeprowadzenia
niezbędnych czynności odkażających. Obecnie polanicki SOR działa ponownie.

Zbiórkę głosów pod petycją współorganizowała Henryka Szczepanowska. Podpisało się już ponad tysiąc mieszkańców.
TREŚ Ć PETYCJI :
Pan Mateusz Morawiecki,
Premier RP
My, mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego, pełni obaw o bezpieczeństwo
obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie naszych
dzieci, rodziców, sąsiadów zwracamy się z prośbą o umożliwienie
szerszego dostępu do wykonywania testów na zakażenie koronawirusem.
Na terenie powiatu kłodzkiego, zamieszkanego przez blisko 160
tys. mieszkańców do dnia 22.03,2020 r. wykonano zaledwie 23
testy, a to oznacza, że testami nie został objęty nawet promil
mieszkańców.
Powiat kłodzki jest obszarem transgranicznym, zamieszkanym
przez ludzi pracujących na terenie Czech, Austrii, Niemiec codziennie przemieszczających się z miejsca zamieszkania do miejsca
pracy, w obliczu pandemii powracających w ostatnich dniach
z miejsca czasowego pobytu za granicami RP oraz często wyjeżdżającymi turystycznie w obszar Alp (Austria, Włochy).
W wyniku tych okoliczności narażeni jesteśmy na wyjątkowo duże
ryzyko zarażenia się koronawirusem. Mimo dużego zdyscyplinowania mieszkańców, dość powszechnego pozostawania w dobrowolnej domowej kwarantannie niezbędna jest świadomość
ewentualnego zarażenia i podjęcie radykalnych działań oraz zachowań ograniczających dalsze zarażenia.
Nie oczekujemy dostępu do przeprowadzenia testów wobec wszystkich mieszkańców, ale tych najbardziej narażonych pracowników
służby zdrowia oraz osób objętych kwarantanną.
Z wyrazami szacunku,
Henryka Szczepanowska
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Tradycje Wielkanocne
Wielkanoc, to najważniejsza i najstarsza uroczystość chrześcijańska, obchodzona na pamiątkę
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa już od II w., w Polsce zaś od X w. Przez wieki
powstało wiele obrzędów i zwyczajów, związanych z tymi świętami, z których wiele przetrwało
do dzisiaj, inne – warto Czytelnikom przybliżyć
Wielkanoc poprzedza Wielki Post – 40-dniowy okres
przygotowań, trwający od Popielca do Wielkiej Soboty.
Dawniej okres ten był dłuższy o 3 tygodnie tak zwanego przedpościa. Przedpoście wprowadzało wiernych
w nastrój wielkopostny i rozpoczynało się niedzielą
starozapustną (70 dni do Wielkanocy). Kolejne niedziele przedpościa nosiły nazwy mięsopustna i zapustna.
Trzy dni poprzedzające Środę Popielcową nosiły nazwę
mięsopust, zapust czy ostatków i wypełnione były
tradycyjnie zabawami. Ostatni wieczór tych zabaw do
dziś zachował swój szczególny charakter i w zależności
od rejonu kraju zwany był podkoziołkiem, podkurkiem
lub śledzikiem. Obowiązująca w Wielkopolsce nazwa
„podkoziołek” pochodzi od zabawy polegającej na
wrzucaniu monet pod koziołka ustawionego przed
muzykantami, przygrywającymi do ostatkowych tańców.
Pieniądze musiały wrzucać za karę panny, które nie
zdążyły jeszcze wyjść za mąż.
Wielki Post nazwę swą zawdzięcza praktykom pokutnym, które obok modlitwy i spowiedzi, miały dla
wiernych duże znaczenie. Były to często posty bardzo
surowe: nie spożywano żadnych pokarmów mięsnych
i tłuszczów zwierzęcych (często nawet mleka). Przed
postem spieszono się zatem z młócką, bo osłabieni
gospodarze słabo uderzali cepami. Gospodynie w Popielec wypalały patelnie i wszelkie naczynia kuchenne,
by nie pozostała w nich drobina tłuszczu. Od tej pory
w kuchni panowały niepodzielnie: żur i śledź, kapusta
i ziemniaki. Po posypaniu głów popiołem następował
okres oczekiwania na Wielką Noc. Kolejne niedziele po
Popielcu, to: Wstępna, Sucha, Głucha, Czarna, Męki
Pańskiej (Palmowa).
Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa otwiera okres liturgiczny, zwany
Wielkim Tygodniem. W tym dniu, który obchodzony
jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy, święci się w kościołach palmy – u nas ozdobione gałązki wierzbowe lub suche kompozycje (tzw.
palmy kurpiowskie, wileńskie). Dawniej palmie wielka-

nocnej przypisywano ogromną moc magiczną, była
dobra na wszystko. Wierzono, że poświęcone wierzbowe pączki, zwane bagniątkami, mają moc uzdrowicielską, dlatego odrywano je i połykano. Miało to chronić
od bólu gardła i uroku oraz wzmocnić ciało. Wierzbę
nazywano rośliną „miłującą życie”, jej żywotność i siła
napawały optymizmem, stąd starano się korzystać z tej
energii. Wielkanocne bazie miały też chronić od pioruna i pożaru, osłaniać zasiewy przez niepogodą, a zwierzęta przed chorobami. Krowy wypędzane po raz
pierwszy wiosną na pastwisko gładzono palmami po
karkach. Z palm wykonywano malutkie krzyżyki, które
wtykano w pierwszą bruzdę orki. Małe palemki wkładano również do uli, aby chronić pszczoły.

w katedrach i niektórych kościołach parafialnych uroczysty obrządek obmycia nóg dwunastu mężczyznom
– ma to przypomnieć wydarzenie, kiedy to sam Chrystus
umył nogi swoim uczniom. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej,
przenosi się Najświętszy Sakrament do „Ciemnicy”. Od
tego momentu, aż do wieczornej liturgii Wielkiej Soboty, zamiast dzwonów, używa się klekotki.
Wielki Piątek rozpoczynał nieco psotny zwyczaj, tzw.
„Bożych ranek”. Wcześnie z rana, najczęściej rodzice,
budzili swoje zaspane dzieci okrzykiem „za Boże rany
biją barany” i smagali je witkami po odsłoniętych nogach. Zwyczaj ten nawiązywał do biczowania Chrystusa. Dawnej w Wielki Czwartek i Piątek nie wolno było
rozpalać w piecu, jedzono więc potrawy postne.
Grób Pański

Nadal żywą tradycją Wielkiego Piątku jest budowanie w kościołach „Grobu Pańskiego”. Zwyczaj ten przywędrował do Polski w XIII wieku, prawdopodobnie
z Czech i Niemiec, zaś jego tradycja sięga starożytności
– już w IV wieku w Jerozolimie odbywały się specjalne
obrzędy, upamiętniające mękę i śmierć Chrystusa.
W wielu miejscach nadal kultywuje się tradycję przedstawień pasyjnych (najsłynniejsze z nich odbywa się
Stroik
w Kalwarii Zebrzydowskiej) i prowadzenia dróg krzyCzas Wielkiej Nocy to także radosny powrót wiosny, żowych ulicami miast. Wieczorem tego dnia nawiedza
stąd nowa nadzieja, energia i zapał do pracy. Począw- się również „Groby Pańskie”, a warty honorowe pełnią
szy od poniedziałku Wielkiego Tygodnia robiono w do- przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej i harmach gruntowne porządki, które w połączeniu z bu- cerzy.
dzącym się na wiosnę życiem, miały swój niepowta- Święcenie pokarmów
rzalny nastrój i klimat. Odświeżanie mieszkań oraz
Niegasnącą tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie
dekorowanie wnętrza i porządkowanie całej posesji
pokarmów
w kościołach. Dawnej bogaci gospodarze
wiązało się z przygotowaniem do świąt. Na Wileńszi
szlachcice
święcili jedzenie w domu, reszta zaś zanoczyźnie dekorowano nawet wnętrza domów gałązkami
zielonego igliwia, świerku i jodły. Do wiosennych ga- siła święconkę do kościoła. Niegdyś święcono wszystłązek przyczepiano zdobione wydmuszki jaj. W innych ko, cokolwiek przygotowane było na stół świąteczny.
rejonach Polski dekorowano wnętrza różnokolorowymi Kosze były więc bardzo duże – mieścił się w nich m.in.
wycinankami i sztucznymi kwiatami. Obecnie w naszych cały bochen chleba. Chlubą każdego koszyka ze święmieszkaniach popularne są doniczki hiacyntów, pry- conką są tradycyjnie psianki – ozdobione w najrozmamulek, azalii, zbóż czy rzeżuchy oraz cięte żonkile, itszy sposób gotowane jaja, najczęściej kurze. Do
kalie i tulipany, które w połączeniu z barankiem i pi- barwienia jajek używano naturalnych barwników,
pozyskiwanych z wywaru z kory dębu, pędów młodego
sankami są wspaniałą, wielkanocną dekoracją.
żyta czy łupin cebuli. Gotowe pisanki ofiarowywano
najbliższym krewnym oraz ukochanej osobie – nierzadOstatnia Wieczerza
Kulminację całego roku liturgicznego stanowią trzy ko od pisankowych podarków rozpoczynały się zaloty,
dni Wielkiego Tygodnia, które rozpoczyna liturgia zakochanym wróżyło zaś udany związek, pomyślność
Wielkiego Czwartku. Kościół czci wówczas pamiątkę i potomstwo. Oprócz pisanek, w wielkanocnym koszyOstatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Eucharystii ku nie może zabraknąć: chleba, wędlin, przypraw,
i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu odbywa się wielkanocnego baranka, słodkiej babki czy mazurka.
Koszyk dekoruje się wiecznie zielonymi borówkami,
bukszpanem i wiosennymi kwiatami.
Rezurekcja
Zakończeniem Wielkiego Tygodnia jest Rezurekcja
– Msza św. odprawiana w Niedzielę Wielkanocną o świcie, na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Niegdyś
przestrzegano, aby nie spóźnić się na tę Mszę św. Kto
na nabożeństwo zaspał, ten nie miał prawa jeść święconego. Kara to była sroga, gdyż o przysmakach wielkanocnych marzono przez cały Wielki Post.
Baranek
Po powrocie z kościoła świętowanie rozpoczynano
od wspólnego, uroczystego śniadania. Na stole nakrytym białym obrusem, ustrojonym zieleniną, ustawiano
na środku baranka. Dawnej był to prawdziwy, pieczony
na sucho baranek, później zaczęto go zastępować figurkami z ciasta, cukru, masła, wosku lub gipsu. Po
modlitwie i życzeniach, przy których dzielono się jajkiem,
przystępowano do spożywania pokarmów poświęconych poprzedniego dnia. Największym powodzeniem
cieszyły się tradycyjnie jajka – symbol nowego życia,
którym zresztą przypisywano magiczną moc. Wierzono,
że święcone pisanki przynoszą samo dobro, a odkąd
znajdą się w domu, sprowadzają pod dach szczęście.
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Po śniadaniu nierzadko gospodarz wychodził do obory i – aby się lepiej darzyło – dodawał bydłu do paszy
kawałki wielkanocnego jajka. Pozostałości święconych
skorupek zakopywano natomiast w ogrodzie, aby odpędzały myszy i krety. Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych spędzano tradycyjnie w domu, z rodziną.
Obecnie, po uroczystym śniadaniu, następuje nie
lada atrakcja dla dzieci – „szukanie zajączka”. Drobne
upominki czy słodycze chowa się w mieszkaniu lub
ogrodzie (jeśli pogoda jest sprzyjająca) i zadaniem
naszych milusińskich jest odszukanie swojego prezentu. Piosenką, przysłowiem lub dowcipem można pomóc
w tych poszukiwaniach.
Poniedziałkowe oblewanie
Poniedziałek Wielkanocny ożywiał nieco życie towarzyskie śmigusem-dyngusem, znanym też pod nazwą
dnia św. Lejka, oblewanką czy polewanką. W tym dniu,
kto żyw, zabierał się za polewanie innych wodą. Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście dziewczęta, zwłaszcza te niezamężne. Wierzono przy tym
powszechnie, że woda przyda licu gładkości i zdrowia.
Dawniej w miastach i we dworach oblewano się raczej
delikatnie wodą różaną. Po wsiach natomiast woda lała
się obficie, nierzadko smagano panny rózgami czy
witkami. Przed oblaniem czy smaganiem można się
było wykupić. „Dyngowanie” znaczy tyle, co wykupienie,
otrzymanie okupu. W okolicach Kielc znany był również plonowały. Zwyczaj polewania się wodą przetrwał do
Do południa oblewano się wodą, po południu zaś
zwyczaj, że rolnicy, przed wschodem słońca, obchodzi- naszych czasów, z upływem czasu przybierając łagod- przychodził czas na kolejną aktywność ruchową – spali swoje pola i kropili je wodą święconą, aby lepiej niejsze formy.
cery w plenerze, które przybierały różną formę. Zapomnianym prawie zwyczajem wielkanocnym, jest „chodzenie z gaikiem” – kolędowanie od domu do domu
z ustrojoną gałęzią-palmą. Obrzędowi temu towarzyszyły radosne śpiewy, życzenia dla gospodarzy i poczęstunek dla wędrowców. Na Podlasiu podobny zwyczaj
kultywowali strażacy, którzy w galowych mundurach
i błyszczących kaskach obchodzili wioski, śpiewając
pieśni wielkanocne, składając życzenia i kropiąc domy
wodą święconą. W okolicach Poznania znany jest natomiast „Emaus do kościoła św. Jana za Śródką” – wspólne wyjście mieszkańców grodu poza miasto, dla przypomnienia wydarzenia opisanego w Ewangelii św. Łukasza. Wspaniałym nawiązaniem do tych zwyczajów
mogą być dzisiaj odwiedziny osób chorych, starszych
i samotnych.
Oktawa
Dawniej świętowanie Wielkiej Nocy nie kończono
w Poniedziałek Wielkanocny. Cały następny tydzień,
czyli Oktawę Wielkanocną, przeżywano bardzo uroczyście, głównie ze względu na chrzty i wprowadzenie do
wspólnoty nowych osób. Kończyła go Niedziela Biała,
kiedy to powtarzano śniadanie wielkanocne, chociaż
już bez życzeń i święconego. Tu i ówdzie polała się
jeszcze woda na czyjąś głowę – aby nie zapomniał, że
kiedyś został ochrzczony.
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Służby mundurowe W trosce o zdrowie
informują
Większa ilość policyjnych patroli dba o bezpieczeństwo mieszkańców naszego
powiatu. W działaniach tych wspierają policjantów funkcjonariusze straży miejskiej
i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

Kolizja na Teatralnej. W niedzielę 29 marca ok. godz. 12.20 na ul.
Królowej Jadwigi w Nowej Rudzie, kierujący samochodem osobowym
74-letni mężczyzna uderzył w zaparkowany samochód marki Audi.
Sprawca został ukarany mandatem.
Pożar śmieci w kontenerze. W środę 1 kwietnia noworudzcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze śmieci w metalowym kontenerze
przy ul. Obozowej w Drogosławiu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy podali jeden prąd wody w natarciu, celem ugaszenia
palących się śmieci, a następnie przegrzebali oraz „przelali” pozostałości nadpalonych śmieci.
Źle cofał. W środę 1 kwietnia ok. godz. 8.50 na ul. Teatralnej, 74-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym, podczas cofania
uderzył w samochód marki Audi, którym kierował 74-latek. Sprawca
kolizji został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Kot na drzewie. W środę 1 kwietnia strażacy otrzymali wezwanie na
ul. Połoniny w Nowej Rudzie. Okazało się, że przyczyną wezwania jest
kot, który „utknął” na drzewie na wysokości ok. 15 m. Strażacy przy
pomocy drabiny dostali się do poszkodowanego kota i całego oraz
zdrowego sprowadzili na ziemię.
Zadymienie. W czwartek 2 kwietnia dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym przy ul. Głównej w Jugowie. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że przyczyną powstania zdarzenia
są nieszczelności w podłączeniu pieca grzewczego typu „Koza”
z przewodem dymowym.
Palą się śmieci. W piątek 3 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie
o pożarze śmieci przy ul. Świdnickiej w Drogosławiu. W wyniku rozpoznania ustalono, że palą się śmieci w kontenerze metalowym
sześcioklapowym.
Pożar szopki. W piątek 3 kwietnia dyżurny JRG Nowa Ruda otrzymał
zgłoszenie o pożarze przy ul. Kościelnej w Ludwikowicach Kłodzkich.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania
stwierdzono pożar siana, które było składowane w drewnianej szopce, która również objęta była ogniem.
Kolejny pożar kontenera. W niedzielę 5 kwietnia noworudzcy strażacy ugasili kolejny pożar śmieci w metalowym kontenerze, do którego doszło na zapleczu ul. Piastów w Nowej Rudzie.
Złodzieje w akcji. W poniedziałek 6 kwietnia w Nowej Rudzie nieustalony sprawca, po uprzednim zerwaniu skobla, dostał się do
piwnicy skąd ukradł: 3 opony, relingi na dach do samochodu osobowego i 4 wiertarki. Wartość strat 4.600 zł. Postępowanie w tej sprawie
prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Koronawirus w liczbach. Od rozpoczęcia pandemii koronawirusa
COVID-19 policjanci z terenu działania Komisariatu Policji w Nowej Rudzie wystawili 5 mandatów z art. 54 Kodeksu wykroczeń
– „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy
przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”
prowadzone jest też 19 postępowań z art.116 Kodeksu wykroczeń
– „Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę”.

– Naszym zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu
się koronawirusa poprzez reagowanie na naruszenie przepisów
ograniczających możliwość przemieszczania się. Funkcjonariusze
nadal kontrolują osoby objęte
kwarantanną. Ponadto emitują
z urządzeń nagłaśniających informacyjne komunikaty – informuje Wioletta Martuszewska,

oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.
Z dniem wejścia w życie nowych obostrzeń w związku z
trwającym stanem epidemii na
terenie całego kraju, policjanci
prowadzą kontrole parków,
skwerów i miejsc grupowania
się osób. Kontrolą objęte są również miejsca gromadzenia się
młodzieży. W trosce o zdrowie

mieszkańców powiatu funkcjonariusze egzekwują obowiązujące przepisy. Osoby łamiące
obostrzenia muszą liczyć się z
konsekwencjami. Policjanci przypominają, że wprowadzone
ograniczenia mają na celu dobro
nas wszystkich. Za złamanie
obowiązujących przepisów grozi wysoka grzywna.

Wypalanie traw, to skrajna głupota
Jak co roku głupota, niewiedza i zwykła bezmyślność naszego społeczeństwa znowu daje
o sobie znać. Nie ma praktycznie dnia, aby strażacy nie byli wzywani do gaszenia suchej trawy
i pozostałości roślinnych.
We wtorek 31 marca strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze suchej trawy na nieużytkach
rolnych przy ul. Fabrycznej w Ludwikowicach
Kłodzkich. W czwartek 2 kwietnia kolejne zgłoszenie o pożarze suchej trawy, tym razem w Świerkach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że palącą się trawę ugasił właściciel przed
przybyciem jednostek straży pożarnej. W sobotę
4 kwietnia dyżurny JRG Nowa Ruda otrzymał
zgłoszenie o pożarze suchej trawy przy ul. Fabrycznej (sic!) w Ludwikowicach Kłodzkich. Pożarem objęty był ok. 1 ar łąki. Tego samego dnia
strażacy ugasili pożar suchej trawy wraz z nagromadzonymi pozostałościami roślinnymi w odległości około 20 m od altanek na działkach w Nowej Rudzie. Niedziela 5 kwietnia, kolejne wezwanie do pożaru suchej trawy tym razem w Sokolicy. Rozpoznanie
ujawniło pożar suchej trawy na obszarze ok 1,5 ha,
dwóch balotów
siana i krzaków. Ze
względu na utrudniony dojazd do
miejsca zdarzenia
zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkow y zastęp
straż y pożarnej.
Kolejne zgłoszenie
o pożarze suchej
trawy strażacy przy-

jęli w poniedziałek 6 kwietnia, tym razem do
Ścinawki Dolnej.
Dla strażaków, angażowanych teraz do różnych
działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, płonące trawy, to dodatkowe obciążenie.
Strażacy po raz kolejny przypominają, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys.
zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za
wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może to też skutkować utratą
dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.
Wypalanie traw, czy nieużytków jest bardzo
niebezpieczne. Niewielki ogień w mgnieniu oka
w niekontrolowany sposób może się rozprzestrzenić i objąć swoim zasięgiem duże obszary, pobliskie lasy czy budynki. Wypalanie zagraża ludziom
i ich majątkom, ale niszczy też przyrodę. W ogniu
giną zwierzęta, niszczone są miejsca lęgowe
ptaków i siedliska zwierząt.
O rozsądek apelują też policjanci.

Więcej czasu na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE
Jak podano na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury, do 180 dni został wydłużony termin na
rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu
pojazdu.
Rozwiązania te zostały wprowadzone ustawą
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym zmienioną ustawą o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, której projektodawcą był
Minister Środowiska, właściciel używanego pojazdu
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej był zobowiązany zarejestrować pojazd
na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę
o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Właściciel, który nie
wypełnił tego obowiązku, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wydłużone do 180 dni terminy na rejestrację oraz
na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu będą
obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Ma to na celu
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa oraz zmniejszenie obciążenia pracą organów
rejestrujących pojazdy, wynikającego ze zwiększonej
ilości osób załatwiających sprawy w urzędach po zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2020 r.
Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub
zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia
w życie specustawy z 31 marca 2020 r.
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Od 3 kwietnia zakaz wstępu do lasów
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją
premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadziły
tymczasowy zakaz wstępu do lasu

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo
próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje
czas odizolowania na pikniki i towarzyskie
spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez
Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17
ust. 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu
epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić
okresowy zakaz wstępu
– do 11 kwietnia br.
włącznie. Straż Leśna
będzie egzekwowała
przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej
skrócenie i na szybki powrót do normalnego
funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich.
Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym
ograniczeniom.
lasy.gov.pl
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Od kuchni
Świąteczny żurek

Dobra książka
Ariana Harwicz

„Zgiń kochanie”
To bardzo dziwna i ciężka w odbiorze książka, ale
już od pierwszej strony mocno kłuje w samo serce. Ariana Harwicz, argentyńska pisarka, porusza w swoich książkach tematy uznawane cały czas za tabu.
Jest niezwykle odważna w przedstawieniu świata kobiety, trochę innego od
tradycyjnego i uporządkowanego. Jest tu dużo brutalizmu, erotyzmu i zwykłej,
kobiecej histerii. Główna bohaterka już niedługo ma zostać matką. To nowe
doświadczenie, jakim jest macierzyństwo, wpływa destrukcyjnie na ogólny
jej stan: psychiczny i fizyczny. Jej dusza pogłębia się coraz bardziej w szaleństwie i depresji. Ciągła walka z samą sobą i mnóstwo pytań kłębiących się
w głowie. To nie może skończyć się dobrze. Po urodzeniu dziecka, pojawia się
z kolei niesamowity strach o niego. Kobieta (tutaj bez imienia) snuje swoje
przemyślenia, a opowiada to w taki sposób, że czytelnik w ogóle nie czuje do
niej sympatii, ani nie obdarza ją krztyną zrozumienia. To przytłaczająca, na
poły senna opowieść o wszystkim tym, co tkwi w kobiecie walczącej ze swoimi urojeniami i rozumem. Melancholia połączona z dzikością i nieokiełznaną
kobiecością. Totalne zagubienie i utracenie pewności siebie. Macierzyństwo
to piękna sprawa, ale to też zmęczenie i po prostu przerażenie. I o tym jest ta
książka. Polecam. Bardzo dobra. Dla ciekawostki w 2018 roku powieść ta została nominowana wraz z „Biegunami” Olgi Tokarczuk do Międzynarodowej
Nagrody Bookera.
Krystyna Fecko

Aktywność seniora
Bycie seniorem, czyli dojrzałą osobą, która ma już za sobą lata aktywności zawodowej, nie powinno być
jednoznaczne z przesiadywaniem w
domu przed telewizorem czy gazetą.
Duża ilość wolnego czasu powinna
być spożytkowana na rozwijanie pasji,
hobby czy nowych umiejętności, na
które nie można było sobie pozwolić
wcześniej. Świetnym pomysłem będzie
podjęcie nowych form aktywności
fizycznej. Warto wiedzieć, że istnieje
mnóstwo ciekawych form ruchu, które można wykonywać nawet w przypadku problemów zdrowotnych.
Aktywność ruchowa, która jest
odpowiednio dopasowana do stanu
zdrowia seniora, niesie za sobą bardzo
dużą ilość korzyści, nie tylko tych fizycznych, ale i psychicznych. Regularne ćwiczenia będą przyczyniały się do
obniżenia ryzyka występowania wielu
chorób, między innymi nadciśnienia
tętniczego, cukrzycy typu 2, chorób
serca, osteoporozy, nadwagi i otyłości,
depresji, zaburzeń poznawczych i
chorób otępiennych. Odpowiednia
dawka aktywności będzie również
pozytywnie wpływała na jakość snu,
nastrój oraz zmniejszy odczuwanie
bólu. Nie bez znaczenia jest również
wpływ na poprawę mobilności, która

będzie dawała poczucie kontroli nad
własnym ciałem i niezależności. Nie
istnieje lepsza metoda na zapobieganie zmniejszania się ilości masy mięśniowej, która wpływa na nadmierne
obciążanie stawów, a w konsekwencji
prowadzi do ich zbyt szybkiej eksploatacji.
Zwykle najtrudniejszym etapem
na drodze do wprowadzenia nowego
nawyku jest postawienie pierwszego
kroku. W tym przypadku pierwszy krok
należy dostosować do indywidualnych
możliwości. Dla jednego seniora dużym
wyzwaniem będzie wprowadzenie do
codziennej rutyny kilkudziesięciominutowego spaceru, a dla innego
uczęszczanie na zajęcia zorganizowane w klubie fitness czy nauka nordic
walkingu. Zaplanowanie takiej aktywności jest ważnym krokiem na drodze
do poprawy swojej kondycji, jednak
nie należy zapominać o tak prostych
formach ruchu jak sprzątanie w mieszkaniu, opieka nad wnukami, samodzielne zakupy i przemieszczanie się
po mieście bez użycia samochodu czy
komunikacji miejskiej. Te z pozoru
proste czynności sprawią, że w kontekście całego dnia poziom aktywności znacznie wzrośnie, a co za tym idzie,
organizm dostanie sygnał do utrzy-

Bulion
włoszczyzna – 1 pęczek
suszone grzyby – 10 szt.
ziele angielskie – 4 szt.
liście laurowe – 4 szt.
Żurek
zakwas z mąki żytniej – 500 ml
bulion warzywny z grzybami – 500 ml
cebula – 1 szt.
kiełbasa śląska – 500 g
suszony majeranek – 2 łyżki
chrzan tarty – 4 łyżeczki
czosnek – 2 ząbki
śmietanka UHT 30% – 150 ml
cukier – 1 szczypta, olej, sól, pieprz
natka pietruszki

Warzywa przekładamy do garnka razem
z przyprawami. Dodajemy suszone
grzyby razem z wodą, w której się moczyły. Dolewamy tyle wody, aby przykryła warzywa w całości. Gotujemy na
wolnym ogniu. Odcedzamy.
Żurek: ugotowane w bulionie grzyby
kroimy w cienkie paski, a cebulę w kostkę. Całość podsmażamy na odrobinie
oleju i przekładamy do garnka. Kiełbasę kroimy w plastry i smażymy na tej
samej patelni. Usmażoną kiełbasę również przekładamy do garnka. Dolewamy bulion oraz zakwas. Dodajemy
czosnek pokrojony w plasterki i gotujemy żurek. Doprawiamy solą, pieprzem
i roztartym w dłoniach majerankiem.
Bulion: suszone grzyby namaczamy Na koniec dodajemy śmietankę, chrzan
przez ok. 30 minut. Włoszczyznę obie- i cukier. Dekorujemy natką pietruszki.
ramy i kroimy na mniejsze kawałki.
Smacznego!

mywania odpowiedniego poziomu
sprawności i zdrowia.
Nordic walking stał się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularną
formą aktywności. Ten z pozoru prosto
i niewinnie wyglądający spacer z kijkami jest w rzeczywistości dość wymagającym treningiem. Oczywiście
można wykonywać tę formę aktywności bez zagłębiania się w aspekty techniczne, co bez wątpliwości będzie
wpływać korzystnie na sprawność i
wydolność organizmu, jednak aby
maksymalnie wykorzystać potencjał
tego sportu, warto uczestniczyć w
zajęciach zorganizowanych. W ich
trakcie instruktor będzie nie tylko
nadawał tempo marszu, ale przede
wszystkim przedstawi prawidłową
technikę chodu i prowadzenia kijków
oraz nauczy właściwego oddychania,
które jest niezwykle ważne podczas
nordic walkingu.
Trening siłowy jest najlepszą formą
aktywności w kontekście przeciwdziałania nadmiernej utracie tkanki mięśniowej, która negatywnie wpływa na
kondycję stawów oraz prowadzi do
powstania dolegliwości bólowych
między innymi w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa. W przypadku seniorów w
początkowym etapie przygody z tą
formą aktywności potrzebne będą
niewielkie hantle, gumy oporowe oraz
niewielka ilość przestrzeni. Ćwiczenia

należy dobrać w ten sposób, aby
wzmacniały osłabione grupy mięśni,
jak na przykład mięśnie pośladkowe,
mięśnie brzucha czy mięśnie grzbietu.
Dobrym pomysłem będzie konsultacja
z fizjoterapeutą lub trenerem posiadającym wiedzę na temat specyfiki
treningu u osób starszych.
Największą zaletą sportów wodnych natomiast jest aktywizacja bardzo
dużej ilości mięśni bez obciążania
stawów, co jest nie bez znaczenia
zwłaszcza u osób starszych. Dzięki nim
można efektywnie poprawiać wydolność i krążenie, przyspieszać tempo
metabolizmu oraz pracować nad koordynacją ruchową. Pływanie będzie
świetnym sposobem na walkę z obrzękiem nóg, nadmiernym cellulitem oraz
napięciami mięśniowymi.
Prowadzenie siedzącego trybu
życia negatywnie wpływa na nasz
układ ruchu. Liczne przykurcze i napięcia mięśniowe powodują nie tylko
dyskomfort, ale także dolegliwości
bólowe. Najlepszym lekarstwem na
tego typu problemy bez względu na
wiek jest rozciąganie. Ćwiczenia mające na celu rozluźnienie mięśni powinny być wykonywane kilka razy w
tygodniu oraz po zakończeniu każdej
jednostki treningowej, kiedy ciało jest
rozgrzane. Każdą pozycję należy utrzymać przez minimum 30 sekund, w
czasie których nigdy nie dochodzimy

do odczuwania bólu. Regularnie wykonywany stretching będzie poprawiał
elastyczność ciała oraz zabezpieczy
przed powstaniem kontuzji. Dobrym
pomysłem będzie zapisanie się na
zajęcia zorganizowane. Obecnie w
każdym klubie fitness prowadzone są
zajęcia ukierunkowane na poprawę
rozciągnięcia i sprawności ciała takie
jak joga, stretching czy zdrowy kręgosłup.
Podejmowanie różnych form aktywności fizycznej przez osoby starsze
będzie miało pozytywny wpływ na
jakość ich życia. Odpowiednio dopasowana regularna forma ruchu zmniejszy ryzyko powstania chorób związanych ze starzeniem się organizmu. Nie
bez znaczenia jest również aspekt
psychiczny ćwiczeń, które wykonywane są w większej grupie osób. Ciągły
kontakt z innymi seniorami pozytywnie wpłynie na nastrój i kondycję
psychiczną, która ma duży wpływ na
stan ciała. Uprawianie regularnej aktywności fizycznej jest jednym z najlepszych sposobów na zagospodarowanie wolnego czasu przez seniora,
bez znaczenia, czy w ciągu wcześniejszych lat był on aktywny czy nie. Dlatego też jak tylko obecna sytuacja się
unormuje, zapraszam na zajęcia grupowe dla seniorów do Studia Fitness
Workout w Nowej Rudzie.
Agata Hryciuk
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Pusty grób…
To nadzieja na lepsze jutro
To posmak cierpienia które minęło
To ciemność którą wypełnia Światło
To chłód który ulega promieniom Słońca
To bezsilność która wpada w Ramiona
To odwalony kamień naszej pychy
To otwarte serca naszych istnień
To pamiątka Wielkiej Nocy
To brzask który budzi Miłość
To nasza przyszłość

Najpiękniejszy sen
Skąpać się w chłodzie promieni Miłości
gdy ogień nienawiści przepala trzewia
odetchnąć z ulgą po morderczej drodze
usłanej cierpieniem, zawiścią, krzykiem rozpaczy
nareszcie koniec, jestem w domu z bliskimi
zmęczony utulam ciszę spełnienia
w ramionach najprawdziwszej Matki
gdy siwy Ojciec napalił już w kominku
a On uśmiecha się do mnie gdy zamykam oczy
i budzę się z dziecięcą nadzieją, miłością i wiarą
że zmartwychwstanie niebawem
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Najserdeczniejsze życzenia
pokoju Wielkiej Nocy,
błogosławieństwa
Zmartwychwstałego,
zdrowia, słońca,
nadziei, wiary i miłości
życzy
redakcja
„Noworudzianina”
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„Nowa” ul. Teatralna 11

15 kwietnia

„Pałacowa” ul. Piłsudskiego 2

16 kwietnia

„Piastowska” ul. Piastów 5

17 kwietnia

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków

18 kwietnia

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie

19 kwietnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11

20 kwietnia

„W Rynku” Rynek 23

21 kwietnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22

22 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a

23 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a

24 kwietnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2

25 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13

26 kwietnia
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2020
wschód słońca: 5.49
zachód słońca: 19.24

101 dzień roku
do końca roku pozostało 265 dni
dzień trwa: 13 godz. i 35 min
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kwietnia
Wielki Piątek

imieniny obchodzą:
Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Henryk,
Magda, Magdalena, Marek, Michał

Polub nas!
www.facebook.com/Noworudzianin

Katastrofa polskiego Tu-154
Katastrofa polskiego Tu-154 – katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której
doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 r.,
o godz. 8:41 czasu środkowoeuropejskiego letniego, Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,
grupa osiemnastu parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji
państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych
oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację
polską na uroczystości związane z obchodami
70 rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga
samolotu.
Na cztery minuty przed katastrofą były takie
warunki pogodowe, w czasie których zgoda na
lądowanie byłaby niezgodna z przepisami, lecz
pilot zgodę otrzymał. Kierownik strefy lądowania,
kilkakrotnie informował załogę samolotu, że
maszyna znajduje się na kursie i ścieżce; według
strony polskiej były to informacje błędne, gdyż
w rzeczywistości położenie samolotu było poza
dopuszczalną tolerancją dla radiolokacyjnego
systemu lądowania. Informacje publikowane przez
rosyjskie media tuż po katastrofie sugerowały
błąd załogi lub awarię. 10 kwietnia 2010 r., rosyjski minister ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformował premiera Rosji Władimira Putina, że samolot zniknął z radarów o godz. 10:50 czasu moskiewskiego (godzina ta pokrywała się z godziną
zgonu wpisywaną przez rosyjskich lekarzy do
protokołów identyfikacji zwłok). Na fotografiach
wykonanych przez białoruskiego dziennikarza,
w kilka godzin po katastrofie widać funkcjona-

riuszy rosyjskich służb mundurowych, którzy
wymieniają żarówki w lampach świateł podejścia
pasa startowego lotniska w Smoleńsku i rozciągają kable zasilające oświetlenie. We wrześniu
i październiku 2010 roku Edmund Klich informował, że mimo wielu próśb i pism strona polska nie
otrzymała od strony rosyjskiej żądanych dokumentów związanych z lotniskiem w Smoleńsku,
jego oblotem i procedurami tam obowiązującymi;
część przekazanych dokumentów była niekompletna. W sprawie tej Edmund Klich kierował do
MAK pisma również we wrześniu i październiku
2010 roku, lecz nie uzyskał na nie odpowiedzi.
Specjaliści z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz Centralnego Biura Śledczego
badali wrak samolotu, miejsce katastrofy, brzozę,
z którą według oficjalnych ustaleń miał zderzyć
się tupolew, pobierali próbki w celu zbadania
obecności materiałów wybuchowych. Przy pracy
posługiwali się najwyższej klasy specjalistycznym
sprzętem. Podczas badań byli obecni przedstawiciele strony rosyjskiej. Wszystkie próbki były
pobierane w dwóch kompletach – jeden dla
strony polskiej, drugi dla strony rosyjskiej. Obydwa
komplety pozostały w Rosji.
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Koronawirus – statystyki
Na tę chwilę (czwartek 9 kwietnia, godz. 15.00) jest już ponad
1,5 miliona zarażonych, blisko 90 tysięcy zgonów i ponad 342 tysiące
osób wyzdrowiałych na 214 terytoriach całego świata. Polska na ten
moment jest na 27 miejscu w tej
statystyce z liczbą zarażonych 5341
(liczba zgonów – 164, osoby wyzdrowiałe – 284).
W powiecie k łodzk im jest
21 osób zarażonych koronawirusem
(17 mieszkańców Kudowy-Zdroju,
po jednym w Stroniu Śląskim, Lądku-Zdroju, Lewinie Kłodzkim i Ołdrzychowicach Kł.). Jedna ofiara
śmiertelna (z Lewina Kłodzkiego).
744 osoby objęte są kwarantanną,
w tym 213 decyzją Sanepidu. Ok.
120 osób przebywa na kwarantannie w Nowej Rudzie i 38 w Radkowie rantannie przebywa 10 osób, 7 osób
– po powrocie z zagranicy. Decyzją w gminie wiejskiej Nowa Ruda oraz
Sanepidu, w Nowej Rudzie na kwa- 7 osób w gminie Radków.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA – 435673 chorych / 14849 zgonów / 24125 wyzdrowiałych
Hiszpania – 152446 / 15238 / 52165
Włochy – 139715 / 17722 / 26491
Niemcy – 113576 / 2280 / 45172
Francja – 112950 / 10869 / 21254
Chiny – 81866 / 3335 / 77376
(…)
Czechy – 5335 / 104 / 243
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Zasady postępowania
ze zmarłymi na COVID-19
W powiecie kłodzkim zmarła pierwsza
osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2.
Ministerstwo Zdrowia opracowało zasady
postępowania ze zmarłymi na COVID-19, chorobę spowodowaną tym koronawirusem.
W specjalnym rozporządzeniu na ten temat
wskazano, że w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), należy przeprowadzić
dezynfekcję zwłok wirusobójczym płynem
odkażającym.
W tym samym dokumencie czytamy, że
należy odstąpić od standardowych procedur
mycia zwłok, a w razie zaistnienia takiej konieczności, trzeba zachować szczególne środki ostrożności.
Ponadto rozporządzenie głosi, że należy
unikać ubierania zwłok do pochówku, a także
okazywania zwłok. Zwłoki powinny być umieszczone w ochronnym, szczelnym worku, wraz
z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia
pierwszy worek ze zwłokami trzeba umieścić
w drugim. Powierzchnia każdego worka powinna być spryskana płynem odkażającym.
Zabezpieczone zwłoki mają być umieszczone w kapsule transportowej w przypadku
przekazywania zwłok do krematorium albo
w trumnie do pochówku w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.
Pomieszczenia, w których zakażona osoba
zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność, należy poddać
odkażeniu.
W przypadku zgonu w szpitalu, zabezpieczenie zwłok poprzez umieszczenie ich w workach dokonują osoby zatrudnione przez szpital. W razie zgonu poza szpitalem, mają to

zrobić odpowiednio przeszkolone osoby
pracujące w zakładach pogrzebowych.
W rozporządzeniu zapisano, że osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji (odkażanie radiologiczne) ciała i jego
otoczenia oraz przygotowania do przewozu
zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze
zwłokami powinny być odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie w środki ochrony
indywidualnej ma obejmować m.in. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na
głowę; jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok
w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem
co najmniej klasy N95/FFP2; gogle lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawice.
Przypomnijmy, że sytuacja we Włoszech
i Hiszpanii zmusza organizacyjnie te kraje do
przewożenia zwłok zmarłych przez koronawirusa czasami nawet kilkaset kilometrów od
miejsca ich zamieszkania, z dala od rodziny,
bez jakiejkolwiek możliwości pożegnania się
ze zmarłym. Śmierć zbiera żniwo i to nie tylko
wśród seniorów, ale coraz to młodszych osób.
#ZOSTAŃ W DOMU!

Korekty w obostrzeniach
We wtorek 31 marca opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń
w związku z epidemią koronawirusa.
Już w środę 1 kwietnia pojawiła się korekta do tych wytycznych. Wprowadzono wyjątki dla aptek i stacji benzynowych w przypadku „godzin dla seniora”, a także rozszerzono
listę osób, które mogą pozostać w zamykanych
hotelach – to najważniejsze zmiany.
W rozporządzeniu wprowadzającym nowe
zasady bezpieczeństwa związane z pandemią
koronawirusa uszczegółowiliśmy kilka kwestii
– m.in.:
Jeśli mieszkałeś w hotelu przed wejściem
w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, możesz
dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.
Hotele i inne miejsca noclegowe zostają
zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i
wyłącznie dla:
• osób w kwarantannie lub izolacji,
• personelu medycznego,
• osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to
np. pracowników budowlanych),
• osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć
swój pobyt zgodnie z planem.
Pracodawcy mają obowiązek zapewnić
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim
stanowisk pracy poszczególnych osób, które
muszą być oddalone od siebie o co najmniej
1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić
takiej odległości z obiektywnych względów
– np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie
pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale
tylko pod warunkiem zapewniania środków
ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem
epidemii.
Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw.
„godzin dla seniora”, które polega na obsłudze
w godzinach od 10:00 do 12:00 jedynie osób
powyżej 65 roku życia. Obowiązuje je także
zasada „3 osoby na jedno stanowisko kasowe”
tak jak pozostałe sklepy i punkty usługowe.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch
godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla
których nabycie leku lub środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze
względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
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Spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób
Andrzej Behan
Przewodniczący Rady Miejskiej

życzą

Tomasz Kiliński
Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze
życzenia.
Niech Zmartwychwstały
Chrystus stanie się źródłem
wewnętrznej siły i motywacji
do pokonywania codziennych
trudności oraz pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość
Adrianna Mierzejewska
Wójt Gminy Nowa Ruda
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Pomagamy
Rośnie liczba osób zaangażowanych w pomoc noworudzkiemu i kłodzkiemu
szpitalowi i tamtejszej stacji pogotowia ratunkowego, w tym ratownikom
medycznym z podstacji w Nowej Rudzie

Maseczki DPS Jugów

Maseczki OSP Nowa Ruda Drogosław

Maseczki OSP Nowa Ruda Słupiec

Maseczki OSP Wolibórz

Niektórzy rzucali pieniądze przez okno

Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją
i odwagą pracownicy ochrony zdrowia od wielu
dni walczą z epidemią koronawirusa. COVID-19
zmienił życie nas wszystkich w ciągu kilku tygodni. W Polsce liczba chorych przekroczyła już
5 tysięcy. Staramy się chronić swoje zdrowie
poddając się ograniczeniom wprowadzonym na
czas pandemii. Jest jednak grupa ludzi, która
codziennie walczy na pierwszej linii frontu,
troszcząc się o nasze zdrowie, a nierzadko – życie. To pracownicy ochrony zdrowia – lekarze,
pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci,
kierowcy karetek i cały personel medyczny.
To oni codziennie ryzykują życie swoje i swoich bliskich walcząc o nasze zdrowie. Nie bacząc
na przemęczenie pracują – mimo niedoborów
sprzętu, środków ochrony osobistej, a przede
wszystkim braku skutecznego lekarstwa. Właśnie
brak środków ochrony osobistej – kombinezonów,
rękawiczek, maseczek, przyłbic stanowi największy problem praktycznie w niejednym szpitalu
w Polsce. Nie inaczej jest w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku, na braki odpowiedniego
sprzętu uskarżają się również ratownicy ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku i podstacji w Nowej Rudzie.
Nie od dzisiaj wiadomo, że w sytuacjach
kryzysowych Polacy potrafią się zjednoczyć
i pomóc. Takiej pomocy udzielają instytucje,
organizacje pozarządowe, czy też osoby prywatne. Od kilkunastu dni na Facebooku trwa zbiórka
„Na pomoc dla ratowników Pogotowia Ratunkowego w Kłodzku”, prowadzona przez Fundację
Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka
w Kłodzku prowadzona przez Joannę Żet. Pieniądze z tej zbiórki zostaną przeznaczone w szczególności na: zakup pralko-suszarki, żeby jak
najczęściej mogli dezynfekować ubiór ratowniczy (zakupiono 2 kwietnia), rękawice jednorazowe L oraz XL, środki do dezynfekcji rąk, wirusobójcze środki do dezynfekcji powierzchni,
indywidualne pakiety ochrony biologicznej roz.
XXL, gogle ochronne oraz jednorazowe maseczki chirurgiczne. Z zaplanowanych 12.000 zł, we
wtorek 7 kwietnia w godzinach rannych zebrano
już 9.066 zł.
Również kibice GKS Piast Nowa Ruda nie
pozostali obojętni na potrzeby pracowników
ochrony zdrowia. Na ich fanpagu możemy przeczytać „W piątek i sobotę kilkuosobową delegacją odwiedziliśmy ratowników medycznych ze
szpitala w Kłodzku i Nowej Rudy. Przekazaliśmy
tam dary zebrane i zakupione podczas zorganizowanej przez nas zbiórki, dziękując im za trud
włożony w wykonywanie codziennych zawodowych obowiązków. Pamiętajmy, że to oni podczas
wyjazdów narażają swoje zdrowie aby nam
pomóc w tych trudnych czasach. Dzięki informacji jakie otrzymaliśmy od samych ratowników
przekazaliśmy im przyłbice, płyny, maski, rękawiczki, okulary, proszki, ręczniki papierowe,
wodę, soki, energetyki, zupy błyskawiczne, kawy,
herbaty, słodycze. Dziękujemy wszystkim którzy
wsparli naszą akcję, dzięki Wam udało się zebrać

ponad 4000 złotych, za które zakupiliśmy rzeczy
przekazane ratownikom medycznym. Szczególnie podziękowania chcieliśmy przekazać dla
załogi sklepu DINO przy ul. Piłsudskiego w Nowej
Rudzie, firmie Go-Mar oraz księdzu Krzysztofowi
z Nowej Rudy. Informujemy, że zbiórka wciąż
trwa i zachęcamy do dalszej pomocy!”.
Okazuje się, że wystarczy odrobina dobrej
woli i chęć pomocy, a można wiele zdziałać. Tak
jest w przypadku mieszkańca Słupca – Macieja
Bajdy. To on zorganizował dla kilku instytucji
i organizacji pozarządowych maseczki wielokrotnego użytku. Dzięki uprzejmości Joanny
Kołodziejczyk z Fundacji Wspierania Integracji
Społecznej Omnes Simul w Ołdrzychowicach
Kłodzkich i jej współpracownic, a także pań,
które nie zważając na zmęczenie, szyją maseczki – pan Maciej za darmo otrzymał kilkaset
maseczek wielokrotnego użytku, które przekazał
m.in. do szpitala w Nowej Rudzie, do druhów
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nowa
Ruda, do strażaków z OSP Nowa Ruda-Słupiec,
OSP Wolibórz, a także do Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, a także specjalne, mniejsze
maseczki przekazane zostały dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego w Nowej Rudzie.
– Kiedy pomoc jest potrzebna, kiedy wiem,
że mogę pomóc – nie zastanawiałem się ani
chwili. Wiedząc jakie problemy są z maseczkami,
szczególnie z tymi wielokrotnego użytku, pomyślałem, że być może uda się trochę tych
maseczek zorganizować. Mówiąc szczerze nie
liczyłem, że będzie ich tak dużo – mówi Maciej
Bajda. – Tą drogą pragnę serdecznie podziękować
paniom szyjącym maseczki za ich bezpłatne
przekazanie – dodaje.
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Kolejnymi „cichymi bohaterami” są noworudzianie: Jarosław Ubik i Krzysztof Kukuryk. To
dzięki nim do Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Nowej Rudzie trafiła dobrej klasy suszarka
do suszenia środków ochrony osobistej. Wcześniej
ratownicy z własnych środków kupili pralkę.
Jednak ten przypadek pokazuje, jak zjednoczeni i ofiarni w sytuacjach kryzysowych potrafią
być noworudzianie.
– W ubiegłą niedzielę zadzwoniłem do kolegi z Podstacji Pogotowia ratunkowego w Nowej
Rudzie. Chciałem się dowiedzieć jak wygląda
sytuacja na naszym terenie i wtedy kolega mi
powiedział, że mają ogromny problem z brakiem
sprzętu ochrony osobistej i stwierdził, że obecnie najbardziej byłaby im potrzebna suszarka
do ubrań. Długo nie myśląc, wrzuciłem info na
Facebooka – odzew był bardzo szybki. Wspólnie
z Krzyśkiem Kukurykiem udało nam się w około
cztery godziny zebrać 5691,01 zł – opowiada
Jarosław Ubik. – Zbiórka prowadzona była z zastosowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
Chętni wrzucali pieniądze do puszki stojącej
w bagażniku, zachowana była odległość, były
rękawiczki. Do tych, którzy nie mogli przybyć na
parking przed marketem, a chcieli się włączyć
w zbiórkę, jeździliśmy. Ludzie zrzucali nam pieniądze z okien i z balkonów. Jeszcze tego samego dnia, czyli w niedzielę za 3131,10 zł kupiliśmy
dobrej klasy suszarkę i dostarczyliśmy ją ratownikom z podstacji w Nowej Rudzie. Pozostała
kwota 2559,91 zostanie przekazana na zakup
sprzętu wskazanego przez naszych ratowników
z pogotowia ratunkowego. W imieniu ratowników
z pogotowia ratunkowego z Nowej Rudy składam
wszystkim serdeczne podziękowanie za przyłączenie się do tej akcji – mieszkańcom Nowej
Rudy, ale też mieszkańcom gminy np. Bożkowa,
czy Jugowa – dodaje Jarosław Ubik.
W środę 1 kwietnia starosta kłodzki na portalu społecznościowym
udostępnił post, w którym czytamy:
„Uspokajając opinię
publiczną Powiatu
Kłodzkiego, Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że wszyscy pracownicy Pogotowia
Ratunkowego Zespołu
Opiek i Zdrowotnej
w Kłodzku są wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej – profesjonalne
maski, kombinezony,
rękawice oraz płyny
dezynfekujące.
Przypominamy, że
Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął działania
mające na celu walkę
z koronawirusem już
na początku marca br.
Nie czekając na środki
rządowe, podjął decyzję o zakupie najważniejszych, niezbędnych

środków do ochrony personelu kłodzkiego
szpitala. Ze środków własnych wydał 100 tys. zł;
zakupił rzeczy i środki ochrony osobistej: maseczki specjalistyczne, kombinezony, fartuchy
medyczne, rękawice, okulary ochronne, płyny
dezynfekujące, termometry pirometryczne,
okładki do przyłbic, namiot specjalistyczny,
oczyszczacz powietrza.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w miarę potrzeby niezwłocznie reaguje. Obecnie oczekujemy
na realizację kolejnych zamówień na kolejne
40 tys. zł.
To jest trudny czas dla nas wszystkich, bądźmy w tym czasie solidarni i pomocni dla siebie...”
Dlaczego nie tylko ratownicy medyczni, ale
też pozostali pracownicy kłodzkiego szpitala
skarżą się na braki?
– Trzeba rozróżnić dwie różne rzeczy. Pierwsza sytuacja jest taka, czy ratownicy mają na
teraz w czym wyjechać? Mam informację od pani
dyrektor ZOZ Kłodzko Jadwigi Radziejewskiej,
że codziennie mają sprzęt ochrony osobistej,
w którym mogą wyjeżdżać, co nie oznacza że
mają wystarczającą ilość rzeczy, np. na parę dni.
Nie ma takich rzeczy i tu jest kłopot, bo tu powinien Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie
z Agencją rezerw materiałowych to zabezpieczyć.
Od rozpoczęcia pandemii COVID-19 dali nam,
jeżeli dobrze pamiętam, 70 kombinezonów na
8 karetek działających 24 godziny na dobę. Mało
tego, część tych kombinezonów to były „M”, więc
mówiąc nieco żartobliwie pełnowymiarowy
ratownik w taki kombinezon się nie zmieści. Co
do ilości kombinezonów, to jest nic, parę dyżurów i po sprawie – mówi starosta kłodzki Maciej
Awiżeń. – Mamy problem i nadrabiamy te poważne braki, o które powinno martwić się państwo, a my nadrabiamy kupując różny sprzęt
i środki ochrony osobistej sami, czyli Powiat
Kłodzki i gminy. Oprócz tego ludzie organizują
zbiórki i kupują pralki, suszarki i lodówki – za co
bardzo dziękujemy – dodaje starosta.
W czwartek 2 kwietnia Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego, poinformował o podziale ponad 40 mln zł z Dolnośląskiego Pakietu Wsparcia dla Ochrony Zdrowia
między szpitale jednoimienne, a także stacje
pogotowia ratunkowego. Niestety ani jedna
złotówka nie trafiła do stacji pogotowia ratunkowego w Kłodzku. Maciej Awiżeń po rozmowie
z marszałkiem Cezarym Przybylskim poinformował nas, że środki, które zostały rozdzielone, to
środki unijne z warunkiem przydziału tym placówkom, które mają bezpośredni kontakt z koronawirusem, czyli do placówek jednoimiennych
i do tych ratowników pogotowia ratunkowego,
którzy pobierają testy.
Reasumując, widać, że noworudzkie społeczeństwo solidaryzuje się z pracownikami ochrony zdrowia. Wielu z ofiarodawców chce być
anonimowa, niektórzy indywidualnie ofiarują
sprzęt, tak jak w ubiegłym tygodniu ratownicy
z Nowej Rudy otrzymali klika kombinezonów.
Co ciekawe również właściciele lokali gastronomicznych nie zapominają o ratownikach, przykładem są właściciele pizzerii „Szarotka”, którzy
w ubiegłą niedzielę dostarczyli noworudzkim
ratownikom kilka pizz.

Maseczki dla szpitala w Nowej Rudzie

Pizza dla noworudzkich ratowników

Ratownicy medyczni ze stacji Pogotowia
Ratunkowego w Nowej Rudzie pragną serdecznie podziękować Panu Jarkowi Ubikowi
oraz Krzysztofowi Kukurykowi za zaangażowanie i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej,
która pozwoliła na zakup suszarki do ubrań
oraz najpotrzebniejszych rzeczy do walki
z koronawirusem.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich mieszkańców naszego
miasta i gminy za darowizny, jakie trafiały do
puszki organizatorów zbiórki. To nie koniec
zbiórek – o dalszych poczynaniach będziemy
informować w mediach społecznościowych.
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ZUS wypłaca pierwsze postojowe
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach
tzw. tarczy antykryzysowej o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych.
ZUS zgodził się także na odroczenie terminu zapłaty składek – bez opłaty
prolongacyjnej – w pierwszych złożonych w tej sprawie wnioskach
Pierwsze 15 osób samozatrudnionych, w tym 3 przedsiębiorców,
którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze
zwolnienia z podatku VAT, może
spodziewać się wpływu na konta
świadczenia postojowego w połowie miesiąca.
– Wypłata postojowego następuje od razu na konto podane we
wniosku, proszę więc zerkać do
swojego banku – zachęca Iwona
Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Zawarte w pierwszych pozytywnie rozpatrzonych wnioskach
oświadczenia potwierdzają, że
przedsiębiorcy spełnili warunki
do wypłaty świadczenia – ich
przychody spadły, o co najmniej
15 proc. w marcu były niższe od
15 595,74 zł.
Tylko w ciągu pierwszych dni
do ZUS w całej Polsce wpłynęły
96 640 wnioski o zwolnienie ze

składek, w tym 23 284 to są wnioski o świadczenie postojowe dla
samozatrudnionych, 1 094 – wnioski o świadczenie postojowe dla
zleceniobiorców i 1 724 – wnioski
o ulgi (odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty).
Rzeczniczka zapewnia, że ZUS
będzie priorytetowo traktował
wnioski o tzw. tarczę. Będę one
rozpatrywane w pierwszej kolejności szczególnie te, które wpłyną
do ZUS przez konto internetowe
na PUE ZUS.
– Trzeba jednak pamiętać, że
rozpatrzenie wniosku o zwolnienie może nastąpić dopiero po
złożeniu dokumentów rozliczeniowych. Ostatni termin za marzec
to 15 kwietnia – zastrzega Kowalska-Matis.
– Warto podkreślić, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie
będzie wszczynał postępowań
egzekucyjnych za marzec, kwie-

cień i maj wobec przedsiębiorców,
którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku, mają
na to czas do 30 czerwca – wyjaśnia dalej.
Jeśli chodzi o zwolnienie z
opłacania składek, nastąpi ono po
terminie składania dokumentów
rozliczeniowych za marzec, tj. po
15 kwietnia br.
Wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie
postojowe można złożyć elektronicznie lub papierowo. Informacji
udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel.
22 560 16 00). Z uwagi na wzmożony ruch połączeń ZUS uruchomił
dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290
87 03.

W ZUS – wszystko
przez Internet
Możliwość kontaktowania się
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu
jest szczególnie przydatna w obecnej sytuacji, gdy mamy ograniczone możliwość przemieszczania
się. Komputer i Internet wystarczą
żeby skorzystać z możliwości jakie
daje przedsiębiorcom „tarcza antykryzysowa”, czyli złożyć wniosek
o zwolnienie z płatności składek,
zawnioskować o wypłatę postojowego, zawrzeć układ ratalny czy
zadać pytanie konsultantom.
Żeby to było możliwe, trzeba
po prostu założyć sobie konto na
platformie internetowej PUE ZUS.
– Najlepiej zrobić to przez swój
profil zaufany, gdyż wtedy nie jest
konieczna wizyta w ZUS, żeby
potwierdzić swoją tożsamość –
mówi Iwona Kowalska-Matis. –
Taka „bezpieczna” ścieżka jest
konieczna, gdyż uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych
związanych z ubezpieczeniem
społecznym (np. zwolnieniami
lekarskimi) – wyjaśnia.

Zasiłek za okres kwarantanny
Do 7 kwietnia tylko pięciu
Dolnoślązaków wysłało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wniosek o wypłatę zasiłku z powodu odbywania kwarantanny. O
zasiłek opiekuńczy za czas opieki
nad dzieckiem wystąpiło 2192
osób w naszym województwie.
Każdy, kto wrócił do Polski z
zagranicy i ma obowiązek spędzenia dwóch tygodni w domu. Na
obowiązkowej kwarantannie może
dostać zasiłek z funduszu chorobowego. Żeby dostać wypłatę
trzeba – w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny – złożyć specjalne
oświadczenie. Za czas kwarantanny nie potrzebne jest zwolnienie
lekarskie.
– Niektóre osoby, które muszą
odbyć obowiązkową kwarantannę
prosiły lekarzy o wystawienie
zwolnienia lekarskiego żeby dostać zasiłek. To jest zupełnie niepotrzebne marnowanie czasu
lekarzy, gdyż – pomimo braku
jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego skierowanie na
kwarantannę, te osoby mają
p rawo do zasiłku. Aby go dostać wystarczy złożyć specjalne
oświadczenie w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia
kwarantanny. Wzór oświadczenia
jest dostępny na stronie Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku.
Takie oświadczenie pracownik
lub zleceniobiorca składa bezpośrednio do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.
– Tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w
ZUS. Oczywiście najłatwiej zrobić
to elektronicznie za pośrednictwem PUE. Przypominam jednak,
że aby dostać wypłatę trzeba mieć
ubezpieczenie chorobowe, które
dla samozatrudnionych i osób na
umowach zlecenia jest dobrowolne – dodaje Kowalska-Matis. –
Uprzedzam, że zarówno pracodawca jak i ZUS może wystąpić
do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych
zawartych w oświadczeniu – przestrzega Kowalska-Matis.
Osoby, które składają wnioski
bezpośrednio do ZUS (samozatrudnieni) zarówno wniosek o
zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem jak i zasiłek za czas kwarantanny powinny to zrobić elektronicznie poprzez platformę internetową PUE ZUS.

Kończy się termin wypłacania renty?
Orzeczenia lekarskie w czasie
epidemii zachowują ważność to
oznacza, że orzeczenie wydane
przez lekarza orzecznika albo
komisję lekarską o niezdolności
do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego
termin upływa w okresie epidemii,
zachowuje ważność przez następne trzy miesiące.
– Osoby, które czekają na przedłużenie renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia 500+
dla osób niesamodzielnych, czy
świadczenia rehabilitacyjnego
mogą być spokojne. Orzeczenia
wydane przez lekarzy orzeczników
ZUS, których ważność upływa w
czasie epidemii, z automatu wydłużą się o kolejne 3 miesiące – mó
wi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
Chodzi o orzeczenie, którego
ważność upływa w czasie obowią-

zywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu
jego ważności na okres kolejnych
trzech miesięcy. Aby tak się stało,
przed upływem terminu ważności
powinien być złożony wniosek o
dalszą wypłatę. Można to zrobić
drogą elektroniczną poprzez swoje konto na PUE ZUS lub wrzucić
wypełniony wniosek do specjalnej,
wystawionej w ZUS skrzynki.
– Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przedłużyły ważność
części orzeczeń wydanych przez
lekarzy orzeczników i komisje
lekarskie ZUS. Chodzi o orzeczenia
o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które kończą się w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii

Profil zaufany można założyć
także bez wychodzenia z domu,
poprzez swoje konto bankowe.
Wiele banków ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego –
ich lista znajduje się na stronie
profilu zaufanego https://pz.gov.
pl/dt/registerByXidp
Platforma Usług Elektronicznych ZUS zapewnia wszystkim
całodobowy, wygodny i bezpieczny dostęp do usług świadczonych
elektronicznie. Indywidualne konto w ZUS, to duże ułatwienie dla
wszystkich zarówno przedsiębiorców i osób czynnych zawodowo,
jak i każdego, kto chce kontrolować stan swojego konta, składać
wnioski i oświadczenia np. o przebywaniu w kwarantannie czy o
wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad
dzieckiem.
Osoby, które nie korzystają z
Internetu mogą bezpośrednio
kontaktować się z konsultantami
ZUS telefonując pod numer infolinii ZUS 22 560 16 00.
albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Takie orzeczenia zachowają ważność przez trzy dodatkowe miesiące, licząc od dnia
upływu dotychczasowego terminu ważności – tłumaczy Kowalska-Matis.
Orzeczenia lekarza orzecznika
albo komisji lekarskiej, na podstawie, których – ubezpieczony ma
prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone
na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy
miesiące, jednak nie dłużej niż do
końca 12-miesięcznego okresu
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
Przedłużeniu o trzy miesiące
ulega także ważność orzeczeń,
które wygasły przed ogłoszeniem
stanu zagrożenia epidemicznego,
czyli przed 14 marca 2020 roku.
Chodzi o sytuację, w której klient
złożył wniosek o świadczenie na
dalszy okres (np. o przedłużenie
renty) przed upływem ważności
orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem
wejścia w życie ustawy, czyli przed
31 marca.
Podstawa prawna: ustawa z 31
marca zmieniająca ustawę z 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Tradycje Wielkanocne
w Gminie
Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda złożyła do
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa we Wrocławiu wniosek
o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dot. przebudowy
dróg wewnętrznych nr 827/7
i 827/14 w Bożkowie oraz ich
przekazanie w drodze umowy
na rzecz Gminy Nowa Ruda.
Drogi stanowią jedyny dojazd
do budynków mieszkalnych nr
83 i 83a w Bożkowie. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie
– Gmina otrzymała 95 % dofi-

W ramach obchodów uroczystości Niedzieli Palmowej tradycyjnie już u nas w Gminie Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich w
Bożkowie, Jugowie, Czerwieńczycach i Krajanowie przygotowywały okazałe palmy. Zaawansowane prace z myślą o konkursie i Stołach Wielkanocnych
(które z oczywistych przyczyn
zostały odwołane) trwały prawie
miesiąc. Efekt oszałamiający.
Wszystkich zachęcamy do
pozostania w domu i wykonania
przepięknych koszy wielkanocnych. Pochwalcie się swoimi
osiągnięciami przesyłając podpisane imieniem i miejscowością
zdjęcia na adres: d.lisowska.
panek@gmina.nowaruda.pl.
Wspólnie stworzymy przepiękną
galerię na stronie Urzędu Gminy.

nansowania. Droga zostanie
wyłożona kostką kamienną wraz
z wykonaniem elementów ulic
odwodnienia drogowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia
ustalony został na kwotę prawie
160 tys. zł (158.352,15 zł). Przebudowa dróg zostanie wykonana do końca listopada. Podpisanie umowy w sprawie bezzwrotnej pomocy finansowej oraz
przejęcie nieruchomości w zasób
mienia gminnego planuje się do
końca maja bieżącego roku.

Kontakt z urzędem

Centrum Kultury działa on-line
Tych, którzy nie wiedzą informujemy, a tym, którzy wiedzą,
przypominamy: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda działa on-line. W ubiegłym tygodniu ruszyły i aktywnie działają sekcje:
malarska (na stronie FB CKGNR
i Galerii Sztuki Niezależnej znajdziecie kolejny materiał filmowy)
prowadzona przez Agnieszkę
Brzezińską, wokalna – Bożeny
Łaby, instrumentalna Joanny
Kołcz i joga Ireneusza Rychlińskiego. Od tego tygodnia ruszyły kolejne dwie. Zajęcia wokalne
dla wszystkich chętnych poprowadzi Malwina Kołt. Dotychczas
prowadziła ona zajęcia w Bożkowie. Praca on-line daje szersze
możliwości. Ktoś chętny?
Miło nam poinformować również, że do działania wraca Grupa Wokalna z Ludwikowic Kłodzkich. Zdalnie poprowadzą ją
instruktorzy Malwina Kołt i Paweł
Kopcio!

Wsparcie z KOWRu
na budowę drogi

Przypominamy też, że cały
czas trwają zapisy na przełożony
z kwietnia Rajd Pieszy Korona
Ludwikowic. Nowy termin to 16
sierpnia. Serdecznie zapraszamy
wszystkich lubiących aktywność
do udziału w tym wydarzeniu.
Wszyscy biorący udział będą
mieli możliwość spojrzeć na
Ludwikowice Kłodzkie z innej
perspektywy. Wpisowe na rajd:

dorośli – 30 zł, dzieci – 10 zł.
Jednocześnie informujemy osoby zapisane na wcześniejszy
termin, że mogą uzyskać zwrot
wpisowego, jeśli nowy termin
nie jest przez nich osiągalny.
Więcej informacji na FB i oficjalnych stronach Urzędu Gminy
oraz Centrum Kultury Gminy
Nowa Ruda.

W ostatnich tygodniach, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem, zostaliśmy zobligowani do zachowania szczególnej troski o nasze zdrowie.
Z tego też powodu zadecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu
bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Nowa Ruda
do odwołania i prosiliśmy o:
– kontakt z pracownikami urzędu tylko telefoniczny, korespondencyjny lub elektroniczny (kontakt na adres mailowy: sekretariat@
gmina.nowaruda.pl lub profil e-PUAP)
– składanie pism do urzędu, wrzucając je do specjalnie zamieszczonej dla skrzynki na listy, przy budynku na ul. Niepodległości 4
– dokonywanie przelewów elektronicznych, pocztowych lub
korzystanie z placówek bankowych – kasa urzędu jest nieczynna
– załatwianie pilnych spraw indywidualnych po uprzednim
umówieniu wizyty w urzędzie pod nr tel.: 47 872 09 00 lub bezpośrednio z którymś kierowników:
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej –
74 872 09 12
Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa – 74 872 09 45
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – 74 872 09 18
Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego – 74 872 09 07
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska – 74 872 09 40
Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów – 74 872 09 32
Referat Oświaty i Spraw Społecznych – 74 872 09 11
Ponawiamy nasz apel i dziękujemy za dotychczasowe zastosowanie się do ograniczeń.

Poszukiwana pomoc sąsiedzka
we Włodowicach
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Rudzie poszukuje w trybie pilnym osoby, która mogłaby podjąć się opieki nad małżeństwem
(robienie zakupów, pomoc przy
sporządzeniu posiłku, dbanie o
czystość mieszkania i inne bieżące sprawy wynikające z prowadzenia gospodarstwa domo-

wego). W ramach pomocy sąsiedzkiej na terenie wsi Włodowice. Pomoc jest płatna przez
GOPS w wys. 17,70 zł brutto za
godz., w wymiarze 2-3 godziny
dziennie i obejmuje jedno gospodarstwo domowe.
Kontakt GOPS pod nr telefonu: 74 872 45 72.
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#VoucherTurystyczny
Zemřela JUDr. Libuše Růčková
Dne 5. dubna 2020 ve večerních hodinách zemřela po těžké nemoci paní Libuše Růčková.
Byla dlouholetou členkou zastupitelstva města a v období let 2002 ÷ 2010 i starostkou našeho města.
Celé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
vedení města Broumova

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wśród branży turystycznej informacji o uruchomionej akcji #VoucherTurystyczny.
Pomysł ma na celu zachęcenie potencjalnych turystów, którzy
musieli zrezygnować ze swoich wyjazdów z powodu pandemii
coronawirusa, do rezerwacji usług w późniejszych terminach i
zapłaty przynajmniej części należności za nie już teraz. Szczegółowe warunki realizacji tworzonych voucherów określać będą sami
przedsiębiorcy. Nadrzędnym celem jest promocja tych ofert i
zwiększenie liczby klientów, którym takie warunki będą odpowiadały.
Zgłoszeń swoich voucherów mogą dokonywać wszyscy przedsiębiorcy turystyczni i z branży eventowej realizujący swoje usługi na obszarze Dolnego Śląska. Oferty nie mogą być droższe niż
te, które obowiązywały przed marcem 2020 r. Zachęcamy również,
aby w tych szczególnych warunkach tworzyć oferty promocyjne i
znakować je hasłem #VoucherTurystyczny. Zwiększy to atrakcyjność
całego projektu i przyciągnie uwagę większej liczby klientów.
Proces rejestracji składa się z dwóch prostych etapów:
krok 1. zgłoszenie poprzez stronę www.voucherturystyczny.pl
oraz krok 2. weryfikacja i publikacja oferty przez pracowników
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Ważne, żeby w razie braku
możliwości sprzedaży przez Internet być przygotowanym na procedurę weryfikacji przelewów i wysyłkę voucherów do samodzielnego wydruku.
Realizacja akcji promocyjnej #VoucherTurystyczny jest wspierana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dzięki czemu
jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby potencjalnych k lientów.
W razie jakichkolwiek pytań pracownicy DOT służą pomocą:
Arleta Bzdun arleta.bzdun@dot.org.pl 502 778 318
Jakub Feiga jakub.feiga@dot.org.pl 603250365
Marek Janczyszyn marek.janczyszyn@dot.org.pl 605 250 777
Kamil Nolbert kamil.nolbert@dot.org.pl 510 793 007
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40 TYSIĘCY ZŁOTYCH
DLA SZPITALI
W związku z trudną sytuacją
służby zdrowia, miasto Nowa
Ruda przekazało łącznie 40 tys.
złotych na bieżące funkcjonowanie szpitali w regionie. Pomimo obecnego ograniczenia
wpływów do budżetu miasta,
burmistrz Tomasz Kiliński przekonuje o konieczności wsparcia
personelu medycznego, który
na co dzień walczy z wirusem
covid-19.
Przekazaliśmy 20 tysięcy złotych na zakup środków zabez-

pieczenia dla pracowników noworudzkiego i kłodzkiego szpitala, a także 20 tys. dla szpitala
w Wałbrzychu – tłumaczy włodarz. Mamy świadomość, że sytuacja jest dynamiczna, a zapotrzebowanie na podstawowe
środki ochrony personelu medycznego duże, dlatego ponownie apeluję do Państwa – zostańmy w domach i w ten sposób
pomóżmy pracownikom szpitali.
TimeOut
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia
02 kwietnia 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargowym, będący załącznikiem nr 1 do
Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia
02 kwietnia 2020 r.
– ul. Kościelna nr 17/10
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65) mogą składać wnioski
o nabycie w terminie do dnia 14 maja 2020 r. do Urzędu Miasta
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
StrażMiejska
MiejskaRadków,
Nowa Ruda,
74609
872093
51 51,
Straż
tel. 74 Rynek
871 2211,
87,tel.
kom.
661,kom.
604 501
523 054
817 667
StrażPOŻARNA
Miejska Radków,
STRAŻ
tel. 112,tel.
99874 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza
STRAŻ POŻARNA
tel. 112, 998 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
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
POGOTOWIA
tel. 112, 999
Centrum ratunkowe
Szkoleń i Koordynacji
Ratowniczych
w 92
Radkowie,
ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92
Pogotowie
Nowa Ruda,Działań
ul. Szpitalna,
tel. 74 872
27
Pogotowie
gazowe
Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
POGOTOWIA
tel. Nowa
112, 999
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86
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Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 23, tel. 74 872 02 00
„MEDICOR”
Ścinawka
Śr., ul. Mickiewicza
2, tel. 664
57274634
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
ul. Piłsudskiego
4, tel.
872 21 87
Filia
Powiatowego
Urzędu
„ZDROWIE”
Wolibórz
115,Pracy,
tel. 74Nowa
872 Ruda,
25 32 ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 19, tel. 74 872 10 56
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kłodzka 27, tel. 74 872 45 72
„PROMED”,
Jugów,
ul. Główna
90a, tel.Średnia,
74 872ul.46Mickiewicza
48
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Ścinawka
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
URZĘDY
I INSTYTUCJE
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki Radków, ul. Handlowa 11, tel. 74 871 22 61
Urząd Miasta
NowejNowa
Rudzie,
Rynek
1, tel. 74 872
03 00 ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Centrum
KulturywGminy
Ruda
Ludwikowice
Kłodzkie,
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
ul.
Bohaterów
Getta
10,
tel.
74 872
23 67
Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, tel. 74 872
22 63
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, Rynek 1, tel. 74 873 50 00
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Cmentarna, tel. 74 872 22 13
Urząd
Skarbowy
w Nowej
Rudzie,
ul.46Kolejowa
23, tel. 74 872 02 00
NTBS
Jugów,
ul. Główna
83, tel.
74 872
22
Noworudzkie
Usługi
Komunalne,
ul.
Żeromskiego
2, tel.
23 8821 87
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Piłsudskiego
4, 74
tel.872
74 872
Radkowskie Usługi Komunalne, Rynek 16, tel. 74 871 21 66
Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14, tel. 74 873 50 50
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Niepodległości 56, tel. 74 872 46 76
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Główna
149, tel.ul.74Kolejowa
872 24 5219, tel. 74 872 10 56
Poradnia
ul. Kłodzka
Niepodległości
tel. 45
74 72
872 26 81
GminnyPsychologiczno-Pedagogiczna,
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
27, tel. 6-8,
74 872
Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Ruda, ul. Kościelna 1, tel. 512 707 621
OśrodekKonsumentów,
Pomocy Społecznej
Ścinawka
Średnia,
16, tel. 74 871 53 82
Federacja
ul. Kościelna
1, tel.
74 872ul.57Mickiewicza
12
Urząd Pocztowy
Nowa Ruda,ul.ul.Zaułek
Niepodległości
1, tel.
Rejonowy
Zakład Kominiarski,
4, tel. 74 872
46 74
73 872 22 60
Biuro
Porad
Obywatelskich
Wałbrzych, tel. 74
16 60 35, tel. 74 872 43 87
Urząd
Pocztowy
Nowa Ruda-Drogosław
ul.665
Świdnicka
Punkt Informacji Turystycznej Nowa Ruda, Rynek 2, tel. 74 872 03 08
UrządInformacji
PocztowyTurystycznej
Nowa Ruda-Słupiec,
ul. Kłodzka
87222317042
Punkt
w Radkowie,
Rynek 6, 6,tel.tel.7474871

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
Centrum Kultury
Kultury Sportu
Sportu ii Turystyki
Turystyki Radków,
Radków, ul.ul. Handlowa
Handlowa 11,
11, tel.
tel. 7474 871
871 2222 6161
Gminne
TAXI
–
Nowa
Ruda-Słupiec
TAXI
–
Nowa
Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna, tel. 74 872 20 84
Centrum
Kultury
Nowa
Ruda
Ludwikowice
ul.872Fabryczna,
74 872 20tel.84512 033 310
Marian
Kocoń
(VW
7-osobowy),
Janusz
Świchura
(BMWGminy
3),Publiczna,
tel. 696
459ul.
798Bohaterów
Miejska
Biblioteka
GettaKłodzkie,
10,
tel. 74
23 Sharan,
67 tel.
Henryk Modzelewski (VW Passat B5FL), tel. 606 728 687
Arkadiusz Myśliński (Opel Astra), tel. 604 228 585
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
ul.Radkowie,
Bohaterów
Getta7,10,Kazimierz
87221231867(Mercedes Klasa E), tel. 609 152 629
Miejska
Biblioteka
Publiczna
tel.tel.7474871Ambrożuk
Andrzej
Łuszczyński
(7-os.
Chrysler), w
tel.
604 475 894Rynek
Tomasz
Nagadowski
Zbigniew
Pawlik
(Skoda
Octavia),
tel.
606
309
062
Noworudzkie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
ul.
Cmentarna,
tel. 747-os.),
872 22tel.13601 172 936
Miejska Biblioteka Publiczna w Radkowie, Rynek 7, tel. 74 871 21 18 (Renault,
Zdzisław
Twaróg
(Ford
Focus
Kombi),
tel. 501 365 669
Szczepan
Wąsik
(Audi
80),
tel.
607
856
682
NTBS Jugów, ul.
Główna 83,Budownictwa
tel. 74 872 46Społecznego,
22
Noworudzkie
ul.Golanowski
Cmentarna,(Fordtel.Focus),
74 872tel.2269213331 806
Henryk
Andrzej
WójtowiczTowarzystwo
(Audi 80), tel. 513
170 478
Noworudzkie
Usługi
2,Jerzy
tel. Słaby
74 872(VW23Sharan,
88 7-osobowy), tel. 668 716 229
Mariusz
Wojtanowicz
(AudiKomunalne,
Q7, 7-os.), tel. ul.
609Żeromskiego
227 221
NTBS
Jugów,Usługi
ul.(Mercedes
Główna
83,Klasatel.E),74Rynek
4668722tel.
Robert
Wojtanowicz
tel.872
609 16,
97574 871Jerzy
Radkowskie
Komunalne,
21 Juśkiw
66 (Opel Zafira, 7-osobow), tel. 660 530 152
Stanisław
(VWUsługi
Sharan,Komunalne,
804 680 2,Robert
Noworudzkie
Żeromskiego
tel.
872
23 8846(Opel76 Astra), tel. 606 421 609
ZakładWilk
Wodociągów
i7-osobowy),
Kanalizacji,tel.ul.ul.607
Niepodległości
56, 74
tel.Sieńkowski
74 872
Ireneusz Czarnowski (Audi A4), tel. 515 179 693
Piotr Jabłoński (BMW 5 Combi), tel. 512 904 270
NadleśnictwoUsługi
Jugów,
ul. GłównaRynek
149, tel.
24Ryszard
5221 66Nowak (Seat Alhambra – VAN), tel. 663 712 883
Radkowskie
Komunalne,
16, 74tel.872
74 871
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul.
Niepodległości
Marian Wezner
(Audi74A4),
TAXI
– Radków
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji,
ul. Niepodległości
56,
tel. 746-8,872tel.
46 76872tel.2660181472 774
Tomasz
PawlataKonsumentów,
(Audi A4), tel. 502ul.999
001
Federacja
Kościelna
1, tel. 74 872Robert
57 12Jaśkiewicz (VW Passat), tel. 733 525 536
Adam
(Audi A4 Kombi), tel. 570 533 177
Nadleśnictwo
Jugów,
ul. Głównaul.149,
tel. 4,74tel.8727424872
52 46Kazykalewicz
Rejonowy Zakład
Kominiarski,
Zaułek
73
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
Biuro Porad
Obywatelskich Wałbrzych, tel.ul.74Niepodległości
665 16 60 6-8, tel. 74 872 26 81
Punkt
Informacji
Turystycznej
Nowa
Ruda,
Rynek
Federacja Konsumentów, ul. Kościelna 1, tel. 74 8722, tel.
57 1274 872 03 08
Punkt Informacji Turystycznej w Radkowie, Rynek 6, tel. 74 871 22 70
Rejonowy
Zakład Kominiarski, ul. Zaułek 4, tel. 74 872 46 73
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1. Do zagadki lub do drzwi
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Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Opowieści z Parku Percyego”, „wiosna,
przebiśnieg”,
„kukułka”),
nagrody „kącik”
(zestaw 2 lub
Nagrody
za poprzedni
3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, farbki,
(„Opowieści
z Parku
Percyego”,
„wiosna,
blok,
zeszyt, zeszyt
papierów
kolorowych,
przebiśnieg”,
„kukułka”),
nagrody ołówek,
(zestaw klej,
2 lub
długopis ozdobny
lub z zabawką,
3puzzle)
elementowy,
m.in.:Ola
kredki,
plastelina,
farbki,
otrzymują:
Gniadowska,
Klaudia
blok, zeszyt,
zeszytKrzyś
papierów
kolorowych,
Wolczyk,
Glański.

długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej,
puzzle) otrzymują: Ola Gniadowska, Klaudia
Zapraszamy dzieci
do udziału
w konkursach
Wolczyk,
Krzyś
Glański. 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
Zapraszamy
dzieci
do udziału
w konkursach
z nagrodami!
się
z dowodem
tożsamości
do siedziby
redakcji.
Rozwiązania
wysłać
SMS-em
o treści: (Nowa
Spośród tych,można
którzyrównież
do piątku
dostarczą
do redakcji
TC.KRZYZOWKA.imię
i nazwisko.treść
numer
Ruda, Rynek 8, I piętro)
prawidłoworozwiązania
wypełnionenakupony,
72068
–
koszt
jednego
SMS-a
to
2
zł
+
VAT
(2,46
zł
z
VAT).
wyłonimy zwycięzców. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać
http://dotpay.pl/regulaminsms/
się z dowodem tożsamości dohttps://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
siedziby redakcji.

Rozwiązania można również wysłać SMS-em o treści:
1.TC.KRZYZOWKA.imię
Hasło z krzyżówki 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/
2. Rebus
........................................................................................
1. Hasło z krzyżówki
3. Hasło z równań

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

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

........................................................................................
„Noworudzianin” nr 276
3. Hasło z równań

imię i nazwisko

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

Reklama

Apteka W Rynku w Nowej Rudzie

poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku technik farmaceutyczny
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr 508168782 lub aptwrynku@gamail.com

Przewóz Osób Promocja! Niemcy 200 zł

Ricardo

(nie dotyczy wyjazdów w niedziele)

z miejsca zamieszkania pod
wskazany adres busami i autobusami

Niemcy • Holandia

e
ż
o
m
j
a
t
Tu woja
T
b yć

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

tel. 601 439 438

a
w
o
r
o
l
ko reklama

już od 36,40 zł brutto
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Nieruchomości
* Kupię mieszkanie w Słupcu
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół
domu w Ścinawce Średniej, lub
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne, parter, w Drogosławiu,
35 m2 po remoncie, na większe, może być zadłużone bądź
do remontu. Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w
Bartnicy, blisko restauracji „Pod
2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół
domu, lub wynajmę z opcją
wykupu w Ścinawce Średniej
lub okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę pod budowę domu w Bieganowie. Cena
48000 zł. Tel. 661 328 096.
* Sprzedam dom o powierzchni 180 m2 w Słupcu na ul. E.
Kwiatkowskiego. Kontakt na
e-mail: mirkofagflis@hotmail.
com lub tel. kom. 0047 463 446
09.
* Sprzedam duże działki pod
zabudowę w Przygórzu. Cena
22 zł/m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię małe mieszkanie w
Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590
199.

25

* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na drugim piętrze z możliwością zrobienia dwóch pokoi w Słupcu
na os. Wojska Polskiego, 30 m2.
Tel. 539 958 620.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę po remoncie: pokój,
kuchnia, łazienka, wc. Nowa
Ruda, ul. Cmentarna. Tel. 692
209 444.
* Pilnie sprzedam mieszkanie
w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa,
parter, 57,49 m2, centralne
ogrzewanie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Do
mieszkania przynależy piwnica
i komórka. Cena 70 tys. Tel. 508
604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok.
do remontu, na 8 piętrze na os.
Wojska Polskiego w Nowej Rudzie. Tel. 606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-pokojowe mieszkanie na Akacjowej
w Nowej Rudzie 44m2 do remontu.tel. 539 958 620
* Kupię mieszkanie w Ścinawce
Średniej lub wynajmę z opcją
wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komunalne 36 m2 w Nowej Rudzie, na większe, niskie opłaty,
mieszkanie po remoncie, I piętro, posiada ogrzewanie c.o.,

możliwość zamiany z zadłużeniem. Tel. 669 907 208.
* Kupię kawalerkę lub małe
mieszkanie w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel. 609 590 199.
* Sprzedam mieszkanie w Jugowie, parter, 73 m2. Cena 55
tys. zł. Tel. 601 851 792.
* Sprzedam ponad 1.5 hektara
ziemi rolnej w Bożkowie klasa
3b. Tel. 513 842 064.

Różne
* Poszukuję murarza do budowy ścian fundamentowych,
konstrukcyjnych oraz inne –
dom jednorodzinny. Miejsce
pracy: Jugów. Tel.: 601 871 171.
* Sprzedam suchą rozpałkę w
workach. Cena: 20 zł – duży
wór, 15 zł – średni. Nowa Ruda.
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam piecyk na butlę gazową. Cena 80 zł. Nowa Ruda.
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam klocki Lego – Hobbit plus mniejsze zestawy. Tanio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095
326.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej Rudy i Drogosławia. Tel.
724 010 184.
* Sprzedam segment pokojowy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 695
966 976.

* Sprzedam bieżnię do ćwiczeń. Tel. 695 966 976.
* Sprzedam sezonowaną suchą
rozpałkę w workach. Cena 15 zł
za worek. Nowa Ruda. Tel. 724
010 184.
* Sprzedam zmywarkę Samsung 60 cm. Cena 300 zł. Tel.
603 929 783.
* Zniosę węgiel na terenie Nowej Rudy i Drogosławia. Tel.
724 010 184.
* Sprzedam suchą rozpałkę w
workach. Cena 20 zł – duży worek, 15 zł – średni, Nowa Ruda.
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam bieżnię do ćwiczeń. Tel. 695 966 976.

Motoryzacja
* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI,
140 KM, 2008 r., przebieg 226
tys., centralny zamek, elektryczne szyby, tempomat, klima, 6-biegowa skrzynia biegów, czujnik parkowania. Cena
16 900 zł (do negocjacji). Tel.
663 775 280.
* Pilnie sprzedam ciągnik
C-330, 1981 r., pełna dokumentacja. 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.

Reklama

Reklama

ż e b yć
o
m
j
a
t
Tu
Twoja
a
kolorowa
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już od 1

8,20 zł
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Ogłoszenia drobne SMS-em!
Informujemy, że ogłoszenia drobne (niekomercyjne) można wysyłać SMS-em (redakcyjny numer komórkowy 512 061 362) lub
e-mailem na adres: redakcja@noworudzianin.pl.
Ogłoszenia będą publikowane na łamach tygodnika „Noworudzianin” oraz na www.noworudzianin.pl przez kolejne 4 tygodnie lub do
odwołania przez ogłoszeniodawcę w 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.
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Ogłoszenia drobne (nie dotyczy firm) przyjmujemy również na kuponie, który można dostarczyć do redakcji lub przesłać pocztą
na adres: Tygodnik „Noworudzianin”, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda.
Ogłoszenie ukaże się w czterech kolejnych wydaniach.

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

Imię i nazwisko: ..................................................................................................
Treść ogłoszenia (max. 20 słów)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
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Kibice dla medyków
Kibice noworudzkiego Piasta prowadzą akcję
pomocy dla kadry medycznej kłodzkiego
szpitala oraz pogotowia ratunkowego
Tak o całej inicjatywie napisali na swoim fanpage:
„W piątek i sobotę kilkuosobową delegacją odwiedziliśmy
ratowników medycznych ze szpitala w Kłodzku i Nowej Rudy.
Przekazaliśmy tam dary zebrane
i zakupione podczas zorganizowanej przez nas zbiórki, dziękując im za trud włożony w wykonywanie codziennych, zawodowych obowiązków. Pamiętajmy,
że to oni podczas wyjazdów
narażają swoje zdrowie aby nam

pomóc w tych trudnych
czasach.
Dzięki informacji jakie
otrzymaliśmy od samych
ratowników, przekazaliśmy im przyłbice, płyny,
maski, rękawiczki, okulary, proszki, ręczniki
papierowe, wodę, soki,
energetyki, zupy błyskawiczne, kawy, herbaty, słodycze.
Dziękujemy wszystkim którzy
wsparli naszą akcję, dzięki Wam
udało się zebrać ponad 4000

Szczególnie podziękowania
chcieliśmy przekazać dla załogi
sklepu DINO przy ulicy Piłsudskiego w Nowej Rudzie, firmie

złotych, za które zakupiliśmy rzeczy przekazane ratownikom medycznym.

Go-Mar, oraz księdzu Krzysztofowi z Nowej Rudy. Informujemy,
że zbiórka wciąż trwa i zachęcamy do dalszej pomocy!”

Ligi zmienią nazwy
W PZPN trwają intensywne prace nad zmianami nazw poszczególnych klas rozgrywkowych w Polsce. Od ekstraklasy począwszy,
na IV lidze skończywszy. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to
czeka nas terminologiczna rewolucja. Które ligi zmienią swoją
nazwę?
Ekstraklasa – zostanie Ekstraklasą, ale również będzie I ligą
(w sensie najwyższej klasy rozgrywkowej)
I liga – zostanie II ligą
II liga – zostanie III ligą
III liga – zostanie ligą międzywojewódzką
IV liga – zostanie ligą wojewódzką
Klasa okręgowa, A klasa, B klasa – bez zmian
W przypadku najwyższych klas rozgrywkowych będzie to powrót
do 2008 roku, z tą różnicą, że najwyższa liga pozostanie również
ekstraklasą.
W przypadku obecnej III czy IV ligi, będzie to powrót do nazewnictwa stosowanego w latach 70 czy 80 ubiegłego wieku.
Dolfutbol.pl

Pięć wariantów na zakończenie sezonu
Pięć wariantów na zakończenie sezonu 2019/20, gdy nie uda się go dograć.
Zachowanie wyników, anulowanie sezonu, awanse tak, spadki nie – koncepcji
zakończenia bieżącego sezonu jest coraz więcej. I ciągle pojawiają się nowe.
Czego możemy się spodziewać?
W zaciszach gabinetów najważniejszych osób polskiej piłki
od dłuższego czasu trwają dyskusje i przygotowanie wariantów
na dokończenie sezonu (mało
prawdopodobne) lub zakończenia sezonu. Niestety, nawet najlepsze scenariusze nie pomogą,
jeśli w miarę szybko nie uda się
opanować pandemii koronawirusa i stworzyć bezpiecznych
warunków do powrotu na boiska.
Z drugiej strony, kiedyś pandemia minie i trzeba będzie
wrócić do normalnego życia i
normalnego grania. Choć – zapewne – nic już nie będzie takie
samo. Trzeba jednak być gotowym na różne sytuacje.
Obecnie zawodników i kibiców najbardziej interesuje, jak
zostanie zakończony bieżący
sezon, jeśli nie uda się go w
żadnej formie dokończyć. Oficjalnych informacji nie ma, moż-

na co najwyżej wysnuwać wnioski z medialnych wypowiedzi,
ewentualnie doszukiwać się
“kontrolowanych przecieków”.
Jednym z niewielu oficjalnych
stanowisk jest informacja, która
niedawno ukazała się na stronie
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Czytamy m.in.:
„Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z klubami
Śląskiego ZPN i pozostałymi 15
Związkami Wojewódzkimi, postanowiono na tym etapie nie
kończyć sezonu piłkarskiego, a
obecny czas wykorzystać w celu
wypracowania wspólnego stanowiska przez wszystkie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej”.
Rozpatrywano 3 warianty
zakończenia rozgrywek: anulowanie rozgrywek, zakończenie
rozgrywek z awansami i spadkami, zakończenie rozgrywek z
awansami bez spadków.

Po analizie przeprowadzonych konsultacji – śląskie kluby
przychylają się do wariantu nr
3. Śląski ZPN będzie rekomendował powyższy wariant na spotkaniach z pozostałymi Związkami Wojewódzkimi. Ostateczna
decyzja w sprawie sposobu zakończenia rozgrywek zostanie
podjęta na podstawie uchwały
PZPN, w której mają zostać wprowadzone rozwiązania dotyczące
wszystkich Związków Wojewódzkich.
Coraz częściej mówi się również, że jest to dobry pomysł w
przypadku najwyższych klas
rozgrywkowych. By już teraz
przyspieszyć reformę i powiększyć PKO Ekstraklasę od najbliższego sezonu do 18, a nawet 19
zespołów, żeby nikt nie spadał,
a dwie (trzy) drużyny awansowały z Fortuna I ligi. Oczywiście
to nie jest takie proste, bowiem

zarówno w I jak i II lidze miały
być baraże o awans.
To zresztą nie jedyny problem. Gdyby powiększyć każdą
z lig centralnych, to w końcu
system “zapcha się” na III lidze.
Z każdej z czterech grup awansowałaby bowiem tylko jedna
drużyna, a doszłoby – gdyby nie
było spadkowiczów – aż 4, wtedy grupy III ligi liczyłyby po
21 drużyn.
Oczywiście, miałoby to swoje przełożenie na niższe ligi. IV
liga składałaby się z dwóch grup
– jedna 19 drużyn, a druga – 20
zespołów.
Są możliwe jednak jeszcze i
inne rozwiązania. W sobotę na
portalu sportowefakty.wp.pl
ukazał się artykuł, który przedstawił dość nowatorski scenariusz. Żeby właśnie wąskie gardło
na styku II i III ligi nie sparaliżowało rozgrywek, powstał pomysł,
żeby w przyszłym sezonie II liga
składała się z dwóch grup. Żeby
to przeprowadzić, z każdej z
czterech grup III ligi, do II ligi
awansowałyby po cztery pierw-

sze drużyny. Z dolnośląskiej
III grupy, byłyby to: Śląsk II Wrocław, Polonia Bytom, Ruch Chorzów i MKS Kluczbork (o ile
wszystkie byłyby zainteresowane). Oczywiście, byłoby to rozwiązanie jednorazowe i w przyszłym sezonie z każdej grupy
II ligi spadłaby co najmniej połowa zespołów.
Są i inne możliwości. Tu i
ówdzie pojawiają się sugestie,
że może czekać nas „wariant
angielski”, przynajmniej czę
ściowo. Zasada „awanse i brak
spadków” miałaby obowiązywać
na szczeblu centralnym od ekstraklasy do II ligi lub III ligi, a
sezon – a co za tym idzie i wyniki – w piłce amatorskiej (od III
lub IV ligi) miałby zostać anulowany.
Która z tych koncepcji zwycięży? A może pojawi się jeszcze
inna? Wydaje się, że dowiemy
się o tym dopiero wtedy, gdy
stanie się jasne, że nie da się w
żaden sposób dokończyć bieżących rozgrywek.
Dolfudbol.pl
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„Wieża” Radków podsumowuje sezon
Podsumowanie MŁODZICZEK I w rozgrywkach
DZPS – czyli MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA!
W swoim pierwszym w historii sezonie młodziczek
zmierzyliśmy się z dwunastoma zespołami: #Volley
Wrocław I, SL Salos RP Nowa Ruda, MKS Polonia Świdnica I, UMKS Volley Głogów, AZS AWF ISMS Wrocław,
KS MKS Chełmiec, Wodociągi II Wałbrzych, KS Olimpia
Jawor, MKS Rokita Brzeg Dolny, UKS Koral Wrocław, MKS
MOS Wrocław, KS Milicz. Rozegraliśmy 12 turniejów
w każdym po dwa mecze – co dało 24 rozegrane spotkania.
Wygranych spotkań 2:0 – 18 spotkań
Wygranych spotkań 2:1 – 2 spotkania
Przegranych spotkań 0:2 – 1 spotkanie
Przegranych spotkań 1:2 – 3 spotkania
– wygraliśmy 43 sety
– przegraliśmy 10 setów
– zdobyliśmy 1215 punktów
– straciliśmy 790 punktów
– przejechaliśmy 3356 kilometrów
– byliśmy organizatorami 4 turniejów
– odbyliśmy dwa obozy przygotowawcze – Grzybowo
i Pobierowo
– przed sezonem rozegraliśmy 2 turnieje: Wieliczka,
Nowa Sól oraz dwa sparingi
– w trakcie sezonu rozegraliśmy 2 turnieje: Mali Giganci Siatkówki w Kępnie i Finał wojewódzki LZS w Zgorzelcu
W kadrze meczowej mieliśmy do dyspozycji 12 dziewcząt:
– Wiktoria Bednarczyk, kapitan i MVP sezonu
– Joanna Norek

Ostatecznie na 27 zgłoszonych ze– Klaudia Lechman
społów do Dolnośląskiej Ligii Młodzi– Malwina Słabicka
czek w sezonie 2019/2020 zajmujemy
– Amelia Sikora
1 miejsce, wygrywając jednym setem
– Amelia Serwatkiewicz
z rywalkami!
– Anna Karasińska
Jesteśmy bardzo dumni z naszych
– Julia Szydełko
– Joanna Narolska (kontuzja – dziewcząt i z ich ogromnego sukcesu.
K lub ma być organizatorem
wyłączona z grania)
 wierćfinałów Mistrzostw Polski
Ć
– Ines Szydełko
Młodziczek.
– Klaudia Huć

Ania Karasińska została powołana
na konsultacje Kadry Narodowej rocznika 2006, a Malwina Słabicka i Julia
Szydełko – na konsultacje Kadry Dolnośląskiej w Siatkówce Plażowej.
Ogromne podziękowania dla wspaniałego Klubu Kibica, który nieprzerwanie wspiera nasze poczynania.
Rodzice – jesteście wielcy i bądźcie
z nami do końca świata. DZIĘKUJEMY!
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