
List burmistrza do PKW
Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej 
Rudy, w obawie o zdrowie i życie 
mieszkańców Nowej Rudy, wnosi 
o przesunięcie terminów wyborów 
prezydenckich zaplanowanych na 
10 maja. Napisał w tej sprawie do 
Państwowej Komisji Wyborczej, 
do wiadomości Wojewody 
Dolnośląskiego i premiera 
Mateusza Morawieckiego

czytaj na str. 3 i 21

Pracujący w Czechach 
na kwarantannie
W związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 24 marca, wprowadzone 
zostały kolejne ograniczenia 
w przekraczaniu granicy 
państwowej. Dotyczą osób, które 
mieszkają w Polsce, ale pracują 
na co dzień w innym kraju i do 
tej pory przekraczały granicę 
regularnie. Przepisy przepisami, a 
praktyka swoje

czytaj na str. 5

Koronawirus okazją 
dla przestępców
Można by stwierdzić, że 
przestępcy wykorzystują 
wprowadzone 24 marca rygory 
związane ze stanem epidemii. 
Policjanci z Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie, wbrew 
pozorom, nie zajmują się 
wyłącznie sprawami związanymi 
z koronawirusem czytaj nadzorem 
osób objętych kwarantanną

czytaj na str. 8

Śmieci – palący problem 
XXI wieku
Odpowiedzialne i efektywne 
gospodarowanie odpadami, to 
jeden z największych problemów 
dzisiejszego świata

czytaj na str. 11

Koronawirus zmienił 
nasze życie
Który to już tydzień walki 
z koronawirusem na całym 
świecie? Powoli zaczynamy 
się gubić i liczyć ten czas 
w miesiącach...

czytaj na str. 13

180 mln zł na sprzęt 
komputerowy

czytaj na str. 18ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu

P R O T A

Obostrzenia 
w walce 
z koronawirusem

100 najlepszych drużyn 
na Dolnym Śląsku 
ostatniej dekady
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We wtorek, 31 marca, podczas konferencji prasowej premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, podano do 
wiadomości wprowadzone od 1 kwietnia obostrzenia, które mają pomóc 
w walce z pandemią koronawirusa

czytaj na str. 14-15

We wtorek, 31 marca, 
w południe, w kaplicy domowej 
biskupa świdnickiego, 
ogłoszono decyzję papieża 
Franciszka, który mianował 
biskupem świdnickim 
bpa Marka Mendyka, 
dotychczasowego 
biskupa pomocniczego 
diecezji legnickiej

Zakończyła się rewitalizacja terenu zielonego przy łączniku pomiędzy 
ulicą Srebrną a ulicą Jasną w Nowej Rudzie

strona 26-27

www.wenanty.pl

Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

Boiska jak nowe
czytaj na str. 3

czytaj na str. 6-7

Biskup Ignacy Dec przechodzi na emeryturę

Biskup Marek Mendyk 
biskupem świdnickim
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Zostań e-pacjentem!

Człowiek jest z natury stadny
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Druciak (dział sportowy), Tomasz Proszek, Dawid Sarysz (redaktor wydania). Adres redakcji: 
Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 869 19 06, kom. 512 061 362, redakcja@noworudzianin.pl.

Wydawca: Mróz Media Stanisław Mróz, Rynek 8, 57-400 Nowa Ruda
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, poprawek i uzupełnień w przypadku wykorzystania w druku nadesłanego materiału

Potrzeba kontaktu z innymi, potrzeba relacji, są dla nas wręcz 
atawistyczne. Jak wobec tego sprostać koniecznej izolacji, by 
utrzymać kwarantannę okresu pandemii koronawirusa? Zaprasza-
my do cyklu wsparcia psychologicznego na kanale YouTube Aka-
demia NFZ.

Odbieraj #erecepta 
SMS-em lub mailem.

Wystarczy, że aktywu-
jesz swoje #Internetowe-
KontoPacjenta w serwisie 
www.pacjent.gov.pl. Zro-
bisz to wygodnie i bez-
piecznie, bez wychodze-
nia z domu. Więcej na ten 
temat: www.bit.ly/Zosta-
nEpacjentem

Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym 
nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również  zdrowiu.

Oznacz #fakenews – a naruszenia i przestępstwa w sieci zgłoś do CERT Polska 
(www.cert.pl) – walczymy z #infodemia
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Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, 
w obawie o zdrowie i życie mieszkańców 
Nowej Rudy, wnosi o przesunięcie 
terminów wyborów prezydenckich 
zaplanowanych na 10 maja. Napisał 
w tej sprawie do Państwowej Komisji 
Wyborczej, do wiadomości Wojewody 
Dolnośląskiego i premiera Mateusza 
Morawieckiego

– Według mnie, w sytuacji, w której się znaj-
dujemy, wybory są nonsensem z  zasadniczej 
przyczyny – kłóci się to z lansowanym wszędzie 
i  przez wszystkich hasłem „Zostań w  domu”, 
a to z kolei jest sprzeczne z demokratycznym 
hasłem „Idź na wybory” – twierdzi burmistrz. 
– W związku z majowymi wyborami już w naj-
bliższych dniach trzeba będzie organizować 
spotkania i  szkolenia dla komisji wyborczych 
w kilkunastu obwodach, a do organizacji wy-
borów potrzebnych będzie u  nas ponad 100 
osób. Chciałbym, żeby mi ktoś powiedział, kogo 
i jak mam przekonać do zasiadania w komisjach 
wyborczych? Było 18 zgłoszeń osób chętnych, 
ale przed dwoma czy trzema tygodniami, więc 
nie wiem, czy są jeszcze aktualne. Pracownicy 
z  urzędu, z  którymi rozmawiam mogą mi od-
mówić, więc kto będzie siedział w komisji? Kto 
weźmie odpowiedzialność za zdrowie i  życie 
ludzi siedzących w  komisjach i  tych którzy 
pójdą głosować? Miejsca, w których mieszczą 
się lokale wyborcze, są zazwyczaj pozamykane. 
Kto je przygotuje? Kto i w  jaki sposób zabez-
pieczy ludzi, którzy mają to obsłużyć? Przypo-
mnę, że oprócz samych komisji, też potrzeba 
osób, które będą przygotowywać, nadzorować 
itd. – zastanawia się Tomasz Kiliński.

Burmistrz wspomina też o zabezpieczeniu 
dla członków komisji, czyli zakupie maseczek, 
rękawiczek, płynów dezynfekujących i kilkuna-
stu tysięcy długopisów jednorazowych dla 
wszystkich głosujących.

– To są koszty, które dzisiaj lepiej przerzucić 
dla tych, którzy ratują ludzkie życie, na zakup 
testów, czy tak bardzo deficytowego, a  jakże 
potrzebnego sprzętu ochronnego dla perso-
nelu szpitali – mówi burmistrz Tomasz Kiliński.

Pełna treść listu na str. 21

List burmistrza do PKWBoiska jak nowe
Zakończyła się rewitalizacja 
terenu zielonego przy 
łączniku pomiędzy ulicą 
Srebrną a ulicą Jasną 
w Nowej Rudzie

Więcej czasu na złożenie PIT
Standardowo termin na złożenie rocz-

nego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. 
W tym roku deklaracje można jednak 
składać do końca maja. Dla ponad 21 mln 
osób rozliczających się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia 
jest już przygotowana w usłudze Twój 
e-PIT.

W związku ze stanem epidemii spo-
wodowanym rozszerzającym się wirusem 
COVID-19 Ministerstwo Finansów daje 
więcej czasu na złożenie rocznej dekla-
racji PIT, co jest szczególnie istotne dla 
osób prowadzących działalność gospo-
darczą. W ich przypadku konieczne jest 
bowiem samodzielne wypełnienie i prze-

słanie zeznania do urzędu skarbowego. 
W tym roku będzie można to zrobić do 
31 maja.

Dla osób, które rozliczają się na dru-
kach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z 
umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków 
kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT 
znajduje się automatycznie przygotowa-
ne rozliczenie podatkowe. W przypadku 
braku aktywności zostanie ono zaakcep-
towane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozlicze-
nia będzie wynikać niedopłata podatku, 
to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym 
informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane 
i zaakceptowane przez administrację 

skarbową zeznanie trzeba skorygować, 
to można to zrobić po 30 kwietnia za-
równo poprzez usługę Twój e-PIT, apli-
kację e-Deklaracje lub też w sposób 

tradycyjny na papierowym formularzu. 
Do 31 maja, korygując zeznanie, można 
również dodać lub zmienić organizację 
pożytku publicznego.

Już od dłuższego czasu, dzięki 
staraniom władz Nowej Rudy i dzięki 
zaangażowaniu pracowników Wy-
działu Mienia Komunalnego Urzędu 
Miasta Nowa Ruda, coraz więcej 
przestrzeni publicznych w mieście 
zmienia swój wizerunek, a co za tym 
idzie przywracane są lub utworzone 
funkcje rekreacyjne. Tak też było z 
„zapomnianym” boiskiem przy łącz-
niku ulic Srebrnej i Jasnej. Zakończy-
ły się właśnie prace przy jego rewi-
talizacji, która polegała na: pielęgna-
cji drzew i krzewów wzdłuż granicy 
działki, poprawy jakości murawy 
boiska sportowego, zbudowaniu wału 
ziemnego na całej długości boiska w 
celu wykluczenia wjazdu pojazdom 
samochodowym na płytę boiska, 
nasadzeniu 300 sztuk roślin na po-
wstałym wale, utwardzeniu boiska 
do koszykówki, wymianie gruntu na 
boisku do siatkówki, a także oczysz-
czeniu i pomalowaniu elementów 
wyposażenia boiska, czyli dwóch 

bramek piłkarskich, dwóch słupów 
do koszykówki z tablicami oraz 
dwóch słupów do siatkówki. Wartość 
wykonanych robót ok. 20 tys. zł. Wy-
konawcą prac była noworudzka firma 
„Ogrody” Artura Szkudłapskiego. 
Przypomnijmy, że pod koniec ubie-

głego roku zrewitalizowany został 
m.in. skwer przy ul. Niepodległości, 
kilka miesięcy wcześniej zrewitalizo-
wany został plac zabaw przy ul. Za-
ułek, dokonano licznych nasadzeń 
zieleni m.in. przy parkingu przy ul. 
Cmentarnej.
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Jeśli jesteś świadkiem
Jesteś świadkiem ważnego, ciekawego 

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

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

74 869 19 06, kom. 512 061 362

Felieton

Stanisław Łukasik

Data podziału Polski 
na dzielnice przez Bole-
sława Krzywoustego 
wchodziła do kanonu 
dat, które każdy uczeń 
szkoły podstawowej 
powinien znać, z racji 
na jej skutki. W wyniku 
realizacji testamentu, 
przez historyków zwa-
nego również ustawą 
sukcesyjną, jednolite 
dotąd państwo polskie 
zostało podzielone na 
kilka dzielnic, a z czasem 
rozpadło się na kilka-
dziesiąt niezależnych 
księstw, ale nie to było 
największym nieszczę-
ściem. Wprawdzie statut 
przewidywał zwierzch-
niego księcia-seniora, 
który miał reprezento-
wać całe państwo, ale 
nie minęło i pół wieku, 
gdy ta zasada została 
złamana, a łamiący ją 
książę Kazimierz, prze-
szedł do historii jako 
Sprawiedliwy. Podczas 
rozbicia dzielnicowego 
Polska utraciła kilka 
dzielnic, w tym trzy 
 bezpowrotnie. Dzięki 
ogromnej determinacji 
Władysława Łokietka i 
jego współpracowni-
ków, udało się skleić 
Małopolskę z Wielkopol-
ską i Kujawami. Po cięż-
kich bojach Pomorze 
odzyskali Jagiellonowie, 
zaś Mazowsze wróciło 

do Polski dzięki mądrej 
i cierpliwej dyplomacji 
Kazimierza Wielkiego i 
jego następców. Śląsk, 
Pomorze Zachodnie i 
Ziemia Lubuska wróciły 
do Macierzy po 500 la-
tach, na mocy decyzji 
podjętych w Poczdamie 
w 1945 roku. Mam na-
dzieję, że przemilczenie 
głównego dobrodzieja 
nie będzie mi poczytane 
jako świadome fałszo-
wanie historii. Podzia-
łowi na dzielnice uległa 
Ruś Kijowska i to sto lat 
przed Polską, ze skutka-
mi fatalnymi dla jedno-
ści i potęgi państwa. 
Państwo Jarosława Mą-
drego było mocarstwem 
rozciągającym się od 
Morza Białego i Bałtyku 
na północy po Morze 
Czarne na południu. 
Niemal natychmiast po 
śmierci mądrego kniazia 
rozpoczęły się walki 
miedzy braćmi obdaro-
wanymi dzielnicami i 
kuzynami, którzy nie 
dostali nic, by po jakimś 
czasie doszło do wojen 
wszystkich ze wszystki-
mi. Zanim Polska osią-
gnęła taki stan rozbicia 
jak Ruś, to Bolesław 
Śmiały odzyskał Grody 
Czerwieńskie i osadził 
na tronie kijowskim 
swojego kuzyna. Po 
śmierci Krzywoustego 

nasze stosunki z Rusią 
kształtowały się arcycie-
kawie. Polscy książęta 
żenili się z księżniczkami 
ruskimi i wydawali swo-
je córki i siostry za ru-
skich kniaziów, dzięki 
czemu korzystali z po-
mocy, najczęściej woj-
skowej, swoich teściów, 
zięciów czy szwagrów, 
w rozgrywkach ze swo-
imi kuzynami. Bywało, 
że drużyny ruskie, po-
magające władcy Mało-
polski, dochodziły do 
Kalisza i Milicza. Zbrojna 
pomoc nie zawsze była 
skuteczna, często sku-
teczniejszą okazywała 
się trucizna, co na Rusi 
było bardzo częstym 
rozwiązaniem. Zdarzało 
się i u nas, np. Kazimierz 
Sprawiedliwy zmarł na-
gle przy uczcie w wieku 
56 lat i nie wiemy – z 
przejedzenia, czy od 
trucizny. Po obcą pomoc 
w rozwiązywaniu spraw 
rodzinnych sięgali pra-
wie wszyscy Piastowi-
cze, począwszy od Wła-
dysława Wygnańca, 
który cesarza niemiec-
kiego prosił o pomoc 
przeciwko swoim bra-
ciom przyrodnim, co 
zakończyło się uzależ-
nieniem Polski. Na nasze 
nieszczęście cesarze byli 
zbyt zajęci sprawami 
niemieckimi i włoskimi, 

i zadowolili się tylko 
hołdem lennym i trybu-
tem. Na nasze nieszczę-
ście – to nie pomyłka. 
Gdyby nas podbili mili-
tarnie, to wcześniej czy 
później odzyskalibyśmy 
wolność. Cesarz nakazał 
oddać Śląsk zgermani-
z o w a n y m  w n u k o m 
Krzywoustego, a stało 
się to w 1163 r. Wraz z 
książętami zaczęli przy-
bywać niemieccy urzęd-
nicy, zakonnicy i rze-
mieślnicy. Nie minął 
wiek, jak piastowski 
Śląsk został skutecznie 
zgermanizowany. Przy-
znać trzeba, że przez 
następne wieki najbar-
dziej zurbanizowaną i 
gospodarczo rozwinię-
tą dzielnicą pierwszych 
Piastów był Śląsk – pia-
stowski wprawdzie, ale 
już nie polski. Niemiec-
ka kolonizacja skutko-
wała lokowaniem miast 
i wsi na prawie magde-
burskim, co niewątpli-
wie przyczyniało się do 
rozwoju gospodarczego 
polskich ziem, aczkol-
wiek mocno zgermani-
zowanych, szczególnie 
w miastach.

Sporów polsko-ruskich ciąg dalszy
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Pracujący w Czechach na kwarantannie
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca, wprowadzone 
zostały kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczą osób, które 
mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w innym kraju i do tej pory przekraczały granicę 
regularnie. Rozporządzenie to dotyczy sporej grupy mieszkańców miasta Nowa Ruda, gminy 
Nowa Ruda i mieszkańców gminy Radków. Przepisy przepisami, a praktyka swoje

Dotychczas, w drodze do 
pracy i z pracy, osoby te mogły 
przekraczać granicę na podsta-
wie dokumentu potwierdzają-
cego zatrudnienie po drugiej 
stronie granicy. Począwszy od 
27 marca 2020 r. (piątek godz. 
00:00) 14-dniową, obowiązkową 
kwarantanną objęte będą rów-
nież osoby przekraczające gra-
nicę, na co dzień pracujące w 
państwie sąsiednim.

Ograniczenia 
obowiązują na całej 
granicy RP

– Od piątku 27 marca osoby, 
które przekraczały granicę pol-
ską, pracujące na co dzień po 
drugiej stronie granicy, są pod-
dane rygorowi 2-tygodniowej 
kwarantanny – wyjaśniał minister 
administracji i spraw wewnętrz-
nych Mariusz Kamiński, podczas 
konferencji prasowej w środę 
25 marca. – Wszystkie te działa-
nia są niezbędne z punktu wi-
dzenia ograniczenia liczby zaka-
żeń w naszym kraju – zaznaczył.

Jak podkreślił szef MSWiA, 
zanim ograniczenie to zacznie 
obowiązywać, osoby pracujące 
w krajach sąsiednich mają dwa 
dni na poukładanie życia zawo-
dowego.

 – Obywatele mogą pozostać 
po drugiej stronie granicy, mają 
czas na wynajęcie tymczasowych 
kwater, być może pracodawcy 
tutaj będą pomocni – tłumaczył 
Mariusz Kamiński.

Co ważne, osoby, których to 
dotyczy, mogą na potrzeby swo-
jego pracodawcy otrzymać za-
świadczenie o odbywaniu kwa-
rantanny. W tym celu należy 
skontaktować się telefonicznie 

lub mailowo z właściwym miej-
scowo powiatowym inspektora-
tem sanitarnym. Miejmy nadzie-
ję, że zagraniczni pracodawcy 
ze zrozumieniem podejdą do 
tych zaświadczeń i będą je ak-
ceptować.

– 18 marca przekroczyłam 
granicę w Kudowie-Słonym. Jak 
zawsze spokojnie pojechałam 
do domu. Już 20 marca zadzwo-
niła do mnie pani z sanepidu i 
zapytała, kiedy przekroczyłam 
granicę i w jakim celu? Na co 
zgodnie z prawdą jej odpowie-
działam. Pani poinformowała 
mnie, że nie jestem objęta kwa-
rantanną i tak mam odpowie-
dzieć policji, jeżeli będzie dzwo-
nić. We wtorek 24 marca zadzwo-
nił do mnie policjant i zapytał 
czy jestem w domu? Zgodnie z 
prawdą odpowiedziałam, że je-
stem na zakupach. Wtedy poli-
cjant powiedział, że jestem ob-
jęta kwarantanną, a więc opo-
wiedziałam całą historię o prze-
kroczeniu granicy i o rozmowie 
z panią z sanepidu – opowiada 
pani Katarzyna (imię zmienione), 
mieszkanka Nowej Rudy pracu-
jąca w Červeným Kostelcu. – Po-
nownie wykonałam telefon do 
sanepidu i otrzymałam tę samą 
odpowiedź, że nie jestem obję-
ta kwarantanną. W niedzielę 29 
marca ponownie otrzymałam 
telefon z policji z zapytaniem 
czy jestem w domu? I znowu ta 
sama historia. W poniedziałek 
30 marca, w obawie o możliwość 
nałożenia na mnie kary finanso-
wej, ponownie zadzwoniłam do 
PSSE Kłodzko i pani po raz ko-
lejny poinformowała mnie, że 
nie jestem objęta kwarantanną 
i doradziła aby wysłać e-mail 

wyjaśniająco-reklamujący do 
Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego – dodaje.

To nasz obowiązek
– Dostajemy z kłodzkiej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej 
wykaz osób objętych kwaran-
tanną, który aktualizowany jest 
rano i po południu. Wszystkie 
osoby, które są na tej liście, 
mamy obowiązek sprawdzać. 
Nie do mnie należy dociekanie, 
czy dana osoba wie, że jest ob-
jęta kwarantanną, czy też o tym 
nie wie. To muszą sobie wyja-
śniać ludzie we własnym zakre-
sie. Pani z sanepidu, która poin-
formowała tę pracownicę z 
Czech, aby powiedziała o tym, 
że nie jest objęta kwarantanną, 
jest w głębokim błędzie, bo to 
tak nie funkcjonuje. Przecież to 
oni tworzą listę i to oni są kom-
petentni do nanoszenia wszela-
kich korekt, o czym my ich infor-
mujemy pisemnie. Ja nie mogę 
stwierdzić, bo pan Kowalski 
powiedział, że na liście jest błąd 
i że jemu kwarantanna się skoń-
czyła. Na podstawie czego ja 
mam mu wierzyć? – wyjaśnia 
podinsp. Arkadiusz Michalski, 
komendant Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie. – Proszę sobie 
wyobrazić ile byłoby osób, które 
twierdziłyby, że w wykazie zna-
lazły się przez przypadek, że im 
się kwarantanna skończyła. Pro-
szę i tłumaczę swoim policjan-
tom – konkretnie, bardzo aser-
tywnie: „szanowna pani, szanow-
ny panie jesteście wpisani na 
listę osób do sprawdzania, a 
znajdujących się na kwarantan-
nie. Informujemy, że macie pań-
stwo obowiązek przebywać w 

domu i tego przestrzegać. My 
informujemy sanepid, czy pań-
stwo przebywaliście w domach, 
czy nie”. Jeżeli nie, sanepid wo-
bec takich osób wystąpi o karę 
administracyjną – dodaje.

Co na to w starostwie
O wypowiedź poprosiliśmy 

również osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie kryzysowe w 
 Sta rostwie Powiatowym w Kłodz-
ku.

– Ta pani, po przekroczeniu 
granicy w środę 18 maca już 
powinna podlegać kwarantan-
nie. Nie wiem dlaczego o tym 
nie została poinformowana. Wi-
docznie przekraczając granicę i 
wypełniając kartę lokalizacyjną, 
nie wpisała tam, że na co dzień 
pracuje na terenie Republiki 
Czeskiej, a funkcjonariusz na 
granicy jej o to nie zapytał – tłu-
maczy Jan Kalfas, kierownik Re-
feratu Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa Starostwa Po-
wiatowego w Kłodzku. – Nieste-
ty, zdarzają się takie rzeczy. 
Wszystkie osoby pracujące na 
co dzień w Czechach, po przy-
jeździe do kraju, objęte są 14 
dniową kwarantanną – dodał.

Co na to Główny 
Inspektor Sanitarny

Kwarantanna nakładana jest 
na okres 14 dni. Decyzja o kwa-
rantannie wynika z tytułu prze-
kroczenia granicy po 15 marca 
2020 r., albo może być przeka-
zana ustnie przez pracownika 
sanepidu.

W przypadku przekroczenia 
granicy – kwarantanna obowią-
zuje przez okres 14 dni licząc od 
dnia następnego po dniu prze-
kroczenia granicy. O jej rozpo-
częciu i zakończeniu informuje 
Straż Graniczna w momencie 
przekroczenia granicy. Dane 
osób przekraczających granicę 
trafiają do systemu, który pro-

wadzi wojewoda. W przypadku 
wątpliwości dotyczących prawi-
dłowości dotyczących dat kwa-
rantanny związanej z powrotem 
do kraju po 15 marca, należy 
kontaktować się z urzędem wo-
jewódzkim.

W przypadku kwarantanny 
nakładanej przez sanepid – o jej 
nałożeniu informuje, również 
telefonicznie, pracownik sane-
pidu. Podczas informacji o nało-
żeniu kwarantanny pracownik 
sanepidu informuje o dacie jej 
zakończenia.

Po dacie zakończenia kwa-
rantanny, w przypadku braku 
objawów COVID-19, obywatel 
automatycznie może wrócić do 
pracy. Nie jest wymagane do-
datkowe zaświadczenie od sa-
nepidu.

Jak żyć?
Dwutygodniowa kwarantan-

na stanowi wielki problem dla 
mieszkańców przygranicznych 
miejscowości. Bardzo wielu na-
szych rodaków codziennie do-
jeżdża do pracy w Czechach. Dla 
wielu oznacza to przymusowe 
postojowe od piątku i znaczące 
obcięcie wypłat lub ich całkowi-
ty brak. Nasza rozmówczyni 
twierdzi, że najprawdopodobniej 
już do pracy w Czechach nie 
wróci, bo – jak inni – zostaną 
zwolnieni. Z innych źródeł do-
wiedzieliśmy się, że fabryka w 
jednej z czeskich przygranicz-
nych miejscowości, do której 
nabór był prowadzony przez 
agencję, stawia warunek: przy-
jeżdżasz do pracy, a my zapew-
niamy ci hotel, albo… tu każdy 
już wie o co chodzi. Niezorien-
towanych warto poinformować, 
że w Czechach większość wypła-
ty to różne dodatki i premie. Z 
samej podstawy pozostanie 
kwota, za którą trudno będzie 
przeżyć.

Wirtualna wycieczka w znane i nieznane
Bardzo tęsknimy za wycieczkami i  wszelkiego ro-

dzaju wyjazdami. No niestety, żeby móc jak najszybciej 
gdzieś pojechać, na razie trzeba spokojnie siedzieć 
w domu. Z propozycją wirtualnych wycieczek wystą-
piło zaprzyjaźnione z nami Biuro Turystyczne ŚNIEŻKA 
– podróże małe i duże. Pierwsze takie spotkanie na FB 
odbyło się dzisiaj. Po krótkim przywitaniu, w którym 
zostaliśmy wyróżnieni, na krótką chwilę wraz z Tomkiem 
zawitaliśmy w  Pradze i  znaleźliśmy się przy Moście 
Karola. I tu ciekawostka. Most Karola jest trzecią z kolei 
przeprawą przez Wełtawę (w  Pradze). Mniej więcej 
w tym miejscu, w X wieku stał most drewniany, a potem 
w II połowie XII wieku został wybudowany kamienny 
most – Most Judyty (Turyńskiej, żony ówczesnego 
władcy), który po ok. 170 latach zniszczyła powódź. 

I  dopiero wtedy wybudowano Most Karola (zwany 
dawniej Kamiennym lub Praskim). Coś jednak się za-
chowało po Moście Judyty. Pozostała do dzisiaj jedna 
z wież mostowych (ta mniejsza) oraz fragment sklepie-
nia łukowego z ciekawą płaskorzeźbą – tzw. brodaczem. 
Zgodnie z  legendą, jest to wizerunek jednego z  bu-
downiczych Mostu Judyty. W dawnych czasach brodacz 
był swoistego rodzaju wodowskazem. Gdy wody We-
łtawy sięgały jego brody, w  zanadrzu czaiła się już 
powódź. Dzisiaj rzadko kto odwiedza brodacza, bo 
miejsce jest mało znane i informacji na ten temat bar-
dzo niewiele. Ale my, ciekawscy, może przy najbliższej 
okazji tam się wybierzemy.

Na tej wirtualnej wycieczce spotkało się sporo osób. 
Bardzo nam się ten pomysł spodobał.

Takie turystyczne spotkania 
on-line będą się odbywały też 
w kolejne czwartki. Za tydzień Agniesz-
ka obiecała nas zabrać do Berlina. Zapraszam do 
wspólnego oglądania.

Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW
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Biskup Ignacy Dec przechodzi na emeryturę

Biskup Marek Mendyk
biskupem świdnickim

We wtorek 31 marca w południe, w kaplicy domowej biskupa świdnickiego, ogłoszono decyzję 
papieża Franciszka, który mianował nowym biskupem świdnickim bpa Marka Mendyka, 
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Jego zawołaniem są słowa: 
„In Verbo Tuo, Domine” („Na Twoje Słowo, Panie”)

W czasie ogłoszenia nominacji, odchodzący na 
emeryturę bp Ignacy Dec podziękował kapłanom, 
osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za mi-
nione szesnaście lat wspólnej drogi i zachęcił zebranych 
do modlitwy w intencji nowego biskupa oraz dobrego 
duchowego przygotowania się do ingresu, którego 
data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą 
modlitwą za nowego biskupa była modlitwa Anioł 
Pański.

Po ogłoszeniu nazwiska nowego biskupa świdnic-
kiego, bp Ignacy Dec odczytał komunikat, który zosta-

nie przekazany wiernym diecezji świdnickiej w najbliż-
szą niedzielę podczas wszystkich Mszy św.

Zgromadzeni podziękowali bp. Ignacemu Decowi 
za jego pełną miłości posługę na rzecz diecezji świd-
nickiej i zapewnili o modlitwie.

Bp Ignacy Dec, który był pierwszym biskupem die-
cezji świdnickiej od 2004 roku, został mianowany przez 
ojca świętego Franciszka administratorem apostolskim 
diecezji świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia 
urzędu przez nowego biskupa świdnickiego.

Bp Ignacy Dec urodził się 27 
lipca 1944 r. w Hucisku koło 
Leżajska, w dawnym wojewódz-
twie rzeszowskim, obecnie pod-
karpackim. Święcenia kapłań-
skie przyjął 21 czerwca 1969 r. 
w Archikatedrze Wrocławskiej 
z rąk ks. abpa Bolesława Komin-
ka, metropolity wrocławskiego, 
późniejszego kardynała. Po 
święceniach kapłańskich pra-
cował przez rok jako wikariusz 
w parafii pw. św. Jakuba i Krzysz-
tofa we Wrocławiu. W roku 1971 
uzyskał magisterium oraz licen-
cjat z teologii na Papieskim 
Fakultecie Teologicznym we 
Wrocławiu. Studia specjalistycz-
ne (magistersko-doktoranckie) 
odbył na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w 
Lublinie. W 1973 r. uzyskał ma-
gisterium filozofii chrześcijań-
skiej. W roku 1975 uzyskał ma-
gisterium teologii fundamen-
talnej na Wydziale Teologicz-
nym KUL.

Po studiach specjalistycz-
nych w Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim, uwieńczonych 
stopniem doktora fi lozofii 
chrześcijańskiej, został miano-
wany wikariuszem w parafii pw. 
św. Rodziny we Wrocławiu 
(1976-1979) i równocześnie 
podjął zajęcia dydaktyczne w 
Metropolitalnym Wyższym Se-
minarium Duchownym i w Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu. W roku akade-
mickim 1979-1980 pogłębiał 
swoje studia filozoficzne, prze-
bywając na stypendium nauko-
wym na Katolickim Uniwersy-
tecie w Louvain-la-Neuve w 
Belgii (Instytut Filozofii) oraz na 
Fakultecie Teologicznym w Pa-
derborn w Niemczech (specja-
lizacja filozoficzna). Po powro-
cie z zagranicy powrócił w 
większym zakresie do zajęć 
dydaktycznych w PWT i MWSD 
we Wrocławiu. W roku 1991 
habilitował się na Wydziale Fi-
lozofii Chrześcijańskiej Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskie-
go w Lublinie. W roku 1976 
został mianowany adiunktem 
przy katedrze antropologii fi-
lozoficznej na Papieskim Fakul-
tecie Teologicznym we Wrocła-
wiu. Od 1976 roku aż do 2015 
roku prowadził zajęcia nauko-
wo-dydaktyczne na Papieskim 
Wydziale Teologicznym i w Me-
tropolitalnym Wyższym Semi-
narium Duchownym we Wro-
cławiu. Na studiach podstawo-
wych, magisterskich wykładał: 
antropologię filozoficzną, hi-

storię filozofii, logikę, metafi-
zykę, filozofię religii (wykłady 
kursoryczne), zaś na studiach 
licencjacko-doktoranckich pro-
wadził wykłady monograficzne 
z zakresu szeroko rozumianej 
filozofii. Ponadto prowadził 
przez kilka lat ćwiczenia i pro-
seminarium z filozofii oraz przez 
wszystkie lata seminarium ma-
gistersko-doktoranckie z filo-
zofii chrześcijańskiej. Przez 
wiele lat był kierownikiem ka-
tedry antropologii filozoficznej 
i etyki oraz dyrektorem Insty-
tutu Filozofii Chrześcijańskiej 
w Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym we Wrocławiu. 17 grud-
nia 1991 roku został mianowa-
ny docentem, a 25 września 
1993 roku – profesorem nad-
zwyczajnym. 25 stycznia 1999 
roku otrzymał tytuł naukowy 
profesora nauk teologicznych. 
W roku 2001 został mianowany 
na stanowisko profesora zwy-
czajnego w PWT we Wrocławiu. 
W latach 1982-1995 pełnił funk-
cje wychowawcze w Metropo-
litalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu: 
1982-1984 – jako prefekt; 1984-
1988 – jako wicerektor; 1988-
1995 jako rektor. W latach 1984-
1987 był członkiem (sekreta-
rzem) VI Przygotowawczej Ko-
misji II Polskiego Synodu Ple-
narnego. Był także przewodni-
czącym Komisji Kształcenia 
Teologicznego Synodu Archi-
diecezji Wrocławskiej (1985-

1991). W latach 1992-2004 był 
rektorem Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu 
i członkiem Kolegium Rektorów 
Uczelni Wrocławia i Opola. Od 
roku 1993 był członkiem Wro-
cławskiej Rady Nauki. W latach 
1989-1996 był członkiem Ko-
misji Episkopatu do Spraw Se-
minariów Duchownych, zaś w 
latach 1995-1996 członkiem 
Komisji Episkopatu do Spraw 
Nauki Katolickiej. W roku 1996 
został powołany na konsultora 
Rady Naukowej Konferencji 
Episkopatu Polski. Jest człon-
kiem Wrocławskiego Towarzy-
stwa Teologicznego przy Papie-
skim Fakultecie Teologicznym 
we Wrocławiu (w latach 1992-
2004 pełnił obowiązki prezesa). 
Od roku 2001 jest członkiem 
Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego. Był członkiem Ko-
mitetu Nauk Teologicznych 
Polskiej Akademii Nauk (2003-
2006). Wygłaszał wykłady go-
ścinne na Uniwersytecie Jana 
Gutenberga w Mainz i na Wy-
dziale Teologicznym w Pader-
born w Niemczech (1985, 1990). 
Brał czynny udział w sympo-
zjach międzynarodowych i kra-
jowych, reprezentował Papieski 
Wydział Teologiczny we Wro-
cławiu na europejskich (Lucer-
na oraz Malta) i światowych 
(Sherbroocke-Kanada). 

24 lutego 2004 r. został mia-
nowany przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II pierwszym bisku-

pem diecezji świdnickiej. Świę-
cenia biskupie przyjął 25 marca 
2004 roku w katedrze świdnic-
kiej. W tym też dniu, jako biskup 
diecezjalny, odbył ingres do 
katedry świdnickiej. Jako hasło 
swojego biskupiego posługi-
wania obrał słowa: „Misericordia 
et Veritas” – „Miłosierdzie i Praw-
da”.

W Konferencji Episkopatu 
Polski, od roku 2006 jest człon-
kiem Rady Naukowej KEP, w 
latach 2006-2016 był członkiem 
Komisji Duchowieństwa KEP, 
zaś od roku 2013 jest przewod-
niczącym Rady KEP ds. Apostol-
stwa Świeckich (obecnie już 
drugą kadencję).

W roku 2005 zorganizował i 
przeprowadził I Diecezjalny 
Kongres Eucharystyczny, zaś w 
latach 2007-2010 – peregryna-
cję obrazu Jezusa Miłosiernego, 
a w latach 2014-2017 peregry-
nację Figury Matki Bożej Fatim-
skiej. Był inicjatorem i głównym 
organizatorem uroczystej, pa-
pieskiej koronacji obrazu Mat-
ki Bożej Uzdrowienia Chorych 
w katedrze świdnickiej, której 
w imieniu papieża Franciszka 
dokonał 13 maja 2017 r. ks. kard. 
Zenon Grocholewski, były Pre-
fekt Kongregacji Edukacji Ka-
tolickiej. W ciągu pierwszych 
piętnastu lat utworzył 3 nowe 
dekanaty, powołał do istnienia 
10 nowych parafii i konsekrował 
15 kościołów.
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Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku 
w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpo-
czął  naukę w Technikum Chemicznym w  Żarowie. 
W 1981 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, rozpo-
czął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym oraz studia na  Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył 
studia uzyskując stopień magistra teologii z zakresu 
teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 
23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk 
ówczesnego metropolity wrocławskiego kard. Hen-
ryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako 
wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. 
W  1991 roku został skierowany na studia specjali-
styczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w  zakresie: katechetyka. 
Studia te ukończył 21 marca 1995 roku obroną pracy 
doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar kate-

chezy w świetle katechetycznych dokumentów Ko-
ścioła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu 
przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji le-
gnickiej, został inkardynowany do tejże diecezji. Od 
roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kateche-
tycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu 
jest również wykładowcą katechetyki w  Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Le-
gnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora 
Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. 
W  latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego 
Centrum Edukacyjnego. 2 czerwca 2002 roku został 
uhonorowany godnością prałata – kapelana honoro-
wego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez 
biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Die-
cezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Kate-
dralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora 
ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła 
Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany 

przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem 
osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym 
Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asysten-
tem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół 
Młodzieżowej Orkiestry „Sursum corda” w  Legnicy. 
24  grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował 
ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym 
diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przy-
jął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk 
biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonse-
kratorami byli: abp Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogór-
sko-gorzowski.

Pełnione funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: 
Członek Rady Stałej (z wyboru), Przewodniczący Ko-
misji Wychowania Katolickiego, Członek Komisji 
Duszpasterstwa, Członek Rady ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży, Asystent Rady Szkół Katolickich. Jest 
członkiem Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
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Kolejny pożar traw w Jugowie

Policjanci ostrzegają przed zagrożeniami

Służby mundurowe 
informują

Jechał za szybko. W piątek, 20 marca, na ul. Zdrojowisko w No-
wej Rudzie, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 41-letni 
mężczyzna kierujący motocyklem, nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i przewrócił się. W wyniku upadku moto-
cyklista odniósł obrażenia i został przewieziony do SCM w Po-
lanicy-Zdroju.
Uderzył w  ogrodzenie i  uciekł. W  poniedziałek, 23 marca, 
ok.  godz. 16.30, na ul. Zatorze w  Nowej Rudzie, nieustalony 
kierujący samochodem uderzył w ogrodzenie i odjechał z miej-
sca zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie pro-
wadzą policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Znowu płonie trawa. We wtorek, 24 marca, strażacy otrzyma-
li zgłoszenie o  pożarze nieużytków rolnych przy ul Zatorze 
w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzo-
no palącą się trawę i krzaki w pobliżu transformatora.
Pożar sadzy. We wtorek, 24 marca, noworudzcy strażacy otrzy-
mali zgłoszenie o  pożarze sadzy w  przewodzie kominowym 
budynku wielorodzinnego przy ul. Fredry w Nowej Rudzie. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, 
stwierdzono pożar sadzy w przewodzie kominowym, do które-
go jest podłączony piec c.o. znajdujący się w piwnicy, ogrze-
wający mieszkanie na parterze.
Nie zachował ostrożności. W środę, 25 marca, na ul. Zdrojo-
wisko w  Nowej Rudzie doszło do wypadku motocyklisty. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej 
stwierdzono, że doszło do wypadku motocyklisty, który podczas 
zjazdu z góry, nie zachował ostrożności przy hamowaniu i „prze-
leciał przez kierownicę”. Z relacji świadków wynika, że kierują-
cy motorem nie miał założonego kasku.
Kolizja we Włodowicach. W środę, 25 marca, dyżurny Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej został powiadomiony o  kolizji we 
Włodowicach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów 
straży pożarnej i  przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że 
poza drogą znajduje się samochód osobowy marki Opel Astra 
z uszkodzonym tyłem oraz lusterkami. Osoby jadące samocho-
dem zostały zabrane na obserwację do szpitala w  Polanicy-
-Zdroju przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu 
zdarzenia przed przybyciem służb, pomocy udzielał pracownik 
JRG Nowa Ruda, który najechał na zdarzenie poza służbą.
Pożar kotłowni. W środę, 25 marca, strażacy otrzymali zgło-
szenie o pożarze w Bożkowie. Po dojeździe na miejsce zdarze-
nia jednostek straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania 
ustalono, że pożar w kotłowni powstał od składowanego po-
piołu, co spowodowało zapalenie się śmieci. Strażacy podali 
dwa prądy wody w natarciu na ognisko pożaru. Wszyscy miesz-
kańcy domu znajdowali się poza budynkiem.
Pożar trawy i balotów. W środę, 25 marca, we Włodowicach 
strażacy ugasili pożar trawy oraz składowanych balotów siana. 
Do zdarzenia doszło prawdopodobnie wskutek podpalenia 
przez nieustalonych sprawców.
Źle cofał. W piątek, 27 marca, ok. godz. 8.55, na ul. Teatralnej, 
74-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki 
Daewoo, źle cofając zderzył się z samochodem marki Audi, za 
kierownicą którego siedział również 74-latek. Sprawca kolizji 
został ukarany mandatem i sześcioma punktami karnymi.
Włam do garażu. W piątek, 27 marca, ok. godz. 15.00, dyżurny 
noworudzkiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o włamaniu 
do garażu w Nowej Rudzie, skąd ukradziono różne przedmioty 
o wartości 400 zł.

Koronawirus okazją dla przestępców
Można by stwierdzić, że przestępcy wykorzy-

stują wprowadzone 24 marca rygory związane ze 
stanem epidemii. Policjanci z Komisariatu Policji 
w Nowej Rudzie, wbrew pozorom, nie zajmują się 
wyłącznie sprawami związanymi z koronawirusem 
– czytaj nadzorem osób objętych kwarantanną.

– W sobotę, 28 marca, do sklepu przy placu 
Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach weszło 
dwóch ubranych na czarno mężczyzn. Jeden z nich 
w ręku trzyma coś przypominającego nóż bądź 
inną broń. Jeden z nich zażądał od sprzedawczy-
ni wydania zdrapek, litr wódki i  papierosów. 
Drugi w tym czasie trzymał drzwi, żeby nikt nie 
wszedł. Po zabraniu „towaru” wybiegli ze sklepu, 
wsiedli do ciemnego samochodu i  odjechali – 
mówi Arkadiusz Michalski, komendant Komisa-
riatu Policji w Nowej Rudzie.

W  niedzielę, 29 marca, doszło do kradzieży 
z włamaniem przy ul. Piwnej w Słupcu. Sprawca, 
po włamaniu się do mieszkania, ukradł konsolę 

do gier. Złodziej został zatrzymany przez policjan-
tów, a konsola została odzyskana.

Oprócz tego, w ubiegłym tygodniu doszło do 
kilku drobniejszych zdarzeń: z  autobusu zapar-
kowanego przy ul. Waryńskiego nieustaleni 
sprawcy spuścili paliwo, a z komórek przy ul. Nad-
rzecznej w  Ludwikowicach Kłodzkich złodziej 
ukradł dwie butelki wina, śrubokręt oraz młotek.

Policjanci sprawdzają osoby objęte kwarantanną

Policjanci apelują o  odpowiedzialne i  rozsądne zachowanie, 
w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę 
i realizowanie poleceń wszystkich służb. Ulicami powiatu kłodz-
kiego poruszają się oznakowane radiowozy wyposażone w urzą-
dzenia nagłaśniające, za pomocą których funkcjonariusze przeka-
zują komunikaty dotyczące nakazów i  zakazów związanych 
z walką z koronawirusem. Funkcjonariusze przypominają miesz-
kańcom naszego powiatu o konieczności pozostania w domach 
w okresie pandemii koronawirusa.

Codziennie policjanci powia-
tu kłodzkiego wspierając służby 
sanitarne sprawdzają, czy osoby 
zakwalifikowane do kwarantan-
ny respektują ciążący na nich 
obowiązek. Dlatego każda z osób 
objętych kwarantanną, jeśli nie 
będzie przestrzegać jej zasad, 
odpowie karnie. Wobec osób, 
które nie stosują się do posta-
nowień decyzji o kwarantannie 
zostaną wyciągnięte surowe 
konsekwencje.

Codziennie policjanci otrzy-
mują informacje o osobach ob-

jętych kwarantanną. W tym za-
kresie prowadzona jest stała 
współpraca z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, 
która dostarcza bieżących infor-
macji w tym zakresie.

Funkcjonariusze policji przy-
pominają, że kwarantanna jest 
działaniem służb sanitarnych, 
mającym na celu zapobieżenie 
rozprzestrzeniania się epidemii. 
Każda osoba, która nie będzie 
stosować się do takich zaleceń, 
musi liczyć się z odpowiedzial-
nością karną wynikającą z  art. 

116 Kodeksu Wykroczeń. W przy-
padku właścicieli firm i  lokali 
usługowych, gastronomicznych 
i handlowych, którzy nie stosu-
ją się do ograniczeń nałożonych 
na nich Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia w sprawie ogłosze-
nia stanu zagrożenia epidemicz-
nego, mogą ponieść odpowie-
dzialność karną z art. 165 kk lub 
art.54 kw. Za tego rodzaju prze-
stępstwo grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do 8 lat. Nato-
miast w przypadku popełnienia 
ww. wykroczenia kara 500 zł.

W środę, 25 marca, o godz. 12.43, strażacy ochotnicy z jednostki OSP KSRG Jugów zostali zadys-
ponowani do kolejnego pożaru trawy w Jugowie. Na szczęście sytuację udało się opanować.
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Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
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Od kuchni

Składniki
125 g twarogu półtłustego
1 garść rodzynek
250 ml mleka
1 jajko
100 g mąki pszennej (2/3 szklanki)
1 łyżka syropu klonowego (jeśli naleśniki mają podsmażyć się na rumiano)
1 łyżka jogurtu naturalnego (można pominąć, ale będą mniej delikatne)
olej kokosowy lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie
Twaróg rozgnieść widelcem, tak, aby nie było dużych grudek. Sparzyć rodzyn-
ki, duże pokroić. Wszystkie składniki, oprócz twarogu i  rodzynek, umieścić 
w głębszym naczyniu i zmiksować na wysokich obrotach. Jeśli naleśniki mają 
być bardziej puszyste, najpierw miksujemy wszystko oprócz mąki, aż do uzy-
skania piankowej konsystencji, następnie dodajemy mąkę i ponownie miksu-
jemy. Do masy naleśnikowej dodajemy twaróg oraz rodzynki i miksujemy do 
równomiernego wymieszania się.

Dwa lata temu w styczniu Elisabeth Revol sta-
nęła na szczycie Nanga Parbat. Razem z nią był jej przyjaciel 
Tomasz „Czapkins” Mackiewicz. To była ich trzecia, wspólna wspinaczka na 
Nagą Górę podczas zimy, bez tragarzy i tlenu. Według jej relacji weszli na 
szczyt, zdobyli górę – problemy zaczęły się przy schodzeniu. Francuzką alpi-
nistkę zdołała ocalić ekipa ratunkowa. Czapkins zapłacił za tę wyprawę cenę 
najwyższą. Pozostał na górze już na zawsze. Elisabeth nie może pogodzić się 
ze śmiercią przyjaciela do tej pory. Długo nie była gotowa, żeby opisać, co 
tam się wydarzyło. Jej relacja w tej książce jest naprawdę poruszająca. Wal-
czyła o Tomka do ostatnich chwil. Niestety Jego góra miała inny plan. A Revol 
zagubiona w jakiejś szczelinie, osamotniona, pełna goryczy, a co najgorsze 
rozżalona, że nie ma przy niej Tomka, o którym myślała non stop, pogrążała 
się w coraz większym przerażeniu, czy ktoś jej pomoże.

Rok później w maju Elisabeth weszła na Mount Everest. Jako dziewiąta 
kobieta w historii zdobyła szczyt bez użycia tlenu z butli. Powrót w góry był 
na pewno jej osobistym hołdem dla tragicznie zmarłego przyjaciela. Jednak 
wokół tych wypraw namnożyło się mnóstwo pytań i niedopowiedzeń. Nie 
wszyscy wierzą w jej zapewnienia. Pięknie pisze o swoim przyjacielu. Jest 
nieskończenie wdzięczna Tomkowi i ma ogromny szacunek dla jego mistycz-
nej fascynacji Nanga Parbat. Oczywiście trudno to zrozumieć niewtajemni-
czonym. Gorąco polecam.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Elisabeth Revol

„Przeżyć”

Smacznego!

Naleśniki serowe

Agata Hryciuk

Ponieważ dopadły nas tak nie-
przewidywalne okoliczności i  za-
mknięto wszystkie siłownie oraz 
kluby fitness, warto wyposażyć się 
w podstawowe akcesoria treningo-
we lub zwykłe butelki z wodą i roz-
począć przygodę z ćwiczeniami we 
własnym domu. Niewielka ilość 
przestrzeni w  mieszkaniu, a  także 
podstawowy sprzęt taki jak zestaw 
hantli pozwoli każdej osobie rozpo-
cząć przygodę z treningami siłowy-
mi, które poza korzystnym wpływem 
na wygląd sylwetki, przyczynią się 
do poprawy samopoczucia, gęstości 
kości oraz wytrzymałości stawów. 
Wśród ogromnej ilości dostępnych 
ćwiczeń, każdy znajdzie kilkanaście 
takich, które nie będą sprawiały 
nadmiernych kłopotów technicz-
nych i pozwolą odpowiednio czuć 
trenowaną grupę mięśniową.

Ciężar hantli będzie inny w każ-
dym ćwiczeniu. Duże grupy mię-
śniowe takie jak nogi czy grzbiet, 
będą wymagały zastosowania więk-
szego obciążenia niż na przykład 
mięśnie ramion. Wagę odważników 
dobieramy indywidualnie tak, aby 

zakładana ilość powtórzeń w  serii 
była wymagająca dla naszego or-
ganizmu, jednak nie może ona spo-
wodować pogorszenia się techniki, 
która jest podstawą dla zachowania 
bezpieczeństwa i zdrowia. Podczas 
pierwszego treningu należy obser-
wować swoje ciało i  dobrać wagę 
przyborów tak, aby po wykonaniu 
każdej serii ćwiczenia mieć w zapa-
sie od jednego do trzech powtórzeń. 
Taki bufor pozwoli pracować z za-
chowaniem dobrej techniki i  do-
starczy odpowiednio mocny bodziec 
do rozwoju mięśni i spalania tkanki 
tłuszczowej.

Trening zaczynamy od najwięk-
szej grupy mięśniowej, jaką są mię-
śnie nóg. Możemy wykonać na przy-
kład przysiady. Obciążenie powin-
niśmy trzymać zbliżone do nóg lub 
tuż przy klatce piersiowej. Podstawą 
w tym ruchu będzie ustawienie nóg 
w rotacji zewnętrznej tak, aby kola-
na skierowane były do zewnątrz, roz-
poczęcie przysiadu od cofnięcia bio-
der, zachowanie możliwie pionowe-
go tułowia oraz utrzymanie całych 
stóp na ziemi podczas całej serii.

Wykorzystując hantle lub inne 
przybory, można również wykonać 
trening mięśni grzbietu. W  celu 
wykonania wiosłowania w opadzie 
należy przyjąć pozycję wyprosto-
waną ze stopami ustawionymi na 
szerokość bioder. Następnie lekko 
uginamy kolana, cofamy biodra 
i pochylamy tułów do przodu z za-
chowaniem prostych pleców. Korpus 
powinien znaleźć się pod kątem 45 
stopni do podłoża lub nieco niż-
szym, jeśli pozwala na to rozciągnię-
cie ciała. Początkowo ręce z ciężar-

kami zwisają luźno, po czym nastę-
puje przyciągnięcie ich do tułowia 
oraz spięcie łopatek. Ruch przycią-
gnięcia i opuszczenia ramion nazy-
wany jest wiosłowaniem. Alterna-
tywą dla tego ćwiczenia jest wio-
słowanie jednorącz, gdzie tylko 
jedna ręka pracuje z obciążeniem, 
a druga zaparta jest o stabilny me-
bel.

Barki, czyli mięśnie naramienne, 
można przetrenować, wykonując 
wyciskania przyborów nad głowę 
siedząc, klęcząc lub stojąc. W tym 
celu należy chwycić dwa przybory, 
po czym umieścić je tuż nad barka-
mi, na wysokości uszu. Łokcie po-
winny znajdować się pod nadgarst-
kami. Wraz z  wydechem należy 
wycisnąć ciężarki nad głowę tak, 
aby w końcowej fazie ruchu znalazły 
się nad karkiem.

Mięśnie trójgłowe ramienia, 
czyli tak zwane tricepsy, zaangażu-
jemy do pracy podczas wyprostów 
przedramion z  obciążeniem zza 
głowy. Pozycja początkowa zakłada 
chwycenie jednej np. hantli oburącz 
i uniesienie jej nad głowę. Kolejno 
następuje ugięcie łokci i opuszcze-
nie przedramion wraz z ciężarkiem 
za głowę oraz powrót do pozycji 

początkowej. Należy zadbać o  to, 
aby łokcie znajdowały się możliwie 
blisko głowy. Trening bicepsów 
wykonamy, wykorzystując klasycz-
ne uginania przedramion stojąc, 
gdzie poprzez zgięcie łokci unosimy 
jednocześnie obydwie ręce z han-
tlami tak, by znalazły się na wyso-
kości barków.

Podczas ćwiczeń dedykowanych 
mięśniom brzucha przybory będą 
stanowiły dodatkowe obciążenie, 
które znacząco zwiększy stopień 
trudności. Dobrym pomysłem bę-
dzie trzymanie ciężarków przy klat-
ce piersiowej podczas klasycznych 
spięć, podczas których należy unikać 
blokowania stóp, co przenosi na-
pięcie z mięśnia prostego brzucha 
na zginacze biodrowe. Przenoszenie 
obciążenia od boku do boku w 
siadzie równoważnym, czyli russian 
twist, jest kolejnym sposobem na 
wykorzystanie przyborów. Mogą 
one również posłużyć jako dodat-
kowe obciążenie podczas planków, 
gdzie należy koniecznie unikać 
nadmiernego spinania pleców w 
odcinku lędźwiowym.

Zatem dość siedzenia przed TV 
i zapraszam na trening!

Prosty, domowy trening z obciążeniem
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Nie segregujesz? Zapłacisz więcej
W 2020 r. za wywóz śmieci zapłacimy znacznie więcej, 
nawet kilkadziesiąt lub kilkaset procent, zwłaszcza, gdy ich 
nie posegregujemy. Selektywna zbiórka odpadów dziś to już nie 
tylko dbałość o środowisko, ale także własny rachunek ekonomiczny. 
Warto zatem wiedzieć, jak we właściwy sposób pozbywać się śmieci

Śmieci – palący problem XXI wieku
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami, to jeden z największych 
problemów dzisiejszego świata. Rosnąca z roku na rok ilość produkowanych śmieci 
wymaga od władz centralnych i samorządowych podejmowania działań zmierzających 
do tworzenia wydajnych systemów unieszkodliwiania i odzyskiwania odpadów

Nowoczesna spalarnia odpadów Spittelau w Wiedniu (fot. Pixabay)

Z regulacji Unii Europejskiej wynika, że od 2020 roku 
do ponownego przetworzenia ma trafiać co najmniej 
50 proc. odpadów pochodzących z gospodarstw domo-
wych – „przynajmniej takich jak papier, metal, plastik 
i  szkło”. Przepisy dotyczą krajów członkowskich, w  tym 
Polski. Jednakże, według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, jeszcze w  2018 roku poziom selektywnie 
zebranych śmieci z naszych domów i mieszkań wynosił 
zaledwie 31,8 proc.

Próba realizacji ambitnego celu jest wspomagana 
przez działania państwa. W lipcu 2017 roku zaczął obo-
wiązywać Jednolity System Segregacji Odpadów. Zgodnie 
z  jego zasadami, śmieci dzielone są na cztery główne 
grupy (frakcje): papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło 
oraz bio. Pojemników przeznaczonych na odpady może 
być jednak więcej – dopuszcza się selekcję szkła na bez-
barwne i kolorowe. To, co nie może zostać przyporządko-
wane do żadnej z grup, musi trafić do pojemnika z odpa-
dami zmieszanymi.

Co do czego, czyli jak wyrzucać śmieci
Część osób nie segreguje śmieci, błędnie uważając, że 

jest to kłopotliwa czynność. Tymczasem, wystarczy sto-
sować się do jednej, głównej zasady podziału – należy 
oddzielać surowce nadające się do powtórnego wykorzy-
stania od tych, które powinny trafić do utylizacji.

W przypadku metali i tworzyw sztucznych, recyklin-
gowi podlegają przede wszystkim opakowania wieloma-

teriałowe (np. kartony po napojach), plastikowe butelki 
i  torby, zakrętki, opakowania po środkach czystości 
i kosmetykach czy puszki po żywności.

Z kolei jako papier należy kwalifikować opakowania 
z kartonu i tektury, a także szeroko rozumianą makulatu-
rę – gazety, czasopisma, zadrukowane kartki czy ulotki. 
Trzeba natomiast pamiętać, by nie wrzucać do pojemni-
ków na papier ręczników papierowych, papieru powle-
czonego folią lub po prostu mocno zabrudzonego (np. 
tłuszczem).

W kontekście segregowania szkła sprawa jest jeszcze 
prostsza – kosze przeznaczone są na butelki i  słoiki po 
napojach oraz żywności, a także pojemniki po kosmety-
kach (jeżeli nie są trwale połączone z innymi surowcami). 
Co ważne, wyrzucane odpady nie muszą być umyte, gdyż 
i  tak w sortowni są poddawane takiemu procesowi. Do 
przetworzenia nie nadają się wyroby porcelanowe, lustra 
czy szyby okienne. Odpady biodegradowalne to z kolei 
resztki jedzenia, gałęzie, kwiaty i  niezaimpregnowane 
drewno. Nie należy jednak wrzucać do tego rodzaju po-
jemników np. kości i odchodów zwierząt oraz płyt wióro-
wych.

– To, czego nie wolno umieszczać w koszach czterech 
głównych frakcji, z reguły powinno znaleźć się w pojem-
nikach na odpady zmieszane. Nie można jednak zapomnieć 
o konieczności odrębnej utylizacji odpadów niebezpiecz-
nych, takich jak zużyte baterie, świetlówki i sprzęt AGD/
RTV czy lekarstwa po upływie daty ważności. Tego typu 

rzeczy mogą zostać oddane w specjalnie wyznaczonych 
miejscach (sklepy i apteki), a także gminnych Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tłu-
maczy Dawid Okrój z Amest Sp. z o.o.

W  przypadku braku pewności, co do właściwego 
przeznaczenia danego odpadu, warto odwiedzić stronę 
internetową Ministerstwa Klimatu, na której znajdują się 
szczegółowe wytyczne dotyczące segregacji.

Segregacja bez tajemnic
Według obowiązujących wytycznych, pojemnik każdej 

frakcji odpadów musi mieć inny kolor. W tym aspekcie nie 
ma miejsca na dowolność: papier (niebieski), metale 
i tworzywa sztuczne (żółty), szkło (zielony, a jeżeli osobno 
zbierane jest szkło bezbarwne, taki kubeł musi mieć kolor 
biały), bio (brązowy). Termin, jaki samorządy mają na 
wymianę pojemników, to 30 czerwca 2022 roku. – Jedno-
lity System Segregacji Odpadów pomoże we właściwym 
segregowaniu śmieci, a to niezwykle istotne, by ich jak 
największa ilość trafiała do recyklingu. Dzięki temu moż-
liwe jest powtórne, bezpieczne wykorzystanie surowców, 
które w inny sposób nie tylko zostałyby zmarnowane, ale 
także stanowiłyby problem pod kątem ochrony środowi-
ska. Trzeba bowiem pamiętać, że i  tak część śmieci nie 
nadaje się do odzysku i musi znaleźć się na składowisku 
odpadów lub zostać zutylizowana w spalarni – przypo-
mina Dawid Okrój z Amest Sp. z o.o.

Według raportu Banku Świa-
towego „What a Waste 2.0: A Glo-
bal Snapshot of Solid Waste Ma-
nagement to 2050”, w 2016 r. na 
świecie wyprodukowano 2,01 mld 
ton odpadów stałych. Największa 
część (23 proc.) była „dziełem” 
regionu Azji Wschodniej i Pacyfi-
ku – to główna przyczyna powsta-
nia Wielkiej Pacyficznej Plamy 
Śmieci o powierzchni trzykrotnie 
większej od Francji. Tuż za tym 
obszarem globu uplasowała się 
Europa wraz z Azją Centralną – 20 
proc. Na drugim biegunie znalazł 
się z kolei Bliski Wschód i Afryka 
Północna, gdzie wytworzono 6 
proc. ogólnej ilości śmieci. Jak 
wskazuje opracowanie, nie bez 
znaczenia, w kontekście produk-
cji odpadów, jest zamożność spo-
łeczeństwa. Najbiedniejsze pań-
stwa odpowiadały w 2016 roku 
jedynie za 93 mln ton odpadów 
(mniej niż 5 proc.), a najbogatsze 
– za 683 mln ton (ok. 33 proc.).

– Tego rodzaju statystyki po-
kazują, że problemy związane z 

gigantyczną ilością wytwarzanych 
śmieci, a co za tym idzie, ich go-
spodarowaniem, dotyczą całego 
świata. To nie tylko bowiem spra-
wa najbogatszych państw, które 
ze względu na wysoką produkcję 
muszą unieszkodliwiać największą 
ilość odpadów, ale także krajów 
mniej zamożnych, borykających 
się z brakiem odpowiednich środ-
ków na prowadzenie odpowie-
dzialnej polityki w tym zakresie. 
Co więcej, nierzadko zdarza się, 
że kłopotliwe i kosztowne w prze-
twarzaniu śmieci z bogatych 
państw trafiają do tych biedniej-
szych. W ten sposób, mimo sto-
sunkowo niskiej produkcji odpa-
dów, są one nimi zalewane, stając 
się swoistym śmietnikiem państw 
rozwiniętych – zauważa Dawid 
Okrój, specjalista ds. ochrony śro-
dowiska z Amest Sp. z o.o.

Sytuacja w Polsce
Zgodnie z danymi Głównego 

Urzędu Statystycznego, w 2018 r., 
w Polsce wytworzono 12 485,4 tys. 

ton odpadów komunalnych, czy-
li 325 kg w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca. Tymczasem, jesz-
cze w 2010 r. było to tylko 261 kg, 
co oznacza wzrost o niemal 
25 proc. na przestrzeni zaledwie 
9 lat. Należy jednak przy tym za-
uważyć, że w tym czasie odsetek 
odpadów komunalnych, zebra-
nych lub odebranych selektywnie, 
wzrósł z niespełna 8,5 proc. do 
niemal 29 proc.

– Można spodziewać się, że 
ilość odpadów komunalnych, pod-
dawanych procesowi recyklingu, 
będzie w kolejnych latach wzra-
stać. To m.in. efekt obowiązują-
cych nas regulacji Unii Europej-
skiej, w świetle których już w 
obecnym, 2020 r., co najmniej 
50 proc. odpadów pochodzących 
z gospodarstw 
domowych ma 
trafiać do po-
nownego prze-
tworzenia. Ko-
nieczność do-
stosowania się 

do tych przepisów, a co za tym 
idzie widmo płacenia jeszcze wyż-
szych rachunków za wywóz śmie-
ci przez mieszkańców, będzie 
prowadzić do większej dbałości 
w zakresie odpowiedniej selekcji 
odpadów – mówi Dawid Okrój.

Jak przeciwdziałać?
Statystki wskazują, że produk-

cja odpadów z roku na rok jest 
coraz wyższa. To z kolei rodzi 
konieczność efektywnego gospo-
darowania odpadami. Niezbędne 
jest zatem nie tylko selektywne 
zbieranie śmieci, ale także ich 
wydajne unieszkodliwianie. Co 
ważne, segregowanie odpadów 
może przynieść profity zarówno 
środowisku, jak i naszym portfe-
lom. W niektórych miejscach kra-
ju koszt wywozu nieposortowa-
nych śmieci może być nawet o 
ponad 100 proc. wyższy.

Korzystne może być również 
tworzenie kolejnych spalarni, nie-

koniecznie na obrzeżach miast. 
Jak pokazuje praktyka państw 
europejskich, wcale nie muszą to 
być bowiem straszące swoim wy-
glądem i niebezpieczne dla zdro-
wia obiekty. Dodatkowo, nowo-
czesne spalarnie przetwarzają 
odpady na energię elektryczną i 
cieplną. Przykładem może być 
Wiedeń, w którym tego typu in-
stalacja działa w odległości zale-
dwie ok. 3 kilometrów od ważnych 
atrakcji turystycznych austriackiej 
stolicy – Domu Mozarta, Opery 
Wiedeńskiej czy katedry św. Szcze-
pana.

Warto również zauważyć, że 
mieszkańcy Danii, uznawanej za 
jednego z europejskich liderów 
ekologicznych, produkują najwię-
cej śmieci na Starym Kontynencie. 
To aż 780 kg rocznie, w przelicze-
niu na jedną osobę. Tymczasem, 
statystyczny Polak wytwarza po-
nad dwa razy mniej odpadów – 
325 kg/rok. Jednakże, w tym skan-
dynawskim kraju aż 51 proc. od-
padów komunalnych jest prze-
twarzanych w spalarniach, wraz z 
odzyskiem energii, a na składowi-
ska trafia zaledwie 1 proc.  śmieci.
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Pál Teleki
Pál Teleki (ur. 1 XI 1879 r. w Buda-

peszcie, zm. 3 IV 1941 r., tamże) – wę-
gierski polityk, minister wychowania 
i dwukrotny premier Węgier w latach 
1920-1921 oraz 1939-1941, hrabia. 
Również delegat na Konferencji poko-
jowej w Paryżu. Z wykształcenia geo-
graf, członek Węgierskiej Akademii Nauk 
i założyciel węgierskiego skautingu.

Teleki bywa określany mianem po-
lityka kontrowersyjnego. Za jego rządów wpro-
wadzone zostały prawa o wydźwięku antyżydow-
skim. Jednocześnie jednak 24 VIII 1939 r. Teleki 
odmówił wzięcia udziału w  przygotowywanym 
przez Niemcy ataku na Polskę, powołując się na 
względy moralne i historyczne. Na uwagę zasłu-
guje jego postępowanie wobec Polski i Polaków. 
W początkach lipca 1920 r., rząd Węgier premiera 
Pála Telekiego podjął decyzję o udzieleniu mili-
tarnej pomocy Polsce, przekazując nieodpłatnie 
i  dostarczając w  krytycznym momencie wojny 
polsko-bolszewickiej, na własny koszt drogą przez 
Rumunię, zaopatrzenie wojskowe. Po rozpadzie 
Czechosłowacji 15 III 1939 r. Węgry zaatakowały 
Ruś Zakarpacką i w wyniku tzw. małej wojny za-
jęły obszar wokół Stakčína i  Sobranec. Odtąd 
Polska i Węgry miały, jak przez wieki, wspólną 
granicę. Tuż przed atakiem w 1939 roku. na zapy-
tanie strony niemieckiej o możliwość dokonania 
inwazji z terytorium Węgier, kierowany wielowie-
kową tradycją dobrych stosunków z Polską, Tele-
ki odparł: „Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, 
niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony 
Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać 
udziału w  jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw 
Polsce”. W  depeszy wysłanej do Adolfa Hitlera 
z 24 VII 1939 r. Teleki argumentował, że Węgry nie 
mogą przedsięwziąć żadnej akcji militarnej prze-

ciw Polsce ze względów mo-
ralnych. List ten wywołał 
wściekłość kanclerza Trzeciej 
Rzeszy.

Po polskiej klęsce wrze-
śniowej, węgierski rząd pod-
jął decyzję o otwarciu granic 
dla polskich uchodźców oraz 
zapewnił im wszelką możliwą 
pomoc – na Węgrzech dzia-
łały polskie szkoły i organiza-
cje społeczne, aż do momen-
tu wkroczenia na Węgr y 
Niemców w  1944 r. Polskie 

oddziały, m.in. zmotoryzowana 10 Brygada Ka-
walerii płk. Maczka, uzyskały możliwość ewakuacji 
żołnierzy do Francji. Nie chcąc się ugiąć przed 
żądaniami Niemiec dotyczącymi ataku na Jugo-
sławię (z którą Węgry były do tej pory sprzymie-
rzone). 3 IV 1941 r. – na wieść o wkroczeniu wojsk 
niemieckich na terytorium Węgier w drodze do 
Jugosławii – popełnił samobójstwo strzałem 
z  pistoletu. Zostawił list pożegnalny, w  którym 
napisał: „Naród czuje, że straciliśmy nasz honor. 
Sprzymierzyliśmy się z  draniami. Staniemy się 
narodem śmieci. Ja jestem temu winny.” Winston 
Churchill, premier Wielkiej Brytanii, komentując 
to wydarzenie oświadczył, że samobójcza śmierć 
Telekiego była ofiarą, która oczyściła naród wę-
gierski z hańby umożliwienia niemieckiego ataku 
na Jugosławię. Teleki został pochowany na cmen-
tarzu Máriabesnyő w  Gödöllő.

Teleki został uhonorowany, m.in.: w  1940 r. 
został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu św. 
Stefana przez Regenta Królestwa Węgier admira-
ła Miklósa Horthy’ego, rok 1991 został na Węgrzech 
ogłoszony rokiem Telekiego, w  2001 r. został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jego nazwisko nosi jedna z  warszawskich 
ulic, w Krakowie na Woli Duchackiej-Zachód od 
roku 2018 również jedna z ulic nosi jego imię.
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„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 3 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 4 kwietnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 5 kwietnia

„W Rynku” Rynek 23 6 kwietnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 7 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 8 kwietnia

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 9 kwietnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 10 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13 11 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 12 kwietnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 13 kwietnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 14 kwietnia
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2020

kwietnia
piątek

imieniny obchodzą: 
Antoni, Benedykt, Irena, Izbygniew, Jakub, 
Jan, Józef, Pankracy, Ryszard, Sykstus

wschód słońca: 6.05
zachód słońca: 19.12

3
94 dzień roku

do końca roku pozostało 272 dni
dzień trwa: 13 godz. i 7 min 

k

i

n

o

M

O

K

Repertuar 
kina MOK

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin
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Koronawirus zmienił nasze życie
Który to już tydzień walki 
z koronawirusem na całym 
świecie? Powoli zaczynamy 
się gubić i liczyć ten czas 
w miesiącach...

Na tę chwilę (czwartek 2 kwietnia, 
godz. 15.00) jest już ponad 956 tysięcy 
zarażonych, ponad 48 tysięcy zgonów i 
ponad 205 tysięcy osób wyzdrowiałych 
na 206 terytoriach całego świata. Polska 
na ten moment jest na 32 miejscu tej 
przerażającej statystyki z ponad dwu-
krotnie większą liczbą zarażonych niż 
tydzień temu (2633) i blisko 3-krotnie 
większą liczbą zgonów (45) w całym 
kraju. Już nie Chiny (81589 chorych, 3318 
zgonów i 76414 wyzdrowiałych) są na 
pierwszym miejscu tych przerażających 
statystyk. Obecnie ZNACZNIE wyprzedzi-
ły je Stany Zjednoczone (216761 chorych, 
5149 zgonów i 8878 wyzdrowiałych), 
Włosi (110820 chorych, 13211 zgonów i 
16847 wyzdrowiałych) i Hiszpanie (110238 
chorych, 10003 zgonów i 26743 wyzdro-
wiałych). Za Chinami kolejno są Niemcy 
(79136 chorych, 958 zgonów i 21088 
wyzdrowiałych), Francuzi (56989 chorych, 
4032 zgonów i 10935), którzy wyprzedzi-
li Irańczyków (50468 chorych, 3160 zgo-
nów i 16711 wyzdrowiałych). U naszych 
południowych sąsiadów Czechów zano-
towano 3604 chorych, 40 zgonów i 61 
wyzdrowiałych. W powiecie kłodzkim jest 
13 osób zarażonych koronawirusem 
(10  mieszkańców Kudowy-Zdroju, po 
jednej w Stroniu Śląskim, Lądku-Zdroju 
i Ołdrzychowicach Kł.).

Kolejne ograniczenia wprowadzane 
do naszej codzienności mają nas uchro-
nić przed ogromnym skokiem zachoro-
wań i zgonów. Warunek jest jeden – od-
powiedzialność. Trzymanie się twardo 
ustalonych zasad i zaniechanie ZUPEŁNIE 
niepotrzebnego wychodzenia z  domu. 
Szukanie wymówek, umiejętne obcho-
dzenie nowego prawa nie tylko będzie 
skutkować karami, ale przede wszystkim 
szybkim wzrostem powyższych statystyk 
dla nas samych, a jeśli nie dla nas, to dla 
naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. 
Koronawirus dopada coraz młodsze 
osoby. Wyczerpanie miejsc w szpitalach 
w  wielu krajach powoduje szaleńczy 
wzrost zachorowań i śmierci, bo lekarze 
muszą dokonywać strasznych wyborów 
– kogo uratować, a komu pozwolić umrzeć 
bez żadnej opieki w domu. Chcemy tego 
samego u siebie?

Cieszy fakt, że mamy coraz więcej 
bohaterów – tych oczywistych: lekarzy, 
pielęgniarki i całą służbę zdrowia, poli-
cjantów, strażaków, wojsko i inne służby, 
które każdego dnia z narażeniem zdrowia 
i życia angażują się w różnych aspektach 
walki z pandemią. Jest jednak wielu in-
nych bohaterów, tych znanych z imienia 
i  nazwiska, jak i  bezimiennych. Jedni 
pomagają innym w prostych sprawach, 

zakupach, a inni szyją maseczki z własnej 
woli, poświęcają swoje środki i czas. Byli 
tacy, którzy dowozili wodę i żywność do 
wielokilometrowych kolejek na granicach. 
Są też inni, którzy po prostu wspierają 
dobrym słowem. To ważny czas dla nas 
wszystkich. Czas próby, wytrwałości 
a przede wszystkim solidarności wielo-
pokoleniowej, wielowymiarowej… czas 
empatii, miłości i szacunku. Nie roztrwoń-
my go!

Jola Kutera, żona sołtysa Woliborza. 
Od kilku dni szyje bezpłatnie maski dla 
szpitala w Kłodzku. Uszyła ich już kilkaset. 
Jola jest krawcową, obecnie już nieczyn-
na zawodowo, ale ma umiejętności i chęć 
pomocy. Mimo problemów zdrowotnych 
siada do maszyny i... szyje. Mówi: „Poma-
gam jak umiem, dobro wraca. Wojtek 
(mąż) pomoże, póki jesteśmy zdrowi – 
działamy” – napisała internautka.

Ewa Chełminiak z Jugowa: Odnośnie 
maseczek chcę Wam przekazać kilka in-
formacji. Na jutro w godzinach wieczor-
nych będę miała następną partię ok. 
120 szt. Rozdzielę między tymi osobami 
co pisali do wczoraj. Niestety, nie każdy 
dostanie tyle ile chciał, bo wtedy braknie 
dla innych, lub inni będę musieli długo 
czekać. One są wielokrotnego użytku. 
Pierzemy, suszymy i prasujemy. Nie po-
trzebujecie mieć kilka na zmianę. Posta-
ram się podzielić sprawiedliwie.

Nie biorę za maseczki kasy!! Następna 
partia będzie na poniedziałek, bo przez 
najbliższe dni szyję do szpitali.

Sylwia Kambuł z Nowej Rudy: Tak się 
zarzekałam, że nie będę ich szyć. A jednak. 
Każdy wie, na jakiej zasadzie one działa-
ją (tak, nie chronią przed wirusem), ale 
jeśli ktoś dzięki nim lepiej się psychicznie 
poczuje, to z  chęcią uszyję, tylko nie 
wybrzydzać jeśli chodzi o  bawełnę. Za 
złociaka, bo nie mam gumki, której teraz 
jak na lekarstwo. Zaangażowani byli 
wszyscy domownicy. Cieli gumeczki, 
układali i gotowali obiadki. 100 szt. ma-
seczek pojechało dziś do szpitala dla 
pielęgniarek w Kłodzku.

Innym przykładem zaangażowania 
w obecną sytuację są mieszkańcy Nowej 
Rudy: Agata Felczak i Patryk Kamiński. 
Z  własnych środków nakręcili krótki, 
pełen emocji film, w którym namawiają 
do pozostania w  domu i  zachowania 
spokoju w czasie pandemii. Anglojęzycz-
ny film (z polskimi napisami) zrealizowa-
li we wnętrzach Zamku Sarny w Ścinaw-
ce Górnej. Prezentowaliśmy go na FB 
Noworudzianina, a  obecnie można go 
również zobaczyć na naszej stronie www.
noworudzianin.pl. W kilka dni obejrzało 
go ponad 21 tysięcy internautów. Ten 
film działa na wyobraźnię… Zresztą zo-
baczcie sami.

Koronawirus zmienił diametralnie 
nasze życie i to chyba dopiero początek. 
Warto jednak dostrzegać nie tylko to co 
złe. Warto dostrzec i  zatroszczyć się 
o wspólne dobro.

Te wszystkie maseczki  
Jola Kutera wykonała w dwa dni

Te maseczki Jola Kutera uszyła dla domu 
dziecka – różowe, żeby dzieci chciały nosić

Ewa Chełminiak szyje maseczki zarówno 
dla szpitali, jak i indywidualnych odbiorców

Sylwia Kambuł uszyła 100 szt. maseczek 
dla pielęgniarek szpitala w Kłodzku

Te maseczki Ewa Chełminiak przekazała 
dla jenostki OSP KSRG w Jugowie

Maseczki Sylwii Kambuł  
dla laboratorium w Nowej Rudzie

Mamy świadomość, 
że podobnych osób jest znacznie 
więcej. Dajcie znać nam na FB lub 
na redakcja@noworudzianin.pl, 

żebyśmy nikogo nie pominęli.

DZIĘKUJEMY WAM BOHATEROWIE!
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Obostrzenia w walce
We wtorek 31 marca, podczas konferencji prasowej pre-

miera Mateusza Morawieckiego oraz Łukasza Szumowskiego, 
ministra zdrowia, podano do wiadomości wprowadzone od 
1 kwietnia (poza wyjątkami wyszczególnionymi poniżej) 
nowe obostrzenia, które mają pomóc w  walce z  pandemią 
koronawirusa:

– osoby niepełnoletnie mogą poruszać się w  przestrzeni 
publicznej tylko z osobą dorosłą,

– ograniczenie w dostępie do parków, skwerów, plaż, depta-
ków itp.,

– zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich,
– ograniczenia w dojazdach do pracy również w prywatnym 

transporcie (co drugie miejsce wolne np. na 5 miejsc w samo-
chodzie osobowym zajęte mogą być tylko 2 miejsca),

– zamknięte gabinety kosmetyczne, tatuażu,
– limit osób przebywających w  sklepie – max. 3 osoby na 

jedną kasę (np. na 5 kas w sklepie może przebywać jednocześnie 
15 osób),

– punkty pocztowe – max. 2 os. na jedno okienko,
– bazary, stragany – max 3 osoby do jednego stoiska,

– obowiązkowe jednorazowe rękawiczki nakładane przed 
każdym sklepem (sklepy będą musiały je zapewnić klientom, ale 
klient może mieć ze sobą swoje własne),

– w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane,
– w godz. 10.00-12.00 sklepy, drogerie, apteki otwarte tylko 

dla osób 65+; ci seniorzy mogą również przebywać w tych miej-
scach w innych godzinach, ale osoby młodsze nie mogą w godz. 
10.00-12.00; zaleca się wszystkim rzadsze zakupy (raz na 2-3 dni),

– dodatkowe wymogi w  zakładach pracy (od 2 kwietnia): 
odległość co najmniej 1,5 m, wyposażenie w  środki ochrony 
osobistej (wszędzie muszą być środki dezynfekcji),

– zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych z wyjątkiem miejsc 
w  których znajdują się osoby w  kwarantannie, mieszkają pra-
cownicy np. budowlani (ograniczenie obowiązuje od 2 kwietnia),

– rozszerzona formuła kwarantanny – całkowita izolacja, 
również od bliskich/rodziny lub kwarantanna dla całej rodziny 
mieszkającej z osobą powracającą z zagranicy (wracających od 
dziś – nie dotyczy tych, co wrócili wcześniej),

– rygorystyczne egzekwowanie liczby miejsc w komunikacji 
transportu,

– odwołanie wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych, które nie 
są niezbędne dla stanu zdrowia,

– obowiązek dezynfekowania każdorazowego (po każdym 
kliencie) dystrybutorów paliw czy urządzeń płatniczych po wpi-
saniu PIN-u,

– notoryczne łamanie kwarantanny – drastyczniejsze kary 
(pozbawienia wolności) – już nie tylko 5000-30000 tys. zł,

– policja będzie bardziej kontrolować łamanie zasad i  wy-
mierzać kary, mniej będzie kontrolować osoby na kwarantannie 
(aplikacja ich wyręczy),

– obowiązek zachowania dwóch metrów odległości w prze-
strzeni publicznej (nie dotyczy osób opiekujących się chorymi 
czy dziećmi).

Jak powiedział premier Morawiecki, kolejne obostrzenia są 
wprowadzane, ponieważ do tej pory wiele osób nie dostosowy-
wało się do apeli, zaleceń i  zasad walki z  pandemią. Minister 
zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał również, że nie możemy 
uprawiać sportu po to, by utrzymać formę. Nasze wyjścia z domu 
mają być krótkie, należy się przewietrzyć, a nie uprawiać jogging 
– dla zdrowia psychicznego.
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z koronawirusem
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ZUS jest gotowy na pomoc przedsiębiorcom

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe, czy brak opłaty 
prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania, które oferuje przedsiębiorcom 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej”
Obowiązujące od 1 kwietnia 

nowe rozwiązania prawne prze-
widują m.in. zwolnienie małych 
firm, zgłaszających do dziewięciu 
osób do ubezpieczeń społecz-
nych, ze składek za marzec, kwie-
cień i maj 2020 roku. Składki za 
trzy miesiące, za przedsiębior-
ców, którzy prowadzili działal-
ność już przed 1 lutego 2020 r. 
pokryje budżet państwa.

– To oznacza, że osoby zwol-
nione z płacenia składek zacho-
wują ciągłość ubezpieczenia oraz 
to, że na ich kontach emerytal-
nych zostanie zapisana składka 
należna, czyli nie stracą nic na 
tym, że przez trzy miesiące nie 
zapłacą składek – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, rzecznik praso-
wy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zwolnienie dotyczy składek 
zarówno za przedsiębiorcę i pra-
cujące dla niego osoby. Ze zwol-
nienia mogą skorzystać także 
osoby samozatrudnione, które 
opłacają składki tylko za siebie, 
pod warunkiem, że ich przychód 
w marcu wyniósł do 15 681 zł, 
czyli 300 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. Zarówno przed-
siębiorca, jak i pracujące dla 
niego osoby zachowają prawo 
do świadczeń zdrowotnych i z 
ubezpieczeń społecznych za czas 
zwolnienia ze składek. Przedsię-
biorcy opłacający składki na 
własne ubezpieczenia i osoby z 
nimi współpracujące zachowują 

prawo do świadczeń w razie 
choroby i macierzyństwa, jeżeli 
były w dobrowolnym ubezpie-
czeniu chorobowym na 1 lutego 
2020 roku. Wsparcie dla przed-
siębiorców w formie zwolnienia 
z opłacania należności z tytułu 
składek, o którym mowa w prze-
pisach tzw. tarczy antykryzyso-
wej, stanowi pomoc publiczną. 
Wynika to z przepisów Unii Eu-
ropejskiej.

ZUS przyjął, że ze zwolnienia 
z opłacania składek, o których 
mowa w „tarczy antykryzysowej” 
będą mogli skorzystać tylko ci 
przedsiębiorcy, którzy na koniec 
2019 roku (31 grudnia 2019 r.) 
nie zalegali w ZUS ze składkami 
za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
Co ważne, jeżeli przedsiębiorca 
na 31 grudnia 2019 r. miał zadłu-
żenie za okres dłuższy niż 12 
miesięcy, ale zawarł z ZUS do 
tego dnia umowę o rozłożenie 
należności z tytułu składek na 
raty i umowę tę realizuje, będzie 
mógł być zwolniony z opłacania 
należności za okres od marca do 
maja 2020 r.

– Szacujemy, że ze zwolnienia 
w płaceniu składek może sko-
rzystać około 1,8 mln mikrofirm, 
czyli tych, które prowadzą jed-
noosobową działalność gospo-
darczą i tych, które zatrudniają 
nie więcej niż 9 osób, natomiast 
postojowego – 1,1 mln zlecenio-
biorców – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie postojowe 
dla osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji 
świadczenie postojowe dla osób 
wykonujących umowy cywilno-
prawne, co do zasady wynosi 
2080 zł (80 proc. minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskład-
kowane oraz nieopodatkowane. 
W przypadku wykonujących 
umowy cywilnoprawne, których 
suma przychodów z umów cy-
wilnoprawnych w miesiącu po-
przedzającym miesiąc, w którym 
złożony został wniosek o świad-
czenie postojowe wynosi do 
1299,99 zł (mniej niż 50 proc. 
kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w 2020 r.), to 
świadczenie postojowe przysłu-
guje w wysokości sumy wyna-
grodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonują-
cych umowy cywilnoprawne 
warunkiem uzyskania świadcze-
nia jest, aby przychód w miesią-
cu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku nie przekraczał 
300 proc. przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia z poprzed-
niego kwartału ogłoszonego 
przez GUS na podstawie przepi-
sów o emeryturach i rentach z 
FUS obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku. Poza tym za-
warcie umowy musi nastąpić 
przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe 
dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla 
samozatrudnionych, co do za-
sady wynosi 2080 zł (80 proc. 
minimalnego wynagrodzenia) i 
jest nieoskładkowane oraz nie-
opodatkowane.

Warunkiem uzyskania świad-
czenia jest, aby przychód w 
miesiącu poprzedzającym mie-
siąc złożenia wniosku nie prze-
kroczył 300 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału ogło-
szonego przez prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emery-
turach i rentach z FUS obowią-
zującego na dzień złożenia 
wniosku. Poza tym rozpoczęcie 
działalności musi nastąpić przed 
1 lutego br. Przychód w miesią-
cu poprzedzającym miesiąc 
złożenia  wniosku musi spaść 
o  co najmniej 15 proc. w sto-
sunku do miesiąca poprzed-
niego.

Nie trzeba zawieszać działal-
ności, ale świadczenie przysłu-
guje także samozatrudnionym, 
którzy zawiesili ją po 31 stycznia 
br. jeżeli przychód z tej działal-
ności z poprzedniego miesiąca 
nie przekroczył 300 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia z poprzedniego kwar-
tału ogłoszonego przez prezesa 
GUS na podstawie przepisów o 
emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złoże-
nia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający 
się w formie karty podatkowej, 

którzy korzystają ze zwolnienia 
z podatku VAT, otrzymają świad-
czenie postojowe w wysokości 
1300 zł.

Bez opłaty 
prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płat-
ników składek. Dotyczy składek 
za przedsiębiorcę i pracujące dla 
niego osoby. Nie ma znaczenia, 
od kiedy płatnik prowadzi dzia-
łalność. Nie ma też znaczenia 
wielkość jego firmy. Z ulgi mogą 
skorzystać także samozatrud-
nieni.

Ulga dotyczy składek od 
stycznia 2020 r. Dzięki uldze 
można opłacić składki do ZUS w 
dłuższym czasie. Jeśli płatnik 
złoży wniosek przed terminem 
płatności składek, nie poniesie 
żadnych kosztów związanych z 
ulgą. Jeśli wniosek złoży po ter-
minie opłacania składek, ZUS 
naliczy odsetki za zwłokę na 
dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie reali-
zowane przez ZUS w ramach 
„tarczy antykryzysowej”, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek do-
stępny na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS oraz na stronie 
www.zus.pl.

Wnioski można złożyć drogą 
elektroniczną przez PUE ZUS, za 
pośrednictwem poczty, osobi-
ście w placówce ZUS – do skrzyn-
ki na dokumenty oznakowanej 
napisem „Tarcza antykryzysowa”, 
bez kontaktu z pracownikiem 
ZUS.

W ciągu dwóch tygodni dolnośląscy przedsię-
biorcy wysłali do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych prawie 2,5 tys. wniosków (Wałbrzych: 514, 
Legnica: 171, Wrocław: 1757, Dolny Śląsk razem: 
2442). Dokumenty od firm, które poniosły straty 
w związku z epidemią koronawirusa, będą reali-
zowane priorytetowo. ZUS jest gotowy do reali-
zowania tzw. tarczy antykryzysowej.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się 
projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych 
rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i  zachowanie płynności 
finansowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. 
zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez 3 
miesiące.

– Przygotowaliśmy się dobrze do wdrożenia 
rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla 
wielu pracodawców i pracowników. Proponowa-
ne w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opła-
cania składek przez mikroprzedsiębiorców nie 
wpłynie negatywnie na pieniądze wypłacane im 

przez ZUS – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wnio-
ski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związ-
ku z  epidemią koronawirusa, będą realizowane 
przez nas priorytetowo i będą zautomatyzowane. 
Uważamy, bowiem, że w  tym trudnym czasie 
należy zrobić wszystko, aby pomóc przedsiębior-
com i pracownikom – dodaje.

Przedsiębiorcy, którzy są w  trudnej sytuacji, 
mogą już teraz korzystać z  innych rozwiązań 
proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odro-
czenie składek ze względu na epidemię korona-
wirusa.

– Skróciliśmy do jednej strony i maksymalnie 
uprościliśmy wniosek o  odroczenie płatności. 
Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, 
w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła 
na sytuację finansową firmy – mówi Kowalska-
-Matis.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE), pocztą lub złożyć w  skrzynce dostępnej 
w placówce ZUS.
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Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP we współpracy z NASK (Naukową i Akademicką 
Siecią Komputerową) oraz Europolem przypominają o najważniejszych zasadach 
cyberbezpieczeństwa. #zostanwdomu to czas aktywnego korzystania z Internetu. Wiążą 
się z tym możliwości zdalnych zakupów czy kontaktu z bliskimi i znajomymi, ale to także 
przestrzeń aktywności oszustów. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci

Zamień swój dom w bezpieczną cybertwierdzę

180 mln zł na sprzęt komputerowy i Internet dla uczniów oraz nauczycieli

Najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania. 
Tylko ostrożność i dokładne weryfikowanie tego, co się 
w Internecie czy skrzynce poczty elektronicznej znajdzie, 
pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Czujność w czasie pandemii

– nie udostępniaj i nie powielaj wiadomości, które 
nie pochodzą z  oficjalnych źródeł (gov.pl, policja.pl 
itp.). W ten sposób zatrzymasz rozprzestrzenianie się 
fake newsów,

– nie przekazuj spontanicznie darowizn na cele 
charytatywne i apele o pomoc (np. na leczenie osoby 
zarażonej COVID-19), zawsze weryfikuj wiarygodność 
organizacji,

– nie odpowiadaj na podejrzane wiadomości (szcze-
gólnie oferty „cudownych” leków, szczepionek itp.),

– nie otwieraj linków i załączników od adresatów, 
których nie znasz lub budzą twoje wątpliwości (dotyczy 
to i skrzynki poczty elektronicznej, i wiadomości SMS).

Zdalne zakupy

– kupuj tylko od sprawdzonych dostawców i wery-
fikuj ich wiarygodność,

– używaj kart płatniczych (pozwalają ograniczyć ew. 
straty, ponadto transakcje dokonywane kartami kre-
dytowymi są ubezpieczone),

– nie daj się ponieść emocjom, jeśli jakaś oferta 
brzmi zbyt pięknie, to prawdopodobnie nie jest praw-
dziwa,

– regularnie sprawdzaj stan swojego konta, pozwo-
li ci to szybko wychwycić wszelkie nieprawidłowości 
i   podejrzane operacje ( jeśli  masz jakiekolwiek 

 wątpliwości, niezwłocznie – skontaktuj się ze swoim 
bankiem).

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo swoich 
dzieci

• #zostanwdomu to czas, kiedy dzieci szczególnie 
dużo czasu spędzą przed komputerem, nadzoruj to, co 
robią i ograniczaj czas korzystania z Internetu,

• korzystaj z programów do kontroli rodzicielskiej,
• zmień hasło fabryczne routera,
• aktualizuj oprogramowanie systemowe i antywi-

rusowe,
• rozmawiaj z  dzieckiem o  niebezpieczeństwach 

grożących w sieci.
Zgłaszaj naruszenia w sieci – cyberataki i wszelkie 

naruszenia w sieci zgłaszaj do CERT Polska – ochronisz 
siebie i  innych przed cyberprzestępcami (link): Zgło-
szenia do CSIRT NASK.

Sprawdzaj listę ostrzeżeń NASK przed niebezpiecz-
nymi stronami, które służą do wyłudzania danych 
i środków finansowych użytkowników Internetu.

Już od 1 kwietnia samorządy mogą 
wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu 
dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. 
Bez dodatkowych formalności, w elastycz-
ny i szybki sposób. O środki na ten cel 
ubiegać się będą również władze Nowej 
Rudy.

180 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów 
i nauczycieli do zdalnej nauki, to efekt 
współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji 
oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym 
Komisja Europejska zgodziła się, aby zaosz-
czędzone środki w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa przekazać na 
zakup sprzętu dla szkół.

– Dziękuję Ministerstwu Cyfryzacji za 
tak szybkie działanie, dzięki któremu mo-
żemy wesprzeć nauczycieli i uczniów w tym 
trudnym czasie. Cieszę się, że prowadzone 
przez nas rozmowy doprowadziły do zmian 
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, 
dzięki czemu możliwe będzie zakupienie 
potrzebnego sprzętu dla szkół – powiedział 
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piont-
kowski.

Wnioski od 1 kwietnia

– Oszczędności jest sporo – ponad 180 
milionów złotych. Nie chcemy czekać. Dla-
tego od środy 1 kwietnia, samorządy mogą 
wnioskować o pieniądze na laptopy, table-
ty. A jeśli jest taka potrzeba, także na mo-
bilny dostęp do Internetu – powiedział 
minister cyfryzacji Marek Zagórski – Jeśli 
któryś z samorządów wie, że jego nauczy-
ciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub 
dostępu do Internetu, już teraz może je 
kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy 
– dodaje szef MC.

Szybka ścieżka

Jak wygląda procedura? Szybki, elek-
troniczny wniosek do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspresowa proce-
dura wnioskowania i wypłata środków. O 
pieniądze może wnioskować każda gmina. 
Na jakie kwoty można liczyć? To zależy od 
gminy – szacuje się, że będzie to nie mniej 
niż 40 tysięcy złotych na gminę. Minister-
stwo Cyfryzacji podpowiada, aby samorzą-

dy oszacowały swoje potrzeby, a następnie 
rozpoczęły zakup potrzebnego sprzętu. 
Zależy nam na tym, aby trafił on do jak 
największej grupy potrzebujących uczniów. 
Wnioski do CPPC są przyjmowane od środy, 
1 kwietnia.

Złożymy wniosek

Złożenie wniosku o środki na zakup 
sprzętu komputerowego i Internetu zapo-
wiedział na początku tygodnia w rozmowie 
z dziennikarzami tygodnika „Noworudzianin” 
burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński.

Materiały do pracy zdalnej

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do 
korzystania z rekomendowanych przez nas 
serwisów i stron internetowych. Już ponad 
4 mln odsłon dziennie i blisko 800 tys. 
użytkowników odnotowaliśmy na platformie 
edukacyjnej www.epodreczniki.pl.

Platforma www.epodreczniki.pl to nie 
jedyne źródło informacji przydatnych do 
kształcenia na odległość. Zachęcamy dy-
rektorów, nauczycieli do korzystania z in-

nych dostępnych stron internetowych re-
komendowanych przez MEN, m.in.: www.
cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych), gdzie zamieszczane są 
materiały przydatne szczególnie dla uczniów 
przygotowujących się do egzaminu ósmo-
klasisty. Przy współpracy z Ministerstwem 
Cyfryzacji i NASK powstał serwis www.gov.
pl/zdalnelekcje. Można tam znaleźć propo-
zycje dla uczniów wszystkich klas szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej, zgod-
ne z aktualną podstawą programową. Do 
tej pory opublikowano w nim 3616 mate-
riałów. Każdego dnia pojawiają się nowe, 
dochodzą nowi użytkownicy. Obecnie to 
prawie 1,8 miliona osób, które wygenero-
wały blisko 33 miliony odsłon strony.

Warto korzystać również z opublikowa-
nego zestawienia najważniejszych infor-
macji, a także linków do stron interneto-
wych, które mogą być wykorzystywane 
przez nauczycieli i dyrektorów szkół do 
przygotowania materiałów do samodzielnej 
pracy uczniów w domu: www.gov.pl/web/
edukacja/lekcje-z-internetu.
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Skrócenie kwarantanny lub zwolnienie z jej odbycia

Jak bezpiecznie zaopatrzyć się w niezbędne produkty? 
Pandemia COVID-19, wywoływana przez SARS-CoV-2, 
doprowadziła do znacznych ograniczeń w wielu sferach 
handlu i usług. Zachowywanie środków ostrożności 
i higieny – szczególnie podczas zakupów – może 
uchronić nie tylko nas, ale także naszych bliskich przed 
zarażeniem się niebezpiecznym koronawirusem

Zakupy w czasach pandemii

Konieczność jak najszerszego 
izolowania społeczeństwa, zwią-
zana z pandemią COVID-19, 
przełożyła się na zamknięcie 
znacznej części sklepów, a także 
restauracji i instytucji kultury. 
Niektórzy przedsiębiorcy zdecy-
dowali się prowadzić swoje in-
teresy w Internecie. W ten sposób 
ograniczone zostało zarówno 
zagrożenie związane z rozprze-
strzenianiem koronawirusa, jak 
i ryzyko całkowitego zawieszenia 
działalności przez wiele podmio-
tów gospodarczych.

W tradycyjnej formie nadal 
funkcjonują sklepy spożywcze. 
Handel w nich odbywa się jednak 
przy zwiększonych środkach 
ostrożności. Sprzedawcy decy-
dują się m.in. na oznaczanie 
specjalnych stref przy kasach. 
Odpowiednie odległości między 
klientami stojącymi w kolejce 
minimalizują bowiem niebez-
pieczeństwo ewentualnego 
przeniesienia koronawirusa na 
innych ludzi. Od 1 kwietnia w 

sklepach wprowadzono również 
limit osób mogących robić w 
tym samym czasie zakupy (trzy 
osoby na jedną kasę). Dodatko-
wo, obsługa obowiązkowo bę-
dzie dezynfekować po każdym 
kliencie terminale płatnicze oraz 
(na stacjach benzynowych) dys-
trybutory.

Gotówka – zagrożenie 
dla zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra zdrowia, co najmniej do 
11 kwietnia obowiązuje zakaz 
przemieszczania się osób na 
terenie kraju. Dokument dopusz-
cza nieliczne wyjątki od tej za-
sady. Jednym z nich jest zaspo-
kajanie potrzeb związanych z 
bieżącymi sprawami życia co-
dziennego. Możliwe są np. za-
kupy w sklepie spożywczym. Gdy 
wychodzimy z domu, bezwzględ-
nie powinniśmy jednak pamiętać 
o zachowaniu niezbędnych środ-
ków ostrożności. W miejscach 
publicznych należy unikać do-

tykania dłonią klamek i poręczy. 
Dobrze mieć przy sobie płyn 
dezynfekujący ręce. Podczas 
zakupów obowiązkowe jest rów-
nież używanie jednorazowych 
rękawiczek, które powinien za-
pewnić obiekt handlowy. Roz-
sądnym pomysłem będzie też 
rezygnacja z użycia banknotów 
i monet.

Płatność kartą płatniczą bądź 
kredytową rekomendowana jest 
przez wielu ekspertów. Jak bo-
wiem wskazują, koronawirus 
może utrzymywać się na gotów-
ce nawet przez kilka dni. Jeżeli 
jednak z różnych względów de-
cydujemy się płacenie w trady-
cyjny sposób, zastosujmy się do 
zaleceń Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), która przypo-
mina, że po kontakcie z pieniędz-
mi należy umyć ręce. – Warto 
rozważyć płatność zbliżeniową, 
która nie wymaga autoryzacji w 
postaci wpisania kodu PIN. Wów-
czas cała operacja przebiega bez 
dotykania urządzenia – zauważa 

Łukasz Kozioł z Banku Ochrony 
Środowiska i dodaje: – Duża 
część funkcjonujących na pol-
skim rynku banków zdecydowa-
ła się na podwyższenie limitu 
płatności zbliżeniowych z 50 do 
100 zł. Tym samym liczba tran-
sakcji wymagających użycia 
przez klientów terminali POS 
uległa znacznemu ograniczeniu. 
Jednocześnie Narodowy Bank 
Polski wprowadził dwutygodnio-
wą kwarantannę gotówki, która 
do niego trafia z instytucji ko-
mercyjnych. Jest ona również w 
tym czasie odkażana w wysokiej 
temperaturze, nie mniejszej niż 
150°C.

Zakupy bez 
wychodzenia z domu

Zgodnie z zaleceniami rządu 
i służb sanitarno-epidemiolo-
gicznych, w celu ograniczenia 
fali zachorowań, nie należy wy-
chodzić z domu bez konieczno-
ści. W określonych sytuacjach 
możliwe jest przemieszczanie 

się – jednak przy zachowaniu co 
najmniej 2 metrów odległości 
między pieszymi. Obostrzenie 
nie dotyczy rodziców z dziećmi 
do 13 roku życia i osób niepeł-
nosprawnych wraz z opiekunami. 
Warto zatem zastanowić się nad 
zakupami za pośrednictwem 
Internetu, gdzie za towar lub 
usługę płacimy tradycyjnym 
przelewem albo korzystając z 
systemu płatności on-line. Wów-
czas nie jest wymagany bezpo-
średni kontakt z kurierem, który 
po prostu pozostawi przedmio-
ty przed naszymi drzwiami. Ten 
rodzaj zakupów nie dość, że nie 
wymaga opuszczania domu oraz 
minimalizuje ryzyko zachorowa-
nia i rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa, to jeszcze pozwala 
wspierać lokalny biznes, np. re-
stauracje. Część punktów gastro-
nomicznych zdecydowała się 
bowiem na modyfikację działal-
ności i dowozi posiłki do klien-
tów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
20.03.2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii – tylko państwowy 
inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania lub pobytu osoby przekraczającej granicę, 
w  uzasadnionych przypadkach decyduje o  skróceniu 
kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Kwarantanna trwająca 14 dni liczy się od dnia nastę-
pującego po przekroczeniu granicy. Więcej w  §2 rozpo-
rządzenia ministra zdrowia: www.dziennikustaw.gov.pl/
DU/2020/491.

Straż Graniczna NIE WYDAJE na granicy zaświadczeń 
o  skierowaniu na kwarantannę. Pracownik może telefo-
nicznie powiadomić pracodawcę o nieobecności i w ciągu 
3 dni po zakończeniu kwarantanny dostarczyć pracodaw-
cy oświadczenie, które będzie stanowić usprawiedliwienie 
nieobecności. Więcej w §3 rozporządzenia ministra zdro-
wia: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491.

Osoba, która przekracza polską granicę w ramach wy-
konywania czynności zawodowych w Polsce lub w państwie 
sąsiadującym, od 27 marca 2020 r. może wystąpić z wnio-
skiem do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązko-
wej kwarantanny. Więcej w  § 2 rozporządzenia ministra 
zdrowia: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522.

Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w mię-
dzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzyna-
rodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu 
granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej 
kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po 
przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kie-
rowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę 
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po 
przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kie-
rowców zawodowych w  międzynarodowym transporcie 
drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kom-
binowanym) wracających z  zagranicy innymi środkami 
transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport 
drogowy:

– w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po 
odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w roz-
porządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego 
i  Rady z  dnia 15 marca 2006 r. w  sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchy-
lającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. 
Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

– po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach 
wskazanych w  art. 31 ust. 1 ustawy z  dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1412).

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami trans-
portu niż pojazd, którym jest wykonywany transport 
drogowy, powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Gra-
nicznej:

– krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – 
kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwa-
lifikacji zawodowej kierowcy,

– świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędą-
cego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 
powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność za-
trudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie 
dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia 
wystawionego przez pracodawcę, w  formie papierowej 
lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie 
ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym 
okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym 
oświadczeniem kierowcy.

Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, 
wracający z  zagranicy innymi środkami transportu niż 
pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, 
muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w  rozumieniu rozporządzenia MSWIA 
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu 
granicznego na określonych przejściach granicznych. 
Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym 
dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę 
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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ZOSTAŃ E-PACJENTEM

UWAGA MYŚLIWI WYWÓZ 
ŚMIECI

ZŁÓŻ WNIOSEK NA USUNIĘCIE 
AZBESTU Z TWOJEJ POSESJI

CENTRUM KULTURY AKTYWIZUJE 
NA KWARANTANNIE

Centrum Kultury Gminy Nowa 
Ruda, po dwutygodniowym „za-
wieszeniu” zajęć, znów w akcji. 
Gabriela Buczek, dyrektor CKGNR 
zachęciła swoich instruktorów 
do pracy zdalnej i  oto mamy 
pierwsze tego efekty!

Jak doskonale wiemy, wszy-
scy bezwzględnie i obowiązko-
wo pozostają w domach, ale żeby 
nie dać się nudzie, od wtorku 
31 marca rozpoczęły się zajęcia 
on-line sekcji instrumentalnej. 
Sekcję prowadzi doświadczona 
instruktorka Joanna Kołcz. I choć 
zajęcia on-line na taką skalę 
będzie prowadziła po raz pierw-
szy, to pełna jest wiary i  pozy-
tywnej energii.

Wracają również zajęcia wo-
kalne. Odbywać się będą, jak 
poinformowała nas Bożena Łaba, 
dwutorowo. Co to oznacza? Po 
pierwsze: zajęcia wokalne indy-
widualne instruktorka prowadzić 
będzie na zasadzie konsultacji 
z  zainteresowaną osobą przez 
media społecznościowe, ogól-
nodostępnymi komunikatorami 
i   pocztą elektroniczną.  Jej 
uczniowie otrzymali krótkie za-
proszenie motywujące już w sa-
mej treści. Ponieważ obecna 
sytuacja zmusza zarówno ich, 
jak i nas wszystkich do pozosta-
nia w domach i jest dużo wolne-
go czasu, to uczestnicy sekcji 
mają możliwość wykorzystania 
go śpiewająco!

Jeśli zaś chodzi o przygoto-
wania tegorocznej edycji musi-
calu, to również w tym tygodniu 
zaczęły pojawiać się na stronie 
facebookowej Młodzieżowego 
Teatru Muzycznego poszczegól-
ne etapy scenariusza tekstów 

i piosenek, jakie przygotowują 
młodzi aktorzy. Zachęcamy do 
podglądania efektów!

Centrum Kultury proponuje 
także warsztaty malarskie. Po-
wstał już pierwszy film instruk-
tażowy, a prowadząca warsztaty 
Agnieszka Brzezińska zapowiada, 
że to początek całej serii. Film 
pokazuje technikę malarską zwa-
ną drippingiem, chętnie wyko-
rzystywaną przez artystów-abs-
trakcjonistów. Autorka skupia 
się na sposobie i  technikach 
malarskich, proponując jedno-
cześnie jakiś temat. Tym razem 
zachęca do przedstawienia świa-
ta „Pod wodą”. Film dostępny jest 
na stronach FB Centrum Kultury, 
Galerii Sztuki Niezależnej i Gmi-
ny Nowa Ruda.

Od czwartku 2 kwietnia dzia-
ła również sekcja jogi. Okazuje 
się, że dla instruktorów CKGNR 
nie ma rzeczy niemożliwych! 
Sekcja jest ciągiem dalszym dzia-
łań on-line. Ireneusz Rychliński 
korzystając z  platformy www.
zoom.us poprowadzi zajęcia dla 
uczestników sekcji. Wszyscy za-
interesowani zostaną o szczegó-
łach poinformowani indywidu-
alnie.

Zaprzyjaźnione z  Centrum 
Kultury animatorki proponują 
kreatywne zabawy dla najmłod-
szych. Nie masz pomysłu na 
zabawę? Zajrzyj na stronę FB 
Centrum Kultury lub bezpośred-
nio na stronę KAMAYU ART.

Wszyscy jak najmądrzej mu-
simy przetrwać ten czas i pozo-
stać w domu. Zachęcamy jednak 
do wykorzystania tej nadwyżki 
czasu w  sposób twórczy i  kre-
atywny.

Szanowni Państwo, w związku z wpro-
wadzeniem kontroli granicznej na wszyst-
kich granicach Polski, prosi się Zarządy 
Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego 
o powstrzymanie się od polowań i odstrza-
łów w odległości nie mniejszej jak 2 km od 
granicy państwa.

 Jednocześnie informujemy, że nie ule-
gają zawieszeniu odstrzały sanitarne dzików 
na terenie województwa dolnośląskiego.

Pro s i my  w s z y s t k i c h  my ś l i w yc h , 
a w szczególności członków kół łowieckich 
działających na terenie Gminy Nowa Ruda: 
„Diana”, „Żbik”, „Ryś” i „Knieja” o zachowanie 
szczególnej ostrożności w tej szczególnej 
dla nas wszystkich sytuacji.

Informujemy, że na oficjalnych stro-
nach Urzędu Gminy oraz na stronie 
Noworudzkich Usług Komunalnych 
pojawiły się już nowe harmonogramy 
wywozu odpadów komunalnych, obo-
wiązujące od 1.04.2020 r. do końca roku 
kalendarzowego.

Przypominamy o obowiązku segre-
gacji śmieci.

Informujemy również, że zgodnie 
ze stanowiskiem Głównego Inspektora 
Sanitarnego, odpady powstające 
w  związku z  kwarantanną w  ramach 
zapobiegania COVID-19, traktuje się 
jako odpady komunalne!

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza nabór wniosków na demontaż, zbieranie, uty-
lizację i transport wyrobów zawierających azbest. Informacja ta kierowana jest 
zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, które posiadają na terenie swoich 
nieruchomości zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest. Jednocześnie zazna-
czam, iż wnioski te uwzględnione zostaną dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez tut. Urząd o dofinansowanie zadania związanego z reali-
zacją „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowa Ruda w 2020 roku” przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mając 
na uwadze powyższe, ustalam termin na składanie wniosków do 30 kwietnia 2020 r.

Wnioski dostępne są na BIP Gminy Nowa Ruda w zakładce: PORADNIK INTERE-
SANTA/Ochrona środowiska oraz na oficjalnej stronie urzędu w zakładce: Strefa 
mieszkańca/Środowisko. Szczegółowych informacji udziela pan Paweł Mazurkiewicz 
– główny specjalista ds. leśnictwa, ochrony przyrody i utrzymania czystości 
+48 74 872 09 04, +48 536 837 939.

Bez wychodzenia z domu moż-
na już nie tylko zrobić zakupy, 
zapłacić rachunki, czy nawet pro-
wadzić zdalne lekcje. W  równie 
wygodny sposób można korzystać 
z teleporad medycznych, a także 
uzyskać dostęp do Internetowego 
Konta Pacjenta. Aby zostać e-pa-
cjentem wystarczy mieć ważny 
profil zaufany lub korzystać z ban-
kowości elektronicznej. Wystarczy, 
że aktywujecie Państwo swoje 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 
Zrobicie to wygodnie i bezpiecz-
nie, bez wychodzenia z domu.

Już ponad 2 miliony osób ko-
rzysta z  Internetowego Konta 
Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Mi-
nisterstwa Zdrowia dostępnej 
w  serwisie www.pacjent.gov.pl 
Aktywne konto pozwala załatwić 
wiele spraw związanych z naszym 
zdrowiem bez wychodzenia 
z domu, co jest szczególnie ważne 
w  czasie epidemii. Bez koniecz-
ności wizyty w  przychodni, po 
odbyciu teleporady.

Pierwsze logowanie na Inter-
netowe Konto Pacjenta może 
odbyć się całkowicie online. Wy-
starczy tylko posiadać urządzenie 
z  dostępem do Internetu oraz 

wybrać jedną z bezpłatnych opcji 
logowania — profil zaufany lub 
dowód osobisty z warstwą elek-
troniczną (e-dowód). Trzecia 
opcja, to możliwość zalogowania 
się bezpośrednio przez bank.

Jeśli nie mamy ważnego pro-
filu zaufanego, możemy skorzystać 
z bankowości elektronicznej. Wy-
starczy zalogować się na swoje 
konto bankowe i  za pośrednic-
twem banku założyć profil zaufa-
ny. Mając profil zaufany będziemy 
mogli korzystać ze wszystkich 
serwisów administracji publicznej, 
w  tym z  Internetowego Konta 
Pacjenta. W czasie epidemii nale-
ży natomiast zrezygnować z  za-
kładania profilu zaufanego oso-
biście w urzędzie, gdyż od 1 kwiet-
nia urzędy pracują w większości 
zdalnie i kontakt z pracownikami 
jest ograniczony do niezbędnego 
minimum, jak również wiąże się 
to z koniecznością wyjścia z domu 
i  możliwością narażenia się na 
zakażenie nowym koronawirusem 
(SARS-CoV-2).

Osoba, który ma ważny profil 
zaufany, aby otrzymać e-receptę 
zdalnie, powinna zalogować się 
na swoje Internetowe Konto Pa-

cjenta w  serwisie www.pacjent.
gov.pl i w zakładce Moje konto/
Edytuj swoje dane, wpisać numer 
telefonu komórkowego lub adres 
e-mail. Dzięki temu otrzyma e-
-receptę SMS-em lub e-mailem.

Kod e-recepty przez telefon 
w sytuacji wyjątkowej.

Są jednak sytuacje, gdy pacjent 
nie ma aktywowanego Interneto-
wego Konta Pacjenta.

W przypadku udzielania świad-
czenia medycznego na odległość, 
braku dostępu do systemu infor-
matycznego czy w sytuacji wyjąt-
kowej, jaką jest stan epidemii, 
informacje o  e-recepcie można 
otrzymać przez telefon lub w innej 
uzgodnionej formie. Lekarz po-
daje wtedy pacjentowi 4-cyfrowy 
kod e-recepty wraz z nazwą leku 
oraz informacją jak go przyjmo-
wać. Pacjent powinien zachować 
szczególną ostrożność i dokładnie 
zapisać otrzymane od lekarza 
zalecenia. Aby zrealizować taką 
e-receptę w aptece, wraz z 4-cy-
frowym kodem trzeba podać rów-
nież nr PESEL osoby, której prze-
pisano dany lek. Takie rozwiązanie 
należy jednak traktować, jako 
rozwiązanie przejściowe i awaryj-
ne, gdyż pozbawia ono pacjenta 
dostępu do wszystkich informacji 
umieszczonych na e-recepcie.
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Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Szanowni Państwo!, Mieszkańcy Nowej Rudy!
Narasta zagrożenie epidemiczne spowodowane wirusem SARS-CoV-2 i wzrasta liczba wywołanej 

nim choroby zakaźnej Covid-19. W dniu dzisiejszym zostały wprowadzone nowe obostrzenia życia 
społecznego, w tym między innymi:

– w sklepach oraz aptekach, w godzinach 10:00 do 12:00, zakupy będą mogły robić tylko osoby 
powyżej 65 roku życia,

– osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą
– w sklepie wprowadzono limit jednoczesnego przebywania klientów do maksymalnie 3 osób 

na jedną kasę,
– w placówkach handlowych będą obowiązkowe rękawiczki jednorazowe,
– w placówkach pocztowych wprowadzono limi do dwóch osób na 1 okienko,
– na targowiskach wprowadzono limit do 3 osób do jednego straganu,
– zamknięcie dostępu do parków i miejsc rekreacji oraz wypożyczalni rowerów,
– zamknięcie w weekendy sklepów budowlanych;
– zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych oraz wszystkich punktów kosmetycznych i fryzjerskich.
Wprowadzono zwiększoną zasadę dystansu społecznego. Teraz to 2 metry od drugiej osoby, 

z  wyjątkiem gdy opiekunowie zajmują się dzieckiem na spacerze lub gdy opiekujemy się osobą 
z niepełnosprawnościami.

PONAWIAM APEL DO PAŃSTWA:

Zostańmy w domach, nie prowokujmy losu!
Przestrzegajmy wskazań dotyczących rygorów sanitarnych, przestrzegajmy zasad kwarantanny, 

wskazań ograniczających aktywność społeczną i kontakty międzyludzkie.
Chrońmy siebie i naszych bliskich!
Dostosujmy się do wprowadzonych rygorów i niech to będzie nasz udział w walce z zagrożeniem, 

które może dotknąć każdego z nas!
Tomasz Kiliński, Burmistrz Miasta Nowa Ruda

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY
W najbliższym czasie będzie możliwe składa-

nie wniosków dotyczących ulg udzielanych 
przedsiębiorcom w  spłacie należności Miasta 
z tytułu należności publicznych w związku z ne-
gatywnymi skutkami epidemii związanej z zaka-
żeniami wirusem SARS –CoV-2

1. Czynsz za lokal użytkowy, dzierżawę
– umorzenie zaległego czynszu
– odroczenie w całości lub części
– rozłożenie na raty w całości lub części
dla przedsiębiorców:
– którzy nie prowadzą działalności gospodar-

czej – do 3 miesięcy
– których obroty za dany miesiąc spadły co 

najmniej 50% w stosunku do średniej za poprzed-
nie 3 miesiące – do 3 miesięcy

Przedsiębiorcy których obroty spadły mniej 
niż 50% – odroczenie terminu płatności do 
3  miesięcy.

2. Podatek od nieruchomości, podatek od 
środków transportowych, opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi:

– odroczenie w całości lub części ww. płatno-
ści na okres do 3 miesięcy dla przedsiębiorców, 
którzy nie są w  stanie prowadzić działalności 
gospodarczej lub obroty spadły o  co najmniej 
30% w stosunku do średniej za poprzednie 3 mie-
siące.

Odroczenie lub rozłożenie na raty następuje 
na wniosek przedsiębiorcy z uzasadnieniem i od-
powiednimi oświadczeniami. Niezbędne doku-
menty zostaną opublikowane na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Odroczone lub rozłożone na raty należności 
Miasta będą mogły być w przyszłości umorzone 
w  zależności od sytuacji związanej z  czasem 
trwania stanu epidemii i strat jakie ten stan wy-
woła w działalności przedsiębiorcy.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywi-
dualnie i  wszyscy Państwo macie prawo taki 
wniosek złożyć.
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Jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Nowa Ruda zwracam się do Państwa z apelem 
w sprawie przełożenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 10 maja 2020 r. Od dnia 20 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w  sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
Wprowadza ono szereg obostrzeń w życiu społecznym, mających na celu ograniczenie skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby za-
kaźnej. W związku z tym, co jest w pełni uzasadnione, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu przemieszczania się, ograniczenia funkcjonowania okre-
ślonych instytucji i zakładów pracy, wprowadzono zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, także tych o charakterze religijnym. Wszyst-
kie te działania mają na celu ochronę ludności oraz wstrzymanie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jako samorządowcy nieustannie apelujemy do 
mieszkańców, by pozostawali w domach, przestrzegali zasad higieny oraz ograniczali, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, wszelkie formy aktywności, 
które mogą stwarzać dla nich samych i dla otoczenia zagrożenie zarażeniem się.

Te jakże słuszne decyzje nakładają się w czasie na konieczność realizacji kalendarza wyborczego. To zaś rodzi istotny problem. Jest nim sprzeczność po-
między realizacją wspomnianego rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz realizacją kalendarza wyborczego. Zgodnie z tym kalendarzem do dnia 10 kwietnia 
2020 r. powinno odbywać się zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. W Gminie Miejskiej Nowa Ruda tych komisji jest 14, 
w tym 2 w tzw. obwodach zamkniętych (szpital i dom pomocy społecznej). Składy komisji to minimum 5 osób. Bazując na doświadczeniach z poprzednich 
lat, aby móc przeprowadzić sprawnie wybory, potrzeba około 100 członków do tychże komisji (liczniejsze komisje przy dużych obwodach głosowania). 
W chwili obecnej zgłoszonych mamy 18 osób, przy czym – co trzeba podkreślić – zgłoszenia te zostały dokonane przed ogłoszeniem stanu epidemii. Daleko 
nierozsądnym jest namawianie ludzi do tego, aby zgłosili swój akces do pracy w komisjach, szczególnie w sytuacji, gdy wszędzie i wciąż apeluje się do spo-
łeczeństwa o pozostawanie w domach oraz ograniczenie wszelkich kontaktów bezpośrednich. Bez komisji zaś nie będzie możliwe przeprowadzenie głoso-
wania w wyborach 10 maja br. Dodatkowo do obsługi wyborów potrzebnych jest ok. 50 osób, które wykonują różne funkcje organizacyjno-techniczne na 
podstawie umów zlecenia. Nie ma chętnych do zawarcia takich umów.

Ponadto lokale wyborcze znajdują się w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoły, instytucje kultury), które są zamknięte, zgodnie ze wskazaniami 
przywołanego rozporządzenia. Nie ma kto przygotować tych lokali, aby były właściwie urządzone i wyposażone na dzień wyborów.

Z rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 2 osób. Jak zatem mają być przeprowadzone szkolenia komisji, nawet 
przy założeniu, że znajdą się chętni do pracy w nich? Powszechnie wiadomo, że środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, kombinezony, środki dezyn-
fekcyjne itp.) są teraz towarem deficytowym i w pierwszej kolejności powinny być one dysponowane do służb medycznych oraz innych, które mają kontakt 
z chorymi lub potencjalnie zarażonymi. Nie mamy możliwości, by takowe środki zapewnić tak na szkolenia członków komisji, jak i później w trakcie wyborów.

Przy wyborach zaangażowani są także Policjanci. Przy aktualnej obsadzie kadrowej odrywanie ich od wykonywanych zadań po to, by konwojowali karty 
do głosowania i zapewniali porządek publiczny przy wyborach też wydaje się problematyczne, bo w tym czasie muszą, prócz swoich ustawowych zadań, 
wykonywać inne np. sprawdzać sposób przestrzegania kwarantanny.

Powszechnie znana jest sytuacja epidemiczna w kraju. Z dnia na dzień wzrasta liczba potwierdzonych przypadków zachorowań oraz niestety także zgonów. 
Jest to trend narastający. Według ostatnich danych na terenie Powiatu Kłodzkiego objętych kwarantanną jest około 320 osób (liczba ta ulega zmianie). Licz-
ba ta z dnia na dzień rośnie. Jest też pierwszych 5 potwierdzonych przypadków zachorowań. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda, podobnie jak całego 
kraju, boją się, słuchają w przeważającej większości apeli o pozostawanie w domach. W chwili obecnej apelowanie do nich o akces do prac przy wyborach 
byłoby co najmniej moralnie wątpliwe. Należy podkreślić z całą mocą, że nic nie wskazuje na to, by sytuacja epidemiczna w kraju zmieniła się diametralnie 
do 10 maja 2020 r. tak, by można było wszystkie obowiązki, nałożone na samorząd przez przepisy prawne, zrealizować bez stworzenia zagrożenia dla zdrowia 
i życia mieszkańców.

Reasumując, informuję o powyższym, gdyż zachodzi realna obawa, że w tak ustalonym terminie nie będzie obiektywnych możliwości skompletowania 
obwodowych komisji wyborczych, zawarcia z  ludźmi umów zlecenia na obsługę techniczną wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych. To nie jest 
kwestia sympatii, czy poglądów, to kwestia obiektywna, której nie sposób zmienić. Zdaję sobie sprawę, że te same problemy wystąpią w przeważającej licz-
bie samorządów i to zapewne w jeszcze bardziej dramatycznej formie. Dlatego też apeluję o działania z Państwa strony, które mogłyby zmienić tę sytuację. 
Skoncentrujmy się teraz na tym, co najważniejsze: na ochronie zdrowia i życia mieszkańców, na spowolnieniu tempa przyrostu zachorowań, gdyż przy ich 
lawinowym wzroście, krajowy system służby zdrowia może okazać się niewydolny. Być może wspólny głos wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wybory 
oraz za zdrowie społeczności lokalnych, dotrze do decydentów i spowoduje z ich strony oczekiwane decyzje.

Ja apeluję dziś do mieszkańców, w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo: zostań w domu, a do Państwa apeluję: odwołajcie wybory zaplanowane na dzień 
10 maja 2020 r.

Z poważaniem
Tomasz Kiliński, Burmistrza Miasta Nowa Ruda

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Pan
Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski

Szanowny Pan
Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Pan
Sebastian Kowalski
Komisarz Wyborczy w  Wałbrzychu

Nowa Ruda, 1 kwietnia 2020 r.

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

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

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

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

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

ZDROWIE
Szpital w Nowej Rudzie, ul. Krańcowa 3, tel. 74 872 40 06
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2, tel. 74 872 4006 wew. 22
Ogólnopolskie Biuro Praw Pacjenta, tel. 800 190 590
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta Kłodzko, tel. 74 865 12 06
Przychodnie
„TUR-MED” Nowa Ruda, ul. Teatralna 11, tel. 74 872 72 00
„EVITA” Nowa Ruda, ul. Boh Getta 6c, tel. 74 872 55 99
„EVITA” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Spacerowa, tel. 74 872 87 22
„EVITA” Nowa Ruda-Drogosław, ul. Świdnicka 20, tel. 74 872 77 22
„OPTOMED” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kwiatkowskiego 1, tel. 74 872 86 70
„MEDICOR” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Ludwika Waryńskiego 2a, tel. 603 487 224
„EUROMED” Nowa Ruda, ul. Fredry 22, tel. 74 872 20 70
„ANIMED” Nowa Ruda, ul. Piastów 6, tel. 74 872 25 02
„ZDROWIE” Nowa Ruda-Słupiec, ul. Kłodzka 25, tel. 74 872 30 44
„SALUS” Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 2, tel. 74 865 65 10
„PRO-MED” Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31, tel. 74 871 6052
„MEDICUS” Radków, ul. Słoneczna 8, tel. 74 871 2787
„RODZINNA” Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 38d, tel. 74 871 53 26
„MEDICUS” Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 18, tel. 71 871 53 45
„MEDICOR” Ścinawka Śr., ul. Mickiewicza 2, tel. 664 572 634
„ZDROWIE” Wolibórz 115, tel. 74 872 25 32
„SALUS” Bożków 53, tel. 74 871 42 47
„PROMED”, Jugów, ul. Główna 90a, tel. 74 872 46 48
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Noworudzianin Nr 222, 22-28 marca 2016 r.

Oko umieszczone jest w moczo-
dole.

* * * *
U żaby kończyny przednie są 
dłuższe niż krótsze.

* * * *
Układ oddechowy służy do wy-
dalania płuc z organizmu.

* * * *
Stułbia składa się w 97% z wody, 
a reszta to ciało.

* * * *
Kijanka różni się od żaby tym, że 
nie jest do niej podobna.

* * * *
Jeż i jaskółka to zwierzęta, które 
pomagają rolnikowi w zjadaniu 
robaków.

* * * *
Małpa od człowieka różni się 
tym, że klatka piersiowa zwisa jej 
na brzuchu.

* * * *
W odróżnieniu od innych zwie-
rząt, ptaki mają nakrapiane jaja.

Włoski ośrodek
kultu Matki

Boskiej

Stażysta

Podstawa
rzeźby

Liz, Kleopatra w
„Kleopatrze”

„Pień” rośliny

Dymsza

Morda psa

Czeska kraina

Kluski z
ziemniaków

Wyspa obok
Sumatry

„... wieczorową
porą” - film

Bareji

Z Zakopanem

Gatunek jabłek

Marka jap.
samochodu

Miasto w
Andach

Daw.: względy,
grzeczności

Pasożytniczy
owad

Żółty narcyz

Germański
demoniczny

karzeł

Metropolia
Norwegii

Od jego nazwiska
jednostka natężenia

prądu

Spacerowa w
parku

Strzelanie do
rzutków

Przylądek
Madagaskaru

Główna rzeka w
Szwajcarii

Andrzej z ringu

Wek

Muzyczny interwał

Muzułm.
podatek

Kraj w zach. Afryce
z Lome

Julian, poeta

Kołówka lub
karuzelówka

Najwyższe góry
w Europie

Zawód flisaka
Mównica na

Forum
Romanum

Średniowieczne
kajdany Miejsce dla

samotnika
Polski film z
Bogusławem

Lindą

Miasto w Indiach

Małpa z
gibonów

Potwór pod Etną

M-to we Francji
Sowizdrzał

Stolica Państwa
Środka

Szewska forma
Roślina oleistaMinerał, siarczan

baru

Krótka, cienka
linia

Płaszczyzna
ukośna Ład na okręcieMalarz polski
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 222

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

ul. Bohaterów Getta 29 
tel. 74 872 44 31

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

Straż miejska
• Straż Miejska, Nowa Ruda  

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

ul. Piastowska 11a 
tel. 74 871 22 87

Straż pożarna tel. 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśni-

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

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

Pogotowia
• Pogotowie ratunkowe, Nowa 

Ruda ul. Szpitalna, tel. 999, 
74 872 92 27

• Pogotowie gazowe 
Nowa Ruda 
tel. 992, 74 872 44 87

• Pogotowie wodociągowe 
Nowa Ruda 
tel. 74 872 23 45

• Pogotowie energetyczne 
Nowa Ruda 
tel. 991, 74 872 25 86

Urzędy
• Urząd Miejski, Nowa Ruda 

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

ul. Niepodległości 1 
tel. 74 872 22 63

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

Federacja Konsumentów
• Oddział w Nowej Rudzie 

ul. Kościelna 1 
tel. 74 872 57 12

Dołącz do nas 
na Facebook’u

H U M   R
Z  Z E S Z Y TÓ W

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

Prawidłowe rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKa.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VaT (2,46 zł z VaT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
(„alkohol nic nie stwarza, tylko potęguje”) 
nagrody otrzymują:
Michał Brojnik – produkt chemii gospodarczej firmy FM GROUP, ufundowany przez Mróz Media, andrzej 
Drobrzycki – książka, Danuta Zając – 2-osobowy karnet do kina MOK, Jan Krajek – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Władysław Karwowski –  bilet do kompleksu "Włodarz", Roman Murzyk – plan 
miasta Nowa Ruda, Halina Chłodak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc auto Serwis.

Po odbiór nagród prosimy 

zgłaszać się z dowodem 

tożsamości do siedziby redakcji

• Apteka „Farmatex”, Os. XXX-lecia 16 22 marca
• Apteka „Marcus”, ul. Szpitalna 2 23 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 24 marca
• Apteka „Pałacowa”, ul. Piłsudskiego 2 25 marca
• Apteka „Familia”, ul. Kłodzka 13 26 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 27 marca
• Apteka „Centrum”, ul. Kłodzka 10a 28 marca
• Apteka „Centrum”, ul. Kłodzka 10a 29 marca
• Apteka „Remedia”, ul. Główna 21, Ludwikowice Kłodzkie 30 marca
• Apteka „Aspirynka”, ul. Radkowska 22 31 marca

Dyżury aptek

R e p e r t u a r 
kina MOK
1-3 kwietnia 2016 r. 
godz. 17.00 – „NIEZGODNa 
– WIERNa”, napisy 2D, USa

1 kwietnia 2016 r. 
godz. 19.00 – „BaTMaN  
v SUPERMaN ŚWIT SPRaWIE-
DLIWOŚCI”, napisy 3D, USa

2 kwietnia 2016 r. 
godz. 19.00 – „BaTMaN  
v SUPERMaN ŚWIT SPRaWIE-
DLIWOŚCI”, napisy 3D, USa
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Noworudzianin Nr 222, 22-28 marca 2016 r.

Oko umieszczone jest w moczo-
dole.

* * * *
U żaby kończyny przednie są 
dłuższe niż krótsze.

* * * *
Układ oddechowy służy do wy-
dalania płuc z organizmu.

* * * *
Stułbia składa się w 97% z wody, 
a reszta to ciało.

* * * *
Kijanka różni się od żaby tym, że 
nie jest do niej podobna.

* * * *
Jeż i jaskółka to zwierzęta, które 
pomagają rolnikowi w zjadaniu 
robaków.

* * * *
Małpa od człowieka różni się 
tym, że klatka piersiowa zwisa jej 
na brzuchu.

* * * *
W odróżnieniu od innych zwie-
rząt, ptaki mają nakrapiane jaja.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 222

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

ul. Bohaterów Getta 29 
tel. 74 872 44 31

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

Straż miejska
• Straż Miejska, Nowa Ruda  

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

ul. Piastowska 11a 
tel. 74 871 22 87

Straż pożarna tel. 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśni-

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

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

Pogotowia
• Pogotowie ratunkowe, Nowa 

Ruda ul. Szpitalna, tel. 999, 
74 872 92 27

• Pogotowie gazowe 
Nowa Ruda 
tel. 992, 74 872 44 87

• Pogotowie wodociągowe 
Nowa Ruda 
tel. 74 872 23 45

• Pogotowie energetyczne 
Nowa Ruda 
tel. 991, 74 872 25 86

Urzędy
• Urząd Miejski, Nowa Ruda 

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

ul. Niepodległości 1 
tel. 74 872 22 63

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

Federacja Konsumentów
• Oddział w Nowej Rudzie 

ul. Kościelna 1 
tel. 74 872 57 12

Dołącz do nas 
na Facebook’u

H U M   R
Z  Z E S Z Y TÓ W

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

Prawidłowe rozwiązanie można również wysłać SMS-em o treści: 
TC.KRZYZOWKa.imię_i_nazwisko.tresc_smsa na numer 72068 
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VaT (2,46 zł z VaT).
http://dotpay.pl/regulaminsms/ https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
(„alkohol nic nie stwarza, tylko potęguje”) 
nagrody otrzymują:
Michał Brojnik – produkt chemii gospodarczej firmy FM GROUP, ufundowany przez Mróz Media, andrzej 
Drobrzycki – książka, Danuta Zając – 2-osobowy karnet do kina MOK, Jan Krajek – 2 bilety do Muzeum 
Górnictwa w Nowej Rudzie, Władysław Karwowski –  bilet do kompleksu "Włodarz", Roman Murzyk – plan 
miasta Nowa Ruda, Halina Chłodak – talon na diagnostykę komputerową w warsztacie Bierc auto Serwis.

Po odbiór nagród prosimy 

zgłaszać się z dowodem 

tożsamości do siedziby redakcji

• Apteka „Farmatex”, Os. XXX-lecia 16 22 marca
• Apteka „Marcus”, ul. Szpitalna 2 23 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 24 marca
• Apteka „Pałacowa”, ul. Piłsudskiego 2 25 marca
• Apteka „Familia”, ul. Kłodzka 13 26 marca
• Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11 27 marca
• Apteka „Centrum”, ul. Kłodzka 10a 28 marca
• Apteka „Centrum”, ul. Kłodzka 10a 29 marca
• Apteka „Remedia”, ul. Główna 21, Ludwikowice Kłodzkie 30 marca
• Apteka „Aspirynka”, ul. Radkowska 22 31 marca

Dyżury aptek

R e p e r t u a r 
kina MOK
1-3 kwietnia 2016 r. 
godz. 17.00 – „NIEZGODNa 
– WIERNa”, napisy 2D, USa

1 kwietnia 2016 r. 
godz. 19.00 – „BaTMaN  
v SUPERMaN ŚWIT SPRaWIE-
DLIWOŚCI”, napisy 3D, USa

2 kwietnia 2016 r. 
godz. 19.00 – „BaTMaN  
v SUPERMaN ŚWIT SPRaWIE-
DLIWOŚCI”, napisy 3D, USa
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OR OR
Noworudzianin Nr 422, 3-9 kwietnia 2020 r.

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

Kącik 
dla dzieci
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OR
Noworudzianin Nr 220, 8-14 marca 2016 r.

K¹cik dla dzieciK¹cik dla dzieci

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

1. Hasło z krzyżówki

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

........................................................................................
3. Tajemniczy szyfr

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 220

Nagrody za poprzedni „kącik”
Za prawidłowe rozwiązanie zadań z poprzedniego numeru („Wróbelek 

Elemelek”, „Tomcio Paluch”, „Trzy świnki”), nagrody (zestaw 2 lub 3 elementowy, 
m.in.: kredki, plastelina, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, 

długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, puzzle) otrzymują:  
Ania Kadrek, Kamil Błoniak, Jaś Kańczyk.

Pokoloruj obrazek

Zagadka
Kiedy wszystkie panie:

i małe, i duże,
dostają stokrotki,

goździki i róże?

1. Przenośny komputer

2. Przyrząd do rysowania kółek

3. „Krewny” dyni

4. „... Dratewka”

5. Dziecko owcy

6. Warzywo z ząbkami

7. Niejedna w tartaku

8. Warkocz lub kok

9. Najmniejszy kontynent Ziemi

10. Z trzciny lub buraka

11. Cel wyprawy pana Kleksa

12. Pokryty dachówką

13. Wiązanka kwiatów

14. Zawieszona na karniszu

15. „Ali Baba i... rozbójników”

16. Na wozie strażackim

17. W parze ze spodkiem

18. Południowy sąsiad Polski

19. Najmniejsza polska moneta

20. Nie wyżyna

21. Tryska wodą, np. w parku

22. „Dyryguje” aktorami

23. I kolejowy, i autobusowy

24. Wykonana przez bednarza

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Tajemniczy szyfr
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Odczytaj zaszyfrowane hasło:

     Np.: A=
M=          Ą=
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z miejsca zamieszkania pod 
wskazany adres busami i autobusami

PRZEWÓZ OSÓB 
RICARDO

NIEMCY • HOLANDIA

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

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

tel. 601 439 438

Apteka W Rynku w Nowej Rudzie

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

pod nr 508168782 lub aptwrynku@gamail.com

poszukuje kandydatów do pracy 
na  stanowisku technik farmaceutyczny

ZAMÓW GAZ DO DOMU
• SZYBKO TANIO BEZPIECZNIE
• GWARANCJA JAKOŚCI 
• CZYSTE GARNKI

ZAPRASZAMY

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

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

reklama 
Tutaj może 

być Twoja kolorowa 
już od 36,40 zł brutto
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Tutaj może być  

Twoja 

reklama 

już od 18,20 zł brutto

kolorowa 

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

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

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

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

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

Treść ogłoszenia (max. 20 słów)

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

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

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

Tygodnik „Noworudzianin” nr 422
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Reklama

* Zamienię mieszkanie ko-
munalne, parter, w Drogosła-
wiu, 35 m2 po remoncie, na 
większe, może być zadłużo-
ne 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 bu-
dowę domu w Bieganowie. 
Cena 48000 zł. Tel. 661 328 
096.
* Sprzedam dom o po-
wierzchni 180 m2 w Słupcu 
na ul. E. Kwiatkowskiego. 
Kontakt na e-mail: mirko-
fagflis@hotmail.com lub tel. 
kom. 0047 463 446 09.
* Sprzedam duże działki 
pod zabudowę w Przygórzu. 
Cena 22 zł/m2. Tel. 667 946 
327.
* Kupię małe mieszkanie w 
Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 
590 199.

* Kupię mieszkanie w Ści-
nawce Średniej. Tel. 721 110 
366.
* Sprzedam kawalerkę na 
drugim piętrze z możliwo-
ścią zrobienia dwóch pokoi 
w Słupcu na os. Wojska Pol-
skiego, 30 m2. Tel. 539 958 
620.
* Posiadam do wynajęcia ka-
walerkę po remoncie: pokój, 
kuchnia, łazienka, wc. Nowa 
Ruda, ul. Cmentarna. Tel. 692 
209 444.
* Pilnie sprzedam mieszka-
nie w Nowej Rudzie, ul. Kole-
jowa, parter, 57,49 m2, cen-
tralne ogrzewanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka i przedpo-
kój. Do mieszkania przynale-
ży piwnica i komórka. Cena 
70 tys. Tel. 508 604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 
pok. do remontu, na 8 pię-
trze na os. Wojska Polskiego 
w Nowej Rudzie. Tel. 606 351 
669.
* Mam do sprzedania 2-po-
kojowe mieszkanie na Aka-
cjowej w Nowej Rudzie 44m2 
do remontu.tel. 539 958 620
* Kupię mieszkanie w Ści-
nawce Średniej lub wynajmę 
z opcją wykupu. Tel. 721 110 
366.

Nieruchomości

Różne

 
 

 

 
 

           
 

 

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

* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI, 
140 KM, 2008 r., przebieg 226 
tys., centralny zamek, elek-
tryczne szyby, tempomat, 
klima, 6-biegowa skrzynia 
biegów, czujnik parkowania. 
Cena 16 900 zł (do negocja-
cji). Tel. 663 775 280.
* Pilnie sprzedam ciągnik 
C-330, 1981 r., pełna doku-
mentacja. Cena 5 900 zł. Tel. 
889 216 464.
* Okazja: Sprzedam 4 opony 
zimowe na felgach 13”, Uno 
Panda. Cena 10 zł za sztukę. 
Tel. 785 699 100.

* Zamienię mieszkanie ko-
munalne 36 m2 w Nowej Ru-
dzie, na większe, niskie opła-
ty, mieszkanie po remoncie, 
I piętro, posiada ogrzewanie 
c.o., możliwość zamiany z za-
dłużeniem. 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 hek-
tara ziemi rolnej w Bożkowie 
klasa 3b. Tel. 513 842 064.

* Sprzedam suchą rozpał-
kę 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 zesta-
wy. Tanio. Tylko SMS-y. Tel. 
508 095 326.
* Zniosę węgiel na terenie 
Nowej Rudy i Drogosławia. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam segment poko-
jowy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 
695 966 976.
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100 najlepszych drużyn na Dolnym Śląsku 
ostatniej dekady (wiosna 2010 – jesień 2019)

Która drużyna na Dolnym Śląsku była najlepsza w ostatnich 10 latach? 
Które dolnośląskie zespoły znalazły się w czołowej setce? PIAST ZPAS 
na 34 miejscu. Oto TOP 100 DEKADY na Dolnym Śląsku

Kadra Piasta 2014

Oto zestawienie TOP 100 DEKADY, czyli zestawienie 
100 najlepszych drużyn mijającej dekady (dekady 
umownej). Pod lupę wzięte zostały rozgrywki od eks-
traklasy do okręgówki (kilka drużyn z  zestawienia 
występuje dziś w Klasie A, a jeszcze inne nie istnieją) 
od rundy wiosennej sezonu 2009/10 do rundy jesiennej 
sezonu 2019/20 (wiosna 2010 – jesień 2019).

Co ciekawe, w tym czasie rozgrywki piłkarskie w Pol-
sce, jak również w regionie, były kilka razy reformowa-
ne. Co oczywiście miało spory wpływ na metodologię 
powstania zestawienia. Dekada rozpoczęła się gdy 
drużyny rywalizowały w dwóch grupach II ligi, w jednej 
grupie III ligi grały tylko drużyny z  Dolnego Śląska 
i Lubuskiego, była również jedna grupa IV Ligi dolno-
śląskiej.

Obecnie mamy jedną grupę II ligi, w III lidze grają 
zespoły z czterech województw, ponadto rywalizacja 
w IV lidze dolnośląskiej odbywa się w dwóch grupach. 
Dodatkowo runda finałowa w ekstraklasie odbywa się 
z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową.

Jak powstało zestawienie TOP 100 dekady na Dolnym 
Śląsku? Zsumowane zostały punkty zdobyte przez 
poszczególne drużyny, a następnie przemnożone przez 
współczynnik dla danej ligi od Ekstraklasy – 10 do 
okręgówki – 0,5. Swój współczynnik miały:

Ekstraklasa
I liga
II liga – jedna grupa
II liga – dwie grupy
III liga – cztery grupy
III liga – osiem grup
IV liga – jedna grupa
IV liga – dwie grupy
Okręgówka

100 najlepszych drużyn dekady na Dolnym Śląsku. 
Po nazwie, w nawiasie, znajduje się liga, w której obec-
nie dany klub występuje oraz liczba punktów.

100. Górnik Boguszów-Gorce (A) – 86 pkt.
99. GKS Męcinka (O) – 95 pkt.
98. Orzeł Prusice (IV) – 95 pkt.
97. Zachód Sobótka (O) – 96 pkt.
96. Włókniarz Leśna (O) – 97 pkt.
95. Stal Świdnica (nie istnieje) – 98 pkt.
94. Piławianka Piława Górna (A) – 108 pkt.
93. Victoria Tuszyn (wycofała się z rozgrywek) – 108 pkt.
92. Wratislavia Wrocław (O) – 111 pkt.
91. Gryf Gryfów Śląski (IV) – 112 pkt.
90. Piast Dziwiszów (nie istnieje) – 113 pkt.

89. KS Legnickie Pole (IV) – 118 pkt.
88. Puma Pietrzykowice (A, fuzja z Orłem Sadowice) – 118 pkt.
87. Zdrój Jedlina Zdrój (O) – 121 pkt.
86. Hutnik Pieńsk (O) – 122 pkt.
85. Leśnik Osiecznica (O) – 123 pkt.
84. Pogoń Pieszyce (IV) – 124 pkt.
83. Kryształ Stronie Śląskie (O) – 125 pkt.
82. Kaczawa Bieniowice (O) – 125 pkt.
81. Chojnowianka Chojnów (A) – 128 pkt.
80. Iskra Księginice (O) – 135 pkt.
79. Zamek Kamieniec Ząbkowicki (O) – 137 pkt.
78. Orzeł Sadowice (A, fuzja z Pumą Pietrzykowice) – 137 pkt.
77. Iskra Jaszkowa Dolna (A) – 142 pkt.
76. GKS Mirków (IV) – 143 pkt.
75. Victoria Ruszów (O) – 145 pkt.
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74. Unia Złoty Stok (A) – 146 pkt.
73. KS Łozina (A) – 146 pkt.
72. Czarni Lwówek Śląski (A) – 148 pkt.
71. Grom Witków (O) – 156 pkt.
70. Sparta Rudna (IV) – 156 pkt.
69. Odra Chobienia (O) – 171 pkt.
68. Widawa Bierutów (A) – 174 pkt.
67. Czarni Rokitki (A) – 178 pkt.
66. Odra Ścinawa (IV) – 178 pkt.
65. Karolina Jaworzyna Śl. (O) – 178 pkt.
64. Twardy Świętoszów (A) – 183 pkt.
63. Czarni Jelcz-Laskowice (O) – 188 pkt.
62. Victoria Świebodzice (A) – 191 pkt.
61. GKS Warta Bolesławiecka (O) – 192 pkt.
60. Olimpia Kamienna Góra (O) – 194 pkt.
59. Zamet Przemków (O) – 200 pkt.
58. Piast Żerniki Wrocław (IV) – 204 pkt.
57. LZS Stary Śleszów (B) – 207 pkt.
56. Iskra Kochlice (O) – 210 pkt.
55. LKS Bystrzyca Górna (IV) – 214 pkt.
54. MKS Szczawno Zdrój (A) – 219 pkt.
53. Unia Bardo (IV) – 220 pkt.
52. MKP Wołów (O) – 221 pkt.
51. Piast Wykroty (O) – 230 pkt.
50. Górnik Złotoryja (IV) – 239 pkt.
49. Polonia Środa Śląska (O) – 254 pkt.
48. Piast Zawidów (A) – 257 pkt.
47. Łużyce Lubań (O) – 258 pkt.
46. Strzelinianka Strzelin (A) – 260 pkt.
45. Apis Jędrzychowice (IV) – 264 pkt.
44. Nysa Kłodzko (O) – 274 pkt.
43. Sparta Grębocice (IV) – 282 pkt.
42. Wiwa Goszcz (O) – 283 pkt.
41. Lotnik Jeżów Sudecki (IV) – 283 pkt.
40. Stal Chocianów (IV) – 284 pkt.
39. Sokół Marcinkowice (IV) – 285 pkt.
38. Nysa Zgorzelec (O) – 289 pkt.
37. Zjednoczeni Żarów (O) – 300 pkt.
36. Włókniarz Mirsk (O) – 305 pkt.
35. KP Brzeg Dolny (A) – 315 pkt.
34. Piast Nowa Ruda (IV) – 319 pkt.
33. Konfeks Legnica (O) – 330 pkt.
32. BKS Bolesławiec (O) – 353 pkt.
31. Orla Wąsosz (O) – 359 pkt.
30. Kuźnia Jawor (IV) – 367 pkt.
29. Pogoń Oleśnica (O) – 392 pkt.
28. Granica Bogatynia (O) – 395 pkt.
27. Chrobry II Głogów (IV) – 415 pkt.
26. Olimpia Kowary (A) – 481 pkt.
25. Motobi/Bystrzyca Kąty Wr. (nie istnieje) – 498 pkt.
24. Prochowiczanka Prochowice (IV) – 506 pkt.
23. GKS Kobierzyce (O) – 522 pkt.
22. Orzeł Ząbkowice Śl. (IV) – 534 pkt.
21. Polonia Trzebnica (IV) – 552 pkt.
20. MKS/Moto-Jelcz Oława (IV) – 577 pkt.
19. AKS Strzegom (IV) – 592 pkt.
18. Sokół Wielka Lipa (IV) – 598 pkt.
17. Bielawianka Bielawa (IV) – 613 pkt.
16. Orkan Szczedrzykowice (IV) – 616 pkt.
15. Karkonosze Jelenia Góra (IV) – 637 pkt.
14. Śląsk II Wrocław (III) – 714 pkt.
13. Polonia-Stal Świdnica (IV) – 758 pkt.
12. Foto-Higiena Gać (III) – 825 pkt.
11. Zagłębie II Lubin (III) – 842 pkt.
10. Miedź II Legnica (III) – 964 pkt.
9. Piast Żmigród (III) – 1003 pkt.
8. Lechia Dzierżoniów (IV) – 1015 pkt.

7. Górnik Wałbrzych (A) – 1211 pkt.
6. Ślęza Wrocław (III) – 1288 pkt.
5. KS/Górnik Polkowice (II) – 1474 pkt.
4. Chrobry Głogów (I) – 2450 pkt.

3. Miedź Legnica (I) – 3242 pkt.
2. Zagłębie Lubin (E) – 4669 pkt.
1. Śląsk Wrocław (E) – 4960 pkt.

DolFutbol.pl

Tygodnik „Noworudzianin” w każdy piątek
www.noworudzianin.pl
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