
Dezynfekcja w mieście 
i gminie
W ramach działań w walce 
z koronawirusem w sobotę 11 
kwietnia od północy do 7.00 rano 
przeprowadzono dezynfekcję 
przestrzeni publicznej na terenie 
miasta Nowa Ruda

czytaj na str. 5

Być może dostaniesz 
laptopa
Od 1 kwietnia samorządy mogą 
wnioskować o pieniądze na 
zakup sprzętu dla uczniów 
i nauczycieli do zdalnej nauki. 
Do rozdysponowania jest kwota 
180 mln zł! Bez dodatkowych 
formalności, w elastyczny i szybki 
sposób

czytaj na str. 6

Staramy się pomóc 
każdemu
Coraz więcej osób w powiecie 
kłodzkim włącza się w akcję 
szycia maseczek ochronnych 
dla służb medycznych i innych. 
W poprzednim wydaniu tygodnika 
„Noworudzianin” napisaliśmy 
o wolontariuszach szyjących 
maski ochronne, które trafiają 
m.in. do szpitali, domów pomocy 
społecznej, strażaków itd. Dziś ten 
temat nieco rozwijamy

czytaj na str. 7

Kontakt z dzielnicowym 
przez „Moja komenda”
Korzystanie z mobilnej aplikacji 
„Moja Komenda” ułatwia nie tylko 
odnalezienie dzielnicowego, który 
opiekuje się naszym rejonem 
zamieszkania, ale i szybki kontakt 
telefoniczny czy też mailowy z nim 
w nurtujących nas sprawach

czytaj na str. 9

Konkurs „Moje 
Wambierzyce” 
rozstrzygnięty!
Znamy już wyniki konkursu 
literackiego przeprowadzonego 
wśród uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wambierzycach

czytaj na str. 17

Pierwsze postojowe 
na kontach 
przedsiębiorców
Ponad 7 tysięcy przedsiębiorców 
na Dolnym Śląsku dostanie dzisiaj 
przelew z tzw. postojowym. Na 
konta dolnośląskich firm popłynie 
ponad 14 mln złotych, które 
zostały wypłacone w ramach 
tarczy antykryzysowej

czytaj na str. 18

ROZLEWNIA  GAZU

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

dostawa gazu do domu

gwarancja jakości  
i twojego bezpieczeństwa

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

100%
11 kg gazu
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Od środy 15 kwietnia rozpoczęto w gminie wiejskiej Nowa Ruda 
akcję „Maseczka dla każdego mieszkańca”. Do każdego mieszkańca 
gminy Nowa Ruda będą dostarczane maseczki wielokrotnego użytku

www.wenanty.pl

Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł Maseczka dla każdego mieszkańca

Koronawirus i nasz szpital
W środę 8 kwietnia on-line odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Ekologii 
w której oprócz radnych udział wzięli Jadwiga Radziejewska, dyrektor ZOZ 
Kłodzko i burmistrz Tomasz Kiliński

czytaj na str. 3

czytaj na str. 5 i 19

Od czwartku 16 kwietnia 
do odwołania obowiązuje 

nakaz zakrywania ust i nosa 
w miejscach publicznych. 

To kolejne działania w ramach 
walki z koronawirusem

czytaj na str. 15

Nakaz zakrywania 
ust i nosa
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Wirtualna wycieczka 
w znane i nieznane

Ks. Jerzy Kos, proboszcz parafii  
pw. św. Mikołaja  w Nowej Rudzie, 

bardzo dziękuje parafianom za modlitwę 
w intencji zmarłej Mamy

Seweryny Kos
której pogrzeb odbył się w Wielki Czwartek

Cuda natury – skalne bramy. 
W  Wielki Czwartek na chwilę 
oderwaliśmy się od przedświą-
tecznej krzątaniny, chociaż i tak 
już wszystko mamy na błysk. Na 
początek wraz z Tomkiem Śnież-
kiem wylądowaliśmy na Malcie 
(Malta to właściwie archipelag 
wysp na Morzu Śródziemnym, 
obszarowo porównywalny z na-
szą Łodzią, której dzieje sięgają 
7 tys. lat), na wyspie Gozo. I wła-
śnie na tej wyspie jeszcze do 
niedawna istniał wapienny, skal-
ny obiekt – a mianowicie Lazu-
rowe Okno, jedna z  głównych 
atrakcji turystycznych Malty. 
Niestety, w 2017 roku po olbrzy-
mim sztormie uszkodzony już 
nieco przez wcześniejsze sztor-
my, skalny most runął.  Ale 
w ubiegłym roku powstał projekt 
(architekta Svetozara Andreeva) 

łączący stalowy, futurystyczny 
obiekt z istniejącym, naturalnym 
fragmentem Lazurowego Okna. 
Wewnątrz budynku będą po-
mieszczenia przeznaczone na 
muzea, punkt widokowy itp. 
Znad Morza Śródziemnego jed-
nym skokiem przenosimy się do 

Czeskiej Szwajcarii z jej malow-
niczą Prawczicką Bramą. Pia-
skowcowa formacja skalna jest 
jedną z  najpiękniejszych i  naj-
większą naturalną bramą skalną 
w Europie. Jakby przyklejone do 
tych skał jest Sokole Gniazdo – 
schronisko (dzisiaj restauracja), 
drewniane koronkowe cudeńko, 
wybudowane pod koniec XIX 
wieku. Jedną z ciekawostek jest, 
że jeszcze do lat 80 XX wieku 
można było pospacerować po 
skalnym moście, a  drugą – hi-
storyczną, że dwukrotnie odwie-
dził to miejsce Jan Christian 
Andersen, który często powta-
rzał, że „podróżować to żyć”. 
I jeszcze jedna brama – tym ra-
zem granitowa, dla której prze-
mieściliśmy się do Skandynawii. 
W Norwegii, nad fiordem Lyse-
fjord (jasny fiord) jest wisząca 
skała. Kjeragbolten, to zaklino-
wany pomiędzy dwiema skałami 
głaz wiszący kilometr nad lu-
strem fiordu – wygląda jak ko-
lejny skalny most. Trzeba mieć 
mocne nerwy, żeby tam wejść...

Z  turystycznym pozdrowie-
niem

Anna Szczepan 
Noworudzki UTW

fot. Wikipedia



3

OR OR
Noworudzianin Nr 424, 17-23 kwietnia 2020 r.

Koronawirus i sytuacja szpitala
W środę 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Ekologii – oczywiście  
on-line. Oprócz radnych, w posiedzeniu udział wzięli: Jadwiga Radziejewska, dyrektor 
ZOZ Kłodzko i burmistrz Tomasz Kiliński. Głównym tematem posiedzenia było 
omówienie bieżącej sytuacji szpitala odnośnie walki z koronawirusem

Po przywitaniu uczestniczą-
cych w posiedzeniu komisji, 
przewodnicząca Regina Wałęsa 
poprosiła o informację związaną 
z koronawiruisem z wyszczegól-
nieniem naszego terenu.

– Stan jaki jest nie odbiega, 
albo powiem inaczej – nieco 
odbiega, bo jest trochę lepszy 
od sytuacji w innych szpitalach. 
Nie mamy żadnej kwarantanny, 
mamy przypadki które są do nas 
zgłaszane i również przeszły 
przez szpital z dodatnim wyni-
kiem, czyli z COVID-19. Te przy-
padki były zabezpieczone od 
samego początku i przewiezione 
do szpitala przy ul. Koszarowej 
we Wrocławiu. Nie mieliśmy kwa-
rantanny, nie mieliśmy zamknię-
cia oddziałów, ponieważ od 
samego początku wprowadzili-
śmy restrykcyjnie triaże, które 
powodują, że wychwytujemy „na 
bramie” pacjentów, którzy są z 
grupy ryzyka – mówi Jadwiga 
Radziejewska. – Od trzech tygo-
dni przed Izbą Przyjęć stoi na-
miot zakupiony przez Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku, który 
służy do przyjmowania pacjen-
tów z kontaktu. Nim jednak tam 
trafi, to już na bramie mamy 
zamknięte wejście, gdzie siedzi 
pracownik medyczny i przepro-
wadza z każdym wywiad, mierzy 
temperaturę, dezynfekuje po-
tencjalnego pacjenta i każdemu 
wręcza maseczkę. Jeżeli któraś 
z odpowiedzi była pozytywna 
wówczas osoba ta trafia do izo-
latki. W izolatce przyjęty zostaje 
przez personel zabezpieczony 
w środki ochrony osobistej. Je-
żeli wszystkie odpowiedzi były 
negatywne trafia do Izby Przyjęć, 
poradni, bądź do pracowni. Już 
od ponad dwóch tygodni każ-
demu pracownikowi dwa razy 
dziennie mierzymy temperaturę, 
jeżeli ma temperaturę powyżej 
37,5 stopni C odsyłany jest do 
domu i zalecana jest diagnosty-
ka we własnym zakresie. Od 
soboty 4 kwietnia obowiązuje 
zarządzenie prezesa NFZ-u mó-
wiące o tym, że pacjentowi z 
grupy ryzyka, czy personelowi 
medycznemu możemy robić 
testy. Niestety tutaj napotykamy 
na trudności polegające na tym, 
że brak jest wymazówek i od-
czynników do pobrania tych 
testów – kontynuuje Jadwiga 
Radziejewska. – W noworudzkim 
szpitalu praktycznie nic się nie 

zmieniło od sytuacji przed ko-
ronawirusem poza tym, że rów-
nież w Nowej Rudzie zastosowa-
liśmy pomieszczenia izolujące, 
czyli każdy pacjent po wcześniej-
szym wywiadzie, mierzeniu tem-
peratury i po dezynfekcji, z ma-
seczką jest umieszczany w wy-
dzielonej sali, w której przebywa 
przez 7 dni. Jeżeli u pacjenta 
wystąpią jakieś objawy, a od 
poniedziałku 13 kwietnia, każ-
demu nowo przyjętemu pobie-
ramy wymaz – czekając na wynik 
przebywa on w odizolowanym 
pomieszczeniu. Mamy bardzo 
małą ilość zgłaszających się pa-
cjentów, na dzisiaj (8 kwietnia), 
oddział dziecięcy świeci pustka-
mi od kilku dni. Do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przyj-
mowani są pacjenci z kolejki bo 
wiadomo, że tam jest selekcja 
naturalna, więc bierzemy z ko-
lejki, ale stosujemy reżim sani-
tarny, czyli są wydzielone sale, 
te osoby są poddawane tzw. 
quasi-kwarantannie przez 7 dni. 
Spadek przyjęć występuje rów-
nież w kłodzkim szpitalu, to jest 
ogólnopolska tendencja wyni-
kająca z tego, że ustawodawca 
ustalił, że wszystkie planowane 
przyjęcia mają być wstrzymane, 
więc pracujemy tylko w stanie 
gotowości i przyjmujemy przy-
padki nagłe zagrażające życiu 
lub zdrowiu – dodała dyrektor 
ZOZ Kłodzko, informując jedno-
cześnie, że jeżeli chodzi o per-
sonel szpitalny wyłączonych jest 
180 osób z pracy. Są to osoby 
będące na zwolnieniach lekar-
skich, zasiłkach opiekuńczych i 
na urlopach.

– Przez to, że mamy mniejsze 
obłożenie w jakiś sposób sobie 
radzimy. Największy problem 
oprócz testów których nie mo-
żemy wykonać dotyczy środków 
ochrony osobistej. Od tego po-
winnam zacząć, ale teraz to po-
wiem. Ogromne podziękowanie 
dla pana burmistrza Nowej Rudy 
Tomasza Kilińskiego, bo tak na-
prawdę jako pierwszy z samo-
rządowców zgłosił się z pomocą, 
dzięki czemu udało nam się za-
mówić zamgławiacz, który jest 
sprzętem podstawowym nie 
tylko dla ekip pogotowia ratun-
kowego ale i dla pracowników 
szpitala. Zamgławiacz służy do 
dezynfekcji, dekontaminacji po-
mieszczeń, w których pracuje 
biały personel i w których prze-

bywają pacjenci potencjalnie 
zarażeni. Z tych środków zamó-
wiliśmy też dość dużą ilość ma-
seczek ochronnych, za co jeszcze 
raz dziękuję władzom Nowej 
Rudy – podkreślała szefowa 
kłodzkiego ZOZ. – Tak naprawdę 
ze środkami ochrony osobistej 
mamy problem dlatego, że mamy 
ogrom jednostek. Mamy 8 ze-
społów ratownictwa, mamy izby 
przyjęć, mamy oddziały i wszę-
dzie musimy zabezpieczyć środ-
ki ochrony osobistej. Dzięki 
wspaniałej inicjatywie społecz-
nej dostarczone nam zostały 
maseczki bawełniane, które 
mogą być używane przez pra-
cowników. Każdy z pracowników 
ma 3-4 maseczki, mamy swoją 
pralnię, w której sterylizujemy 
te zestawy. Maseczki jednorazo-
we reglamentujemy, dlatego, że 
te maseczki służą dla każdego 
pacjenta, dla każdego w pogo-
towiu, dla każdego w Izbie Przy-
jęć i dla każdego w poradni. 
Również na nocnej i świątecznej 
opiece zdrowotnej w Nowej 
Rudzie są maseczki jednorazowe, 
co zaznaczam, dla pacjentów. 
Ogromy problem mamy z kom-
binezonami, ale ściągamy i na 
bieżąco zabezpieczamy wszyst-
kie zespoły ratownictwa medycz-
nego w kombinezony, gogle i 
maseczki. Sprzęt ten schodzi 
bardzo szybko bo pandemia na 
świecie rozwija się bardzo szyb-
ko, u nas w powiecie również i 
coraz więcej jest transportów z 
grupy zakażonych, albo wręcz 
zarażonych, więc robią to nasze 
zespoły ratownictwa medyczne-
go i przewożą te osoby w różne 
miejsca naszego województwa, 
a co za tym idzie zużywalność 
tych środków jest bardzo duża 
– dodała.

Przewodnicząca Komisj i 
Zdrowia i Ekologii RM w Nowej 
Rudzie w imieniu mieszkańców 
i władz Nowej Rudy podzięko-
wała za zaangażowanie i pracę 
białego personelu w tych trud-
nych i niebezpiecznych chwilach, 
w których wirus zagraża każde-
mu z nas.

– Są też pojedyncze osoby i 
nieformalne grupy, które szyją 
maseczki ochronne, przychodzą 
do noworudzkiego szpitala i 
proszą, żeby to zostało dla no-
worudzkiej kadry medycznej i 
oczywiście tak się staje. To 
wszystko zostaje przekazane do 

Nowej Rudy, ale jest reglamen-
towane dlatego, że jest tego 
mało, nie wiadomo jak długo ta 
akcja społeczna, spontanicznie 
będzie trwała i maseczki które 
są dekodyfikowane na każdego 
pracownika zostają w Nowej 
Rudzie, ale są wydzielane żeby 
im starczyło na dłuższy czas – 
wtrąca Jadwiga Radziejewska.

– W sprawach funkcjonowa-
nia szpitala z panią dyrektor 
kontaktuję się bardzo często – 
mówię również o naszym nowo-
rudzkim szpitalu i o służbach 
ratowniczych. Rozmawialiśmy z 
panią dyrektor w sprawie zabez-
pieczenia pracowników w na-
szym szpitalu, w naszym nowo-
rudzkim pogotowiu, ponieważ 
różne głosy się pojawiały, różne 
wątpliwości co do wyposażenia 
służb w środki ochrony osobistej. 
Tak jak powiedziała pani dyrek-
tor – zabezpieczenie jest, ale 
oczywiście tych środków braku-
je. Rozmawiałem również z pra-
cownikami szpitala. Potwierdza-
ją to o czym wspomniała pani 
dyrektor Radziejewska. Mają 
dostęp do środków zabezpie-
czenia, wiadomo nie ma ich w 
nadmiarze, jest ich tyle, ile jest 
potrzeba na dany moment i daną 
chwilę. W przyszłości tych po-
trzeb będzie ciągle wiele, więc 
wspieranie ZOZ-u przez kogo-
kolwiek jest jak najbardziej po-
żądane – powiedział Tomasz 
Kiliński, burmistrz Nowej Rudy.

Radni chcieli od burmistrza 
również informacji jak logistycz-
nie wygląda obecnie sprawa ze 
służbami, czyli strażą miejską, 
policją.

– Wszystkie służby związane 
z utrzymaniem bezpieczeństwa, 
czy utrzymaniem miasta funk-
cjonują normalnie i nie ma więk-

szych przeszkód w ich działal-
ności. Zaczynając od policji, 
która jest istotną służbą w stanie 
epidemii i w okresie kwarantann 
odbywanych przez mieszkań-
ców. To służba która nadzoruje 
realizację kwarantanny przez 
mieszkańców. Dzisiaj jest to o 
wiele łatwiejsze, bo ilość osób 
przebywających na kwarantan-
nie zdecydowanie spadła przez 
to, że skończył się okres kwaran-
tanny osób które przybyły zza 
granicy, jak również z tego po-
wodu, że nasi policjanci nie pra-
cują na granicach, co działo się 
wcześniej. Straż miejska tak na-
prawdę ogranicza swoje działa-
nia do działań związanych ze 
stanem epidemii i jest to już 
działalność zgodnie z polece-
niem wojewody, działaniem pod 
przewodnictwem policji – dodał 
burmistrz.

Burmistrz wyjaśnił, że również 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje swoje zadania na bie-
żąco i jak twierdzi, nie ma dużej 
potrzeby wspierania osób będą-
cych na kwarantannie – są to 
pojedyncze sytuacje i jak na 
dzień dzisiejszy, ośrodek dosko-
nale sobie z tym radzi.

10 kwietnia, starosta kłodzki 
Maciej Awiżeń poinformował o 
pacjencie kłodzkiego szpitala z 
bezobjawowym zarażeniem ko-
ronowirusem. Z tą datą oddzia-
ły: wewnętrzny i chirurgii nie 
przyjmowały pacjentów. Dzień 
później, po przeprowadzonych 
testach personelu, z wszystkimi 
wynikami ujemnymi Oddział 
Wewnętrzny szpitala w Kłodzku 
został uruchomiony.

– Oddział Chirurgii ma być 
otwarty po 19 kwietnia. Czekamy 
tylko na wyniki – mówi pracow-
nica ZOZ Kłodzko.

Co warto podkreślić, z budże-
tu miasta oprócz 20 tys. zł dla 
kłodzkiego szpitala, taka sama 
kwota została wyasygnowana 
dla szpitala w Wałbrzychu.
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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

Zdecydowaną większość 
państw średniowiecznej Europy 
stanowiły monarchie dziedzicz-
ne w których władza najczęściej 
przechodziła z ojca na syna albo 
władca wyznaczał następcę tro-
nu. Umowa o następstwo tronu, 
obok ożenku, ewentualnie za-
kładników z rodziny panującego, 
stanowiła gwarancje zawieranych 
układów sojuszniczych. Włady-
sław Łokietek podejmujący dzie-
ło jednoczenia Polski, otoczony 
znacznie od siebie silniejszymi 
wrogami (Krzyżacy, Czechy, Bran-
denburgia) znalazł sojusznika 
w Karolu Robercie, z francuskiej 
dynastii Andegawenów, który 
przejął tron węgierski po wymar-
łej dynastii Arpadów. Karolowi 
zagrażał Jan Luksemburczyk, 
rozbójnik na czeskim tronie, któ-
ry tytułował się królem Polski 
(i miał do tego prawo), a jedno-
cześnie rościł pretensje do tronu 
węgierskiego. Taka sytuacja na-
rzucała wręcz konieczność soju-
szu i  był to sojusz realny, tak 
rzadko w naszych dziejach spo-
tykany. Gwarancją sojuszu było 
małżeństwo króla węgierskiego 
z Elżbietą Łokietkówną. Silniejszą 
stroną w tym sojuszu było kró-
lestwo Węgier w  skład którego 
wchodziła Słowacja, Siedmio-
gród, część Moraw i Chorwacji. 
W początkach panowania Kazi-
mierza Wielkiego zainteresowa-
nia Andegawenów węgierskich 
skierowały się na rodzinny Ne-
apol, gdzie panowali ich kuzyni, 

więc sprawy polskiego sojuszni-
ka zeszły na plan dalszy. Dla 
podtrzymania zainteresowania 
swojego szwagra Karola Roberta 
sprawami polskimi, król Kazi-
mierz obiecał Andegawenom 
następstwo na polskim tronie po 
swojej bezpotomnej śmierci. Gdy 
składał obietnicę był młodym, 
25 letnim i zdrowym mężczyzną, 
żonatym z Aldoną Giedyminów-
ną, z którą miał dwie córki. Gdy 
cztery lata później podpisywali 
układ w Wyszehradzie, był już 
wdowcem poszukującym nowej 
żony. Kuszenie sukcesją w Polsce 
było sposobem na zacieśnienie 
sojuszu, a ten Polsce był bardzo 
potrzebny. Z  pomocą szwagra 
doszedł król Kazimierz do poro-
zumienia z  Luksemburczykiem 
w sprawach Śląska i szykował się 
do rozprawy z  Krzyżakami. Na 
tym zjeździe pojawił się również 
Bolesław Jerzy II Trojdenowicz, 
książę Rusi Halicko-Włodzimier-
skiej, syn księcia mazowieckiego 
Trojdena i Marii z Rurykowiczów 
księżniczki halickiej. Władcą Rusi 
został po bezpotomnej śmierci 
ostatnich Rurykowiczów, dzięki 
zbrojnej interwencji Łokietka 
i  Karola Roberta. Na tronie we 
Włodzimierzu czuł się niepewnie, 
nękany przez bojarską opozycję 
wzmacnianą przez Tatarów, więc 
w Wyszehradzie prosił krewnia-
ków o pomoc, obiecując sukcesję 
po bezpotomnej śmierci Kazi-
mierzowi, nawiasem mówiąc, 
swojemu szwagrowi. Obaj byli 

ż o n a c i 
z córkami Giedymina władające-
go Litwą. Nie minął rok od za-
warcia układu z Trojdenowiczem 
o dziedziczeniu Rusi, gdy stał się 
on aktualny. W  kwietniu 1340 
roku bojarzy ruscy otruli kniazia 
Jerzego II i król Polski czym prę-
dzej musiał organizować wypra-
wę w  celu zagospodarowania 
spadku. Pośpiech był wskazany, 
ponieważ chętnych na bogate 
księstwo było wielu. Od stu lat 
Ruś była pod panowaniem Tata-
rów i  to chan decydował, kto 
będzie księciem. Po śmierci Je-
rzego II byli żywo zainteresowa-
ni namaszczeniem swojego kan-
dydata, który będzie im podległy 
i  skrupulatnie będzie zbierał 
haracz dla chana. Drugim kan-
dydatem był litewski książę Lu-
bart, który również był szwagrem 
Jerzego II, a Litwa rozpoczynała 
swój marsz po ruskie ziemie. 
Żywe zainteresowanie okazywa-
li również Andegawenowie, przy-
pominając swoje prawa do Hali-
cza sięgające daleko w XIII wiek 
i króla Kolomana. Z Węgrami nie 
było większego problemu, po-
nieważ układ z Wyszehradu kilka 
razy potwierdzony w latach póź-
niejszych przewidywał, że Ande-
gawenowie przejmując tron 
polski będą również dziedzicem 
Rusi. Na wypadek gdyby Kazi-
mierz doczekał się syna, Węgry 
miały prawo wykupić Ruś za cenę 
100 tys. florenów.

(cdn.)

Jak król Kazimierz 
zdobył Ruś Halicką
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Dezynfekcja w mieście i gminie

Od środy 15 kwietnia rozpoczęto w gminie wiejskiej Nowa Ruda akcję 
„Maseczka dla każdego mieszkańca”. Do każdego mieszkańca gminy 
Nowa Ruda będą dostarczane maseczki wielokrotnego użytku

W  trosce o  zdrowie swoich mieszkańców, 
Gmina Wiejska Nowa Ruda zakupiła je – ze środ-
ków własnych – w ilości ponad 11 tysięcy sztuk. 
W ich pakowanie zaangażowali się pracownicy 
Urzędu Gminy Nowa Ruda, CKGNR i GOPS. Aby 
nie pominąć żadnego mieszkańca, koperta z ma-
seczką wraz z  instrukcją, trafi do każdej osoby 
wskazanej w deklaracji odpadów komunalnych.

Maseczki będą roznosić druhowie Ochotni-
czych Straży Pożarnych, którzy dostarczą koper-
tę pod drzwi. Z przyczyn dla wszystkich oczywi-
stych, nie otwierajcie drzwi. Koperta z masecz-
kami będzie podana na parapet okna lub pozo-
stawiona przy drzwiach wejściowych do domu 
lub mieszkania. Ewentualnie za bramkę wejścio-
wą jeśli macie ogrodzenie.

Nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje od 
czwartku 16 kwietnia.

– Maseczka dla każdego mieszkańca to akcja, 
która ma uświadomić wszystkim, jak ważne jest, 
aby każdy z nas stosował się do obowiązujących 
nakazów i  zasad. Tylko tak możemy wygrać tę 
nierówną walkę z wirusem. Powinniśmy w czasie 
epidemii pokazać swoją solidarność z  innymi. 
Należy pamiętać, że odpowiadamy nie tylko za 
siebie. Pomagajmy sobie i  nośmy maseczki 
w przestrzeni publicznej – mówi wójt Adrianna 
Mierzejewska. – Mam nadzieję, że przekazane 
maseczki wielokrotnego użytku, przy prawidło-
wym ich stosowaniu, pomogą zmniejszyć ryzyko 
zakażenia wirusem. Życzę wszystkim mieszkań-
com zdrowia, odporności i wytrwałości – dodaje.

Maseczka dla każdego mieszkańca

W ramach działań w walce z koronawirusem, w sobotę 11 kwietnia od północy 
do 7.00 rano przeprowadzono dezynfekcję przestrzeni publicznej na terenie miasta 
Nowa Ruda.

Tereny przy centrach handlowych, parkingi przysklepowe, wiaty przystankowe 
oraz śmietnikowe itp. zostały zdezynfekowane przez pracowników Noworudzkich 
Usług Komunalnych podchlorynem sodu, substancją o działaniu antyseptycznym, 
biobójczym zatwierdzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako bez-
pieczną dla ludzi i zwierząt.

Dezynfekowanie przeprowadzane zostało za pomocą specjalistycznego sprzętu 
tj. zamiatarki ulicznej BUCHER oraz opryskiwacza spalinowego STIHL.

Podobne działania rozpoczęto na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda. Ze wzglę-
du na rozległy obszar gminy działania podzielono na kilka etapów. Część z nich 
przeprowadzono w nocy 14 kwietnia w godzinach od 00.00 do 7.00. Kolejne miej-
scowości zostały zdezynfekowane następnej nocy (15 kwietnia). Niebawem dezyn-
fekcji poddane zostaną pozostałe miejsca w gminie wiejskiej. W sumie przeznaczo-
no 1000 litrów płynu dezynfekującego tylko na gminę wiejską.
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Ważne dla noworudzkich 
przedsiębiorców

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje o możliwości składania wniosków dotyczących ulg, 
udzielanych przedsiębiorcom w spłacie należności miasta z tytułu należności publicznych, 
w związku z negatywnymi skutkami epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

700 tys. pstrągów

Być może dostaniesz laptopa
Od 1 kwietnia samorządy 

mogą wnioskować o pieniądze 
na zakup sprzętu dla uczniów i 
nauczycieli do zdalnej nauki. Do 
rozdysponowania jest 180 mln zł! 
Bez dodatkowych formalności, 
w elastyczny i szybki sposób.

Jak już informowaliśmy Gmi-
na Miejska Nowa Ruda złożyła 
wniosek na zakup ok. 30 kom-
puterów za kwotę ok. 70 tys. zł. 
Jak informuje nas rzecznik pra-
sowy Urzędu Miejskiego w No-

wej Rudzie Krzysztof Czajka, 
sprzęt trafi do trzech szkół i to 
dyrektorzy placówek będą de-
cydowali o ich rozdziale.

Podobnie gmina wiejska 
Nowa Ruda stara się również o 
28 laptopów dla uczniów i na-
uczycieli, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im re-
alizację zdalnych lekcji.

– Trzy szkoły zostaną zaopa-
trzone w odpowiedni sprzęt, 
który będzie odpowiedzią na 

obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety wie-
lu z nich nie posiada sprzętu, na 
którym może realizować pod-
stawy programowe. Dzięki szyb-
kiej reakcji Wójt Adrianny Mie-
rzejewskiej i rzetelnej pracy 
urzędników jesteśmy w stanie 
zabezpieczyć uczniom i nauczy-
cielom tę istotną potrzebę jaką 
jest dostęp do zdalnej edukacji 
– czytamy na stronie urzędu.

Działanie jest finansowane 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.

W kwietniu do dolnośląskich 
rzek wypuszczono blisko 700 tys. 
młodych pstrągów potokowych. 
Akcja jest prowadzona od 2007 
roku i w jej efekcie do rzek tra-
fiło blisko 11 milionów ryb. Dzia-
łanie wspiera Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Część pstrągów trafiło do Wło-
dzicy.

Pstrąg potokowy potrzebuje 
do życia czystej i chłodnej wody, 
szybkiego prądu i dna pokryte-
go kamieniami lub żwirem. W 
Polsce i na Dolnym Śląsku pstrą-
gi potokowe zagrożone są przez 
susze, niskie stany wód i niele-
galne odłowy prowadzone przez 
kłusowników. Inne zagrożenia 
dla tych zwierząt to zanieczysz-
czenia: ściekami komunalnymi, 
z upraw rolniczych oraz ferm 
hodowlanych a także nieprze-
myślane inwestycje hydrotech-
niczne. Dla małych pstrągów 
niebezpieczne są także obce 
gatunki zwierząt, m.in.: pstrągi 
tęczowe i źródlane oraz norki 
amerykańskie.

– Podczas tegorocznej akcji 
do siedmiu rzek zostało wypusz-
czonych łącznie blisko 700 tys. 
młodych pstrągów, aby podtrzy-
mać liczebność ich populacji – 
mówi Łukasz Kasztelowicz, Pre-
zes Zarządu WFOŚiGW we Wro-
cławiu. W tej liczbie znalazło się 
100 tys. dwuletnich pstrągów i 
około 600 tys. „narybka”, czyli 
kilkumiesięcznych ryb fachowo 
nazywanych „wylęgiem żerują-
cym”. W tym okresie życia pstrą-
gi mierzą zaledwie kilka centy-
metrów i ważą około 0,3 grama. 
Ten wylęg trafił do potoków, 
będących dopływami rzek. Dwu-
letnie pstrągi zostały przewie-
zione przez członków Wałbrzy-
skiego Okręgu Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego z Ośrodka 
Hodowli Pstrąga w Ścinawce 
Średniej i wypuszczone do rzek: 
Nysa Kłodzka, Bystrzyca Dusz-
nicka, Bystrzyca, Biała Lądecka, 
Szybka, Ścinawka i Włodzica. 
Zarybianie prowadzono m.in. w 
okolicach Świdnicy, Kłodzka, 
Międzylesia, Barda i Kudowy 
Zdrój. Dorosłe ryby były wpusz-
czane do bystrego, rzecznego 
nurtu ze specjalnego zbiornika 
za pomocą elastycznego rękawa. 
Rybie „niemowlaki” były umiesz-
czane w spokojnej toni wodnej 
najpierw w plastikowych, pły-
wających workach z tlenem, z 
których narybek był potem 
ostrożnie uwalniany.

 – Z uwagi na stan epidemii, 
podczas akcji zachowaliśmy 
szczególne środki ostrożności. 
Dojeżdżaliśmy na miejsca wy-
puszczeń pstrąga autami w po-
jedynkę. W trakcie prac zacho-
wywaliśmy wymagany dystans, 
a także używaliśmy rękawiczek 
ochronnych – komentuje Rafał 
Diug z Wałbrzyskiego Okręgu 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego.

Koszt tegorocznego zarybia-
nia wyniósł około 244 tys. zł z 
czego 60 tys. zł to dotacja z 
WFOŚiGW we Wrocławiu.

– Wędkarze od 2007 roku z 
pomocą Funduszu wypuścili 
łącznie do rzek i zbiorników 
wodnych blisko 11 milionów ryb, 
m.in.: pstrągów potokowych, 
sandaczy, boleni, lipieni, świnek 
i brzan – mówi Bartłomiej Wią-
zowski, Zastępca Prezesa Zarzą-
du WFOSiGW we Wrocławiu. 
Członkowie Wałbrzyskiego Okrę-
gu Polskiego Związku Wędkar-
skiego zarybiali m.in. zbiorniki 
wodne: Owiesno, Sudety, Wito-
szówka, Topola, Kozielno i Luba-
chów. Łączny koszt tych akcji 
wyniósł ponad 2,4 mln złotych. 
Wysokość dotacji z WFOŚiGW 
we Wrocławiu wyniosła ponad 
1,1 mln złotych. WFOŚiGW we 
Wrocławiu wspiera także inne 
projekty z ochrony przyrody, 
m.in. akcje reintrodukcji sokołów 
wędrownych, zajęcy i kuropatw. 
Wsparł również finansowo akcję 
przenoszenia żab na terenie 
Parku Krajobrazowego „Dolina 
Baryczy” oraz wypasy owiec 
wrzosówek w Karkonoskim Par-
ku Narodowym.

1. Czynsz za lokal użytkowy, dzierżawę
– umorzenie zaległego czynszu dla przedsię-

biorców,
– odroczenie czynszu w całości lub części dla 

przedsiębiorców,
– rozłożenie na raty czynszu 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 mie-
sięcy.

2. Podatek od nieruchomości, podatek od 
środków transportowych, opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

– odroczenie w całości lub części w/w 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 można pobrać ze strony internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie 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.

Dokumenty
– wniosek zgodnie ze wzorem,
– oświadczenie o  zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej lub znacznym ograni-
czeniu prowadzenia działalności z  uwagi na 
epidemię COVID-19,

 – formularz informacji przedstawianych przez 
przedsiębiorcę przy ubieganiu się o  pomoc de 
minimis;

 – oświadczenie o wysokości uzyskanej przez 
przedsiębiorcę pomocy de minimis w roku bie-
żącym oraz 2 poprzedzających go latach.

Więcej na: www.nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=450&bsc=N
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Staramy się pomóc każdemu
W walce z koronawirusem liczy się każda pomoc. Coraz więcej osób w powiecie 
kłodzkim włącza się w akcję szycia maseczek ochronnych dla służb medycznych 
i innych. W poprzednim wydaniu tygodnika „Noworudzianin” napisaliśmy 
o wolontariuszach szyjących maski ochronne, które trafiają m.in. do szpitali, domów 
pomocy społecznej, strażaków itd. Dziś ten temat nieco rozwijamy

Joanna Kołodziejczyk, z Fun-
dacji Wspierania Integracji Spo-
łecznej Omnes Simul w Ołdrzy-
chowicach Kłodzkich, to jedna 
z osób, dzięki którym na nasz 
teren trafiło tysiące maseczek.

– Cała akcja z szyciem mase-
czek to zwykła ludzka odpowiedź 
na potrzeby. Pojawiły się apele 
w tym również naszego kłodz-
kiego szpitala, że takich mase-
czek brakuje, więc od razu zor-
ganizowałam taką grupę na 
Facebooku z informacją, że szy-
jemy maseczki. Ten post został 
udostępniony przez fundację, 
którą kieruję, ale też przez mój 
prywatny profil i tak to poszło 
dalej – odzew był całkiem duży. 
Zaczęły się zgłaszać osoby które 
potrafią szyć, osoby które dys-
ponowały jakimiś materiałami i 
stało się tak, że osoby, które 
praktycznie się nie znają stwo-
rzyły grupy szyjące maseczki i 
tworzące system dystrybucji – 
mówi pani Joanna.

W akcję szycia maseczek włą-
czyło się wiele osób z terenu 
powiatu kłodzkiego, ale jak się 
okazuje są też panie spoza po-
wiatu, generalnie są to osoby z 
okolicznych miejscowości.

– Myślę, że od początku tej 
akcji uszyliśmy ok. 4 tys. mase-
czek. Dla przykładu powiem, że 
w pobliżu Nowej Rudy mieszka 
pani, była krawcowa która ma 
przemysłową maszynę i ta pani 
jest w stanie np. w dwa dni uszyć 
200 maseczek. Większość to są 
panie, które są „amatorkami” i 

szyją te maseczki na swoich 
maszynach, np. w Jaszkowej 
Górnej maseczki szyją dziewczy-
ny w remizie ochotniczej straży 
pożarnej, wspólnie z zakładem 
krawieckim – mało tego, te panie 
szyją też kombinezony ochron-
ne. Proces dystrybucji cały czas 
trwa. Dostarczyliśmy maseczki 
do szpitali w Kłodzku, Polanicy-
-Zdroju, maseczki dotarły też do 
Stronia, Bystrzycy i do Nowej 
Rudy. Jak już szpitale zostały 
troszeczkę zaopatrzone, zaczę-
łyśmy wyposażać inne jednost-
ki typu pracownicy opieki spo-
łecznej, do ochotniczych, ale też 
państwowej straży pożarnej. 
Maseczki trafiły też do wolonta-
riuszy, którzy robią zakupy dla 
seniorów, inaczej mówiąc stara-
my się, aby maseczki trafiły do 
każdego kto je potrzebuje, a od 
wczoraj każdy z nas w przestrze-
ni publicznej musi ją mieć – 
mówi Joanna Kołodziejczyk.

Wolontariuszki mają też pro-
blemy z materiałami, które mogą 
wykorzystać do produkcji ma-
seczek.

– Najbardziej potrzebne są 
tasiemki bawełniane od 5-15 
mm. Z informacji, które otrzy-
maliśmy ze szpitali okazuje się, 
że lepiej robić maseczki nie z 
gumkami, ale z troczkami ba-
wełnianymi, czy na tasiemkach 
bawełnianych – informuje.

To nie jedyne działania jakie 
podjęła Fundacja Wspierania 
Integracji Społecznej Omnes 
Simul.

– Wyszliśmy też z nową ini-
cjatywą, uruchomiliśmy telefon 
na który mogą dzwonić seniorzy. 
Starsze osoby często są same w 
zamkniętych domach, nie po-
winny z nich wychodzić i chcemy 
żeby takie osoby mogły z kimś 
porozmawiać. Nie jest to w sen-
sie sticte terapeutyczna rozmo-
wa, ale chodzi nam o to, żeby 
móc porozmawiać z osobą życz-
liwą – akcja „Telefon, który łączy 
pokolenia” ma w tym pomóc. 
Szukamy osób, które chciałyby 
siedząc w domu rozmawiać z 
naszymi seniorami. Mamy wir-
tualną centralę, więc za pośred-
nictwem Internetu numer zosta-
nie przekazany na jego kompu-
ter, czy aplikację w telefonie. 
Najprościej skontaktować się z 
nami można przez profil: www.
facebook.com/fundacja.wisos/, 
lub email: biuro@fundacja-wisos.
pl – apeluje Joanna Kołodziej-
czyk.

Okazuje się, że osób, które 
bezinteresownie chcą pomóc 
jest wiele. Jednym z nich jest 
wspomniany przez nas w po-
przednim wydaniu tygodnika 
„Noworudzianin” Maciej Bajda 
ze Słupca, który od kilkunastu 
dni dystrybuuje na naszym te-
renie maseczki otrzymane od 
grupy pani Joanny.

– To było spontaniczne, nie 
jest tak, że ktoś mnie zmusił. 
Wynikało to z potrzeby pomocy 
innym. Wspólnie z koleżanką 
rozmawialiśmy jak możemy po-
móc, zachowując zasady ob-
ostrzeń wprowadzonych przez 
rząd. Znalazłem fundację, która 
była w stanie mi pomóc. Darują 
setki maseczek ochronnych, ja 
podjąłem się dystrybucji na na-
szym terenie i tak maseczki tra-
fiły do wielu miejsc m.in. szpita-
la w Nowej Rudzie, DPS – w Ju-
gowie, OSP Nowa Ruda, OSP 
Nowa Ruda Słupiec i OSP w 
Woliborzu itd. – mówi pan Ma-
ciej. – Na razie rozwożę masecz-
ki na terenie miasta Nowa Ruda 
i gminy, ale też staram się docie-
rać do gminy Radków. Przed 
chwilą dostałem informację od 
pani Joanny Kołodziejczyk, że 
do odbioru w Dusznikach jest 
kolejna partia maseczek i będę 
się starał o jak najszybszą dys-
trybucję wśród potrzebujących 
– dodaje.

Nowe procedury 
w szpitalach
Wojewoda Dolnośląski wprowadził obowiązek 
wydzielenia stref na izbach przyjęć i w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych dla osób z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz regularne 
badanie temperatury ciała pracowników szpitali. 
Zmiany mają umożliwić odseparowanie osób chorych 
na COVID-19

Wprowadzone polecenie ma na celu zminimalizowanie ry-
zyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna 
być związana z  równoczesnym wykorzystaniem namiotów 
udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną lub innych 
dostępnych środków technicznych.

Wydane polecenie zobowiązuje dolnośląskie szpitale samo-
rządowe i  państwowe do wprowadzenia regularnych badań 
temperatury ciała u  pracowników szpitala, w  szczególności 
w momencie wejścia na jego teren. Dodatkowo, szpitale pro-
wadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe zostały 
zobowiązane do przeorganizowania pracy w taki sposób, aby 
umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z objawami 
choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach 
przyjęć lub SOR-ach.

Namioty rozstawione zosta-
ły w pobliżu szpitali we Wrocła-
wiu (WSSE przy ulicy Koszarowej 
– 2 namioty, USK przy ulicy 
Borowskiej – 3 namioty, DCChP 
– 1 namiot), w Wałbrzychu (3 na-
mioty), Jeleniej Górze (3 namio-
ty), Legnicy (2 namioty), Bole-
sławcu (1 namiot), Kłodzku (1 namiot), Ząbkowicach Śląskich 
(1 namiot), Głogowie (2namioty), Lubaniu (2 namioty), Miliczu 
(1 namiot), Zgorzelcu (1 namiot) oraz przy Pogotowiu Ratun-
kowym w Jeleniej Górze (1 namiot).

Co z egzaminami 
ósmoklasisty i maturami?

Egzamin ósmych klas i ma-
tury zostały przeniesione. We-
dług zapowiedzi ministra edu-
kacji narodowej odbędą się nie 
wcześniej niż w czerwcu. Szko-
ły pozostają zamknięte na razie 
do 26 kwietnia.  Egzamin 
ósmych klas miał odbyć się w 
dniach 21-23 kwietnia, a ma-
tury 4 maja. 

W czwartek 9 kwietnia pre-
mier Mateusz Morawiecki po-
informował, że egzamin 8 klas 
oraz matura nie odbędą się 
wcześniej niż najprawdopo-
dobniej w drugiej połowie 
czerwca. Minister edukacji Da-
riusz Piontkowski zapowie-
dział, że o nowym terminie 
egzaminów ósmoklasisty i 
matur uczniowie zostaną po-
informowani „z trzytygodnio-
wym, nawet miesięcznym” 
wyprzedzeniem.

W ogólnopolskiej telewizji 
informacyjnej minister Piont-
kowski powiedział, że „nie jest 

wykluczone, że matury zosta-
ną przeprowadzone bez części 
ustnej. To jest jeden z elemen-
tów, które rozważamy. W za-
leżności od tego jak będzie się 
rozwijała sytuacja...”.

Nadal nie wiadomo jak 
zmiana terminu egzaminów 
wpłynie i jakie zmiany ozna-
czać będzie w harmonogramie 
rekrutacji. Podczas konferencji 
mister edukacji odniósł się 
jednak do kwestii zakończenia 
roku szkolnego w terminie. 
Stwierdził, że na razie nie ma 
planów jego przedłużenia, a 
świadectwa szkolne będzie 
można odbierać w innym ter-
minie.
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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

Noworudzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w trakcie kłótni dwukrotnie 
pchnął nożem 24-letniego kolegę. Prokurator zakwalifikował zdarzenie jako 
usiłowanie zabójstwa

Kłótnia – pchnął kolegę nożemSłużby mundurowe 
informują

Pomogli. We wtorek 7 kwietnia noworudzcy strażacy zostali popro-
szeni o pomoc w dostaniu się do mieszkania w budynku przy ul. Srebr-
nej w Nowej Rudzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowa-
dzaniu rozpoznania stwierdzono, że w  mieszkaniu na pierwszym 
piętrze znajduje się prawdopodobnie mężczyzna, z którym od dwóch 
dni nie ma kontaktu. Okna i drzwi były zamknięte. Po sprawdzeniu 
przez okna, czy w mieszkaniu ktoś przebywa, okazało się, że na pod-
łoże leży mężczyzna. Po otwarciu drzwi do mieszkania, policjanci 
weszli i stwierdzili, że brak jest technicznych możliwości do podjęcia 
działań ratowniczych ze względu na stężenie pośmiertne.
Zadymienie. W środę 8 kwietnia strażacy z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Nowej Rudzie otrzymali zgłoszenie o zadymieniu w bu-
dynku przy ul. Spacerowej w Nowej Rudzie. Po dojeździe zastępów 
straży pożarnej na miejsce zdarzenia, stwierdzono niewielkie zady-
mienie na klatce schodowej, które wynikało z  próby rozpalenia 
w piecu c.o. znajdującego się w pomieszczeniu kotłowym.
Nie ustąpił pierwszeństwa. W środę 8 kwietnia ok. godz. 16.55 na 
ul. Jagiellońskiej w Radkowie, 40-latek kierujący motorowerem nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z samochodem osobo-
wym marki Fiat, którym kierowała kobieta. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem.
Samochód na boku. W środę 8 kwietnia ok. godz. 17.15 na ul. Słu-
pieckiej w Nowej Rudzie, nieustalony kierujący samochodem osobo-
wym doprowadził do przewrócenia pojazdu i uciekł z miejsca zda-
rzenia. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą policjan-
ci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
Akcja w Radkowie. W czwartek 9 kwietnia strażacy otrzymali zgło-
szenie o zadymieniu na poddaszu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 
w Radkowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu 
rozpoznania stwierdzono, że zadymienie powstało na skutek zapa-
lenia się belki stropowej przylegających do komina na poddaszu 
budynku. W kominie znajdują się dwa przewody dymowe, do których 
podłączony jest kominek w  mieszkaniu na parterze oraz piec c.o. 
w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Podczas oderwania części pod-
łogi na poddaszu ujawniono ubytki w przewodzie dymowym, przez 
które zapaliła się belka stropowa.
Zamknięte drzwi. W piątek 10 kwietnia strażacy po raz kolejny po-
mogli dostać się do mieszkania w budynku przy ul. Rzecznej w Dro-
gosławiu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostki straży pożar-
nej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono zamknięte drzwi do 
mieszkania, w którym prawdopodobnie znajduję się osoba poszko-
dowana. Podczas próby otwarcia mieszkania okazało się że osoba 
jest przytomna i jest z nią kontakt.
Pożar śmieci. W  sobotę 11 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie 
o  pożarze śmieci przy ul. Polnej w  Drogosławiu. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia stwierdzono pożar dzikiego wysypiska śmieci 
(deski, opony, meble) oraz gałęzie na powierzchni ok. 30 m2.
Pijany na skuterze. W niedzielę 12 kwietnia policjanci z Nowej Rudy 
zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który pijany kierował motorowe-
rem. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna ma 2,2 promila alko-
holu w organizmie.
Wjechał w ogrodzenie. W poniedziałek 13 kwietnia ok. godz. 10.00 
na ul. Słupieckiej w  Nowej Rudzie 21-latek kierujący samochodem 
osobowym uderzył w ogrodzenie posesji. Za ten czyn został ukarany 
mandatem.

Policja ostrzega i radzi

W czwartek 9 kwietnia ok godz. 21.00 przy ul. Piastów 
w  Nowej Rudzie, 28-letni mieszkaniec gminy Nowa Ruda 
w  trakcie kłótni z  24-letnim mieszkańcem Nowej Rudy, 
dwukrotnie dźgnął go nożem w  okolice klatki piersiowej, 
powodując obrażenia zagrażające życiu. Po natychmiastowo 
podjętych działaniach sprawca został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania i osadzony w noworudzkim areszcie.

Prokurator zakwalifikował zdarzenie jako usiłowanie 
zabójstwa. Ponadto przy sprawcy znaleziona została me-
tamfetamina i marihuana. Poszkodowany 24-latek po ope-
racji przebywa w  Specjalistycznym Centrum Medycznym 
w Polanicy-Zdroju.

Działania kontrolne na drogach

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego kontrolując pojazdy 
zwracają szczególną uwagę na 
powód poruszania się po drodze 
oraz liczbę osób znajdujących 
się w pojazdach komunikacji 

zbiorowej i przewoźników pry-
watnych.

– Rygorystyczne zasady bez-
pieczeństwa związane z epide-
mią koronawirusa skutkują dzia-
łaniami wszystkich policjantów. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego kłodzkiej komendy 
kontrolują przemieszczające się 
pojazdy i pytają o cel podróży 
uczestników ruchu drogowego. 
Ponadto kontrolując pojazdy 
zwracają szczególną uwagę na 
powód poruszania się po drodze 
oraz liczbę osób znajdujących 
się w pojazdach komunikacji 
zbiorowej i przewoźników pry-
watnych. W zbiorowym trans-
porcie publicznym obowiązuje 
zasada : „tyle pasażerów, ile po-
łowa miejsc siedzących w pojeź-

dzie” – informuje podinsp. Wio-
letta Martuszewska, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kłodzku. – Funkcjona-
riusze kontrolują również samo-
chody osobowe i sprawdzają, 
czy kierowcy oraz ich pasażero-
wie nie łamią zasad kwarantan-
ny, a także czy ich podróż wyni-
ka z załatwiania niezbędnych 
potrzeb życiowych – dodaje.

Przypominamy, że informacje 
o obostrzeniach wynikających z 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii są dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/koronawirus/
kolejne-kroki.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii 
koronawirusa funkcjonariusze Komendy Głównej 
Policji apelują o zachowanie ostrożności i rozsąd-
ku oraz przestrzegają przed oszustami. Pamiętaj-
my, że przestępcy, wykorzystując obawę i nie-

pewność związaną z epidemią, chcą wyłudzić 
pieniądze lub wprowadzić dezinformację, zasy-
pując sieć oraz media fałszywymi informacjami, 
czyli fake newsami.
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Kontakt z dzielnicowym przez aplikację „Moja komenda”
Dzielnicowi bardzo często określani są jako „policjanci pierwszego kontaktu”, co związane jest z charakterem pełnionej służby. Jednym z głównych 
celów kampanii społecznej „Dzielnicowy bliżej nas” jest właśnie budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu ze społeczeństwem. Korzystanie 
z mobilnej aplikacji „Moja Komenda” ułatwia nie tylko odnalezienie dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania, ale i szybki 
kontakt telefoniczny, czy też mailowy, w nurtujących nas sprawach

Policja e-usługi

ZUS nie rozpatruje pism wysyłanych e-mailem

Dzielnicowi to grupa funk-
cjonariuszy, która większą część 
służby pełni w terenie. Policjan-
ci ci pozostają w stałym kontak-
cie z lokalną społecznością, zna-
ją mieszkańców i starają się 
pomagać w rozwiązywaniu zgła-
szanych przez nich problemów. 
Najczęstsze sprawy, którymi się 
zajmują dotyczą konfliktów ro-
dzinnych oraz sporów sąsiedz-
kich, a także sytuacji związanych 
z przemocą w rodzinie. Dzielni-
cowy udziela porad, może też 
skierować nas do odpowiedniej 
komórki policji czy też instytucji, 
która pomoże rozwiązać nurtu-
jący nas problem.

Aby jeszcze bardziej uspraw-
nić kontakt mieszkańców z dziel-
nicowym, wprowadzone zostały 
nowe kanały komunikacji spo-
łecznej z tymi funkcjonariuszami, 
m.in.:

– służbowe telefony komór-
kowe z nr przypisanym do rejo-
nu służbowego,

– funkcyjne skrzynki poczty 
elektronicznej,

– swobodny dostęp do sieci 
Internet,

– aplikację „Moja Komenda”,
– opracowywanie projektu 

portalu internetowego „Twój 
Dzielnicowy”,

– Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Zmiana nastawienia pracy 
dzielnicowego, w ramach pro-
gramu „Dzielnicowy bliżej nas” 
to ukierunkowanie zadań na 
bezpośredni kontakt z obywa-
telem i odciągnięcie go od czyn-
ności biurowych w jednostce 
organizacyjnej policji.

Jednym z narzędzi z jakich 
mogą korzystać mieszkańcy 
chcący skontaktować się ze swo-

im dzielnicowym jest mobilna 
aplikacja „Moja komenda”. Na-
rzędzie to umożliwia wyszukanie 
każdego dzielnicowego w Polsce. 
Aby to zrobić wystarczy wpisać 
np. własny adres zamieszkania, 
a aplikacja odnajdzie funkcjona-
riusza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, w 
której jednostce on pracuje. 
Dzielnicowych możemy wyszu-
kać także po ich imieniu lub 
nazwisku. Aby połączyć się z 
funkcjonariuszem wystarczy jed-
no kliknięcie. Wyszukiwarka 
dzielnicowych działa w trybie 
offline.

Użytkownik nie musi mieć 
dostępu do Internetu, aby od-
naleźć swojego dzielnicowego. 
Aplikacja „Moja komenda” za-
wiera także bazę teleadresową 
wszystkich komend i komisaria-
tów w Polsce oraz dodatkowe 

jednostki, m.in. rewiry dzielni-
cowych oraz posterunki.

Aplikacja została wyposażo-
na w dwa tryby wyszukiwania 
informacji. Po włączeniu usług 
lokalizacyjnych w telefonie sama 
odnajdzie najbliższe policyjne 
obiekty. Po przejściu w tryb on-
line wystarczy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do najbliższej 

komendy lub komisariatu. Rów-
nie sprawnie połączy nas z dy-
żurnymi policjantami z wybranej 
jednostki.

Dodatkowo „Moja komenda” 
umożliwia wyszukanie po nazwie 
jednostki, ulicy lub kodzie pocz-
towym. asp. Paulina Koptyra
kierownik Referatu Dzielnicowych 

KP w Nowej Rudzie

Policja nie tak dawno uruchomiła portal e-
-usługi, który dzięki Centralnej Książce Telefo-
nicznej ułatwia komunikację z  jednostkami 
policji w  całym kraju. Dodatkowo dla osób 
głuchych i  słabosłyszących, które znają polski 
język migowy (PJM) lub system językowo-migo-
wy (SJM), istnieje możliwość połączenia z  do-
wolnego miejsca z wykorzystaniem komputera 
lub telefonu z  funkcją wideo z  dostępem do 
Internetu z  jednostką policji, z  bezpośrednim 
dołączeniem tłumacza języka migowego. Usłu-
ga dostępna jest w dni robocze w godz. 8.00-
20.00.

Nowy system e-usług w policji to platforma, 
która w znacznym stopniu ułatwia funkcjono-
wanie jednostek w  całym kraju. Dzięki tej no-
wince technicznej osoby niesłyszące będą 
mogły złożyć zawiadomienie za pośrednictwem 
tłumacza języka migowego online. System ma 
wiele innych udogodnień i stanowi idealną bazę 
do rozwijania kolejnych usług.

Nowy system oferuje wiele nowoczesnych 
rozwiązań, z których skorzystają zarówno poli-
cjanci, jak i obywatele. Niezwykle ważnym ele-
mentem jest wprowadzenie ułatwień w kontak-
cie z osobami niesłyszącymi, którzy docelowo 
będą mogli złożyć zawiadomienie w jednostkach 
policji za pośrednictwem tłumacza języka mi-
gowego dostępnego online. Z punktu widzenia 
funkcjonariuszy istotną nowością będzie m.in. 
możliwość powszechnego stosowania przekazu 
wideo zarówno z komputerów, jak i służbowych 
urządzeń mobilnych. Kolejną możliwością są 
usługi: SMS informująca o uruchomieniu proce-
dury Child Alert (z  dwustronną komunikacją), 
centralna książka telefoniczna policji w Interne-
cie, bezpośrednie połączenie telefoniczne lub 
wideo z policjantem. Cały system stanowi solid-
ną bazę do uruchomienia kolejnych usług i po-
szerzania możliwości polskiej policji.

Dostęp do „e-usług policja” znajduje się na: 
www.euslugi.policja.pl/eu/

Najszybszą i najpewniejszą drogą złożenia każdego 
wniosku do ZUS jest platforma internetowa PUE ZUS. 
Wszystkie pisma mogą być także zostawione w specjal-
nie do tego przygotowanych skrzynkach, które są 
wystawione w każdej placówce zakładu. ZUS nie roz-
patruje skanów, zdjęć, czy plików word lub pdf, które 
są przesłane e-mailem.

– Jeżeli ktoś wysłał już do nas wniosek na ogólny 
adres e-mail cot@zus.pl lub jakikolwiek inny adres, musi 
zrobić to jeszcze raz, najlepiej przez swoje indywidu-
alne konto na PUE ZUS. Każda osoba, która zrobi to 
przez ten kanał komunikacji jest automatycznie wery-

fikowana, a wniosek rozpatrywany priorytetowo – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśnia, dotyczy to zwłaszcza wniosków od 
przedsiębiorców składanych w ramach „tarczy antykry-
zysowej”. Rzeczniczka przypomina jednocześnie, że 
wnioski można także składać w formie papierowej za 
pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS 
wrzucając je do skrzynki na dokumenty oznakowanej 
napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pra-
cownikiem ZUS). Jednak najszybszą drogą jest skorzy-
stanie z wysyłki elektronicznej przez PUE ZUS.

– Pismo e-mailem może wysłać dosłownie każdy, 
ale wnioski wysyłane poprzez indywidualne konto na 
naszej platformie internetowej są podpisywane poprzez 
profil zaufany, certyfikat ZUS lub podpis kwalifikowany, 
dlatego mamy pewność, że zostały wysłane przez tę 
osobę, która wnioskuje o  wypłatę postojowego czy 
zwolnienie ze składek – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jeżeli ktoś nie posiada swojego konta na PUE może 
je założyć korzystając z profilu zaufanego. Profil zaufa-
ny każdy może założyć poprzez swój bank bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. Wiele banków ma zgodę 
na potwierdzanie profilu zaufanego.
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Od kuchni

300 g karczku wieprzowego
2 cebule
1 ząbek czosnku
2 łyżeczki przyprawy do gyrosa
olej
500 g brokułu
300 g marchewki
300 g makaronu rurki
sól, pieprz
1/4 litra bulionu (może być instant lub 
z kostki rosołowej)

Mięso umyć, osuszyć i pokroić w paski. 
Cebule pokroić w półplasterki. Czosnek 
przecisnąć przez praskę. Mięso wymie-
szać z  cebulą, czosnkiem, przyprawą 

do gyrosa i  2 łyżkami oleju. Brokuł 
podzielić na różyczki i umyć. Marchew-
ki obrać, umyć i pokroić w słupki. Ma-
karon ugotować w  osolonej wodzie 
według przepisu na opakowaniu. Od-
cedzić. Mięso usmażyć na oleju, dopra-
wić solą i pieprzem, wyciągnać i na tym 
samym tłuszczu podsmażyć brokuł 
i  marchewki. Kolejno dodać bulion 
i  gotować, aż warzywa będą miękkie 
i woda wyparuje. Warzywa wyciągnąć. 
Makaron przysmażyć na 2 łyżkach 
oleju przez około 4 minuty. Dodać 
mięso i warzywa. Wymieszać.

Olga Boznańska to najwybitniejsza malarka modernizmu. Obywatelka 
świata. Ze względu na swoją profesję, większość swojego życia spędziła w Pa-
ryżu. Malowała portrety, które obnażały duszę malowanej osoby. Malarkę nie 
interesowała uroda, czy też jej brak, a emocje i wszystko to, co w człowieku 
jest wewnątrz. Dlatego jej obrazy zawsze intrygowały i niepokoiły. Posługi-
wała się techniką polegającą na celowym niedokończeniu dzieła w  całości 
(podobnie jak w rzeźbie tworzył Michał Anioł). To ona, jako artystka musiała 
zadecydować o końcowym efekcie. Przez trzydzieści lat malowała w pracow-
ni przy Boulevard Montparnasse w Paryżu. Bywali tam m.in. Zofia Stryjeńska, 
Maja Berezowska, Artur Rubinstein. Pojawiał się też Wojciech Kossak. Boznań-
ska była długoletnią narzeczoną malarza Józefa Czajkowskiego, z  którym 
rozstała się w dość burzliwych okolicznościach. Reporterka Angelika Kuźniak 
opisuje wybitną artystkę wręcz ze śledczą dociekliwością. I  mamy portret 
kobiety genialnej, zmysłowej i delikatnej. Nazywana często przez odbiorców 
„szarą malarką” – jej życie jednak było niezwykle barwne. Dla kariery poświę-
ciła wszystko – przede wszystkim miłość. W tej biografii, gdzieś w tle mamy 
jeszcze ówczesne wydarzenia historyczne. Malarka zmarła w 1940 roku w Pa-
ryżu, jej miastem rodzinnym był Kraków, do którego rzadko powracała. Pole-
cam. Pięknie wydana książka i dobra literatura.

Dobra książka

Krystyna Fecko

Angelika Kuźniak

„Boznańska. 
Non finito”

Smacznego!

Makaronowy gyros

Agata Hryciuk

#ZostańWDomu to nie tylko 
modny hashtag, ale przede wszyst-
kim realna i bardzo potrzebna akcja 
społeczna nawołująca do potrakto-
wania epidemii COVID-19 poważnie. 
Zamykamy się więc w domach i 
pracujemy zdalnie. Do absolutnego 
minimum ograniczamy naszą obec-
ność na zewnątrz. Praca w trybie 
home office to wyzwanie nie tylko 
dla twojego umysłu, który nagle 
rozprasza tysiąc domowych spraw, 
ale także dla twojego ciała. Nie 
oszukujmy się, pracując zdalnie, nie 
zawsze siedzisz w wygodnej, „biu-
rowej” pozycji. Nie masz też do tego 
warunków. Na tym braku wygody 

cierpią twoje mięśnie, które jeszcze 
bardziej niż kiedykolwiek potrze-
bują uwagi i troski. Zadbaj o siebie 
i ćwicz w domu. To prostsze, niż ci 
się wydaje. Na początku wyznacz 
sobie przestrzeń, na której będziesz 
ćwiczyć. Powinna być odpowiednio 
duża, żeby zmieściła się na niej mata 
do ćwiczeń. Powinna też „pomieścić” 
zakres ćwiczeń, które będziesz wy-
konywać – wykroki, pajacyki, wy-
machy i inne ćwiczenia angażujące 
górne i dolne kończyny wymagają 
co najmniej dwóch-trzech metrów 
dookoła ciebie. Jeśli regularnie 
gościsz w klubie fitness, do domo-
wego treningu używaj tych samych 

ubrań, w których ćwiczysz na zaję-
ciach. Odpowiedni ubiór i obuwie 
wspomagają ruchy wykonywane w 
trakcie treningu. To nie kwestia 
próżności, ale zapobiegania kontu-
zjom.

Kolejna kwestia to akcesoria 
treningowe. Domowy trening nie 
obejdzie się bez maty do ćwiczeń. 
Dlaczego? Trening na panelach, na 
dywanie czy na ręczniku nie pomo-
że twoim mięśniom. Mata to pod-
stawa.

Żyjemy w czasach nieograniczo-
nych możliwości. Bardzo wiele usług 
jest już dostępnych w Internecie i 
nie inaczej sprawa ma się z aktyw-
nością fizyczną. Wybierając domo-
wy trening, ćwiczyć możesz na 
bardzo wiele sposobów. Któryś z 
nich z pewnością przypadnie ci do 
gustu. Masz laptopa i dostęp do 
Internetu? Brama do treningowego 
raju stoi przed tobą otworem! Wy-
starczy, że w przeglądarce interne-
towej włączysz popularną stronę 
YouTube.com. To kopalnia treści 
motywacyjnych, naukowych, uro-
dowych, plotkarskich oraz trenin-

gowych. Za darmo znajdziesz na 
YouTube.com tysiące treningów – od 
kompleksowych na całe ciało, po 
skupiających się na wybranych jego 
partiach. Przebierać możesz także 
w rodzajach ćwiczeń – znajdziesz 
tu shapy, pilates, crossfit, tabatę, 
zumbę i wiele, wiele innych. Jesteś 
zachwycona tym spektrum możli-
wości? Zastanów się, na który tre-
ning masz ochotę i przeglądaj filmy.

W przypadku treningu z YouTu-
be.com pozostaje jedna, ważna 
kwestia do omówienia. Domowy 
trening ma służyć zdrowiu i popra-
wie samopoczucia – a te zapewnisz 
sobie, trenując wyłącznie z profe-
sjonalistami. O Ewie Chodakowskiej 
i Annie Lewandowskiej słyszała 
chyba każda z nas. Możemy bez 
obaw stwierdzić, że to najpopular-
niejsze trenerki w Polsce. Na swoją 
renomę pracowały wiele lat i obec-
nie obie udostępniają fankom in-
ternetowe platformy ze swoimi 
autorskimi treningami. Chodakow-
ska robi to za pomocą usługi VOD, 
a Lewandowska za pomocą aplika-
cji na smartfony. Obie platformy są 

płatne, ale koszty nie są przesadzo-
ne. Przykładowo, za 3-miesięczny 
dostęp do wszystkich treningów 
Ewy Chodakowskiej, których na 
stronie jest prawie 40, trzeba zapła-
cić 69 zł. Obie Panie mają swoje 
zwolenniczki i przeciwniczki – ale 
niezależnie od tego, do którego 
teamu należysz, najważniejsze, że 
dziewczyny motywują cię do do-
mowej aktywności fizycznej.

Do swojej domowej aktywności 
fizycznej na stałe wprowadź stret-
ching. Spędzając kilka, a teraz nawet 
kilkanaście godzin dziennie w po-
zycji siedzącej, prędzej czy później 
nabawisz się bólu pleców i ogólne-
go uczucia napięcia całego ciała. 
Na rozluźnienie możesz skorzystać 
z treningu ułożonego przez Martę 
z Codziennie Fit. Jest prosty, nie 
wymaga od ciebie żadnych dodat-
kowych przygotowań i zajmie ci 
jedynie pół godziny. Korzyści? Od-
prężenie całego ciała, uśmierzenie 
bólu pleców i poprawa samopoczu-
cia.

Zatem – do dzieła!!!

#ZostańWDomu – czyli zdalny trening sportowy



11

OR OR
Noworudzianin Nr 424, 17-23 kwietnia 2020 r.



12

OR OR
Noworudzianin Nr 424, 17-23 kwietnia 2020 r.

Stanisław Jachowicz 
Stanisław Jachowicz (ur. 17 IV 1796 r. w Dziko-

wie (dzielnicy Tarnobrzega), zm. 24 XII 1857 r. 
w Warszawie) – polski poeta, pedagog, działacz 
charytatywny, czołowy bajkopisarz polski.

Po zakończeniu studiów w  1818 r. osiadł 
w Warszawie, gdzie objął posadę kancelisty w Pro-
kuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. Przy-
stąpił do Związku Wolnych Polaków. Po wykryciu 
Związku i przeprowadzonym śledztwie objął go 
zakaz zajmowania posad rządowych, więc głów-
nym źródłem utrzymania stała się praca pedago-
giczna, nauczyciela języka polskiego w domach 
i na prywatnych stancjach. W 1842 r. Warszawskie 
Towarzystwo Dobroczynności założyło dwa domy 
sierot. Domem dla chłopców kierował Stanisław 
Jachowicz. Jako nauczyciel i pedagog pracował 
do końca życia, publikując liczne prace z zakresu 
metodyki nauczania. W 1824 r. wydał swoją pierw-
szą książkę, zbiór 58 wierszowanych bajek i umo-
ralniających opowiastek dla dzieci pod tytułem 
„Bajki i powieści”. Choć nie był pierwszym polskim 
autorem piszącym dla dzieci, potrafił zrozumieć 
dzieci i ich sposób widzenia świata. Był pierwszym, 
który dostrzegł, że bajki dla dzieci powinny być 
inne niż klasyczna bajka dla dorosłych. W swoich 
wierszach dla dzieci porzucił operowanie alego-
rią, używając zamiast niej konkretnych przykładów, 
przekazywanych naturalnym, codziennym języ-
kiem. W bajkach Jachowicza zwierzęta nie uosa-
biają przywar i zalet ludzkich, co małe dziecko, 
nieznające konwencji, musiałoby dopiero „rozko-
dowywać”, lecz są po prostu bohaterami opowie-
ści. Jachowicz był faktycznym twórcą tego nowe-
go gatunku. Powiastka dziecięca, w postaci, jaką 
jej nadał, stała się popularną formą literatury dla 
dzieci. Jest powszechnie uważany za najlepszego 
bajkopisarza dla dzieci swojej epoki i faktycznego 
twórcę polskiej literatury dla dzieci. Niektóre 
z jego wierszyków, jak „Chory kotek” (Pan kotek 
był chory...) czy „Andzia”, są nadal powszechnie 
znane i lubiane przez dzieci. Jego gazety i książ-
ki dla dzieci miały nie tylko wychowywać, ale 
i  uczyć: czytania, liczenia, historii. „Śpiewy dla 
dzieci” (1854) to pierwszy w Polsce tomik piosenek. 
Swoich działań edukacyjnych i wychowawczych 
nie ograniczał do małych dzieci, pamiętając o wy-
chowaniu i kształceniu młodzieży. Oprócz litera-

tury dla dzieci pisał także wiersze dla dorosłych, 
w których pokazywał między innymi obraz swo-
ich rodzinnych okolic, opisywał wiejskie obycza-
je. Utwory te ukazały się w tomie zatytułowanym 
„Pisma różne wierszem” (1853), jednak książka 
przeszła bez echa i pozostaje mało znana. Ponad-
to amatorsko zajmował się gromadzeniem i ka-
tegoryzowaniem przysłów. Z wielkim zaangażo-
waniem zajmował się opieką społeczną nad 
dziećmi. Stał się znany z wielkiej energii i pomy-
słowości w zbieraniu datków na rzecz sierocińców, 
ochronek i  szkół. Był współtwórcą ochronek, 
pierwowzorów dzisiejszych przedszkoli, w których 
dzieci otrzymywały posiłki, bawiły się, były wy-
chowywane i nauczane, podczas kiedy ich matki 
pracowały poza domem. To z  jego inicjatywy 
rozpoczęto w  ochronkach naukę rzemiosł, co 
miało pomóc wychowankom w dorosłym życiu. 
Wyczerpany intensywną pracą, Stanisław Jacho-
wicz utracił siły i wzrok. W hołdzie dla jego zasług, 
na jego 61 urodziny, przyjaciele i uczniowie po-
stanowili wydać zbiorową pozycję pod wymow-
nym tytułem „Wieniec”. Pierwszy z tomów ukazał 
się za życia Jachowicza.
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„Piastowska” ul. Piastów 5 17 kwietnia

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 18 kwietnia

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 19 kwietnia

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 20 kwietnia

„W Rynku” Rynek 23 21 kwietnia

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 22 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 23 kwietnia

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 24 kwietnia

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 25 kwietnia

„Familia” ul. Kłodzka 13 26 kwietnia

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 27 kwietnia

„Nowa” ul. Teatralna 11 28 kwietnia
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2020

kwietnia
piątek

imieniny obchodzą: 
Innocenty, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, 
Klara, Robert, Salwator, Stefan, Teodora

wschód słońca: 5.34
zachód słońca: 19.36

17
108 dzień roku

do końca roku pozostało 258 dni
dzień trwa: 14 godz. i 2 min 
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kina MOK

Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin

kino 
nieczynne
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Oświadczenie wójtów, burmistrzów i starosty kłodzkiego

Obostrzeń ciąg dalszy

Koronawirus – statystyki
Na ten moment (czwartek 16 kwietnia, godz. 

15.00) jest już ponad 2,1 miliona zarażonych, 
ponad 136 tysięcy zgonów i ponad 521 tysięcy 
osób wyzdrowiałych na 215 terytoriach całego 
świata. Polska na ten moment jest na 27 miejscu 
w tej statystyce z liczbą zarażonych 7771, liczbą 
zgonów 292 oraz 774 osobami wyzdrowiałymi.

W powiecie kłodzkim jest 21 osób zarażonych 
koronawirusem (15 osób w  Kudowie-Zdroju, 
2  w  Lądku-Zdroju, po 1 w  mieście Nowa Ruda, 
gminie wiejskiej Nowa Ruda, Stroniu Śląskim 
i  Lewinie Kłodzkim). Jedna ofiara śmiertelna 
(z  Lewina Kłodzkiego), a  3 osoby wyzdrowiały 
(2  z  Kudowy-Zdroju i  1 osoba z  Ołdrzychowic). 
W całym powiecie kłodzkim 1067 osób objętych 
jest kwarantanną, w tym 343 decyzją sanepidu. 
132 osoby przebywają na kwarantannie w Nowej 
Rudzie i 30 w Radkowie – po powrocie z zagrani-

cy. Decyzją sanepidu na kwarantannie przebywa-
ją 33 osoby w Nowej Rudzie, 27 osób w gminie 
wiejskiej Nowa Ruda oraz 13 osób w  gminie 
Radków.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (645430 chorych / 28644 zgonów / 52739

wyzdrowiałych),
Hiszpania (182816 / 19130 / 74797),
Włochy (165632 / 21713 / 38092),
Francja (147863 / 17167 / 30955),
Niemcy (134834 / 3804 / 68507),
Wielka Brytania (98476 / 12868 / 1918),
Chiny (82341 / 3342 / 77897),
(…)
Czechy (6303 / 166 / 831).

#zostanwdomu

Najważniejsze informacje w skrócie dotyczące zmian, uaktualnień obostrzeń związanych z koro-
nawirusem wprowadzonych pod koniec ubiegłego tygodnia.

Do 19 kwietnia przedłużono obostrzenia dot. m.in. galerii handlowych, kin, zakładów fryzjerskich, 
limitu osób w sklepach i kościołach.

Szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia.
Zasiłki opiekuńcze przedłużone do końca tego okresu.
Do 26 kwietnia wstrzymany nadal ruch lotniczy i międzynarodowy ruch kolejowy.
Do odwołania nie będą odbywać się nadal masowe imprezy.
Przesunięto egzaminy ósmoklasistów i maturalne co najmniej do drugiej połowy czerwca. O ter-

minie władze poinformują na co najmniej 3 tygodnie przed.
Do 3 maja zamknięte będą granice i obecne restrykcje nadal tam obowiązują, w tym obowiązek 

14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju.
Po Świętach Wielkanocnych zostanie przedstawiony plan powrotu do nowej rzeczywistości.
Prezydent Andrzej Duda na specjalnym posiedzeniu z premierem Mateuszem Morawieckim za-

proponował zwolnienie ze składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców na okres 3 miesięcy oraz 
objęcie Tarczą Antykryzysową również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 
przed 1 marca. To spotkało się z akceptacją premiera.

Od czwartku 16 kwietnia wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicz-
nych, o czym piszemy na str. 15.

W obawie o życie i zdrowie 
mieszkańców, oraz o rzetelność 
przeprowadzenia demokratycz-
nych wyborów w sytuacji epide-
mii, zwracamy się do Przewod-
niczącego Państwowej Komisji 
Wyborczej o podjęcie działań, 
które wpłyną na ustawodawcę i 
doprowadzą do zmiany terminu 
przeprowadzenia wyborów Pre-
zydenta RP z poszanowaniem 
prawa i procedur obowiązują-
cych w państwie demokratycz-
nym.

Obserwujemy zwiększającą 
się ilość zakażeń w Polsce i po-
wiecie. W naszym przekonaniu, 
należy bezwzględnie przestrze-
gać zaleceń wprowadzonych 
m.in. Ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych czy rozporządzeniami 
Ministra Zdrowia. Zalecenia te 
stoją w sprzeczności z organiza-
cją, w jakiejkolwiek formie, wy-
borów i mogą przyczynić się do 
rozwoju epidemii.

Dziś już wiemy, że w tak usta-
lonym terminie oraz wg ciągle 
obowiązującego kodeksu wy-
borczego, nie ma możliwości 
skompletowania obwodowych 
komisji wyborczych, zawarcia z 
ludźmi umów zlecenia na obsłu-
gę techniczną wyborów oraz 
przygotowania lokali wybor-
czych, choćby ze względu na 
brak chętnych do narażania swo-
jego zdrowia przy wyborach. 
Jednocześnie jako odpowiedzial-
ni pracodawcy nie możemy wy-
dać poleceń podwładnym urzęd-
nikom, narażając ich na utratę 
zdrowia i życia a nas na odpo-

wiedzialność karną. Widzimy też 
poważne przeciwskazania do 
przeprowadzenia szkoleń bo-
wiem jest to oczywistym spro-
wadzeniem zagrożenia na człon-
ków komisji. Ponadto, w obecnej 
sytuacji, gdy brakuje środków 
ochrony przed wirusem dla służ-
by zdrowia, przeprowadzenie 
zakupów takich środków dla 
komisji wydaje się nieracjonalne 
a wobec wydłużających się ter-
minów dostaw – niemożliwe.

Naszym zdaniem, głównie z 
powyższych powodów, utrzy-
manie w mocy planowanego 
terminu wyborów 10 maja 2020 r. 
lub w najbliższych terminach, 
będzie musiało skutkować przed-
wczesnym zniesieniem ograni-
czeń dotyczących przemieszcze-
nia i kontaktowania się ludności. 
Nie ma znaczenia forma tego 
kontaktu, czy będzie on osobisty, 

czy poprzez przesyłkę przynie-
sioną przez listonosza. Efekt 
będzie taki sam, stracimy kon-
trolę nad koronawirusem i epi-
demią co spowoduje ponowny 
wzrost zachorowań i totalny 
paraliż naszego życia.

Apelujemy do Pana Przewod-
niczącego PKW oraz wszystkich 
osób decyzyjnych, by w trosce 
o życie i zdrowie Polaków, zro-
bili wszystko by przenieść datę 
wyborów, na bezpieczną dla 
zdrowia i życia wyborców oraz 
w celu zapewnienia wszystkich 
warunków demokratycznych 
wyborów.

Starosta Kłodzki – Maciej 
Awiżeń

Burmistrz Miasta Duszniki-
Zdrój – Piotr Lewandowski

Wójt Gminy Kłodzko – 
Zbigniew Tur

Burmistrz Miasta Kłodzka – 
Michał Piszko

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój 
– Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-
Zdrój – Roman Kaczmarczyk

Wójt Gminy Lewin Kłodzki –
Joanna Klimek-Szymanowicz

Burmistrz Miasta i Gminy
Międzylesie – Tomasz Korczak

Burmistrz Miasta Nowa Ruda 
– Tomasz Kiliński

Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój 
– Mateusz Jellin

Burmistrz Miasta i Gminy Stronie 
Śląskie – Dariusz Chromiec

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczytna – Jerzy Król

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radków (wydał wcześniej 
oświadczenie zbieżne 
z powyższym) 
Jan Bednarczyk
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Seniorzy a koronawirus
Pomocnik seniora

1. Zachowaj rytm dnia. Wstawaj o ustalonej godzinie. Dbaj 
o siebie. Zachowuj zasady codziennej higieny.

2. Zadbaj, żeby mieszkanie było regularnie wietrzone. Z dnia na 
dzień będzie więcej słońca, a to one poprawia nam nastrój.

3. Zaplanuj dzień. Zrób listę rzeczy, które masz do zrobienia 
w ciągu dnia: prace domowe, posiłki, czas na pasje, oglądanie 
telewizji czy lektury.

4. W planie dnia znajdź czas na relaks, na czas, w którym nie 
oglądasz telewizji, nie słuchasz wiadomości w radio. To czas 
tylko dla ciebie, na odpoczynek.

5. Gimnastykuj się. Nawet krótkie i proste ćwiczenia, które moż-
na wykonać samemu w domu, dotlenią Twój mózg i polepszą 
kondycję.

6. Ćwicz umysł. Nie ma powodu, by rezygnować z krzyżówek, 
czytania książek.

7. Przygotuj listę osób, z którymi będziesz mógł porozmawiać 
przez telefon. Rozmowa z drugim człowiekiem daje nam więcej 
sił i energii.

8. Przygotuj też listę osób, do których będziesz mógł zadzwonić 
w potrzebie. Zakup leków, jedzenia może zrealizować ktoś za 
Ciebie.

Kogo możesz poprosić telefonicznie o pomoc?

• pracownika pomocy społecznej w twojej gminie lub powiecie

• najbliższych, rodzinę, znajomych

• sąsiada

Nie wahaj się poprosić o pomoc. To nic nie kosztuje.

Pamiętaj, jeżeli źle się poczujesz a będziesz wzywać pomoc, po-
informuj podczas rozmowy czy miałeś kontakt z osobą chorą 
na koronawirusa. Takie odpowiedzialne działanie uchroni również 
inne osoby przed zakażeniem.

Przypominamy o tym, że przed koronawirusem powinny się chronić zwłaszcza osoby starsze, u których występuje największe ryzyko 
zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. Informujemy o podstawowych zasadach, jakie obowiązują seniorów teraz – gdy trwa epidemia
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Od czwartku 16 kwietnia do odwołania obowiązuje 
nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. 
To kolejne działania w ramach walki z koronawirusem

Nakaz zakrywania 
ust i nosa

Nowe rozporządzenie, które 
weszło po północy 16 kwietnia 
określa zasady zasłaniania twa-
rzy i nosa oraz miejsca w jakich 
musimy to robić obowiązkowo.

Najważniejszy jest jednak 
fakt, że noszenie maseczek jed-
norazowych czy tym bardziej 
specjalistycznych nie jest wyma-
gane w tym wypadku. Możemy 
zasłaniać twarz również szali-
kiem, chustą, materiałem, samo-
dzielnie wykonaną maseczką, 
przyłbicą.

Gdzie OBOWIĄZKOWO na-
leży zakrywać część twarzy:

– obiekty i placówki handlo-
we oraz usługowe (we wszyst-
kich sklepach, bankach, pocz-
tach, gastronomiach),

– targowiska i stragany,
– publiczny transport zbio-

rowy (autobusy, busy, pociągi, 
tramwaje),

– rowery, skutery, motocykle, 
hulajnogi,

– samochód osobowy, w któ-
rym jadą osoby niezamieszkują-
ce razem,

– zakład pracy (w tym biura) 
z wyłączeniem osób tam zatrud-
nionych (niezależnie od podsta-
wy zatrudnienia), chyba że cho-
dzi o osoby wykonujące w da-
nym zakładzie obsługę klientów 
lub interesantów,

– budynki użyteczności pu-
blicznej, z wyłączeniem osób 
tam zatrudnionych (niezależnie 
od podstawy zatrudnienia), chy-
ba że chodzi o osoby wykonu-
jące w danym budynku obsługę 
klientów lub interesantów,

– kościoły i kaplice,
– w czasie przemieszczania 

się chodnikami.
Generalnie wszędzie, gdzie 

mamy potencjalną i rzeczywistą 
możliwość spotkania się z inny-
mi osobami.

Kto nie musi zasłaniać twa-
rzy?

Z obowiązku zwolnione są 
osoby, które same lub z dziec-
kiem podróżują samochodem, 
dzieci do 4 lat czy osoby, które 
nie mogą tego robić ze względu 
na stan zdrowia. Zwolnione są 
m.in. osoby z autyzmem.

Nie trzeba ich stosować tak-
że w biurze, pod warunkiem, że 
nie zajmujemy się bezpośrednią 
obsługą interesantów. Twarzy 

nie muszą zasłaniać także kie-
rowcy komunikacji miejskiej czy 
prywatnego przewoźnika, pod 
warunkiem, że kierowca będzie 
odgrodzony od kabiny pasaże-
rów.

Obowiązek nie dotyczy także 
duchownych sprawujących kult 
religijny oraz żołnierzy.

Co ważne, wszystkie osoby, 
które będą zasłaniać twarz, na 
wezwanie służb czy osób, które 
muszą potwierdzić naszą tożsa-
mość, mają obowiązek odsłonię-
cia twarzy.

Niezastosowanie się do tych 
nowych przepisów będzie skut-
kować nie tylko pouczeniami, 
ale również mandatami.

Stosowanie tego typu zabez-
pieczenia mają chronić zdrowe 
osoby poprzez ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa u 
osób chorych i nosicieli, którzy 
często nie są świadomi zarażenia, 
a choroba przechodzi bezobja-
wowo. Jak pokazują analizy kich-
nięcie, kaszel może rozpylać 
wirusa na kilka metrów, który 
może się unosić nawet kilka 
minut w powietrzu na mikrokro-
pelkach śliny, które wydostają 
się z organizmu osoby zarażonej 
nawet podczas zwykłego mó-
wienia.

W gminie wiejskiej Nowa 
Ruda maseczki są już od śro-
dy 15 kwietnia dystrybuowane 
przez strażaków OSP w kolej-
nych   miejscowościach. Więcej 
na str. 5.

W gminie miejskiej Nowa 
Ruda maseczk i  n iebawem 
otrzymają seniorzy 60+ o czym 
informował w środę urząd w 
specjalnym komunikacie. Więcej 
na str. 21.
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Petycja w sprawie przywrócenia ruchu na granicy 
polsko-czeskiej dla pracowników transgranicznych

Szanowny Panie Premierze,
W imieniu pracowników trans-
granicznych, zarówno obywate-
li Polski zamieszkujących na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a pracujących w Republice 
Czeskiej, jak i obywateli Polski 
mieszkających obecnie w Cze-
chach, jednak nadal pracujących 
w Polsce oraz w odpowiedzi na 
Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 24 marca 2020 zmie-
niające rozporządzenie w spra-
wie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, zwracamy się z uprzej-
mą prośbą o przywrócenie moż-
liwości przekraczania granic dla 
osób wykonujących czynności 
zawodowe oraz zniesienie dla 
wyżej wymienionych osób obo-
wiązku odbycia 14-dniowej kwa-
rantanny.

Obowiązująca od dnia 27 
marca 2020 r. regulacja, zawarta 
w par. 2. pkt. 2 wyżej wymienio-
nego Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, skutecznie uniemożli-
wiła wykonywanie obowiązków 
zawodowych ponad 47 tys. pol-
skich obywateli, pozbawiając 
znaczną większość z nich środ-
ków do życia.

W ten sposób zostaliśmy po-
stawieni przed wyborem nagłej 
rezygnacji z pracy i poddania się 
po powrocie do kraju obowiąz-
kowej kwarantannie bez możli-
wości podjęcia pracy po jej za-
kończeniu (w większości przy-
padków wiąże się to dla nas z 
wypowiedzeniem pracy przez 
pracodawcę), albo też pozosta-
niem za granicą – co z kolei 
oznacza konieczność długotrwa-
łej rozłąki z rodziną i najbliższy-
mi oraz wynajęcia mieszkania, 
czyli kolejnymi opłatami, na 
które nie jesteśmy w stanie sobie 
pozwolić opłacając rachunki, 
kredyty i zwyczajne, codzienne 
życie.

Zdajemy sobie sprawę z bar-
dzo trudnej sytuacji związanej z 
pandemią koronawirusa, w któ-
rej znalazła się nie tylko Polska, 
ale cały świat. Wiemy również, 
że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
podejmuje wszelkie możliwe 
działania zmierzające do zaha-
mowania rozprzestrzeniania się 

wirusa i takie decyzje, jak po-
nowne wprowadzenie kontroli 
granicznych, zatrzymanie ruchu 
turystycznego, czy zakaz wycho-
dzenia z domu bez wyższej ko-
nieczności, nie budzą naszego 
sprzeciwu – wręcz przeciwnie. 
Jednak uszczelnienie granic dla 
pracowników transgranicznych, 
co dotyka nas bezpośrednio, to 
sprawa, wobec której nie może-
my pozostać obojętni, ponieważ 
chodzi tutaj o rzecz absolutnie 
podstawową – czyli pracę. Tym 
bardziej, że codzienne przekra-
czanie granic czesko-polskich 
nie było dla nas chwilową za-
chcianką, a koniecznością. Co 
więcej – czuliśmy się bezpiecz-
nie, ponieważ stan naszego zdro-
wia był każdorazowo kontrolo-
wany zarówno na samej granicy, 
jak i w wielu zakładach pracy, 
gdzie wprowadzono dodatkowo 
wiele innych obostrzeń, takich 
jak stosowanie płynów dezyn-
fekujących, rękawiczek, okula-
rów ochronnych czy maseczek 
(w Czechach władze nałożyły 
powszechny obowiązek stoso-
wania maseczek na wszystkich 
obywateli  wychodzących z 
domu).

Każdorazowo też sprawdzano 
na granicy czesko-polskiej nasze 
miejsce zamieszkania i adres 
zakładu pracy – przy wjeździe 
i wyjeździe, gdzie otrzymywali-
śmy pieczątki z podpisem celnika 
oraz datą przekroczenia granicy. 
Obecnie, będąc wykluczonymi 
z rynku pracy i pozostając w 
domu, nie widząc perspektyw 
na kolejne tygodnie czy miesią-
ce, a także żyjąc w ogromnym 
stresie i zwyczajnie martwiąc 
się o swoją przyszłość, nasze 
poczucie bezpieczeństwa jest 
bardzo niskie. Dodatkowo, w 
związku z zaostrzeniem regula-
cji granicznych, wielu z nas nie 
jest w stanie również wypłacić 
dotychczasowego wynagrodze-
nia w inny sposób niż przelew 
międzynarodowy, co z kolei 
znacznie utrudnia nam otrzy-
manie go na czas. Jest to bardzo 
istotny problem zwłaszcza w 
gospodarstwach domowych, 
w których wszystkie pracują-
ce osoby  otrzymywały  wyna-

grodzenie  na  rachunek zagra-
niczny.

Fala zwolnień w czeskich fir-
mach już ruszyła, a to dopiero 
początek. Zagraniczni pracodaw-
cy zdają sobie sprawę, że przy 
obecnych regulacjach dotyczą-
cych granic nie są w stanie za-
pewnić zatrudnienia, a najła-
twiejszym wyjściem jest zakoń-
czenie współpracy z pracowni-
kami, zwłaszcza zatrudnionymi 
pod agencjami. Tym bardziej, że 
świadczenia chorobowe nie są 
mile widziane przez dużą część 
pracodawców, którzy oczekują 
nas w pracy jak najszybciej. Już 
dzisiaj sytuacja jest bardzo zła i 
dotyczy tysięcy naszych rodaków 
w jednej chwili pozbawionych 
pracy. To ludzie, których stabili-
zacja finansowa z dnia na dzień 
runęła i obecnie nie wiedzą, co 
zrobić dalej. Nie wszyscy pod-
niosą się finansowo po zakoń-
czeniu nałożonych obostrzeń 
granicznych, a każdy dzień ich 
trwania powoduje coraz większą 
niepewność i kolejne straty. W 
efekcie może to doprowadzić do 
fali osobistych tragedii, której 
nie da się łatwo i szybko zatrzy-
mać – nawet jeśli zagrożenie 
koronawirusem zostanie już za-
żegnane.

Szanowny Panie Premierze, 
my, Polacy, zawsze potrafiliśmy 
zjednoczyć się w trudnych chwi-
lach i pokonać wszelkie przeciw-
ności, o czym zresztą uczy nas 

historia. Wszyscy liczymy się 
także z ogromnymi utrudnienia-
mi, koniecznością wielu wyrze-
czeń i nagłą oraz niespodziewa-
ną zmianą dotychczasowego 
trybu życia. Chodzi o nasze zdro-
wie i życie – nas samych, naszych 
bliskich, czy przyjaciół – dlatego 
wprowadzane obostrzenia trak-
tujemy ze zrozumieniem i stara-
my się je maksymalnie respek-
tować. Ale nagła utrata pracy, a 
tym samym środków do życia, 
stanowi naszym zdaniem równie 
duże zagrożenie dla nas i na-
szych rodzin – o ile nie większe, 
zwłaszcza jeśli sytuacja będzie 
się przedłużać. Nie chcemy zo-
stać beneficjentami urzędów 
pracy i pomocy społecznej, a 
przez to dodatkowo obciążać 
państwo. Nie prosimy o żadne 
dodatkowe świadczenia socjal-
ne. Chcemy uczciwie pracować, 
płacąc składki i podatki. Jednak 
tę właśnie możliwość nam ode-
brano, pozostawiając niepewną 
przyszłość i w niedługiej per-
spektywie brak środków do życia.

Wszyscy zdajemy sobie rów-
nież sprawę, że pandemia koro-
nawirusa jest i będzie ogromnym 
ciosem dla polskiej gospodarki. 
W tym momencie utrata pracy 
przez kilkadziesiąt tysięcy osób 
pracujących do tej pory trans-
granicznie tylko ten stan pogłę-
bi. Dlatego utrzymując stanowi-
ska pracy, a zarobione pieniądze 
wydając właśnie w Polsce, mamy 

możliwość wpłynąć pozytywnie 
na spadek gospodarczy. Dodat-
kowo chcielibyśmy nadmienić, 
że strona czeska nadal umożliwia 
przekraczanie granicy pracow-
nikom z Polski i Słowacji bez 
obowiązku kwarantanny, trak-
tując te kraje jako mniej zagro-
żone epidemią koronawirusa.

W związku z powyższym wno-
simy o jak najszybsze rozpatrze-
nie naszej prośby podczas naj-
bliższego możliwego posiedze-
nia Sztabu Kryzysowego. Jedno-
cześnie, świadomi zagrożeń i 
konieczności utrzymywania 
daleko idących obostrzeń, pro-
ponujemy następujące rozwią-
zania naszej sytuacji, systema-
tyzujące i ułatwiające ewidencję 
tzw. małego ruchu granicznego:

1. wprowadzenie „książki 
transgranicznego pracownika“ 
w formie gotowego druku for-
mularza, która (oprócz danych 
pracownika i pracodawcy) bę-
dzie zawierać miejsce na pie-
czątki służb granicznych z data-
mi przekroczenia granicy – na 
wzór czeski.

2. wprowadzenie dodatko-
wego formularza zawierającego 
miejsce na pieczątkę pracodaw-
cy, potwierdzającą, że w danym 
dniu pracownik świadczył pracę 
– w celu zlikwidowania możli-
wości przekraczania granicy 
w  celu innym niż świadczenie 
pracy.

Grupa pracowników transgranicznych pracujących w Czechach zbiera podpisy 
w Internecie na specjalnej grupie na facebook.com/groups/152515326038063/ 
pod petycją, która zostanie skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego. 
Podpisało się już ponad 7000 osób
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Nie daj się oskubać z oszczędności przy transakcjach internetowych

Konkurs „Moje Wambierzyce”

W dobie epidemii często korzystamy z możliwości 
zrobienia zakupów przez Internet, dlatego wałbrzyscy 
policjanci przestrzegają przed ogłoszeniami oszustów 
wystawionymi w internetowych serwisach sprzedażo-
wych oraz przypominają, jak uniknąć utraty swoich 
oszczędności. Nie daj się okraść, ani oszukać!

Należy pamiętać, iż zakupy w sieci najlepiej doko-
nywać w sprawdzonych, autoryzowanych i zarejestro-
wanych sklepach internetowych. Przed przesłaniem 
pieniędzy kupujący powinien sprawdzić, czy firma 
oferująca nam produkty i usługi w ogóle istnieje. Po-
mogą nam w tym dwie  witryny:

– w wyszukiwarce https://wyszukiwarkaregon.stat.
gov.pl jesteśmy w stanie sprawdzić sprzedającego po 
NIP-ie, REGO-nie lub KRS-ie

– poprzez np. stronę http://www.jakitobank.pl/ 
sprawdzimy numer rachunku bankowego oraz ewen-
tualne wpisy innych użytkowników, co do wskazanego 
rachunku.

Robiąc zakupy należy oczywiście zwrócić szczegól-
ną uwagę na inne ważne czynniki:

– sprawdzić komentarze i opinie o sprzedającym – 
bezpośrednio w serwisie sprzedażowym jak i poprzez 
wyszukiwarkę internetową,

– sprawdzić numer telefonu sprzedającego – czy 
jest to numer polskiej sieci telekomunikacyjnej i czy 
ten numer sprzedającego pojawia się w wyszukiwarce 
internetowej i jakie wpisy się do niego odnoszą,

– sprawdzić od kiedy użytkownik posiada konto 
w serwisie sprzedażowym – UWAGA! unikamy nowych 
kont,

– w  przypadku mniej popularnych sklepów inter-
netowych należy sprawdzić, gdzie zarejestrowana jest 
domena strony sklepu – np. poprzez wyszukiwarkę 
http://centralops.net/co/,

– sprawdzić, czy na stronie sklepu wskazany jest 
jego adres, telefon i regulamin,

– ocenić wizualnie profesjonalizm wykonania stro-
ny sklepu internetowego.

W razie możliwości dokonujmy przelewu środków 
poprzez usługę PayU, unikając płatności bezpośrednio 
na rachunek bankowy. W tej drugiej sytuacji nie obej-
muje nas program ochrony kupujących. W przypadku 
wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie ze 
sprzedającym i dopytać o możliwość nadania przesył-
ki za pobraniem.

Uwaga! Nie należy przesyłać pieniędzy na poczet 
kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem 

należy wymusić u  sprzedającego zaznaczanie opcji 
przeglądu towaru przy odbiorze. Odmowa kuriera 
z  uwagi na niezaznaczenie takiej opcji powinna dać 
nam do myślenia. W  przypadku wątpliwości można 
zaniechać odbioru zakupionego towaru.

Pamiętaj! Przedmioty sprzedawane w sieci są z re-
guły tańsze o około 10-20%, niż w sklepach stacjonar-
nych. Wszelkie inne tańsze oferty powinny wzbudzić 
w nas niepokój i zastanowienie – oszust zawsze zwra-
ca na siebie uwagę nadzwyczajnie atrakcyjną ofertą.

Znamy już wyniki konkursu literackiego 
przeprowadzonego wśród uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach.

1 miejsce zajęła Patrycja Wójcik,  uczennica 
klasy VII, 2 miejsce – Wiktoria Kopacz z kl. VII, 
3 miejsce – przypadło uczniom klasy IV za 
pracę zbiorową, którą prezentujemy poniżej.

Nagrodami w konkursie są bilety do kina 
ufundowane przez Radę Rodziców oraz na-
grody rzeczowe.

Zadaniem uczestników konkursu było 
napisanie utworu literackiego w jednej z dwu 
kategorii literackich (poezja i proza), ucznio-
wie mogli zaprezentować swe umiejętności 
pisarskie w dowolnej technice oraz o dowol-
nej treści, jednak kanwą utworów literackich 
miały być  Wambierzyce.

Konkurs „Moje Wambierzyce” zainicjował 
szkolny Klub Młodego Przewodnika utworzo-
ny przez ówczesną Panią Dyrektor, Małgorza-
tę Ciechanowicz, przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Wambierzycach w roku jubileuszu 
800-lecia powstania naszej wsi.

KMP zajmuje się propagowaniem kultury 
regionalnej i dziedzictwa artystyczno-histo-
rycznego Wambierzyc, wzbudzaniem zainte-
resowania przeszłością, krzewieniem patrio-
tyzmu, zwłaszcza w formie lokalnej nie tylko 
u  uczniów, ale wszystkich mieszkańców 
Wambierzyc i okolic.

Klub często współpracuje z lokalnym śro-
dowiskiem, czy to przy organizacji imprez 
kulturalnych, akcjach charytatywnych, warsz-
tatach świątecznych, itp.

Zadaniem klubu jest również propagowa-
nie zdrowego stylu życia, rozwijania umie-
jętności twórczych, odwiedzanie miejsc 
o  walorach turystycznych, artystycznych 
i sentymentalnych związanych z Wambierzy-
cami.

KMP prowadzi także profil facebookowy, 
na którym umieszczane są ciekawostki histo-
ryczne, archiwalne zdjęcia oraz aktualne in-
formacje dotyczące życia szkolnego oraz tego, 
co ciekawego dzieje się we wsi.

Praca klasy IV

Wambierzyce
W Wambierzycach my mieszkamy,
W Wambierzycach dorastamy,
W Wambierzycach się uczymy i do szkoły też chodzimy.
Wambierzyce piękna wieś, zwiedzić szopkę możesz też.
Bazylika piękna jest, jeśli chcesz zwiedź ją też.
Na kalwarię pójdziesz też, może spotka Cię tam jeż.
Na dworze dużo zabaw jest, jeśli chcesz baw się też.
Gdy zgłodniejesz jest gdzie zjeść.
Jest też rynek nasz wspaniały, gdzie chodzimy na wagary.
Białe nutrie w rzekach siedzą i nasze resztki jedzą.
W skansenie piękne zwierzęta mieszkają i zabytki oglądają.
Wambierzyce piękna wieś, każdy tu zamieszkać chce.
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ZUS nie prowadzi egzekucji 
wobec osób zwolnionych ze składek

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych nie będzie wszczynał 
postępowań egzekucyjnych 
za marzec, kwiecień i maj wo-
bec przedsiębiorców, którzy 
są uprawnieni do zwolnienia 
ze składek. Osoby, które pro-
wadzą firmy nie muszą się 
śpieszyć ze złożeniem wniosku 
gdyż mają na to czas do 30 
czerwca.

W ubiegłym tygodniu we-
szły w życie przepisy tzw. tar-
czy antykryzysowej. Przewi-
dują one, że przedsiębiorcy 
mogą złożyć wniosek o zwol-
nienie ze składek, odroczenie 
terminu ich zapłaty, rozłożenie 
zaległości składkowych na raty 
oraz o świadczenie postojowe.

– Ci przedsiębiorcy, którzy 
mogą skorzystać z zapisów 
tarczy antykryzysowej mają 
czas do 30 czerwca na złożenie 
wniosku o zwolnienie ze skła-
dek. W tej sytuacji, nawet jeśli 
ktoś nie zapłaci składek za 
marzec, kwiecień i maj, ZUS 
nie będzie wszczynał wobec 
takich osób postępowania 
egzekucyjnego, bez względu 
na to czy przedsiębiorca wnio-
sek już złożył, czy też dopiero 
zastanawia się nad taką moż-
liwością – zapewnia Iwona 

Kowalska-Matis, rzecznik pra-
sowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przedsiębiorcy, którzy nie 
mają prawa do zwolnienia 
mogą złożyć wniosek m.in. o 
odroczenie terminu zapłaty 
składek oraz rozłożenie zale-
głości na raty. Rzecznik zapew-
nia, że ci przedsiębiorcy zwol-
nieni będą z opłaty prolonga-
cyjnej.

Obowiązujące od 1 kwiet-
nia nowe rozwiązania przewi-
dują m.in. zwolnienie małych 
firm zgłaszających do dzie-
więciu osób do ubezpieczeń 
społecznych ze składek za 
marzec, kwiecień i maj 2020 
roku. Oznacza to, że państwo 
przejmie na trzy miesiące po-
krycie składek do ZUS od 
przedsiębiorców działających 
przed 1 lutego 2020 r. Zwol-
nienie dotyczy składek za 
przedsiębiorcę i pracujące dla 
niego osoby. Mogą z niego 
skorzystać także samozatrud-
nieni z przychodem do 15 681 
zł, czyli 300 proc. przeciętne-
go wynagrodzenia, którzy 
opłacają składki tylko za sie-
bie.

– Dla wszystkich ważne jest 
to, że zarówno przedsiębiorca, 
jak i pracujące dla niego oso-

by zachowują prawo zarówno 
do bezpłatnego leczenia jak i 
świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych za czas zwolnienia 
ze składek – wyjaśnia Kowal-
ska-Matis.

Przedsiębiorcy opłacający 
składki na własne ubezpiecze-
nia zachowują prawo do 
świadczeń w razie choroby i 
macierzyństwa jeżeli były w 
dobrowolnym ubezpieczeniu 
chorobowym na 1 lutego 2020 
roku.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych zachęca do elektro-
nicznego złożenia wniosku o 
zwolnienie ze składek, odro-
czenie terminu ich zapłaty, 
rozłożenie zaległości składko-
wej na raty oraz o świadczenie 
postojowe poprzez konto na 
PUE ZUS. Wnioski złożone 
przez platformę internetową 
ZUS są rozpatrywane najszyb-
ciej, dlatego już pozytywnie 
zostały rozpatrzone pierwsze 
wnioski o świadczenie posto-
jowe dla osób samozatrud-
nionych. ZUS zgodził się także 
na odroczenie terminu zapła-
ty składek – bez opłaty pro-
longacyjnej – w pierwszych 
złożonych w tej sprawie wnio-
skach.

Ponad 7 tysięcy przedsiębiorców na Dolnym Śląsku 
dostanie dzisiaj przelew z tzw. postojowym. Na konta 
dolnośląskich firm popłynie ponad 14 mln złotych, 
które zostały wypłacone w ramach tarczy 
antykryzysowej

Pierwsze postojowe na kontach przedsiębiorców

7248 przedsiębiorców na 
Dolnym Śląsku dostanie dzi-
siaj pierwsze postojowe na 
ogólną kwotę 14 445 540 zł. 
W tym na konta 1328 firm 
podlegających pod legnicki 
oddział ZUS popłynie 2 636 
600 zł, na konta 1851 firm, 
które rozliczają się na trenie 
wałbrzyskiego oddziału wpły-
nie 3 687 060 zł a z wrocław-
skiego oddziału popłynie 
8  121 880 zł na konta 4069 
firm.

– Przedsiębiorcy powinni 
zobaczyć przelew już dzisiaj 
na swoich kontach. Pierwsze 
wypłaty płyną przede wszyst-
kim na konta tych, którzy 
składali wnioski poprzez swo-
je indywidualne konta na 

platformie internetowej PUE 
ZUS – mówi Iwona Kowalska-
-Matis, rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Ten spo-
sób przekazywania wniosków 
do ZUS sprawia, że są one 
automatycznie weryfikowane 
i przekazywane do wypłaty. 
Te osoby, które przekazywa-
ły wnioski do nas inną np. 
papierową drogą muszą się 
uzbroić w cierpliwość – za-
strzega rzecznik.

Rzeczniczka zapewnia, że 
aby pomoc dotarła do przed-
siębiorców jak najszybciej, w 
ZUS został uruchomiony spe-
cjalny system do automatycz-
nej obsługi dokumentów, 
który ułatwia weryfikację 
składanych wniosków.

Świadczenie postojowe 
dla osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą wynosi 
2 080 zł albo 1 300 zł. dla 
osób, które rozliczają podatek 
kartą podatkową i są zwol-
nione z opłacania podatku 
VAT. Osoby na umowie cywil-
noprawnej mogą dostać 2 
080 zł lub – jeśli suma ich 
przychodów z umów cywil-
noprawnych w miesiącu po-
przedzającym miesiąc, w 
którym złożyli wniosek o 
świadczenie postojowe wy-
nosi do 1299,99 zł (mniej niż 
50 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 
2020 r.), to świadczenie po-
stojowe przysługuje w wyso-
kości sumy wynagrodzeń z 
tych umów.

Na początku kwietnia w 
życie weszły przepisy tzw. 
tarczy antykryzysowej. Prze-
widują one, że przedsiębior-
cy mogą złożyć wniosek o 
zwolnienie ze składek, odro-

czenie terminu ich zapłaty, 
rozłożenie zaległości na raty 
oraz o świadczenie  postojowe.

– Zachęcam do składania 
wniosków za pomocą Plat-
formy Usług Elektronicznych 
(PUE). To zdecydowanie przy-
spiesza ich obsługę. Obecnie 
już ponad 80 proc. złożonych 
tą drogą dokumentów zosta-
ło rozpatrzonych automatycz-
nie – podkreśliła Kowalska-
-Matis.

W całej Polsce pieniądze 
dostanie 86 tys. właścicieli 
firm. Do 14 kwietnia do ZUS 
wpłynęło ponad 570 tys. 
wniosków o pomoc z tarczy 
antykryzysowej. Ponad 450 
tys. dotyczy zwolnienia ze 
składek ZUS, 97 tys. to wnio-
ski o świadczenie postojowej 
dla samozatrudnionych, a 
ponad 9 tys. to wnioski o 
świadczenie postojowe dla 
zleceniobiorców.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych nie będzie wszczy-

nał postępowań egzekucyj-
nych za marzec, kwiecień i 
maj wobec przedsiębiorców, 
którzy są uprawnieni do zwol-
nienia ze składek. W tej sytu-
acji prowadzący firmy nie 
muszą się śpieszyć ze złoże-
niem wniosku. Mają na to czas 
do 30 czerwca. Wnioski do 
ZUS można składać elektro-
nicznie lub papierowo. Infor-
macji udzielają doradcy ds. 
ulg i umorzeń dostępni na 
infolinii ZUS (tel. 22 560 16 
00). Zakład uruchomił też 
dodatkowe infolinie dla 
przedsiębiorców 22 290 87 
02 oraz 22 290 87 03. Dostęp-
ny jest również numer tel. 22 
290 87 01 – obsługa w spra-
wie świadczeń z tytułu kwa-
rantanny lub izolacji oraz 
zasiłków opiekuńczych na 
czas opieki nad dzieckiem w 
związku z zamknięciem żłob-
ka, klubu dziecięcego, przed-
szkola, szkoły.

Prosty wniosek już na stronie ZUS
Przedsiębiorcy, którzy chcą 

skorzystać m.in. z  odroczenia 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne ze względu na epidemię 
koronawirusa, mogą już skorzy-
stać z uproszczonego wniosku. 
Wniosek jest dostępny na stronie 
internetowej ZUS.

– Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów uznał, po uzgod-
nieniu z Komisją Europejską, że 
odroczenie o trzy miesiące skła-
dek oraz zawieszenie realizacji 
umowy zawartej z ZUS nie sta-
nowią pomocy publicznej. W tej 
sytuacji ZUS opracował i  udo-
stępnił uproszczony wniosek dla 
przedsiębiorców – mówi Iwona 
Kowalska-Matis, rzecznik praso-
wy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ten 
wniosek jest przeznaczony dla 
wszystkich przedsiębiorców, nie-
zależnie od sposobu prowadze-
nia przez nich księgowości – wy-
jaśnia.

Aby wypełnić uproszczony 
wniosek wystarczy jedynie podać 
podstawowe dane swojej firmy 
takie jak NIP, REGON lub PESEL.

– Każdy musi również w kilku 
zdaniach wyjaśnić, w jaki sposób 
epidemia koronawirusa wpłynę-
ła na jego sytuację finansową po-
wodując, że nie ma możliwości 
opłacenia w terminie należności 
– zastrzega Kowalska-Matis.

W  treści wniosku należy za-
znaczyć odpowiednią kratkę, 
w zależności od tego, o co wnio-

skujemy, np. odroczenie terminu 
płatności składek, zawieszenie 
układu ratalnego, zawieszenie 
spłaty już posiadanej umowy 
o odroczenie. Okres przesunięcia 
to trzy miesiące.

Wniosek można przesłać elek-
tronicznie – za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE), pocztą lub złożyć w skrzyn-
ce dostępnej w  placówce ZUS. 
Jeżeli zakład pozytywnie rozpa-
trzy sprawę, wyśle do przedsię-
biorcy umowę na wskazany przez 
niego adres e-mail lub pocztą. 
Po otrzymaniu umowy należy ją 
przejrzeć i podpisać. Podpisaną 
umowę należy przekazać do ZUS. 
W czasie epidemii można wysłać 
skan, a  oryginał dostarczyć do 
ZUS później.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta 
z możliwości przesłania umowy 
mailem, najpóźniej w  ciągu 14 
dni liczonych od dnia zakończe-
nia stanu epidemii, musi wysłać 
do ZUS również papierowy ory-
ginał dokumentu. Jeśli nie prze-
każe go w formie papierowej do 
ZUS, uznamy, że umowa nie zo-
stała zawarta. To spowoduje na-
liczenie odsetek od należności 
objętych umową. Jeżeli w ciągu 
3 miesięcy sytuacja finansowa 
przedsiębiorcy nie ulegnie po-
prawie, będzie on mógł wystąpić 
z wnioskiem o renegocjację za-
wartej umowy.
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Ekipa pań z Urzędu Gminy 
Wiejskiej Nowa Ruda 
oraz Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
przygotowuje pakiety 
maseczek z niezbędnymi 
informacjami w kopertach, 
które od środy 15 kwietnia 
są dystrybuowane 
przez strażaków OSP 
do mieszkańców gminy 
wiejskiej Nowa Ruda. 
W kolejnych dniach 
dotrą do pozostałych. 
Mieszkańcy dziękują!

Walczymy z koronawirusem
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Pakiet dla medyka LOTAW

Reagujmy na przemoc!Wójt w trosce o mieszkańców

Zdalna Szkoła. 30 laptopów dla Gminy
Gmina Nowa Ruda złożyła 

wniosek o sfinansowanie zakupu 
30 laptopów dla uczniów i na-
uczycieli, którzy nie posiadają 
sprzętu umożliwiającego im re-
alizację zdalnych lekcji.

Trzy szkoły zostaną zaopa-
trzone w odpowiedni sprzęt, 
który będzie odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 
ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety wie-
lu z nich nie posiada sprzętu, na 
którym może realizować pod-
stawy programowe.

Dzięki szybkiej reakcji Wójt 
Adrianny Mierzejewskiej i rze-

telnej pracy urzędników jeste-
śmy w stanie zabezpieczyć 
uczniom i nauczycielom tę istot-
ną potrzebę jaką jest dostęp do 
zdalnej edukacji. Na zakup sprzę-
tu gmina uzyskała 70 tys. złotych 
z projektu „Zdalna szkoła”, reali-
zowanego przez Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa. Działanie 
jest finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Obecnie przygotowujemy się 
do zakupu tego sprzętu, prze-
widujemy iż będzie to około 30 
laptopów, które zostaną przeka-
zane dyrektorom szkół prowa-
dzonych przez Gminę Nowa 
Ruda. Urządzenia, które są nie-
zbędne do realizacji przez ucznia 
lub nauczyciela zajęć z wykorzy-
staniem metod i technik kształ-
cenia na odległość i będą rozdy-
sponowywane zgodnie z potrze-

bami danej szkoły. Trafią do 
ucznia czy też nauczyciela, któ-

ry nie ma dostępu do takiego 
urządzenia. Laptopy pozostaną 

w dyspozycji szkół również po 
ustaniu epidemii.

W nocy z poniedziałku na wtorek, a dokład-
nie 14 kwietnia w godzinach 0.00 – 7.00 zo-
stała przeprowadzona dezynfekcja przestrze-
ni publicznej na terenie Gminy Nowa Ruda. 
(centra handlowe, parkingi przysklepowe, 
wiaty przystankowe, wiaty śmietnikowe itp.)

Dezynfekowanie przeprowadzone zostało 
przez pracowników Spółki NUK za pomocą 
specjalistycznego sprzętu tj. zamiatarki ulicz-
nej BUCHER oraz opryskiwacza spalinowego 
STIHL i przy użyciu profesjonalnego środka – 
podchlorynu sodu. Jest to substancja o dzia-
łaniu antyseptycznym, biobójczym zatwier-
dzona przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) jako bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

W środę i czwartek 15-16 kwietnia do każ-
dego mieszkańca gminy trafiły maseczki wie-
lokrotnego użytku. W trosce o zdrowie miesz-
kańców, gmina zakupiła je ze środków własnych 
w ilości ponad 11 tysięcy sztuk. W ich pako-

wanie zaangażowali się pracownicy Urzędu 
Gminy Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda i  GOPS. Zaadresowane koperty 
z maseczką i instrukcją dostarczyli mieszkań-
com Gminy Nowa Ruda druhowie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obie akcje poprzedziły kampanie w lokal-
nych mediach, tak, by każdy z mieszkańców 
został o nich wcześniej uprzedzony.

Zarówno akcja „maseczka dla każdego 
mieszkańca” jak i dezynfekcja przestrzeni pu-
blicznej na terenie Gminy Nowa Ruda, to 
działania, które zainicjowała Wójt Adrianna 
Mierzejewska z myślą o bezpieczeństwie miesz-
kańców. Akcje te mają uświadomić nam wszyst-
kim, jak ważne jest, stosowanie się przez nas 
do obowiązujących nakazów i zasad. Tylko tak 
możemy wygrać walkę z  wirusem. Bądźmy 
odpowiedzialni.

Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecz-
nie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie, dzwoniąc pod numer telefonu: 74 872 45 72 
w. 92. Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom 
szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia i przedstawicielom Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba, często jedyna, 
która może pomóc przerwać przemoc i dlatego tak ważna! Jeśli jesteś 
świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś 
krzywdzi dzieci zareaguj! Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, 
wołanie o pomoc, czyjś płacz? Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, 
znajomych, doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara się ukryć 
ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akcep-
tuje taką sytuację. To nieprawda! Przemoc w  rodzinie ma tragiczne 
konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także 
do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń psychicznych w  sposobie, 
w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych ludzi. Przemoc 
jest przestępstwem ściganym z artykułu Kodeksu karnego.

SZANUJMY SIĘ!
1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym 
od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych.
2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środo-
wisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapew-
nić.
4. Masz prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycz-
nej, bez naruszania jego godności osobistej.
5. Masz prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
6. Masz prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Masz obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc może dotyczyć każdego bez względu na płeć, wiek, wy-
kształcenie czy status społeczny, dlatego przełam wstyd, strach i milcze-
nie. Masz prawo do godnego życia bez przemocy.

R e a g u j!

Gmina czynnie włączyła się do akcji #Aglo-
meracjaWałbrzyskadlaMedyka. Chcemy wyra-
zić wdzięczność naszym Medykom za ich 
ofiarność i ciężką pracę w tych dniach. Jak już 
wygramy tę wojnę z wirusem zapraszamy Was 
– Medyków z rodzinami do odwiedzenia Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Przygotowujemy dla Was 
atrakcyjne vouchery. Wójt w  porozumieniu 

z  dyrektor centrum kultury, Gabrielą Buczek 
przekazała na rzecz akcji wpisowe na wszyst-
kie biegi organizowane przez CKGNR w Ludwi-
kowicach Kłodzkich.

Jeśli i Ty chcesz się przyłączyć i podziękować 
Medykom – zapraszamy do kontaktu 609 924 
559.
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MASECZKI 
DLA SENIORÓW

Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Kolejnym działaniem miasta, w walce z koronawirusem jest 
zakup maseczek dla seniorów. Przypomnijmy, że w minionym ty-
godniu samorządowcy przekazali łącznie 40 tysięcy złotych, na 
bieżące funkcjonowanie noworudzkiego, kłodzkiego i wałbrzy-
skiego szpitala.

Maseczki dla seniorów (60+) będziemy dystrybuować przez 
organizacje senioralne przy współpracy z Ochotniczą Strażą Po-
żarną czy Strażą Miejską. Zapotrzebowanie na maseczkę można 
złożyć telefonicznie lub poprzez radnych miejskich. Jednocześnie 
prosimy o zapoznanie się z prawidłowym użytkowaniem masecz-
ki, przestrzeganie aktualnych obostrzeń i ograniczenie przebywa-
nia w miejscach publicznych do minimum. Dziękujemy.

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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
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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 376 („Dobrze gdy serce jest naiwne, a rozum nie”)
nagrody otrzymują: Marian Wołczan – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Andrzej 
Haller – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariusz Oleszak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Agnieszka Jamczyk – plan miasta Nowa Ruda, Jerzy Kramski – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
„Noworudzianin” nr 377

Dobroczyńca
wspomagający

biednych

Rzadkie imię
męskie

Żeński hormon
płciowy

Mała, strzelista
wieżyczka

Panienka z
elementarza

Przewód
kanalizacyjny

Widz
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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

Ważne telefony

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
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

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

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

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

Zobacz co możesz wygrać! 
Prześlij do nas wypełniony kupon!

Karnet dla 2 osób 
do kina MOK

Talon na diagnostykę komputerową
w warsztacie Bierc Auto Serwis

Plan miasta Nowa Ruda wydany przez Mróz Media

Zabieg na twarzy 
w Instytucie Urody Prestige 
Małgorzaty Jankowiak

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 376 („Dobrze gdy serce jest naiwne, a rozum nie”)
nagrody otrzymują: Marian Wołczan – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Andrzej 
Haller – 2-osobowy karnet do kina MOK, Mariusz Oleszak – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, 
Agnieszka Jamczyk – plan miasta Nowa Ruda, Jerzy Kramski – talon na diagnostykę komputerową 
w warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Złość i smok Lubomił”, „Wielkanoc”, 

„Wesołego Alleluja”), 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:  
Natalka Janek, Zosia Dresz, Agnieszka Janicka.

Kącik 
dla dzieci

1. Beczy na hali
2. Śniardwy lub Mamry
3. Sprawdzana na początku lekcji
4. Na stole, obok noża
5. Ma cztery boki równe
6. Do prasowania, lub z tartaku
7. Posiłek po podwieczorku
8. Hymn, „Mazurek....”
9. Wytwór pracy pszczół
10. Jedno z trzech, ważnych słów
11. Naczynie do gotowania zupy
12. 60 minut
13. Karpaty albo Sudety
14. Ogromny ssak morski
15. Wiosną rosną na wierzbie
16. Dużo jej na łące
17. Pojemnik na sól
18. Zdrowa – źródlana
19. W parze z kajakiem
20. Wolny czas między lekcjami
21. Ścina drzewa w lesie
22. Obecna pora roku
23. Na głowie króla
24. Pytające lub oznajmujące
25. Szkoli sportowców

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. Ukryte zwierzęta

........................................................................................
3. Podaj 5 par liczb

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 276

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              
 

Wyszukaj w zamieszczonych  poniżej zdaniach, 
na pograniczu wyrazów, ukryte nazwy zwierząt:

1. Wiewiórka chrupie smaczny orzeszek.
2. Nowy robot kuchenny cicho miksuje ciasto.
3. Organizujemy szkolne zawody.
4. Z wody wynurzył się wieloryb ale zaraz zniknął.
5. Trawą żywi się wiele zwierząt.

Połącz dwie sąsiednie liczby różniące się o 7. 
Spróbuj znaleźć 10 takich par (a może znajdziesz więcej?). 

Możesz je zakreślać poziomo, pionowo lub ukośnie.

3 19 20 2 5 4 15 22
10 1 7 13 12 19 3 9
2 9 4 19 6 2 16 23
8 10 15 11 14 8 5 3
12 21 3 17 18 4 1 8
19 7 14 6 5 13 10 19
3 6 12 9 8 17 15 6
13 1 3 7 15 2 4 11

BURZA
 Szła przez pola, Pani burza,
– Co tak Panią dzisiaj wkurza?
– Skąd u Pani tyle złości?
– Musi Pani mieć przykrości?

Burza błyska, grzmi i wieje,
Straszy wszystkich: „Świat zaleję,
Powywracam, wszystkie drzewa,
Kto się boi – niechaj zwiewa!”

Niebo całe pociemniało,
Z wichrem wszystko oszalało,
Drzewa nisko się kłaniają,
Panią burzę przepraszają,

– Niechże Pani już przestanie,
Robić wszystkim wielkie lanie!
Burza mruczy, marszczy czoło,
Oj nie będzie dziś wesoło.

Niech się kryje kto gdzie  może,
Bo tu będzie zaraz morze,
Leje, wyje, gromy ciska,
Siódme poty z chmur wyciska.

Aż się wreszcie tak zmęczyła,
Że się stała całkiem miła.
Cicho mruczy zawstydzona.
To jest burza ? – to nie ona.

Cicho wiszą chmury z nieba,
Będzie słońce – nam zaśpiewa,
Rozweseli Panią burzę,
Burza ze słońcem w jednym chórze?

Z tego śpiewu tęcza wisi.
– Ależ Pani nam kaprysi!
Ale koniec – szkoda czasu,
Słońce świeci – chodź do lasu.

 Jacek Paciorek
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Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Złość i smok Lubomił”, „Wielkanoc”, 

„Wesołego Alleluja”), 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:  
Natalka Janek, Zosia Dresz, Agnieszka Janicka.

Kącik 
dla dzieci

1. Beczy na hali
2. Śniardwy lub Mamry
3. Sprawdzana na początku lekcji
4. Na stole, obok noża
5. Ma cztery boki równe
6. Do prasowania, lub z tartaku
7. Posiłek po podwieczorku
8. Hymn, „Mazurek....”
9. Wytwór pracy pszczół
10. Jedno z trzech, ważnych słów
11. Naczynie do gotowania zupy
12. 60 minut
13. Karpaty albo Sudety
14. Ogromny ssak morski
15. Wiosną rosną na wierzbie
16. Dużo jej na łące
17. Pojemnik na sól
18. Zdrowa – źródlana
19. W parze z kajakiem
20. Wolny czas między lekcjami
21. Ścina drzewa w lesie
22. Obecna pora roku
23. Na głowie króla
24. Pytające lub oznajmujące
25. Szkoli sportowców

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. Ukryte zwierzęta

........................................................................................
3. Podaj 5 par liczb

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

........................................................................................
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Wyszukaj w zamieszczonych  poniżej zdaniach, 
na pograniczu wyrazów, ukryte nazwy zwierząt:

1. Wiewiórka chrupie smaczny orzeszek.
2. Nowy robot kuchenny cicho miksuje ciasto.
3. Organizujemy szkolne zawody.
4. Z wody wynurzył się wieloryb ale zaraz zniknął.
5. Trawą żywi się wiele zwierząt.

Połącz dwie sąsiednie liczby różniące się o 7. 
Spróbuj znaleźć 10 takich par (a może znajdziesz więcej?). 

Możesz je zakreślać poziomo, pionowo lub ukośnie.

3 19 20 2 5 4 15 22
10 1 7 13 12 19 3 9
2 9 4 19 6 2 16 23
8 10 15 11 14 8 5 3
12 21 3 17 18 4 1 8
19 7 14 6 5 13 10 19
3 6 12 9 8 17 15 6
13 1 3 7 15 2 4 11

BURZA
 Szła przez pola, Pani burza,
– Co tak Panią dzisiaj wkurza?
– Skąd u Pani tyle złości?
– Musi Pani mieć przykrości?

Burza błyska, grzmi i wieje,
Straszy wszystkich: „Świat zaleję,
Powywracam, wszystkie drzewa,
Kto się boi – niechaj zwiewa!”

Niebo całe pociemniało,
Z wichrem wszystko oszalało,
Drzewa nisko się kłaniają,
Panią burzę przepraszają,

– Niechże Pani już przestanie,
Robić wszystkim wielkie lanie!
Burza mruczy, marszczy czoło,
Oj nie będzie dziś wesoło.

Niech się kryje kto gdzie  może,
Bo tu będzie zaraz morze,
Leje, wyje, gromy ciska,
Siódme poty z chmur wyciska.

Aż się wreszcie tak zmęczyła,
Że się stała całkiem miła.
Cicho mruczy zawstydzona.
To jest burza ? – to nie ona.

Cicho wiszą chmury z nieba,
Będzie słońce – nam zaśpiewa,
Rozweseli Panią burzę,
Burza ze słońcem w jednym chórze?

Z tego śpiewu tęcza wisi.
– Ależ Pani nam kaprysi!
Ale koniec – szkoda czasu,
Słońce świeci – chodź do lasu.

 Jacek Paciorek
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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.

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 424

Serdecznie zapraszamy  
do naszego sklepu
Jesteśmy koło Stacji Pieprzyk

dzielnica Drogosław
Najlepsza fachowa obsługa
w naszym mieście 
Ponad 40 tysięcy pozycji
Najatrakcyjniejsze ceny
Dziś zamawiasz-dziś masz!!! 
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* Kupię mieszkanie w Słupcu 
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół 
domu w Ścinawce Średniej, lub 
okolicy. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie komu-
nalne, parter, w Drogosławiu, 
35 m2 po remoncie, na więk-
sze, może być zadłużone bądź 
do remontu. Tel. 537 872 198.
* Sprzedam działkę 0,30 ha w 
Bartnicy, blisko restauracji „Pod 
2 Lipami”. Tel. 798 770 912.
* Kupię mieszkanie w Słupcu 
do 2 piętra. Tel. 609 590 199.
* Kupię mieszkanie lub pół 
domu, lub wynajmę z opcją 
wykupu w Ścinawce Średniej 
lub okolicy. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam działkę pod budo-
wę domu w Bieganowie. Cena 
48000 zł. Tel. 661 328 096.
* Sprzedam dom o powierzch-
ni 180 m2 w Słupcu na ul. E. 
Kwiatkowskiego. Kontakt na 
e-mail: mirkofagflis@hotmail.
com lub tel. kom. 0047 463 446 
09.
* Sprzedam duże działki pod 
zabudowę w Przygórzu. Cena 
22 zł/m2. Tel. 667 946 327.
* Kupię małe mieszkanie w 
Słupcu, do 2 piętra. Tel. 609 590 
199.

* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej. Tel. 721 110 366.
* Sprzedam kawalerkę na dru-
gim piętrze z możliwością zro-
bienia dwóch pokoi w Słupcu 
na os. Wojska Polskiego, 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 mieszkanie 
w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa, 
parter, 57,49 m2, centralne 
ogrzewanie, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka i przedpokój. Do 
mieszkania przynależy piwnica 
i komórka. Cena 70 tys. Tel. 508 
604 355.
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. 
do remontu, na 8 piętrze na os. 
Wojska Polskiego w Nowej Ru-
dzie. Tel. 606 351 669.
* Mam do sprzedania 2-poko-
jowe mieszkanie na Akacjowej 
w Nowej Rudzie 44m2 do re-
montu.tel. 539 958 620
* Kupię mieszkanie w Ścinawce 
Średniej lub wynajmę z opcją 
wykupu. Tel. 721 110 366.
* Zamienię mieszkanie ko-
munalne 36 m2 w Nowej Ru-
dzie, na większe, niskie opłaty, 
mieszkanie po remoncie, I pię-
tro, posiada ogrzewanie c.o., 

Nieruchomości

Różne

 
 

 

 
 

           
 

 

Motoryzacja* Sprzedam klocki Lego – Hob-
bit plus mniejsze zestawy. Ta-
nio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 
326.
* 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 No-
wej Rudy i Drogosławia. Tel. 
724 010 184.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena 20 zł – duży wo-
rek, 15 zł – średni, Nowa Ruda. 
Tel. 724 010 184.

* Sprzedam VW Golf V 2.0 TDI, 
140 KM, 2008 r., przebieg 226 
tys., centralny zamek, elek-
tryczne szyby, tempomat, kli-
ma, 6-biegowa skrzynia bie-
gów, czujnik parkowania. Cena 
16 900 zł (do negocjacji). Tel. 
663 775 280.
* Pilnie sprzedam ciągnik 
C-330, 1981 r., pełna dokumen-
tacja. 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.

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

* Potrzebna pilnie pomoc na 
działce w Słupcu. Tel. 609 606 
746.
* Sprzedam kosiarkę AL-KO 
Classic 3,2E. Nieużywana. Cena 
210 zł. Tel. 600 399 914.
* Poszukuję murarza do bu-
dowy ścian fundamentowych, 
konstrukcyjnych oraz inne – 
dom jednorodzinny. Miejsce 
pracy: Jugów. Tel.: 601 871 171.
* Sprzedam suchą rozpałkę w 
workach. Cena: 20 zł – duży 
wór, 15 zł – średni. Nowa Ruda. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam piecyk na butlę ga-
zową. Cena 80 zł. Nowa Ruda. 
Tel. 724 010 184.
* Sprzedam segment pokojo-
wy, 2 ławy i 2 komody. Tel. 695 
966 976.
* Sprzedam bieżnię do ćwi-
czeń. Tel. 695 966 976.
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