
Radni apelują 
w sprawie wyborów
Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Nowej Rudzie, która odbyła się 
w piątek 24 kwietnia, radni przyjęli 
apel w sprawie przesunięcia 
terminu wyborów prezydenckich

czytaj na str. 5

W sprawie pracujących 
w Czechach
Już ponad miesiąc mieszkańcy 
przygranicznych miejscowości 
pracujący w Czechach nie mogą 
świadczyć pracy, ponieważ 
w przypadku opuszczenia kraju, 
po powrocie musieliby poddać się 
dwutygodniowej kwarantannie

czytaj na str. 6

Przywracają egzaminy 
na prawo jazdy
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego na Dolnym Śląsku 
przywracają egzaminy praktyczne 
i teoretyczne na prawo jazdy

czytaj na str. 7

Trzynastki już 
na kontach
Kwiecień to miesiąc trzynastek. 
Dolnośląskie oddziały 
ZUS wypłaciły już 662 706 
dodatkowych emerytur na łączną 
kwotę ponad 795 170 000 zł! 

czytaj na str. 16

Akta z USC dostępne 
online
W czasie pandemii ZUS 
pomaga klientom w uzyskaniu 
zaświadczeń z USC. Na wniosek 
klienta zakład może wystąpić 
o odpisy aktów stanu cywilnego, 
które są potrzebne m.in. do 
ustalenia prawa i wypłaty zasiłku 
macierzyńskiego oraz zasiłku 
pogrzebowego

czytaj na str. 20

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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Zasłuchani w głos Boga  
– Najlepszego Pasterza
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Książki możesz kupić 
wysyłkowo na  

www.noworudzianin.pl 
oraz na Allegro

16 zł

35 zł

39,90 zł

czytaj na str. 14-15

Akcja maseczka
Noworudzki UTW wraz z Kołem 
PSD rozprowadzaniem maseczek 
zajął się w poniedziałek i wtorek 
(20 i 21kwietnia)

czytaj na str. 11

O basenie raz jeszcze

Trwają prace przy przebudowie basenu odkrytego przy ul. Fredry w Nowej 
Rudzie. Wiadomo już, że wykonawca nie dotrzyma kolejnego terminu 
realizacji zadania przypadającego na koniec maja br. O przyczyny opóźnienia 
mówią: burmistrz Tomasz Kiliński i Tadeusz Malik z firmy „Kwadros”

czytaj na str. 3
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Duże zainteresowanie pożyczkami 
z Funduszu Pracy

Kolejne przypadki koronawirusa 
w Nowej Rudzie i powiecie kłodzkim
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Jak informuje Powiatowy 
Urząd Pracy w Kłodzku, do 28 
kwietnia złożono blisko 4000 
wniosków o przyznanie nisko-
oprocentowanej pożyczki z Fun-
duszu Pracy dla mikroprzedsię-
biorców.

W związku z ogromną ilością 
złożonych wniosków, urząd pra-
cy uruchomił podpisywanie 
umów na pożyczki również na 
filiach w Bystrzycy Kłodzkiej i 
Nowej Rudzie. W Kłodzku pod-
pisywane są umowy przy wej-
ściach A i B do siedziby urzędu. 
Przedsiębiorcy umawiani są co 

15 minut od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 20:00, 
a także w soboty od 8:00 do 
14:00. Urzędnicy proszą o punk-
tualne przybycie na umówioną 
godzinę i miejsce. Więcej szcze-
gółów, każdy z zainteresowa-
nych, który składał wniosek 
otrzyma drogą telefoniczną.

Podczas e-posiedzenia Komisji Zdrowia i Eko-
logii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z udziałem 
Jadwigi Radziejewskiej, dyrektora ZOZ Kłodzko 
i  burmistrza Tomasza Kilińskiego, które odbyło 
się w środę 22 kwietnia, głównym tematem było 
omówienie bieżącej sytuacji odnośnie walki z ko-
ronawirusem. Zaczęło się jednak od informacji 
o drugim przypadku koronawirusa w Nowej Rudzie 
i czasowym zamknięciu Oddziału Wewnętrznego 
w Kłodzku.

Już chwilę po przywitaniu zebranych i pytaniu 
zadanym Jadwidze Radziejewskiej o sprawy do-
tyczące sytuacji szpitali, zebrani dowiedzieli się, 
że pani dyrektor zależy na czasie, gdyż okazało 
się, że w wyniku przesiewowego badania każde-
go nowoprzyjętego pacjenta stwierdzono koro-
nawirus u mieszkanki Słupca.

– Obecna sytuacja naszego szpitala, to tak jak 
wszędzie stan podwyższonej gotowości i  walki 
z koronawirusem. Dlatego chcę poprosić o skró-
cenie do niezbędnego minimum pytań i mojego 
wystąpienia ponieważ w ostatniej chwili dowie-
działam się o potwierdzonym wymazie dodatnim 
pacjentki z Nowej Rudy i muszę wyłączyć Oddział 

Wewnętrzny szpitala w Kłodzku – poinformowa-
ła Jadwiga Radziejewska.

Odpowiadając na pytanie burmistrza Tomasza 
Kilińskiego, Jadwiga Radziejewska poinformowa-
ła, że kobieta, u której stwierdzono koronawirus, 
to mieszkanka Słupca, bez temperatury, bez 
żadnych innych objawów. W tej chwili przebywa 
na Oddziale Wewnętrznym, skąd pewnie zostanie 
przewieziona do jednoimiennego zakaźnego 
oddziału.

– Teraz musimy zdezynfekować cały Oddział 
Wewnętrzny i  poddać kwarantannie wszystkie 
35 osób przebywające w tym czasie na tym od-
dziale, osoba ta oczywiście jako nowo przyjęta 
przebywała na wydzielonej sali – mówi dyrektor 
ZOZ Kłodzko. – Od dzisiaj wstrzymujemy przyj-
mowanie osób do Oddziału Wewnętrznego, 
a w piątek bądź sobotę jeżeli się okaże, że wyni-
ki są ujemne, to od poniedziałku 27 kwietnia 
zaczynamy normalnie pracować – dodała dyrek-
tor, informując przy okazji że stan słupczanki 
z koronawirusem jest bardzo dobry.

Oddział Wewnętrzny został ponownie urucho-
miony w środę 29 kwietnia.
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Trwają prace przy przebudowie basenu odkrytego przy ul. Fredry w Nowej Rudzie. Wiadomo już, 
że wykonawca nie dotrzyma kolejnego terminu realizacji zadania przypadającego na koniec maja 
br. O przyczyny opóźnienia mówią: burmistrz Tomasz Kiliński i Tadeusz Malik z firmy „Kwadros”

To jedna z większych inwe-
stycji w Nowej Rudzie, w ramach 
której powstają trzy niecki ba-
senowe, w tym jedna płytka dla 
najmłodszych, wieża, boisko do 
piłki plażowej, szatnie, natryski 
oraz budynek sanitarno-szatnio-
wy z częścią gastronomiczną. 
Rozbudowany jest również par-
king, powstaną też elementy 
małej architektury – huśtawki 
oraz stoły do tenisa stołowego.

– Wykonawca dość intensyw-
nie kontynuuje prace na basenie, 
ale trzeba już powiedzieć, że nie 
dotrzyma terminu zawartego w 
umowie, czyli koniec maja 2020. 
Wystąpił już do nas o przedłu-
żenie terminu realizacji umowy 
do końca lipca br. – mówił bur-
mistrz Tomasz Kiliński – Zresztą 
poczynił też inne wystąpienia z 
nowymi przepisami wprowadzo-
nymi ze stanem epidemii i dają-
cymi pewne możliwości obu 
stronom umowy w zakresie anek-
sowania umowy, realizacji kon-
traktów itd. Są one przedmiotem 
analizy inżyniera kontraktu i 
urzędu i będziemy się do nich 
odnosić. Jest tam również wnio-
sek o zwiększenie wartości wy-
nagrodzenia wykonawcy, jak już 
wspomniałem wykonawca po-
wołuje się na nowo wprowa-
dzone przepisy związane z epi-
demią.

Prace trwają, myślę że nie-
które z wniosków wykonawcy 
zostaną zaakceptowane, w tej 

trudnej sytuacji umożliwią przy-
śpieszenie niektórych działań na 
tym kontrakcie – dodał.

Zapytaliśmy Tadeusza Malika 
z firmy „Kwadros” na jakim etapie 
są prace.

– Duża niecka basenu przy-
gotowana jest pod foliowanie. 
Foliarze mają wejść po długim 
weekendzie. W małej niecce 
częściowo zaczęto foliowanie, 
które ma być sukcesywnie koń-
czone. Foliarze twierdzą, że fo-
liowanie potrwa w granicach 
miesiąca czasu. Trwają prace przy 
komorze technologicznej. 90% 
instalacji podziemnej jest wyko-
nana i w tej chwili przystępuje-
my do plantowania terenu i do 
siania trawy. Ogrodnik już był, 
humus jest nawieziony i zaczy-
namy sadzić trawę na „tej elce”. 
Trwają też cały czas roboty ziem-
ne uzupełniające – wywóz ziemi. 
W budynku socjalnym stawiane 
są ścianki z płyt kartonowo-gip-
sowych – wyjaśnia.

Chcieliśmy się też dowiedzieć 
o przyczynę opóźnienia w reali-
zacji zadania i kiedy ewentualnie 
kąpielisko zostanie otwarte. 
Oczywiście z uwzględnieniem 
zakazów związanych z COVID-19.

– W związku z koronawirusem 
od początku marca zmieniła się 
sytuacja związana z zaopatrze-
niem materiałów na rynku. Do 
komory technicznej potrzebu-
jemy rzeczy specjalistycznych, 
są to pompy, siłowniki, pompy 

ciepła itd. Wszystko to jest na 
komponentach angielsko-wło-
sko-chińskich. W obecnej sytu-
acji jest problem z zakupem 
takiego sprzętu, u nich nie ma 
produkcji – nie ma możliwości 
realizacji zadania. Druga sprawa, 
wszyscy, obojętnie którzy do-
stawcy, żądają obecnie 100% 
zaliczek przed realizacją dostaw. 
Jesteśmy trochę w sytuacji pod-
bramkowej, bo skąd wziąć pie-
niądze, jak do zakończenia kon-
traktu zostało jeszcze prawie 
5 mln zł i można powiedzieć że 
w tej chwili mamy korek finan-
sowy – mówi Tadeusz Malik. – 
Próbujemy z miastem renego-
cjować umowy, które pozwolą 
nam na zaliczkowanie robót. 
Miasto się do tego przymierza i 
najprawdopodobniej zostanie 
to spełnione. Jeżeli będziemy 
mieli zaliczkowanie, jeżeli dotrą 
wszystkie dostawy – np. wiemy, 
już dzisiaj że pompy ciepła, któ-
re są potrzebne do ogrzewania 
wody mają być ok. 15 sierpnia. 
Tak więc 15 sierpnia mamy pom-
py, a wszystko będzie przygoto-
wane pod pompy, woda będzie 
napuszczona w okolicach czerw-
ca bo musimy ją napuścić, żeby 
zrobić rozruch technologiczny, 
więc będzie nagrzana nie widzę 
przeszkód i problemów, żeby w 
drugiej połowie sierpnia i cały 
wrzesień basen mógł funkcjo-
nować – dodaje.

O basenie raz jeszcze
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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

O najazdach Tatarów słysza-
ło każde dziecko, chociażby dla-
tego, że data bitwy pod Legnicą 
wchodziła do zestawu obowią-
zujących na lekcjach historii 
(9.04.1241, gdyby ktoś zdrzem-
nął się na tej lekcji). Było takie 
plemię żyjące w rejonie Bajkału, 
w 1202 roku podbite przez Czyn-
gis-Chana. Zwycięzcy dokonali 
przerażającej rzezi męskiej po-
pulacji, a kobiety zostały żonami 
zwycięzców. Twórca imperium 
mongolskiego był śmiertelni-
kiem, więc pod koniec swoich 
dni starając się zapewnić ciągłość 
imperium podzielił państwo 
między swoich synów, a jako 
gwarancję jedności ustanowił 
zasadę senioratu. Teoretycznie, 
to może był i niezły wynalazek, 
ale w praktyce się nie sprawdził, 
czego dowodem było rozbicie 
dzielnicowe Polski i Rusi. Wkrót-
ce imperium mongolskie rów-
nież rozpadło się na kilka ułusów, 
ord i chanatów. Nas interesować 
będzie Złota Orda i wyłoniony z 
niej Chanat Krymski. Chińczycy 
wszystkich Mongołów nazywa-
li Tatarami, zaś w naszej histo-
riografii i literaturze Tatarami 
nazywano mieszkańców Złotej 
Ordy tudzież chanatów powsta-
łych po jej rozpadzie. Takim okre-
śleniem będę się posługiwał 
pisząc o naszych bardzo, ale to 
bardzo przykrych sąsiadach znad 
Morza Czarnego. Pierwszą zna-
jomość zawarliśmy w 1241 roku 
gdy czambuły tatarskie przewę-
drowały przez całą Małopolskę 
i Śląsk do Legnicy, gdzie rozbiły 
ostatnie formacje broniące Pol-

ski. Na szczęście, w drodze po-
wrotnej przyjęli kurs na Czechy 
i Węgry, więc ziemie polskie 
uniknęły ponownych grabieży. 
Na Rusi Mongołowie zainstalo-
wali się na stałe, łącznie z sąsia-
dującą z Polską Rusią Halicko – 
Włodzimierską. Kniaź halicki, 
Daniel Romanowicz, próbując 
uwolnić się z jarzma mongol-
skiego, szukał sojusznika nawet 
w papiestwie, a pierwszym kro-
kiem na drodze do porozumienia 
była koronacja prawosławnego 
księcia na króla Rusi, dokonana 
przez legata papieskiego w to-
warzystwie biskupa krakowskie-
go. Papież widział zbliżenie do 
Rusi jako pierwszy krok na dro-
dze do unii kościoła katolickiego 
z prawosławnym, zaś Daniel 
szukał sojuszników do walki z 
Tatarami. Idea krucjat w świecie 
chrześcijańskim wciąż była żywą, 
a ponieważ w połowie XIII wieku 
szanse na odzyskanie Jerozolimy 
były raczej znikome, więc za-
miast ryzykownych wypraw do 
Palestyny można było zasłużyć 
na odpusty walcząc z poganami 
w Europie. W roli europejskich 
pogan występowali Litwini (mo-
nopol na nawracanie Litwinów 
mieli Krzyżacy) i oczywiście pa-
nujący nad całą Rusią wyznawcy 
Mahometa. Krucjata rycerstwa 
europejskiego przeciwko Ordzie 
dawała Rusi szansę na uwolnie-
nie się spod jarzma tatarskiego. 
Chętnych na udział w takiej kru-
cjacie papież nie znalazł, więc 
król Daniel pozostawiony wła-
snym siłom wolał poprzez dary 
łagodzić chciwość Tatarów i ko-

rz ystać z 
ich pomo-
cy w zatar-
gach z są-
s i a d a m i 
niż rozpoczynać awanturę z 
wciąż potężnymi ordami. Niepo-
wodzenia w porozumieniu chrze-
ścijan dla organizacji krucjaty 
odczuła Polska, a właściwie Ma-
łopolska w latach 1259 i 1287, 
kiedy to nawały tatarskie zamie-
niły tę dzielnicę w ruinę, a lud-
ność uprowadziły w jasyr. Do-
dajmy, że w przeddzień tych 
najazdów książęta polscy wpa-
dali w wir walk wewnętrznych, 
więc o organizacji wspólnej 
obrony mowy być nie mogło. 
Podczas tych najazdów Tatarów 
wspomagali Rusini. Być może 
nie udzielali tej pomocy pa do-
brawolnomu, tym niemniej sta-
nowili armię sojuszniczą i w ra-
bowaniu nie ustępowali swoim 
azjatyckim mocodawcom. By-
wało i w latach późniejszych, że 
książęta z Rusi Halickiej prosili 
Tatarów o pomoc w rozwiązy-
waniu swoich sporów z książę-
tami krakowskimi. Pamiętajmy, 
że Rzeszów, Sanok, Przemyśl, 
Chełm, Dorohusk i okolice Grod-
na, należały do Rusi Halicko-Wło-
dzimierskiej, a ta była podpo-
rządkowana Ordzie. Dystans Rze-
szów – Kraków (160 km) tatarski 
czambuł mógł pokonać w ciągu 
doby. Zajęcie Rusi Halickiej przez 
Kazimierza Wielkiego odepchnę-
ło Tatarów o kilkaset kilometrów 
od stolicy i dało Polsce kilkadzie-
siąt lat spokoju. Komentarz zby-
teczny.

Pierwsze spotkania z Tatarami
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Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w piątek 24 kwietnia, 
radni przyjęli apel w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich 
w Polsce, których termin ogłoszono na dzień 10 maja 2020 r. Za przyjęciem apelu 
głosowało 15 radnych, a 4 było przeciw. Podczas sesji poruszano też kwestię 
wystąpienia Poczty Polskiej do Gminy Miejskiej Nowa Ruda o przekazanie danych 
osobowych wyborców

Maseczki trafiły do noworudzian 60+
Od ok. dwóch tygodni do noworudzian 60+ tra-

fiały maseczki ochronne zakupione przez Urząd 
Miejski w Nowej Rudzie. Oprócz samodzielnego od-
bioru sprzed budynku urzędu, dystrybucją maseczek 
zajęli się druhny i druhowie z OSP Nowa Ruda i OSP 
Nowa Ruda-Słupiec. Jak mówił w ubiegłym tygodniu 
burmistrz Tomasz Kiliński, do środy 22 kwietnia wśród 

seniorów rozdysponowano 6 tys. maseczek, a zgodnie 
z  ewidencją mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok 
życia, jest w Nowej Rudzie 7 tys. Ogólnie zamówiono 
9 tys. sztuk maseczek.

– Dużą pomoc w  dostarczaniu okazali strażacy 
z OSP – zarówno ci słupieccy jak i ci z Drogosławia, 
a także pomogła współpraca z zarządcami i spółdziel-

niami mieszkaniowymi. Mam nadzieję, że maseczki 
tym osobom, które je potrzebują, zostały dostarczo-
ne – mówił Tomasz Kiliński.

Jeżeli jesteś w grupie wiekowej 60+, a maseczka 
do ciebie nie trafiła – prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 74 872 03 24 lub 74 872 03 38.

Apel teraz trafi do Marszałka 
Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, 
Prezydenta RP, Parlamentarzy-
stów z Okręgu Wyborczego nr 2 
do Sejmu RP oraz z Okręgu Wy-
borczego Nr 5 do Senatu RP.

– Intencją apelu jest tak na-
prawdę przesunięcie zaplano-
wanych na 10 maja wyborów 
prezydenckich, z uwagi na wy-
stępujący stan epidemii i brak 
możliwości realizacji wyborów. 
Chcę poinformować, że Państwo-
wa Komisja Wyborcza zatwier-
dziła jeden pięcioosobowy skład 
komisji z dwunastu, które po-
winny być. Jeżeli chodzi o osoby 
zgłoszone do komisji wybor-
czych jest ich 29, więc widać jak 
to wygląda, jeżeli chodzi o reali-
zację, czy możliwości realizacji 
wyborów prezydenckich w obec-
nej chwili – tłumaczył burmistrz 
Nowej Rudy Tomasz Kiliński. – 

Wdrożony stan epidemii i wdro-
żone obostrzenia i ograniczenia 
praw obywatelskich, które obec-
nie funkcjonują oraz nasze ape-
le dotyczące ograniczania kon-
taktów międzyludzkich, pozo-
stanie w domu i zachowanie 
szczególnych środków ostroż-
ności powodują, że organizowa-
nie wyborów i zapewnienie 
wszelkich z tym związanych 
spraw jest bardzo trudne, mówię 
tu m.in. o przygotowaniu lokali 
wyborczych i obsługę technicz-
ną wyborów bez narażania i tak 
naprawdę bez łamania istnieją-
cych ograniczeń i nakazów, któ-
re zostały wprowadzone w na-
szym państwie przez rząd – do-
dał burmistrz.

Na te słowa, głos zabrał rad-
ny Zbigniew Karczewski, który 
stwierdził że samorząd powinien 
być apolityczny, a o wyborach 

powinni zdecydować rządzący 
zgodnie z Konstytucją i za to 
będą ponosić odpowiedzialność.

W odpowiedzi Tomasz Kiliń-
ski stwierdził, że decyzje i prawo 
w zakresie wyborów stanowi 
parlament, ale obserwując to co 
się dzieje i zamierzenia rządu w 
zakresie przygotowywania wy-
borów które do tej pory zostały 
poczynione i w związku z tym 
jak wygląda sytuacja w naszej 
gminie i większości gmin, bo 
apeli samorządów w sprawie 
organizacji wyborów jest na-
prawdę mnóstwo i zapewniam 
że nie mają one nic wspólnego 
z polityką tylko z obecną sytuacją 
w jakiej znaleźli się mieszkańcy 
naszej gminy i całej Polski.

– Sytuacja, o której mówię, 
nie pozwala na zorganizowanie 
wyborów. Nie mówię tu o wy-
borach korespondencyjnych, 

które w obecnym stanie praw-
nym jeszcze w ogóle nie funk-
cjonują, a nawet w takiej formu-
le nie zostaną spełnione wszelkie 
przesłanki wynikające z konsty-
tucji, ich powszechności, dostęp-
ności zwłaszcza dla niektórych 
mieszkańców, którzy mieliby w 
wyborach wziąć udział – zapew-
niał Tomasz Kiliński. – Wielu pre-
zydentów, burmistrzów i wójtów 
występowało w sprawie niemoż-
liwości organizacji wyborów w 
tym terminie ponieważ pokazu-
jemy rzeczywistą sytuację w 
gminach w których wybory mają 
być przeprowadzone – informo-
wał radnych.

Radna Magdalena Lichwa 
zadała pytanie, czy Poczta Polska 
wystąpiła do urzędu miasta o 
przekazanie danych wyborców?

– Prawdopodobnie tak, celo-
wo użyłem słowa prawdopodob-

nie, bo mail, który otrzymaliśmy 
był podpisany Poczta Polska. O 
ile e-maila wysłała naprawdę 
Poczta Polska, to takie wystąpie-
nie zostało poczynione. Nikt 
maila nie podpisał, nie zostało 
to w żaden oficjalny sposób 
przesłane, ani drogą listową, ani 
chociażby przez zastosowanie 
podpisu kwalifikowanego – w 
związku z tym wezwaliśmy Pocz-
tę Polską domniemając, że to 
ona jest autorem tego wystąpie-
nia do nas, do jego formalnego 
uzupełnienia – odpowiedział 
burmistrz Tomasz Kiliński. – Po-
mijam kwestię, że przekazanie 
tych danych jest niezgodne z 
prawem i w obecnie obowiązu-
jącym stanie prawnym na pew-
no nie nastąpi, ale samo wystą-
pienie Poczty Polskiej jest jak 
najbardziej wadliwe – dodał.

Radni apelują w sprawie wyborów
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W sprawie pracujących w Czechach
Już ponad miesiąc mieszkańcy przygranicznych miejscowości pracujący w Czechach nie 
mogą świadczyć pracy, ponieważ w przypadku opuszczenia kraju, po powrocie musieliby 
poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Dzieje się tak w związku ze stanem pandemii 
koronawirusa i uszczelnieniu granic. Wiele osób pozostało bez środków do życia

Apel do premiera w sprawie 
otwarcia granic

Problem ten znają doskona-
le samorządowcy z naszego te-
renu. Do sprawy tej odniósł się 
również podczas zeszłotygo-
dniowego posiedzenia Komisji 
Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie burmistrz To-
masz Kiliński.

– To temat, który mocno prze-
wija się w rozmowach ze starostą, 
z burmistrzami i wójtami innych 
miejscowości, a także mieszkań-

cami, którzy pracują w Republi-
ce Czeskiej. Granice są zamknię-
te, przygotowane są wystąpienia 
do rządów w sprawie urucha-
miania przygranicznego ruchu 
tylko i wyłącznie dla pracowni-
ków – tylko i wyłącznie w ogra-
niczonych przejściach granicz-
nych. Jeżeli chodzi o powiat 
kłodzki, są to: Boboszów, Kudo-
wa i Tłumaczów, idąc dalej jesz-
cze Golińsk, a więc te przejścia 
najczęściej uczęszczane – mówił 
burmistrz.

Takie wystąpienie przesłane 
zostało przez stowarzyszenie 
Euroregion Glaciensis zarówno 
po polskiej, jak i po czeskiej 
stronie. Również gminy po stro-
nie czeskiej wystąpiły do swoje-
go rządu.

– Dzieje się tak na całej gra-
nicy, bo euroregiony współpra-
cują na forum, na całej granicy 
czeskiej, słowackiej i niemieckiej. 
Jest to duży problem i właściwie 
w powiecie kłodzkim, poza jed-
ną gminą, jesteśmy jednomyślni, 
żeby ten ruch przygraniczny dla 
pracowników przywrócić. Zda-
jemy sobie bowiem sprawę, że 
sytuacja tych osób, a jest ich 
tysiące, będzie się stawać coraz 
trudniejsza – tłumaczył Tomasz 
Kiliński.

Z pismami do rządu w spra-
wie przywrócenia ruchu dla pra-

cowników przygranicznych wy-
stąpiło też Stowarzyszenie Gmin 
Ziemi Kłodzkiej i starostwo po-
wiatowe w Kłodzku.

Pracownicy różnych firm w 
Czechach mówili, że istniała 
możliwość pozostania za naszą 
południową granicą. Jednak ci, 
którzy na to się zdecydowali, 
musieli liczyć się z długą rozłąką 
z rodziną. Niestety, z powodu 
rządowych przepisów uszczel-

niających granicę, wiele osób z 
naszego terenu straciło pracę, 
bądź pozostało na niskich świad-
czeniach postojowych, ewentu-
alnie zmuszeni byli skorzystać z 
bezpłatnego urlopu.

Centrum Informacyjne Rządu 
przekazało informację, że rządo-
wy zespół zarządzania kryzyso-
wego na początku przyszłego 
tygodnia zajmie się tematem 
małego ruchu granicznego.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski zaapelował do Premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego o otwarcie ruchu granicznego oraz zniesie-
nie obowiązku kwarantanny dla Dolnoślązaków pracu-
jących w Czechach i Niemczech. Umożliwienie miesz-
kańcom Dolnego Śląska powrotu do pracy zawodowej 
w  Czechach i  Niemczech jest istotnym elementem 
planu ponownego uruchamiania gospodarki regionu.

– Dzisiejsza sytuacja spowodowana epidemią wiru-
sa SARS-CoV-2 nakłada na samorządy ogromny ciężar 
związany z  koniecznością ponownego uruchomienia 
i  rozpędzenia gospodarki, a także zachowania miejsc 
pracy dla tysięcy Polaków. Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego podejmuje wiele inicjatyw na rzecz 
walki z kryzysem, jednak aby pomoc oferowana miesz-
kańcom regionu była kompletna, oczekujemy wsparcia 
ze strony Rządu RP – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Województwo dolnośląskie graniczy z  Republiką 
Czeską oraz Republiką Federalną Niemiec i od wielu lat 
cieszy się partnerskimi kontaktami z  tymi krajami. 

Efektem dobrych relacji jest to, że kilkanaście tysięcy 
Dolnoślązaków pracuje na co dzień w Czechach i Niem-
czech. W  ten sposób przyczyniają się nie tylko do 
umacniania dobrych relacji między partnerskimi regio-
nami, ale także do polepszania kondycji swoich przed-
siębiorstw na rynku.

Funkcjonujące dziś obostrzenia dotyczące przekra-
czania granic i obowiązku kwarantanny spowodowały, 
że wielu mieszkańców regionu nie ma dziś możliwości 
codziennej pracy zarobkowej. Jednocześnie część za-
równo czeskich, jak i niemieckich zakładów odzyskała 
możliwość prowadzenia swoich działalności, ale jest to 
niemożliwe z uwagi na brak pracowników z Polski.

– Przywrócenie możliwości przekraczania granicy 
w celach zarobkowych pozwoli na zachowanie tysięcy 
miejsc pracy i uratuje byt wielu polskich rodzin. Jedno-
cześnie pomoże w  procesie odmrażania gospodarek 
zarówno Polski, Czech jak i  Niemiec – dodaje Cezary 
Przybylski.
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Prawo jazdy ważne dłużej 

Przywracają egzaminy na prawo jazdy
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na Dolnym Śląsku przywracają egzaminy praktyczne 
i teoretyczne na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców poszczególnych kategorii będą mogli 
przystępować do testów od 4 maja

Pieniądze dla szpitala 
i Domów Pomocy Społecznej

Apel starostwa kłodzkiego

Jeśli chcesz pomóc 
w walce z koronawirusem

Samorząd województwa uruchamia kolejny etap 
wsparcia finansowego w związku z epidemią 
koronawirusa. Tym razem pomoc trafi do 25 
powiatowych szpitali i 64 Domów Pomocy Społeczne 
na Dolnym Śląsku. Szczegóły przedstawiono w środę 
22 kwietnia w urzędzie marszałkowskim. Pieniądze 
trafią m.in. do szpitala w Kłodzku i Domów Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie

– Systematycznie poszerzamy zakres pomocy na walkę 
z epidemią. Najważniejsza jest ochrona zdrowia i życia miesz-
kańców Dolnego Śląska. Tym razem wspieramy jednostki nie-
podlegające bezpośrednio samorządowi województwa, czyli 
szpitale powiatowe i  Domy Pomocy Społecznej – informuje 
marszałek Cezary Przybylski.

Źródłem wsparcia są w większości fundusze unijne, a po-
zwoli ono na zakup m.in. środków ochrony indywidualnej 
i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią. Każdy ze szpitali 
otrzyma około 140 tysięcy złotych, co w sumie daje kwotę 3,5 
miliona złotych. W  przypadku Domów Pomocy Społecznej 
przyjęto przelicznik 629 złotych na każdą osobę będącą pod 
opieką danego DPS-u, czyli w sumie 3,9 miliona złotych.

– W  czasie epidemii uwaga wszystkich koncentruje się 
głównie na szpitalach zakaźnych. To oczywiście niezwykle 
ważne. Jednak wsparcie potrzebne jest w  całym systemie 
ochrony zdrowia. Dlatego zdecydowaliśmy o wsparciu mniej-
szych, lokalnych szpitali, działających na terenie gmin i powia-
tów. Wsparcie dla DPS-ów jest zgodne z rekomendacją Mini-
sterstwa Funduszy i  Polityki Regionalnej. Przykłady płynące 
z Włoch czy Hiszpanii wskazują, że są to niezwykle wrażliwe 
miejsca, narażone na atak koronawirusa. Trzeba je chronić, a my 
przyłączamy się do działania na ich rzecz – dodaje wicemarsza-
łek Marcin Krzyżanowski.

Szanowni Państwo,
Codziennie wszyscy pracownicy Zespo-

łu Opieki Zdrowotnej w  Kłodzku dzielnie 
stawiają czoło wyzwaniu jakim jest pan-
demia koronawirusa w naszym powiecie.

Przedstawiciele różnych organizacji 
i grup społecznych z naszego terenu stara-
ją się również codziennie bezinteresownie 
pomagać na różne sposoby naszemu szpi-
talowi. Nie ukrywamy, że sytuacja nie jest 
prosta.

Jeżeli i  Państwo czujecie taką potrzebę pomocy nam w  tej 
walce, to możecie dokonać dobrowolnej wpłaty na podane tutaj 
konto:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna 1a, 
57-300 Kłodzko
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław
nr 54 1130 1033 0018 7998 4020 0003
W  tytule wpłaty proszę wpisać: „Darowizna na rzecz walki 
z COVID-19”

Za każdą, nawet najdrobniejszą sumę z góry serdecznie bardzo 
dziękujemy. Zapewniamy, że wszystkie otrzymane od Państwa 
środki przeznaczymy wyłącznie na sfinansowanie działań niezbęd-
nych w pokonaniu pandemii.

18 kwietnia 2020 r. weszła w 
życie nowelizacja przepisów 
ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, w której zostały 
przyjęte opracowane przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury rozwią-
zania, polegające na przedłuże-
niu ważności:

– prawa jazdy (w tym zagra-
nicznego prawa jazdy);

– pozwolenia na kierowanie 
tramwajem;

– zezwolenia na kierowanie 
pojazdem uprzywilejowanym 
lub pojazdem przewożącym 
wartości pieniężne;

– świadectwa kierowcy;
– legitymacji instruktora na-

uki jazdy;
– legitymacji egzaminatora;
– zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji instruktorów techniki 
jazdy (świadectwa instruktora 
techniki jazdy);

– uprawnień do kierowania 
pojazdami,

– wpisu w prawie jazdy kodu 
95 potwierdzającego uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, kwalifika-
cji wstępnej przyspieszonej, kwa-
lifikacji wstępnej uzupełniającej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełnia-

jącej przyspieszonej albo ukoń-
czenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wszystkie te 
dokumenty, uprawnienia i szko-
lenia, których termin upłynął w 
okresie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii 
pozostaną ważne i będą ważne 
także w okresie 60 dni od daty 
zakończenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epi-
demii.

Po zakończeniu stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu 
epidemii w ciągu 60 dni trzeba 
będzie wszystkie zaległe badania 
i szkolenia wykonać lub odnowić, 
a terminy ważności dokumentów 
przedłużyć.

Zawieszony jest też obowią-
zek wykonywania szkoleń okre-
sowych w transporcie drogo-
wym.

Dodatkowo, zgodnie z prze-
pisami ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych, zostały wprowadzone 
ułatwienia w badaniach okreso-
wych dla kierowców zawodo-
wych. W okresie stanu zagroże-
nia epidemicznego, zgodnie z 
art. 1 pkt 11 ww. ustawy, zosta-
ły zawieszone obowiązki wyni-
kające z przepisów art. 39j i 39k 
ustawy o transporcie drogowym.

Oznacza to, że kierowcy wy-
konujący przewozy drogowe nie 
są zobowiązani do przechodze-
nia i dostarczania okresowych 
badań lekarskich i psychologicz-
nych do pracy na stanowisku 
kierowcy.

Po odwołaniu staniu epidemii 
kierowcy będą musieli odbyć te 
badania w terminie 60 dni od 
daty odwołania stanu epidemii.

WORD Wrocław, wspólnie z ośrodkami w Le-
gnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, jako jedne z 
pierwszych w Polsce wystąpiły z propozycją 
wznowienia egzaminowania kandydatów na 
kierowców począwszy od 4 maja. Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego wyraził na to zgodę, ale 
ze względu na obecną sytuację, póki co, prowa-
dzone będą egzaminy teoretyczne dla wszystkich 
kandydatów oraz praktyczne tylko dla kategorii: 
A, C, C+E oraz D. Testy na kategorię B zostaną 
wznowione w późniejszym terminie.

– Egzaminy z kategorii B stanowią zdecydo-
waną większość wszystkich testów na prawo 
jazdy. Obecnie ich organizacja jest praktycznie 
niemożliwa, biorąc pod uwagę obowiązujące 
obostrzenia, dlatego zostaną przywrócone w 
późniejszym terminie. Decyzję w tej sprawie 
dyrektorzy WORD-ów będą podejmowali we 
własnym zakresie, na bieżąco informując Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego o swoich postano-
wieniach – mówi Tymoteusz Myrda, Członek 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Chcemy 

stopniowo przywracać pozostałe kategorie. To 
będzie wymagało przeorganizowania dotychcza-
sowej działalności, by zapewnić wszystkim nale-
żytą ochronę i bezpieczeństwo – dodaje.

Do czasu unormowania sytuacji w kraju liczba 
egzaminów w ciągu dnia będzie mniejsza. Ośrod-
ki będą także pracować na dwie zmiany. Testy 
prowadzone będą przy zachowaniu bezpiecznych 
odległości między kursantem a egzaminatorem, 
liczba osób przebywających na danej powierzch-
ni będzie ograniczona. Używane będą także 
środki zabezpieczające i dezynfekujące pojazdy 
oraz pomieszczenia.

– Dyrektorzy ośrodków dokładnie sprawdzą, 
czy ich placówki są dobrze przygotowane pod 
względem zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
egzaminowanym, osobom szkolonym, egzami-
natorom oraz innym pracownikom WORD. Jeśli 
będą w stanie zagwarantować wszystkim odpo-
wiednią ochronę, nie widzimy przeszkód do 
wznowienia egzaminów – podsumowuje Tymo-
teusz Myrda.
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Dobór do służby w policji

Pijany motorowerzysta z zakazem

We wtorek 28 kwietnia w Bartnicy znaleziony został 
pocisk artyleryjski. O niebezpiecznych pozostałościach 
z czasów wojny policjantów poinformował mieszkaniec 
powiatu kłodzkiego. Zabezpieczony niewybuch został 
zneutralizowany na poligonie

Pocisk artyleryjski

Służby mundurowe 
informują

Wezwani do zadymienia. W poniedziałek 20 kwietnia noworudz-
cy strażacy otrzymali zgłoszenie o dużym zadymieniu przy ul. Pił-
sudskiego w pobliżu ogrodów działkowych w Nowej Rudzie. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia i  przeprowadzeniu rozpoznania 
stwierdzono pożar sterty gałęzi na terenie ogrodów działkowych 
„Jutrzenka”.
Pożar pustostanu. We wtorek 21 kwietnia strażacy uczestniczyli 
w gaszeniu pożaru pustostanu przy ul. Stara Droga w Drogosławiu. 
Przeprowadzone rozpoznanie pozwoliło ustalić, że przyczyną 
pożaru było podpalenie składowanych śmieci i opon w pomiesz-
czeniu na parterze, co spowodowało spalenie tego pomieszczenia 
i części poddasza. Pożarem było objęte około 40 m2 powierzchni 
budynku.
Kolizja na Kłodzkiej. W środę 22 kwietnia na ul. Kłodzkiej w Słup-
cu doszło do kolizji trzech pojazdów. W wyniku przeprowadzone-
go rozpoznania ustalono, iż kierujący pojazdem Volkswagen Polo 
nie zachował należytej ostrożności i  podczas manewru skrętu 
w  lewo wjechał w  kierującego pojazdem marki Iveco jadącego 
z przeciwnej strony. Po zderzeniu wyżej wymienionych pojazdów 
VW uderzył w  wyjeżdżającego z  ulicy podporządkowanej Opla 
Astrę.
Kolejny pożar. W środę 22 kwietnia strażacy z JRG w Nowej Rudzie 
otrzymali zgłoszenie o  pożarze w  budynku przy ul. Akacjowej 
w Słupcu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonego 
rozpoznania ujawniono, że w części strychowej ma miejsce pożar 
kominka wentylacyjnego odpowietrzającego kanalizację (plasti-
kowy), który prawdopodobnie zapalił się od pożaru sadzy w prze-
wodzie dymowym oddalonym od kanału wentylacyjnego o około 
8 metrów (po przeciwnej stronie połaci dachowej). Piec C.O. pod-
łączony do przewodu dymowego, w którym paliła się sadza znaj-
duje się w piwnicy.

Koronawirus nie straszny oszustom

2 promile alkoholu w organizmie miał 24-let-
ni mężczyzna zatrzymany przez policjantów 
z Nowej Rudy, który kierował pomimo orzeczo-
nego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

– Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w No-
wej Rudzie zatrzymali do rutynowej kontroli 
kierującego motorowerem. Mundurowi wyczuli 
od mężczyzny woń alkoholu. Badanie przepro-
wadzone przez policjantów tylko potwierdziło 
ich przypuszczenia. 24-latek miał w organizmie 
2 promile alkoholu – informuje podinsp. Wiolet-
ta Martuszewska, oficer prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Kłodzku. – Po sprawdzeniu 
w  policyjnych bazach danych okazało się, że 
kontrolowany kierujący ma orzeczony przez sąd 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Teraz 24-letni mężczyzna za swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie odpowie ponownie przed 
sądem – dodaje.

Policjantka przypomina, że za przestępstwo 
kierowania pojazdem mechanicznym w  stanie 
nietrzeźwości zgodnie z art. 178a kk grozi grzyw-
na, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia 
wolności do 2 lat.

Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierujący był już 
wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego po alkoholu lub kierował 
samochodem w  stanie nietrzeźwości podczas 
obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, zagrożenie karą za to przestęp-
stwo jest zwiększone i wynosi od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności.

Niestety, obecna sytuacja w 
kraju nie przyczynia się do tego, 
aby przestępcy zaprzestali swo-
ich działań. Oszuści podają się 
za policjanta i ostrzegają, że w 
związku z panującym kornawi-
rusem pieniądze, które osoba 
ma w banku są zagrożone i aby 
policja mogła je chronić potrzeb-
ny jest login i hasło. Noworudz-
cy policjanci apelują aby być 
czujnym i nie dać się zmanipu-
lować oszustom.

Obecnie panująca sytuacja 
w kraju nie odstrasza oszustów. 
Wręcz przeciwnie, wiedzą, że 
każdy z nas myśli o istniejącym 
zagrożeniu, dba o bezpieczeń-
stwo swoje oraz innych i tak 
naprawdę nikt nie wie, kiedy 
wszystko wróci do „normalności”. 
Przestępcy wykorzystują chwi-
lowy brak racjonalnego myślenia 
i „atakują” swoje ofiary. Oszuści 
dzwonią na telefon stacjonarny, 
podają się za policjanta i infor-
mują swojego rozmówce, że jego 
pieniądze są zagrożone z uwagi 
na panującego w kraju korona-
wirusa i aby je zabezpieczyć 
osoba musi podać swój numer 
rachunku, login i hasło do konta. 
W międzyczasie osoba podająca 
się za policjanta, kolejny raz 
wprowadza swojego rozmówcę 
w błąd i poleca zadzwonić na 

numer 112 zaznaczając, że ma 
to zrobić z tego telefonu przez 
który aktualnie rozmawiają. W 
ten sposób oszust udając, że się 
rozłącza, puszcza w słuchawce 
nagrany sygnał rozłączenia roz-
mowy, pozostając cały czas na 
linii. Osoba słysząc rozłączony 
sygnał w telefonie bez odkłada-
nia słuchawki wybiera numer 
112 i w ten sposób ponownie 
łączy się z oszustami, z tym, że 
w słuchawce słyszy już inny głos, 
który podaje się za dyżurnego 
jednostki policji i potwierdza 
wcześniej podane dane osobowe 
przez oszusta.

Policjanci przypominają i 
apelują – aby pod żadnym po-
zorem nie udzielać informacji o 
swoich kontach bankowych, nie 
podawać haseł i loginów osobom 
trzecim, a już tym bardziej przez 

telefon. Nie otwierać linków 
jakie otrzymujemy na telefony 
komórkowe, a są one związane 
z dopłatą do przesyłki, czy inną 
informacją dotyczącą bezpie-
czeństwa naszych pieniędzy w 
banku. Zawsze w takich sytu-
acjach skontaktujmy się bezpo-
średnio ze sprzedającym lub 
bankiem. A co najważniejsze 
nigdy nie przekazujmy pieniędzy 
nieznanym nam osobom. Ważne 
jest też, aby po otrzymaniu ta-
kiego telefonu, po zakończeniu 
rozmowy odłożyć słuchawkę i 
dopiero wtedy zadzwonić na 
numer alarmowy lub skorzystać 
z innego telefonu.

Pamiętajmy! Bądźmy czujni i 
ostrożni, bo oszuści nie boją się 
koronawirusa i będą go wyko-
rzystywać do osiągnięcia zamie-
rzonego celu.

Jeden z fałszywych smsów

Kłodzka policja informuje, że 
wprowadzono możliwość składania 
przez osoby zainteresowane pod-
jęciem służby w policji dokumen-
tów, o których mowa w art 25 ust. 
2 pkt 1 ustawy o policji tj. podania 
o przyjęcie do służby, kwestiona-
riusza osobowego kandydata do 
służby, a także dokumentów stwier-
dzających wymagane wykształce-
nie i kwalifikacje zawodowe oraz 
zawierających dane o  uprzednim zatrudnieniu, 
ale wyłącznie drogą pocztową na adres: Komen-
da Powiatowa Policji w  Kłodzku, pl. Chopina 2, 
57-300  Kłodzko.

Jednocześnie policjanci informują, 
że w  dalszym ciągu, do odwołania, 
zawieszone są pozostałe czynności 
przeprowadzane w ramach postępo-
wania kwalifikacyjnego do służby 
w  policji. Kwestionariusz osobowy 
kandydata do służby można pobrać ze 
strony internetowej Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu, zakład-
ka „Zostań jednym z nas” lub zakładka 
PRACA, SŁUŻBA W POLICJI.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontak-
tować się z Zespołem Kadr, Szkolenia i Prezydial-
nym Komendy Powiatowej Policji w  Kłodzku, 
nr telefonu 74 647 32 35 lub 74 647 32 38.

Policjanci apelują o ostroż-
ność i przypominają, że odnale-
zionych materiałów wybucho-
wych nie należy dotykać, czy też 
próbować przenosić.

– Na tego rodzaju znalezisko 
przypadkowo natrafił mężczy-
zna, który w pobliżu lasu zauwa-
żył przedmiot przypominający 
pocisk artyleryjski. O tym fakcie 
został powiadomiony dyżurny 

Komisariatu Policji w Nowej Ru-
dzie, który skierował na miejsce 
patrol policji. Mundurowi usta-
lili, że rzeczywiście jest to pocisk 
artyleryjski. Funkcjonariusze do 
czasu przyjazdu patrolu saper-
skiego zabezpieczali niebez-
pieczne znalezisko. W środę 
saperzy zabrali pocisk do neu-
tralizacji na wyznaczonym poli-
gonie – informuje podinsp. Wio-
letta Martuszewska, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Kłodzku.

Pamiętajmy, że znalezisk 
przypominających niewybuchy 
nie wolno dotykać, ani przenosić 
czy rozbrajać. O znalezisku na-
leży jak najszybciej zawiadomić 
najbliższą jednostkę policji. Po-
licjanci zabezpieczą teren i po-
wiadomią saperów. Jeśli jest to 
możliwe, do czasu przyjazdu 
policji takie miejsce należy za-
bezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych.
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Bezpiecznie 
na rowerze

Ruszył sezon motocyklowy 
– uważajmy na drodze!

Wyższe temperatury i słoneczne dni powodują, że na drogach można spotkać coraz 
więcej motocyklistów. Niestety, wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego, zawsze 
dochodzi również do większej ilości zdarzeń, z udziałem tej grupy użytkowników dróg

Mundurowi apelują o ostroż-
ność i rozwagę, ponieważ jej 
brak, może mieć poważne kon-
sekwencje – niejednokrotnie 
tragiczne.

Nikt nie ma wątpliwości, że 
piękna, wiosenna pogoda, sprzy-
ja rowerzystom i motocyklistom. 
Na drogach możemy spotkać 
coraz więcej użytkowników jed-
nośladów, w tym także tych, 
którzy mają maszyny osiągające 
duże przyspieszenie. Warto więc 
zawsze zabrać ze sobą w drogę 
rozsądek i pamiętać o bezpie-
czeństwie. Zwłaszcza po zimie, 
bo wtedy mamy początki sezonu 
i umiejętności oraz zdobyte do-
świadczenia, poddawane są 
mocnej weryfikacji.

W niektórych miejscach na 
drodze może jeszcze leżeć pia-
sek, zgniłe liście lub inne drobne 
przedmioty, mogące powodo-
wać utratę przyczepności. Kie-

rowcy samochodów nie są też 
jeszcze przyzwyczajeni do więk-
szej liczby jednośladów na dro-
dze. To wszystko w połączeniu z 
brakiem należytej ostrożności i 
wyobraźni wszystkich uczestni-
ków ruchu, może doprowadzić 
do bardzo niebezpiecznych zda-
rzeń. Jedno z nich miało miejsce 
na drodze krajowej nr 35. Do 
szpitala z obrażeniami trafił 
32-letni motocyklista jadący 
Yamahą i jego 29-letnia pasażer-
ka, którą przetransportowano 
śmigłowcem Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Jak wynika 
ze wstępnych ustaleń policjan-
tów, prawdopodobnie  kierowca 
wpadł w poślizgi i stracił pano-
wanie nad motorem. Na szczę-
ście nie doszło do zderzenia z 
innymi pojazdami, które jechały 
z naprzeciwka, ale i tak uczest-
nicy wypadku doznali poważ-
nych obrażeń ciała.

Policjanci przypominają, że 
motocyklista w konfrontacji z 
samochodem lub inną stałą prze-
szkodą, zazwyczaj nie ma szans. 
Przed urazami chroni go jedynie 
kask, dobre ubranie, ale przede 
wszystkim zdrowy rozsądek. 
Użytkownicy jednośladów, nie 
mają zazwyczaj poduszek po-
wietrznych, pasów bezpieczeń-
stwa, ani kontrolowanych stref 
zgniotu. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy wszyscy przestrzegali 
przepisów i szanowali się nawza-
jem. To daje szansę każdemu 
bezpiecznie dotrzeć do celu.

W trosce o bezpieczeństwo 
użytkowników dróg, wrocławscy 
policjanci, pełniący służbę na 
motocyklach, podczas patroli, 
oprócz dyscyplinowania nieod-
powiedzialnych kierowców, roz-
dawane są także maseczki z 
uwagi na panującą epidemię.

Każdego roku dochodzi do wypadków drogowych z udziałem 
rowerzystów. Policja powiatu kłodzkiego w ubiegłym roku odno-
towała 10 wypadków drogowych i 29 kolizji z udziałem rowerzystów. 
Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby kierujący prze-
strzegali przepisów.

Pamiętajmy, że kierowanie rowerem po zapadnięciu zmroku 
lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych niewątpliwie 
zwiększa ryzyko wypadków. Dlatego miłośnicy jednośladów po-
winni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pomimo, iż przepisy nie 
wymagają używania kasków ochronnych, każdy, a szczególnie 
najmłodsi, powinni w takim kasku jeździć. Elementy odblaskowe 
umieszczone na odzieży zdecydowanie zwiększą widoczność 
kierującego jednośladem. To, że rowerzysta widzi samochód nie 
oznacza, że widzi go również kierujący innym pojazdem. Dlatego 
na drodze należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w 
tych miejscach, gdzie nie możemy skorzystać ze ścieżek  rowerowych.

Nie zapominajmy, że w przypadku nawet najmniejszej kolizji 
rowerzysty z innym kierującym, to on ma najmniejsze szanse na 
przeżycie albo wyjście z niej bez obrażeń. Również znaczącym 
czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników „dwóch 
kółek” jest sprawny i właściwie wyposażony rower.
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Od kuchni

ziemniaki z poprzedniego dnia :)
trochę upieczonego kurczaka lub wędlina
cebula
passata pomidorowa
2 jajka
czosnek
olej
przyprawy: sól, pieprz, ostra papryka

Ziemniaki przepuścić przez praskę, dodać trochę soli, pieprzu, papryki ostrej, 
passaty pomidorowej, jajka – wymieszać. Na patelni usmażyć cebulę z czosnkiem 
i pokrojonym mięsem, dodać do ziemniaków, wymieszać, wyłożyć z powrotem 
na patelnię, na rozgrzany tłuszcz, podsmażyć. Posmarować olejem duży talerz, 
przykryć nim patelnię i szybkim ruchem wszystko obrócić tak, żeby zapiekanka 
znalazła się na talerzu. Teraz zsunąć ją z talerza na patelnię, podsmażyć. W ten 
sposób zapiekanka podsmażona jest z obu stron. Zajadać z ulubioną surówką!

Roma Fiszer to nowa autorka poczytnych 
książek obyczajowych. Zadebiutowała w 2016 r. powie-
ścią „Kilka godzin do szczęścia”. Najnowsza jej książka to „Kurs na miłość”, 
opowiadająca o  trudnych relacjach dwojga osób i  dawaniu sobie drugiej 
szansy na wzajemne uczucie. Joanna, główna bohaterka ma za sobą nieuda-
ny związek. Kiedy przypadkowo w  gdańskiej przystani jachtowej spotyka 
Wojtka już wie, że coś się nowego wydarzy. Obydwoje świetnie się dogadują, 
mają takie same pasje, czyli żeglarstwo. Zauroczeni są światem i podróżami. 
Uzmysławiają sobie, że chcą być razem. Wyruszają więc wspólnie w półroczny 
rejs po morzach. W dalekich portach powoli odkrywają swoje charaktery i uczą 
się otwartości na drugą osobę. Jest wzajemna ekscytacja, zrozumienie i pełnia 
szczęścia. Jednak los sprawia, że dla Joanny podróż musi się skończyć. Nie-
oczekiwane wydarzenie i  rozłąka sprawiają, że Joanna zadaje sobie jedno, 
bardzo ważne pytanie i  wie, że powinna wyjawić pewien długo trzymany 
w tajemnicy sekret.

Przyjemna w odbiorze historia. Mamy tu ciekawą przygodę, romans, wąt-
ki rodzinne i cudowną do pozazdroszczenia przyjaźń. Jednak przede wszyst-
kim jest opisana podróż do różnych krajów, gdzie poznajemy tamtejszą kul-
turę i tradycję. Najważniejszym przesłaniem tej opowiastki jest to, że miłość 
czasami zaczyna się od drugiego, a nawet od trzeciego spojrzenia. Polecam. 
Dla wielbicielek romansów i lekkich powieści obyczajowych

Dobra książka

Krystyna Fecko

Roma Fiszer

„Kurs na miłość”

Smacznego!

Zapiekanka z patelni

Agata Hryciuk

Minęło już ponad 6 tygodni, od kiedy kluby fitness musiały pozamy-
kać swoje sale i siłownie. Wiele osób myślało, że to tylko na chwilkę, ale 
były też i takie, które czuły, że za szybko się nie spotkamy aby wspólnie 
potrenować. Patrząc na fazy odmrażania gospodarki, branża fitness za 
szybko nie powróci do normalnego funkcjonowania, przez specyfikę 
naszej działalności, związaną oczywiście z kontaktem międzyludzkim. 
Spekulacje dotyczące drugiej fali zachorowań jesienią, nie napawają 
optymizmem w tej kwestii już całkowicie. Póki co nie pozostaje nam nic 
innego jak czekać…. czekać…… czekać…. Ponieważ sporo osób tęskni 
za swoim ulubionym miejscem do ćwiczeń, pogaduszek i aktywnego 
spędzania wieczorów, postanowiłam nagrać kilka treningów, które będą 
umieszczane na naszym FB Studio Fitness Workout. Oczywiście mając 
na względzie ogrom tego typu materiału w sieci, nie kwapiłam się do 
tego wcześniej, ale głosy klientek zdziałały swoje. Po opublikowaniu 
pierwszych dwóch treningów jestem ogromnie zaskoczona, dlatego 
chciałam się tym tutaj podzielić. Osoby wysyłają do mnie filmiki i zdję-
cia jak ćwiczą „razem ze mną”! To jest niesamowite uczucie, które daje 
mnóstwo radości, a jednocześnie uświadamia, jak nie tylko mi brakuje 
tego miejsca i ludzi. Słowa „jesteś Nam potrzebna” spowodowały, że już 
teraz wiem, że się nie poddamy i jak tylko czas pozwoli będziemy walczyć 
dalej aby utrzymać klub, który dba o Naszą sprawność fizyczną i dobre 
samopoczucie. Rokowania dla działalności fitness są dramatyczne. Śle-
dzę fora branżowe, wypowiedzi ekspertów i biorę udział w webinariach 
tematycznych. Jednak, co nas nie zabije, to nas wzmocni…. I mam na-
dzieję, że tym razem też tak będzie.

Pusta sala…
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Wirtualna wycieczka w znane i nieznane

Wiadomo, że musimy chodzić 
w maseczkach chroniących nas 
wzajemnie przed zakażeniem 
koronawirusem. A dostępność 
maseczek była jaka była. Wiado-
mo też, że najbardziej narażeni 
na zakażenie są seniorzy. Toteż 
wiele osób wyciągnęło często 
zapomniane już maszyny do 
szycia i przystąpiło kolokwialnie 
mówiąc do „produkowania” tych-
że maseczek na skalę jaką tylko 
się dało. Władze samorządowe 
nie pozostawiły seniorów samym 
sobie i w pierwszej kolejności 
zaopatrują właśnie tę grupę 
mieszkańców w podstawowy 
środek ochrony osobistej, w 
pierwszej kolejności poprzez 

organizacje senioralne i działa-
jące na rzecz seniorów. Nowo-
rudzki UTW wraz z Kołem PSD 
rozprowadzaniem maseczek 
zajął się w poniedziałek i wtorek 
mijającego tygodnia (20 i 
21kwietnia). Trzyosobowy zespół 
Zarządu NUTW z jego szefową, 
panią Karoliną na czele, po za-
łatwieniu wszelkich formalności 
i zadbaniu o maksimum bezpie-
czeństwa, uruchomił punkt wy-
dawania maseczek w MBP w 
Słupcu – w drzwiach i w oknie 
na tyłach budynku, gdzie można 
było zapewnić zachowanie sto-
sownych odległości dla odbie-
rających. A do rozdania mieliśmy 
dość sporo maseczek. Bo oprócz 

„służbowych” dysponowaliśmy 
również „prywatnymi”, uszytymi 
i dostarczonymi przez naszych 
słuchaczy w ilościach większych 
(m.in. Lodzia, Marek) i mniej-
szych (m.in. Miecia, Danusia). 
Mogliśmy więc rozdać co nieco 
ponad przydział. Niektórzy zgła-
szający się po maseczki przyno-
sili ze sobą materiały, nici, wy-
grzebane resztki domowych 
zapasów gumek z prośbą o prze-
kazanie tym, którzy szyją. Wszyst-
ko oczywiście przekazaliśmy, a 
powtórne rozdawanie maseczek 
(jeżeli w dalszym ciągu będzie 
potrzeba) planujemy mniej wię-
cej za miesiąc.

Anna Szczepan, Noworudzki UTW

NUTW – akcja maseczka

Ossuarium (także ossarium) – naczynie lub inny 
pojemnik służący do przechowywania kości, albo pro-
chów zmarłego, którego poddano kremacji, ale też 
wolno stojące budowle wznoszone najczęściej w ob-
rębie cmentarzy. W przypadku, gdy w miejscu starego 
zakładano nowy cmentarz, umieszczano w nich ekshu-
mowane szczątki zmarłych. Ossuaria tworzono też 
w miejscach wielkich bitew, po epidemiach lub klęskach 
głodu (za Wikipedią). Dzisiaj (23 kwietnia) Tomek zabrał 
nas w podróż po takich niezwykłych miejscach w Eu-
ropie – miejscach związanych z pamięcią po zmarłych. 
W każdej kulturze pamięć o przodkach jak i o miejscach 
złożenia ich szczątków są otoczone szczególną troską. 
Takie najbliższe miejsce mamy niedaleko – jest to zna-
na nam Kaplica Czaszek w Kudowie-Czermnej. Twórcą 
kaplicy jest ówczesny proboszcz ks. Wacław Tomaszek. 
Kaplica zaczęła powstawać w  latach 80 XVIII wieku, 
a budowa jej trwała trzydzieści lat. Wnętrze wypełnio-
ne jest 3000 czaszek i ponad 20000 innych szczątków 
kostnych (odpowiednio oczyszczonych i zakonserwo-
wanych) pozostałych po ofiarach wojny trzydziestolet-
niej, wojen śląskich, zarazy i głodu. Już w Czechach, na 
przedmieściach Kutnej Hory w Sedlcu wznosi się śre-
dniowieczna, barokowo-gotycka (po przebudowach) 
kaplica skrywająca szczątki ponad 40000 osób, z nie-
samowitym wystrojem (Franciszek Rint, XIX wiek), na 
który składają się żyrandole, krzyże, ozdoby czy nawet 

herby ułożone z ludzkich kości. Jedną z największych 
kaplic kostnych w Europie jest kaplica w Brnie, w której 
swoje miejsce na wieki znalazło ponad 50000 szczątków 
ludzkich. W niedalekich Křtinach, w podziemiach ba-
rokowego kościoła Mariackiego znajduje się kostna 
krypta, w której złożono ok. 1000 ludzkich szczątków. 
Niewielkie miasteczko w Austrii też ma swoje ossuarium. 
Jest też niewielkie, ale „ciekawostką” jest, że wiele cza-
szek zostało ozdobionych swoistymi kwiatowymi ko-
ronami, imionami i nazwiskami, datą śmierci. Również 
w Rzymie przy kościele Maryjnym (XVII wiek) znajdują 
się krypty z  ludzkimi szczątkami, a  w  mediolańskim 
kościele św. Bernarda ossarium stanowi jedna z kaplic 
bocznych. Z XV wieku pochodzi natomiast kościół św. 
Franciszka w Portugali (Evora) i przylegająca do niego 
Capela dos Ossos, której ściany i kolumny pokryte są 
kośćmi ponad 5 tysięcy mnichów. Nad wejściem do 
kaplicy umieszczony jest napis – swoistego rodzaju 
memento – „Nasze kości, które tu spoczywają, na wasze 
kości czekają”. Niepowtarzalnym miejscem jest też 
Kaplica Kości z początku XIX wieku w Faro (Portugalia). 
Takich niesamowitych miejsc jest w Europie oczywiście 
więcej – te wspomniane dzisiaj, delikatnie zapraszają 
do ich odwiedzenia, mają bowiem charakter symbo-
liczny.

Z turystycznym pozdrowieniem
Anna Szczepan, Noworudzki UTW
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Wrocław, 1 maja 1979 roku. Ulica generała Karola Świerczewskiego 
(dzisiejsza Józefa Piłsudskiego). Maszeruje dzielnica Wrocław-Krzyki 
(Tadeusz Szwed/archiwum Gazety Wrocławskiej)

1 Maja
Święto Pracy, Międzynarodo-

wy Dzień Solidarności Ludzi 
Pracy, popularnie zwany 1 Maja 
– międzynarodowe święto klasy 
robotniczej, obchodzone od 
1890 corocznie 1 maja. W Polsce 
Święto Pracy jest świętem pań-
stwowym od 1950.

Święto wprowadziła w 1889 
II Międzynarodówka dla upa-
miętnienia wydarzeń z pierw-
szych dni maja 1886 w Chicago, 
w Stanach Zjednoczonych, pod-
czas strajku będącego częścią 
ogólnokrajowej kampanii na 
rzecz wprowadzenia 8-godzin-
nego dnia pracy.

Na ziemiach polskich pierw-
sze obchody miały miejsce w 
1890 i odbywały się niejedno-
krotnie wbrew woli zaborców 
współorganizowane m.in. przez 
działaczy II Proletariatu. Masowe 
demonstracje, pochody oraz 
starcia z carskim wojskiem, po-
licją oraz kozakami, a także 
wspierającymi je nacjonalistycz-
nymi bojówkami miały miejsce 
w czasie rewolucji 1905 roku na 
ziemiach polskich zaboru rosyj-
skiego, organizowały je głównie 
Polska Partia Socjalistyczna, So-
cjaldemokracja Królestwa Pol-
skiego i Litwy oraz Bund. Podob-
nie liczne pochody i demonstra-
cje klasowych organizacji robot-
niczych i partii lewicowych, w 
tym Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, żydowskiego Bund-u, niele-
galnej Komunistycznej Partii 
Polski, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego „Wyzwolenie”, Komu-
nistycznej Partii Zachodniej 

Ukrainy, Komunistycznej Partii 
Zachodniej Białorusi odbywały 
się też w ten dzień w okresie II 
RP, często były one atakowane 
przez policję oraz nacjonalistycz-
nych bojówkarzy, dochodziło do 
morderstw działaczy klasowych 
związków zawodowych i partii 
lewicowych.

Wniosek o ustanowienie 
1 maja jako powszechne w całej 
Polsce święto pracy, z prawem 
do dnia wolnego, był omawiany 
w Sejmie Ustawodawczym w 
1919 roku.

W czasach PRL organizowano 
tego dnia pochody pierwszoma-
jowe, które miały upamiętniać 
ważne wydarzenia dla środowi-
ska robotniczego. Manifestacje 
zwoływane przez PPS przed dru-
gą wojną światową miały cha-
rakter dość spontanicznego 
przemarszu, gromadzącego 
zwolenników partii socjalistycz-

nej. Po 1945 r. przejmujący wła-
dzę w Polsce komuniści próbo-
wali początkowo nawiązywać 
do przedwojennego schematu 
(np. obecność mszy świętej w 
programach uroczystości), ale 
powoli nasilał się proces odgór-
nego planowania całej ceremo-
nii i traktowanie tego dnia jako 
święta państwowego, który sta-
wał się obowiązkowym rytuałem. 
W latach 80 nielegalne demon-
stracje pierwszomajowe organi-
zowała w opozycji do oficjalnych 
obchodów podziemna Solidar-
ność. Święto Pracy było jednym 
z najważniejszych świąt w PRL-u.

W Kościele katolickim 1 maja 
obchodzone jest wspomnienie 
św. Józefa Rzemieślnika.  Wspo-
mnienie to wprowadził do ka-
lendarza liturgicznego papież 
Pius XII w 1955 jako alternatywę 
dla laickiego Święta Pracy.
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„Familia” ul. Kłodzka 13 1 maja

„Pod Szczelińcem” Rynek 5 Radków 2 maja

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 3 maja

„Remedia” ul. Główna 21 Ludwikowice Kłodzkie 4 maja

„Słoneczna” ul. Podjazdowa 11 5 maja

„W Rynku” Rynek 23 6 maja

„Aspirynka” ul. Radkowska 22 7 maja

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 8 maja

„Centrum” ul. Kłodzka 10a 9 maja

„Centrum Zdrowia” os. Wojska Polskiego 2 10 maja

„Familia” ul. Kłodzka 13 11 maja

„Farmatex” os. XXX-lecia 16 12 maja
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2020

maja
piątek

imieniny obchodzą: 
Izydora, Jakub, Jeremi, Jeremiasz, Julian, 
Józef, Lubomir, Maja, Petronela, Tamara

wschód słońca: 5.05
zachód słońca: 20.00

1
122 dzień roku

do końca roku pozostało 244 dni
dzień trwa: 14 godz. i 55 min 
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Polub nas!

www.facebook.com/Noworudzianin
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W najbliższą niedzielę 3 maja, podczas Mszy św.
we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie 
diecezji świdnickiej, odczytany zostanie 
pierwszy list nowego biskupa świdnickiego 
Marka Mendyka. Już dzisiaj publikujemy 
w całości jego treść

Pierwszy list biskupa Marka Mendyka

Zasłuchani w głos Boga – Najlepszego Pasterza

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Kochani diecezjanie!

Po raz pierwszy zwracam się do Was jako nowy bi-
skup świdnicki. Ojciec Święty Franciszek – po 16 latach 
gorliwej i niezwykle ofiarnej służby pierwszego bisku-
pa świdnickiego Ignacego Deca – mianował mnie jego 
następcą.

Z radością, chociaż nie bez lęku, podejmuję tę od-
powiedzialną i trudną posługę. Diecezja świdnicka jest 
mi bardzo bliska. Jak już informował w swoim ostatnim 
liście pasterskim bp Ignacy, to na tych ziemiach przy-
szedłem na świat, tu się wychowywałem, tu odczyty-
wałem swoje życiowe powołanie, tu także posługiwałem 
jako duszpasterz. Wracam zatem do miejsc moich 
spotkań z Jezusem i ludźmi, aby z nową mocą, odno-
wioną wiarą, pełen ufności mówić o życiu Boga w nas.

Bóg jest naszym Pasterzem

Kiedy przed laty wyruszałem do pracy duszpaster-
skiej, proboszcz mojej rodzinnej parafii ofiarował mi 
obraz przedstawiający Jezusa – Dobrego Pasterza. Do 
tego podarunku dołączył tylko jedno życzenie: „Bądź 
dobrym pasterzem!”.

Dzisiaj, kiedy przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną, 
nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przypominają 
się nie tylko te słowa, ale także piękne i wzruszające 
obrazy przedstawiające Pana Jezusa. Wśród nich Jezus, 
jak Dobry Pasterz, prowadzi swoje owce, często niosąc 
na swoich ramionach najsłabszą z nich. Obrazy te naj-
piękniej wyrażają myśl dzisiejszej Ewangelii, a miano-
wicie miłość i troskę Chrystusa o każdego człowieka.

Współcześni Jezusowi słuchacze dobrze rozumieli, 
co to znaczy troszczyć się o  swoje owce, szukać tej 
jednej zaginionej, której w  każdej chwili groziło nie-
bezpieczeństwo. Wilk czy inne drapieżne zwierzę, 
czyhał w ukryciu, aż młode jagnię oddali się od stada. 
Bywało tak, że pasterz musiał stawać w jego obronie. 
Nieraz szukał zabłąkanej owcy w zaroślach i wąwozach, 
ciesząc się, gdy ją odnalazł. Ta owca była jego własno-
ścią, jego majątkiem, stąd też istniała między pasterzem 
a stadem bardzo bliska więź, nawet uczuciowa. Dzisiaj 
może trudno jest nam to zrozumieć, bo coraz trudniej 
jest spotkać się z pasterzem i owcami.

Jezus mówi do nas: „Moje owce słuchają mego gło-
su, a  Ja znam je. Idą one za Mną i  Ja daję im życie 
wieczne” (J 10, 27). Słuchać Jego głosu, to znaczy wziąć 
sobie głęboko do serca Jego naukę i według niej po-
stępować w swoim życiu. Słuchać Jego głosu, to znaczy 
naśladować Go. To znaczy również uświadomić sobie, 
że do Boga nie idzie się w pojedynkę, ale we wspólno-
cie: wraz z  innymi osobami – owcami, dążącymi do 
jednego celu – do zbawienia.

Naszą wspólną drogę wiary powierzamy 
Maryi i świętym Patronom

Wsłuchiwania się w to, co mówi do nas Bóg – Naj-
lepszy Pasterz – uczymy się od wielkich świadków 
naszej wiary. W tych majowych dniach chcemy uczyć 
się wsłuchiwania głosu Boga od Maryi, naszej Matki 
i  Królowej. Maryja pokazuje nam, jak należy słuchać 
i przyjmować słowo Boże. Ono towarzyszyło Jej przez 
całe życie. Znamy doskonale słowa Ewangelii opisują-
ce postawę Maryi wobec usłyszanego słowa, które nie 
zawsze było dla Niej zrozumiałe – Maryja „zachowywa-
ła i rozważała je w swoim sercu” (por. Łk 2, 19; Łk 2, 51). 
Choć najpierw „zmieszała się na te słowa i rozważała, 
co miałoby znaczyć to pozdrowienie [Anioła]”, to jednak 
odpowiedziała z bezgranicznym zaufaniem: „niech Mi 
się stanie według twego słowa” (Łk 1, 29.38).

Możemy być pewni, że jeśli przyjmiemy z  wiarą 
usłyszane słowo, wtedy ono skutecznie przemieni nasze 
życie. Będzie je kształtowało na wzór życia Jezusa Chry-
stusa. Oczywiście wymaga to od nas wysiłku: trzeba 
przyjąć, rozważać, medytować i kontemplować – tego 
właśnie domaga się słowo Boże. Przyjęcie go z wiarą 
sprawia, że człowiek odzyskuje pełnię życia. Ono przy-
wraca człowiekowi wolność, nadzieję i daje siły.

Tego wsłuchiwania chcemy uczyć się od św. Stani-
sława, patrona naszej diecezji. Na kilka dni przed jego 
patronalnym dniem dziękujemy Najwyższemu Paste-
rzowi za życie, posługę i odwagę tego świętego bisku-
pa i  męczennika, który żył Ewangelią i  odważnie ją 
głosił, „nastając w porę i nie w porę” (por. 2 Tm 4, 2). 
Odważnie upominał władcę i  wykazywał jego błąd. 
Może czasem zastanawiamy się, co dawało św. Stani-
sławowi tak wielką siłę i odwagę. Odpowiedź daje nam 
dzisiaj św. Paweł: „Jeżeli Bóg z  nami, któż przeciwko 
nam? [...] Któż nas może odłączyć od miłości Chrystu-
sowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy 
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz 8, 31.35). 
Mocą Stanisława była więc jego dojrzała wiara i miłość 
do Boga. To one stanowiły fundament jego życia i pa-
sterskiej posługi. Dojrzała wiara i miłość nadają bowiem 
sens wydarzeniom, jakie dokonują się w życiu człowie-
ka wierzącego.

Tego uczył nas św. Jan Paweł II, którego setną rocz-
nicę urodzin będziemy obchodzili 18 maja br., a także 
niestrudzony pasterz podarowany nam przez Bożą 

Opatrzność na nasze trud-
ne czasy,  S ługa Boż y 
a wkrótce błogosławiony Prymas Tysiąclecia – kardynał 
Stefan Wyszyński. Tym naszym patronom powierzamy 
naszą wspólną drogę wielkanocnej wiary i apostolskiej 
gorliwości.

Dziękuję Pierwszemu Biskupowi 
Świdnickiemu i jego Współpracownikowi

Zwykle inauguracji posługi nowego biskupa towa-
rzyszy uroczysty ingres do katedry. Ze względu na 
czasowe trudności związane ze stanem epidemii nie 
możemy spotkać się na wspólnotowej modlitwie. Ufam 
jednak, że w przyszłości, będziemy mogli zgromadzić 
się w katedrze świdnickiej, by tam w sposób uroczysty 
przeżyć ten ważny moment w życiu Kościoła lokalnego 
i zawierzyć jego przyszłość Bożej Opatrzności.

Poprzez to słowo pragnę w imieniu własnym oraz 
całej diecezji wyrazić serdeczną wdzięczność księdzu 
biskupowi Ignacemu za Jego gorliwą, ofiarną i pełną 
miłości do Boga oraz ludzi posługę. Ufam, że Ksiądz 
Biskup będzie nadal wspierał nas nie tylko radą i mo-
dlitwą, ale także poprzez posługę pasterską będzie 
nadal obecny w codziennym życiu naszej diecezji.

Podziękowanie kieruję także w  stronę księdza bi-
skupa Adama Bałabucha, który gorliwie posługuje 
w diecezji świdnickiej, a w tym ostatnim czasie okazał 
mi wiele życzliwości i troski. Bardzo liczę na Jego dalsze 
ofiarne, kompetentne i ewangeliczne zaangażowanie 
w budowanie żywej wspólnoty Kościoła świdnickiego.

Zakończenie

Na zakończenie powierzam Was wszystkich, drodzy 
Diecezjanie, Bożej łaskawości i opiece Matki Najświęt-
szej i  wstawiennictwu naszych świętych patronów. 
Zawierzam Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi rodziny, 
a zwłaszcza dzieci, młodzież, osoby chore i cierpiące, 
a także tych, którzy pogubili się w życiu. Bardzo liczę 
na pomoc i gorliwą służbę kapłanów, osób konsekro-
wanych, katechetów oraz wspólnot w dziele ewange-
lizacji. Zapewniam was o mojej pasterskiej modlitwie. 
W tygodniu modlitw o powołania powierzam Waszej 
serdecznej modlitwie naszych alumnów i całą wspól-
notę Wyższego Seminarium Duchownego diecezji 
świdnickiej, jak też młodych ludzi, którzy w tym czasie 
podejmują swoje życiowe decyzje. Prośmy Pana żniwa, 
„żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

Wobec trudnej sytuacji epidemii wpatrujmy się 
w Maryję, Matkę pocieszenia, Strażniczkę naszej wiary 
przepełnioną współczuciem, wrażliwą na ludzi, na 
naszą słabość i niedolę. Niech wyprasza u swego Syna, 
naszego Pana i  Zbawiciela, potrzebne łaski na nasze 
codzienne życie wiarą.

Proszę was gorąco: módlcie się również za mnie, 
abym na wzór Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza 
odważnie i bez lęku podejmował zadania, jakie za łaską 
Pana Boga przyjdzie mi wypełniać. Niech nam w tym 
towarzyszy Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła, 
Królowa Polski. Do Niej zwracam się z ufną prośbą, by 
nas wspierała na wspólnej drodze postępowania w wie-
rze. Wraz z  biskupem Ignacym i  biskupem Adamem, 
otaczam Was serdeczną modlitwą i  udzielam paster-
skiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen.

Wasz Pasterz
+ Marek Mendyk 
biskup świdnicki
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Majówkowe  uroczystości
Dzień flagi RP

Każdy z nas może uczcić Biało-
-Czerwoną poprzez jej wywieszenie 
np. w oknie lub na balkonie swojego 
mieszkania.

Barwy narodowe – określone 
ustawowo barwy danego państwa. 
Jest wiele form ich eksponowania. 
Są noszone na przykład w klapie 
płaszcza, marynarki lub żakietu w 
formie kokardy narodowej, w Polsce: 
białoczerwonej.

Biel umieszczona jest w środku, 
czyli w sercu kokardy, a czerwień na 
zewnątrz. Na ubraniu barwy naro-
dowe można nosić także w formie 
wstążki lub kokardy.

Barwy narodowe w formie długiej 
i szerokiej białoczerwonej wstęgi, 
drapowane lub nie, używane są do 
ozdoby fasad budynków, a także do 
wystroju wnętrz, w których odby-
wają się uroczystości państwowe lub 
patriotyczne.

Flaga – używany na lądzie, naj-
bardziej rozpowszechniony rodzaj 
weksyliów o płacie prostokątnym, 
najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 
(rzadziej 3:5 lub 5:8). Flaga  mocowana 
jest do liny, za pomocą której  wcią ga 
się ją na maszt. Flagi niesione pod-
czas marszów, wywieszane z okien 

oraz mocowane na słupach i latar-
niach mają płat przymocowany do 
drzewca. Flaga różni się tym od barw 
narodowych, że ma określone pro-
porcje. W Polsce to 5:8. Z kolei barwy 
narodowe mogą być dowolnej dłu-
gości i szerokości, ale szerokość obu 
pasów musi być taka sama.

Flaga państwowa – flaga, której 
mogą używać zarówno władze i 
instytucje państwowe, jak również 
obywatele i instytucje prywatne. W 
Polsce nazwę taką nosi flaga o dwóch 
pasach poziomych równej szeroko-
ści, białym u góry i czerwonym u 
dołu, w proporcjach 5:8.

Barwy narodowe różnią się od 
flagi państwowej RP tym, że nie mają 
określonych proporcji. Mogą być 
dowolnej długości i szerokości, trze-
ba jednak pamiętać, że szerokość 
obu pasów musi być równa.

Flaga państwowa z godłem – 
nazwa jednej z dwóch polskich flag 
państwowych. Ma dwa pasy poziome 
– u góry biały, u dołu czerwony i herb 
Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany 
obecnie godłem państwowym RP, 
pośrodku pasa białego. Flagi tej 
mogą używać jedynie polskie przed-
stawicielstwa i misje (także wojsko-

we) za granicą, statki morskie, kapi-
tanaty i bosmanaty portów, lotniska 
i lądowiska cywilne oraz cywil-
ne  samoloty podczas lotów za gra-
nicą.

Sztandar – weksylium, które 
występuje tylko w jednym egzem-
plarzu, znak jednostki liniowej sił 
zbrojnych, szkoły wojskowej, jed-
nostki organizacyjnej Straży Granicz-
nej, Państwowej Straży Pożarnej lub 
Policji, straży miejskiej, jednostki 
samorządu terytorialnego, partii 
politycznej, stowarzyszenia, związku 
zawodowego, szkoły itp. Sztandar 
składa się z dwóch zszytych ze sobą 
kwadratowych lub prostokątnych 
płatów tkaniny o odmiennych wzo-
rach i drzewca z głowicą. Trzy skraje 
płata są obszyte frędzlą. Czwarty 
skraj jest przymocowany do drzew-
ca, często trwale przy pomocy 
ozdobnych gwoździ. Głowicą może 
być grot lub trójwymiarowa figura 
(najczęściej główne godło występu-
jące na płacie). U nasady głowicy 
wiąże się szarfę, wstęgę orderu lub 
ozdobne sznury z chwastami.

Sztandary prezentuje poczet 
sztandarowy, złożony z trzech osób, 
które stoją w rzędzie. Sztandar trzy-
ma środkowa osoba, a wszystkie 
mają na piersiach szarfy założone na 
prawe ramię, związane przy lewym 
boku i na rękach białe rękawiczki.

Szarfy są w barwach jednostki 
samorządowej, organizacji, instytu-
cji lub szkoły, którą poczet reprezen-
tuje. Jeśli jednostka nie ma własnych 
barw, szarfy są w polskich barwach 
narodowych.

Pochylając sztandar oddaje się 
honory Prezydentowi RP, Prezesowi 
Rady Ministrów oraz Marszałkom 
Sejmu i Senatu. Dotyczy to każdego 
sztandaru. Wojewodom natomiast 
oddaje się honory sztandarami wo-
jewództwa, miasta lub gminy wiej-
skiej.

Starostowie odbierają honory 
sztandarami powiatów, miast i gmin 
wiejskich. Honory prezydentom i 
burmistrzom miast oddają sztanda-
ry miejskie. Wójtom oddaje się ho-
nory sztandarem gminy wiejskiej.

Bandera – weksylium określają-
ce przynależność państwową jed-
nostek pływających po morzach. Na 
jednostce pływającej po wodach 
śródlądowych zamiast bandery wy-
wieszana jest flaga państwowa.

Banner – pionowa wersja flagi o 
proporcjach od 1:4 do 1:8. Z  reguły to, 
co na fladze jest na górze, na banne-
rze znajduje się po lewej  stronie. W 
przypadku banneru o barwach flagi 
polskiej po lewej stronie jest piono-
wy pas biały, a po prawej czerwony.

Jeśli na fladze znajduje się herb 
lub godło, to na bannerze jego oś 
pionowa musi pokrywać się z pio-
nowym słupem masztu. W przypad-
ku flag, których wzoru nie można 
wykorzystać na bannerze, konieczne 
jest jego zaprojektowanie z nieco 
odmiennym wzorem.

Chorągiewka samochodowa 
– weksylium umieszczane na prawym 
przednim błotniku samochodu, w 
którym przewożony jest urzędnik 
państwowy lub samorządowy.

Chorągiewka ma wzór flagi pań-
stwowej lub samorządowej. Na sa-
mochodzie głowy państwa (prezy-
denta, króla, księcia itp.) na prawym 
błotniku umieszcza się chorągiewkę 
o wzorze flagi państwowej, a na le-
wym o wzorze flagi głowy państwa. 
Polska jest jedynym państwem w 
Europie, które nie ma flagi i chorą-
giewki samochodowej prezydenta.

ZASADY
• Flaga lub banner eksponowane 

publicznie muszą być czyste i mieć 
czytelne barwy. Nie mogą być po-
mięte lub postrzępione.

• Weksylia mogą pozostawać na 
maszcie od świtu do zmroku. Jeśli 
mają pozostać dłużej muszą być 
odpowiednio oświetlone.

• Na terenie RP flaga państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze 
pierwszeństwo przed wszystkimi 
innymi flagami. Jeśli eksponuje się 
na masztach więcej flag, flagę pań-
stwową RP podnosi się (wciąga na 
maszt) jako pierwszą i opuszcza jako 
ostatnią.

• W dniach żałoby narodowej 
flaga państwowa RP podniesiona 

jest do połowy masztu. Na maszt 
stojący wciąga się ją rano na sam 
szczyt i po chwili powoli opuszcza 
do połowy wysokości. Wieczorem 
podnosi się ją na szczyt masztu, po 
czym powoli całkowicie opuszcza i 
zdejmuje.

• Nie powinno się podnosić i 
wywieszać weksyliów w dni desz-
czowe i przy bardzo silnym wietrze.

• W czasie burzy, bardzo silnego 
wiatru lub śnieżycy flagi należy jak 
najszybciej opuścić i zdjąć.

• Flaga nigdy nie może dotknąć 
podłogi, ziemi, bruku lub wody.

• Flagą nie oddaje się honorów 
żadnej osobie, nie pochyla się jej 
przed żadną inną flagą lub znakiem.

• Flagą nie można przykryć po-
mnika lub tablicy pamiątkowej przed 
ich odsłonięciem. Podczas uroczy-
stości flagi na odpowiednich pod-
stawach lub stojakach należy umie-
ścić po lewej stronie pomnika (dla 
patrzącego na pomnik), w kolejności 
zgodnej z hierarchią.

• Flaga nie może służyć jako na-
krycie stołu lub opakowanie jakiegoś 
przedmiotu.

• Na fladze państwowej RP nie 
wolno umieszczać żadnych napisów 
i żadnego rodzaju rysunków.

• Powszechny stał się zwyczaj 
umieszczania na barwach narodo-
wych nazw miejscowości, z których 
przyjeżdżają kibice na zawody spor-
towe (na przykład w skokach nar-
ciarskich), aby jednak nie naruszać 
zasad, powinny to być barwy naro-
dowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

• Godnym sposobem zniszczenia 
zużytej flagi lub banneru jest niepu-
bliczne spalenie. Możliwe jest także 
godne zniszczenie flagi przez roz-
dzielenie barw.

BIAŁOCZERWONA 
MA PIERWSZEŃSTWO

W przypadku więcej niż jednej 
flagi w rzędzie, półkolu lub kole, 
kolejność uzależniona jest od 
ich miejsca w następującej hierar-
chii:

1. flaga państwowa Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

2. flaga innego państwa,
3. flaga województwa,
4. flaga powiatu,
5. flaga gminy (miasta, gminy 

miejsko-wiejskiej, gminy wiejskiej),
6. flaga Europejska,
7. flaga organizacji międzynaro-

dowej (np. flaga ONZ, flaga NATO),
8. flaga służbowa (np. Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Poczty Polskiej, straży 
miejskiej),

9. flaga instytucji, firmy, organi-
zacji, uczelni, szkoły, klubu sporto-
wego itp.,

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach – 
podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni 
żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach 
wzruszeń i radości. 2 maja (sobota) obchodzimy Dzień Flagi



15

OR OR
Noworudzianin Nr 426, 1-7 maja 2020 r.

Majówkowe  uroczystości
229 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja
Za autorów konstytucji z 3 maja 1791 roku uważa się króla Stanisława II Augusta, wielkiego 
marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa

10. flaga grupy narodowościowej, 
flaga okolicznościowa.

Hierarchii tej należy przestrzegać 
przy wszystkich formach ekspono-
wania flag i bannerów w przestrze-
ni publicznej, na zewnątrz i wewnątrz 
budynków lub obiektów sportowych.

Z wymienionymi powyżej flaga-
mi nie wolno eksponować flag re-
klamowych.

FLAGI NA MASZTACH
W przypadku ustawienia większej 

liczby masztów, należy pamiętać, 
żeby wszystkie miały jednakową 
wysokość. Odległość między nimi 
nie powinna być mniejsza niż 1/4 
wysokości masztu.

Na maszcie wolno umieścić tylko 
jedną flagę. W grupie flag wszystkie 
flagi muszą mieć jednakową szero-
kość (wysokość) i być umieszczone 
na równej wysokości.

Szerokość flagi na maszcie sto-
jącym nie może być mniejsza niż 1/6 
wysokości masztu lub większa niż 
1/5 wysokości masztu.

Jeden maszt ustawia się przed 
budynkiem po lewej stronie bramy 
lub wejścia do obiektu, patrząc od 
strony ulicy.

W przypadku dwóch masztów, 
jeden z nich ustawia się po lewej 
stronie od wejścia do budynku, a 
drugi po prawej. Po lewej (dla pa-
trzącego od strony ulicy) eksponuje 
się flagę państwową RP lub wyższą 
w hierarchii od tej, która będzie po 
prawej.

Należy pamiętać o tym, że flagi 
innych państw są w hierarchii na 
drugim miejscu, a Flaga Europejska 
może być umieszczona za flagami 
polskich jednostek samorządowych.

Kiedy eksponuje się flagi dwóch 
równorzędnych jednostek samorzą-
du terytorialnego, flaga gospodarza 
ma pierwszeństwo przed flagą  gościa.

FLAGI NA DRZEWCACH
W przestrzeni publicznej flagi 

eksponowane są na budynkach, 
latarniach i słupach ulicznych, na 
stadionach i w halach sportowych, 
podczas parad i na pogrzebach za-
służonych osób.

Każdy obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej ma prawo wywiesić flagę 
państwową na swoim domu, a także 
w oknie lub na balkonie swego 
mieszkania. Najczęściej flaga jest 
eksponowana na drzewcu drewnia-
nym lub metalowym. Szerokość ta-
kiej flagi nie może być mniejsza niż 
1/3 długości drzewca lub większa 
niż 1/2 jego długości. Najczęściej 
drzewce jest umieszczone w uchwy-
cie pod kątem ok. 45O do ściany 
budynku. Można również umieścić 

drzewce poziomo na balkonie lub 
w oknie.

W czasie świąt narodowych go-
spodarze domów wywieszają flagi 
państwowe RP nad wejściem do 
budynku lub obok wejścia, na wy-
sokości górnej framugi drzwi wej-
ściowych.

Kolejnym sposobem na dekoro-
wanie miejscowości z okazji świąt 
narodowych i różnych uroczystości, 
a także wizyt przywódców innych 
państw jest umieszczanie flag na 
latarniach i słupach ulicznych.

Czasem krzyżuje się dwie flagi. 
Wtedy stojąca wyżej w hierarchii jest 
dla patrzącego na nie po lewej stro-
nie, a jej drzewce jest przed drzew-
cem flagi drugiej.

FLAGI PODCZAS 
MARSZÓW

Podczas marszów flaga państwo-
wa RP jest niesiona przed rzędem 
innych flag.

Może być niesiona również z 
innymi flagami w jednym rzędzie. W 
przypadku rzędu trzech lub pięciu 
flag, zajmuje miejsce środkowe, w 
rzędzie czterech flag jest po lewej 
stronie dla patrzących na czoło po-
chodu, a w rzędzie sześciu flag dwie 
flagi państwowe RP zajmują skrajne 
miejsca po stronie lewej i po prawej. 
Kolejność innych flag wyznacza 
przedstawiona wcześniej hierarchia.

Często podczas marszów nad 
głowami maszerujących niesiona 
jest poziomo szeroka i bardzo długa 
wstęga w barwach narodowych. W 
takim przypadku jej pas biały musi 
być po lewej stronie dla patrzącego 
na czoło pochodu.

BIAŁOCZERWONA 
PODCZAS ŻAŁOBY

Flagą państwową Rzeczypospo-
litej Polskiej można przykryć trumnę 
wybitnej, zasłużonej osoby. Układa 
się ją wtedy wzdłuż trumny tak, by 
pas biały był nad sercem zmarłego. 
Przed złożeniem trumny do grobu 
należy flagę zdjąć i złożyć.

Flaga z kirem to znak żałoby. Kir 
to czarna wstęga, którą wiąże się na 
drzewcu flagi powyżej skraju górne-
go płata. Oba końce wstęgi nie po-
winny być dłuższe od połowy dłu-
gości flagi.

Kiru nie używa się przy flagach 
na masztach stojących. W dniach 
żałoby narodowej flaga państwowa 
RP opuszczona jest do połowy masz-
tu. Na maszt stojący wciąga się ją 
rano na sam szczyt i po chwili po-
woli opuszcza do połowy wysokości. 
Wieczorem podnosi się ją na szczyt 
masztu, po czym powoli całkowicie 
opuszcza i zdejmuje.

Uchwalona konstytucja czerpała inspirację z myśli 
politycznej i społecznej europejskiego oświecenia oraz 
amerykańskiej konstytucji z 1787 roku. Twórcy polskiej 
ustawy zasadniczej uznawali, że rząd musi służyć dobru 
całego narodu, a nie interesom nielicznych. Na dokument 
składało się 11 artykułów. Pierwszy z nich określał reli-
gię rzymskokatolicką jako dominującą, zapewniając 
jednocześnie wolność wyznania i praktyk wyznawcom 
innych religii. Artykuł V Konstytucji dzielił władzę na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądową. Dwuizbowy Sejm 
uchwalał prawa; władza wykonawcza miała być w rękach 
króla i Straży Praw; sądownicza była w ręku niezawisłych 
sądów.

Dzień Konstytucji ustanowiono w  1919 roku i  był 
świętem państwowym do 1940 roku. W czasie II wojny 
światowej oraz w czasach Polski Ludowej obchodzenie 
dnia 3 Maja było zabronione. Dopiero na mocy ustawy 
z 6 kwietnia 1990 przywrócono to święto państwowe.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ogranicza-
ła immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagro-
dowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem 
szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa, 
biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. 
Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie 
nadane w  akcie prawnym z  18 kwietnia 1791 roku. 
Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpie-
czeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, 
prawo zajmowania stanowisk oficerskich i  stanowisk 
w  administracji publicznej a  także prawo nabywania 
szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 
24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy 
mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmo-
wał pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.

Konstytucja 3 maja znosiła takie narzędzia władzy 
szlacheckiej jak liberum veto, konfederacje, sejm skon-
federowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. 
W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć 
Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zosta-
je powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona zostaje 
też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie 
sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, 

którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego 
miał przejąć władca z dynastii Wettynów. Aby czuwać 
nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, któ-
rej liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz 
ustanowiono podatki w  wysokości 10% dla szlachty 
i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chło-
pi byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm został 
uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono 
swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana 
za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna 
co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który 
miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy, 
prawa jakie wprowadzała do zdemoralizowanej przez 
przywileje Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania 
przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagro-
dowej stracili najwięcej. Z  dniem kiedy tzw. gołota, 
została odsunięta od władzy państwowej, magnateria 
często na zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie 
mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto 
ustami przekupionych posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 
roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja później 
nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, 
Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” 
połączone siły targowiczan 20 tysięcy i armii rosyjskiej 
w  liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski. Król zdołał 
wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekru-
tów. Mimo kilku wygranych bitew, kiedy wojska rosyjskie 
dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitu-
lację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła 
w rozsypkę, a sen o wolności umarł na kolejny wiek.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatnie-
go rozbioru. Świętowanie 3 maja było zakazane we 
wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska 
odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja 
zostało wznowione. Podczas II WŚ w  czasie okupacji 
niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowa-
ne. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na 
obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 
3 maja – znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku 
obchodzone jest również na Litwie.
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Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja. Zasiłek 
przysługuje matce lub ojcu dziecka a jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek 
nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest 
bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego

Z dzieckiem w domu do 3 maja

Osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę lub umo-
wę zlecenia o zasiłek występują 
bezpośrednio do swojego pra-
codawcy. Tylko osoby, które pro-
wadzą jednoosobową działal-
ność gospodarczą wniosek skła-
dają w ZUS. Właściciel małej 
firmy przesyła (składa) wniosek 
bezpośrednio do ZUS zarówno 
za siebie samego, jeśli jest to 
firma jednoosobowa, jak i swo-
ich pracowników, jeśli ich za-
trudnia.

– Błędy we wnioskach lub 
brak załącznika uniemożliwia 
nam nie tylko wypłatę, ale także 
rozpatrzenie wniosku. My musi-
my prosić pracodawcę o uzupeł-
nienie, pracownik czeka na prze-
lew z ZUS a tymczasem my ko-
respondujemy z ich pracodawcą 
– mówi Iwona Kowalska-Matis 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Dlatego 
apeluję o sprawdzanie popraw-
ności wypełnionych dokumen-
tów oraz dołączanie przez pra-
codawcę do oświadczenia pra-
cownika zaświadczeń Z-3 lub 
Z-3a – dodaje.

Jakie dokumenty są po-
trzebne do uzyskania dodat-
kowego zasiłku opiekuńczego?

Pracownik lub zleceniobiorca 
składa oświadczenie o tym, że 
chce skorzystać z opieki nad 

dzieckiem bezpośrednio do swo-
jego płatnika składek np. praco-
dawcy, zleceniodawcy. Pracow-
nik zatrudniony w małej firmie 
(do 20 osób) może także sam 
złożyć wniosek bezpośrednio do 
ZUS, ale to znacznie wydłuża 
procedurę, bo wtedy my zwra-
camy się do pracodawcy o prze-
słanie do nas druku, Z-3 jeśli ktoś 
jest zatrudniony na umowę o 
prace lub Z-3a jeśli to umowa 
zlecenia. Jeśli wniosek jest skła-
dany bezpośrednio do praco-
dawcy wtedy to pracodawca od 
razu po załączeniu do wniosku 
o zasiłek odpowiedniego formu-
larza – wysyła go do ZUS. Szyb-
ciej, prościej mniej procedur i 
pracy dla nas, pracownika i pra-
codawcy.

Osoby prowadzące działal-
ność pozarolniczą i osoby z nimi 
współpracujące składają oświad-
czenie w ZUS. Nie jest potrzebny 
wniosek Z-15A, ani zaświadcze-
nie płatnika składek Z-3b.

Więcej  informacj i ,  wzór 
oświadczenia i instrukcja wypeł-
nienia znajdują się na stronie 
https://www.zus.pl/o-zus/aktu-
alnosci/-/publ isher/aktual-
nosc/1/zmiany-w-dodatkowym-
-zasilku-opiekunczym/2551095

W jakim terminie wypłaca-
ny jest rodzicom zasiłek?

To zależy od tego, kto wypła-
ca zasiłek. Jeżeli pracownikowi 
pieniądze przelewa jego praco-
dawca wtedy wypłata z pewno-
ścią jest szybsza niż w przypad-
ku osób samozatrudnionych, 
którzy taki wniosek składają 
bezpośrednio do ZUS.

– Wypłata z ZUS nie następu-
je z automatu, gdy wpływa do 
nas wniosek – sprawdzamy, czy 
wnioskodawca podlega ubez-
pieczeniu chorobowemu, (bo to 
z tego funduszu jest wypłata), 
czyli albo zapłacił jeszcze za 
marzec składkę albo złożył wnio-
sek o zwolnienie ze składek lub 
o odroczenie płatności. A to 
niestety trwa, dodam, ze usta-
wowo ZAWSZE wniosek jest (i 
był wcześniej, bo tu się nic nie 
zmieniło) rozpatrywany dopiero 
po upływie czasu, na jaki jest 
wnioskowany zasiłek) Niestety 
problem pojawia się, gdy do ZUS 
nie wpłynęła składka ani żaden 
z wniosków tj. o odroczenie lub 
zwolnienie z płacenia składki. 
Przypomnę, że według przepi-
sów przedsiębiorca ma na to 
wprawdzie czas do końca czerw-
ca, ale w tej sytuacji lepiej żeby 
to zrobił jak najszybciej – wyja-
śnia Kowalska-Matis.

Jeszcze do 26 kwietnia 2020 r. 
mogą rodzice opiekować się 
swoim dzieckiem w ramach za-

siłku opiekuńczego. Na dodat-
kowe pieniądze mogą liczyć nie 
tylko rodzice, których dziecko 
uczęszczało do żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły, ale także rodzice, których 
dzieckiem opiekował się dzien-
ny opiekun lub „niania”, z którą 
rodzice zawarli umowę uaktyw-
niającą.

Ważne: W przypadku osób 
samozatrudnionych warun-
kiem ubiegania się o zasiłek 
jest to, czy ktoś płaci za siebie 
składkę chorobową czy nie. 
Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne jest obowiązkowa, 
ale już na chorobowe dobro-
wolna.

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

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy z powodu zamknięcia żłob-
ka, klubu dziecięcego, przed-
szkola lub szkoły w związku z 
COVID-19 przysługuje od 26 mar-

ca br. także ubezpieczonym ro-
dzicom dzieci do 16 lat, które 
mają orzeczenie o niepełno-
sprawności, do 18 lat, które mają 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, które mają orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Oświadczenie moż-
na złożyć w dowolnym momen-
cie, ale trzeba je złożyć, bo bez 
niego ZUS albo płatnik składek 
nie wypłaci zasiłku. Trzeba pa-
miętać, że nie zmieniły się zasa-
dy przysługiwania dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w 
dodatkowym wymiarze przysłu-
guje łącznie obojgu rodzicom, 
niezależnie od liczby dzieci, któ-
re wymagają opieki. Zasiłek ten 
nie przysługuje, jeśli drugi z 
rodziców dziecka może zapew-
nić dziecku opiekę (np. jest bez-
robotny, korzysta z urlopu rodzi-
cielskiego, czy urlopu wycho-
wawczego). Dodatkowego zasił-
ku nie wlicza się do limitu 60 dni 
zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym przyznawanego 
na tzw. ogólnych zasadach.

Oświadczenie o dodatkowym 
zasiłku opiekuńczym do ZUS 
najłatwiej złożyć przez Internet 
za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Zarówno oświadczenie jak i in-
strukcja tego jak je złożyć przez 
portal PUE ZUS są tutaj: https://
www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/
publisher/aktualnosc/1/zmiany-
-w-dodatkowym-zasilku-opie-
kunczym/2551095

Trzynastki już na kontach prawie 700 tys. Dolnoślązaków
Kwiecień to miesiąc trzynastek. Dolnośląskie od-

działy ZUS wypłaciły już 662 706 dodatkowych emery-
tur na łączną kwotę ponad 795 170 000 zł! W tym 158 
172 wypłat popłynęło na konta seniorów na terenie 
legnickiego oddziału ZUS na kwotę 189 787 600 zł, 
z terenu wałbrzyskiego dodatkową emeryturę dostało 
244 072 osób na kwotę 292 877 000 zł a z wrocławskie-
go 260 462 seniorów na kwotę 312 505 400 zł.

Żeby dostać „trzynastkę” należy mieć ustalone pra-
wo do emerytury bądź renty na dzień 31 marca 2020 
r. i pobierać to świadczenie. Jeśli na ten dzień wypłata 
będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich do-
datkowych zarobków), to trzynastka nie będzie wypła-
cona. Dotyczy to także emerytur pomostowych, świad-
czeń i  zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent 
inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodziciel-
skich świadczeń uzupełniających z  programu „Mama 
4 plus”.

– Pieniądze w  ramach „trzynastki” wypłacane są 
z urzędu, nie trzeba było więc nic robić. Wystarczy usiąść 
wygodnie w fotelu i czekać na comiesięczną wypłatę, 

w standardowym terminie, w którym co miesiąc pie-
niądze wpływają na konto – mówi Iwona Kowalska-
-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. – W tym roku wysokość „trzynastej emerytury” 
to 1200 złotych brutto, czyli 981 zł na rękę i jest taka 
sama dla każdego – dodaje.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przy-
sługuje jedna „trzynastka”. ZUS podzieli ją w równych 
częściach na każdego uprawnionego. Na przykład, 
jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to 
każda otrzyma po 600 zł brutto.

– Co ważne, „trzynastka” jest zwolniona od egzeku-
cji komorniczych i innych potrąceń, nawet, jeśli pienią-
dze trafią na konto. Świadczenie ma, bowiem specjalny 
opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je 
w przelewach – wyjaśnia Kowalska-Matis.

W całym kraju 13 popłynęły już do ponad 8 milionów 
emerytów i rencistów. Ponad 7,8 mld złotych trafiło do 
uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub ren-
tą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatko-
we świadczenia ok. 9 mln osób. Większość trzynastek 
zostanie wypłacona w  kwietniu. Ponieważ ostatni 

termin wypłaty świadczenia przypada 25 kwietnia, 
czyli sobotę, emeryci i  renciści otrzymają trzynastkę 
już w  piątek. ZUS wypłaca tzw. trzynastki razem ze 
świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standar-
dowym terminie płatności emerytury czy renty. Termi-
nów płatności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 
dzień miesiąca.

ZUS rozpoczął także wysyłkę decyzji o nowej wyso-
kości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przy-
znaniu tzw. „trzynastki”. Emeryci otrzymają taką infor-
mację w  jednej przesyłce pocztowej ze względu na 
oszczędność.
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Aplikacja ratująca życie

#uwolnijzlomka
#uwolnijzlomka to społeczna akcja przekazywania 
komputerów dla dzieci i rodziców w której chcemy 
zapewnić swobodny dostęp do edukacji online 
najbardziej potrzebującym uczniom i uczennicom

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” 
umożliwia osobom narażonym na przemoc w 
rodzinie uzyskanie wsparcia bądź skutecznej in-
terwencji odpowiednich służb.

Hasło „Zostań w domu” i konieczność dosto-
sowania się do wymogów społecznej kwarantan-
ny związanej z COVID-19 najwięcej problemów 
stwarza osobom, które już wcześniej, kiedy funk-
cjonowaliśmy normalnie, padały ofiarą przemocy 
domowej (np. ze strony pijących współmałżon-
ków). Konieczność przebywania pod jednym 
dachem z prześladowcą przez całą dobę kończy 
się często nasileniem przemocy domowej. Twój 
Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby 
narażone na sytuacje związane z przemocą w 
rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza 
materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia 
dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 
Aplikacja umożliwia również przesyłanie infor-
macji o zdarzeniach przemocowych do ewentu-
alnego wykorzystania później oraz możliwość 
kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem 
e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefo-
nu alarmowego.

Aplikacja działa w dwóch trybach – jawnym 
oraz ukrytym. W celu zapewnienia dyskrecji użyt-

kowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest 
zestawienie danych pogodowych odpowiednich 
do lokalizacji. W trybie ukrytym pozwala użyt-
kownikowi dyskretnie wysłać prośbę o pomoc, 
szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym, 
prowadzić ukryty notatnik ze zdjęciami lub na-
graniami video, które nie są zapisywane w pamię-
ci telefonu, natomiast są automatycznie wysyła-
ne na wskazany wcześniej e-mail.

Mobilną aplikację „Twój Parasol” można pobrać 
bezpłatnie (zapoznając się wcześniej z regulami-
nem) ze strony www.twojparasol.com

oprac. Paulina Koptyra KP Nowa Ruda 
Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS Nowa Ruda

Skoro to czytasz, to pewnie 
jesteś świadom, że kwarantanna 
2020 wymaga zapewnienia dostę-
pu do sprzętu elektronicznego 
takiego jak laptopy, smartfony, 
tablety czy dostęp do Internetu 
bez potrzeby wychodzenia z domu.

W 4 dniu kwarantanny naro-
dowej wrzuciłem post https://
www.facebook.com/jan.gorski.eu/
posts/10158253225546974 tym 
samym rozpoczynając akcję #uwol-
nijzlomka i dostałem ponad 50 
zapytań o komputery oraz ponad 
70 udostępnień. Każdy komputer 
jest w cenie. Trzeba działać, bo 
trudno sobie wyobrazić ile dzieci 
i nauczycieli nie ma komputerów. 
Jeśli możesz, włącz się do akcji 
#uwolnijzlomka.

#Uwolnijzlomka tworzy grupa 
aktywistów i aktywistek składają-
cych się z: programistów/tek, in-
formatyków/yczek, pracowników 
i pracownic fundacji, organizacji 
pozarządowych oraz szkół. Razem 
łączymy siły, wiedzę, doświadcze-
nie oraz kontakty, aby wypełnić 
lukę Ministerstwa Edukacji w okre-
sie kwarantanny. Niestety MEN 
przerzucając szkoły do Internetu, 
nie znalazło jeszcze sposobu ani 

finansowania, w jaki sposób za-
pewnić najbiedniejszym uczniom 
swobodny dostęp do laptopów, 
smartfonów, tabletów oraz Inter-
netu. W okresie kwarantanny do-
stęp do tych sprzętów elektronicz-
nych jest niezbędny. Z Wami może 
pomóc choć kilkorgu najbardziej 
potrzebującym.

Chcesz dołączyć do naszej gru-
py aktywistów i aktywistek? Dołącz 
do grupy na FB i dowiedz się jak 
możesz pomóc. Kogo szukamy? 
Dołącz i działaj z nami: https://
www.facebook.com/groups/uwol-
nijzlomka/

Potrzebujemy ludzi z komputera-
mi,
Potrzebujemy ludzi z wiedzą IT,
Potrzebujemy ludzi z wiedzą praw-
ną i księgową,
Potrzebujemy ludzi z wiedzą or-
ganizacji pozarządowych i pomo-
cowych,
Potrzebujemy ludzi zaradnych i 
chcących pomóc,
Potrzebujemy ludzi z dużym gro-
nem znajomych na FB / instagram 
/ LinkedIN

Jest grupa: https://www.face-
book.com/groups/uwolnijzlomka/

Dołącz lub poleć nasz projekt 
w innych miejscach gdzie może 
być zainteresowanie.

Komu pomagamy?
Wspólnie zapewnijmy swobod-

ny dostęp do edukacji tym dzie-
ciom, które najbardziej potrzebu-
ją naszego wsparcia. Przerzucenie 
się ze szkoły na system edukacji 
domowej wymaga wiele indywi-
dualnego wsparcia uczniów oraz 
nauczycieli. Okazuje się, że nie 
wszyscy mają stały dostęp do 
smartfonów, laptopów czy Inter-
netu, a Ministerstwo Edukacji nie 
stworzyło jeszcze pakietu pomo-
cowego dla najbiedniejszych 
uczniów.

Kto potrzebuje najbardziej na-
szego wsparcia?

Rodziny wielodzietne, gdzie 
3-4 dzieci walczy o laptopa lub 
tablet, by odrabiać lekcje;

Samotni rodzice, którzy sami 
muszą pracować zdalnie a dzielą 
swój komputer z dziećmi;

Nauczyciele, przygotowują i 
realizują lekcje online dla Twojego 
dziecka, muszą mieć stały dostęp 
do komputera. Często, gdy oni 
prowadzą lekcje, ich dzieci też 
potrzebują komputera;

Organizacje pożytku publicz-
nego, które są w stałym kontakcie 
z najbardziej potrzebującymi 
dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzi-

nami. To oni najlepiej wiedzą kto 
potrzebuje natychmiastowego 
wsparcia;

wszyscy, którzy nie mogą kupić 
komputera, bo go nie ma już w 
sklepie, bo firmy kupiły dla siebie, 
bo po prostu nie mają funduszy.

Potrzebny sprzęt, czyli #uwol-
nijzlomka

Jest problem, brakuje kompu-
terów, więc trzeba pomóc sobie 
nawzajem.

Jaki sprzęt jest teraz najbardziej 
potrzebny uczniom i nauczycie-
lom?

Sprawny laptop (sprawny za-
silacz bateria, pamięć min 3GB, 
łączenie z WiFi mikrofon i głośnicz-
ki. Mile widziane, działająca ka-
merka oraz sprawna bateria. Pra-
cujemy szczegółami i sposobem 
wymiany dysków na SSD, które 
dodają skrzydeł złomkom.

Sprawny tablet (jak wyżej)
Smartfon (jak wyżej)

Potrzeba też wsparcia z pomocą:
Sam robię za IT support dla 

mojej 4 dzieci. Codziennie 4-5 
ticketów jak w dziale IT firmy. In-
stalacje, problemy z WiFi, drukar-
ka nie drukuje, nowe programy. 
Nagle małe dzieci muszą robić to, 

czego wielu z nas nie 
potrafi w biurze na co 
dzień. Więc dołącz warto 
się zorganizować. A tu 
trzeba jeszcze pracować 
zdalnie dla pracodawcy 

lub ratować własny biznes.
#komputerdlanauczyciela

Równolegle trzeba się zasta-
nowić czy są gdzieś komputery 
dla nauczycieli. Pracodawcy wy-
syłają swoim pracownikom do 
domu komputery firmowe, by 
dalej z domu rysowali, projekto-
wali, programowali etc.... Nie każ-
da szkoła to zrobiła ze swoimi 
nauczycielami. Wiem od nauczy-
cieli, jak to wygląda – oni też mają 
swoje dzieci, które same muszą 
się uczyć. W efekcie nie ma kom-
puterów i nie ma czasu, by rozwią-
zać ten problem. Nie wiem, jaki 
jest rozmiar potrzeb, ale znam 
nauczycieli w takiej sytuacji.

#epomoc2020

A co jak już jest komputer, ale 
nie wiesz jak edytować przesłany 
plik Excel, pobrać i udostępnić 
pliki na Dropbox, którego dzieci 
nigdy nie widziały na oczy i nie 
masz Excela w domu… Postaw się 
w tej konkretnej sytuacji, którą 
miałem wczoraj z moim 11-letnim 
synem. Jest na pewno wiele osób, 
które nie ogarniają tego, co nagle 
muszą zrobić.

Nudzisz się w domu bawiąc się 
na FB, wszystkie ulubione seriale 
przejrzałeś od sezonu 1 do 1000, 
i na co dzień pracujesz z kompu-
terem? Pomóż tym którzy są za-
gubieni.
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Koleje Dolnośląskie odwołują część połączeń

Pomimo coraz lepszej aury, walka z pandemią koronawirusa wymaga od nas 
pozostania w domach. Powoduje to, że wiele osób ograniczyło aktywność fizyczną. 
Jednak należy pamiętać, że ruch jest szczególnie istotny dla naszego zdrowia, również 
psychicznego. Podpowiadamy, jak bezpiecznie rozpocząć wzmacnianie ciała i… ducha

Zdrowie zaczyna się od aktywności fizycznej. Pamiętaj o ćwiczeniach w dobie pandemii

Kolejne zmiany rozkładu jazdy weszły w  życie od 
niedzieli 19 kwietnia. Koleje Dolnośląskie zdecydowa-
ły o czasowym zawieszeniu kursowania kilkudziesięciu 
pociągów ze względu na niską frekwencję. Część po-
łączeń Kolei Dolnośląskich jest zawieszona już od 20 
marca, kiedy to ograniczono kursowanie kilkudziesię-
ciu par pociągów.

– Sytuacja zmusiła nas do ograniczenia liczby połą-
czeń do niezbędnego minimum. Od rozpoczęcia epi-
demii średnia frekwencja wynosi około 10% normal-
nego zapełnienia, a  część składów jeździ po prostu 
pusta – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei 
Dolnośląskich. – Musimy reagować na zmieniającą się 
sytuację, jednak nie zostawiamy Dolnoślązaków bez 
dostępu do naszych pociągów. Planując te ogranicze-
nia znaleźliśmy na tyle optymalne rozwiązania, na ile 

było to możliwie, aby żaden znaczący ośrodek 
na  szczeblu lokalnym nie został odcięty od kolei – do-
daje.

Korekta rozkładu obejmie w sumie 138 pociągów. 
W całej relacji zawieszone zostaną 94 połączenia, w tym 
9 sezonowych, które miały zostać uruchomione od 25 
kwietnia. Część nadal obsługiwanych kursów zostanie 
skrócona bądź wydłużona, pojawią się również nowe.

Zmiany dotkną wszystkie linie, także te od zawsze 
najbardziej popularne, jak na przykład linie D1, D10 
i  D11 (Wrocław – Legnica – Lubań Śląski/Zgorzelec/
Głogów), D6 (Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – 
Szklarska Poręba), D8 (Wrocław – Trzebnica) oraz D9 
i D29 (na odcinku Wrocław – Kłodzko).

Łącznie z  wcześniejszymi ograniczeniami większe 
lub mniejsze zmiany obejmą już ponad 65% wszystkich 

połączeń Kolei Dolnośląskich a praca eksploatacyjna, 
czyli liczba przejechanych kilometrów przez wszystkie 
pociągi spółki, zmniejszy się o 55%.

Wszystkie zmiany mają charakter czasowy, a okres 
ich obowiązywania będzie zależał od rozwoju sytuacji 
epidemicznej w kraju.

– Przyglądamy się zapowiadanym przez rząd planom 
uruchomienia poszczególnych sektorów gospodarki 
i będziemy elastycznie reagować na zmiany, dostoso-
wując rozkład do sytuacji i potrzeb pasażerów – dodał 
Rodak – Apelujemy do pasażerów o sprawdzanie roz-
kładu jazdy przed każdą podróżą, zanim sytuacja nie 
wróci do normy.

Więcej na: www.kolejedolnoslaskie.pl/ograniczenia-
-i-zmiany-w-polaczeniach-kd/

Sytuacja epidemiczna skłania 
wiele osób do refleksji dotyczą-
cej kondycji własnego ciała, któ-
ra w okresie mniejszej aktywno-
ści fizycznej może się pogarszać. 
A co ważne, dbałość o dobrą 
formę jest jednym z podstawo-
wych elementów kształtowania 
odporności, tak istotnej w obec-
nym czasie. Niestety Polacy nie 
mają się czym chwalić. Dane 
związane z otyłością są alarmu-
jące i podczas kwarantanny 
prawdopodobnie ulegną pogor-
szeniu. Według danych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, jeszcze 
przed okresem pandemii trzech 
na pięciu dorosłych mieszkań-
ców naszego kraju miało nad-
wagę. Dodatkowo, co czwarty 
jest otyły i w tym aspekcie pro-
gnozy nie są optymistyczne – w 
2025 roku odsetek ten może 
wzrosnąć do jednej trzeciej spo-
łeczeństwa. 

– Problemy związane z nie-
prawidłową masą ciała dotyczą 
osób w każdym wieku. Siedząca 
praca, chroniczne zmęczenie i 
niehigieniczny tryb życia nie 
sprzyjają aktywności fizycznej. 
Tymczasem długie tygodnie, 
potencjalnie spędzone niemal 
wyłącznie za biurkiem i na ka-
napie, jeszcze pogłębią problem 
naszego społeczeństwa. Pamię-
tajmy, ruch jest potrzebny za-
równo w kontekście utrzymania 
formy fizycznej, jak i psychicznej. 
Podczas treningów wydzielają 
się endorfiny, czyli popularne 
hormony szczęścia – mówi Jere-
mi Niedbałowski, trener, założy-
ciel szkoły EasyWave. 

Zadbaj o siebie!
Niektórzy zaniechanie aktyw-

ności fizycznej w domu tłumaczą 
brakiem specjalistycznego sprzę-
tu. To jednak tylko wymówka. 

Do utrzymania swojego ciała w 
dobrej formie nie są niezbędne 
takie przyrządy jak bieżnia, sta-
cjonarny rower czy zestaw han-
tli. – Kluczem jest dobór odpo-
wiednich ćwiczeń. Pełnowarto-
ściowy trening, składający się z 
obowiązkowej rozgrzewki, czę-
ści zasadniczej i rozciągania, nie 
wymaga od nas wielkiej prze-
strzeni i może być wykonany z 
pomocą ciężaru własnego ciała 
– tłumaczy Jeremi Niedbałowski, 
zauważając, że w kontekście 
dbania o formę ważnym elemen-
tem jest systematyczność. – Wie-
le osób rozpoczyna ćwiczenia 
bez odpowiedniego przygoto-
wania. Często początkowe tre-
ningi są zbyt intensywne, co 
niestety kończy się bólami mię-
śni. W ten sposób nie wzmocni-
my ani swojego ciała, ani umysłu. 
Przetrenowanie może bowiem 
skończyć się spadkiem motywa-
cji i porzuceniem decyzji o pro-
wadzeniu zdrowszego trybu 
życia. Znacznie lepsze rezultaty 
osiągniemy ćwicząc 3 razy w 
tygodniu po 30 minut, a następ-
nie wydłużając czas wysiłku – 
zauważa Jeremi Niedbałowski.

Zestaw ćwiczeń na początek
Pierwszą częścią treningu jest 

rozgrzewka, często zaniedbywa-
na przez początkujących spor-
towców. Tymczasem, jest ona 
tak samo ważna jak zasadnicze 
ćwiczenia. To bowiem przygo-
towanie naszego ciała do wysił-
ku poprzez uelastycznienie mię-
śni i podniesienie tętna. Na do-
bry start wystarczy na nią po-
święcić 7-10 minut. W miejscach 

o małej powierzchni, jak miesz-
kania, zaleca się trucht w miej-
scu, skipy lub bieg bokserski. 
Dobrym uzupełnieniem tej czę-
ści treningu będą znane już ze 
szkoły podstawowej skłony gło-
wy, krążenia ramion, bioder i 
kolan oraz pajacyki, brzuszki, 
pompki (należy pamiętać, by 
dostosować liczbę powtórzeń 
do swojej formy i aby ćwiczenia 
wykonywać od górnych partii 
ciała do dolnych). 

Główna część treningu po-
winna być równie zróżnicowana. 
Może składać się z takich ćwiczeń 
jak rowerek, bieganie/marsz w 
miejscu czy chodzenie po scho-
dach, jeżeli mieszka się w domu. 
Oczywiście nie ma przeszkód, 
by wzbogacić ją też o elementy, 
które zostały wykonane podczas 
rozgrzewki. Niektórzy posiadają 
podstawowe sprzęty do ćwiczeń, 
takie jak drążek czy hantle. Z 
powodzeniem można je wyko-
rzystać do wzmacniania siły mię-
śni. W warunkach domowych 
warto również wypróbować 
popularny i łatwy w wykonaniu 
trening obwodowy. Polega on 
na ułożeniu w plan poszczegól-
nych stacji, na których wykonu-
je się różne ćwiczenia. Trening 
obwodowy łączy w sobie ćwi-
czenia spalające tkankę tłusz-
czową, a także te wzmacniające 
i rzeźbiące całą sylwetkę. To 
idealne rozwiązanie dla osób, 
które dopiero zaczynają swoją 
przygodę z aktywnością fizyczną, 
bo w odróżnieniu od treningu 
siłowego nie obciąża tak stawów.

Czy trening obwodowy można 
zrobić w domu? 

Dysponując w domu odrobi-
ną miejsca i matą do ćwiczeń, 
można wykonać prosty trening 
obwodowy. Istnieje bardzo dużo 

ćwiczeń, do których nie potrze-
ba żadnych dodatkowych przy-
rządów, znajdujących się na si-
łowni. Ćwiczenia, które można 
włączyć do takiego treningu to: 
przysiady, burpees, wspinaczka 
w podporze, plank, twist rosyjski, 
przysiad-wyskok, wypady, wy-
kroki i dotykanie kolanem do 
łokcia w podporze. Jeżeli jednak 
niezbędne jest dodatkowe ob-
ciążenie, którego nie ma w domu 
(np. hantli), warto wykorzystać 
np. butelki z wodą. Czas ćwiczeń 
zależy wyłącznie od aktualnej 
kondycji fizycznej. Osoby po-
czątkujące powinny zacząć od 
30 sekund pracy i 15 sekund 
przerwy,  stopniowo zwiększając 
z każdym treningiem okres wy-
siłku.

Na zakończenie należy po-
święcić kilka minut na rozciąga-
nie. To pomoże w efektywniejszej 
regeneracji, a także zwiększy 
mobilność i uchroni przed kon-
tuzjami. W tej części mogą kró-
lować skłony (zarówno w sia-
dach, jak i pozycji stojącej), 
skręty (uwaga: nie robimy skrę-
tów szyi, a skłony) i skrętoskłony. 

Nie wiesz jak zacząć? 
W razie jakichkolwiek wątpli-

wości, nie należy bać się zasię-
gnięcia porady eksperta. Nawet 
jeżeli ma się wrażenie, że odpo-
wiedź na nurtujące pytania jest 
oczywista. Fachowa pomoc bo-
wiem nie tylko uchroni nasze 
ciało przed przetrenowaniem, 
ale także wesprze w znalezieniu 
motywacji. Teraz, gdy siłownie 
są zamknięte, wielu trenerów 
udziela profesjonalnych wska-
zówek on-line. To dodatkowy 
bodziec, by zacząć regularne 
ćwiczenia. Nie dla pięknej, wa-
kacyjnej sylwetki, ale dla zdrowia 
i dobrego samopoczucia. 
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Koronawirus – statystykiKolejne poluzowania
Podczas dzisiejszej (środa, 29 kwietnia) 

konferencji prasowej premiera Mateusza 
Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego, 
Ministra Zdrowia ogłoszono decyzje 
o  kolejnych poluzowaniach obostrzeń 
w  ramach walki z  koronawirusem po 
weekendzie majowym.

Od 4 maja
– otwarte zostaną hotele i  miejsca 

noclegowe. Działalność restauracyjna 
i rekreacyjna pozostanie ograniczona

– otwarte zostaną galerie handlowe. 
Jedna osoba na 15 metrów kwadrato-
wych. Wyłączone będą miejsce rekreacyj-
ne i restauracje

– otwarte zostaną niektóre instytucje 
kultury: muzea, galerie sztuki, biblioteki

– zostaną przywrócone rehabilitacje 
– nie dotyczy salonów masażu

– zostaną otwarte orliki i boiska szkol-
ne na terenie otwartym

6 maja nastąpi otwarcie żłobków 
i przedszkoli ale ostateczną decyzję w tym 

zakresie podejmą organy założycielskie; 
otwarcie z odpowiednimi wymaganiami 
sanitarnymi; dalej zasiłek opiekuńczy dla 
rodziców, którzy muszą pozostać z dzieć-
mi w domu.

Kolejne etapy będą ogłaszane co 2 ty-
godnie, ale niektóre elementy mogą być 
przyspieszone.

– Musimy działać ostrożnie i elastycz-
nie. Czasami przyspieszamy luzowanie 
obostrzeń, czasami jest potrzebny krok 
wstecz – powiedział premier  Morawiecki.

Nadal obowiązuje zasada zachowania 
dwóch metrów dystansu w  przestrzeni 
publicznej oraz zakrywania nosa i ust.

– Dziś mamy informację, że coraz 
więcej osób zdrowieje, a  mniej ulega 
zakażeniu. To niezwykle pozytywne – 
powiedział minister Szumowski. – Nie-
stety widzę na ulicach osoby bez zasło-
niętej twarzy. To nie jest odwaga. To 
lekceważenie innych i egoizm – dodał.

Na ten moment (czwartek 30 kwietnia, 
godz. 15.00) jest już ponad 3,2 miliona 
zarażonych, ponad 229 tysięcy zgonów 
i ponad 990 tysięcy osób wyzdrowiałych 
na 216 terytoriach całego świata. Polska 
na ten moment jest na 32 miejscu w tej 
statystyce z liczbą zarażonych – 12.781, 
liczbą zgonów – 628, w całym kraju oraz 
3.236 osobami wyzdrowiałymi.
W powiecie kłodzkim 38 osób jest na ten 
moment zarażonych koronawirusem (15 
mieszkańców Kudowy-Zdroju, 6 osób 
w  gminie wiejskiej Nowa Ruda, po 4 
osoby w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, 
po 3 osoby w gminie miejskiej Nowa Ruda 
i mieście Kłodzko, po jednej w Lewinie 
Kłodzkim, Radkowie i  gminie wiejskiej 
Kłodzko). Jedna ofiara śmiertelna (z Le-
wina Kłodzkiego), a 3 osoby  wyzdrowiały 
(2 z Kudowy-Zdroju i jedna osoba z Oł-
drzychowic). W całym powiecie kłodzkim 
921 osób objętych jest kwarantanną 
w tym 333 decyzją sanepidu. Ok. 85 osób 

przebywa na kwarantannie w  Nowej 
Rudzie i 31 w Radkowie – po powrocie 
z  zagranicy. Decyzją sanepidu na kwa-
rantannie przebywają 34 osoby w Nowej 
Rudzie, 30 osób w gminie wiejskiej Nowa 
Ruda oraz 16 osób w gminie Radków.

STATYSTYKI NA ŚWIECIE
USA (1.064.819 chorych / 61.680 zgonów

/ 147.473 wyzdrowiałych),
Hiszpania (236.899 / 24.543 / 132.929),
Włochy (203.591 / 27.682 / 71.252),
Francja (168.935 / 24.087 / 48.228),
Wielka Brytania (165.221 / 26.097 /

brak danych),
Niemcy (161.576 / 6.476 / 120.400),
Turcja (117.589 / 3.081 / 44.040),
Rosja (106.498 / 1.073 / 11.619),
Iran (94.640 / 6.028 / 75.103),
Chiny (82.862 / 4.633 / 77.663),
(…)
Czechy (7.581 / 227 / 3.120).

#zostanwdomu

Terminy matur i egzaminów klas VIII
W piątek 24 kwietnia podczas specjalnej konferencji prasowej w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów poinformowano o zmianach dotyczących spraw oświatowych.
– Terminy matur zaplanowano na 8 czerwca od egzaminu z  języka polskiego 

i w kolejnych dniach z kolejnych przedmiotów, aż do końcówki czerwca – powiedział 
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej. – Bez części ustnej, tylko pisem-
na – dodał.

Egzamin dodatkowy (II termin) przewidziano na początku lipca. Do 11 sierpnia 
podane zostaną wyniki egzaminów maturalnych. Poprawki dla tych, którzy nie 
zdadzą, będą na początku września. Wyniki poprawek podane zostaną do końca 
września.

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach 16-18 czerwca.
22 czerwca odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Od 17 sierpnia przeprowadzane będą egzaminy zawodowe.
– Rok akademicki ma rozpocząć się w normalnym trybie – poinformował Wojciech 

Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Dzięki odpowiedzial-

nemu zachowaniu Pola-
ków w Święta Wielkanocne 
nie mieliśmy znaczącego, 
gwałtownego wzrostu za-
każeń #koronawirus – po-
wiedział Łukasz Szumow-
ski, Minister Zdrowia. – 
Dlatego też mogliśmy 
uruchomić pierwszy etap 
zdejmowania obostrzeń 
– dodał.
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W czasie pandemii ZUS pomaga klientom w uzyskaniu zaświadczeń 
z USC. Na wniosek klienta zakład może wystąpić o odpisy aktów stanu 
cywilnego, które są potrzebne m.in. do ustalenia prawa i wypłaty 
zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku pogrzebowego

Akta z USC dostępne online

– Pomimo epidemii życie toczy się 
dalej. Kobiety, które zostają mamami chcą 
dostać od nas zasiłek macierzyński, nasi 
bliscy od nas odchodzą i wtedy potrze-
bujemy zasiłek pogrzebowy, a do tego 
musimy mieć odpisy aktów z USC. W tym 
wyjątkowym i trudnym czasie dla wszyst-
kich, chcemy pomóc naszym klientom, 
dlatego występujemy w ich imieniu o 
przesłanie do nas potrzebnych odpisów 
– mówi Iwona Kowalska-Matis regional-
ny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

Rzeczniczka jednak zastrzega, że aby 
ZUS mógł uzyskać odpis aktu stanu cy-
wilnego, musi dostać od klienta wniosek 
o zasiłek i oświadczenie z danymi, które 
umożliwią Urzędowi Stanu Cywilnego 
identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Zasiłek macierzyński
Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC 

odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny 
do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z 
wnioskiem o zasiłek macierzyński trzeba 
przekazać do ZUS dane dziecka, czyli 
imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 
PESEL.

– Może zdarzyć się, że rodzic nie zna 
numeru PESEL, dlatego ważne żeby podał 
dodatkowo miejscowość, gdzie się dziec-
ko urodziło. Na naszej stronie interneto-
wej jest udostępniony formularz oświad-
czenia do uzyskania przez ZUS odpisu 
aktu urodzenia dziecka – informuje rzecz-
niczka.

Do kogo wysłać formularz?
Wypełniony formularz należy przeka-

zać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest 
pracownikiem lub zleceniobiorcą. Praco-
dawca przekazuje oświadczenie do ZUS 
wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. 
Natomiast w przypadku osób prowadzą-
cych własną firmę, współpracujących z 
osobą prowadzącą działalność gospo-

darczą, osób duchownych czy osób, 
które mają prawo do zasiłku macierzyń-
skiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
dokumenty składamy do ZUS.

Zasiłek pogrzebowy
– Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu 

Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu we 
wniosku o zasiłek pogrzebowy na formu-
larzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie 
należy wpisać dane identyfikacyjne oso-
by zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, 
datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został 
nadany osobie zmarłej, należy wpisać 
miejsce zgonu (miejscowość) – wyjaśnia 
Kowalska-Matis.

Na tej podstawie ZUS wystąpi do 
urzędu o wydanie odpisu skróconego 
aktu zgonu tylko w przypadku, gdy 
wnioskodawcą w sprawie o zasiłek po-
grzebowy jest członek rodziny osoby 
zmarłej.

Wnioski i oświadczenie elektronicz-
nie lub papierowo

Oświadczenia i wnioski elektronicznie 
należy składać wyłącznie przez PUE.

– Proszę pamiętać o tym, że doku-
menty przesłane e-mailem nie będą 
przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie 
internetowej ZUS szczegółowo opisano 
jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, 
w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. 
Udostępnione zostały też formularze do 
wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumen-
ty papierowo – dodaje Iwona Kowalska-
-Matis.

Dokumenty, które – zgodnie z prze-
pisami – nie mogą być przekazane do 
ZUS w formie elektronicznej (np. rachun-
ki poniesionych kosztów pogrzebu), 
muszą być złożone w oryginale, w formie 
papierowej. Te dokument należy wrzucić 
do skrzynki wystawionej w każdej pla-
cówce ZUS lub wysłać pocztą.
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ZAWIESZAMY NABÓR NA DOFINANSOWANIE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY GMINY

PRZEDSZKOLA, ŻŁOBEK

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia 
w zakresie m.in. przemieszczania się, realizacja projek-

tu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje 

 zawieszona. Zapewniamy jednocześnie, iż realizacja 
projektu nie jest zagrożona, a dotychczasowe zasady 
udziału pozostają bez zmian. O terminie rozpoczęcia 
naboru będziemy informować na bieżąco. Osoby zain-
teresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie 
kolejnych komunikatów na stronie internetowej gminy.

Znamy datę wyborów uzupeł-
niających do Rady Gminy Nowa 
Ruda w okręgu wyborczym nr 12. 
Wojewoda Dolnośląski w swym 
zarządzeniu wyznaczył je na nie-
dzielę, 12 lipca 2020 r. Wybory 
uzupełniające odbędą się w 
związku z wygaśnięciem manda-
tu Bolesława Pietruszewskiego.

W  związku z  wyznaczonym 
terminem, prawo zgłaszania 
kandydatów na radnych przy-
sługuje: komitetowi wyborcze-
mu partii politycznej; koalicyj-
nemu komitetowi wyborczemu; 
komitetowi wyborczemu orga-
nizacji; komitetowi wyborczemu 
wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu 
komitetu wyborczego i zamiarze 
zgłaszania kandydatów na rad-
nych, będą przyjmowane przez 
Komisarza Wyborczego w Wał-
brzychu II do dnia 18 maja 2020 r. 
w siedzibie Delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego w Wałbrzy-
chu, ul. Adama Pługa 12 w go-
dzinach 7:30 do 14:00.

Zgłoszenia kandydatów na 
członków obwodowej komisji 
wyborczej przyjmuje Urzędnik 
Wyborczy Gminy Nowa Ruda za 

pośrednictwem Urzędu Gminy, 
w  godzinach pracy Urzędu, 
w terminie do dnia 12 czerwca 
2020 r. Zgłoszenia są przyjmo-
wane jedynie w przypadku za-
rejestrowania przez Gminną 
Komisję Wyborczą w Nowej Ru-
dzie więcej niż jednej listy kan-
dydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 60 lat, 
niepełnosprawni o  znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności oraz podlega-
jący w dniu głosowania obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych, 
mogą głosować koresponden-
cyjnie lub przez pełnomocnika. 
Zamiar głosowania korespon-
dencyjnego powinien zostać 
zgłoszony Komisarzowi Wy-
borczemu do dnia 29 czerwca 
2020 r., a wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa powinien 
zostać wniesiony do Wójta Gmi-
ny Nowa Ruda do 3 lipca 2020 r.

Wszystkie szczegółowe infor-
macje dostępne są na BIP Gmina 
Nowa Ruda pod adresem: www.
bip.gmina.nowaruda.pl

W środę, 29.04.2020 roku, na konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego do decyzji orga-
nu prowadzącego pozostawiono możliwość uruchomienia od 6 maja żłobków i przedszkoli.

Zaraz po tym Wójt Gminy Nowa Ruda zorganizowała wideokonferencję z dyrektorami naszych 
placówek, na której wypracowali wspólny komunikat.

    KOMUNIKAT  W SPRAWIE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKA
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że w okresie od 6 maja do 17 maja 2020 roku przedszkola samorządowe Gminy 

Nowa Ruda oraz Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, będą działały nadal  w ograniczonym 
zakresie. Oznacza to, że dzieci będą mogły  wrócić do placówek, gdy będą spełnione niezbędne warunki  sanitarno-
epidemiologiczne. Otworzenie placówek dla dzieci to decyzja odpowiedzialna, szczególnie w czasie trwającej epidemii. Powinna 
być  podejmowana po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego chcemy w tym czasie, wspólnie 
z dyrektorami, podjąć takie działania, które pozwolą nam być pewnym, że dzieci będą bezpieczne. Nie chcemy narażać 
zdrowia i życia  przedszkolaków i ich rodzin oraz pracowników.  
Powrót dzieci do przedszkoli i żłobka planujemy na dzień 18 maja br. Z uwagi na to, że nie wiemy co może wydarzyć się za dwa 
tygodnie, o ostatecznym terminie otworzenia placówek poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie.

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna MierzejewskaNowa Ruda, 29 kwietnia 2020 roku
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z  2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla 
planowanego zamierzenia pn: Budowa trzytorowej elektroener-
getycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) o napięciu 20 kV 
wraz z  liniami światłowodowymi, planowana do realizacji na 
działce drogowej nr 48/1, AM-7 Obręb 2-Drogosław ul. Zatorze 
w Nowej Rudzie, z wniosku Sunary Project Sp. z o.o. ul. Wagonowa 
2c 53-609 Wrocław działającej przez pełnomocnika Anitę Strobel.

Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie 
Miasta Nowa Ruda w Referacie Zagospodarowania Przestrzenne-
go w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, 
Rynek 11, pok. 206 w godzinach od 7:00 do 13:00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu pod telefonem 74 872 0331.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z  2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla 
planowanego zamierzenia pn: Budowa sieci gazowej średniego 
ciśnienia /do 0,4 Mpa/ w ul. Radkowskiej w Nowej Rudzie, plano-
wana do realizacji Obr. 8-Słupiec działka nr 4, Obręb 6-Słupiec 
działki nr 27, 42, 11, 12 i 25 z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o z/s ul. W. Bandrowskiego 13 w Tarnowie.

Ze złożonymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie 
Miasta Nowa Ruda w Referacie Zagospodarowania Przestrzenne-
go w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, 
Rynek 11, pok. 206 w godzinach od 7:00 do 13:00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu pod telefonem 74 872 0331.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w  siedzibie Urzędu Miasta w  Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 
22 kwietnia 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości loka-
lowych, położonych na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, bę-
dący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 75/2020 Burmi-
strza Miasta Nowa Ruda z dnia 22 kwietnia 2020 r.

– ul. Stara Droga nr 24/1
– ul. Stara Droga nr 24/3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykaza-

nych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  
/jednolity tekst Dz. U. z  2020 r. poz. 65/ mogą składać wnioski 
o nabycie w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta 
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w  siedzibie Urzędu Miasta w  Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 
22 kwietnia 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości nie-
zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przezna-
czonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącz-
nikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Nowa 
Ruda z dnia 22 kwietnia 2020 r.

– ul. Zielonka (obr. 8, AM 9, dz. nr 37)
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykaza-

nych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  
/jednolity tekst Dz. U. z  2020 r. poz. 65/ mogą składać wnioski 
o nabycie w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta 
w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Szanowni Państwo,
Wspólnie z naszymi przedsiębiorcami, zachęcamy Państwa do korzystania z lokalnych skle-

pów, zakładów usługowych oraz firm – aby okazać im nasze wsparcie w tym trudnym okresie 
ogromnych ograniczeń i zakazów w jakim znaleźli się przedsiębiorcy. Pomóżmy im przetrwać! 
DZIĘKUJEMY...

Tomasz Kiliński, Burmistrz Miasta Nowa Ruda

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w No-

wej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 28 kwietnia 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, 
położonej na terenie miasta Nowa Ruda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz najemcy, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Nowa 
Ruda z dnia 28 kwietnia 2020 r.

– ul. Świdnicka nr 41/5
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedno-
lity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 65/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 9 czerwca 
2020 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.
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ZMIANY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM, 
APEL RADNYCH...

Przesunięto termin składania wniosków 
o wymianę pieców w ramach projektu grantowego

Strony Urzędu Miasta

redaguje  
Krzysztof Czajka

www.um.nowaruda.pl

Zakończyliśmy akcję dostarczania przez miasto, darmowych 
maseczek ochronnych dla seniorów. Działania skierowaliśmy do 
wszystkich Mieszkańców, powyżej 60 roku życia. Łączne zapotrze-
bowanie wyniosło ponad 7 tysięcy sztuk.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli jesteś w grupie wiekowej 
60+ a z jakiegoś powodu maseczka do Ciebie nie trafiła – prosimy 
o kontakt: 74 872 03 24 lub 872 03 38.

Serdecznie DZIĘKUJĘ – Strażakom Ochotnikom z Drogosławia 
oraz Słupca, organizacjom senioralnym (NUTW, Rada Seniorów), 
Grupie „Kotlina Kłodzka – Pomagamy tak poprostu”, Agencji Ochro-
ny Osób i Mienia K2, Spółdzielniom Mieszkaniowym, Noworudz-
kiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz Firmie „ZAN”, 
za pomoc i zaangażowanie w dostarczanie maseczek.

Tomasz Kiliński 
Burmistrza Miasta Nowa Ruda

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ogra-
niczenia w  zakresie m.in. przemieszczania się 
i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. 
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w bu-
dynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wy-
branych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje 
zawieszona, a  planowane rozpoczęcie naboru 
wniosków o  udzielenie grantów w  kwietniu br. 
– odwołane.

Niemniej jednak pragniemy Państwa zapewnić, 
iż realizacja projektu nie jest zagrożona i że do-

łożymy wszelkich starań aby rozpoczęcie naboru 
mogło odbyć się najwcześniej jak to możliwe, 
z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób 
pracujących na rzecz realizacji projektu, jak i dla 
mieszkańców. Informujemy również, że dotych-
czasowe zasady udziału w projekcie nie ulegną 
zmianie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na 
stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy 
Państwa informować o podejmowanych działa-
niach.

Za nami kolejna sesja rady 
miasta. Posiedzenie ponownie 
miało charakter zdalny, z zacho-
waniem niezbędnych środków 
bezpieczeństwa. Rada pozytyw-
nie zaopiniowała emisję obliga-
cji komunalnych oraz wprowa-
dziła niezbędne zmiany w bu-
dżecie miasta.

Z uwagi na pandemię, radni 
wprowadzili zmiany w procedu-
rze realizacji budżetu obywatel-
skiego. Umożliwiono zbieranie 
podpisów oraz głosowanie po-
przez internetową platformę BO, 
a także wydłużono obowiązują-
ce dotychczas terminy. Na pro-
pozycję samorządowcy czekają 

do 31 lipca, weryfikacja 3-21 
sierpnia, ogłoszenie zadań – 
24.08. Głosowanie odbędzie się 
we wrześniu br. Ogłoszenie wy-
ników – 16 października 2020.

Harmonogram uchwał uzu-
pełniły zmiany w planie dosko-
nalenia zawodowego nauczy-
cieli oraz uznanie skargi na bur-
mistrza miasta – za bezzasadną.

Z uwagi na brak realnych 
możliwości organizacji majo-
wych wyborów prezydenckich i 
bezpiecznego w nich uczestnic-
twa mieszkańców, rada podjęła 
apel o przesunięcie terminu 
wyborów.

TimeOut

DZIĘKUJEMY 
ZA POMOC
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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 378 („Dostosuj lekarstwo do choroby”)
nagrody otrzymują: Helena Drembak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jadwiga 
Jurkiewicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Patrycja Płoskonka – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Karolina Płomyk – plan miasta Nowa Ruda, Janusz Korzyk – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

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

imię i nazwisko 
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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 378 („Dostosuj lekarstwo do choroby”)
nagrody otrzymują: Helena Drembak – 2-osobowe zaproszenie na obiad w „Karczmie pod Sową”, Jadwiga 
Jurkiewicz – 2-osobowy karnet do kina MOK, Patrycja Płoskonka – 2 bilety do Muzeum Górnictwa w Nowej 
Rudzie, Karolina Płomyk – plan miasta Nowa Ruda, Janusz Korzyk – talon na diagnostykę komputerową w 
warsztacie Bierc Auto Serwis

UWAGA: nagrody czekają na odbiór w redakcji przez dwa tygodnie!
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Zagadki z humorem
Człowiek mył okna w 20-piętrowym 
budynku. W pewnym momencie stracił 
równowagę i spadł, ale nie został ranny. 
Jak to możliwe?

Ile zwierząt Mojżesz zabrał do arki?

Jak rzucone jajko może przelecieć 
2  metry i się nie rozbić?

Jeśli pociąg elektryczny jedzie na połu-
dnie przy wietrze zachodnim, to w którą 
stronę idzie dym?

Nie ma dymu – to pociąg elektryczny!

Trzeba rzucić je na większą odległość 
na przykład na 3 metry, wtedy 2 metry 
przeleci w całości.

Żadnego. To Noe płynął arką.

W tym momencie mył okna na 
parterze.
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Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”Nagrody za poprzedni „kącik”
(„Księga pytań i odpowiedzi”, „pomidor”, „np.: („Księga pytań i odpowiedzi”, „pomidor”, „np.: („Księga pytań i odpowiedzi”, „pomidor”, „np.: 

drzewo, rzeka, chustka, hałas”), nagrody (zestaw drzewo, rzeka, chustka, hałas”), nagrody (zestaw drzewo, rzeka, chustka, hałas”), nagrody (zestaw 
2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, 2 lub 3 elementowy, m.in.: kredki, plastelina, 

farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, farbki, blok, zeszyt, zeszyt papierów kolorowych, 
długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, długopis ozdobny lub z zabawką, ołówek, klej, 
puzzle) otrzymują: Ula Chwieja, Blanka Ruszak, puzzle) otrzymują: Ula Chwieja, Blanka Ruszak, puzzle) otrzymują: Ula Chwieja, Blanka Ruszak, 

Łukasz Dobrzyk.Łukasz Dobrzyk.Łukasz Dobrzyk.

Kącik 
dla dzieci

1. Tam nocują konie

2. Narzędzie do kopania w ziemi

3. Ptak śpiewający na łące

4. Segregujemy je przed wyrzuceniem

5. Dzieło kreta

6. Naprawia zegary

7. „Kuj... póki gorące”

8. Budują tamę na rzece

9. Kłują konia w boki

10. Przeciwieństwo północy

11. Budowane przez ptaki

12. 150 x 2

13. Schodek lub ocena szkolna

14. Potrzebne ptakom do latania

15. Elektroniczny, do obliczeń

16. Bada podwodny świat

17. Przydatna w piaskownicy

18. „Nie chwal dnia, przed... słońca”

19. Przeciwieństwo zgiętego

20. Śpi głową w dół

21. Ptak, który kuka

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. Cztery wyrazy z sylabą „rze”

........................................................................................
3. Zagadka

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

........................................................................................
imię i nazwisko „Noworudzianin” nr 279

Aby odczytać pełne wyrazy, 
trzeba  dopisać sylabę „rze”. 

Do których wyrazów pasuje ta sylaba, 
a do których nie?

             

             

             
             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             
 

Zagadka
Ma dużo zębów,

choć nic nie jada.
Trzymany w ręku,

włosy nam układa.

Połącz punkty w kolejności 
alfabetycznej
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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 426

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 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.
* 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 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.

* Oddam za darmo wersalkę, 
tapczan szer. 1,20, komodę. Tel. 
512 920 458.
* 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 klocki Lego – Hob-
bit plus mniejsze zestawy. Ta-
nio. Tylko SMS-y. Tel. 508 095 
326.
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